
21ο €

Τελικά επιβεβαιώνεται ότι πολλοί δεν προσέχουν

«που βάζουν την υπογραφή τους»!

Σ’ αυτούς τους «απρόσεκτους» συμπεριλαμβά-

νονται άνω των 300 πολίτες των οποίων κατατάσ-

σονται στην ελίτ της διανόησης.

Καθηγητές πανεπιστημίων, συγ-

γραφείς, διπλωμάτες, καλλιτέ-

χνες, οικονομολόγοι, ιστορικοί και

άλλοι επιστήμονες, η αφρόκρεμα

της διανόησης, (κουλτουριάρηδες

τους είχε αποκαλέσει κάποτε ο Αν-

δρέας Παπανδρέου), υπέγραψαν

και υπογράφουν κείμενο “στήρι-

ξης” της συμφωνίας των Πρεσπών,

που «τα βρήκαν» οι δυο κυβερνήσεις, των Αθη-

νών και των Σκοπίων, για την μετονομασία της

ΦΥΡΟΜ σε “Βόρεια Μακεδονία”. Και βέβαια “erga

omnes” (γενικής χρήσης)! (στα λατινικά προ-

οδεύουμε), «ξεκολλήσαμε από το regina rosas

amat και αφού μείναμε επ’ αρκετόν στην αυστηρή

διδασκαλία του Σόιμπλε με το pacta sunt servanda

(οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται) φτάσαμε και

στη διπλωματική ορολογία... Να δούμε πότε θα

καταλήξουμε στο salus populi suprema lex esto (η

σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος).

Στο θέμα μας: «η ιστορική συμφωνία των Πρε-
σπών», λένε οι αυτοπροσδιοριζόμενοι αριστεροί,
δημοκράτες, προοδευτικοί «είναι μία έντιμη συμ-
φωνία που εξασφαλίζει το μέλλον των λαών των
δύο χωρών αλλά και της βαλκανικής γειτονιάς
μας με ειρήνη, αλληλεγγύη και συνανάπτυξη»! 
Ωραία λόγια και ωραίες ιδέες για ...μικρά παιδιά,

απαίδευτους, ανιστόρητους, ανυποψίαστους και αι-

σιόδοξους, αλλά ενδεχομένως και για κάποιους

πονηρούληδες.                         Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Πεθαίνουν νέοι αθλητές
στο ...στίβο

Κανείς υπεύθυνος;;;
Σελίδα 23

«Περίπατος» με Ισραήλ

για την Εθνική γυναικών
Σελίδα 23

Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών 

με αναπηρία στο Κορωπί 
Σελίδα 8

Eπεκτείνεται το δίκτυο 
φυσικού αερίου 

σε Γέρακα και Παλλήνη
Σελίδα 6

«Πάλιν χρόνῳ
τ᾽ἀρχαῖα 

καινά γίγνεται».
κοίτα σελ.14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ

με τον ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ
“Ακροδεξιοί”, “σωβινιστές”,

ρατσισμός και φασισμός
- από τους 300 της διανόησης -

«Δράσεις για την ολοκληρωμένη
διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»

Τόνοι μπάζα στη χερσόνησο

του Αστέρα, σε αναμονή... Σελίδα 7

Με απόφαση του Υπ. Οι-

κονομία ο Δήμος 3Β πρέ-

πει να προχωρήσει σε

ανάπτυξη δράσεων για

την ολοκληρωμένη δια-

χείριση αποβλήτων, με

την ανάπτυξη ενός νέου

ρεύματος συλλογής των

βιοαποβλήτων τα οποία

μαζί με τα κλαδέματα θα

οδηγούνται στο Εργο-

στάσιο Μηχανικής Ανα-

κύκλωσης στα Άνω

Λιόσια Αττικής. 

Σελίδα 8
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν ξέρω όμως γιατί το μυαλό μου πάει στη Βόρεια

και Νότια Κορέα, στο Βόρειο Βιετνάμ (που κατέ-

κτησε το Νότιο, με εκατόμβες αίματος), και γιατί

αυτή η επιμονή, αυτός ο “έρωτας” των Σλάβων

αυτών με τη Μακεδονία; Οι ΗΠΑ το είπαν πριν

ακριβώς 50 χρόνια, αλλά το ξείπαν, γιατί το ξέχα-

σαν κι εμείς δεν τους το θυμίζουμε...

Οι συμφωνίες ΔΕΝ τηρούνται ή ανατρέπονται

όταν οι συγκυρίες το επιτρέπουν, από τους ισχυ-

ρούς ή τους εν δυνάμει ισχυρούς της δεδομένης

ιστορικής περιόδου. 

Το θέμα δεν είναι ηθικό αλλά πραγματιστικό. Ιδού

τι παρατηρεί και ομολογεί επ’ αυτού ο Μέγας Να-

πολέων: Στην επισήμανση του Μακιαβέλλι στον

“Ηγεμόνα”, πως οι ηγέτες που δεν έδωσαν σημα-

σία στην αξιοπιστία, γνωρίζοντας πώς να εξαπα-

τούν με δόλια μέσα τους ανθρώπους, κατάφεραν

μεγάλα πράγματα, ο Ναπολέων παρατηρεί: «τέχνη
που χρειάζεται να βελτιωθεί κι άλλο»1. Μια συμ-

βουλή που έπιασε τόπο στους σημερινούς επίγο-

νους. Δεν θα επιχειρηματολογήσω σε όσους καλό-

πιστα διαφωνήσουν. Είναι τόσα πολλά τα

παραδείγματα της αθέτησης στην εποχή μας, και

50 – 100 χρόνια πίσω, ώστε να περιττεύει η μνη-

μόνευσή τους.

Για δε τους έντιμους και ειλικρινείς ηγέτες, ο Να-

πολέων είναι πλέον κυνικός: «οι χαζοί βρίσκονται
εδώ για να διασκεδάζουμε εμείς»2 (οι έξυπνοι). Και

στο κεφ. 18 (σελ. 275) ο Μακιαβέλλι λέει: «Δεν
μπορεί λοιπόν ένας συνετός άρχοντας να κρατάει
το λόγο του, όταν αυτό τον ζημιώνει και όταν πια
δεν υπάρχουν οι αιτίες που τον υποχρέωσαν να
δώσει υποσχέσεις». Ποτέ δεν έλειψαν οι νομιμο-

φανείς αιτίες και δικαιολογίες για την αθέτηση των

υποσχέσεων! 

Τώρα γιατί επικαλούμαι συνεχώς τον Μακιαβέλλι

και τον Ναπολέοντα· όχι επειδή τους έχω εκδώσει

και “ξεκοκαλίσει”, αλλά επειδή ο Μακιαβέλλι είναι

η βάση της πολιτικής επιστήμης της σύγχρονης

κοινωνίας. Δεν είναι δεοντολογιστής αλλά πραγ-

ματιστής και δεν έγραψε τον “Ηγεμόνα” για να

γίνει αρεστός στους λαούς, αφού δεν θα το διάβα-

ζαν, αλλά στο νεαρό ηγεμόνα των Φλωρεντινών

Λορέντζο των Μεδίκων, που κατέλαβε την εξουσία

με τη βοήθεια των Ισπανών, καταργώντας τη “δη-

μοκρατία” της αριστοκρατίας των χιλίων επί

100.000 υπηκόων. Τον δεν Ναπολέοντα επειδή τα

σχόλιά του δεν τα έγραφε για να τα εκδώσει και

δεν τα εξέδωσε αυτός, αλλά για δική του προσω-

πική χρήση· άρα είναι ειλικρινή! Πραγματική εμπι-

στοσύνη έχω στην μονοατομική συζήτηση, και στα

γραφόμενα που έχουν διατυπωθεί με την πεποί-

θηση του ιδεολόγου, όπως του Ρόμπερτ Κούπερτ3

τον οποίον επίσης επικαλούμαι συχνά, όχι όμως

ε.π. στον Κίσινγκερ. 

Να ξαναγυρίσω όμως στους 300 χωρίς την ελπίδα

της αναθεώρησης των απόψεών τους για το έθνος

και των απόψεων για τα Σκόπια και τις διεθνείς

σχέσεις. Να θυμίσω μόνο τί είχε πει ο Π.τ.Δ. Κων-

σταντίνος Καραμανλής, στις αρχές του 1990 στον

Αντώνη Σαμαρά όταν ήταν υπουργός εξωτερικών:

δεν φοβάμαι ένα μικρό κράτος σαν τα Σκόπια.
Εκείνο που με ανησυχεί στην ιδιαίτερα ρευστή
εποχή που ζούμε, είναι μήπως αύριο κάποιες δυ-
νάμεις, στο συσχετισμό με τις επιδιώξεις τους,
ανακινήσουν το μακεδονικό και τους έχουμε δώσει
εμείς τη νομιμοποίηση, με την αναγνώριση του
ονόματος (σε ελεύθερη απόδοση). Και μην το πά-

ρετε “κομματικά”, γιατί και ο Ανδρέας Παπανδρέου

είχε πει λακωνικότερα: «ούτε το όνομα Μακεδο-
νία, ούτε παράγωγό του».

Να γιατί δεν βλέπω «την οικοδόμηση ενός σταθε-
ρού μέλλοντος φιλίας και ειρήνης με το “Βόρεια
Μακεδονία”», που βλέπουν οι 300 διανοούμενοι

που κινήθηκαν προφανώς αυτοβούλως και αυθορ-

μήτως... Το μόνο που βλέπω είναι ότι υποκύψαμε

και πάλι στις απαιτήσεις της μεγάλης “συμμάχου”

χώρας της Εσπερίας και του Ράιχ της Γερμανικής

Ευρώπης, ερχόμενοι σε ρήξη, όπως δυστυχώς είχα

προβλέψει με τη Ρωσία, βοηθώντας τη διεύρυνση

του επεκτατικού ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια (κοίτα το

άρθρο μου “Το μικρόβιο του εθνικισμού”, 23.6.18,

φύλ. 1040). 

Οι συμμαχίες δεν έχουν σχεδόν άλλο στόχο παρά

μόνο αυτόν: «την ενίσχυση και την προστασία του
ισχυρού». Τα λέει και πάλι ο Μακιαβέλλι και ο Να-

πολέων στο 7ο κεφάλαιο του “Ηγεμόνα”. Εκείνο

όμως που με ανησυχεί περισσότερο είναι ο αφορι-

σμός των 300 της διανόησης, για τον εθνικισμό

που τον ταυτίζουν με το τέρας του φασισμού και

του ρατσισμού. Λένε: «σ’ αυτές τις ιστορικές στιγ-
μές, όπου στην Ευρώπη παρατηρείται η άνοδος της
ακροδεξιάς, του εθνικισμού, του σωβινισμού και
του ρατσισμού, φαινόμενα εξαιτίας των οποίων
έχουν κυλήσει ποταμοί αίματος στην Ευρώπη και
στα Βαλκάνια...». Δίνουν δηλαδή συγχωροχάρτι

στην πραγματική αιτία, στον καπιταλισμό και ενο-

χοποιούν τον εθνισμό που όταν κάποιοι τον καπη-

λεύονται, ασχημονούν, δημιουργούν σύγχυση και

οδηγούν τους αυτοπροσδιοριζόμενους προοδευτι-

κούς αριστερούς στην ταύτισή τους με τους θεω-

ρητικούς της παγκοσμιοποίησης, όπως του Ρ.

Κούπερ και άλλων που θέλουν και επιδιώκουν τη

διάλυση των εθνών και την ομογενοποίηση των

λαών – μαζών – καταναλωτών. 

Ήταν “ακροδεξιό” το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέ-

τωπο (ΕΑΜ); Είναι “φασίστας” ο Μίκης Θεοδωρά-

κης, που δήλωσε για τη Συμφωνία: «Η χώρα μας
σύρθηκε σε μια πράξη ιστορικής ήττας και εθνικής
μειοδοσίας, με απρόβλεπτες επιπτώσεις»;

――――――
1. Μακιαβέλλι: «Ο Ηγεμόνας με σχόλια του Ναπολέοντα» κεφ. 18,

σελ. 272, σχόλ. 3, έκδ. Σκαραβαίος.

2. Ως άνω σχόλ. 5

3. Ρόμπερτ Κούπερ, «Η Διάσπαση των Εθνών», σύγχρονος διπλω-

μάτης γενικός διευθυντής της υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων

και άμυνας της Κομισιόν της Ε.Ε.

Σημαντικά έργα ξεκινούν στο Δήμο
Παλλήνης Σελ. 6

Open mall στα 3Β Σελ. 7

Αποκατάσταση τμημάτων οδών στην
Κερατέα Σελ. 8

Μαύρες ζύμες!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ανευρέθη πήλινη πλάκα από τη Ρα-
ψωδία ξ  Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Φεύ της απρεπούς Πρεσπείας Συμ-
φωνίας Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Η παραχάραξη της ιστορίας και η
διαστρέβωση Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 16

Ελληνικός Πολιτισμός παντού Χρίστος

Κοντοβουνίσιος Σελ. 24

Διαβάστε ακόμη

Σ’ ένα τσουβάλι 

με τον εθνικισμό

Σε ετοιμότητα οι Δήμοι 

λόγω καύσωνα  

Ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών, που θα επικρα-

τήσουν τις επόμενες ημέρες, η Πολιτική Προστασία

των Δήμων μπαίνει σε ετοιμότητα, ανοίγοντας δη-

μοτικούς χώρους που κλιματίζονται, όπως τα

ΚΑΠΗ, κλειστά γυμναστήρια κλπ., που θα παραμεί-

νουν ανοιχτά το Σαββατοκύριακο.

Καλό είναι να επκοινωνείτε με το Δήμο που σας εν-

διαφέρει προκειμένου να μάθετε τους χώρους και

τις ώρες που θα είναι ανοικτά. 
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«Ανοικτά Κέντρα 

Εμπορίου» στις 

προτεραιότητες

του ΕΕΑ 
Θέματα που σχετίζονται με την επιχειρημα-

τικότητα και την προσπάθεια ανάκαμψης

της οικονομίας, είχε η ατζέντα της συνάν-

τησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17

Ιουλίου 2018, μεταξύ αντιπροσωπείας του

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

(ΕΕΑ) και της ΕΓ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ

του ΕΤΠΑ και ΤΑ, Ευγενίας Φωτονιάτα.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ε.Ε.Α.

ήταν ο Πρόεδρός του Ι. Χατζηθεοδοσίου,

και συμμετείχαν οι Αντιπρόεδροι Ν. Γρέν-

τζελος και Ν. Κογιουμτσής, με το στέλεχος

του ΕΕΑ Σ. Κοσκοβόλης.

Το πρώτο θέμα της συνάντησης αφορούσε

τη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με

την οποία επιδιώκεται η ενίσχυση και τό-

νωση της οικονομικής δραστηριότητας που

αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ει-

δικότερα σε περιοχές που διαθέτουν ση-

μαντικούς πολιτιστικούς πόρους και

τουριστική δυναμική.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ παρουσίασε τις προ-

τάσεις του Επιμελητηρίου για συνεκτικές

και αλληλένδετες παρεμβάσεις, την ανα-

βάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητι-

κής της περιοχής παρέμβασης και την

οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας

που μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε δήμο της

Αττικής, με την υιοθέτηση και χρήση έξυ-

πνων εφαρμογών. Ταυτόχρονα, παρουσίασε

τον αριθμό των επιχειρήσεων μελών του

στους  50 πρώτους δήμους της Αττικής.

Με βάση το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον των

δήμων της Αττικής ο Ι. Χατζηθεοδοσίου ζή-

τησε από την Ευ. Φωτονιάτα, συνεξετάζον-

τας τον αριθμό των μελών του Επιμελητη-

ρίου σε κάθε δήμο που θα συμμετέχουν στα

«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», την γεωγρα-

φική περιοχή που εκπροσωπεί και τον

αριθμό των δήμων σε αυτή την γεωγραφική

περιοχή, να αυξήσει τον αριθμό των επιτρε-

πόμενων συνεργασιών, ιδιαίτερα για την Ατ-

τική, αλλά και για άλλες περιοχές της

χώρας που έχουν αντίστοιχα προβλήματα.

Η Ευ. Φωτονιάτα υποσχέθηκε να εξετάσει

το αίτημα και αποδέχτηκε την πρόσκληση

να παραβρεθεί σε συνάντηση την Πέμπτη

26/7/2018, στις 19.00 στο Ε.Ε.Α, με όλους

τους δημάρχους της Αττικής προκειμένου

να συζητηθεί η δράση, η οποία μπορεί να

στηρίξει αποτελεσματικά επιχειρηματικές

προσπάθειες μικρομεσαίων σε διάφορες

περιοχές του λεκανοπεδίου.

Με τον Κωνσταντίνο
Κουτσουμπλή

Είσοδος ελεύθερη
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30ό Φιλοσοφικό συνέδριο στη Σάμο
“Πόλις, Κοσμόπολις & Παγκοσμιοποίηση”

To 30ό Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, οργανώνεται στη

Σάμο και δη στο Πυθαγόρειο από 20 έως 26 Ιουλίου, με

πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσο-

φίας, με τίτλο: “Πόλις, Κοσμόπολις & Παγκοσμιοποίηση”.

Εχει σημειολογία το συνέδριο, αν σκεφθούμε ότι γίνεται

στην πατρίδα του Πυθαγόρα, στην οδό Ευπαλίνου, όπου και

το Ευπαλίνειο Όρυγμα.

Ομιλητές διεθνούς κύρους καθηγητές, Έλληνες και ξένοι

θα αναπτύξουν άκρως ενδιαφέροντα θέματα από την ελλη-

νική γραμματεία, όπως “Ο Κικέρων για τη σχέση νόμου και

ηθικής”, “Ομηρική πολιτική: Ο σπουδαίος Οδυσσεύς”,

“Φύσις, πόλις και παιδεία στην εποχή της παγκοσμιοποί-

ησης”, “Πόλις και έθνος στον Ευριπίδη, στον Πλάτωνα και

στον Αριστοτέλη”, “Αριστοτελικές επιρροές στην πολιτική

διανόηση του Μ. Αλεξάνδρου”, Η πόλις στην Ελληνική τρα-

γωδία ως πρότυπα ηθικής και πολιτικής συμπεριφοράς”.

Τυχερός, όποιος βρεθεί αυτές τις ημέρες του συνεδρίου

στη Σάμο.

«Ερωφίλη project» στην Κρήτη

Όσοι επισκεφθούν φέτος το καλοκαίρι, την Κρήτη, ας

φροντίσουν να δουν την παράσταση από το πεντάπρακτο

αριστούργημα του Ρεθυμνιώτη ποιητή Γεωργίου Χορτά-

τση, τη  διασημότερη τραγωδία της κρητικής αναγέννη-

σης, το χρονικό ενός αιματοβαμμένου έρωτα, σε μια

σύγχρονη παράσταση που αναδεικνύει την ομορφιά του

ποιητικού λόγου, με  ζωντανή μουσική πανδουρίδας, ηλε-

κτρικής και κλασσικής κιθάρας,  μαντολίνου, κλαρίνου,

κρουστών και υψηλού επιπέδου υποκριτικές ερμηνείες.

Μια από τις ιδιαιτερότητες της παράστασης «Ερωφίλη

project»  είναι το ότι αναπαριστάται η ιστορία στο φυσικό

της περιβάλλον. Επελέγησαν ως παραστατικοί χώροι, με-

σαιωνικά κάστρα σε όλη την Μεσογειακή λεκάνη, τα

οποία αποτελούν το φυσικό σκηνικό της.

Μια μοναδική εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή σε έναν

άλλο χωροχρόνο και τον μετατρέπει σε επισκέπτη στο

παλάτι του βασιλιά Φιλόγονου, όπου  εξελίσσεται μια

ερωτική τραγωδία, αυτή της Ερωφίλης και του Πανάρε-

του.

Η  «Ερωφίλη project» θα περιοδεύσει  σε μεσαιωνικά κά-

στρα και φρούρια, σε Κρήτη, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Ιωάν-

νινα, Θεσσαλονίκη, Μάνη, Πάτρα και αλλού.

Πρόγραμμα Παραστάσεων  

22/07/2018 Φραγκοκάστελο, Σφακιά

24/07/2018 Πύλη Βηθλεέμ, Ηράκλειο

26/07/2018 Κάστρο Καζάρμα, Λασίθι

Η βιωματική εγκατάσταση «Αγαθόφρων, ο Άτλας του

συλλέκτη», που ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου στο πλαίσιο

της «Αθήνα 2018-Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου»

συνεχίζει να  εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της έκ-

θεσης στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), καθώς

η Δάφνη Κοκκίνη ανανεώνει και συμπληρώνει την ει-

καστική πλευρά του έργου και ο Κορνήλιος Σελαμσής

την ηχητική.

Το Σάββατο 14 Ιουλίου στις 20:45 κατά τη διάρκεια

της έκθεσης, η Ελένη Μυλωνά θα παρουσιάσει την

περφόρμανς με τον ευφάνταστο τίτλο: Βλέπω τη γυ-
ναίκα με το μπλε πουλόβερ και την αλογοουρά να
επιχειρηματολογεί καταπληκτικά. 

Πρόκειται για παρουσίαση μιας ιδιότυπης καλλιτεχνι-

κής έρευνας, όπου μια ομάδα ανάγνωσης από τη Ζυ-

ρίχη «συνομιλεί» με τον Αγαθόφρονα. Στην

περφόρμανς διερευνάται η γλώσσα, η κίνηση και ο

λόγος, σε σχέση με τη φαντασία, τον χώρο και τον

χρόνο.  Διάρκεια της περφόρμανς: 35'

Η εγκατάσταση Αγαθόφρων, ο άτλας του συλλέκτη

λειτουργεί στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 και

συνεχίζεται μέχρι  τις 29 Ιουλίου. 

Στις 26/7 στις 21:30, κατά τη λήξη της έκθεσης, θα

παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο μουσικό έργο του

συνθέτη Κορνήλιου Σελαμσή σε μια μίνι συναυλία και

θα ακολουθήσει κλείσιμο της εγκατάστασης.

«Άνοιγμα στην πόλη – Αθήνα»

«Night will Fall»

Το «Αρχείο Πολέμου» προσκαλεί το

Σάββατο 21 Ιουλίου και ώρα 19:30

στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Night
will Fall» (2014, 75΄)

Η ταινία θα προβληθεί στην αγγλική

γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα αγγλι-

κών υπότιτλων.

Tην ταινία θα προλογίσει ο συνεργά-

της του Αρχείου Πολέμου Νίκος Μη-

τρογιαννόπουλος.

Λίγα λόγια για την ταινία
H ταινία “Night will fall” (ελλ. τίτλος “Θα

πέσει η νύχτα”) είναι ένα ντοκιμαντέρ

ενός άλλου ντοκιμαντέρ, μια ταινία μέσα

σε μια άλλη ταινία. Όταν οι συμμαχικές

δυνάμεις απελευθέρωσαν τα ναζιστικά

στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα αποτρό-

παια ευρήματα αποτυπώθηκαν στον

φακό από κινηματογραφιστές, που υπη-

ρετούσαν τη θητεία τους, αποκαλύπτον-

τας για πρώτη φορά στον κόσμο τη

φρίκη όσων είχαν συμβεί εκεί. 

Ο σκηνοθέτης Sidney Bernstein, που υπη-

ρετούσε στο Υπουργείο Πληροφοριών,

συνεργαζόμενος με τον Alfred Hitchcock,

χρησιμοποίησε υλικό που είχαν γυρίσει

Βρετανοί, Σοβιετικοί και Αμερικανοί,

προκειμένου να κάνει μια ταινία που θα

αποδείκνυε τη φρίκη των ανείπωτων να-

ζιστικών θηριωδιών. Ωστόσο, και παρά

την αρχική υποστήριξη από τις κυβερνή-

σεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ, το φιλμ

«έμεινε στο ράφι» ή για την ακρίβεια πα-

ραχωρήθηκε στο Imperial War Museum.

Εντοπίστηκε εκ νέου στις αρχές του

1980, χάρη στον επιμελητή Kay Glad-

stone, ο οποίος πραγματοποίησε μια

πρώτη του προβολή, το 1984, στο εκπαι-

δευτικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου στο Βερολίνο με τίτλο «Μνήμη
των Στρατοπέδων Συγκέντρωσης» σε

μια εκδοχή που ωστόσο δεν ήταν ολο-

κληρωμένη.

Το 2010 άρχισε εκ νέου η εργασία πάνω

στο υλικό με τρεις στόχους: ο πρώτος

ήταν να αποκατασταθεί και να ολοκλη-

ρωθεί, ώστε να είναι εφικτή η προβολή

του σε κινηματογράφους.

Ο δεύτερος αφορούσε την τήρηση των

αρχικών σκηνοθετικών οδηγιών όσο το

δυνατόν πιο πιστά και όπου αυτές δεν

ήταν σαφείς να δοθούν λύσεις κοντά στο

πνεύμα και τις δυνατότητες του κινημα-

τογράφου κατά την περίοδο 1945-1950.

Όσοι ενδιφέρονται να επικοινωνήσουν

τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοκ-

χνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου,

210-8676390, ή στο κινητό 69-

98088220, afreris@wararchivegr.org 

Μηθύμνης 36 Πλ. Αμερικής

Δεύτερη χρονιά η φετινή για το Φεστι-

βάλ στη θάλασσα, που διοργανώνει με

ελεύθερη είσοδο ο Δήμος Κερατσι-

νίου – Δραπετσώνας.

Δίπλα στα παλιά φουγάρα, στην εμ-

βληματική πρώην βιομηχανική ζώνη

της Δραπετσώνας έχει πλέον καθιε-

ρωθεί ένας θεσμός «για να ταξι-
δεύουμε μακριά τα όνειρα μας». 
Μετά την ξεχωριστή περυσινή διοργά-

νωση, το Φεστιβάλ στη θάλασσα επα-

νέρχεται φέτος με περισσότερα

ονόματα και εκδηλώσεις, πρωτότυπες

προτάσεις και μοναδικές δράσεις. 

Στο παλιό εργοστάσιο Λιπασμάτων, με

τις διατηρητέες εγκαταστάσεις και τη

χαρακτηριστική πανύψηλη καμινάδα,

αλλά και τη θάλασσα που φτάνει σχε-

δόν ως την σκηνή, ο Πολυχώρος Λιπα-

σμάτων αναμένεται να φιλοξενήσει

φέτος το καλοκαίρι χιλιάδες επισκέ-

πτες. 

«Με χορούς και νότες συνεχίζουν να

ξορκίζουν τα στοιχειά του παρελθόν-

τος· ενός βιομηχανικού παρελθόντος,

που στην εποχή του δεν έμοιαζε καθό-

λου “ονειρεμένο” για τους εργάτες

των εργοστασίων και τους κατοίκους

των περιοχών. Με αγώνες ευελπι-

στούν να αποδιώξουν μακριά και τα

στοιχειά του παρόντος, τις νέες εγκα-

ταστάσεις της Oil One, της Lafarge και

των ΕΛ. ΠΕ που “μουτζουρώνουν” τα

όνειρά μας και πνίγουν κάθε τόσο τον

αέρα μας», σημειώνει ο Δήμος.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21/7: Συναυλία ACTIVE MEMBER.

23/7: Συναυλία KULTUR SHOCK &

KOZA MOSTRA.

28/7: Συναυλία ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ & ΜΑΥ-

ΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΦΩΝΕΣ ΑΠ’ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ.

29 Ιουλίου: Μουσικοχορευτική παρά-

σταση ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ από τους Χαΐ-

νηδες και την ομάδα Κι όμΩς κινείται.

30 Ιουλίου: Συναυλία ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ
aka ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.
3 Αυγούστου: Συναυλία ΣΑΒΒΕΡΙΑ
ΜΑΡΓΙΟΛΑ & ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΝΙΑΣ
8 Αυγούστου: Παιδική θεατρική παρά-

σταση "Με λένε Οδυσσέα και έχω να
σας πω"
10 Αυγούστου: Συναυλία ΦΟΙΒΟΣ ΔΕ-
ΛΗΒΟΡΙΑΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ

Λιπάσματα 2018: Το Φεστιβάλ στη θάλασσα επανέρχεται!
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Ένα καλοκαίρι μεγάλων συναυλιών, ξεχωριστών κινηματο-

γραφικών προβολών και σπουδαίων θεατρικών παραστά-

σεων, στην ανακαινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε

υπαίθριους χώρους, φέρνει για τέταρτη συνεχόμενη χρο-

νιά ο Δήμος Γλυφάδας. 

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις 9 μ.μ.

και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αντί εισιτηρίου, ο

Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για

τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

«Το Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας είναι και φέτος εδώ!
Με πλούσιο πρόγραμμα που ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι
και πιστεύουμε θα καλύψει και τους πιο απαιτητικούς», δή-

λωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

22 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους «Johny Vavouras & the Cadillacs»
O μοναδικός Johnny Vavouras και οι Cadillacs έρχονται για

να διασκεδάσουν το κοινό με ξέφρενες μελωδίες, όπως

κάνουν εδώ και 30 χρόνια. 

23 | 07 - 3η Μαρίνα

«Ο Δίας… ξαναγύρισε»
Σατιρική Κωμωδία του Άγγελου Μοσχονά. Πρωταγωνι-

στούν: Ελένη Φιλίνη, Χρήστος Φωτίδης, Σπύρος Μπιμπί-

λας, Γιώργος Καπετανάκος, Ντίνα Βούρτση, Τριαντάφυλλη

Μπουτεράκου. Η παράσταση διατρέχει αποτελεσματικά

την ιδιωτική, αλλά και τη δημόσια ζώνη. Πρόκειται για μια

παράσταση που συνδυάζει το μύθο και την αλήθεια.

24 | 07 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με την Κατερίνα Στανίση
Η και διαχρονική Κατερίνα Στανίση, θα ερμηνεύσει με το

δικό της, μοναδικό, τρόπο αγαπημένα τραγούδια που

έχουν τραγουδηθεί από όλους.

Πλούσιο Φεστιβάλ στο Δήμο ΓλυφάδαςΕκδηλώσεις με τις Φιλαρμονικές 

Ορχήστρες Μαρκοπούλου 

και Πανεπιστημίου Tallinn Εσθονίας

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν το Σάβ-

βατο, 21 Ιουλίου 2018, στις 9 το βράδυ, στην πρώτη επί

σκηνής, σύμπραξη της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκο-

πούλου με την Φιλαρμονική Ορχήστρα (μπάντα πνευ-

στών) του Πανεπιστημίου Tallinn Εσθονίας, στο Θέατρο

Σάρας Μαρκοπούλου.

Η Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, φέτος γιορτάζει

80 χρόνια από την ίδρυσή της, και στο πλαίσιο των επε-

τειακών εκδηλώσεων, συμπράττει, επί σκηνής με την Ορ-

χήστρα του Πανεπιστημίου Tallinn της Εσθονίας, σε

ρεπερτόριο αποτελούμενο, από δημοφιλή και αγαπημένα

κινηματογραφικά soundtracks.

Η Μπάντα Πνευστών του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του
Tallinn,  ιδρύθηκε το 1950 και απαρτίζεται από φοιτητές κι
αποφοίτους του Πανεπιστημίου, διαφορετικών ηλικιών, οι
οποίοι ζουν κι εργάζονται στην πρωτεύουσα. Μολονότι το
σύνολο των μελών της Μπάντας, ασχολούνται ερασιτε-
χνικά με τη μουσική, το ρεπερτόριο απευθύνεται κι έχει
απήχηση στο ευρύ κοινό. Η Ορχήστρα έχει βραβευτεί σε
πολλούς διαγωνισμούς Φιλαρμονικών στην Εσθονία και
θεωρείται από τις καλύτερες στο είδος της.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου απευθύνει κάλεσμα προσφοράς

τροφίμων μακράς διαρκείας & φαρμάκων, για την ενί-

σχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού

Φαρμακείου του Δήμου.

Στο Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη
Tην Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018, στις 9 το βράδυ, θα δοθεί

η συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Πανεπιστη-

μίου Tallinn Εσθονίας, στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη.

Η βραβευμένη TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

WIND BAND, μια ημέρα μετά, την μουσική σύμπραξη, με

την Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, συστήνεται

μόνη της, στο Ελληνικό κοινό, στο Λιμάνι του Πόρτο

Ράφτη, παρουσιάζοντας μουσικά Έργα σπουδαίων Συνθε-

τών.

«Νυχτερινή Σερενάτα»

Το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018 και ώρα 20.30 το ΕΚΤ&Π

διοργανώνει στον κήπο του, συναυλία με τίτλο «Νυ-
χτερινή Σερενάτα» (Νυχτερινό ερωτικό τραγούδι)

για φωνή και κιθάρα με τη μετζοσοπράνο Μιράντα Γε-

ωργάκη και τον κιθαρίστα Ανδρέα Χαλκιά.

Σε μια καλοκαιρινή βραδιά πανσελήνου μελωδίες

που αφηγούνται νυχτερινές ιστορίες αγάπης, από

το μπαρόκ και την κλασική εποχή (Scarlatti, Bach,

Schubert, Bizet, Rodrigo) μέχρι τις μέρες μας (Θεο-

δωράκης, Χατζιδάκις, Μουζάκης κ.α.), γιατί η αγάπη

και η πανσέληνος είναι διαχρονικές.
Είσοδος ΜΟΝΟ με προσκλήσεις 

Τηλ. επικοινωνίας για κράτηση προσκλήσεων:

2106020026  6974380541.

«Επιτρέποντες» 
του Μενάδρου

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ, με έναν οκταμελή θίασο, παρου-

σιάζει την κωμωδία του Μένανδρου: “Επιτρέποντες”, το

Σάββατο και την Κυριακή 21, 22 Ιουλίου στις 6.30 μ.μ., στον

Αναγεννησιακό Πύργο Βραυρώνας και στο Θέατρο Σάρας

Μαρκοπούλου, Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 ώρα 21:00

Απόδοση – Σκηνοθεσία – Σκινηκά – Κοστούμια: Σπύρος Κο-

λιαβασίλης

Θεατρολόγος: Σοφία Γκίτζου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιάσονας Σωφρόνης
Το έργο του Μενάνδρου ήταν σχεδόν παντελώς χαμένο μέχρι το

τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα. Οι Επιτρέποντες βρέθηκαν σε αι-

γυπτιακούς πάπυρους, που ανακαλύφθηκαν στα 1905 από το Γου-

σταύο Λεφέβρ, στα ερείπια της αρχαίας Αφροδιτόπολης (σήμερα

Κόμ Ισχάου) της Αιγύπτου. Ωστόσο πολλοί στίχοι είχαν βρεθεί κι

από παλαιότερες πηγές. 

Οι ΤΑΚΙΜ 
στο θέατρο Ρεματιάς

Ένα σπάνιο αφιέρωμα στη μουσική παράδοση των ελλήνων

μεταναστών στις ΗΠΑ από το συγκρότημα των ΤΑΚΙΜ φιλο-

ξενεί το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018 – Νύχτες Αλληλεγγύης τη

Δευτέρα 23 Ιουλίου, ώρα 9 μ.μ. (Ευριπίδειο Θέατρο Ρεμα-

τιάς, Προφήτου Ηλία 65, Πολύδροσο Χαλανδρίου).

Οι έξι κορυφαίοι δεξιοτέχνες της ελληνικής δημοτικής μου-

σικής που αποτελούν το συγκρότημα των ΤΑΚΙΜ παρουσιά-

ζουν μια παράσταση αφιερωμένη στην παραδοσιακή

ελληνική μουσική,  όπως αφομοιώθηκε και διαδόθηκε μέσα

στον πολυπολιτισμικό μουσικό καμβά της Αμερικής.  

Οι τραγουδιστές Γιάννης Νιάρχος και Κατερίνα Τζιβίλογλου

ζωντανεύουν το «Καφέ – Αμάν Αμέρικα», το μουσικό έπος

του απόδημου ελληνισμού, ενώ  ως επίτιμοι καλεσμένοι στην

παράσταση θα συμμετέχουν ο «πατριάρχης» του λαϊκού

κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς (που έζησε στην Αμερική

την περίοδο 1960 – 1979) καθώς και ο σπουδαίος δεξιοτέ-

χνης στο μπουζούκι Νίκος Τατασόπουλος (γιος του περίφη-

μου Γιάννη Τατασόπουλου – «Ντίλιγκερ» που άφησε εποχή

στα κέντρα της ομογένειας).
Υπολογίζεται ότι από το 1896 (που έγινε η πρώτη ηχογράφηση

ελληνικού τραγουδιού) έως και τη δεκαετία του ’60 αποτυπώ-

θηκαν στην ελληνική δισκογραφία στις Η.Π.Α. περισσότερα από

15.000 τραγούδια όλων των ειδών. Στις ηχογραφήσεις αυτές,

τα μικρασιάτικα συρτά και οι καρσιλαμάδες συναντούν κομμάτια

από το μουσικό θέατρο.

Ο ρυθμός του ζεϊμπέκικου μπλέκεται με τζαζίστικες συγκοπές.

Οι εβραϊκοί χοροί και οι ανατολίτικες μελωδίες συνυπάρχουν

με τα σουίνγκ, ενώ το ούτι και το κανονάκι παίρνουν θέση δίπλα

στην αμερικάνικη μπάντα των πνευστών...

Είσοδος, αντί εισιτηρίου τρόφιμα...

Εκδηλώσεις στο 
Δήμο Σαρωνικού

Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών, πολιτιστικών εκδηλώσεων

ο Δήμος Σαρωνικού με το Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος Δήμου

Σαρωνικού, οργανώνουν Συναυλία, το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥ-

ΛΙΟΥ, ώρα 21:00, με τίτλο:  «Μια Αγκαλιά Τραγούδια», με

τον Νίκο Βολάκο, στην πλατεία της Σαρωνίδας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00, παρουσιάζουν την εκδή-

λωση: «Ήπειρος, Τραγούδια και Χοροί»
Τραγούδι- Μουσική από τους: Aφοί Κόντη, Συγκρότημα

Ισοκράτισσες

Χορός: Σύλλογος «Αγία Ειρήνη» Παλαιάς Φώκαιας 

Πολιτιστικός Σύλλογος Α.Τ.Ε. «Η Δήμητρα»

στο Θεατράκι Παλαιάς Φώκαιας

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

θεατρική παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι», των Θα-

νάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, η Θεατρική Πο-

ρεία «Ανοιχτά Πανιά»  του “Αριστόδικου”. στο  1ο

Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου.
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Mε ανοιxτή ηλεκτρονική

διαδικασία, προχωρεί ο

Δήμος Παλλήνης για επι-

λογή αναδόχου για την κα-

τασκευή 15 παιδικών χαρών,

αξίας 1.854.838,71 ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.24%) περίπου,

χρηματοδοτούμενο από την

Περιφέρεια Αττικής.

Στο έργο εντάσσονται αρ-

χικά εννιά παιδικές χαρές

και στις τρεις δημοτικές

ενότητες, οι οποίες έχουν

ενταχθεί σε μελέτη ριζικής

ανακατασκευής και πιστο-

ποίησης. Είναι οι Παιδικές

χαρές:

― οδού Κλειτάρχου

― οδού Κριεζή

― οδού Πλάτωνος - Μνησι-

κλέους

― οδού Βόλου και Δελφών

― οδού Ύδρας & Επτανήσου

― επί της πλατείας της

οδού Εκάβης

― εργατικών κατοικιών Α΄

(Πρωτομαγιάς)

― εργατικών κατοικιών Β΄

(Κηπούπολης)

― οδού Μεσσήνης (διαθέτει

πιστοποιημένα όργανα και

δάπεδα ασφαλείας)

Κι άλλες έξη παιδικές χαρές

εντάχθηκαν γιατί χρήζουν

παρεμβάσεων και είναι:

―  οδού Θεσσαλονίκης

― οδού Λεωνίδα

― οδού Μαβίλη και Μυρι-

βήλη

― οδού Μεσολογγίου και Σο-

φοκλέους

― πάρκου Κάντζας

― πλατείας Αργυράς Σελή-

νης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

Η διατήρηση και καθαριότητα του αστικού μας περιβάλλον-

τος, είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας. Ο Δήμος Παλ-

λήνης, με σταθερή προσήλωση, στην προστασία και την

διαφύλαξη του περιβάλλοντος, καταβάλλει κάθε δυνατή

προσπάθεια πάνω σε αυτό το στόχο. Γι’ αυτό παρακαλεί

τους δημότες και τους κατοίκους, να εναποθέτουν τα ογ-

κώδη ή μη οικιακά απορρίμματα, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ από τα κλα-

δέματα δέντρων, γιατί αυτά αξιοποιούνται ως λίπασμα.

Τα ανάμικτα απορρίμματα ΔΕΝ τα δέχεται ούτε η χωματερή

ούτε το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομπο-

στοποίησης (ΕΜΑΚ) και επιπλέον όταν διαπιστωθεί η ανά-

μιξη απορριμμάτων με κλαδιά επιβάλλεται ποινή (πρόστιμο)

στον Δήμο, δηλαδή όλοι οι δημότες!

(σ.σ. προς το παρόν την ποινή την πληρώνει ο Δήμος γε-

νικά, αλλά πολύ σύντομα θα την πληρώνει ο συγκεκριμένος

πολίτης που πετάει σύμμικτα).

ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

Η εικόνα των πεταμένων καναπέδων και των παλιών επί-

πλων δίπλα στους κάδους θα πρέπει να εκλείψει. Τα απορ-

ριμματοφόρα δεν έχουν δυνατότητα για περισυλλογή

τέτοιων ογκωδών αντικειμένων.

Ο Δήμος έχει έκταση περίπου 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα και

ένα οδικό δίκτυο εντός και εκτός σχεδίου πολλών χιλιομέ-

τρων. Κατά συνέπεια δεν είναι εύκολη η εντόπιση και περι-

συλλογή απορριμμάτων ή προϊόντων κλαδέματος χωρίς την

συνεργασία των συμπολιτών μας σε κάθε γειτονιά.

O Δήμος προσδοκά στη συνεργασία των δημοτών
Η εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας είναι επιβεβλη-

μένη για να διατηρήσει η πόλη την καθαριότητα.

Ο Δήμος Παλλήνης υπενθυμίζει ότι ΔΕΝ περισυλλέγει οι-

κοδομικά απόβλητα (μπάζα). Η ευθύνη απομάκρυνσης και

απόρριψής τους γίνεται από τον παραγωγό τους σύμφωνα

και με τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας.

Και βέβαια δεν πρέπει να πετιούνται στα πεζοδρόμια και

στο οδόστρωμα, αλλά μέσα στους ειδικούς κάδους, που τα

παίρνουν οι εταιρείες και δεν τα πάμε ...στο βουνό!

σ.σ. Οι Δήμοι θα πρέπει να αποφασίσουν ότι πρέπει να ανοί-

ξουν μόνιμα δίαυλο ενημέρωσης των δημοτών, μέσα από

τα τοπικά έντυπα που διαβάζονται από τους πολίτες και οι

πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς τη συμμετοχή

μας, δεν μπορεί να υπάρξει καθαρή πόλη.

Την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου

Παλλήνης για επέκταση του δικτύου φυ-

σικού αερίου σε Γέρακα και Παλλήνη ανα-

κοίνωσε με επιστολή στο Δήμο η Εταιρία

Διανομής Αερίου Αττικής.

Το δίκτυο για το κέντρο του Γέρακα είναι

μήκους 3,2 χιλιομέτρων και για το κέντρο

της Παλλήνης μήκους 3 χιλιομέτρων. Το

συνολικό κόστος ανέρχεται στα 570.000

ευρώ και η ΕΔΑ προθυμοποιείται να το

καλύψει εξολοκλήρου.

Με την ίδια επιστολή ενημερώνει το

Δήμο ότι το κόστος της επιπλέον κατα-

σκευής του αρχικού δικτύου σύνδεσης

του Δημαρχείου, του κολυμβητηρίου και

των πέριξ - ενεργοβόρων - εγκαταστά-

σεων ανέρχεται στο ποσό των 280.000

ευρώ, με κάλυψη από το Δήμο.

Με την υπ. αριθ 182/2018 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Παλλή-

νης αποδέχεται τις προτάσεις της Εται-

ρίας Διανομής Αερίου Αττικής για την

καταβολή συνολικού ποσού 280.000

ευρώ που απαιτούνται για την κατασκευή

του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο ο

Δήμος σε σύντομο χρονικό διάστημα θα

αποσβέσει το κόστος της επένδυσης και

ταυτόχρονα θα επιτύχει σημαντικό περι-

βαλλοντικό όφελος.

Όπως είπε στο δημοτικό συμβούλιο ο Δή-

μαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος “με
την αποδοχή των προτάσεων της ΕΔΑ
διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο πλαί-
σιο συνεργασίας για την υλοποίηση του
αιτήματος του Δήμου Παλλήνης που ανα-
βαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων
του Δήμου Παλλήνης, με μεγάλο περι-
βαλλοντικό και οικονομικό όφελος”

Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού 

αερίου  σε Γέρακα και Παλλήνη

Ανακατασκευάζονται παιδικές χαρές στην Παλλήνη

Ξεκίνησαν τα έργα για την αναβάθ-

μιση των αθλητικών εγκαταστάσεων

του Αθλητικού Κέντρου της Δ.Ε. Παλ-

λήνης, στη Λ. Μαραθώνος και Λ. Αν-

θούσας. Με το έργο αυτό θα

υλοποιηθούν μεγάλες παρεμβάσεις

στο χώρο οι οποίες θα αναβαθμίσουν

και θα ολοκληρώσουν το υπάρχον

αθλητικό κέντρο της δημοτικής ενό-

τητας Παλλήνης. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες στο Αθλη-

τικό κέντρο Δ.Ε Παλλήνης θα περιλαμ-

βάνουν:

― Δημιουργία αθλητικής διαδρομής, η

οποία θα περιλαμβάνει πίστα jogging,

ώστε να συνδυαστεί η άθληση με τον

περίπατο.

― Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής

του κλειστού γηπέδου μπάσκετ με τη

δημιουργία W.C. A.M.E.A.

― Κατασκευή χώρων υγιεινής, κάτω

από τις κερκίδες του γηπέδου ποδο-

σφαίρου, που θα περιλαμβάνουν και

W.C. A.M.E.A.

― Ελεγχόμενος χώρο στάθμευσης

αυτοκινήτων, ποδηλάτων,  μοτοσυκλε-

τών.

― Δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλη-

σης ενηλίκων με κατάλληλα όργανα

γυμναστικής.

― Δημιουργία υπαίθριων καθιστικών

χώρων για στάση και ανάπαυση.

― Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού

τόσο κατά μήκος της αθλητικής δια-

δρομής όσο και στο χώρο στάθμευ-

σης, προκειμένου να δημιουργηθούν

ασφαλείς συνθήκες χρήσης του

χώρου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ενίσχυση της υπάρχουσας άρδευσης

του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδο-

σφαίρου.

― Ενίσχυση υπάρχουσας φύτευσης

και προσθήκης νέας όπου απαιτείται.

Αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου Παλλήνης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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H νεοσύστατη δομή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συστεγάζεται και υπάγεται

στην Κοινωνική Υπηρεσία. Οι δράσεις δικτύωσης εντάσ-

σονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας που αναπτύσσει

το Κέντρο Κοινότητας για δημιουργία διασυνδέσεων, προ-

κειμένου να οικοδομήσει γέφυρες υπηρεσιακής επικοινω-

νίας και συνεργασίας, με φορείς, δομές και υπηρεσίες, για

την πολύπλευρη και ολιστική εξυπηρέτηση των ευάλωτων

ομάδων της περιοχής. 

Aνάμεσα στις δράσεις του είναι και η επίσκεψη (8/6/18)

στην κοινωνική υπηρεσία του Γ.Ν Ασκληπιείου Βούλας με

σκοπό την βέλτιστη συνεργασία των δύο υπηρεσιών. Η κοι-

νωνική υπηρεσία του νοσοκομείου ενημέρωσε για τον ρόλο

της καθώς και για τις κλινικές-τμήματα που διαθέτει το νο-

σοκομείο στο σύνολό του. Το Κέντρο Κοινότητας από την

μεριά του παρείχε ενημέρωση για τους ωφελούμενους που

εξυπηρετεί και τις παροχές, ώστε να γίνονται παραπομπές

για τους κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. 

Στόχος των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου

είναι η δρομολόγηση περαιτέρω δράσεων δικτύωσης στο

άμεσο μέλλον, οι οποίες θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα υπη-

ρεσιών και φορέων. 

Δράσεις δικτύωσης του νεοσύστατου 

Κέντρου Κοινότητας  

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Σύμφωνα με το άρθρο 228 του ψηφισθέντος νομο-

σχεδίου για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»  βασική αρμοδιότητα

των Δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι η

οργάνωση και η  εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή

καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλ-

λογής βιοαποβλήτων. Επίσης η ενημέρωση και ευαι-

σθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που

λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια.

Αναφορικά με τα βιοαπόβλητα, τονίζουμε για μια ακόμη

φορά ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να τοποθετήσει σε

όλο το Δήμο τους καφέ κάδους και στη συνέχεια τα βι-

οαπόβλητα με το ειδικό απορριμματοφόρο να οδηγούν-

ται στην ΕΜΑΚ Λιοσίων όπου υπάρχει έτοιμη γραμμή!

Οι πολίτες θα έχουν τεράστιο όφελος  από τη μείωση

των Δημοτικών Τελών διότι ο Δήμος δεν θα πληρώνει

50€/τόνο.

Οι τεχνολογίες για μηχανική διαλογή σύμμεικτων

στερεών αποβλήτων θα εφαρμοστούν μόνο σε επί-

πεδο Περιφέρειας, οπότε καλό είναι ο Δήμαρχος να

ασχοληθεί  με την Διαλογή στην Πηγή και τους καφέ

κάδους για τα βιοαπόβλητα. Οι ενημερωτικές συναν-

τήσεις για τεχνολογικές λύσεις και εργοστάσια δεν

έχουν πλέον κανένα νόημα να γίνονται. 

Νομοσχέδιο: www.taxheaven.gr/pagesdata/KLEIS-

THENIS_16_7_2018.pdf

ΒΑΡΗ, 16 Ιουλίου, 2018

Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσι-

κού Περιβάλλοντος  των 3Β “ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

H Yδρούσα 

στα δικαστήρια

Για τη νήσο Υδρούσα, ρώτησε ο επικε-

φαλής της “Δημοτικής Βούλησης”

Δημ. Δόγκας, γιατί ακούγεται ότι ο

δήμος έχασε το δικαστήριο.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι πράγματι

αθωώθηκαν όλοι (μισθωτές και ιδιο-

κτήτες), οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί

μετά από καταγγελία του Δήμου 3Β

για κακουργηματικές πράξεις, με το

σκεπτικό ότι δεν υπήρξε δόλος και

λόγω αμφιβολιών. Δεν δόθηκε η δυνα-

τότητα στο Δήμο να είναι ο πολιτικός

ενάγων και δεν παρίσταντο οι δικηγό-

ροι του Δήμου, παρά μόνο εξετάστηκε

ο δήμαρχος.

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ο δήμαρχος

έχει οπλοστάσιο ο δήμος για να μην
επιτρέψει αυτή την «καθαρά αντικοι-
νωνική επιχειρηματική δραστηριότητα
στην Υδρούσα».
«Το μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ
ιδιωτών και μισθωτών έχει λήξει. 
Είναι μία μπερδεμένη υπόθεση, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι οι μισθωτές μπο-
ρούν να κάνουν ότι θέλουν, ότι μπο-
ρούν να μετατρέψουν την πόλη σε ένα
απέραντο και απόλυτο χοροπηδάδικο»
κατέληξε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταν-

τέλλος.

Τόνοι μπάζα στον

Αστέρα!!!

Στο θέμα των μπάζων που βρίσκονται

πάνω στη χερσόνησο του Αστέρα,

αναφέρθηκε ο Δημ. Δόγκας. Είναι ένα

θέμα που έχει αναφερθεί και σε προ-

ηγούμενα συμβούλια, αλλά δεν έχει

γίνει κάτι επ’ αυτού.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν εκδίδει

ο Δήμος τις άδειες, έχει αφαιρεθεί

αυτή η αρμοδιότητα από το Δήμο και

εκδίδονται κατευθείαν από το Υπουρ-

γείο. Η μόνη αρμοδιότητα που έχει ο

Δήμος είναι ο έλεγχος σε περίπτωση

καταγγελίας. «Όσες φορές έγινε κα-
ταγγελία έχουμε προστρέξει και
έχουμε επιβάλλει πρόστιμα», σημεί-

ωσε ο δήμαρχος.

Συνέχισε δε λέγοντας ότι έχει γκρεμι-

στεί ένα τμήμα του ξενοδοχείου

Αφροδίτη και έχουν εναποθέσει ένα

μέρος των μπαζών εκεί δημιουργών-

τας ένα πρανές.

Εχει γίνει ένας γρήγορος απολογι-

σμός, ότι αυτά που πρέπει να απομα-

κρυνθούν από τη χερσόνησο είναι

περίπου 7.500 τριαξονικά. Αυτός ο

φόρτος αν φύγει από τη χερσόνησο ο

Λαιμός θα υποχωρήσει δύο μέτρα από

το βάρος.

Συνεπώς λύσεις του να γίνεται μία το-

πική διαχείριση εκεί και να μη μεταφέ-

ρονται έξω, ο δήμος δεν θα το δει αρ-

νητικά, κατέληξε ο δήμαρχος.

Εμείς καταθέτουμε ένα ερωτηματικό

ως προς την ποιότητα των μπάζων, τα

οποία είναι χωματάκι, αλλά υπολείμ-

ματα από σύνθετα και πολλά υλικά

που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Άρα το

θάψιμο στη χερσόνησο θα ρυπάνει το

περιβάλλον και τη θάλασσα!

Ελεγχος στα μισθώματα

του Δήμου

Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων έχει

επισκεφθεί το Δήμο 3Β - μετά από

ανώνυμη καταγγελία - και ελέγχει όλα

τα μισθώματα που έχει ο δήμος. Μέχρι

τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκλη-

ρωθεί, αλλά ο δήμαρχος είναι ήσυχος

ότι δεν θα αποκαλυφθούν ...ελέφαν-

τες.

Δημοψήφισμα για τη

F.Υ.R.Ο.Μ.

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάτα-

ξης στο Δήμο 3Β (16/7/18) ήταν “Ψή-

φισμα σχετικά με την ονοματοδοσία

της F.Υ.R.Ο.Μ.”. Ο δήμαρχος παρου-

σίασε ένα ψήφισμα το οποίο και υπερ-

ψηφίστηκε, στο οποίο αναφέρεται

μεταξύ άλλων:  «Το Δημοτικό Συμβού-

λιο συμμεριζόμενο το κοινό αίσθημα

και της μεγάλης πλειοψηφίας του ελ-

ληνικιού λαού για το ονοματολογικό

θέμα της ένταξης των Σκοπίων εκφρά-

ζει την έντονη ανησυχία του και ζητάει

την Προσφυγή στην λαϊκή ετυμηγορία

με δημοψήφισμα».

OPEN MALL

Aνοιχτό Εμπορικό Κέντρο

Στη δημοτική συνεδρίαση των 3Β,

16/7/18, στο 4ο θέμα που αφορούσε

τροποποίηση του προϋπολογισμού, ο

δήμαρχος ενημέρωσε ότι θα συμμετέ-

χει στο open mall με τη συνεργασία

άλλων τριών Δήμων.

Ενημέρωσε δε ότι είναι: «μεγάλη χρη-
ματοδότηση  ύψους 1.900.000 και δί-
νεται στο Δήμο για την ανασύνταξη
και αναδημιουργία των εμπορικών
ζωνών που υπάρχουν στην πόλη, με
χρήματα που δίδονται για κατασκευές
υποδομών στο Δήμο υπό την έννοια

ότι θα γίνουν ήπιας κυκλοφορίας οι πε-
ζόδρομοι, αλλά και τη χρηματοδότηση
των επιχειρηματιών που δραστηριο-
ποιούνται με την υποχρέωσή τους να
κατασκευάσουν κοινές προσόψεις κα-
ταστημάτων και ενιαία εμπορική διά-
ταξη και εικόνα. 
Εμείς είμαστε ένας από τους 4 Δήμου,
που επειδή δεν έχουμε οργανωμένο
Εμπορικό Σύλλογο, έχουμε κάνει αί-
τημα και έχει αποδεχθεί το ΕΒΕΑ να
συνδράμει το Δήμο» είπε ολοκληρώ-

νοντας ο δήμαρχος.

Στο διαδίκτυο που ανατρέψαμε, μά-

θαμε περίπου τι είναι το Open Mall. 

Το open mall είναι πρωτοβουλία του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι-

στικότητας με τη συγχρηματοδότηση

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Ενωσης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Είναι πιλοτική Ευρωπαϊκή Δράση με

τίτλο «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων

Εμπορίου».

Για το σκοπό αυτό εργάζεται η Ελλη-

νική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επι-

χειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Σε κάθε

πόλη που θα συμμετέχει στο open

mall, δραστηριοποιείται ο εκεί Σύλλο-

γος επαγγελματιών.

Προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες

για να κάνετε τα «διαδικτυακά» σας

ψώνια και να ζήσετε μια μοναδική εμ-

πειρία! Σύντομα θα έχετε τη δυνατό-

τητα να επιλέξετε ανάμεσα σε

περισσότερες πόλεις και καταστή-

ματα, καθώς ο θεσμός γίνεται όλο και

πιο γνωστός, τόσο σε επιχειρήσεις

όσο και σε καταναλωτές σε όλη τη

χώρα.

Oι στόχοι της δημιουργίας μιας αγο-

ράς που θα λειτουργεί σαν open mall

είναι: 

1) Ενίσχυση της αγοράς της πόλης

2) Οικονομική ενίσχυση των επιχειρή-

σεων της πόλης σε περίοδο κρίσης

3) Καθιέρωση και καταξίωση της αγο-

ράς της πόλης ως εμπορικός προορι-

σμός των καταναλωτών της, αλλά και

άλλων περιοχών.

4) Δημιουργία αγοράς που να συνδυά-

ζει την εμπορική δραστηριότητα με

την ψυχαγωγία

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο.

Αννα Μπουζιάνη

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των 3ΒΣύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του

Φυσικού Περιβάλλοντος και του Οικιστικού

Χαρακτήρα των 3Β “ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”
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Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ειδική υπη-

ρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προράμματος “Υπο-

δομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος

Ανάπτυξη” έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο (ΑΔΑ:

ΩΕΝΨ465Χ Ι 8 ΒΓΥ) απόφαση που αφορά το Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και είναι η Ένταξη της

Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση

αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»

με Κωδικό ΟΠΣ 5001895 στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-

φόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Συγκεκριμένα, μετά την αναφορά ορισμένων προϋπο-

θέσεων και πράξεων Αποφασίζει την ένταξη της

Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση

αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»

στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ-

ΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π.

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Η πράξη αφορά

στην ανάπτυξη δράσεων για την ολοκληρωμένη δια-

χείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, με την ανάπτυξη ενός νέου ρεύματος

συλλογής των βιοαποβλήτων τα οποία μαζί με τα

κλαδέματα που ήδη συλλέγονται, θα οδηγηθούν στο

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομπο-

στοποίησης (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια Αττικής. 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσα από τρία (3) υποέργα.

Υποέργο 1: Προμήθεια καφέ κάδων συλλογής βιοα-

ποβλήτων 

Το υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό

και αφορά στην προμήθεια καφέ κάδων ως ανεξάρ-

τητη ομάδα στη συνολική προμήθεια κάδων στην

οποία θα προχωρήσει ο Δήμος κοι οι οποίοι θα είναι

(σύμφωνα με τα πορίσματα της προαναφερθείσας με-

λέτης): 2040 κάδοι των 7-10 λίτρων, 1288 κάδοι των

35-40 λίτρων, 66 κάδοι των 50-60 λίτρων με ποδομο-

χλό, 281 κάδοι των 120 λίτρων με κλειδαριά, 11 κάδοι

των 660 λίτρων και 15 κάδοι των 1.100 λίτρων. 

Υποέργο 2: Προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων Το

υποέργο αυτό θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό και

αφορά προμήθεια ανεξάρτητης ομάδας βιοδιασπώμε-

νων σάκων στο σύνολο των σάκων που προμηθεύεται

ο Δήμος κάθε χρόνο. Η ανεξάρτητη αυτή ομάδα πε-

ριλαμβάνει την αγορά 36.373 σάκων των 10 λίτρων

και 20.000 σάκων των 50-60-80 λίτρων. 

Υποέργο 3 : Προμήθεια απορριμματοφόρου μεταφο-

ράς βιοαποβλήτων. Το απορριμματοφόρο θα είναι κα-

τάλληλο για αποκομιδή βιοαποβλήτων για τις

κεντρικές περιοχές του Δήμου. Θα έχει χωρητικότητα

8 έως 12 κυβικά μέτρα, θα διαθέτει σύστημα ανύψω-

σης κάδων, συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας,

με κιβωτάμαξα πλήρως στεγανή.

Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης είναι ως έναρξη

η 3/02/2917 και ημερομηνία λήξης η 3/02/2018.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει

από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανε-

ξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανά-

κληση της απόφασης ένταξής της.

Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το πρόγραμμα, το οποίο

χρηματοδοτείται, μιλάει για διαχείριση στην πηγή,

συλλογή και μεταφορά στα Ανω Λιόσια, ενώ ο δήμαρ-

χος μιλάει για τελική διαχείριση απορριμμάτων στις

εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελπίδων.

Θα πρέπει να ενσκύψουν και πάλι στη διαχείριση των

απορριμμάτων στην πηγή και να ξεκινήσουν ενημέ-

ρωση του ποιλίτη!

Την έγκριση των προγραμματικών

συμβάσεων για την κατασκευή δύο

έργων στη Δημοτική Κοινότητα Κερα-

τέας του Δήμου Λαυρεωτικής αποφά-

σισε στη συνεδρίασή του (19-7-2018)

το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,

με εισηγητή, λόγω απουσίας του αρ-

μόδιου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη

Πέτρου Φιλίππου, τον Εντεταλμένο

Περιφερειακό Σύμβουλο Σπ. Πάντζα. 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη προ-

γραμματικής σύμβασης μεταξύ της Πε-

ριφέρειας Αττικής και της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης

και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

(ΔΕΥΑΤΗΛ) για την κατασκευή του

έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δι-

κτύων ύδρευσης οικισμών Κερατέας,

Αγίου Γεωργίου και Αρί του Δήμου

Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολο-

γισμού 3.240.000,00€ (με ΦΠΑ). Το

έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα

Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας

έτους 2018 και χρηματοδοτείται εξο-

λοκλήρου από ίδιους πόρους αυτής,

ενώ θα δημοπρατηθεί και θα εκτελε-

στεί από τη ΔΕΥΑΤΗΛ. 

Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση

αδιάλειπτης παροχής καλής ποιότητας

νερού στους εξυπηρετούμενους οικι-

σμούς με την κατασκευή ενός σύγχρο-

νου δικτύου διανομής, δεδομένου ότι

το υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης

είναι αφενός ανεπαρκές με αποτέλε-

σμα κατά τις περιόδους αιχμής να μην

μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των κα-

τοίκων και αφετέρου παλαιωμένο με

αποτέλεσμα να παρουσιάζει τακτικές

βλάβες με σημαντικό για τον φορέα

διαχείρισης κόστος. Το έργο θα συμ-

βάλλει στη μείωση της απώλειας

νερού από το δίκτυο και συνεπώς στην

προστασία του ως φυσικού πόρου και

αφορά στην αντικατάσταση του δι-

κτύου ύδρευσης των εξυπηρετούμε-

νων περιοχών (οικισμών) Αγίου

Γεωργίου και Αρί με συνολικό μήκος

νέων δικτύων 9.663,09 μέτρων, καθώς

και στην αντικατάσταση τμημάτων του

δικτύου διανομής της πόλης της Κερα-

τέας συνολικού μήκους 9.631,77 μέ-

τρων. 

Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο

ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ατ-

τικής και του Ιερού Ναού Αγίου Δημη-

τρίου Κερατέας που βρίσκεται στην

πλατεία και  είναι δείγμα της ναοδο-

μίας του όψιμου ελληνοβυζαντισμού

στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ατ-

τικής.  Ενέκρινε το Π.Σ. την «Επισκευή

των όψεων του Ιερού Ναού Αγίου Δη-

μητρίου Κερατέας και διαμόρφωση

του περιβάλλοντα χώρου», συνολικού

προϋπολογισμού 495.000,00€ (με

ΦΠΑ). Κι αυτό το έργο είναι ενταγμένο

στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων

της Περιφέρειας Αττικής καθώς και

στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018. 

Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης παιδιών 

με αναπηρία

Ο Δήμος Kρωπίας ενημερώνει τους γονείς των μαθητών

των ειδικών σχολείων ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση του

Δήμου Κρωπίας (Κ.Ε.Δ.Κ.) θα λειτουργήσει Κέντρο Δημι-

ουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-

ΜΕΑ) που απευθύνεται σε παιδιά άνω των 6 ετών και

εφήβους.

Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προβλέπεται να λειτουργήσει από τον προ-

σεχή Σεπτέμβριο στα πλαίσια της δράσης “Εναρμόνιση Οι-

κογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, από Δευτέρα έως

και Παρασκευή έντεκα (11) μήνες το χρόνο.

Σκοπός τους είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών

από ειδικευμένο προσωπικό, σε όσο το δυνατόν μεγαλύ-

τερο χρονικό διάστημα της ημέρας, με έμφαση  στην

ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρό-

νου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδι-

κής δραστηριότητας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην

κοινωνικοποίηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

των παιδιών/εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών

τους.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

― Ειδική φυσική αγωγή (Παιδαγωγικά παιχνίδια, χοροί)

― Εργοθεραπεία

― Εικαστικά (Ζωγραφική, χειροτεχνία, κόσμημα}

― Κηπουρική

― Μουσική

― Άσκηση του λόγου

― Συμβουλευτική

― Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Το κόστος συμμετοχής των παιδιών θα καλύπτεται από

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με  Φορέα Διαχείρισης την

Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ και συνεπώς η συμμετοχή των παιδιών που

θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩ-

ΡΕΑΝ.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους

στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, συμπληρώνουν αίτηση και πρέπει να την

παραδώσουν άμεσα στην Κ.Ε.Δ.Κ. μαζί με  τα απαραίτητα

δικαιολογητικά, ώστε να ετοιμάσουν τον σχετικό φάκελο

για  έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ.

«Δράσεις για την ολοκληρωμένη

διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»

«Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης οικισμών Κερατέας 
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Η ονομασία «Μαύρες ζύμες», περιλαμβάνει ομάδες πα-

θογόνων μικροοργανισμών, που είναι παρά πολύ επικίν-

δυνοι στην υγεία αλλά και στην ίδια τη ζωή των

ανθρώπων!!!

Μια έρευνα που έγινε στο πανεπιστήμιο του Αιγαίου σε

συνεργασία με το Μικροβιολογικό Τμήμα της Ιατρικής

Σχολής Αθηνών, απέδειξε ότι η άμμος της θάλασσας

είναι υπαίτια για πολλών ειδών μυκητιάσεις και συγκε-

κριμένα εντόπισε ένα είδος μυκήτων, που μπορούν να

προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες σε ζωτικά όργανα του

ανθρωπίνου σώματος και αυτοί οι μύκητες είναι οι λε-

γόμενες «μαύρες ζύμες»!!!

Όπως γίνονται μετρήσεις στα νερά της θάλασσας για

να εντοπιστούν οι παραλίες, που είναι κατάλληλες για

θαλάσσια μπάνια, έτσι γίνονται και μετρήσεις στην

άμμο της θάλασσας για να εντοπιστούν οι διάφοροι πα-

θογόνοι μικροοργανισμοί,  οι οποίοι στους ζεστούς κα-

λοκαιρινούς μήνες πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους

ρυθμούς!!!

Τις μαύρες ζύμες, τις είχαν οι ειδικοί επιστήμονες εν-

τοπίσει πρώτα στα φρούτα και στα λαχανικά,  και τώρα

τελευταία στη θαλάσσια άμμο!

Γνωστοί ήταν διάφοροι άλλοι επικίνδυνοι για την αν-

θρώπινη υγεία μύκητες όπως κολοβακτηρίδια, εντερό-

κοκκοι κ.α., όχι όμως και οι μαύρες ζύμες που είναι  οι

πιο επικίνδυνοι  απ’ όλους τους άλλους μύκητες και με-

ταφέρονται στην άμμο από τα μολυσμένα θαλάσσια

νερά και τον μολυσμένο αέρα!!

Οι μαύρες ζύμες εμφανίζονται αρχικά με δερματίτιδες

και ύστερα προχωρούν με σοβαρές βλάβες στα μάτια,

στα έντερα, στον οισοφάγο, στους πνεύμονες και στον

εγκέφαλο, ενώ πολλές φορές είναι υπεύθυνες και σε

γυναικολογικές  λοιμώξεις και άλλοτε μπορούν να απο-

δειχτούν μοιραίες για την ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν

έχει εξακριβωθεί αν είναι δυνατή η μεταφορά τους από

άνθρωπο σε άνθρωπο!!!

Οι μαύρες ζύμες εισβάλουν στον ανθρώπινο οργανισμό

από την άμμο, μέσα από τις περιοχές που βρίσκονται

ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, που είναι το δέρμα

μαλακό και υγρό, αλλά και από πληγές που τυχόν θα

υπάρχουν στο ανθρώπινο δέρμα, ενώ παρατηρήθηκε

ότι είναι ευάλωτα τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς

ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και όσοι

έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα όπως

ασθενείς ή φορείς του AIDS  κ.ά. 

Επειδή η άμμος δεν είναι δυνατό να καθαριστεί, γι’ αυτό

θα πρέπει εμείς να λάβουμε  τα σωστά μέτρα που θα

μπορούσαν να μας προφυλάξουν από τα προβλήματα

της μόλυνσης!!

Απαραίτητη είναι η ενημέρωση των λουομένων και γε-

νικώς όλων των Ελλήνων, αφού στο μεγαλύτερο μέρος

τους είναι λάτρεις των δροσερών και απολαυστικών θα-

λασσινών μπάνιων και παιχνιδιών ώστε να αποφεύγεται

η επαφή του σώματος με την άμμο της θάλασσας και

γι’ αυτό πρέπει να φοράμε πλαστικά πέδιλα και να  μην

ξαπλώνουμε  απ’ ευθείας στην άμμο, ούτε να χρησιμο-

ποιούμε πετσέτες, που αργότερα θα σκουπιστούμε με

αυτές. Κάτι όμως πολύ σημαντικό είναι η τήρηση της

καθαριότητας από εμάς τους επισκέπτες των  παρα-

λιών,  γι’ αυτό το λόγο πρέπει να μαζεύουμε και να το-

ποθετούμε τα σκουπίδια μας στον ειδικό κάδο της

παραλίας ή της γειτονιάς μας!!!

Μια μελέτη που έγινε από το Περιβαλλοντικό Πρό-

γραμμα των ΗΠΑ και αφορούσε τα απορρίμματα που

συλλέχθηκαν από τις ακτές της Μεσογείου την περίοδο

1002-2006, το 52% των σκουπιδιών προερχόταν από

ανθρώπινη δραστηριότητα και το 40% ήταν αποτσί-

γαρα!!!

Επίσης πρέπει να προσέχουμε να μην κολυμπάμε κοντά

στις εκβολές χειμάρρων ή τεχνιτών καναλιών μέσα από

τα οποία μεταφέρονται «όμβρια ύδατα» δηλαδή τα νερά

της βροχής τα οποία ξεπλένουν τους βρόμικους δρό-

μους και ρίχνουν τα γεμάτα από παθογόνους  μικροορ-

γανισμούς βρόχινα νερά στη θάλασσα και πολλές

φορές σε πανέμορφες παραλίες, που δεν έχουν ούτε

μια ενημερωτική πινακίδα, ότι η παραλία σε περίπτωση

βροχής θα είναι κορεσμένη από τρισεκατομμύρια επι-

κίνδυνα  μικρόβια!!!!

Τουλάχιστον τρεις ημέρες πρέπει να μην επισκεπτόμα-

στε τις παραλίες που δέχονται ποσότητες βρόχινων

νερών μετά από μια δυνατή βροχόπτωση!!!

Η προσοχή μας πρέπει να επικεντρώνεται και στην εγ-

κληματική διαχείριση της θάλασσας όταν μετατρέπεται

από ασυνείδητούς σε  «χαβούζα», σε δεξαμενή λυμά-

των από τις κατοικημένες περιοχές, γιατί όλα τα από-

βλητα αποτελούν ένα θανάσιμο εναγκαλισμό για όλους

τους αθώους επισκέπτες που πιστεύουν ότι χαίρονται

τα οφέλη της φύσης και τις χαρές που προσφέρει το

υπέροχο βασίλειο του Ποσειδώνα ενώ εκείνος  δείχνει

την οργή του προς το ανθρώπινο γένος που εγκληματεί

εις βάρος του, χωρίς να υπολογίζει ότι η μόλυνση δεν

κάνει διακρίσεις και σημαδεύει εύστοχα όλους τους αν-

θρώπους με τα θανατηφόρα βέλη της,  χωρίς να κάνει

εξαιρέσεις σε «βασιλείς και στρατιώτες, σε άρχοντες

και δούλους και σε πλούσιους και φτωχούς»!!!

Ένας άλλος τρόπος πρόληψης από τα παθογόνα μικρό-

βια της θαλάσσιας άμμου είναι να πλένουμε τα χέρια

μας και να κάνουμε ένα ντους στο σώμα μας μετά το

μπάνιο, αλλά και να παρατηρούμε συχνά το σώμα μας,

μήπως εντοπίσουμε κάποιο σπυράκι που μπορεί να φαί-

νεται αθώο αλλά μπορεί να είναι η ανεπιθύμητη επί-

σκεψη του «χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου», ο οποίος

ελλοχεύει σε όλες τις όμορφες παραθεριστικές περιο-

χές κάνοντας συντροφιά στις «μαύρες ζύμες»!!!

Επικρατεί η άποψη ότι τα αμμόλουτρα ωφελούν την

υγεία,  να μην ξεχνάμε όμως,  ότι  την εκθέτουν σε

πάρα πολλούς κινδύνους,  επειδή η άμμος αποτελεί μια

απέραντη αποικία των αόρατων μαύρων ζυμών και γι’

αυτό θα έπρεπε να αποφεύγουμε όχι μόνο τα αμμόλου-

τρα, αλλά και αυτή την ίδια την άμμο και να προτιμάμε

τις ακτές με τα πανέμορφα λεία βότσαλα,  μικρά ή με-

γάλα, τα οποία διαλέγουν για να κάνουν την βόλτα τους

και τα ιδιόμορφα καβουράκια!!!

Ας δώσουμε λοιπόν την δέουσα προσοχή στους κινδύ-

νους που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στη χαρά  των θα-

λασσίων απολαύσεων,  για να μπορέσουμε να

μοιραστούμε  ευτυχισμένες στιγμές με τον Ποσειδώνα

και όχι δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές  μαζί με κά-

ποια από τα αμέτρητα  παιδιά του, τα οποία  είχαν  απο-

κρουστική μορφή και απαράδεκτη συμπεριφορά και

απεικόνιζαν  κακόμορφα  τέρατα, των οποίων η αποκω-

δικοποίηση των μυθολογικών στοιχείων ίσως συμπίπτει

με τους κινδύνους που έχει ανακαλύψει σήμερα η επι-

στήμη, αφού κάθε σύγχρονη επιστήμη έχει τις βάσεις

της στην ελληνική Μυθολογία!!! 

Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες σαν σύγχρονοι Πελασ-

γοί να απολαύσουν ακίνδυνα όλες τις χαρές των ελλη-

νικών θαλασσών!!

ΚΑΛΟ   ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

«Nord Streem 2»

“Λύσσα” έχει πιάσει την Ουάσιγκτον, η οποία απειλεί

τις εταιρείες, που στηρίζουν τον ρωσικό αγωγό

«Nord Streem 2», ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό

αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι οι εταιρείες που
συμμετέχουν σ’ αυτό το έργο επιλέγουν μια επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, η οποία ενέχει τον κίνδυνο
να τους επιβληθούν κυρώσεις» τόνισε εκπρόσωπος

του υπουργείου Εξωτερικών.

Aνερυθρίαστα εκβιάζουν τις εταιρίες, αλλά και τις

χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του «Nord

Streem 2».

Σας θυμίζει κάτι; Μήπως ξεχάσαμε τα ανύπαρκτα πυ-

ρηνικά όπλα που προκάλεσαν τον πόλεμο στο Ιράκ

και τον απαγχονισμό του Σαντάμ Χουσεΐν; Είναι επι-

κίνδυνοι και αδίστακτοι μπροστά στο χρήμα!

Θυμίζουμε ότι στο έργο έχουν επενδύσει πέντε ευ-

ρωπαϊκές εταιρείες, οι γερμανικές Wintershall και

Uniper, η αυστριακή ΟMV, η αγγλο-ολλανδική Shell

και η γαλλική Engie. Το δε Βερολίνο έχει ταχθεί

υπέρ του ρωσικού αγωγού, ο οποίος θα διαπερνά τη

Βαλτική και θα καταλήγει στη Γερμανία, αποφεύγον-

τας τα εδάφη της Oυκρανίας.

Μήπως έρθει η στιγμή όλοι αυτοί να “μουτζώνονται”

για όσα έπραξαν να διαλύσουν τη Σοβιετική Ενωση;;;

Η ΕΡΤ πανηγυρίζει και η 
αντιπολίτευση καταγγέλει!

Η ΕΡΤ δηλώνει ότι τα έσοδα από το Μουντιάλ της

απέφεραν 7,3 εκατομ. ευρώ.

Δεν μας λέει βέβαια πόσα είναι τα έξοδα από αυτά. 

Η Ν.Δ. καταγγέλει ότι ναι μεν η ΕΡΤ εισέπραξε 7,3

εκατομ. €,  αλλά πλήρωσε σε δικαιώματα για να πα-

ρουσιάσει τους αγώνες του μουντιάλ 10 εκατ. €.

Ποια είναι η αλήθεια;

Πάντως το καλύτερο ψέμα είναι η μισή αλήθεια...

Και βέβαια είναι αστείο να αποκαλούμε τους αγώνες

του μουντιάλ, αθλητισμό· είναι μία μεγάλη βιομηχανία

δήθεν αθλητισμού, ενώ στην πράξη είναι  της μπάζας

και της κονόμας, και οι αθλητές να πεθαίνουν στο

ταρτάν... γιατί δεν υπάρχει αθλητίατρος!

Μαύρες ζύμες!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κατά τη διεξαγωγή της επιφανειακής – γεωαρχαιολο-

γικής έρευνας, στο πλαίσιο του τριετούς ερευνητικού

προγράμματος με τίτλο «Ο πολυδιάστατος χώρος της
Ολυμπίας», που πραγματοποιείται σε θέσεις γύρω από

το ιερό εντοπίστηκε και συνελέγη ένα ιδιαιτέρως ση-

μαντικό εύρημα,  υπό τη διεύθυνση της Δρ. Ερωφίλης-

Ίριδας Κόλια, Προϊσταμένης της ΕΦΑ Ηλείας, σε

συνεργασία ομάδα καθηγητών από Πανεπιστήμιου του

εξωτερικού.

Bρέθηκε πήλινη πλάκα με εγχάρακτη επιγραφή, με τους

στίχους 1-13 της Ραψωδίας ξ από την «Οδύσσεια» του

Ομήρου.

Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της συντήρησής της

στο εργαστήριο της ΕΦΑ Ηλείας, διαπιστώθηκε ότι δια-

σώζει 13 στίχους από την ραψωδία ξ της Οδύσσειας

και σύμφωνα με την πρώτη εκτίμησή τους, μπορεί να

χρονολογηθεί στη ρωμαϊκή εποχή και πιθανώς πριν από

τον 3ο αι. μ.Χ.

Η Ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: 

«Σε συνέχεια του δελτίου Τύπου που εκδόθηκε από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και έπειτα από
την μεγάλη δημοσιότητα που προκάλεσε η πρόσφατη
ανακοίνωση της εύρεσης στην Ολυμπία της πήλινης
πλάκας με στίχους από την "Οδύσσεια" θεωρούμε ότι
είναι απαραίτητο να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις
που θα αποτρέψουν την δημιουργία στρεβλών εντυπώ-
σεων και παρερμηνειών. Πρόκειται αναμφισβήτητα για
μια σπουδαία ανακάλυψη, ιδιαίτερα συγκινητική για την
αρχαιολογική έρευνα και την ιστορία του τόπου.

Η επιγραφή στην πήλινη πλάκα που βρέθηκε σε θέση
με ρωμαϊκά κατάλοιπα σε μικρή απόσταση από το Ιερό
της Ολυμπίας, διασώζει τους πρώτους 13 στίχους της
Ραψωδίας ξ της "Οδύσσειας" και σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχει συλλέξει ως τώρα η ερευνητική ομάδα,
αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο απόσπασμα των
στίχων αυτών, σε κάθε περίπτωση των στίχων 1-8,
αλλά και των στίχων 9-13, εφόσον επαληθευτεί η προ-
καταρκτική χρονολόγηση της επιγραφής.
Επίσης, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι η πρώτη

φορά που εντοπίζεται απόσπασμα της "Οδύσσειας" σε
πήλινη πλάκα, ενώ η ερευνητική ομάδα διερευνά το εν-
δεχόμενο να πρόκειται για το παλαιότερο κείμενο ομη-
ρικών επών που έχει βρεθεί στον ελληνικό χώρο (πλην
οστράκων με 1-2 στίχους).
Όλα τα παραπάνω τονίζουν τη μεγάλη σημασία του ευ-
ρήματος και τη μοναδικότητά του ως αρχαιολογικό, επι-
γραφικό, φιλολογικό και ιστορικό τεκμήριο. Ωστόσο,
επαναλαμβάνουμε την επιφύλαξη που διατυπώθηκε ήδη
από την πρώτη ανακοίνωση ότι όλα τα ανωτέρω αποτε-
λούν τις πρώτες εκτιμήσεις μας και δεν πρόκειται για
την τελική δημοσίευση της επιγραφής, η οποία θα ακο-
λουθήσει σε εύλογο διάστημα».
Η ερευνητική ομάδα: Δρ. Ερωφίλη-Ίρις Κόλλια (Προϊστα-

μένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας), Kαθ. Franziska Lang

(Πoλυτεχνείο Darmstadt), Δρ. Clemens Bruenenberg (Πoλυ-

τεχνείο Darmstadt), Kαθ. Hans-Joachim Gehrke (Πανεπιστή-

μιο Freiburg), Kαθ. Klaus Hallof (Berlin-Brandenburgische

Akademie der Wissenschaften, Inscriptiones Graecae), Δρ.

Birgitta Eder (Österreichische Akademie der Wissenschaften),

Kαθ. Andreas Vött (Πανεπιστήμιο Mainz)».

πηγή: www.elculture.gr

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ-

κλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας,

στο πλαίσιο της προληπτικής της δρά-

σης, ενημερώνει τους πολίτες για την

αποφυγή εξαπάτησής τους κατά τη δια-

δικασία ηλεκτρονικών συναλλαγών παν-

τός τύπου, όπως κρατήσεις εισιτηρίων,

ξενοδοχείων και ενοικιάσεις οχημάτων.

Τι πρέπει να προσέχουμε, στις

ηλεκτρονικές μας συναλλαγές

• Δεν πραγματοποιούμε τις συναλλαγές

μας χρησιμοποιώντας δημόσιους υπο-

λογιστές, σε χώρους όπως internet cafe,

καφετέριες και βιβλιοθήκες. Στους χώ-

ρους αυτούς, είναι δυνατή η τοποθέτηση

– ενεργοποίηση ειδικού λογισμικού (key-

loggers ή spywares) από επιτήδειους, με

αποτέλεσμα να μπορούν να υποκλα-

πούν τα προσωπικά μας δεδομένα και

στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε

παράνομες συναλλαγές.

• Όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές

από τον υπολογιστή μας, πρέπει να εί-

μαστε σίγουροι ότι έχουμε λάβει όλα τα

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (firewall,

antivirus, antispyware κ.λπ.), πρόσφατα

ενημερωμένα (update).

• Να πραγματοποιούμε πάντα τις συναλ-

λαγές μας πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη

διεύθυνση της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

• Να μην κάνουμε «κλικ» πάνω σε συνδέ-

σμους (links) από μηνύματα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου· μπορεί να είναι απατηλά.

• Να πραγματοποιούμε τις πληρωμές-

συναλλαγές μας μόνο μέσω ιστοσελί-

δων, που έχουν το εικονίδιο ασφαλείας

(μία κλειδαριά πάνω αριστερά στον

browser).

•Να επαληθεύουμε ότι στις ιστοσελίδες

όπου πληκτρολογούμε τα δεδομένα

μας, αναγράφεται το πρωτόκολλο

HTTPS.

• Πριν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε

συναλλαγή, μέσω μιας ιστοσελίδας, να

επικοινωνούμε με το ηλεκτρονικό κατά-

στημα ( e – shop ) ή την εταιρία, προκει-

μένου να επιβεβαιώσουμε εάν θα

λάβουμε απάντηση.

• Πάντα να διατηρούμε στον υπολογι-

στή μας ή να εκτυπώνουμε τις αποδεί-

ξεις από τις συναλλαγές.

• Να είμαστε βέβαιοι ότι οι κωδικοί μας,

οι αριθμοί των καρτών μας (χρεωστικών-

πιστωτικών) και άλλα προσωπικά στοι-

χεία μας, είναι διασφαλισμένα επαρκώς,

ώστε να μη μπορεί κάποιος να τα υπο-

κλέψει ή να τα απομνημονεύσει.

• Να φροντίζουμε να αλλάζουμε τους

κωδικούς μας σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα και αυτοί να αποτελούνται από

συνδυασμό μικρών και κεφαλαίων γραμ-

μάτων, αριθμούς και σύμβολα.

• Προτείνεται η χρήση προπληρωμένης

κάρτας, για τις συναλλαγές μας. Με

αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η πι-

θανότητα για μεγαλύτερη απώλεια χρη-

μάτων.

Τι πρέπει να προσέχουμε στις κρατήσεις

• Δεν πληρώνουμε προκαταβολικά σε

εταιρία, τουριστικό γραφείο ή οποιαδή-

ποτε άλλη επιχείρηση με παρεμφερές

αντικείμενο, την οποία δε γνωρίζουμε.

• Να ζητάμε την αυθεντική απόδειξη ή

γραπτή απόδειξη αγοράς.

Πηλινη πλακα με 13 στιχους απο την ραψωδια ξ της Οδυσσειας ανευρέθη στην Ολυμπία!

Πώς να μην εξαπατηθείτε στο Internet

στις καλοκαιρινές διακοπές



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  21  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Νόμοι υπάρχουν

έλεγχος δεν υπάρχει

Aγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Οι παρατηρήσεις των επιστολογράφων σας (φύλλα

1039 & 1040 στήλη “Επιστολές - Σχόλια”) από κάθε

άποψη είναι εύλογες και ουσιαστικές*.

Όμως ζούμε καθημερινά άλλη εφαρμογή κανόνων και

νόμων.

Στη Βούλα πινακίδες στάθμευσης, πινακίδες ορίου

ταχύτητος, μονοδρομήσεων, υπάρχουν σε κάθε ση-

μείο που η Δημ. Αρχή έκρινε σκόπιμο.

Την επίβλεψη της εφαρμογής, ακόμη και των STOP,

ποιος θα αναλάβει; Η ανύπαρκτη Δημοτική Αστυνο-

μία;;

Στην πλατεία ειδικά της Βούλας και στις παρόδους γί-

νονται όργια παραβάσεων.

Διπλοστάθμευση (κορναρίσματα), στάθμευση στα πε-

ζοδρόμια, στάθμευση στις διαβάσεις, στα κολονάκια

(κρίμα τα έξοδα), αντίθετες οδηγήσεις σε μονοδρό-

μους, μοτοσυκλέτες θηρία στο κέντρο της πλατείας.

Εικόνα τέλειας αναρχίας. Εγινε τίποτα; Είδατε κά-

ποιον της εξουσίας να επέμβει;

Κατά συνέπεια η πινακίδα ταχύτητος απαραίτητη μεν,

αλλά ποιος θα κυρώσει τους παραβάτες όταν παρα-

βιάζεται;

Η νομοθέτηση εύκολη, η εφαρμογή δύσκολη.

Παν. Αντωνόπουλος, Βούλα

* απόσπασμα από την πρώτη επιστολή: «...με την εύ-

ρυθμη λειτουργία της πλατείας, θα ήθελα να επιση-

μάνω συμπληρωματικά το θέμα της διέλευσης,

διπλής κατεύθυνσης των τροχοφόρων όλων των  κα-

τηγοριών 

Δε θέλουμε να κρίνουμε τον Πρωθυπουργό ούτε τ’

αδέρφια του και τα προσωπικά του δεδομένα. Άς

τους κρίνει ο Θεός και ο λαός για τα καλά ή τα κακά

που μπορεί να έχουν κάνει. Τα εν οίκω μη εν δήμω,

όπως έλεγαν οι Αρχαίοι Ημών πρόγονοι. Άλλωστε,

ουδείς αναμάρτητος, όπως λέει και το ευαγγέλιο.

Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι ο καθένας από μας

τους κριτές, θα ήθελε αν μπορούσε να βοηθήσει την

οικογένειά του και θα το έκανε αν ήταν στο χέρι του.

Όταν όμως είσαι Πρωθυπουργός δεν έχεις το δι-

καίωμα να μεριμνήσεις για τίποτα και για κανέναν

μπροστά στο εθνικό συμφέρον, γιατί διαφορετικά η

κατακραυγή του λαού, θα στο ανταποδώσει ανάλογα.

Και κάτι ακόμα. Δεν δικαιολογείται κανείς αν δεν

είναι ένοχος. 

Η παρέμβαση στο Σκαι, του κ. Ματζουράνη, που πα-

ραδέχθηκε ότι ο κ. Δημήτρης Τσίπρας, όχι μόνον δι-

κάστηκε επειδή η εταιρεία του υπέβαλε πλαστή

ασφαλιστική ενημερότητα για να λάβει ένα δημόσιο

έργο ύψους 1,1 εκ. ευρώ, αλλά και ότι δεν εξέτισε

την ποινή του χάριν και μόνον του φωτογραφικού

νόμου του κ. Παρασκευόπουλου που παρέγραψε το

αδίκημά του, δεν είναι απλά δικαιολογία είναι καθαρή

απόδειξη κολάσιμης πράξης. Δεν μπορούμε να κρί-

νουμε αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα της συγκε-

κριμένης πράξης, μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι

προσωπικό και οικογενειακό θέμα της οικογένειας

Τσίπρα. Πρέπει όμως να σχολιάσουμε και να αναρω-

τηθούμε: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα επιχειρούσε ο

αδερφός του πρωθυπουργού να διεκδικήσει δημόσιο

έργο με πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα;

Είναι αδιανόητο μια ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στα

αδέλφια του πρωθυπουργού να συναλλάσσεται με το

Δημόσιο, πόσο μάλλον να κάνει χρήση πλαστών εγ-

γράφων. 

«Σύμφωνα με την εφημερίδα “Παραπολιτικά” η τε-

χνική εταιρεία “Δίοδος” η οποία ανήκει στα αδέλφια

του πρωθυπουργού, Δημήτρη Τσίπρα και Ζανέτ Τσί-

πρα  “πέτυχε” το 2016 τη ρύθμιση ενός δανείου της,

ύψους 243.544 ευρώ, με μηνιαίες δόσεις, κατορθώ-

νοντας να αποπληρώνει ένα δάνειο με μόλις 300

ευρώ το μήνα, όταν μόνον τα μηνιαία τοκοχρεολύσια

είναι άνω των 1000 ευρώ. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Μια Ευρώπη 

χωρίς ευρωπαίους
Ναπολέων Λιναρδάτος

Στα μεγάλα αστικά κέντρα της Σουηδίας οι μαθητές

που προέρχονται από ξένες χώρες είναι σχεδόν οι

μισοί, το 44%. Στις ηλικίες μεταξύ 0 και 44 ετών, οι

αλλοδαποί έχουν ξεπεράσει το ένα τρίτο του πληθυ-

σμού. Με αυτούς τους μεγαλειώδεις ρυθμούς αύξη-

σης των μεταναστευτικών ροών είναι θέμα μερικών

χρόνων οι Σουηδοί να είναι μια μειονότητα στην ίδια

τους τη χώρα. Και αυτή η χρονική περίοδος δεν τίθε-

ται σε μερικές δεκαετίες από τώρα, είναι πλέον πιθα-

νόν οι Σουηδοί να είναι μειονότητα στη Σουηδία σε

μόλις 15 χρόνια.

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η Σουηδία δεν είναι μια ιδι-

αίτερη περίπτωση. Μπορεί η Σουηδία να βρίσκεται

στην πρωτοπορία του φαινομένου της αυτοκατάργη-

σης, αλλά μια σειρά ευρωπαϊκών κρατών ακολουθεί

από πολύ κοντά την ίδια πολιτισμική και πληθυσμιακή

κατεύθυνση. 

Για παράδειγμα, ήδη από το 2009 στις τέσσερις με-

γαλύτερες πόλεις της Ολλανδίας (Αμστερνταμ, Ρό-

τερνταμ, Χάγη και Ουτρέχτη) το πιο δημοφιλές όνομα

για νεογέννητα αγόρια είναι το Μοχάμεντ. Στη δε

Χάγη, οι διάφορες παραλλαγές του ονόματος Μοχά-

μεντ καταλαμβάνουν και τις τρεις πρώτες θέσεις δη-

μοτικότητας. 

Στην απογραφή του 2002 σε Αγγλία και Ουαλία είχε

υπολογιστεί ότι οι λευκοί Βρετανοί ίσως να είναι μει-

ονότητα του πληθυσμού στο Λονδίνο μέσα σε μια δε-

καετία. Πριν καν περάσουν τα 10 χρόνια, οι λευκοί

κάτοικοι του Λονδίνου είχαν πέσει στο 45% του πλη-

θυσμού ήδη από το 2011. Το 2016 το Λονδίνο απέ-

κτησε τον πρώτο μουσουλμάνο και φιλοϊσλαμιστή

δήμαρχό του.

Το ζήτημα εδώ δεν είναι η φυλετική «καθαρότητα»

του πληθυσμού, αλλά το ερώτημα αν είναι ανθρωπί-

νως δυνατό να διατηρηθεί ένας πολιτισμός όταν οι

πληθυσμοί που τον δημιούργησαν βρίσκονται σε κα-

τάσταση ραγδαίας δημογραφικής πτώσης. Και αυτό

δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά η επιδίωξη μιας

πολιτικής ελίτ που διακατέχεται από ακραία εθνομη-

δενιστικά πιστεύω. Ο κ. Τσίπρας στην Ελλάδα και η

κυρία Μέρκελ στη Γερμανία έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν

για να αυξήσουν τις μεταναστευτικές ροές προς την

Ευρώπη. 

Από τη μια η δημογραφική γήρανση, από την άλλη η

αθρόα μεταναστευτική εισβολή πληθυσμών που είναι

εχθρικοί προς βασικές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές,

που βλέπουν την Ευρώπη ως μια αδύναμη, ηττοπαθή

και παρακμάζουσα ήπειρο, της οποίας τον πλούτο

είναι έτοιμη να τους παραδώσει η πολιτική τάξη που

την κυβερνά. «Να νοσταλγείς τον τόπο σου ζώντας

στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» είχε γρά-

ψει ο Σεφέρης. 

Εν τω μεταξύ στην Ολλανδία, ηγέτης μουσουλμανι-

κού κόμματος, ο εκ της Τουρκίας Τουνάχαν Καζού,

έστειλε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τους Ολ-

λανδούς: Αν δεν τους αρέσει η νέα κατάσταση, μπο-

ρούν να ξεκουμπιστούν!

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΕΧΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗN ΚΟΡΩΝΗ;
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O Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Αρχή, κατάφεραν

στις 11 Νοεμβρίου 2015, να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη

χρηματοδότηση στην ιστορία του Δήμου, ύψους είκοσι

εννέα Εκατομμυρίων ευρώ, για το μεγαλύτερο και σημαν-

τικότερο  Έργο Υποδομής του Δήμου: Το Δίκτυο Αποχέ-

τευσης στην πόλη του Πόρτο Ράφτη. 

Έτσι, με την με αριθ. 5501/11-11-2015 Απόφαση της Περι-

φέρειας Αττικής, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από το

ΕΣΠΑ 2014-2020, με την πράξη «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακα-
θάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθμισης
ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.».
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου, κατανεμήθηκε

σε επτά Υποέργα. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει ήδη ολοκληρώσει και παρα-

λάβει, το Υποέργο «Μελέτης Επαναχρησιμοποίησης Επε-

ξεργασμένων Υδάτων», ύψους 37 χιλ. ευρώ και έχει ακόμη

εξασφαλίσει, μέχρι το 2023, τον «Τεχνικό Σύμβουλο»,

όπως ορίζεται από το αντίστοιχο Υποέργο, ύψους 550 χιλ.

ευρώ.

Τη  Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018, στο Γραφείο Δημάρχου, υπε-

γράφη η Σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Μαρκοπούλου και

την Ανάδοχο Εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», ύψους προϋπολογι-

σμού 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην Υλοποίηση

του τρίτου κατά σειρά, αλλά πρώτου μεγάλου Υποέργου:

τα «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη»!

Το Έργο, προβλέπει την κατασκευή οκτώ Αντλιοστασίων

για τη μεταφορά των ακαθάρτων υδάτων από το Πόρτο

Ράφτη στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Μαρκοπού-

λου και έχει προγραμματική προθεσμία υλοποίησης,

τριάντα μήνες. 

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, πιστεύει ότι «άμεσα,
(στους επόμενους τέσσερις μήνες) λόγω των ενεργειών
της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, θα προχωρήσει και η Δημο-
πράτηση και η Ανάδειξη του Εργολάβου, του μεγαλύτερου
Υποέργου, του «Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο
Ράφτη – Α’ Φάση» προϋπολογισμού 21.200.000€, με το
οποίο θα κατασκευαστούν περίπου 45 χιλιόμετρα αγωγών
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, στο κύριο παραλιακό μέ-
τωπο του οικισμού του Πόρτο Ράφτη, καθώς και οι Κεντρι-
κοί Αποχετευτικοί Αγωγοί, αλλά θα προβλεφθούν  και οι
ιδιωτικές συνδέσεις. 
Η σημερινή ημέρα, - επισημαίνει ο δήμαρχος - αποτελεί

τομή στην ιστορία του Δήμου Μαρκοπούλου και ειδικότερα
του Πόρτο Ράφτη, καθώς, μέχρι αρχές Νοέμβρη (χρόνος
απαραίτητος για τις σχετικές Μελέτες Εφαρμογής), θα
γίνει εγκατάσταση του Εργολάβου και το Έργο της Αποχέ-
τευσης στο Πόρτο Ράφτη, θα μπει στην τελική του ευθεία,
οδηγώντας σε μια νέα πραγματικότητα τον Δήμο Μαρκο-
πούλου!»

Υπεγράφη η Σύμβαση για το μεγάλο Έργο Αποχέτευσης στο Πόρτο Ράφτη 

Ο Δήμος Κρωπίας ξεκίνησε μια σημαντική πρωτοβου-

λία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με επιβρά-

βευση των πολιτών μέσω της πλατφόρμας

www.followgreen.gr/koropi. 

Η πρωτοβουλία αυτή ενώνει πολίτες, τοπικές επιχει-

ρήσεις και σχολεία με κοινό στόχο την αύξηση της

ανακύκλωσης.

Οι κάτοικοι –πολίτες των περιοχών του Δήμου Κρω-

πίας μπορούν να εγγραφούν στη δημοτική πλατ-

φόρμα έχοντας πολλαπλά οφέλη.

Οι πολίτες του δήμου μας επιβραβεύονται με

πόντους:

― παίζοντας με quiz, βλέποντας video και διαβάζον-

τας άρθρα, με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρα-

κτήρα για την ανακύκλωση και ανακυκλώνοντας σε

υφιστάμενες υποδομές (κάδους και σημεία επανα-

χρησιμοποίησης) σε κεντρικά σημεία του Δήμου

(μπλε κάδοι χαρτιού/πλαστικού/μετάλλου συσκευα-
σιών γειτονιάς, μπλε κώδωνες γυαλιού, κόκκινοι
κάδοι συλλογής ειδών ένδυσης και υπόδησης, κεν-
τρικό Αμαξοστάσιο οδού Αγίου Γεωργίου συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προσωρινό
πράσινο σημείο οδού Μετεώρων για προϊόντα κλαδε-

μάτων, σημεία επαναχρησιμοποίησης, όπως κοινω-
νικό παντοπωλείο και φαρμακείο για τρόφιμα, είδη
υγιεινής, σχολικά είδη και φάρμακα, για τα οποία λαμ-
βάνουν κουπόνια επιβράβευσης κοκ).

Οι πολίτες του δήμου μας εξαργυρώνουν τους πόν-

τους επιβράβευσης:

― άμεσα σε ειδικές εκπτώσεις και άλλες παροχές

σε τοπικά καταστήματα του Δήμου Κρωπίας, ή/και 

με δωρεά στα σχολεία για την διεξαγωγή προγραμ-

μάτων ανακύκλωσης με την έναρξη της νέας σχολι-

κής χρονιάς.

Οι Τοπικές Επιχειρήσεις του Δήμου Κρωπίας:

― Έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου πριν

ακόμη ξεκινήσει η πλατφόρμα, παρέχοντας ειδικές

εκπτώσεις και προνόμια, σε προϊόντα ή και υπηρεσίες

τους, ως επιβράβευση στους πολίτες που συμμετέ-

χουν ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ανα-

κύκλωσης.

― Διαφημίζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα (ει-

κόνα, επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας τους, περι-

γραφή της προσφοράς τους) τόσο στους κατοίκους

του Δήμου, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες της

πλατφόρμας ανεξαρτήτου περιοχής.

― Συμμετέχουν δωρεάν στο πρόγραμμα και πέραν

του εντύπου συμμετοχής δεν έχουν κάποια άλλη

υποχρέωση προς τον Δήμο.

Με αυτό τον τρόπο οι τοπικές επιχειρήσεις βοηθούν

στην προστασία του περιβάλλοντος της πόλης τους

και ενισχύουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης

τους με περιβαλλοντικό πρόσωπο.

O Δήμος Κρωπίας με την παραπάνω πρωτοβουλία,

συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά

και στην αύξηση της ανακύκλωσης, παράλληλα στη-

ρίζει την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις προ-

σφέροντας τη δωρεάν προβολή τους, ενώ με την

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα διεξάγει μαθη-

τικό διαγωνισμό ανακύκλωσης ενισχύοντας την ευ-

γενή άμιλλα των μαθητών.

Το πρόγραμμα λειτουργεί και στους Δήμους Παλλή-

νης, Περιστέρι, Βριλησσίων, Λουτράκι, Ιωάννινα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης 

και επιβράβευσης του κοινού
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης σημαντικών διε-

θνών συνεργασιών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(ΟΠΑ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Korea Mar-

itime and Ocean University (ΚΜΟU), με σκοπό την ακαδη-

μαϊκή συνεργασία σε θέματα που αφορούν στη Διεθνή

Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση. 

Ως πρώτη εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας, αναμέ-

νεται να έρθουν για

ένα μήνα στο ΟΠΑ δε-

καπέντε μεταπτυχιακοί

φοιτητές του ΚΜΟU

για εκπαίδευση σε θέ-

ματα που αφορούν στα

Ναυτιλιακά Χρηματοοι-

κονομικά - Οικονομικά

και τη Διοίκηση. 

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ

Καθηγητής Εμμανουήλ

Γιακουμάκης δήλωσε

σχετικά: «Στο ΟΠΑ, πα-
ραμένουμε σταθεροί
στη δέσμευσή μας να
παραμείνουμε ένα εξω-
στρεφές, σύγχρονο
Πανεπιστήμιο με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες  προσ-
δίδοντας αξία όχι μόνο στους Έλληνες φοιτητές μας αλλά
και στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα». 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, Καθηγητής Μανώλης Καβου-

σανός δήλωσε: «Η Νότια Κορέα, όπως και η Ελλάδα, κα-

τέχουν εξέχουσες θέσεις στο χώρο της Ναυτιλίας σε παγ-

κόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη δύναμη

στον κόσμο σε πλοιοκτησία και αποτελεί την έδρα για μια

συστάδα από πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες,

ναυλομεσιτικά γραφεία, οίκους χρηματοδότησης και ναυ-

τασφαλιστικές εταιρείες. Η Νότια Κορέα με τη σειρά της,

συγκαταλέγεται στις τρεις μεγαλύτερες χώρες ναυπήγη-

σης πλοίων στον

κόσμο, με πολλούς Έλ-

ληνες πλοιοκτήτες πε-

λάτες, αλλά επίσης και

σημαντική χώρα σε

πλοιοκτησία και διαχεί-

ριση. Η συγκεκριμένη

συνεργασία εκτιμώ ότι

αποτελεί μόνο την

αρχή των πολύπλευ-

ρων συνεργιών που

έπονται μεταξύ των

δύο Πανεπιστημίων.»    

Ο Kihwan Lee, Κοσμή-

τορας της Σχολής Με-

ταπτυχιακών Σπουδών

στα Χρηματοοικονο-

μικά της Ναυτιλίας και Logistics του KMOU δήλωσε εξαι-

ρετικά χαρούμενος για την έναρξη της συνεργασίας αυτής

με το ΟΠΑ. «Η υπογραφή αυτή αποτελεί μία πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία για τους φοιτητές του KMOU να μαθητεύ-
σουν κοντά σε επιστήμονες και επαγγελματίες της
ελληνικής ναυτιλίας που παραμένει ο παγκόσμιος ηγέτης.»

Εκδήλωση με τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Σαρωνικού

Με συμμετοχή μελών και φίλων γιόρτασε η Δημοτική Το-

πική Οργάνωση (ΔΗΜ.Τ.Ο.) της Νέας Δημοκρατίας Σαρω-

νικού, στο Λαγονήσι. Το παρών έδωσαν πλήθος αιρετών, με

προεξάρχοντα τον οικοδεσπότη  Δήμαρχο Σαρωνικού,

Γιώργο Σωφρόνη. Παρόντες πολιτευτές και πρόεδροι τοπι-

κών Συλλόγων· οι βουλευτές βρίσκονταν στη Βουλή. Χαι-

ρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Σπύρος

Χυσίρογλου και ο αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ, Μιχάλης Κο-

ρωναίος.

Ο Πρόεδρος Σπύρος Χυσίρογλου, τόνισε την ανάγκη, ενω-

μένοι οι Ελληνες, στρατευμένοι οι Νεοδημοκράτες, να δου-

λέψουν μαζί για το καλύτερο αύριο που αξίζει η χώρα και

ευχαρίστησε τον Θανάση Μαρτίνο για την διαρκή συμπα-

ράστασή του στην ΔΗΜ.Τ.Ο. Τόνισε ότι ο Δήμαρχος Σαρω-

νικού ήταν ένας εκ των 50 που υπέγραψαν για την

υποψηφιότητα Μητσοτάκη για την προεδρία του Κόμματος.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού αναφέρθηκε στην ανάγκη να βγει

η χώρα από την κρίση διαρκείας και στην ανάδειξη μιας αυ-

τοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θα επι-

κεντρωθεί στο έργο της ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων

θέσεων εργασίας και εξόδου από την κρίση.

Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

με το  Korea Maritime and Ocean University
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ΣΧΕΔΥΝΗ

Η Συνεκτικότητα, η Σταθερότητα, η Συνοχή, η Ενότητα,

το ενιαίο, αρραγές και αδιάσπαστο σύνολο, το Δέσιμο, η

Σύνδεση, η Συγκράτηση, η Συσπείρωση, η Ομοψυχία, η

Ομοθυμία, η Ομοφροσύνη, η Ομόνοια, η Φιλότητα.

Ο Όρος αρύσθηκε από τα Fragmenta (= σπαράγματα) του

Εμπεδοκλή του Ακραγαντίνου από τη Σικελία, τη Magna

Graecia, φιλοσόφου, φυσικού, μηχανικού, ιατρού, μουσι-

κού και ποιητή. Η λέξη παράγεται ετυμολογικά από το

απρμφ. Αορ. Β΄ σχεῖν του ρήµ. ἔχω < σχεδ+ύνη.

«ιἧ καί παρέσχεν Ἐµπεδοκλῆς ὑπόνοιαν ὡς τό
µέν πῦρ “Νεῖκος οὐλόµενον” “σχεδύνην” δέ “Φι-
λότητα” τό ὑγρόν ἑκάστοτε προσαγορεύων»

(Εμπεδοκλής, 495-435, Fragment 19,4)

(= αυτό υπονοεί και ο Εμπεδοκλής αποκαλώντας κάθε

φορά τη φωτιά “Ολέθρια Έχθρα”, ενώ το νερό “Συνεκτική

Φιλία”).

«καί ὅλως τό µέν πῦρ διαστατικόν ἐστι καί διαι-
ρετικόν, τό δ᾽ὕδωρ κολλητικόν καί σχετικόν τῇ
ὑγρότητι συνέχον καί πῆττον».

(Πλούταρχος, 50-120, “Περί του πρώτως ψυχρού”, 952b,10) 

(= Γενικά η φωτιά προκαλεί τον διαχωρισμό και τη διαί-

ρεση, ενώ το νερό σμίγει τα πράγματα και τα συγκρατεί,

αφού με την υγρασία συνενώνει και συμπήζει).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Σύμφωνα με τα Αρχαία Λεξικά το να ενερ-

γεί, να ομιλεί, ή να πράττει κάποιος κάτι εκ του προχείρου,

άνευ εξετάσεως και προμελέτης. Παράγεται από το ρήμα

σχεδιάζω = κάνω κάτι με προχειρότητα, σύμφωνα με την

έμπνευση και τις απαιτήσεις της παρούσης στιγμής.

«οὗτοι µέν ἐσχεδιακότες ἐφαίνοντο τοῖς κοινοῖς
πράγµασιν».
(Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, 200-118, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο 22ο, 9, 12, 2)

(= Αυτοί θεωρούνταν ότι είχαν χειρισθεί τις δημόσιες

υποθέσεις κατά ένα τρόπο επιπόλαιο, πρόχειρο, βιαστικό

και απρόσεκτο - αδιαφορώντας για την διαχείριση των

κοινών υποθέσεων).

ΣΧΕΤΛΙΑΣΜΟΣ: Αγανάκτηση, δυσαρέσκεια, δυσανασχέ-

τηση, δυσφορία με ξέσπασμα οργής και ζωηρές διαμαρ-

τυρίες, αποδοκιμασία εκδηλούμενη με έντονο ή βίαιο

τρόπο, κατακραυγή. 

Παράγεται από το ρήμα σχετλιάζω = παραπονούμαι με

οργή, εκφέρω παράπονα με αγανάκτηση, κατακραυγάζω.

Ετυμολογείται από το θέμα σχε- του απρμφ. Αορ. Β΄

σχεῖν < σχε -εν του ρήµ. ἔχω = συγκρατώ, κρατώ

γερά. Το επίθετο σχέ-θλιος < σχε-θλός < σχέ-τλιος = επί-

μονος, βάναυσος, ολέθριος, μοχθηρός, ταλαίπωρος, δυ-

στυχής.

ΦΕΥ ΤΗΣ ΑΠΡΕΠΟΥΣ ΠΡΕΣΠΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ!

Το αρχαιοπρεπές επιφώνημα «φεῦ» (= αλίμονο) ονομά-

ζεται “σχετλιαστικόν”, γιατί εκφράζει απελπισία, οδύνη ή

αγανάκτηση.

«Ὁ Πείσανδρος παρελθών πρός πολλήν ἀντιλο-
γίαν καί σχετλιασµόν ἠρώτα ἕνα ἕκαστον παρά-
γων τῶν ἀντιλεγόντων, εἴ τινα ἐλπίδα ἔχει
σωτηρίας τῇ πόλει».

(Θουκυδίδης, 460-399/395, βιβλίο 8ο, 53, 2)

(= Ο Πείσανδρος τότε, μέσα σε τόσες αντιρρήσεις και εμ-

πάθεια/μεμψιμοιρία, πήρε το λόγο και ρωτούσε καθένα

χωριστά από εκείνους που είχαν διαφωνίες, φέρνοντάς

τον μπροστά σ’ όλους, αν έχει να προτείνει κάποιον

τρόπο για να σωθεί η πόλη).

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΠΕΙΘΟΥΣ ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ (342-292)
Εκπρόσωπος της Νέας Αττικής Κωμωδίας με πάνω από

100 έργα. Κέρδισε το πρώτο βραβείο οκτώ φορές, δυστυ-

χώς όμως από το έργο του έχουν απομείνει μόνο πέντε

ελλιπείς κωμωδίες. Το μοναδικό σωζόμενο ολοκληρω-

μένο έργο του είναι ο “Δύσκολος”.

Από τη Συλλογή των γνωμικών του με τίτλο: «ΓΝΩΜΑΙ ΜΟ-

ΝΟΣΤΙΧΟΙ» (553 στίχοι κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά),

η οποία χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες ως διδακτικό

βιβλίο,  σας παραδίδω το παρακάτω γνωμικό αφιερωμένο

στο Χρόνο. Χρήσιμο θα ήταν να επανέλθει στα σχολεία

αυτό το σπουδαίο εργαλείο σκέψης και κρίσης. 

“Εἰς χρόνον”
«Πάλιν χρόνῳ τ᾽ἀρχαῖα καινά γίγνεται».
(= Με την πάροδο του χρόνου/παρέλευση των ετών επα-

νέρχονται τα αρχαία ως καινούργια/σύγχρονα).

Συνεπώς:

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

«Αυτοί που αποκαλούμε “Αρχαίους” ήταν στην πραγμα-
τικότητα Νέοι/Σύγχρονοι σ’ όλα τα πράγματα».

(Μπλεζ Πασκάλ, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής)

«Το Παρελθόν αξίζει αν μπορεί να γίνει Παρόν»
(Σαίρεν Κίρκεγκωρ, 1813-1855, Δανός φιλόσοφος και θεολόγος,

θεωρείται ο πρώτος υπαρξιστής φιλόσοφος).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Μέγας Κωμωδιογράφος Μένανδρος φαίνεται

ότι επηρέασε τους μεγάλους Ευρωπαίους στοχαστές του

πνεύματος και όχι μόνο αυτός. Γενικότερα όλος ο Δυτι-

κός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω στις

αρχές, τις αξίες και τα διδάγματα του Αρχαίου Ελληνι-

κού Πολιτισμού. Ας μην ξεχνάμε πως η Αναγέννηση και

ο Ανθρωπισμός στηρίχθηκαν στη μελέτη των Αρχαίων

Ελληνικών Κειμένων. Όλα αυτά εμείς οι ανάξιοι κληρονό-

μοι τους τα αγνοούμε. Οι ξένοι τα γνωρίζουν, τα αναγνω-

ρίζουν, τα μελετούν και τα καρπούνται. 

Επί τουρκοκρατίας δεν υπήρχε η δυνατότητα να εντρυ-

φήσουμε πάνω  στα αρχαία νάματα της Σοφίας των αξίων

προγόνων μας. Τώρα όμως επί “ριζοσπαστικής αριστερής

δημοκρατίας” δεν υπάρχει δικαιολογία να μην ενδιατρί-

ψουμε στα αρχαία κείμενα και να περιμένουμε από τους

ξένους να τα σχολιάζουν και να τα μεταφράζουν όπως

αυτοί θέλουν.

Συµφερτή δ᾽ἀρετή πέλει ἀνδρῶν καί µάλα λυγρῶν

Η σημερινή εύχρηστη έκφραση αλλά δυστυχώς ανεφάρ-

μοστη «Η δύναμη στην ένωση» έλκει την καταγωγή της

από τον Όμηρο, ραψωδία/άσμα Ν της Ιλιάδας στίχ. 237.

Κι από δειλούς, αν ενωθούν, κάποια γεννάται ανδρεία, εν-

νοώντας ότι, όσο ασήμαντοι και αδύναμοι κι αν είναι κά-

ποιοι άνθρωποι, με την ένωσή τους μπορούν να

πετύχουν κάτι το αξιόλογο.

«Ἀλλ᾽ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβών ἴθι· ταῦτα δ᾽ἅµα χρή

σπεύδειν, αἴ κ᾽ὄφελός τι γενώµεθα καί δύ’ ἐόντε.
Συµφερτή δ᾽ἀρετή πέλει ἀνδρῶν καί µάλα λυγρῶν.
Νῶϊ δέ κ᾽ἀγαθοῖσιν ἐπισταίµεσθα µάχεσθαι».

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ραψωδία Ν, 235-238)

(= Πήγαινε όμως, πάρε τα όπλα σου και έλα εδώ· αυτά πρέ-

πει να τα επιδιώκει κανείς, αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι

που θα ωφελήσει, ακόμα και δυο μονάχα που είμαστε. Άμα

σφίξουν/ενώσουν τη δύναμή τους δυο άνδρες, κάτι πετυ-

χαίνουν, ας είναι και πολύ δειλοί. Εμείς οι δυο όμως θα ξέ-

ραμε καλά να τα βάλουμε και με γενναίους).

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από τη Ραψωδία Ν της Ιλιά-

δας, η οποία τιτλοφορείται «Μάχη ἐπί ταῖς ναυσίν». Είναι

η 26η ημέρα της μάχης και τα γεγονότα εκτυλίσσονται στην

τρωική πεδιάδα, κοντά στα πλοία των Αχαιών.

Τα θεϊκά λόγια του ενοσίχθονα (= κοσμοσείστη) Ποσει-

δώνα εμψυχώνουν τον ήρωα και αρχηγό των Κρητών Ιδο-

μενέα και αναπτερώνουν το καταρρακωμένο ηθικό των

Αχαιών. Σωτήρια η παρέμβαση του θεού, έχει άμεσο και

θετικό αποτέλεσμα για τους Αχαιούς, καθώς αποκρούουν

την επίθεση του Έκτορα για να τους κάψει τα πλοία.

Σφάλλουν οικτρά και ανεκδιήγητα όσοι αποδίδουν το

“Ισχύς εν τη ενώσει» στον Αίσωπο (6ος αιών) που είναι

πολύ μεταγενέστερος του Ομήρου. Εμείς αναζητώντας,

μέσα από τις ερευνητικές μελέτες μας, την πρωταρχική

πηγή του σοφού αυτού αποφθέγματος ανατρέξαμε στον

Γέρο της Φυλής μας, Όμηρο, Γέρο με την τριπλή σημασία

του Ιερού, του Σοφού και του Παλαιού.

Τα ομηρικά έπη αποτελούν το πρώτο γραπτό μνημείο της

Παγκόσμιας Λογοτεχνίας και ως εκ τούτου αυτά χρησί-

μευσαν ως πρωτογενές υλικό για την παραγωγή της επι-

κής ποίησης όλων των πολιτισμών του κόσμου.

Το αξιοσημείωτο και αξιοπερίεργο είναι ότι το παραπάνω

απόσπασμα υπάρχει στα ερμηνευτικά σχόλια της 18ης (Γ’

11, 1-4) ενότητας των “Πολιτικών” του Αριστοτέλη, από

το σχολικό βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά - Φιλοσοφικός

Λόγος» σελ. 202, όπου αποτελεί μέρος της διδακτέας -

εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών εξετάσεων για τους

υποψήφιους της Γ’ Λυκείου στο μάθημα: «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ».

Το ίδιο ακριβώς υποστηρίζει και ο Αριστοτέλης, βιβλίο Γ’,

κεφ. 11, 1281b, 1-8, όπου πραγματεύεται την έννοια του

πολίτη, την πολιτική αρετή, την ταξινόμηση των πολιτευ-

μάτων Δημοκρατία - Ολιγαρχία - Βασιλεία και τις μορφές

της Μοναρχίας.

Στην 18η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου εξετάζεται

αν πρέπει το πλήθος των πολιτών (ο λαός) να ασκεί την

πολιτική εξουσία ή οι ολίγοι άριστοι (εγκεκριμένοι -

εκλεγμένοι) αντιπρόσωποί του.

«τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος
ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκεί-
νων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμ-
φορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων·
πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ
φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντας ὥσπερ ἕνα ἄνθρω-
πον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς
ἔχοντ’ αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν».

(= Για το πλήθος μπορεί κανείς να πει τούτο: το κάθε άτομο

από μόνο του μπορεί να μην είναι αξιόλογο, ενωμένοι όμως

όλοι μαζί είναι ενδεχόμενο να αποβούν, όχι ως άτομα αλλά

ως σύνολο, καλύτεροι από εκείνους — όπως ακριβώς τα δεί-

πνα που γίνονται με τη συνεισφορά πολλών είναι καλύτερα

από εκείνα που γίνονται με έξοδα ενός μόνο ανθρώπου.

Πολλοί καθώς είναι, ο καθένας διαθέτει ένα μόριο αρετής

και φρόνησης, και έτσι, ενωμένοι οι πολλοί γίνονται, κατά

κάποιον τρόπο, ένας άνθρωπος με πολλά πόδια, με πολλά

χέρια και με πολλές αισθήσεις — και με ανάλογη, βέβαια,

αρετή και εξυπνάδα). 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ  Σχεδύνης

ἄρχεσθαι
&

Σχεδιασµοῦ, 
Σχετλιασµοῦ  

παύεσθαι



Ζητήστε τα στα Βιβλιοπωλεία
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Βούλα, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΤΗΛ. 210 8959.004, κιν. 6937153052, Fax: 210 9658.949, 

e-mail: press@ebdomi.com  -  www.skaravaios.gr

H κυψέλη της γνώσης
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το βιβλίο αποτελεί μία πνευματική κυψέλη, από

την οποία ο αναγνώστης συλλέγει το “μέλι” δια-

βάζοντας τα αυτοτελή κείμενα τα οποία στο-

χεύουν στην ορθή γνώση, το ήθος και το

κάλλλος.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 224, τιμή 10 €

“Ο Ηγεμόνας” του Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από το Ναπολέ-

οντα Βοναπάρτη

Το κλασσικό βιβλίο του Μακιαβέλλι “Ο Ηγεμό-

νας” κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη,

σελίδα - σελίδα.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 383, τιμή 20 €

Kυκλοφορεί και σε συλλεκτική έκδοση, δερμα-

τόδετη, αριθμημένη σε τιμή 50 €

Βιβλία για χαλάρωση, Βιβλία για σκέψη...

10€
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 Η παραχάραξη της ιστορίας

και η διαστρέβλωση της

πραγματικότητας

Ο Περικλής ο Αθηναίος, ο Λεωνίδας ο Σπαρτιάτης και ο

Αλέξανδρος ο Μακεδών έχουν κάτι κοινό, αφού οι πόλεις

τους - πολλές φορές - ήταν σε πόλεμο διεκδικώντας η μία

την κυριαρχία επί της άλλης;  Βεβαίως και έχουν κάτι κοινό

μεταξύ τους διότι, παρά τις μεταξύ τους αντιθέσεις, οι πό-

λεις τους είχαν την ίδια γλώσσα και καταγωγή, την Ελλη-

νική και την ίδια κοσμοθεωρία, το δωδεκάθεο.   Οι πολίτες

τους αυτοαναγνωρίζονταν ως Έλληνες διακρινόμενοι από

τους βαρβάρους, συμμετέχοντες όλοι στους Ολυμπιακούς

αγώνες στη διάρκεια των οποίων επέβαλαν εκεχειρία στις

μεταξύ τους αντιθέσεις.  Δεν μπορείς να είσαι Σπαρτιάτης,

Μακεδόνας, ή, Αθηναίος και να συμμετέχεις στους Ολυμ-

πιακούς αγώνες εάν δεν είσαι Έλληνας.

Προφανώς η υπογραφείσα συνθήκη των Πρεσπών με την

οποία, παρά τις κομματικές τους αντιπαραθέσεις, συμφω-

νούν όλα σχεδόν τα κόμματα του δήθεν «δημοκρατικού

τόξου» του Ελληνικού κυνοβουλίου και  ετοιμάζονται να

επικυρώσουν, αποτελεί παραβίαση του κριτηρίου της Ελλη-

νικότητας όταν σε πολιτισμικά, γλωσσικά και ιστορικά ξέ-

νους ανθρώπους αναγνωρίζεται το όνομα του Μακεδονικού

υποσυνόλου του Ελληνισμού.

Η παρούσα κυβέρνηση ως εκτελεστής του ανοσιουργήμα-

τος και παρά την συνενοχή των υπολοίπων κομμάτων,

φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη για την επιτελούμενη προ-

δοσία, φοβούμενη την επερχόμενη τιμωρία εκ μέρους του

λαού επικαλείται όλη την «αριστερή», «προοδευτική» θο-

λοκουλτούρα της και προσπαθώντας να μπει στην αντεπί-

θεση  έχει επιστρατεύσει επώνυμους και ανώνυμους

διεθνιστές, εχθρούς της οικογένειας, της πατρίδας και του

Θεού που υπέγραψαν ένα κείμενο υπέρ μιας ειρηνικής, αλ-

ληλέγγυας ευρωπαϊκής, βαλκανικής γειτονιάς, γιατί η Συμ-

φωνία υπερβαίνει τις εθνικιστικές και θρησκευτικές

εντάσεις. Ισχυρίζονται ότι είναι υπέρ της αξιοπρέπειας των

λαών, αγνοώντας συστηματικά την αξιοπρέπεια του Ελλη-

νικού λαού που τους ανέθρεψε σε ελεύθερα όντα.  

Προσωπικά καλώ τους υπογράφοντες, να μου απαντήσουν

με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στο ερώτημα που έθεσε ο Α. Πετρου-

λάκης με την γελοιογραφία του στην Καθημερινή της Κυ-

ριακής 15/1/2017 όπου η γοργόνα ρωτά τους Έλληνες

ναύτες "Tsar Aleksandr zhivet? "

Το  πρόβλημα της Μακεδονίας είναι εθνικό και αφορά

όλους τους Έλληνες, η άποψη μίας στρατευμένης  μειοψη-

φίας δεν έχει καμία αξία. 

Εάν, όπως διατείνονται οι πολιτικοί τόσο της κυβέρνησης

όσο και της αντιπολίτευσης,  πραγματικά πιστεύουν  ότι

υπάρχει ακόμη Δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο ας προκη-

ρύξουν ΔΗΜΟΨHΦΙΣΜΑ να αποφανθεί ο ίδιος ο λαός και

όχι επώνυμες τάχα στρατευμένες μειοψηφίες.

Οι υπογράφοντες, εθελοτυφλώντας στους πανηγυρισμούς

που γίνονται στα Σκόπια από τους αυτοαποκαλούμενους

Μακεδόνες, στο κείμεν;o τους ομιλούν περί ειρήνης, συνύ-

παρξης των λαών και για δήθεν τέλος των αλυτρωτισμών,

πράγμα άσχετο με την πραγματικότητα. Στην ουσία οι αλυ-

τρωτισμοί αναζωπυρώνονται με τη συμφωνία των Πρεσπών.

Όταν ο Στάλιν και ο Τίτο ήθελαν να αυξήσουν την επιρροή

της Σοβιετικής ένωσης στα Βαλκάνια έδωσαν το όνομα Μα-

κεδονία στην επαρχία Vardarska της Γιουγκοσλαβίας, που

κατοικείται από Σλάβους και Αλβανούς, οι οποίοι ανέκαθεν

είχαν βλέψεις προς την Ελλάδα, και σε αυτό είχε συνδρά-

μει και το ΚΚΕ με τον Ζαχαριάδη.

Σήμερα το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. θέλουν να θέσουν τα Βαλκάνια

στη δική τους σφαίρα  επιρροής και για να τους δελεάσουν,

τους κολακεύουν με το ίδιο όνομα «Μακεδονία» αψηφών-

τας την ιστορική πραγματικότητα. Σε αυτό το ανοσιούρ-

γημα συντάσσεται πλέον και η  ανέκαθεν

φραγκοπροσκυνημένη  κεντροδεξιά και η νεοπουλημένη

πρώτη φορά αριστερά, με την προφανώς ειρωνική πλέον

αντίθεση του ΚΚΕ.

Εάν τα Σκόπια θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. το

ερώτημα που τίθεται είναι γιατί αυτοί οι οργανισμοί, οι

οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την παγκόσμια ιστορία, θέλουν

να ονομάσουν Μακεδόνες τους Βούλγαρους και τους Αλ-

βανούς κατοίκους των; Η απάντηση είναι προφανής διότι

θέλουν να διαμελίσουν την Ελλάδα έχοντας την ήδη απο-

δυναμώσει οικονομικά με την βοήθεια του ΠΑΣΟΚ της ΝΔ

και τώρα του Σύριζα, των ΑΝΕΛ και του Ποταμιού.

Δυστυχώς ως έθνος βρισκόμαστε σε πρωτοφανή εθνική πα-

ρακμή κυβερνώμενοι από ληστρικές κομματικές ομάδες

που στο όνομα της Δημοκρατίας λυμαίνονται την εξουσία

με το να υπακούν ξένους δυνάστες. Υποχρέωση όλων μας

είναι να αποτινάξουμε τους προδότες όπως μας το επιβάλει

το ισχύον Σύνταγμα.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός

Καθηγητής  Πολυτεχνείου Κρήτης

Σκίτσο Α. Πετρουλάκης, “Καθημερινή”

Καφετέρια 08:30 το πρωί της Πέμπτης

μόλις έχει ανοίξει. Το βράδυ είχε αγώνα

του Champions League και έκλεισε

αργά.

Ο ιδιοκτήτης νυσταγμένος πίνει τον

καφέ του και χαζεύει το internet. Ο κολ-

λητός του μπαίνει στην καφετέρια και

του ζητάει καφέ.

Η απάντηση: «νυστάζω και κάτι κοιτάω
στο internet, φτιάξε τον μόνος σου», άλ-

λωστε ποτέ δεν είχε πάρει λεφτά από

τον κολλητό του. Ο κολλητός μπαίνει

από τη μέσα πλευρά του πάγκου και

ετοιμάζει τον πρωινό του καφέ.

Εμφανίζονται δύο κύριοι και απευθύνον-

ται στον κολλητό, όπου ακολουθεί ο

εξής διάλογος:

- Καλημέρα, είστε του καταστήματος,
εργάζεστε εδώ; Θέλουμε καφέ.
- Όχι κύριε δεν εργάζομαι εδώ, τον καφέ
μου φτιάχνω. Ότι θέλετε στον ιδιοκτήτη
που κάθεται στο τραπέζι.
- Ξέρετε, κάνουμε έλεγχο, σας είδαμε
πίσω από τον πάγκο, άρα εργάζεστε εδώ
και φτιάχνετε καφέ.
- Κύριοι, δεν εργάζομαι εδώ, εργάζομαι
αλλού, αλλά αφού το μαγαζί είναι άδειο,

θα έφτιαχνα καφέ να τον σερβίρω σε
ποιον; Βλέπετε κανέναν πελάτη;

Το συγκεκριμένο γεγονός είναι πέρα για

πέρα πραγματικό! Πιο πραγματικό όμως

το πρόστιμο που βεβαιώθηκε, αφού ο

«κολλητός» δεν ήταν στον Πίνακα Προ-

σωπικού, με την υπόθεση να καταλήγει

στα Διοικητικά Δικαστήρια…

Τι αναφέρει λοιπόν το άρθρο 5 του νέου

νόμου: Ο Ειδικός Επιθεωρητής Εργασια-

κών Σχέσεων ή ελεγκτής, όταν διαπι-

στώσει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε

ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού, επιβάλει

στον εργοδότη πρόστιμο ποσού

10.500€, κατά δέσμια αρμοδιότητα,

χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για

παροχή εξηγήσεων.

Δηλαδή, ο εργοδότης ή η μικρομεσαία

επιχείρηση δεν έχει καν το δικαίωμα να

απολογηθεί, να προβάλει τους ισχυρι-

σμούς του, να αποδείξει όσα ισχυρίζε-

ται!

Το «σου βεβαιώνω το πρόστιμο», σε

πολλές περιπτώσεις μπορεί και να σε

κλείσει κι εσύ να δικαιωθείς μετά θάνα-

τον.

Αλλά ας δούμε τι προβλέπει για τα πρό-

στιμα ο νέος νόμος (μέχρι τη στιγμή που

γράφεται το άρθρο, δεν έχει πάρει ΦΕΚ):

Σε κάθε παράβαση για μη δηλωμένο ερ-

γαζόμενο τεκμαίρεται ότι η σχέση εργα-

σίας έχει διάρκεια τριών μηνών και

επιβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές

με βάση υπολογισμού τον κατώτατο

μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο, εκτός

εάν ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης απο-

δείξουν διαφορετικά.

Πως όμως αυτό μπορεί να αποδειχτεί και

ποιος θα κρίνει τα στοιχεία;

Μήπως ξεχάσαμε τις περίφημες επιτρο-

πές ενστάσεων όπου δικαιωνόταν ο ερ-

γοδότης και έκανε προσφυγή η Διοίκηση

του Ταμείου στην απόφαση της επιτρο-

πής της;

Εάν λοιπόν ο εργοδότης εντός 10 εργά-

σιμων ημερών από την ημέρα του ελέγ-

χου προβεί στην πρόσληψη του

εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης

εργασίας πλήρους απασχόλησης, το

πρόστιμο μειώνεται ως εξής:

Αυτό είναι το τυρί… Πάμε στη φάκα!

Ο εργοδότης δεν μπορεί να μειώσει τον

αριθμό των εργαζομένων, για να μη

χάσει την έκπτωση.

Τι θεωρείται ως μείωση;

α) Η απόλυση

β) Η αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης

από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής

γ) Η διαθεσιμότητα

δ) Η εθελούσια έξοδος

ε) Η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομέ-

νου

Σε περίπτωση που μειωθεί το προσω-

πικό, ο εργοδότης υποχρεούται εντός 15

ημερών να τον αντικαταστήσει με τους

ίδιους όρους και βέβαια, το χρονικό διά-

στημα από τη μείωση μέχρι την αντικα-

τάσταση, προσαυξάνει την ελάχιστη

περίοδο που δεν επιτρέπεται η μείωση

προσωπικού.

Τι δεν θεωρείται ως μείωση;

α) Η συνταξιοδότηση

β) Η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου

που είχε συναφθεί πριν από την ημερο-

μηνία του ελέγχου

γ) Η καταγγελία σύμβασης ύστερα από

την υποβολή μήνυσης του εργοδότη κατά

του εργαζομένου για αξιόποινη πράξη.

Συνέχεια στη σελ. 17

Μέτρα προστασίας για τους μικρομεσαίους

πότε θα πάρουμε;;;
του Παναγιώτη Παντελή

φοροτεχνικού, Οικονομι-

κού Επόπτη του Επαγγελ-

ματικού Επιμελητηρίου

Αθηνών.
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Με πρωτοβουλία των βουλευτών Αττικής

Γιώργου Μαυρωτά και Β’ Αθήνας Γιώργου

Αμυρά, το “Ποτάμι” κατέθεσε τροπολογία

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ασφαλιστικές

και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώ-

πιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση

της προστασίας των εργαζομένων - Επι-

τροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες

διατάξεις», σχετικά με το δικαίωμα ειδικής

άδειας αιμοδοσίας και στους εργαζόμε-

νους του ιδιωτικού τομέα, η οποία έγινε

δεκτή από την Υπουργό Εργασίας Αχτσιό-

γλου,  και ψηφίστηκε ομόφωνα.

Στην τροπολογία που ενσωματώθηκε στο

σχέδιο νόμου με το άρθρο 68, προτείνεται

η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας μίας

(1) ημέρας, και μέχρι δύο (2) φορές ανά

έτος, σε όσους εργαζόμενους μετέχουν σε

αιμοληψίες, μετά από ενημέρωση και συ-

νεννόηση με τον εργοδότη.

Σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι

η ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος αι-

μοδοσίας και η παροχή κινήτρων έτσι ώστε

περισσότεροι πολίτες να προσφέρουν αίμα

για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελ-

λοντικών αναγκών (τράπεζα αίματος) στο

σύστημα υγείας. Επιπλέον επιχειρείται και

μία κατ’ αναλογία ίδια αντιμετώπιση των

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με

εκείνη του δημοσίου τομέα σχετικά με τα

ισχύοντα στο θέμα της αιμοδοσίας, καλύ-

πτοντας ταυτόχρονα το κενό πρόβλεψης

που υπάρχει στην Εθνική Γενική Συλλογική

Σύμβαση Εργασίας.

Γραπτή ερώτηση προς τον Πρό-

εδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, κατέ-

θεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊ-

κής Ενότητας, Νίκος Χουντής,

σχετικά με τα κέρδη των ελληνι-

κών ομολόγων που αποκομίζει η

ΕΚΤ, μέσω του προγράμματος

SMP.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευ-

ρωβουλευτής θέτει το θέμα των

ελληνικών ομολόγων που κατέχει

η ΕΚΤ και τα οποία απαλλάχθηκαν

με νομικά έωλο τρόπο από τη δια-

δικασία του PSI, το 2012, ζητών-

τας από τον Μάριο Ντράγκι να τον

ενημερώσει για το ύψος των κερ-

δών που αποκόμισε η ευρωτρά-

πεζα για τα έτη 2010, 2011 και

2017, καθώς επίσης, για την εκτί-

μησή του όσον αφορά τα μελλον-

τικά κέρδη των εν λόγω

ομολόγων την περίοδο 2018 έως

2057!

Kαι ερωτά ο ευρωβουλευτής τον

Πρόεδρο της ΕΚΤ: 

1) Ποια ήταν τα έσοδα από τόκους

και διαφορά υπό το άρτιο για την

ΕΚΤ, από την κατοχή ελληνικών

ομολόγων, για τα έτη 2010, 2011

και 2017;

2) Μπορεί να εκτιμήσει τα αναμε-

νόμενα έσοδα του προγράμματος

SMP για τα ελληνικά ομόλογα για

τα έτη 2018 έως 2057; 

3) Από τα συνολικά έσοδα που

αποκόμισε και αποκομίζει η ΕΚΤ

μέσω του SMP για τα ελληνικά

ομόλογα, μπορεί να υπολογίσει το

ποσοστό που τελικά θα επιστρα-

φεί στην Ελλάδα ως μέρος των

μέτρων διευθέτησης του χρέους,

με βάση τις αντίστοιχες αποφά-

σεις του Eurogroup;

Η ΔΟΥ 

Κορωπίου 

μεταφέρεται

στην Παλλήνη!

Η Βουλευτής Εύη Χρι-

στοφιλοπούλου μεταβί-

βασε διαμαρτυρία της

Ένωσης Επαγγελματιών

Βιοτεχνών & Εμπόρων

Κορωπίου σχετικά με τη

μη κατάργηση της

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και τη

μεταφορά της στη

Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και ζη-

τάει ενημέρωση για τις

προθέσεις του από τον

Υπουργό Οικονομικών.

σ.σ. Βέβαια η “ιστορία”

είναι παλιά...

Συνέχεια από τη σελ. 16

δ) Η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου

ε) Η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής σε

αλλοδαπούς

Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι ο εργοδότης

για να τύχει της έκπτωσης, πρέπει να αποδεχτεί

το πρόστιμο και να παραιτηθεί από την άσκηση

των ένδικων βοηθημάτων, όπως επίσης κι ότι σε

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί το

προσωπικό, βεβαιώνεται με συνοπτικές διαδικα-

σίες το αρχικό ποσό.

Αυτά προβλέπονται σε γενικές γραμμές στο ψη-

φισθέν ασφαλιστικό νομοσχέδιο και μου είναι κα-

τανοητό ότι ως μείωση προσωπικού νοείται η

απόλυση ή η αλλαγή καθεστώτος, αλλά και η οι-

κειοθελής αποχώρηση;;;

Τι θα κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εάν κά-

ποιος εργαζόμενος οικειοθελώς αποχωρήσει;

Είναι μια απόφαση κάποιου τρίτου που δεν εξαρ-

τάται από τους ίδιους!

Θα τρέχουν στο στενό περιθώριο των 15 ημερών

να βρουν τον οποιονδήποτε, γιατί αλλιώς το πρό-

στιμο θα είναι 10.500€ και μάλιστα αφού έχουν

παραιτηθεί από τα ένδικα βοηθήματα, δηλαδή τη

δυνατότητα προσφυγής και τυχόν δικαίωσής

τους;

Πού θα στρέψουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις;

Μα είναι πασιφανές…

Προς δύο κατευθύνσεις:

α) Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου

β) Στην πρόσληψη μερικής απασχόλησης, δηλαδή

στη 1 ημέρα την εβδομάδα ή στη 1 ώρα την

ημέρα.

Εκεί, δεν έχουμε το πρόστιμο των 10.500€ και

τους περιορισμούς της μείωσης, αλλά μόνο το

πρόστιμο της εργασίας εκτός ωραρίου!

Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι

οι μικρομεσαίοι που σήμερα απασχολούν την

πλειοψηφία των εργαζομένων, δεν πρέπει όλοι

ανεξαιρέτως να θεωρούνται μπαταχτσήδες…

Είναι κι αυτοί «εργαζόμενοι» που εργάζονται κι

αυτοί σκληρά, τις περισσότερες φορές χωρίς

ωράριο και δεν πρέπει να τους θεωρούμε όλους

εκμεταλλευτές, φοροφυγάδες, εισφοροφυγά-

δες…

Παλεύουν όλα τα χρόνια στην κρίση με την αύ-

ξηση των φόρων και των εισφορών και προσπα-

θούν να κρατηθούν οι ίδιοι ζωντανοί και να

κρατήσουν ζωντανές και τις οικογένειες των ερ-

γαζομένων τους!

Μέτρα προστασίας για τους μικρομεσαίους

άραγε πότε θα πάρουμε;

Πηγή: www.e-forologia.gr

Μέτρα προστασίας για τους 

μικρομεσαίους 

πότε θα πάρουμε;

Τελικά πόσα δις κέρδισε η ΕΚΤ παίζοντας στημένο τζόγο

με τα ελληνικά ομόλογα που δεν κουρεύτηκαν με το PSI;

Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) σε Μάριο Ντράγκι

«Δικαίωμα άδειας αιμοδοσίας και στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα»

Τροπολογία των βουλευτή Γ. Μαυρωτά &  Γ. Αμυρά 

που έγινε ομόφωνα αποδεκτή

Όπως είχαμε γράψει οι παμακεδονι-

κές Ενώσεις και άλλοι φορείς είχαν

προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας (ΣτΕ) κατά την υπογραφής των

Πρεσπών, και την υιοθέτηση της ονο-

μασίας των Σκοπίων ως Βόρεια Μακε-

δονία, αιτούντες την αναστολή της

εκτέλεσης της από 17.6.17 διοικητής

πράξης υπογραφής από τον Υπ. Εξωτ.

της τελικής συμφωνιας καθώς και

πράξεις εκτελέσεως.

Συνεδρίασε λοιπόν η Επιτροπή Ανα-

στολών του ΣτΕ με αντιπρόεδρο (ελ-

λείψει το προέδρου) τον Αθ. Ράντο

και  Γραμματέα την Ελ. Γκίκα.

Το ΣτΕ μετά από ένα μακροσκελές

σκεπτικό  Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παρα-

βόλου.

Επιβάλλει συμμέτρως στους αιτούν-

τες τη δικαστική δαπάνη του Δημο-

σίου, που ανέρχεται σε τετρακόσια

εξήντα (460) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην

Αθήνα στις 13 Ιουλίου 2018 και η από-

φαση εκδόθηκε στις 17 του ίδιου μήνα

και έτους.

σ.σ. Βέβαια δεν περιμέναμε κάτι δια-

φορετικό· υπάρχει σχέδιο και το σχέ-

διο πρέπει να υλοποιηθεί...

Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της υπογραφής της

Συμφωνίας των Πρεσπών
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Όταν εδώ και τρία περίπου χρόνια ξεκίνησαν οι

φορολογικοί έλεγχοι στα φυσικά πρόσωπα με

την άρση του τραπεζικού απορρήτου, οι προσδο-

κίες από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομι-

κών ήταν τεράστιες!

Όπως όλοι θυμόμαστε, τον χορό των ελέγχων

ξεκίνησαν τα περίφημα εμβάσματα εξωτερικού

και οι 25.000 περίπου προσκλήσεις για παροχή

εξηγήσεων και αιτιολόγηση των χρημάτων και

μάλιστα από τη χρήση 2000… Μετά μπήκαν

στον χορό οι διάφορες λίστες, τα 65 CDs των ει-

σαγγελέων με τα 1.200.000 ονόματα φυσικών

προσώπων, στους λογαριασμούς των οποίων

υπήρχαν τραπεζικές κινήσεις που δεν μπορού-

σαν να δικαιολογηθούν από το ύψος των εισο-

δημάτων που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές

τους δηλώσεις....

Τα αποτελέσματα όλων αυτών των ελέγχων

όμως, δεν είχαν σε καμία περίπτωση το επιθυ-

μητό, για τα δημόσια έσοδα, αποτέλεσμα, με το

τέλος όλων αυτών να έρχεται από την Απόφαση

του ΣτΕ για την παραγραφή των χρήσεων μέχρι

και τη χρήση 2011.

Σε μια περίοδο κρίσης, με τα μνημόνια σε πλήρη

εφαρμογή, με το τραπεζικό σύστημα όχι και στα

καλύτερά του, με τον φόβο του κουρέματος των

τραπεζικών καταθέσεων, εκείνο που κυριάρχησε

από το 2012 και μετά, δεν ήταν φυσικά οι κατα-

θέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά

οι συνεχόμενες αναλήψεις και η μεταφορά με-

τρητών στα στρώματα και στα μαξιλάρια.

Παρά τις προσπάθειες του ελεγκτικού μηχανι-

σμού να ελέγξει τις χρήσεις από το 2012 και

μετά, τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά και οι φο-

ρολογούμενοι ελάχιστοι, στους οποίους να μπο-

ρεί να ελπίζει ότι θα εισπράξει κάτι το Υπουργείο

Οικονομικών… Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί

ένας νέος «τρόπος» για να συνεχιστούν οι φο-

ρολογικοί έλεγχοι και να φέρουν έσοδα στα δη-

μόσια ταμεία.

Η νέα αυτή μορφή ελέγχου υπάρχει κι έχει αρ-

χίσει δειλά-δειλά το Υπουργείο Οικονομικών να

την θέτει σε εφαρμογή: Αφορά το άρθρο 13 του

Ν.4172/2013 και είναι οι παροχές σε είδος.

Το θέμα έχει προκύψει με τη χρήση της Εγκυ-

κλίου 1219/2014, η οποία στο κείμενο της ανα-

φέρει μία σειρά τέτοιων περιπτώσεων.

Ο Ν.4172/2013 αναφέρει ότι οποιεσδήποτε πα-

ροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος

ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται

στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία

αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών

σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων

ευρώ ανά φορολογικό έτος. Με την επιφύλαξη

βέβαια της διαφορετικής αντιμετώπισης του

εταιρικού Ι.Χ. αυτοκινήτου, του δανείου και της

οικίας.

Στη συνέχεια η ΠΟΛ. 1219/2014 αναφέρει ενδει-

κτικά ότι στις παροχές σε είδος συμπεριλαμβά-

νονται :

― Οι δωροεπιταγές που λαμβάνει το προσωπικό.

― Τα χορηγούμενα κουπόνια αξίας αγοράς αγα-

θών ή υπηρεσιών.

― Οι διατακτικές που χορηγούνται για τη δω-

ρεάν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών. Εξαιρε-

τικά για τη σίτιση και μόνο, παροχή σε είδος

αποτελεί το ποσό που ξεπερνά τα 6 ευρώ ανά

εργάσιμη ημέρα και αφορά μισθωτό της επιχεί-

ρησης.

― Η χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών, όταν

κρίνεται ότι η χρήση αφορά δαπάνες που δεν

πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχεί-

ρησης και αποτελούν προσωπικές καταναλωτι-

κές δαπάνες.

― Οι απευθείας πληρωμές που γίνονται από την

επιχείρηση για προσωπικά έξοδα του υπαλλή-

λου, όπως για παράδειγμα είναι η πληρωμή

φροντιστηρίου, ιδιωτικού σχολείου, βρεφονηπια-

κού σταθμού, κ.λπ.

― Η κάλυψη από την επιχείρηση συμμετοχής

του υπαλλήλου σε σεμινάρια, ημερίδες, προ-

γράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που κρί-

νεται ότι δεν αφορούν το αντικείμενο της

επιχείρησης ή ακόμη και το επίπεδο της θέσης

που κατέχει ο υπάλληλος που τα λαμβάνει στην

επιχείρηση.

Η κάλυψη από την επιχείρηση συνδρομών σε

περιοδικά, ιστοσελίδες κ.λπ. που επίσης κρίνεται

ότι δεν αφορούν το αντικείμενο της επιχείρησης

ή ακόμη και το επίπεδο της θέσης που κατέχει ο

υπάλληλος που τα λαμβάνει στην επιχείρηση. Η

κάλυψη από την επιχείρηση συνδρομών σε γυ-

μναστήρια, λέσχες, αλλά ακόμη και αυτές που

αφορούν ιατρικά έξοδα (π.χ. ετήσιο check up).

Η χρήση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων

που ξεπερνά το ελάχιστο κόστος και δεν γίνεται

για τους σκοπούς της επιχείρησης. Μάλιστα η

Εγκύκλιος προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνεται

χρήση της αναλυτικής κατάστασης του λογαρια-

σμού, ώστε να μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός

της χρήσης του κινητού. 

Σε πολλά από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι

εμπεριέχεται η κρίση του γεγονότος εάν η δα-

πάνη αφορά την επιχείρηση ή όχι, με κορυφαίο

βέβαια όλων το θέμα των κινητών τηλεφώνων

και την πρόβλεψη του αναλυτικού λογαρια-

σμού!!!

Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι λήπτης των

ανωτέρων «παροχών σε είδος» μπορεί να χαρα-

κτηρισθεί ότι είναι ο διαχειριστής της επιχείρη-

σης ή ακόμη και ο εταίρος της. Δεν είναι

απαραίτητο δηλαδή να είναι μισθωτός υπάλλη-

λός της. Στο γεγονός αυτό θα πρέπει να δοθεί

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που θα αναλύσουμε

παρακάτω.

Παροχή σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 13.3 του

Ν.4172/2013 αποτελεί και η χορήγηση δανείου

από την επιχείρηση προς τον εργαζόμενο, μέ-

τοχο ή εταίρο κατά το ύψος της ωφέλειας της

διαφοράς των τόκων με βάση το μέσο επιτόκιο

αγοράς και των τόκων που κατέβαλε ο λήπτης

του δανείου κατά την επιστροφή του, σύμφωνα

με αυτά που ορίζει η ΠΟΛ. 1034/2014. Θα πρέπει

να τονίσουμε ότι προκαταβολή μισθού άνω των

τριών μηνών θεωρείται δάνειο.

Εάν η συμφωνία δεν επικυρώνεται με έγγραφη

σύμβαση, η οποία θα πρέπει να φέρει βεβαία

ημερομηνία, δηλαδή να έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ

και να έχει πληρωθεί το χαρτόσημο, τότε ως πα-

ροχή σε είδος λαμβάνεται το σύνολο του κεφα-

λαίου.

Ήδη λοιπόν οι ΔΟΥ έχουν ξεκινήσει τους πρώ-

τους φορολογικούς ελέγχους που αφορούν τις

παροχές σε είδος, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη

σημασία που δίνει το άρθρο 13 του Ν.4172/2013

στη φορολόγηση των εισοδημάτων που δεν συμ-

περιλαμβάνονται στη μισθοδοσία.

www.e-forologia-gr

ΑΔΑ: 9Ο6ΞΩΗΞ-0ΣΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 17 Ιουλίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.  2198 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ύδρας προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανά-
δειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών
του έργου με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑ-
ΛΑΜΙΔΑΣ-ΒΛΥΧΟΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ
ΥΔΡΑΣ», εκτιμώμενης συνολικής
αξίας σύμβασης 217.347,80 χωρίς
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα συν-
ταχθεί και θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016,
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επι-
κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
Τηλ. : 22983 20200
Telefax : 22980 53482
E-mail : ydra@ydra.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr  καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.ydra.gov.gr.
3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέ-
λεσης του έργου:  EL307 
4. Κωδικός CPV: 45332200-5
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβα-
σης:
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή
δύο (2) διαφορετικών εξωτερικών
υδραγωγείων :
• Καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς
από τη γεώτρηση Γ1 στη δεξαμενή
εξισορρόπησης ύδατος ΔΕΞ.
• Αγωγού μεταφοράς από τη δεξα-
μενή εξισορρόπησης ύδατος ΔΕΞ στο
κεντρικό φρεάτιο του Βλυχού.
6. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές
προσφορές.

7. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία
εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α2
τάξη και άνω ή Α2 τάξης Κοινοπραξίες
λόγω αναβάθμισης πτυχίου για έργα
κατηγορίας Υδραυλικών και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
• Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.
• Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του
ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέ-
τοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός και μοναδικού φορολογικού μη-
τρώου για την ένωση (πχ κοινοπρα-
ξία).
8.1. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με
το άρθρο 22 της διακήρυξης.
8.2. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με
το άρθρο 22 της διακήρυξης.
9. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του
Ν.4412/16.
10. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα.
11. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών είναι η 17/08/2018, ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 15:00.
12. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφο-
ρές υποβάλλονται από τους ενδιαφε-
ρομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.qov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος. Το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους, παράγε-
ται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του υποσυστήματος. Εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρο-
νική υποβολή προσκομίζεται υποχρε-
ωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή
και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρω-
τότυπη εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής
έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγ-
μένη ψηφιακή υπογραφή.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
για διάστημα εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών.
14. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 23/08/2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ.
15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφο-
ρές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελλη-
νική γλώσσα ή συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
16. Χρηματοδότηση: Το Έργο χρημα-
τοδοτείται από το ΠΔΕ. Δεν προβλέ-
πεται η χορήγηση προκαταβολής
στον Ανάδοχο.
17. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμ-
φωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
18. Εγγύηση συμμετοχής: Για την
συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί-
ται η κατάθεση από τους συμμετέ-
χοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 4.346,95 ευρώ. Η εγ-
γύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 19 της πα-
ρούσας, ήτοι μέχρι 17/5/2019, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ
Γεώργιος Κουκουδάκης

Το  ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟ» εξέδωσε την ακόλουθη ανα-
κοίνωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ  Ν.2308/1995

Με την υπ' αριθμ. 27826/28.06.2010
απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΚΑ
(ΦΕΚ Β 1077/15.07.2010) κηρύσ-
σονται υπό κτηματογράφηση οι λοι-
πές περιοχές της ελληνικής
επικράτειας, οι οποίες δεν είχαν κη-
ρυχθεί μέχρι της δημοσίευσης της
εν λόγω απόφασης.
Με την υπ’ αρίθμ. 24/8/19-07-2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και κατά τα
οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 1 του
Ν.2308/1995, όπως ισχύει, καλούν-

ται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο
εγγραπτέο στα κτηματολογικά βι-
βλία δικαίωμα, επί των ακινήτων
που βρίσκονται εντός των ορίων
των Προκαποδιστριακών Κοινοτή-
των Βαρνάβα και Γραμματικού του
Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνος
και Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρ-
κοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλα-
τίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου
και Ωρωπού του Καλλικρατικού
Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής να υποβάλουν
δήλωση για το δικαίωμά τους αυτό
με αναφορά στην αιτία κτήσης του.
Η δήλωση υποβάλλεται στα αρμό-

δια γραφεία κτηματογράφησης που
αναφέρονται στην παρούσα. Η δή-
λωση μπορεί να υποβληθεί και ηλε-
κτρονικά μέσω της ειδικής
εφαρμογής  στην ιστοσελίδα του
Φορέα. (https://www.ktimanet.gr/Cit-
izenWebApp/Info_Page.aspx).
Η προθεσμία για την υποβολή δη-
λώσεων για τις περιοχές αυτές αρ-
χίζει στις 23-07-2018 και λήγει στις

23-10-2018 για τους κατοίκους της
ημεδαπής και στις 23-01-2019 για
τους κατοίκους της αλλοδαπής και
το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης είναι υπο-
χρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά
το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΕΣ:
ΩΡΩΠΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ,
ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:  
Σκάλα Ωρωπού: Πρώην 1ο Γυμνά-
σιο Σκάλας Ωρωπού (απέναντι από
την λαϊκή αγορά), ΤΚ 19015.

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗ-
ΤΕΣ:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΒΑΡΝΑΒΑ,
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Καπανδρίτι: Κοινοτικό Κατάστημα
Καπανδριτίου ( 1ος όροφος) - Πλα-
τεία Κυριαζή, ΤΚ 19014.

Φορολογία στις παροχές σε είδος!

γράφει ο Φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου
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Πάνε και τα ελληνικά 

πετρέλαια...

Επισημοποιήθηκε 18.7.18, η συμμετοχή των Glencore

και Vitol στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού για την πώ-

ληση του 50,1% των Ελληνικών Πετρελαίων, με από-

φαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου

Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, αποφάσισε ότι

πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για τη Β’ φάση του

διαγωνισμού για την απόκτηση του 50,1% των Ελληνι-

κών Πετρελαίων -ΕΛΠΕ, στον διαγωνισμό για την από

κοινού πώληση ποσοστού από το ταμείο και την Paneu-

ropean Oil and Industrial Holdings S.A. του ομίλου

Λάτση, και προκρίνονται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές:

1. Glencore Energy UK LTD

2. Vitol Holding B.V.

Πάντως στις 3 Ιουλίου 2018, η Glencore plc ανακοίνωσε

ότι της επιδόθηκε ένταλμα από το Υπουργείο Δικαιο-

σύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (2/7/2018), για την πα-

ροχή στοιχείων και πληροφοριών. Τα στοιχεία αυτά

ζητήθηκαν για έρευνα που διεξάγει το Υπουργείο Δι-

καιοσύνης των ΗΠΑ αναφορικά με ενδεχόμενες παρα-

βιάσεις της νομοθεσίας περί διαφθοράς και

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες σε Νιγηρία, Κονγκό και Βενεζουέλα!

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ 

ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Τριμηνιαίες αποστολές αξιολόγησης των θεσμών

προβλέπει το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας, το

οποίο ενεργοποιείται από τις 21 Αυγούστου για την

Ελλάδα και «κλείδωσε» χθες από την Κομισιόν. Την

εποπτεία θα ασκούν η Επιτροπή, η ΕΚΤ και όπου κρί-

νεται αναγκαίο το ΔΝΤ, ενώ θα συμμετάσχει και ο Ευ-

ρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM). Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τους

όρους της ενισχυμένης υπογραμμίζοντας ότι πρό-

θεσή της είναι να στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση

στην συνέχιση και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμί-

σεων και να βοηθήσει τη χώρα να επιτρέψει στην κα-

νονικότητα.

Σ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΑ

ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στά-

σης (e-ΥΜΣ) παρουσιάστηκε χθες παρουσία του Υφυ-

πουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου

Πιτσιόρλα και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτρη Αυλωνίτη. Το

νέο ψηφιακό εργαλείο εξ αποστάσεως σύστασης

εταιριών απλοποιεί, επεκτείνει κι επιταχύνει τις δια-

δικασίες μέσω των υφιστάμενων Υπηρεσιών Μιας

Στάσης. Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας γίνε-

ται εφικτή η σύσταση επιχείρησης από τον υπολογι-

στή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε

λειτουργία σταδιακά ανάλογα με τη μορφή της εται-

ρείας, αρχής γενομένης από τις 22 Ιουλίου 2018

οπότε θα είναι διαθέσιμη η σύσταση ΙΚΕ.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 

Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 90 τ.μ. σύνορα

Βουλιαγμένης - Βάρκιζας, διαμπερές, πλήρως

πολυτελώς επιπλωμένο.

Τηλ. 210 8940.994, 6972250290

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα

βοηθό στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέ-

ρευση. Πρωινό ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ZHTEITAI διαμέρισμα τριάρι με δύο κρεβατοκά-

μαρες έως 100 τ.μ., με αποθήκη και πάρκινγκ

στη Βούλα. Τηλ. 210 8993981, 6943910195

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ

Ι.Χ. mersendes E 2000 compressor σε άριστη

κατάσταση μέσα κι έξω. Αδεια 31/5/1999 με

205.650χλμ. Τηλ. 210 8955.763, 6974495500,

ώρες 6 - 8 μ.μ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ  ΤΗΛ. 6977729300

Ελληνίδα, παιδαγωγός, κάτοικος Βούλας ανα-

λαμβάνει φύλαξη μωρών,δ ημιουργική απα-

σχόληση παιδιών, με δυνατότητα εκμάθησης

γαλλικής και αγγλικής γλώσσας. 

Συστάσεις διαθέσιμες. Τηλ.επικ. 69 7777 3457

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 εί-

μαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι αν δεν

θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακαλούμε να μας

το γνωστοποιήσετε, με επιστολή, mail press@ebdomi.com,

φαξ (210 9658.949) ή τηλέφωνο (210 6030655).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε την εφημερίδα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 788/18

«ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ

ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση της προθεσμίας για

την υποβολή των προσφορών στον εν θέματι Διαγωνισμό.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

10/09/2018 και ώρα 12:00 

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 10/09/2018

και ώρα 12:30 μ.μ.

Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης παραμένουν αμετάβλητοι.

Μία ημέρα την εβδομάδα

λειτουργεί το Περιφερειακό

Ιατρείο Αναβύσσου

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος Σαρωνικού από την

Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, το Περιφερειακό Ιατρείο Ανα-

βύσσου θα λειτουργεί πλέον 4 φορές το μήνα, από τις 2 που λει-

τουργούσε και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη. Το ιατρείο θα

επισκέπτεται ένας ειδικευμένος Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Πα-

θολογίας και μια Νοσηλεύτρια, οι οποίοι θα εξυπηρετούν προ-

γραμματισμένα ραντεβού, καθώς και έκτακτα περιστατικά. Για

περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Κέντρου Υγείας

(τηλ. επικοινωνίας : 22993 20712)

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, τόνισε σχετικά:

«Κάθε ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο

Δήμο μας, είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, δεν μπορούμε σε καμία

περίπτωση να είμαστε ικανοποιημένοι: η λειτουργία Περιφερει-

ακού Ιατρείου μια φορά την εβδομάδα, δεν είναι αρκετή για μια

περιοχή όπως η Ανάβυσσος, η οποία δέχεται χιλιάδες επισκέ-

πτες στη διάρκεια της θερινής περιόδου. 

Πάγιο αίτημά μας παραμένει η δημιουργία νοσοκομείου στην
Ανατολική Αττική, αλλά και η λειτουργία μονάδων πρωτοβάθ-

μιας περίθαλψης, που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, όπως το
Κέντρο Υγείας Καλυβίων, με όλες τις βασικές ειδικότητες. Ας

γίνει από όλους αντιληπτό, ότι οι πολίτες της Ανατολικής Αττι-

κής δεν είναι πολίτες β’ κατηγορίας.»
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331≤
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Η φυσική δραστηριότητα είναι πλέον αναγκαία για τη

βέλτιστη αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων,

είναι το βασικό μήνυμα της έρευνας που παρουσίασε

ο Παναγιώτης Βιτάλης από το Πανεπιστήμιο Wolver-

hampton του Ηνωμένου Βασιλείου, σε σενεργασία με

το Πανεπιστήμιο Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου,

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την

Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), στα πλαίσια του Ετήσιου Ευρωπαϊκού Συ-

νεδρίου Ρευματολογίας, EULAR 2018, που πραγματο-

ποιήθηκε στην πόλη Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 

Σε επέκταση προηγούμενων ερευνών της ομάδας, τα

αποτελέσματα των οποίων έχουν ήδη υιοθετηθεί από

τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Οργανι-

σμού Ρευματολογίας (EULAR), στόχος της παρούσας

μελέτης ήταν να διερευνηθούν α) η αντίληψη των νο-

σούντων, που έχουν χαρακτηρισθεί με ρευματικές νό-

σους αναφορικά με την επίδραση της φυσικής

δραστηριότητας και β) οι προτιμήσεις των νοσούντων

αναφορικά με τις βασικές αρχές (είδος, ένταση, διάρ-

κεια, συχνότητα) και τον τρόπο τέλεσης της φυσικής

δραστηριότητας. 

197 νοσούντες από διαφορετικές περιοχές της Ελλά-

δας που έλαβαν μέρος στη μελέτη ήταν ενήμεροι για

τα ευεργετικά οφέλη της φυσικής δραστηριότητας,

όπου σύμφωνα με την αντίληψή τους βελτιώνει τρεις

βασικούς τομείς υγείας: τη λειτουργική ικανότητα

(62.5%), την ψυχική υγεία (53.5%) και τη γενικότερη

υγεία (29.7%). Όσον αφορά τις προτιμήσεις τους σχε-

τικά με τις αρχές και τον τρόπο τέλεσης της φυσικής

δραστηριότητας, προέκυψαν τα εξής:

• 38.1% προτιμάει το κολύμπι 

• 41.7% προτιμάει μέτριας έντασης φυσική δραστηριό-

τητα

• 49.3% προτιμάει η διάρκεια να είναι περίπου μία ώρα 

• 45.2% η συχνότητα να είναι 2-3 φορές την εβδομάδα

• 29.4% προτιμάει η φυσική δραστηριότητα να απαρτί-

ζεται από πρωτόκολλα που θα συνδυάζουν εξατομικευ-

μένες ασκήσεις, θα τελούνται υπό επιτήρηση αλλά και

με ομαδικό χαρακτήρα. 

«Η φυσική δραστηριότητα είναι πλέον αναγκαία για τη
βέλτιστη αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων»
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

. . . γ ια την υγειά μας

Πριν από αρκετούς αιώνες ένας άσημος οργανίστας

και συνθέτης ο Johan Sebastian Bach έγινε δέκτης

μιάς περίεργης παράκλησης: o κόμης Goldenberg ο

οποίος υπέφερε από αϋπνίες (δεν είναι εξακριβωμένο

εάν έφταιγε η κρεβατομουρμούρα της κόμισσας) ζη-

τούσε τη βοηθεία του. Ο Bach αντιμετώπισε την ιδιό-

τυπη αυτή παραγγελία με τον μόνο τρόπο που

γνώριζε: συνέθεσε τις μετέπειτα γνωστές ως «Gold-

enberg Variations» έργο για πιάνο. Δεν μάθαμε αν ο

άυπνος κόμης κατάφερε να κερδίσει τελικά μια θέση

στην αγκαλιά του Μορφέα, ωστόσο η αρχή είχε γίνει:

η μουσική είχε κληθεί να θεραπευσει τον άνθρωπο,

να τον απαλλάξει από ψυχοσωματικές δυσλειτουρ-

γίες.

Και αν, λοιπόν, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε

για την ίαση ή μη του Goldenberg, σήμερα οι επιστη-

μονικές μετρήσεις, παρατηρήσεις και έρευνες μάς

τροφοδοτούν με την απαραίτητη σιγουριά ότι ναι, η

μουσική συνδράμει στην θεραπεία ασθενών, λει-

τουργεί βοηθητικά είτε δια μέσου της μείωσης του

χρόνου αποθεραπείας, είτε δια μέσου της καταπολέ-

μησης της αντίληψης του πόνου. 

Τί ακριβώς σημαίνει αυτό;

• Μείωση της αντίληψης του πόνου

• Μείωση του ψυχοσωματικoύ στρες και αύξηση της

χαλάρωσης

• Βελτιωση της επικοινωνίας καταθλιπτικών ασθενών

• Βελτίωση παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς

• Ενίσχυση της φροντίδας ασθενών με εγκεφαλικές

βλάβες

• Βελτίωση επικοινωνίας ασθενών με την νόσο Αλ-

τσχάιμερ

• Μείωση του χρόνου παραμονής στην Μ.Ε.Θ πρό-

ωρων νεογνών

• Μείωση της αντίληψης του πόνου ειδικότερα σε

καρκινοπαθείς τελικού σταδίου

• Ταχύτερη μετεγχειρητική ανάνηψη

Τα παραπάνω πεδία εφαρμογής της μουσικής θερα-

πείας έχουν δύο κοινούς άξονες: αφενός η μουσική

επιδρά θετικά στην επικοινωνία των ασθενών με το

περιβάλλον τους (περιπτώσεις αυτιστικών παιδιών

/νόσος Αλτσχάιμερ) αφετέρου σε πολλές περιπτώ-

σεις «δρα» ως κάτι παραπάνω από παυσίπονο εμπο-

δίζοντας τον ασθενή να αντιληφθεί τον πόνο στο

ακέραιο. Αυτό γίνεται επειδή η ακρόαση φαίνεται πως

ενεργοποιεί την παραγωγή από τον οργανισμό εν-

δορφινών, ουσιών που λειτουργούν βιοχημικά ως φυ-

σικό αναλγητικό, ενώ παράλληλα αυξάνουν το

αίσθημα ευφορίας. Εν ολίγοις με τις ενδορφίνες ο

οργανισμός φροντίζει για το αυτο-ντοπάρισμά του,

κάνει «χρήση ενός απόλυτα νόμιμου ναρκωτικού».

Ευλόγως ο φιλότεχνος αναγνώστης θα αναρωτηθεί:

γιατί η μουσική κατέχει αυτό το ιδιότυπο θεραπευτικό

προβάδισμα έναντι των άλλων τεχνών; Υστερούν οι

εικαστικές τέχνες σε αναλγητικές ιδιότητες; Και γιατί

να είναι ακάταλληλος ένας Ρενουάρ, έναν βαν Χάουζ

ή έστω ένας Ελ Γκρέκο σε κάποιο εξάκλινο του Γενι-

κού Κρατικού Νίκαιας; Την απάντηση, την αιτία της

υπεροχής της μουσικής ως γλώσσας, ως μέσου επι-

κοινωνίας μας την δίνει ο Theodor Adorno:

«η γλώσσα της μουσικής είναι αρκετά διαφορετική

από την προθετική γλώσσα. Περιέχει μια θεολογική
διάσταση. Αυτό που έχει να πεί αποκαλύπτεται και
ταυτόχρονα κρύβεται. Ιδέα της είναι το θείο Όνομα
στο οποίο έχει δοθεί σχήμα. Είναι απομυθολογικοποι-
ημένη προσευχή, απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο
μαγικής αποτελεσματικότητας. Είναι η ανθρώπινη
προσπάθεια να – καταδικασμένη όπως πάντα-να ονο-
μάσει το Όνομα, όχι να μεταδόσει νοήματα…». Με

λιγότερο θεωρητική διατύπωση θα λέγαμε πως αυτές

οι λέξεις που δεν υπάρχουν και ούτε αρκούν για να

απευθυνθείς σε έναν καρκινοπαθή τελικού σταδίου,

αυτές οι λέξεις που είναι ανίκανες να εισβάλλουν

στον κόσμο ένός αυτιστικού παιδιού ή οι άλλες που

δεν σημαίνουν τίποτα στο πρόωρο νεογνό της θερ-

μοκοιτίδας, δίνουν την θέση τους σε ήχους, μελω-

δίες, αρμονικά δεμένες νότες.

Ασφαλώς υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι βιάζονται να

επιδείξουν την ανύπαρκτη πίστη τους σε οτιδήποτε

εναλλακτικό και καινοτόμο το οποίο εισβάλει στα πα-

ραδοσιακά πεδία της ιατρικής. Θα μπορούσαν να κα-

τηγορήσουν την μουσικοθεραπεία ως κάτι ασαφές και

αφηρημένο, ως κάτι ίσως και επικίνδυνο. Όλοι αυτοί

αγνοούν ότι σχεδόν σε κάθε ίδρυμα, στην Αμερκή και

στην Ευρώπη, εφαρμόζεται η μουσικοθεραπεία τα

αποτελέσματα της οποίας είναι μετρήσιμα και συγκε-

κριμένα. Έτσι μπορούμε να συγκρίνουμε την αποθε-

ραπεία ασθένων κάτω από την «επίδραση της

μουσικής» με αυτούς που περιορίστηκαν στην κλασ-

σική φαρμακευτική αγωγή. 

Μερικά παραδείγματα:

• Πανεπιστήμια Minnesota, Stanford, Bryan Memorial,

Orlando: η μουσική ελάττώνει τους παλμούς και την

αρτηριακή πίεση, με μείωση της αδρεναλίνης στο

αίμα.

• Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Irvine: μιά συγκεκρι-

μένη σονάτα του Μότσαρτ για πιάνο μειώνει τον

αριθμό των επιληπτικών σπασμών.

• Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο: η μουσική ακρόαση

για 30 λεπτά ασθενών στην στεφανιαία μονάδα

αλλά και στους θαλάμου νοσηλείας βοήθησε στην

μείωση των επιπέδων αδρεναλίνης στο αίμα, κοι-

νώς ελάτωσε το στρες.

Η παράθεση θα μπορούσε να συνεχιστεί (περισσότε-

ρες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τους

δικτυακούς τόπους www.bsmt.org, British Society of

Music Therapy και www.namt.com, American Associa-

tion of Music Therapy), αλλά από τα παραπάνω έχει

καταστεί αρκούντως ξεκάθαρο ότι η μουσικοθεραπεία

δεν είναι πια κάτι ασαφές υποκειμενικό, ή κάτι που

έρχεται να αντικαταστήσει την κλασσική ιατρική.

Τα συμπεράσματα των ερευνών σφραγίζουν επιστη-

μονικά την προσφορά της μουσικής και ανοίγουν την

οδό της ευρείας και συστηματικης κλινικής χρήσης

της μουσικής.

Το μόνο ακανθώδες ερώτημα το οποίο περιμένει

άμεσα την απάντηση του είναι το αν οι τρέχουσες

λαϊκές συνθέσεις του συρμού (ονόματα δεν λεμε!)

είναι και αυτές-όπως ο Μότσαρτ- πρόσφορο εργαλείο

της μουσικοθεραπείας…

Κώστας Χαμπίδης

Chief digital officer, Δήμος Αθηναίων

http://www.armonia-zoi.gr

Mε τί μουσική θα κοιμηθείτε απόψε;
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Στο Πανελλήνιο πρωτ/μα στίβου Ανδρών/Γυναικών που

έγινε στην Πάτρα 14 και 15 Ιουλίου 2018 Γ.Σ. Γλυφάδας κα-

τέκτησε   επτά Πανελλήνια Μετάλλια.

1η η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x400 Γυναικών

2η  η Ανθή Κυριακοπούλου στα 1500μ. Γυναικών

2ος ο Θάνος Καλάκος στα 800μ.  Ανδρών

2η η Ανθή Κυριακοπούλου στα 800μ. Γυναικών

2η η Γκλόρια Πριβιλετζιο στα 5000 μ. Γυναικών

3η η Λία Ζυγόρη στα 400μ. Γυναικών

3η η ομάδα σκυταλοδρομίας  4x400  Ανδρών                                

Στη βαθμολογία ο ΓΣ Γλυφάδας κατέλαβε την πρώτη θέση

στις γυναίκες με 115 βαθμούς και εστέφθη Πρωταθλητής

Ελλάδος Γυναικών για το ετος 2018. 

Στούς άνδρες κατάλαβε την 10η θέση.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1500μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ - 2η-4.18.87  

800μ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ - 2η-2.08.49, 

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-4η-2.10.39  

400μ  ΖΥΓΟΡΗ ΛΙΑ  3η – 54.09, 

ΑΡΣΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-15η-58.89

4x400 ΑΡΣΕΝΟΥ-ΖΥΓΟΡΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ-1η

4x100μ  ΖΥΓΟΡΗ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΡΣΕΝΟΥ-ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ-6η

ΑΝΔΡΩΝ
400μ  ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – 4ος – 48.53

800 μ. ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ- 2ος -1.51.17

4x400μ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ-ΤΣΙΜΕΝΗΣ-ΚΑΛΑΚΟΣ - ΔΟΥΡΙΔΑΣ, 3η-3.19.19

4x100μ ΤΣΙΜΕΝΗΣ-ΑΡΚΟΥΡ-ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ-ΤΣΙΜΕΝΗΣ -1η-43.69

Οι σπουδαίες επιδόσεις από αρκετούς αθλητές/τριες

ήταν αυτές που σημάδεψαν το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Στίβου Ανδρών - Γυναικών που για τρίτη συ-

νεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και

στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο 14-15/7/18. Οι αγώ-

νες, πέραν του εγχώριου συναγωνισμού για πολλούς

αθλητές, αποτέλεσαν και ένα σημαντικό τεστ δυνά-

μεων ενόψει της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα του Βερολίνου. 

Πάντως, όπως έδειξαν, οι περισσότεροι βρίσκονται σε

καλή κατάσταση. Σε συλλογικό επίπεδο ο Ολυμπια-

κός αναδείχθηκε πρωταθλητής σύλλογος στην κατη-

γορία των ανδρών με 151,5 βαθμούς. Τη δεύτερη

θέση κατέκτησε ο ΓΣ «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 107

β. και την 3η ο ΓΣ Κηφισιάς με 86 β. 

Στις γυναίκες πρώτευσε ο ΓΣ Γλυφάδας με 115 βαθ-

μούς, με δεύτερο τον ΜΕΑΣ Τρίτωνα, που συγκέν-

τρωσε 113 β., και 3ο τον ΓΣ Κηφισιάς με 100 β.

Σε ατομικό επίπεδο ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε

πρόσωπο των αγώνων αφού στο μήκος σημείωσε τη

2η καλύτερη φετινή επίδοση στην Ευρώπη με άλμα

στα 8,24 μ. που φυσικά του έδωσε και την πρωτιά.

Από πλευράς γυναικών ξεχώρισαν οι παρουσίες των

Βούλας Παπαχρήστου και Μαρίας Μπελιμπασάκη,

που κατάφεραν να πάρουν διπλές νίκες στα αγωνί-

σματα στα οποία συμμετείχαν. 

Η Παπαχρήστου πήρε τις πρωτιές σε μήκος (6,56 μ.)

και τριπλούν (14,33 μ.) και η Μπελιμπασάκη σε 400 μ.

(51.31) και 200 μ. (22.98). Στο επί κοντώ ο Κώστας Φι-

λιππίδης με άλμα στα 5,50 μ. κατάφερε να πάρει την

πρωτιά για 10η συνεχόμενη φορά και 12η συνολικά.

Τις 11 πανελλήνιες νίκες του έφθασε και ο Κώστας

Δουβαλίδης στα 110 μ. εμπόδια που πήρε την πρώτη

θέση με χρόνο 13.52. 

Σε πολύ καλή κατάσταση έδειξε και η Νικόλ Κυριακο-

πούλου, που πήρε την πρωτιά στο επί κοντώ με άλμα

στα 4,65 μ. Η Ελισάβετ Πεσιρίδου (ΓΣ Κηφισιάς) ήταν

νικήτρια στα 100 μ. εμπ. με 13.21, ωστόσο σπουδαία

επιτυχία σημείωσε και η δεύτερη, Αναΐς Καραγιάννη,

που με 13.83 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων.

1η η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x400 Γυναικών  

Πρωταθλητής Ελλάδος στις Γυναίκες o Γ.Σ. Γλυφάδας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Σπουδαίες επιδόσεις στην Πάτρα

Παγκόσμιος πρωταθλητής

ο Αντώνης Μέρλος

Σπουδαία επιτυχία σημείωσε ο νεαρός Αντώνης Μέρλος

που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ύψος του Παγ-

κοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 που έγινε στο Τάμπερε

με άλμα στα 2,23 μ. Ο νεαρός αθλητής παρά τα προβλή-

ματα τραυματισμού που αντιμετώπισε τον χειμώνα

έκανε εξαιρετική εμφάνιση στη διοργάνωση πραγματο-

ποιώντας μάλιστα δυο φορές ατομικό ρεκόρ. Αρχικά

όταν ξεπέρασε τα 2,21 (2,20 ήταν το παλιό) και μετέ-

πειτα στα 2,23. 

Ο Ελληνας άλτης μοιράστηκε το χρυσό με τον Μεξικανό

Ρόμπερτ Βίλχες που είχε την ίδια επίδοση. Το χάλκινο

μετάλλιο μοιράστηκαν οι Μπλέικ (ΗΠΑ) και Πολ (Ν.

Αφρική) επίσης με 2,23 (αλλά με χειρότερες προσπά-

θειες).

Νίκος Γεωργόπουλος
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΜΟΥΝΤΙΑΛ - ΤΕΛΙΚΟΣ

Διπλασίασε τα τρόπαια η Γαλλία

Σε έναν από τους πλέον παραγωγικούς τελικούς των τε-

λευταίων ετών, η Γαλλία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωτα-

θλήτρια επικρατώντας της Κροατίας με 4-2 στο Μουντιάλ

της Ρωσίας. Ακριβώς 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του

πρώτου τροπαίου στην ιστορία τους στη διοργάνωση του

1998, οι Γάλλοι ξαναβρέθηκαν στην κορυφή του κόσμου και

ανέβηκαν στη σχετική λίστα των τροπαιούχων (έπιασαν την

Ουρουγουάη και την Αργεντινή). Παράλληλα, με τον τρόπο

αυτό η Εθνική Γαλλίας πήρε μια άτυπη ρεβάνς για τον χα-

μένο πριν από δύο χρόνια, και μάλιστα στο... σπίτι της, τε-

λικό του Euro 2016 (από την Πορτογαλία) και την έντονη

εγχώρια κριτική που είχε ασκηθεί τότε.

Οι «τρικολόρ» κατάφεραν να φθάσουν στη νίκη ανεβάζοντας

ρυθμούς στο β' μέρος, όπου εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αποτε-

λεσματικοί στην επίθεση εκμεταλλευόμενοι τις φάσεις που

δημιούργησαν, με πλεονέκτημα και τη μεγαλύτερη ποιότητα

σε ατομικό επίπεδο. Αντίθετα, οι Κροάτες έδειξαν καλύτερο

πρόσωπο στο α' μέρος, όταν κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε

1-1 όντας και πιο πιεστικοί επιθετικά, ωστόσο στην επανά-

ληψη έδειξαν να μένουν από δυνάμεις (έχοντας παίξει και

τρεις συνεχόμενες παρατάσεις) μη μπορώντας να αντιδρά-

σουν όταν οι αντίπαλοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα.

Το πρώτο 45λεπτο η Κροατία έδειξε να πατάει καλύτερα,

ωστόσο η Γαλλία ήταν αυτή που είχε την τύχη με το μέρος της.

Οι Βαλκάνιοι, αν και με μεγαλύτερη κατοχή και περισσότερο

δραστήριοι μπροστά, είδαν τους Γάλλους να προηγούνται με

το αυτογκόλ του Μάντζουκιτς (16'), ενώ αν και ισοφάρισαν με

τον Πέρισιτς λίγο μετά (28') είδαν ξανά τους αντιπάλους τους

να παίρνουν εκ νέου το προβάδισμα με το εύστοχο πέναλτι

του Γκριεζμάν (χέρι του Πέρισιτς που υποδείχθηκε με τη βοή-

θεια του VAR). Στην επανάληψη, αν και αρχικά το σκηνικό φά-

νηκε να εξελίσσεται στο ίδιο τέμπο, με τους Κροάτες να είναι

πιο επιθετικοί, η Γαλλία, με όπλο την ταχύτητα στις αντεπιθέ-

σεις, με τα γκολ των Πογκμπά (59') και Εμπαπέ (65') προηγή-

θηκε με 4-1 βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. 

Ενα λάθος του Γιορίς έδωσε το δικαίωμα άμεσα στον Μάν-

τζουκιτς (69') να μειώσει για την ομάδα του σε 4-2. Μετά

από αυτό οι Γάλλοι έλεγξαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα

τον αγώνα.

ΓΑΛΛΙΑ: Γιορίς, Παβάρ, Βαράν, Ουμτιτί, Ερναντές, Καντέ

(55' Ενζονζί), Πογκμπά, Ματουιντί (73' Τολισό), Εμπαπέ,

Γκριεζμάν, Ζιρού (81' Φεκίρ).

ΚΡΟΑΤΙΑ: Σούμπασιτς, Βρσάλκο, Λόβρεν, Βίντα, Στρίνιτς

(81' Πιάτσα), Μπρόζοβιτς, Ράκιτιτς, Μόντριτς, Πέρισιτς,

Ρέμπιτς (71' Κράμαριτς), Μάντζουκιτς.

Ολιγόλεπτη διακοπή υπήρξε στο ξεκίνημα του β' μέρους

του τελικού μετά από εισβολή στον αγωνιστικό χώρο 4

μελών γνωστού ρωσικού μουσικού συγκροτήματος που

κατά καιρούς κάνει πολιτικές και φεμινιστικές παρεμβάσεις.

Τρίτη θέση για το Βέλγιο

Δείχνοντας ότι το ήθελε περισσότερο από τους αντιπάλους

του, το Βέλγιο πήρε την τρίτη θέση της διοργάνωσης νικών-

τας με 2-0 (Μενιέ 4', Αζάρ 82') στον μικρό τελικό την Αγγλία,

η οποία έδειξε αδειασμένη ψυχολογικά και σωματικά μετά τον

αποκλεισμό από τον τελικό. Αυτή είναι η καλύτερη θέση των

Βέλγων σε Μουντιάλ μετά την 4η του 1986.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ

«Περίπατος» με Ισραήλ για την

Εθνική γυναικών
Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά που την ήθελαν ως το

απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης η Εθνική γυναικών επι-

κράτησε (19.7.18)  του Ισραήλ με 16-2 για την 4η αγωνι-

στική του ομίλου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη

Βαρκελώνη. Ετσι, το ελληνικό συγκρότημα έκανε 4 νίκες

στα 4 παιχνίδια. Πλέον αθλήτριες με προπονητή τον

Γιώργο Μορφέση έχουν μπροστά τους τον κομβικό αγώνα

με την Ολλανδία, Σάββατο 21/7, στον οποίο θα κριθεί η

πρωτιά του ομίλου που στέλνει απευθείας στα προημιτελικά

(και σε σαφώς πιο ευνοϊκά σταυρώματα για τη συνέχεια).

Μάλιστα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στον

όμιλο, στην ελληνική ομάδα αρκεί και η ισοπαλία προκειμέ-

νου να σφραγίσει την πρώτη θέση.

Στο παιχνίδι απέναντι στο Ισραήλ οι Ελληνίδες δεν συνάν-

τησαν αντίσταση και με πρωταγωνίστρια την Αλεξάνδρα

Ασημάκη, που σημείωσε 6 τέρματα, έφθασαν στην τελική

επικράτηση. Η διεθνής παίκτρια  έγινε η πρώτη σκόρερ

όλων των εποχών για την Εθνική σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλή-

ματα φθάνοντας τα 63 τέρματα συνολικά και ξεπερνώντας

τη μέχρι πρότινος κορυφαία στη λίστα Αντιγόνη Ρουπέση

με 57. Η Ελλάδα μονοπώλησε τον αγώνα αφού προηγή-

θηκε αρχικά με 4-0 στο πρώτο οκτάλεπτο ενώ καθάρισε

μέχρι την ανάπαυλα αφού βρέθηκε μπροστά με 8-1. Σε ανά-

λογο τέμπο εξελίχθηκε και το β' ημίχρονο.

Ελλάδα: Ασημάκη 6, Ξενάκη 4, Αβραμίδου 1, Μ. Πλευρίτου 1,

Ε. Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη 1, Διαμαντοπούλου 1, Πάτρα 1

Ισραήλ: Μπογκατσένκο 1, Φιτόριαν 1. 

Στο... ρελαντί το 2 στα 2 η Εθνική ανδρών
Μετά τον... περίπατο της πρεμιέρας κόντρα στην Τουρκία

(νίκη με 27-1) η Εθνική ανδρών επικράτησε (18.7.18)  και

της Ολλανδίας με 12-7 για τη δεύτερη αγωνιστική του ομί-

λου της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη

Βαρκελώνη. Ετσι, η Εθνική έκανε το 2 στα 2 και  κόντρα

στη μέχρι τώρα ισχυρότερη αντίπαλό της Κροατία αναμέ-

νεται να κοντραριστεί για την πρωτιά του ομίλου. Σημειώνε-

ται πως για το ελληνικό συγκρότημα η πρώτη θέση

αποτελεί τον στόχο στους αγώνες των ομίλων της διοργά-

νωσης αφού θα το στείλει απευθείας στα προημιτελικά και

με καλύτερο σταύρωμα, αποφεύγοντας τον εξτρά αγώνα

μπαράζ που θα δώσουν οι 2ες και 3ες ομάδες των ομίλων.

Κόντρα στην Ολλανδία η Εθνική, τα πήγε περίφημα αμυν-

τικά και επιθετικά προκειμένου να φθάσει στην επιτυχία.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το άνοιγμα του σκορ από

τους Ολλανδούς η Ελλάδα δεν ξαναβρέθηκε ποτέ πίσω στο

σκορ. 

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πεθαίνουν νέοι αθλητές στο ...στίβο

Κανείς υπεύθυνος;;;

Τελικά ποιος ευθύνεται για τον ξαφνικό ΘΑΝΑΤΟ του νε-

αρού αθλητή μας στην Θεσσαλονίκη ;;…. Τσιμουδιά…

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και δεν είναι ο πρώτος θά-

νατος αθλουμένου, και λυπάμαι, γιατί στη ΧΩΡΑ μας η

αθλητιατρική είναι άγνωστη επιστήμη, αφού δεν υπάρχει

έδρα στο Πανεπιστήμιο, από το 1833 έως το 2018 = 185

χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια κανείς από εμάς δεν

είχε σωστή Ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση….Όλα

στον ΑΕΡΑ….Ο Αθλητισμός, ήτανε και είναι από τα με-

γαλύτερα ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ζητή-

ματα όλων των ΕΠΟΧΩΝ…. Και το ερώτημα. “Γιατί στη

Χώρα μας μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίστηκε με τη σο-

βαρότητα που έπρεπε, από καμία ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;; Π.χ.

Γιατί ο Πολιτισμός και η Άθληση δεν έγιναν ποτέ ΜΑ-

ΘΗΜΑ;; Γιατί τα σχολεία μας δεν έχουν χώρους για πο-

λιτισμό και άθληση;;… Γιατί το ΚΡΑΤΟΣ δίνει τα δικά μας

ΛΕΦΤΑ στα Αφεντικά των Πολυεθνικών- Βιομηχανικών-

Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων για την κατασκευή ιδιωτι-

κών Γηπέδων, αντί αυτά τα οικόπεδα σε συνεργασία με

τους ΔΗΜΟΥΣ να γίνουν Πολιτιστικά και Αθλητικά Κέν-

τρα με τι συμμετοχή χιλιάδων παιδιών κάθε ημέρα;; Τι

λέει η κ. ΔΟΥΡΟΥ;;

Ποιος ευθύνεται λοιπόν για το θάνατο του αθλητή, αλλά

και για την μέχρι ΣΗΜΕΡΑ Ανεπίτρεπτη συμπεριφορά

προς τον Αθλητικό ΚΟΣΜΟ;; Ένας και μοναδικός είναι ο

Υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει. Το ΚΡΑΤΟΣ, η εκάστοτε

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, η εκάστοτε ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ. Στην προ-

κειμένη περίπτωση ΑΥΤΟΙ έχουν την ΕΥΘΥΝΗ για τον

ΘΑΝΑΤΟ του νεαρού ΑΘΛΗΤΗ… Και υπάρχει ακόμα ένα

ΕΡΩΤΗΜΑ…..

Τά Αθλητικά Σωματεία, Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες, Οι

Σύλλογοι των Προπονητών και των Αθλητών, Η ΕΑΣΑ …

και, και, και και… δεν θα έπρεπε κάτι να πουν;;

Τα Πολιτικά Κόμματα;; Οί Πολιτικές Νεολαίες;; Το ΕΓ-

ΚΛΗΜΑ, είναι ΟΛΟΚΑΘΑΡΟ….ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΛΟΙ οι ΕΛ-

ΛΗΝΕΣ….. λοιπόν;;; 

Νίκος Γεωργόπουλος

βετεράνος πρωταθλητής στίβου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Kαλό για να είναι αληθινό!

Κυκλοφόρησε ευρέως επιστολή, που “υπογράφει” η εθνική

ομάδα Κροατίας με τον προπονητή της και τους τεχνικούς,

οι οποίοι καταγγέλουν την κυβέρνησή τους για την πείνα

και τη φτώχεια που βιώνουν οι πολίτες της Κροατίας. 

Όμως όπως δείχνουν τα πράγματα είναι “fake news”.

Καλό για να είναι αληθινό!!!



Την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008 ώρα 15:00 ο υπογρά-

φων και  ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης

κ. Ισάχοβ εγκαινίασαν την Έκθεση – Παρουσίαση ελ-

ληνικών βιβλίων του ΧΙΧ-ΧΧ αιώνα από τα αρχεία

της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Καζακστάν. Παραβρέθη-

καν πολλοί καλεσμένοι, μεταξύ αυτών οι ταγοί της ομο-

γένειας, καθηγητές πανεπιστημίου, πολιτικοί, φίλοι της

Ελλάδος, διπλωμάτες, άνθρωποι των γραμμάτων κ.ά.

Στην εκδήλωση δόθηκε δημοσιότητα από τα καζαχικά

ΜΜΕ.

Όλα άρχισαν πριν ενάμισι χρόνο περίπου (αρχές 2007)

όταν επισκέφθηκα εθιμοτυπικά τον τότε Γεν. Διευθυντή

της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Καζακστάν στην Αλμάτυ

κ. Αουέζεβ, πανεπιστημιακό και ποιητή / συγγραφέα με

τον οποίο είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για

τον Ελληνικό Πολιτισμό, Μ. Αλέξανδρο, Όμηρο, ρωσική

φιλολογία κ.α.

Κατά τη συζήτησή μας ο Κ. Αουέζεβ, μου “απεκάλυψε”

με κάποια αμηχανία ότι στα υπόγεια της βιβλιοθήκης

υπάρχουν εναποθετειμένα από δεκάδες χρόνια, περί τα

πεντακόσια (500) και πλέον ελληνικά ή ελληνικού περιε-

χομένου βιβλία και χρονολογούνται από το 19ο αιώνα και

εντεύθεν.  Πρόσθεσε ότι η βιβλιοθήκη δεν είχε τη δυνα-

τότητα, να αξιολογήσει τα βιβλία αυτά και εν συνεχεία

να τα παραδώσει στο αναγνωστικό κοινό ώστε να απο-

τελέσουν λειτουργικό μέρος της βιβλιοθήκης.

Επισκέφθηκα το χώρο όπου φυλάσσονται τα βιβλία, τα

οποία είναι σε καλή κατάσταση γενικά, περί τα 500, το

αρχαιότερο δε είναι έκδοσης Λειψίας 1809, το Λευι-

τικό, με πάνω από 700 σελίδες. Τα περισσότερα βιβλία

είναι 19ου αιώνος με καλοδεμένο σκληρό περίβλημα,

υπάρχουν και βιβλία του 20ου αιώνα, προ και μετεπανα-

στατικής περιόδου (1917), μέχρι και τη δεκαετία του

1960.

Μετά από σχετικές κρούσεις στους ελάχιστους εδώ ελ-

ληνομαθείς, η φιλόλογος / γλωσσολόγος του Εθνικού

Πανεπιστημίου AL-FARABI κα. Ελένη Αντριετσένκο,

προθυμοποιήθηκε αφιλοκερδώς και ανέλαβε να κατα-

γράψει, ταξινομήσει και αξιολογήσει τα βιβλία αυτά.

Τα βιβλία μπορούν να χωρισθούν σε δυο, ιστορικά – χρο-

νολογικά, κατηγορίες: τα προεπαναστατικά, 1917, πε-

ρίπου το 80% των εκδόσεων και  τα  μετεπαναστατικά. 

Οι προεπαναστατικές εκδόσεις προέρχονται από την

Αγια Πετρούπολη, το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Λειψία,

τη Μόσχα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που το 19ο και

20ο αιώνα ήταν κέντρα γραμμάτων και τεχνών. Τα πε-

ρισσότερα βιβλία είναι γραμμένα στην Ελληνική,

υπάρχουν όμως και στη Ρωσική, Γερμανική και Γαλλική,

γλώσσες, με περιεχόμενο την Ελλάδα και τον Ελλη-

νικό Πολιτισμό.

Από  πλευράς  περιεχομένου είναι λεξικά, βιβλία γραμ-

ματικής, βιβλία για την αρχαία φιλοσοφία και πολιτισμό,

τη χριστιανική θρησκεία, Βυζαντινή Ελλάδα, την εποχή

του μεσαίωνα και τη σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή, τα βι-

βλία καλύπτουν όλο το  φάσμα του ελληνικού πολιτι-

σμού, γλώσσας, ιδεών και γραμματείας, διαχρονικά,

μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα.

Η δεύτερη κατηγορία των βιβλίων είναι εκδόσεις μετά

την επανάσταση  του 1917. Διαφέρουν ριζικά από την

πρώτη. Είναι εγχειρίδια για την εκμάθηση της Ελληνικής

γλώσσας, βιβλία ιστορικού και κοινωνιολογικού περιε-

χομένου και σχεδόν όλα διαπνέονται από την κομμουνι-

στική και σοσιαλιστική ιδεολογία.

Πολλά έχουν εκδοθεί στην Αθήνα, άλλα σε ομογενειακά

κέντρα της ΕΣΣΔ, όπως η Μαριούπολη, Σταυρούπολη

κ.α. με την φροντίδα συναφών πολιτικών οργανώσεων.

Τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα στην ακραία δημοτική

π.χ. χρησιμοποιείται μόνο ένα «η», το γιώτα (ι),  αντί για

«ξ» το «κς» κ.α..

Ως προς τα προεπαναστατικά βιβλία δεν υπάρχουν ακρι-

βείς πληροφορίες για το πώς τα βιβλία αυτά βρέθηκαν

στη βιβλιοθήκη της μακρινής και απομονωμένης Αλ-

μάτυ.

Κατά το Γεν. Δ/ντή της βιβλιοθήκης, τα βιβλία αυτά κα-

τέληξαν ή δωρήθηκαν στη βιβλιοθήκη από Ρώσους τα-

ξιδιώτες ή υψηλούς κρατικούς αξιωματούχους ή ακόμα

από εξόριστους (Ντοστογιέφσκι, Τρότσκι, Σεφσένκο κ.α)

το 19ο αιώνα, με κλασσική παιδεία, οποίοι εστάλησαν

στις τότε εσχατιές της τσαρικής Ρωσίας, που μία απ΄

αυτές ήταν το προκεχωρημένο ρωσικό φυλάκιο / μικρή

πόλη της Άλμα-Άτα (τότε Βέρνιη).  

Για την ιστορία της υπόθεσης, το τελευταίο ελληνικό βι-

βλίο (έκδοσης Αγ. Πετρούπολης 1855) δωρήθηκε στη βι-

βλιοθήκη, πριν 15 χρόνια όταν ένας άγνωστος

ηλικιωμένος κάτοικος της Αλμάτυ, προσήλθε στη βιβλιο-

θήκη και άφησε το βιβλίο λέγοντας ότι: “δεν ήξερε τι βι-

βλίο είναι και τι να το κάμει και ότι του το είχε αφήσει ο

παππούς του που είχε έλθει απ΄ τη Μόσχα!!!”. 

Ο υπογράφων εξέφρασε την βαθιά εκτίμησή του προς

τον Διευθυντή της βιβλιοθήκης για την καλή συντήρηση

της αρχειακής αυτής ιστορικής βιβλιογραφίας.

Συμφωνήσαμε δε, ότι ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία

με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και προς

τούτο θα υποβληθεί πρόταση από τον υπογράφοντα για

την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας των δύο βι-

βλιοθηκών. Το επόμενο δε βήμα θα είναι η επιμελημένη

έκδοση ενός καταλόγου των βιβλίων (αφού ήδη υπάρχει

ηλεκτρονικός κατάλογος), που θα είναι στη διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου αναγνώστη ή και βιβλιοθηκών ανά τον

κόσμο. Οι εν λόγω προτάσεις και συμφωνίες υλοποιήθη-

καν και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην ίδια εκδήλωση επέδωσα

ειδικό συγχαρητήριο μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερι-

κών για τους Απόδημους στον καζάχο χρυσό ολυμπιο-

νίκη των ΟΑ του Πεκίνου, ομογενή Ηλία Ηλίν (η

μητέρα του το γένος Φουντουκίδου) σε αναγνώριση των

επιτυχιών του και της εθνοτικής καταγωγής του.

Τέλος να σημειώσουμε ότι στο Καζακστάν ζούσε μία δυ-

ναμική ομογένεια (περί τις 60 – 70.000) μέχρι την

πτώση της ΕΣΣΔ. Στα μετέπειτα χρόνια η συντριπτική

πλειονότητα παλιννόστησε στην Ελλάδα, σήμερα εκτι-

μούμε ότι έχουν απομείνει περί τις 12 – 15.000 ομογε-

νείς.

Αθήνα 1-2-2018           

Χρίστος Κοντοβουνήσιος, π. Πρέσβυς

* Υ.Γ: Η ετεροχρονισμένη αυτή αναμνηστήριος σύντομη

καταγραφή, είναι προϊόν των προσωπικών μου σημει-

ώσεων, από τη περίοδο (2005-8) κατά την οποία υπηρέ-

τησα ως πρέσβυς της Ελλάδος στο Καζακστάν και είχα

παράλληλη διαπίστευση και σε άλλες χώρες της Κεν-

τρώας Ασίας.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΩΑ ΑΣΙΑ*

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ”

KΑΖΑΚΣΤΑΝ

Χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το Καζακστάν,

κατάφερε να ορθώσει το ανάστημά του έπειτα από την

κατάρρευση της Ε.Σ.Σ.Δ. το 1991. Και μέσα σε 25 χρό-

νια (εκ των οποίων τα 20 ήταν έτη ταχείας ανάπτυξης)

κατόρθωσε το αδιανόητο. Να μετουσιώσει την πρω-

τεύουσά του σε αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Με πλη-

θώρα νεόδμητων και εντυπωσιακών κτηρίων να

ανοικοδομούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας

Αστάνα και να στέκουν επιβλητικά εν μέσω της μεγά-

λης στέπας του Καζακστάν. Προς αμφισβήτηση πολ-

λών φωνών που το ήθελαν να μην επιβιώνει.

Τα περισσότερα κτίρια της Αστάνα αποπνέουν έναν

κοσμοπολίτικο αέρα. Πολλά αρχιτεκτονήματα αποτε-

λούν απομίμηση διάσημων κτιρίων από χώρες του

εξωτερικού. Θαρρείς πως βρίσκεσαι δηλαδή σε μία

πόλη που συγκεντρώνει τα σήματα-κατατεθέν των

άλλων χωρών. Προσαρμόζοντάς τα όμως στα δικά

της δεδομένα. Ώστε να δημιουργήσει τη δική της αρ-

χιτεκτονική ταυτότητα, που έχει κάτι από… Ασία, Ευ-

ρώπη, Αφρική και Αμερική.

Όπως για παράδειγμα, μία μικρή απομίμηση της «Αψί-
δας του Θριάμβου» στο Παρίσι, που τη συναντάς

κατά τη διαδρομή από το αεροδρόμιο της Αστάνα

προς το κέντρο της πόλης.

Tην Ελλάδα και το Καζακστάν την συνδέουν πολλά.

Και το σημαντικότερο είναι οι Έλληνες ομογενείς που

ζουν στη χώρα της «Μεγάλης Στέπας».

Εκτός από αυτούς τους «δεσμούς αίματος» ο όμορ-

φος και ιδιαίτερος λαός του Καζακστάν λατρεύει τη

χώρα μας. Και αυτό το διαπιστώσαμε στο ταξίδι μας

στη χώρα της Μεγάλης Στέπας. Αλλά δεν περιμέναμε

να δούμε αυτήν την αγάπη των Καζάκων να αποτυ-

πώνεται και εμπράκτως, με την οικοδόμηση του δικού

τους «Παρθενώνα» (φωτο). Που μπορεί να μη βρίσκε-

ται σε κάποιο θεόρατο σημείο, δεδομένου ότι στην

Αστάνα δεν υπάρχουν υψώματα και βουνά, όμως η

επιβλητικότητά του είναι αδιαμφισβήτητη. Μπορεί

επίσης να μην έχει τις αναπαραστάσεις του δωδεκά-

θεου που κοσμούν τις μετώπες του αυθεντικού ναού,

όμως η αρχιτεκτονική του αύρα, δεν μπορεί να θυμί-

ζει τίποτα άλλο… παρά τον Παρθενώνα.
πηγή: http://ysterografa.gr


