
22ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Kaταρράκωση της ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας

Σελίδα 8

Θεόδωρος Γεωργίου*

Μεταφορά μαθητών στην
Ανατ. Αττική

Τί λέει ο Αντιπεριφερειάρχης
σελίδα 6

Ημερίδα του ΕΠΑΜ για το
μεταναστευτικό

σελίδα 6

Καθολική κάλυψη υγείας
σε 6 πυλώνες

Xωρίς γιατρούς τα Νοσοκομεία!
σελίδα 12

...Αν είσαι άντρας!
σελίδα 10

Σήψη στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής

καταγγέλει Γ. Σγουρός
σελίδα 7

«Κανένας νόμος δεν θα
ψηφιστεί στην  Ελληνική

Βουλή, αν δεν έχει προ-

ηγουμένως  εγκριθεί από
τους δανειστές!»...

3ο Μνημόνιο, Aύγουστος 2015

Όχι· δεν θα γράψω άρθρο αυτή

τη φορά. Σας παραπέμπω και

σας προτρέπω να διαβάσετε το

άρθρο του καθηγητή πολιτικής

φιλοσοφίας Θεόδ. Γεωργίου,

στη σελίδα 8· με καλύπτει πλή-

ρως.

Θα σχολιάσω όμως τρία διαφο-

ρετικά γεγονότα της ίδιας ημέ-

ρας, άσχετα, εκ πρώτης όψεως, μεταξύ τους,

που κατά την ταπεινή μου γνώμη όμως συνδέον-

ται άρρηκτα.

Πρώτον: Το γεγονός της απολύτως αδικαιολό-

γητης και αναίτιας αστυνομικής επιδρομής σε

κέντρο διασκεδάσεως, νομίμως λειτουργούντος.

Το είχε αναδείξει ήδη η «7η» περιληπτικά, στο

προηγούμενο φύλλο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα καταγγελλόμενα από τον

D.J. Γιώργο Απέργη - τον οποίον αξιόπιστοι μάρ-

τυρες τον χαρακτηρίζουν ως σοβαρό και ευσυ-

νείδητο άτομο -, το Σάββατο 9/11 αργά το βράδυ,

στο Steam club, στο Γκάζι έγινε «ΝΤΟΥ από δέκα
άτομα, που μπήκαν – ένοπλοι και με πλήρη εξάρ-

τηση, προφανώς – φωνάζοντας και βρίζοντας
στο μαγαζί, δημιουργώντας τον πανικό και το
φόβο στους θαμώνες και δίνοντας διαταγές
όπως, «γονατίστε, τώρα!», «τα χέρια στο κεφάλι
ΟΛΟΙ!!!. Αρχικά, λέει, νόμιζαν πως έπεσαν θύ-
ματα τρομοκρατικής επίθεσης τύπου Μπατακλάν
(θυμάστε, στη Γαλλία). Μετά συνειδητοποίησαν

πως ήταν της «δίωξης»!!!

Για μια ώρα, λέει ο Ντι Τζέι – μάρτυρας και θύμα, της

«προστασίας» του αστυνομικού κράτους, της βάρ-

βαρης «μονοπωλιακής» βίας του, 300 άτομα γονατι-
στά, με τα χέρια στο κεφάλι, σαν έτοιμα για
εκτέλεση –  έτσι αισθάνονταν σίγουρα – μέσα σε

χώρο διασκέδασης. Ντροπή και αποτροπιασμός». 

ΑΙΣΧΟΣ, λέω εγώ, και ανοησία! Κι ακόμα, εσφαλμένη

αντι-επιστημονική αντίληψη για το ρόλο και τον τρόπο

λειτουργίας της Αστυνομίας. συνέχεια στη σελ. 2

O ... «Σερίφης»

οι Άνθρωποι και 

ο ρατσιστής...

Κώστας Βενετσάνος

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Ο κόσμος διψάει για γνώση και πολιτισμό. Δύο
στοιχεία που τα δίνει το Δημοτικό Πανεπιστήμιο που δημιούργησε ο Δήμος
Γλυφάδας. H ανταπόκριση του κόσμου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, όπως
και το Δημοτικό κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη, που εκσυγχρονίστηκε.

Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Γλυφάδας! 
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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

Η Αστυνομία νοοτροπίας «άγριας δύσης»· της νοοτρο-

πίας, αν δεν υπακούσεις στον εξευτελισμό που σου επι-

βάλλει το φοβισμένο ή αρρωστημένο «όργανο» και

αντιδράσεις, το «σκάσεις» ή κουνηθείς, σε πυροβολώ,

ιδιαίτερα αν είσαι «μαύρος»! Η νοοτροπία της αστυνο-

μικής τρομοκρατίας, «για την επιβολή του νόμου και της

τάξης» είναι απόλυτα λανθασμένη πολιτική, ιδιαίτερα

για κοινωνίες με συνείδηση, όπως η ελληνική.

Ποιός τους διδάσκει «κοινωνική ψυχολογία» και σε

ποιά «σχολή» ανήκει;

Η Ελληνική κοινωνία, όταν αποφάσισε ν’ αντιδράσει,

δεν φοβήθηκε και αντέδρασε στα πάνοπλα, βάρβαρα

στρατεύματα κατοχής, στους Μήτσους και στις «καρφί-

τσες» των δολοφόνων του Γρηγόρη Λαμπράκη. Αντέ-

δρασε στη χούντα των επίορκων συνταγματαρχών,

δημιουργώντας ένα σύμβολο αντίστασης αειθαλές. 

Και η αστυνομία, τότε, φόραγε πηλίκια! Δεν είχε εξάρ-

τηση ειδικών δυνάμεων, τύπου εξολοθρευτή (terminators

robokop).

Η αστυνομία που δεν κάνει φίλη ή έστω συμπαθούσα

την κοινωνία, είναι καταδικασμένη ν’ αποτύχει η ίδια και

να καταστρέψει την κοινωνία από την οπαία προέρχεται.

Θα είναι ηθικά υπεύθυνη για τα αρνητικά αισθήματα της

κοινωνίας και της συμπάθειας προς τις αντιεξουσιαστι-

κές οργανώσεις, αν δεν ελέγχονται από εξωθεσμικά

κέντρα, βεβαίως.

Η αστυνομία, χωρίς την ύπαρξη «κοινωνικής αστυνόμευ-

σης’ χωλαίνει· είναι ελλιπής αφενός και καταπιεστική

αφετέρου. Δεν είναι καν αστυ-νομία· είναι μηχανισμός

καταπίεσης της κοινωνίας στην υπηρεσία ούτε του πο-

λίτη, ούτε της πολιτικής, αλλά των αόρατων δυνάμεων

της άρχουσα «τάξης» και ασυνειδήτως, πιστεύουμε,

ξένων κέντρων.

Είναι «αστυνομία» πραιτοριανών που λειτουργεί υπονο-

μευτικά για την αστυνομία· είναι μηχανισμός καταστο-

λής, εκφοβισμού, καταπίεσης και τρομοκράτησης της

πολιτείας.

Κλείνω το σχόλιό μου, για τις απαράδεκτες επιλογές –

κοινωνικά και επιστημονικά – της πολιτικής ηγεσίας, θυ-

μίζοντάς τους ότι η Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για

τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, αρχίζει στο άρθρο 1 με τη

φράση, «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και
ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα»!

Και το ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 7 § 2 ορίζει: 

«... οποιαδήποτε σωματική κάκωση, (...) ή ψυχολογικής
βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ και τιμωρούνται...».
Κι αυτά τα έχουν παραβεί και πολλοί αστυνομικοί – ιδι-

αίτερα των ειδικών δυνάμεων -  και ο αρμόδιος Υπουρ-

γός Χρυσοχοΐδης. Οφείλει το ολιγότερο να ζητήσει

συγγνώμην και να επανορθώσει. Δεν περιμένω να το

κάνει. Αντίθετα, αν κρίνει σκόπιμο, περιμένω να με χτυ-

πήσει – συνήθως πλαγίως και υπούλως, όπως κάνουν κι

άλλοι κάκιστοι διαχειριστές της εξουσίας...

Αλλά ...όσο υπάρχουν άνθρωποι 

υπάρχουν και  Άνθρωποι!

Στον αντίποδα των απάνθρωπων ενεργειών των δυνά-

μεων καταστολής οι δυο νεαροί αστυνομικοί της Αμέσου

Δράσεως που έσκυβαν κάτω από σταθμευμένο σχολικό

λεωφορείο για να πιάσουν το γατάκι, που μάλλον είχε

δαγκώσει δηλητηριασμένο κρέας (φόλα) και να το μετα-

φέρουν στις 10 το βράδυ στον κτηνίατρο, για τη διά-

σωσή του! (προσωπική μαρτυρία).

Ως χαρίεν έστ’ Ανθρωπος, ιδιαίτερα αν είναι αστυνομι-

κός, για να παραλλάξουμε τον Μένανδρο.

Και ευτυχώς, υπάρχουν Άνθρωποι! Την ίδια ημέρα που

ποδοπατήθηκε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με τους 300

γονατιστούς μπροστά στην εξουσία των όπλων και της

βίας, - που αποσιώπησαν τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι

και τα πολιτικά κόμματα, γιατί δεν ήσαν μετανάστες ή

γκέι, για να σπεύσουν οι «ανθρωπιστές» συνήγοροι -,

ένα δεύτερο περιστατικό, συνέβη στο Μετρό, που μου

’δωσε ανάσα ελπίδας:

Συνόδευα άτομο με αιφνίδια κινητικά προβλήματα. Κα-

τεβαίνουμε στο μετρό, πάμε στα εκδοτήρια, μια χαρά!

Βαδίζουμε προς τα ακυρωτικά μηχανήματα με τις αυτό-

ματες πόρτες διέλευσης, περνάω, αλλά ο δικός μου ακι-

νητοποιείται (κοκαλώνει) μπροστά στην είσοδο και την

μπλοκάρει. Χρειάζομαι βοήθεια· δεν προλαβαίνω να την

ζητήσω ή δεν τολμάω και ιδού «ο από μηχανής Θεός»!

Η «θεά» για την ακρίβεια. Νεαρή κυρία προσφέρεται αυ-

τοβούλως να βοηθήσει και βοηθάει άμεσα, δυναμικά,

αποφασιστικά και αποτελεσματικά! Μας συνοδεύει υπο-

βαστάζουσα μέχρι να μπούμε στο γεμάτο βαγόνι. «Μια

θέση για τον κύριο, παρακαλώ», λέει και η παρακλητική

εντολή της έχει σαν αποτέλεσμα να αδειάσουν δύο κα-

θίσματα τεσσάρων θέσεων. Θαύμασα! Πήρα τα πάνω

μου· υπάρχει ευγένεια, ανθρωπισμός, υπάρχουν άνθρω-

ποι. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ!

Και δεν ήταν ευτυχής εξαίρεση· αυτή τη φορά ανεδείχθη

κανόνας: Το σκηνικό επαναλήφθηκε κατά την αποβίβαση

στο «Ελληνικό». Το βαγόνι είχε σχεδόν αδειάσει.  Κά-

ποιος νεαρός με ελαφρά μογγολικά χαρακτηριστικά,

από κάποια μακρινά καθίσματα, αντιλαμβανόμενος ότι

αντιμετωπίζαμε κινητικές δυσκολίες, έσπευσε να βοη-

θήσει, αφού ρώτησε ευγενικά αν χρειαζόμαστε τη βοή-

θειά του.

Τον ευχαριστήσαμε αποδεχόμενοι και τον ρωτήσαμε

από που είναι· «Από τις Φιλιππίνες», απάντησε. «Εχεις

καιρό στην Ελλάδα; μιλάς καλά τα ελληνικά», του πα-

ρατηρήσαμε.

«15 χρόνια» μας απαντά – ήταν δεν ήταν 40 – παντρε-

μένος με παιδί.

Ο καλός μετανάστης, ενσωματωμένος επάξια στην ελ-

ληνική κοινωνία. Ήταν η ευχάριστη κατάληξη της ημέ-

ρας μου μ’ ελπίδες για το μέλλον. Είχε προηγηθεί όμως

το τρίτο περιστατικό, δυσάρεστο ρατσιστικό γεγονός το

μεσημέρι, κατά τη μετάβασή μου στο Πανεπιστήμιο, πάλι

στον συρμό του μετρό. Στο Σύνταγμα επιβιβάζονται και

στοιβάζονται πολλοί επιβάτες· σκουντιούνται. «Στυφός»

επιβάτης, υποτίθεται υπερεθνικιστής – ρατσιστής επιτί-

θεται λεκτικά, απαξιωτικά και προσβλητικά σε νεαρή με-

τανάστρια συνεπιβάτιδα: «Να πας στην πατρίδα σου. Τα

έχετε όλα τσάμπα· ξεγεννάτε τσάμπα στο «Ελενα».

Εγώ πληρώνω φόρους»!

«Κι εγώ πληρώνω φόρους», έρχεται η αποστομωτική

απάντηση της μετανάστριας. «Είμαι φυσικοθεραπεύ-

τρια»! Ευτυχώς έξι - επτά φωνές κυρίως γυναικών - τον

έβαλαν στη θέση του και μάλιστα ευπρεπώς διαμαρτυ-

ρόμενες: «Δεν ντρέπεστε;», «χαμηλώστε τη φωνή σας».

«Δεν είναι ελληνική συμπεριφορά αυτή. Ντροπή σας!»

Μπράβο τους! Έμεινα πάλι ικανοποιημένος. 

Μου ’μεινε όμως ένας προβληματισμός: Ποιοί ή τί

απελευθέρωσε και γιγάντωσε το τζίνι του ρατσισμού

σ’ αυτόν τον άνθρωπο, που σίγουρα τον έκρυβε μέσα

του σε λανθάνουσα κατάσταση...

Φοβάμαι ότι οι συνέπειες της μεταναστευτικής

πλημμυρίδας, θα είναι καταστροφικές για την κοι-

νωνική μας ειρήνη και την πατρίδα μας. Μακάρι

να διαψευστώ!

Τέλος στην ταλαιπωρία στις Εφο-
ρίες. Τώρα μέσω ΑΑΔΕ Σελ. 6

Η αξία της ανθρώπινης αυτοεκτίμη-
σης Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

200 χρόνια παλιγγενεσίας... Σελ. 11

“Ελλάδα 2021” το σύνθημα της πα-
λιγγενεσίας! Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Αρμονία του χώρου! Η τέχνη του ευ ζην.
Ελένη Καΐρη Σελ. 15

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ
Ι. Δόγκα Σελ. 17

Η αγάπη και η αλήθεια
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

O ... “Σερίφης” οι Άνθρωποι

και ο ρατσιστής...

H Koινότητα Βουλιαγμένης συνεδριάζει 
την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, ώρα 7μ.μ. 

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων παράτασης ταφής.

2. «Λήψη απόφασης που αφορά θέματα αναβάμισης

του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της Δη-

μοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης».
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Το El Funoum της Παλαιστίνης 
συναντά τον Όµιλο Βρακοφόρων Κρήτης

→ Για να κρατήσετε και / ή να παραλάβετε τα Δωρεάν Δελτία Εισόδου, καλέστε το

συντομότερο δυνατόν, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. (αριθμός επικοινωνίας 2106726061/2 κα. Εβελίνα

από τις 08:30 έως τις 16:00)

→ Δωρεάν εισιτήρια εισόδου θα είναι διαθέσιμα και μπορούν να παραληφθούν από

την Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης (Μαραθωνοδρόμου 31, 15452 Ψυχικό -

ώρες: 08: 30 - 16: 00)

→ Στις 25 και 26 Νοεμβρίου θα διατίθενται Δωρεάν Δελτία Εισόδου από το Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών (Βασιλ.  Σοφίας & Κόκκαλη, 11521 Αθήνα - ώρες: 10: 00-18: 00)

→ Παρακαλούμε τους επισκέπτες που επιθυμούν να παραλάβουν τα Δωρεάν Δελτία

Εισόδου το βράδυ της παράστασης να προσέλθουν στις 20:00

→ Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 20:30
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«Κάποτε στα …λεμονάδικα»
του Γιώργου Μακρή

Στον πολυχώρο Διέλευσις, από το Σάββατο 23 Νοεμβρίου

2019, ανεβαίνει η παράσταση “Κάποτε στα Λεμονάδικα”
του Γιώργου Μακρή. Οι επόμενες παραστάσεις θα πραγ-

ματοποιηθούν Σάββατο 7 & 21 Δεκεμβρίου 2019 και

Σάββατο 4 & 18 Ιανουαρίου 2020 στις 21:00.

Μια ιστορία στα Λεμονάδικα του Πειραιά με φτωχοδιά-

βολους, ρεμπέτες, μικρούς ανθρώπους, με φιλοδοξίες

απλές, καθημερινές χωρίς χρώματα και φανφάρες, μόνο

δίψα για ζωή… και επιβίωση. Ταυτόχρονα το ρεμπέτικο

τραγούδι, συνεκτικό στοιχείο της παράστασης, απαλύνει

το βάρος της ψυχής των ηρώων από το καθημερινό μακε-

λειό της ζωής.  

Ιστορία από τα αζήτητα πανέρια των πλανόδιων παλαι-

οπωλών, με ήρωες πραγματικούς ανθρώπους από άλλες

εποχές… όμως πάντα ζωντανές και παρούσες… στο δικό

μας καθημερινό περπάτημα…

Μια «απλή» ιστορία που κάτω από το επίχρισμα της πρώ-

της της καταγραφής κρύβει ανείπωτα και σκοτεινά μυ-

στικά που μας υποχρεώνουν να κατεβάζουμε τα μάτια

κοιτώντας με απόγνωση τη μάνα γη. Κρύβει μυστικά από

την «δοξασμένη» και «δαφνοστεφή» πορεία του λαού μας.

Κρύβει μυστικά χωμένα στις καρδιές των γονιών μας και

στα κιτάπια των «κρατούντων», που μας μεταμορφώνουν

σε από λοιμούς της ιστορίας μας που δεν γνωρίζουν πότε

θα νοσήσουν.  

Μέσα, λοιπόν, στον ορυμαγδό και την σύγχυση της ιστο-

ρίας μας εμφανίζεται και ο έρωτας, η κυρίαρχη δύναμη

που σπρώχνει τη ζωή, την ομορφαίνει και ανατρέπει κα-

ταστάσεις, για όσο καιρό φτερουγίζει τα φτερά του… και

χρωματίζει τις ημέρες  των  πρωταγωνιστών…

Πολυχώρος Διέλευσις, 

Λέσβου 15 και Πόρου, Κυψέλη 11256

Τηλ: 210 8613739 Email: info@dieleusis.gr

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Η ιστορία της γραφής»
Το ΔΣ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας “Υπατια”

προσκαλεί την Τρίτη 26/11/19 στις 7μ.μ., στην εισή-

γηση της Καθηγήτριας Μαρίας Ματάλα, Φιλόλογου,

Κριτικού Τέχνης, Εικαστικού, με θέμα : “Η ιστορία της
Γραφής” στο γραφείο του συλλόγου Μικράς Ασίας 3,

Βούλα. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Bιβλιοπαρουσιάσεις

“Ψυχο-λογικά Μυστικά που 

μακάρι να γνώριζα νωρίτερα”

Την Τρίτη 3/12/2019 προσκαλεί στην παρουσίαση του

νέου βιβλίου του  Μαθηματικού – Θετικού Ψυχολόγου

Δημήτρη Φλαμούρη, PH.D., με τίτλο: “Ψυχο-λογικά

Μυστικά που μακάρι να γνώριζα νωρίτερα”, στο γραφείο

του συλλόγου Μικράς Ασίας 3, Βούλα,  στις 7 μ.μ.

Τον συγγραφέα προλογίζει η Καθηγήτρια Μαρία Μα-

τάλα, Φιλόλογος, Κριτικός Τέχνης, Εικαστικός

Θα γίνει  ανάγνωση  σύντομου διάλογου του βιβλίου,

από δυο μέλη του συλλόγου.

Μετά την παρουσίαση θα κολουθήσει συζήτηση σε

ευρύ φάσμα ψυχολογικών θεμάτων.

"Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές"

Η “Υπατία” προσκαλεί να παρακολουθήσετε στις

27/11/19 ημέρα Τετάρτη, τη Θεατρική παράσταση

"Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές" στο Θέατρο Κάτια Δαν-

δουλάκη. Είναι μια εξαιρετική παράσταση που παίζε-

ται για δεύτερη χρονιά με τους: Δανδουλάκη,

Καφετζόπουλο, Κατρανίδη, Τρύπη, Κουλίεβα. Ώρα

αναχώρησης 17.30 από Ζεφύρου 2, πίσω από την

Πνευματική Εστία. 

Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος

διοργανώνει στις 29 Νοεμβρίου 2019, στις 8 μ.μ., στο

Κλειστό Γυμναστήριο  του Σπόρτινγκ, συναυλία-

αφιέρωμα με τραγούδια και χορούς της Μικράς Ασίας

και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών όπως:

Βιβή Βουτσελά, τραγούδι, Κ. Γιαννακόπουλος κλαρίνο,

Κυριάκος Γκουβέντας βιολί και μουσική επιμέλεια,

Ζαχαρίας Καρούνης, τραγούδι, Δημήτρης Κοντο-

γιάννης, κιθάρα και τραγούδι,

Ντιλέκ Κοτς, τραγούδι, Κατερίνα Κουλλιά, τραγούδι,

Μάνος Κουτσαγγελίδης, τραγούδι και κανονάκι, Αν-

δρέας Νιάρχος, κρουστά, Σοφία Παπάζογλου, τρα-

γούδι, Βασίλης Σμάνης, λαούτο, Κώστας Σκόνδρας,

τραγούδι, Μπάμπης Τσέρτος, τραγούδι και Χρήστος

Τσιαμούλης, τραγούδι και ούτι.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Νίκος Βερ-

λέκης. Οι καλλιτέχνες θα πλαισιωθούν από χορευ-

τικά σχήματα συλλόγων.

Εισιτήρια (12 €) προπωλούνται: Στο Viva. gr, Music Corner

(Πανεπιστημίου 56, ώρες καταστημάτων) και Γήπεδο Σπόρ-

τινγκ (κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 6-8 το απόγευμα).

«Ο Ελληνισμός και το Μέλλον του: 
η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα»

To Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλυφάδας πα-
ρουσιάζει τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, ώρα 19.00
το θέμα: «Ο Ελληνισμός και το Μέλλον του: η
ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα» με ομιλητή τον Ηλία
Φιλιππίδη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Νομικής και Κοινω-
νιολογίας, Διδάκτωρ Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστη-
μών Πανεπιστημίου Βόνης, τ. Μέλος Προεδρείου Διεθνούς
Επιστημονικής Ενώσεως Παγκοσμίου Οικονομίας και
Πανγκοσμίου Πολιτικής του Βερολίνου, στο Κινηματοθέα-
τρο «Μελίνα Μερκούρη» (Ανατολικής Ρωμυλίας 123, Άνω
Γλυφάδα).

Εορτή του Αγίου Στεφάνου
στο εκκλησάκι του ΠΙΚΠΑ

Στις 26 Νοεμβρίου, γιορτάζει ο Αγιος Στυλιανός, ο
Παφλαγών, που βρίσκεται μέσα στο χώρο του
ΠΙΚΠΑ, στην παραλία της Βούλας.
Τη Δευτέρα 25/11 - παραμονή - στις 6.30 μ.μ. θα γίνει
μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.
Την Τρίτη, 07.15 όρθρος και αρχιερατική΄πανηγυρική
θεία λειτουργία.
11:00 εορταστική εκδήλωση για τα παιδιά στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος.

"Σύγχρονη Κοσμολογία: 
από τη Μεγάλη Έκρηξη 
στη Σκοτεινή Ενέργεια"

Στη σειρά των ομιλιών που διοργανώνει το Κέντρο

Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθημα-

τικών (ΚΕΑΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο

των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων

από την ίδρυση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης

(IAU), θα δοθεί η ένατη και τελευταία ομιλία, την Τε-

τάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 6 μ.μ. από τον Σπύρο

Βασιλάκο διευθυντή ερευνών στο ΚΕΑΕΜ με τίτλο:

“Σύγχρονη Κοσμολογία: από τη Μεγάλη Έκρηξη στη
Σκοτεινή Ενέργεια”.

Η ομιλία  απευθύνεται στο ευρύ κοινό και  θα δοθεί

στην Ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της  Ακαδημίας

Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.  

Πληροφορίες μπορείτε  Πάνος Πάτσης, τηλέφωνο

210-6597169  και  patsis@academyofathens.gr

Μουσικές Μνήμες της καθ’ ημάς Ανατολής
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“Ηθελε ακόμη φως πολύ 
να ξημερώσει”

To πρώτο βιβλίο του Πάνου Παπαμιχάλη, παρουσιά-

ζει το βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη στο Κορωπί (Βασ.

Κων/νου (πεζόδρομος, Γ. Παπασιδέρη), την 1η Δε-

κεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Καλομοίρη Πιέτρη, ποι-

ήτρια. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο Γ. Θηβαίος, με-

ταφραστής και θα προλογίσει ο Γ. Πρόφης,

συγγραφέας. Εκδόσεις Γραβριηλίδη

1o Φεστιβάλ ερασιτεχνικών

θιάσων Δήμου Μαραθώνα
Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) διορ-

γανώνει το «1ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων

Δήμου Μαραθώνα».

Το Φεστιβάλ  θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του ξε-

νοδοχείου Golden Coast με ελεύθερη είσοδο για το

κοινό. Οι παραστάσεις θα ξεκινούν στις 8.30μμ..

Κυριακή 24/11/2019

TΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ του Χανς Κρ. Άντερσεν

Σκηνοθεσία: Λάγγης Χρόνης

Θεατρική ομάδα: Αξιοθέατρον

Πέμπτη 28/11/2019

ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΣ
Αφιέρωμα στην ηθοποιό και συγγραφέα Χρύσα Σπηλιώτη

Σκηνοθεσία - Προσαρμογή: Μαρκοπούλου Ανδρομάχη

Θεατρική ομάδα: Απόδραση

Παρασκευή 29/11/2019

ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του Εντουάρντο ντε Φιλίππο
Σκηνοθεσία: Παπακωνσταντίνου Κώστας

Θεατρική ομάδα: ART LAB

Σάββατο 30/11/2019

Ο ΣΕΝΤΖΑΣ του Παντελή Χόρν
Σκηνοθεσία: Γκεσούλης Νίκος

Θεατρική ομάδα: Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα - Σκηνή Βαρνάβα

«Η δημιουργία των όντων»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας, καλεί την

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση με θέμα: «“Η δη-
μιουργία των όντων», με ομιλητή τον Λευτέρη Γεωρ-

γίου, απόφοιτος Deree - Ιπτάμενος Ολυμπιακής

Δημοσιογράφος.

H εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS”, Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα - (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

O Σύλλογος Magna Gaecia (Μεγάλη Ελλάδα) και η

Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας οργανώνουν εκδή-

λωση προς τιμήν της Αλεξανδρινής Φιλοσόφου Υπα-

τίας και της αγιοποίησής της, τη Δευτέρα 25

Νοεμβρίου και ωρα 7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο

“Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο της Βούλας (Λ. Κων.

Καραμανλή 18). Είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί.

Το Επίγραμμα του Παλλαδά ( 5ος αιών μ.Χ) αφιερωμέ-

νον Εις Υπατίαν, μελοποιημένον από τον κ. Μάνο Πισα-

ράκη υπό την καθοδήγηση του κ. Στέλιου Ψαρουδάκη,

Καθηγητού της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής του Πανε-

πιστημίου Αθηνών. Ερμηνεύει η σοπράνο κ. Δέσποινα

Τσακούνογλου, στο πιάνο ο συνθέτης.

Διαβάζει το βιογραφικό της Καθηγήτριας κ. Βούλας

Λαμπροπούλου η κ. Ελευθερία Μουρίκη.

― Ομιλία από την καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Γυναι-

κείων Σπουδών κ. Βούλα Λαμπροπούλου, με τίτλο: Η Φι-

λόσοφος Υπατία και η Αγιοποίησή της.

― Ομιλία για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Βίας κατά

των Γυναικών από την Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας.

― Ψάλλεται το Τροπάριον της Αγίας Αικατερίνης της

Μεγαλομάρτυρος και το Απολυτίκιον της Φιλοσόφου

Υπατίας, που συνέθεσε ο Αγιορίτης μοναχός Διονύσιος,

μελοποίησε ο Διευθυντής του Μουσικού Τμήματος του

Πανεπιστημίου Αθηνών και Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής

Σχολής κ. Α. Χαλδαιάκης και ψάλλει ο υποψήφιος διδά-

κτωρ Βυζαντινής Μουσικής, κ. Πολύκαρπος Τύμπας από

τους μαΐστορες της Βυζαντινής Τέχνης.

Εκδήλωση για την Αλεξανδρινή 

φιλόσοφοΥπατία

10 YEARS DEBOP PARTY 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

ΑΠΟ 19:00 ΩΣ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ
“GULLIVER”, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11,

ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Bazaar με τον Ομιλο Unesco
Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, στο χώρο του BALUX

(Αστέρια Γλυφάδας), ο Ομιλος UNESCO Νοτίων

Προαστίων, οργανώνει Βazaar για να βοηθήσουν τα

παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Σας περιμένουν κεράσματα, Μουσική και προϊόντα

με εξαιρετικές τιμές.

Στα εικαστικά δρώμενα θα πραγματοποιηθεί Εκθεση

Ζωγραφικής μελών και φίλων.

O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ξεκινάει. 30

Νοεμβρίου, ώρα 8 μ.μ. τα γιορτινά φώτα ανάβουν στο

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και

στην  Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ, ζωντανεύει με

μια γιορτή κυριολεκτικά αστραφτερή!

Μπορείτε να ζήσετε από κοντά την πιο φωτεινή εμ-

πειρία των Χριστουγέννων, παρακολουθώντας τους

χώρους του ΚΠΙΣΝ να μεταμορφώνονται ο ένας μετά

τον άλλον σ' ένα μαγικό μέρος πλημμυρισμένο στο

φως, τη μουσική και τον χορό!

Τα χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια των δέντρων

του Καναλιού ανάβουν, τα πανύψηλα στολισμένα

έλατα της Αγοράς αποκαλύπτονται σε όλη τους τη

λάμψη, οι φωτεινές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύ-

ρος Νιάρχος στήνουν ευρηματικά παιχνίδια φωτός με

τους περαστικούς.

Το Παγοδρόμιο παίρνει ξανά ζωή, καθώς οι πρώτοι

επισκέπτες γλιστρούν στον φρέσκο πάγο υπό τους

ήχους της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής.

Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες παρασύρουν και τα

Σιντριβάνια του Καναλιού, που συμμετέχουν στον

χορό με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο.

Η γιορτή κορυφώνεται με το καθιερωμένο πάρτι στην

Αγορά, όπου φέτος η SOUL queen Idra Kayne βάζει

χορευτικά στην ατμόσφαιρα των γιορτών με ένα

άκρως χριστουγεννιάτικο, ξεσηκωτικό live.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος ζωντανεύει στο

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με πολλές και διαφορετικές

εκδηλώσεις, ελεύθερες για το κοινό.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος ζωντανεύει

στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» 

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 19.00 η «ΧΡΥΣΗ

ΤΟΜΗ» προσκαλεί να παρακολουθήσετε την παράσταση

του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (W. Shakespeare) «Όνειρο Καλο-

καιρινής Νύχτας» σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και

Μανώλη Δούνια στο θέατρο «Βεάκη».

• Συμμετοχή:  24 € μέλη & νέοι / 26 € μη μέλη (περι-

λαμβάνεται εισιτήριο θεάτρου και πούλμαν).  Αναχώ-

ρηση πούλμαν ώρα  17:30  από την Κεντρική Πλατεία

Κερατέας. Κρατήσεις μέχρι  1 Δεκεμβρίου.

• Πληροφορίες - Κρατήσεις: 6972351959, 6984912459
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, στην έδρα της Πο-

λιτικής Προστασίας- Εθελοντικής Δασοπροστασίας

Δήμου Κρωπίας (διασταύρωση Λεωφ. Αγίας Μαρί-

νας και Ηφαίστου, στη θέση «Μπότα») και ώρα 11η

πρωινή πραγματοποιείται η 2η εκλογική συνέλευση

της Εθελοντικής Ομάδας (ΕΟΔΚ). Η εθελοντική

ομάδα εντάσσεται στο πλαίσιο των καταστατικών

αρχών και σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Κρωπίας(ΚΕΔΚ). Το συντονιστικό όργανο δι-

οίκησής της αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγον-

ται από την συνέλευση των μελών της ομάδας ενώ

τα άλλα δύο είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Δ.Σ της

ΚΕΔΚ και ο αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ.

της ΚΕΔΚ. 

Τα τρία μέλη του απερχόμενου συντονιστικού ορ-

γάνου 2017-2019 ήταν: ο Δημήτρης Καραγιάννης

τομεάρχης Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης, η

Αθηνά Γκίκα, τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και ο  Δημήτριος Ε. Γκίκας.

Η Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας λειτούργησε

ως οργανωμένη ομάδα για πρώτη φορά στη  σύγ-

χρονη ιστορία του Δήμου από το 2011 έως το 2015.

Στις 17 Ιουνίου 2016, έπειτα από αίτηση που κατα-

τέθηκε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-

σίας τον Δεκέμβριο του 2015 εντάσσεται επισήμως

στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων με αριθμό

9/2016 ενώ την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 πραγματο-

ποίησε την 1η εκλογική συνέλευση στην ιστορία της

με τον νέο κανονισμό λειτουργίας της.

Η μεταφορά των μαθητών,

κάθε χρόνο είναι ένα “αγκάθι”

που καλούνται να λύσουν οι

περιφέρειες.

Η Ανατολική Αττική, είναι με-

γάλη έκταση γεωγραφικά, και

μεγάλες οι αποστάσεις των

σχολείων από το σπίτι, πολλές

φορές.

Στα ερωτήματα και σε τυχόν

ελλείψεις, στη μεταφορά των

μαθητών απαντάει ο Αντιπερι-

φερειάρχης Θαν. Αυγερινός.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αντιπε-

ριφέρειας, όσον αφορά το πολύ ση-

μαντικό και ουσιαστικό θέμα της

μεταφοράς μαθητών:

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Ανατολικής Αττικής έχει ήδη στεί-

λει στη Δ/νση Οικονομικών - Τμήμα

Προμηθειών της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής

(Π.Ε.Α.Α.) εισήγηση με αριθμ. πρωτ.

688452/01-11-2019 που αφορά αι-

τήματα σχολείων σχετικά με νέα

δρομολόγια, τροποποιήσεις άγο-

νων δρομολογίων και άγονα δρομο-

λόγια τα οποία, όπως είναι φυσικό,

δεν ήταν δυνατό να συμπεριλη-

φθούν στους δύο προηγούμενους

Επιμέρους Διαγωνισμούς. Το μείζον

θέμα των άγονων δρομολογίων

είναι αποτέλεσμα απροθυμίας των

εταιρειών μεταφοράς να αναλά-

βουν μεταφορές, που για κάποιους

λόγους είναι ασύμφορες γι΄ αυ-

τούς.

Οι ανάγκες που ανακύπτουν από τα

σχολεία της Ανατολικής Αττικής για

νέα δρομολόγια καθώς και για τρο-

ποποιήσεις αυτών καταγράφονται

από τους Διευθυντές των σχολείων

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-stu-

dent. Η Δ/νση Παιδείας, καθώς πλη-

σιάζει το τέλος της σχολικής

χρονιάς, ζητά ήδη από την άνοιξη,

να γίνει προγραμματισμός δρομο-

λογίων, έτσι ώστε να είναι άμεσα τα

αποτελέσματα των δρομολογίων

στην έναρξη του σχολικού έτους. 

Όμως, είναι λογικό ότι επειδή οι

ανάγκες των μαθητών μεταβάλλον-

ται, στην πορεία   ανακύπτουν θέ-

ματα. Κατά συνέπεια, ο σωστός

προγραμματισμός και η έγκαιρη

ενεργοποίηση εκ μέρους των Διευ-

θυντών των σχολείων είναι δύο καί-

ριοι παράγοντες για την

αποτελεσματική διεκπεραίωση των

εν λόγω δρομολογίων. Αρκετές

είναι οι φορές που οι Διευθυντές,

λόγω του ότι έχουν να διατελέσουν

το κύριο έργο τους στο σχολείο

που είναι το παιδαγωγικό και δευτε-

ρευόντως το διοικητικό, καθυστε-

ρούν να ολοκληρώσουν τη

διαδικασία εγγραφής των μαθητών

και των αιτημάτων αυτών στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα e-student. 

Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει  το

έργο της Δ/νσης Παιδείας – Τμήμα-

τος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Περι-

φερειακής Ενότητας Ανατολικής

Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), έτσι ώστε να

υπάρχουν καθυστερήσεις στην

διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των

γραφειοκρατικών διαδικασιών, που

δυστυχώς, στο πλαίσιο της διαφά-

νειας και της ευνομούμενης κοινω-

νίας είναι απαραίτητες, με

αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητή-

ματα που δεν διευκολύνουν την

ομαλή λειτουργία των δρομολογίων

μεταφοράς μαθητών.

Εργαστήρια Επαγγελματικής

Συμβουλευτικής στο Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας

της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) πραγματοποιεί εργαστήρια Επαγ-

γελματικής Συμβουλευτικής  στις θεματικές ενότητες: 

α) Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Τρόποι

αναζήτησης εργασίας. 

β) Νέες Τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

κατά την αναζήτηση εργασίας, στις 27 και 28 Νοεμβρίου

2019 από τις 10:00 έως τις 13:00. 

Ο χώρος πραγματοποίησης των εργαστηρίων είναι η αί-

θουσα της Πνευματικής Εστίας επί της Οδού Ζεφύρου

στη Βούλα.

Δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στο Κέντρο

Κοινότητας του Δήμου, (Ζεφύρου 2, Βούλα) ή στο τηλέ-

φωνο 2132019931 (κα Σταθακοπούλου Ολυμπία). Η συμ-

μετοχή είναι δωρεάν. Προτεραιότητα θα δοθεί σε

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

Ημερίδα για το μεταναστευτικό οργανώνει το ΕΠΑΜ,

την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, ώρες 11:00 – 17:00,

στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52,

Αθήνα), Αίθουσα “ΑΠΟΛΛΩΝ” στον ημιόροφο, με

θέμα: “To Mεταναστευτικό – Προσφυγικό ζήτημα από τη

σκοπιά του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α! ΕΝΟΤΗΤΑ: Εναρξη: ώρα 11:00

Ωρα 11:00 Φώτιος – Σπυρίδων Μαζαράκης, Δρ Νομι-

κής, Δικηγόρος, επικεφαλής του τομέα Δικαιοσύνης

του ΕΠΑΜ.

Eισαγωγή στην Ημερίδα
ώρα 11:30 Παναγιώτης Ζησιμάτος, Δικηγόρος, μέλος

του τομέα Δικαιοσύνης του ΕΠΑΜ.

“ Θεσμικό πλαίσιο μεταναστών και προσφύγων στην
Ελλάδα”
ώρα 12:00 Δημήτρης Σπάθας, Δικηγόρος, “Αθρόες με-
ταναστευτικές ροές και πολυπολιτισμικότητα”
ώρα 12:30 Γιώργος Μπούτρης Γραμματέας της Διοι-

κούσας Επιτροπής του ΔΗ.Κ.ΚΙ

ώρα 12.45  Στράτος Γεωργούλας (Παρέμβαση – διαδι-

κτυακά) Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Εγκληματολόγος,

Περιφερειακός Σύμβουλος Β. Αιγαίου, Επικεφαλής περι-

φερειακής παράταξης “Ο Αλλος Δρόμος”   

ώρα 13.00 Γιάννης Χατζηαντωνίου, Δικηγόρος

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Τη συζήτηση θα συντονίσει o Aρης

Λαμπρόπουλος, Δικηγόρος

ώρα 14:30   Δημήτρης Καζάκης, Πρόεδρος ΕΠΑΜ 

ώρα 15:00 Παρεμβάσεις φορέων και προσωπικοτήτων

-Ελένη Γούλα, Αρχαιολόγος- Φιλόλογος, κάτοικος

Σάμου  “Μία βιωματική ματιά στο ζήτημα”
- Γιάννης Ραχιώτης, Δικηγόρος 

Ερωτήσεις – απαντήσεις -  συζήτηση με το ακροα-

τήριο -Εξαγωγή συμπερασμάτων

Λήξη Ημερίδας
Πληροφ.: τηλ.: 2103422156, e-mail: info@epamhellas.gr

Τη συζήτηση θα συντονίσει o Ηρακλής Παπαδόπου-

λος, Δικηγόρος

Μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή

Ενότητα της Ανατολικής Αττικής 

“To Mεταναστευτικό – Προσφυγικό ζήτημα από τη σκοπιά 

του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας”
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Εκλογές στην ΚΕΔΕ

Ο Νεκτάριος Καλαντζής υποψήφιος

για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελ-

λάδος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης

Νεκτάριος Καλαντζής θα είναι υποψήφιος για

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής

Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στις εκλογές που

θα διεξαχθούν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στο

ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Τον Νεκτάριο Καλαντζή, τον γνωρίζουμε αρκετά

χρόνια, μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβου-

λίου Παλλήνης. Είναι οργανωτικός, ήρεμος και ενη-

μερωμένος. Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι ο μόνος

εκπρόσωπος από το δήμο Παλλήνης και ο νεότερος

εκλεγμένος στην ΚΕΔΕ από όλη την Αττική, στο

ενιαίο ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από τη ΝΔ και εκ-

προσωπώντας τη νέα γενιά αυτοδιοικητικών, για την

επόμενη ημέρα και για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση πιο

δυνατή και πιο ισχυρή και πιστεύουμε ότι πρέπει να

στηριχθεί.

Πληροφορίες λένε, ότι υποψήφιος, από τους δημάρ-

χους θα είναι και ο δήμαρχος των 3Β, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, χωρίς να έχουμε κάτι επίσημο.

Η Κοινότητα Βάρης και το Δίλοφο

Η οδός Μαρώτη έγινε Περικλέους

Μετά από τις εκλογές του Μαΐου διάβασα στον το-

πικό Τύπο μία συνέντευξη της προέδρου του Τοπικού

Συμβουλίου Βάρης, όπου με σαφήνεια δήλωνε ότι,

«τα προβλήματα είναι πολλά, τα καταγράφουμε και
τα αξιολογούμε προς επίλυση». Σήμερα, πέντε μήνες

μετά τις εκλογές και δύο μετά την ορκωμοσία του, το

Τοπικό Συμβούλιο Βάρης, συνεδρίασε δύο φορές, εκ

των οποίων τη μία για... ταφές και εκταφές. Στην

πρώτη – για να είμαστε δίκαιοι «παρήγαγε έργο»:

Έδωσε το όνομα «Αθηνούλα» σε δρόμο του Χαιρώ-

ματος, ψήφισε την αλλαγή της οδού Μαρώτη σε Πε-

ρικλέους,  

Aλλαγή χρήσης γης

ελαφρά τη καρδία – αποφάσισε την αλλαγή χρήσης

γης, με πιο απλά λόγια, την απομάκρυνση των συ-

νεργείων αυτοκινήτων, ώστε να ευνοηθούν οι ταβέρ-

νες εκεί και να ξαναγίνει η περιοχή του Δίλοφου μια

περιοχή παραδοσιακής εστίασης. Και για να είμαι

ακόμη πιο ακριβής, 29 ακίνητα της Βάρης θα κολλή-

σουν στην πρόσοψή τους ενοικιαστήρια... Επίσης, 29

– ίσως και περισσότεροι – επαγγελματίες θα μετακο-

μίσουν έναν Δήμο πιο μακριά.

Οι πρώτοι που δικαιούνται να «καμαρώνουν» γι’ αυτή

την επιτυχία είναι η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβου-

λίου Βάρης, καθώς και οι 5 σύμβουλοι της πλειοψη-

φίας. Τα δύο μέλη της αντιπολίτευσης «δεν

δικαιούνται να καμαρώνουν» διότι... η δόξα είναι όλη

των άλλων!

Ας δούμε, όμως, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα

και γιατί έχουμε φθίνουσα πορεία της ταβέρνας στο

Δίλοφο: Η διαπλάτυνση της κεντρικής λεωφόρου,

καθώς και το κτίσιμο πολλών εκ των οικοπέδων που

χρησιμοποιούνταν για πάρκινγκ, στέρησαν πολλές

εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης. Τα δυόμισι οικό-

πεδα που δεν έχουν ακόμη οικοδομηθεί, θα δώσουν

τη χαριστική βολή στις εναπομείνασες ταβέρνες,

μόλις και αυτά χτιστούν.

Την περιοχή του Δίλοφου επισκέπτονται περίπου 50

λεωφορεία την εβδομάδα κυρίως από σχολικές εκ-

δρομές, ηλικιωμένους από προσκυνήματα και τουρί-

στες των ΚΑΠΗ. Όλα εξαφανίστηκαν και δεν έχουν

πλέον τη δυνατότητα ούτε για στάση, πόσο μάλλον

για στάθμευση! Όσα ανέφερα εν τάχει δεν αλλάζουν

με καμία απόφαση. Η ζημιά που προκλήθηκε, λόγω

της κρίσης και των φορολογικών πιέσεων, μπορούν

στο μέλλον να διορθωθούν. Τα παραπάνω όμως όχι.

Και το νέο δόγμα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το

παρακάτω: Κάθε νέο χτύπημα να είναι ισχυρότερο

από το προηγούμενο. Και ο λόγος; Για να ξεχνιέται ο

πόνος από το προηγούμενο χτύπημα και να σε κυρι-

εύει ο φόβος για το μέλλον! Αυτή είναι η δική μου

άποψη. 

Η άποψη της πλειοψηφίας, όπως φάνηκε στο Δ.Σ.

είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Τη δική σας άποψη θα

την μάθω – Θεού επιτρέποντος – το 2023. Μέχρι

τότε... κουράγιο και υπομονή.

Βασίλης Σιαμέτης

τοπικός σύμβουλος Βάρης

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνη-

σης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια προσπάθεια μεί-

ωσης της γραφειοκρατίας, με τα αλλεπάλληλα

έγγραφα στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, που τα-

λαιπωρούν τον πολίτη, υπέγραψε τη διασύνδεση της

ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) με το

Μητρώο των πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Έτσι από την 1η Δεκεμβρίου, ο πολίτης θα μπορεί,

αφού συνδεθεί - ηλεκτρονικά - με τη Γενική Γραμμα-

τεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-

σης (ΓΓΠΣΔΔ), να λάβει έγγραφα που τον αφορούν

όπως ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου, θανάτου,

πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και άλλα,

έγγραφα που μέχρι σήμερα τρέχουν από Δήμο σε

ΚΕΠ, και από ΚΕΠ σε Εφορία. Μια απίστευτη ταλαι-

πωρία, ελπίζουμε ότι θα λάβει τέλος.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

κάλεσε τους φορείς του Δημοσίου να αξιοποιήσουν

στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το Κέντρο Διαλει-

τουργικότητας για να απαλλαγούν από γραφειοκρα-

τικά βάρη, πολίτες και επιχειρήσεις.

42.000 € το µήνα, για την
προβολή του σε κανάλι,
ψήφισε το Περιφερειακό
Συµβούλιο!
Κόντρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο

(20.11.), για τη χρονομίσθωση συγκε-

κριμένου καναλιού, για προβολή της

Περιφέρειας, με κόστος 42.000 ευρώ

το μήνα, το κανάλι Attica TV!

Την έντονη αντίθεσή του στην από-

φαση αυτή, εξέφρασε ο Γιάννης Σγου-

ρός, τονίζοντας ότι «η ενέργεια αυτή

έχει αποκλειστικά επικοινωνιακά χα-

ρακτηριστικά και δεν έχει καμία σχέση

με τις αρμοδιότητες, τον αναπτυξιακό

ρόλο και σκοπό του δεύτερου βαθμού

αυτοδιοίκησης».

Υπενθύμισε δε, ότι «η κρίση δεν έχει

περάσει και είναι
πρόκληση απέ-
ναντι στην χειμα-
ζόμενη ελληνική
οικογένεια να δί-
νονται με τέτοια
ευκολία εκατον-
τάδες χιλιάδες
ευρώ σε ένα το-
πικό κανάλι».
Πρόσθεσε μάλιστα ότι μετά από 10

χρόνια μνημονίων, ορισμένοι εξακο-

λουθούν να λειτουργούν ως κοτζαμ-

πάσηδες της αυτοδιοίκησης και να

πετάνε τα λεφτά δεξιά και αριστερά

κατά το δοκούν. 

Από την παράταξη της Δούρου μίλησε

ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος

Καραμάνος, ο οποίος σημείωσε ότι η

Περιφέρεια «μισοαγοράζει το Attica
TV χωρίς μελέτη και κοστολόγιο».
Την ισχνή πλειοψηφία της απόφασης,

έλαβε ο Πατούλης από πέντε συμβού-

λους, από την παράταξη του Γιάννης

Σγουρού, οι 4 εκ των οποίων ανεξαρ-

τητοποιήθηκαν.

Για την ανεξαρτητοποίηση των τεσσά-

ρων περιφερειακών συμβούλων της

Παράταξης Σγουρού, ο Γιάννης Σγου-

ρός σημείωσε ότι  «αυτό είναι καθαρή

συναλλαγή, ο καθένας κρίνεται από

τις ενέργειές του, και ότι πλέον είναι

πασιφανές πως ο εκμαυλισμός και ο

εκφυλισμός της αυτοδιοίκησης έχει

μπει από την μπροστινή πόρτα».

Ακούγεται ότι και οι τέσσερις έλαβαν

έμμισθες θέσεις από τον Περιφερει-

άρχη.

Σήψη και παρακμή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
καταγγέλει ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αυτοδιοίκησης Γ. Σγουρός

Τέλος στην ταλαιπωρία στις Εφορίες
Άμεση λήψη εγγράφων,  από τον πολίτη, ηλεκτρονικά
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Καταρράκωση
της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας
Από τους “προστάτες” του πολίτη

Τα συμβάντα του Σαββάτου (9 Νοεμβρίου) στο Steam
Club (στο Γκάζι) είναι γνωστά στην κοινή γνώμη. Κατα
γράφονται ανάγλυφα στη μαρτυρία του Γιώργου
Απέργη, ο οποίος ήταν ο DJ εκείνης της βραδιάς. Ο τίτ
λος της μαρτυρίας του: «300 γονατιστοί με τα χέρια
στο κεφάλι». 
Για όσους επιθυμούν να πληροφορηθούν για τα συμ
βάντα και να ενημερωθούν σχετικώς μπορούν να ανα
τρέξουν στο φύλλο της 16ης Νοεμβρίου της ΕΒΔΟΜΗΣ,
όπου δημοσιεύεται το κείμενομαρτυρία του Απέργη.
Ο συντάκτης του γράφει χαρακτηριστικά: «για μία ώρα
η εικόνα είναι μία: 300 άτομα γονατιστά με τα χέρια
στο κεφάλι σαν έτοιμα για εκτέλεση μέσα σε χώρο
διασκέδασης». 
Αγαπητοί αναγνώστες, ας ξαναδιαβάσουμε αυτή την
πρόταση, στην οποία καταγράφεται ένα εμπειρικό γε
γονός. Η εικόνα από μόνη της όμως, έτσι όπως σχημα
τίζεται στο μυαλό όλων μας, είναι αποκαλυπτική για το
συμβάν: Έλληνες πολίτες (στην πλειοψηφία τους νέοι,
έφηβοι και λίγο μεγαλύτεροι) διασκεδάζουν σ’ ένα δη
μόσιο χώρο, σε μία δημοκρατική κοινωνία, η οποία
συγκροτείται σε θεσμικό επίπεδο ως κράτος δικαίου,
του οποίου συνταγματική υποχρέωση είναι η προστα
σία και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
της αξίας του ίδιου του ανθρώπου. 

Το ερώτημα που τίθεται, διατυπώνεται ως εξής: ποιά
απ’ όλα τα δομικά χαρακτηριστικά (δηλ. η ιδιότητα του
πολίτη, ο χαρακτήρας του δημόσιου χώρου, η ελληνική
πολιτική κοινωνία ως κράτους δικαίου, η συνταγματική
επιταγή της υπεράσπισης της αξίας του ανθρώπου)
μίας σύγχρονης ορθολογικής κοινωνίας, διασώθηκαν
κατά την αστυνομική επιχείρηση τύπου “μπλόκο”  στο
Steam Club; Η ρητή και χωρίς περιστροφές απάντησή
μου, ως πολιτικού φιλοσόφου, στο ερώτημα αυτό είναι
η εξής: η ελληνική πολιτική κοινωνία κατέρρευσε
μπροστά σ’ αυτό το αστυνομικό, βίαιο και βάρβαρο
συμβάν. 
Δεν θα κάνω καμία λεπτομερή ανάλυση για το πώς και
γιατί, η ιδιότητα του πολίτη εξευτελίστηκε, ούτε για το
πώς και γιατί το κράτος δικαίου ποδοπατήθηκε. Η κο
ρυφαία στιγμή της αστυνομικής βίας ανάγεται στον
εξευτελισμό του ίδιου του ανθρώπου. Ας απαντήσουν
οι ίδιοι οι δράστες πώς και γιατί οδήγησαν την «ψυχή»
των εφήβων και των νέων, εκείνη την νύκτα, μπροστά
στο γκρεμό! Πόσοι, άραγε, από τους 300 βρέθηκαν την
επόμενη να αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα;
Πόσοι, άραγε, από τους 300 θα ξαναβρεθούν με τις πα
ρέες τους και την ανθρώπινη συντροφιά τους, στους
χώρους της ηλεκτρονικής μουσικής; 
Πόσοι θα αισθάνονται ως πολίτες ότι “προστατεύον
ται” από τα όργανα του Υπουργείου “προστασίας του
πολίτη”. Πόσοι θα αισθάνονται “φίλοι” της ΕΛ.ΑΣ.;
Πόσοι θα είναι υπερήφανοι ως πολίτες της ελληνικής
“δημοκρατίας”; Πόσοι δεν θα προσχωρήσουν, έστω
ψυχολογικά, στους αντιεξουσιαστές, έστω ως συμπα
θούντες.
Η «μαύρη νύκτα» της 9ης Νοεμβρίου 2019 σκεπάζει το
πρόσωπο της δημοκρατίας μας με τον ίδιο τρόπο που
μία άλλη 9η Νοεμβρίου, σκέπασε το πρόσωπο της Δη
μοκρατίας της Βαϊμάρης. Αναφέρομαι στη «νύχτα των
κρυστάλλων» στη Γερμανία. Αλλά το ζήτημα που έθεσε
επί τάπητος η αστυνομική (κρατική τελικά) επιχείρηση
εκείνη την νύχτα δεν είναι οι ιστορικές αναφορές
(ακόμη και εάν και αυτές χρειάζονται), αλλά τί ακριβώς

συμβαίνει με την «αξία του ανθρώπου» στη δική μας
δημοκρατική κοινωνία κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα. 
Το δεύτερο ερώτημα που ζητάει απάντηση είναι το
εξής: μπορεί η ίδια η πολιτική κοινωνία μας (κρατικοί
θεσμοί, νομικές διαδικασίες, πολιτισμικό πνεύμα κ.α.)
να προστατεύσει την «αξία του ανθρώπου»; Και σ’
αυτό το ερώτημα θα απαντήσω χωρίς δισταγμούς: δυ
στυχώς δεν μπορεί. Και θα εξηγήσω τους λόγους:
πρώτον, επειδή αυτό το συμβάν αντιμετωπίσθηκε από
την κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ ως συνήθης «αστυνομική
επιχείρηση» και δεύτερον, επειδή αυτό το συμβάν στην
εποχή της υπερπληροφόρησης (μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης, κοινωνικά δίκτυα κ.α.) αποσιωπήθηκε. Ο Γεώρ
γιος Απέργης γράφει στο κείμενό του – μαρτυρία τα
εξής: «μου κάνει εντύπωση που σχεδόν κανένας από
τους θαμώνες δεν έχει αναρτήσει τίποτα»! 
Και η επικοινωνιακή αποσιώπηση, αλλά προ πάντων η
«σιωπή των αμνών» των ίδιων των ατόμων που υπέ
στησαν τον ανθρώπινο εξευτελισμό είναι ένα φαινό
μενο, το οποίο θα πρέπει να μας βάλει σε
προβληματισμούς. Να μας ανησυχήσει βαθύτατα.
Σ’ ένα σεμινάριο που είχα διοργανώσει στο Πανεπιστή
μιο της Φρανκφούρτης πριν από δέκα χρόνια, εξετά
σαμε το ζήτημα της θεμελίωσης των αποφάσεων και
των πράξεων όλων των θεσμών και των οργάνων στις
σύγχρονες πολιτικές κοινωνίες. Τα συμπεράσματα εκεί
νης της έρευνας συνοψίζονται στο εξής: σε μία κοινω
νία, στην οποία ένα οποιοδήποτε θεσμικό όργανο (π.χ.
η αστυνομία) προβαίνει σε πράξεις που ακυρώνουν το
αξιακό της σύστημα και επιπλέον αυτή η κοινωνία δεν
θεμελιώνει τις αποφάσεις της κατά ορθολογικό τρόπο,
είναι καταδικασμένη να ζήσει την ιστορία του αυταρ
χισμού και της αστυνομοκρατίας υπό νέες συνθήκες. 

Αυτό τελικά που συνέβη στο Steam Club εκείνη τη
νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 2019, συνοψίζεται στα εξής:
Ο θεσμός της αστυνομίας ξεπέρασε τα όριά του
«μπήκε στα χωράφια» της πολιτικής και το αποτέλεσμα
είναι: η απόλυτη αξία σε μία κοινοβουλευτική δημο
κρατία που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος να «γονατίσει με
τα χέρια στο κεφάλι» μπροστά στον “ηγεμόνα” της
κρατικής βίας. 

Ας αποφασίσουν, επιτέλους, οι κυβερνώντες: ποιός
ασκεί την εξουσία σ’ αυτή τη χώρα: οι πολιτικοί ή οι
αστυνόμοι; Ο πολιτικός Μητσοτάκης ή ο «αστυνόμος»
Χρυσοχοΐδης! 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

――――――
Σημείωση: Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙ
ΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Ανακοίνωση για την αστυνομική

βία, κυκλοφόρησε η Ελληνική

Ενωση για τα Δικαιώματα του Αν-

θρώπου, η οποία κρούει τον κώ-

δωνα κινδύνου για “πρακτικές που
παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές
και κανόνες κράτους δικαίου”.

Σημειώνει μεταξύ άλλων η ΕΕΔΑ: 

«Τις τελευταίες ημέρες δημοσιο-

ποιούνται καταγγελίες αλλά και

οπτικοακουστικά τεκμήρια για

επαναλαμβανόμενα επεισόδια

εκτεταμένης και ανεξέλεγκτης

αστυνομικής βίας. Την ίδια στιγμή

διατυπώνεται από αρμόδια και

αναρμόδια πολιτικά πρόσωπα

αλλά και από διαμορφωτές κοινής

γνώμης ένας δημόσιος λόγος που

δικαιολογεί ή ακόμα χειρότερα

επικροτεί παρόμοια φαινόμενα.

Αντιθέτως, δεν φαίνεται μέχρι στιγ-

μής να έχει κινητοποιηθεί κανείς

μηχανισμός ελέγχου, λογοδοσίας

και δίωξης περιστατικών αστυνομι-

κής αυθαιρεσίας. Επιπλέον, κατά

πάγια πρακτική, η στέρηση της

πρόσβασης σε συνήγορο υπερά-

σπισης των συλληφθέντων παρα-

βιάζει τα δικαιώματά τους, ενισχύει

τις ενδείξεις δυσανάλογης βίας,

καθώς και τη βασιμότητα των κα-

ταγγελιών για απάνθρωπη και

εξευτελιστική μεταχείριση.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σο-

βαρούς κινδύνους, καθώς ωθεί

στην εμπέδωση εντός της αστυνο-

μίας της αντίληψης ότι είναι επι-

τρεπτές συμπεριφορές «ρεβάνς»

έναντι οιουδήποτε προσώπου ή

ομάδας προσώπων, ή ακόμα και

όποιας περιοχής ταυτίζεται στο

δημόσιο λόγο με την παραβατικό-

τητα και την ανομία.

Οι πρακτικές αυτές  παραβιάζουν

θεμελιώδεις αρχές και κανόνες

του Κράτους Δικαίου και υπονο-

μεύουν τον φιλελεύθερο χαρα-

κτήρα της Δημοκρατίας.

Την πολιτική ευθύνη για όλα αυτά

επωμίζεται η Κυβέρνηση, εφόσον

μάλιστα δεν διαφαίνεται μέχρι

στιγμής να υπάρχει από πλευράς

της ετοιμότητα, ούτε καν διακηρυ-

κτική, για μια ουσιαστική διερεύ-

νηση των καταγγελιών. Ευθύνες

αναλογούν και στη Δικαιοσύνη

και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές

που έχουν καθήκον, ακόμα και αυ-

τεπαγγέλτως, να ασκήσουν τις

αρμοδιότητές τους.

Ο σεβασμός στους θεσμούς και

στην κρατική κυριαρχία δεν ενστα-

λάζεται από την αστυνομική αυθαι-

ρεσία και την τρομοκράτηση, ούτε

προσιδιάζει  σε μια αστική δημοκρα-

τία η αναφορά από υπουργικά χείλη

στο “ξύλο” ως στοιχείο “αναγκαστι-

κότητας της βίας”.

Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ανεξέλεγκτη αστυνομική βία!



Η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου εξαρτάται από την προ-

σωπικότητά του, της οποίας η έννοια ορίζεται από το σύ-

νολο των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του, είτε

αυτά είναι έμφυτα είτε επίκτητα και τα οποία τον διακρί-

νουν και τον προσδιορίζουν στις σχέσεις του με το οι-

κογενειακό περιβάλλον του ή με την κοινωνία στην

οποία ζει, δηλαδή με το χαρακτηριστικό τρόπο ζωής, με

τον οποίο σκέπτεται, αισθάνεται και συμπεριφέρεται,

σύμφωνα με τις ψυχικές διαθέσεις, τις τάσεις και τις

απόψεις του!!

Κάθε ενσυνείδητη ενέργεια του ατόμου, συμπεριλαμβά-

νεται στην αυτοεκτίμησή του και βαθμολογείτε από το

ίδιο το άτομο!!  

Ο τρόπος που βλέπει τον εαυτό του ένας άνθρωπος,

είναι μια συλλογή αξιών και πεποιθήσεων, τις οποίες

αποκτά  μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες, διαμορ-

φώνοντας γνώσεις,  που έχουν σχέση με την συμπερι-

φορά, τις ικανότητες, την εμφάνιση και την γενική αξία

του, που αντλεί από τις παρατηρήσεις των άλλων, οι

οποίες πρέπει να προσδιορίζονται από σεβασμό, λογική

και αξιοκρατία, για να έχουν και πραγματική αξία!!

Οι συσσωρευμένες εμπειρίες του ανθρώπου, με την πά-

ροδο του χρόνου, απεικονίζουν την εκτίμηση που δια-

μορφώνουν οι συνάνθρωποί του, με θετικές ή αρνητικές

γνώμες, βγαλμένες από τις δραστηριότητές του, οι

οποίες θα προσδιορίσουν  τελικά και τον χαρακτήρα

του!! 

Τα άτομα που τρέφουν υψηλή αυτοεκτίμηση για τον

εαυτό τους, είναι γενικά άνθρωποι δημιουργικοί, ανε-

ξάρτητοι και αυθόρμητοι και χάρη στα θετικά αισθήματα,

που τρέφουν για τον εαυτό τους, μπορούν να συγκεν-

τρώσουν την προσοχή στα υπό εξέταση ζητήματα και να

συλλάβουν νέες και πρωτότυπες ιδέες, χωρίς να ενδια-

φέρονται  για την γνώμη των άλλων!!

Αντίθετα οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση,

φαίνονται να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον της ζωής

τους στο «τι θα πουν  γι’ αυτούς οι άλλοι», με αποτέλε-

σμα να τους δημιουργούνται δυσμενείς ψυχικές κατα-

στάσεις, που τους εξωθούν σε εσφαλμένες αποφάσεις

ή ενέργειες, οι οποίες πολλές φορές είναι επιβλαβείς,

τόσο  στους ίδιους  όσο και  στους οικείους τους!!

Από πολλές επίπονες και μακρόχρονες επιστημονικές

έρευνες αποδείχθηκε, ότι οι συμπεριφορές των ατόμων

παρουσιάζουν ένα είδος εξάρτησης από τον ίδιο τον

εαυτό τους και γι’ αυτό παρατηρούμε κάποιον που γνω-

ρίζει τις αξίες του να πετυχαίνει το στόχο του, αντίθετα

με εκείνον που έχει χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και

δεν σημειώνει θετικές εξελίξεις στις ενέργειες του,

γιατί ακριβώς δέχεται την επιρροή από τον ίδιο του τον

εαυτό!!

Τα προβλήματα της χαμηλής αυτοεκτίμησης αποδίδον-

ται συχνά στην ανεπαρκή υποστήριξη των άλλων, γι’

αυτό υπάρχουν άτομα που έχουν αποκτήσει χαμηλή αυ-

τοεκτίμηση, επειδή κατακρίθηκαν από ξένες γνώμες ή

απέσπασαν λιγότερους επαίνους από αυτούς που περί-

μεναν, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι σωστό να

δέχονται περισσότερους επαίνους και φιλοφρονήσεις

από αυτούς που αξίζουν για να πετύχουν στις ενέργειές

τους, γιατί τότε θα δημιουργηθεί μια ψεύτικη εικόνα για

τον εαυτό τους και προτιμότερο είναι να παράσχουμε

ένα είδος βοήθειας,  την οποία έχουν ανάγκη, χωρίς να

κρίνουμε τις πράξεις τους!

Η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί για να αναπτυχθεί

η αυτοεκτίμηση του κάθε ανθρώπου για να γίνει η κινη-

τήρια δύναμη στις δραστηριότητες της ζωής του, βρί-

σκεται στην παιδική ηλικία!!

Ο άνθρωπος αποτελεί μιμητική οντότητα και η μίμηση

ξεκινά από την παιδική και εφηβική του ηλικία, εποχές

κατά τις οποίες αποκτά γνώσεις και εμπειρίες, συνήθως

με την επίβλεψη και φροντίδα των γονιών,  των δασκά-

λων και των συγγενών του, ενώ σπουδαίο ρόλο παίζει

και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μεγα-

λώσει!!

Η παιδική και εφηβική περίοδος της ζωής κάθε ανθρώπου

είναι καθοριστική για την ενήλικη συμπεριφορά του και γε-

νικά για την διάπλαση του χαρακτήρα του και γι’ αυτό η

διαπαιδαγώγησή του πρέπει να είναι προσεγμένη, ανε-

κτική, γεμάτη αγάπη και κατανόηση, χωρίς αυστηρές επι-

πλήξεις και τιμωρίες,  οι οποίες είναι  αναχρονιστικές,

εσφαλμένες και μη αποδοτικές, γιατί το παιδί παρουσιάζει

για άμυνα την εσωστρέφεια με ολέθρια αποτελέσματα

στην αυτοεκτίμηση του!!

Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι για την διαπαιδαγώγηση

κάποιου παιδιού, δεν συμπληρώνουν τις ενδεδειγμένες

ικανότητες, πρέπει να ζητηθεί βοήθεια από  κατάλλη-

λους επιστήμονες, χωρίς τη δημιουργία συμπλεγμάτων

κατωτερότητας, γιατί κάθε κλάδος της  επιστήμης, προ-

σφέρει τις ευεργετικές του ιδιότητες, σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις, τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε και να

αποδεχόμαστε, αν θέλουμε να ισχυριζόμαστε ότι ζούμε

σε πολιτισμένες κοινωνίες!!

Η έννοια της αυτοεκτίμησης είναι τελείως διαφορετική

από την έννοια της αυτοπεποίθησης, αν και τα υψηλά ή

χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης επηρεάζουν τα αντί-

στοιχα  επίπεδα της αυτοπεποίθησης και αντίστροφα!!

Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη πίστη του ανθρώπου,

που απορρέει από τις δυνατότητές του, με τις οποίες

μπορεί να λύσει τα προβλήματα του, όπως η εργατικό-

τητα, το θάρρος, η επιμονή, η δύναμη της θέλησής, η

σωφροσύνη, η συνέπεια, η ευσυνειδησία, η καλοσύνη

κ.α, ενώ η αυτοπεποίθηση αναφέρεται στις δυνατότητες

που πιστεύει  ότι έχει ο άνθρωπος, όπως είναι η ευφυϊα,

οι γνώσεις, οι δεξιότητες, τα ταλέντα, αλλά  και οι ικα-

νότητες, που μπορεί να αναπτύξει στις διάφορες δρα-

στηριότητες της ζωής του!!

Ο άνθρωπος αποτελεί κοινωνική οντότητα και μέσα από

την κοινωνικότητά του ανακαλύπτει τις πτυχές του εαυ-

τού του, αισθάνεται χρήσιμος και επιθυμητός, απολαμ-

βάνοντας τους καρπούς των δραστηριοτήτων του,

δηλώνοντας την θέλησή του στο περιβάλλον του και  ζη-

τώντας κάποια βοήθεια, όταν αυτή είναι αναγκαία, ενώ

πρέπει να αποδέχεται τις ομοιότητές του με τους συναν-

θρώπους του, να αναγνωρίζει τις τυχόν αποτυχίες του

και μάλιστα να πιστεύει ότι κάθε αποτυχία μπορεί να

αποτελέσει το θεμέλιο της επόμενης επιτυχίας του!!

Η ειλικρίνεια και η εκτίμηση του εαυτού του,  η αποδοχή

των λαθών του με την σωστή λήψη διορθωτικών δραστη-

ριοτήτων, η απαιτούμενη προσοχή στα σχόλια των

άλλων και η ανάλογη επέμβαση, αν αυτή είναι απαραί-

τητη, θα τον βοηθήσουν στη εδραίωση της αυτοεκτίμη-

σής του, στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει, εκτός από

το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον και η

σωστή διαπαιδαγώγησή του με  την κατάλληλη σχολική

μάθηση!!  

Η θετική ή η αρνητική εκτίμηση του εαυτού κάθε ανθρώ-

που, διαπλάθεται μαζί με τον χαρακτήρα του από την

στιγμή που έρχεται στο κόσμο και ζυμώνεται με όλα τα

καλά και κακά συμβάντα που αντιμετωπίζει, ενώ ολοκλη-

ρώνεται μέσα από πολλές και διαφορετικές δοκιμασίες,

γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο αποτελεί μια δύσκολη και πο-

λύπλοκη υπόθεση, αλλά και εξίσου σημαντική για τη ζωή

του!!

Απαραίτητη για κάθε άνθρωπο είναι μια καλή και υγιής

αποδοχή του εαυτού του, βασισμένη σε ιδανικά επίπεδα

χωρίς ακρότητες, για να μπορέσει να προσφέρει το

σωστό προσδιορισμό των αξιών για  την διάπλαση ακέ-

ραιου χαρακτήρα, καλλιεργώντας δυνάμεις, που θα του

επιτρέψουν να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες της

ζωής και αυτό θα προκύψει από μια ρεαλιστική και θετική

άποψη της αυτοεκτίμησης του!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αθώοι λόγω... παραγραφής!
Θυμάστε την υπόθεση Siemens; Το σκάνδαλο, που

είχε σηκώσει πολύ σκόνη, πριν από χρόνια. Κατηγο-

ρούμενοι για δωροδοκία και  πολλά άλλα εγκλήματα,

τότε βρέθηκαν 54 κατηγορούμενοι.

Αφού πέρασαν χρόοοονια και τα ξεχάσαμε, σχεδόν,

βγήκε η δικαστική απόφαση, η οποία κύριε έκρινε

αθώους τους 27 από τους 54, όχι γιατί δεν βρέθηκαν

ένοχοι, αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά γιατί πα-

ραγράφηκαν τα αδικήματα που είχαν διαπράξει, για

συμβάσεις του 1997!

Να θυμηθούμε τον Τσουκάτο, ο οποίος είχε παραδεχ-

θεί ότι μετέφερε βαλίτσες με χρήματα από τη

Siemens. Ε, αθωώθηκε λόγω παραγραφής. Να θυμη-

θούμε ότι μιλάμε για ένα εκατ. μάρκα από μίζα της

Siemens που όδευσε στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ κατά

ομολογία του Θ. Τσουκάτου, ο οποίος βρίσκεται ανά-

μεσα στους απαλλαγέντες λόγω παραγραφής... και

που βεβαίως δεν θα μάθουμε ποτέ σε ποιες τσέπες

πήγαν εκείνα τα εκατομμύρια.

Η απαλλαγή ήρθε με τον νέο Ποινικό Κώδικα, που

μπήκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2019, όπου η πράξη της

δωροδοκίας, κρίθηκε  σαν πλημμέλημα. Οι τότε

υπάλληλοι του ΟΤΕ, θεωρούνται ιδιωτικοί και όχι δη-

μόσιοι κι έτσι έπαψε η ποινική τους δίωξη.  

Για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, βε-

βαίως, ούτε κουβέντα.

Ε, ρε κόσμε έρμε. Πλήρωνε εσύ κάνοντας το σκατό

σου παξιμάδι, για να αθωώνονται όλοι αυτοί που δια-

σπαθίζουν το δημόσιο χρήμα για την πάρτη τους.

Όπως αντιλαμβάνεστε έρχονται και άλλες ...αθωώ-

σεις με τον Ποινικό Κώδικα. Θα ξεπλυθούν πολλές

αμαρτίες...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η αξία της ανθρώπινης αυτοεκτίμησης!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Οι κάτοικοι της περιοχής Μακρυγιάννη - Ακρόπολη,

χαιρετίζουν με βαθιά ικανοποίηση τις ιστορικές απο-

φάσεις 2102 και 2103/2019 της ολομέλειας του ΣτΕ

με την οποία τίθενται οι βάσεις για την απαγόρευση

ψηλών και υπερμεγέθων κτιρίων στην περιοχή Μα-

κρυγιάννη-Κουκάκι, τα

οποία υποβαθμίζουν το

αστικό και πολιτιστικό πε-

ριβάλλον του Μνημείου

της Ακρόπολης.

Το πρόβλημα είχε επιση-

μανθεί ήδη από το 1968

(51 χρόνια πριν) από την

UNESCO, αλλά δυστυ-

χώς -παρότι το 2004 η πε-

ριοχή Μακρυγιάννη

κηρύχθηκε αρχαιολογι-

κός χώρος-, δεν ακολού-

θησε εκ μέρους των

συναρμόδιων Υπουρ-

γείων Πολιτισμού και Πε-

ριβάλλοντος η αναμενόμενη θέσπιση ήπιων όρων

δόμησης, χρήσεων γης και η δημιουργία πλαισίου

προστασίας της περιοχής και του Μνημείου από την

σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, κυρίως λόγω

της ραγδαίας αύξησης του Τουρισμού. 

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

(ΕΛΛΕΤ),  ανταποκρίθηκε στο αίτημα των πολιτών

και σε συνεργασία με την Κίνηση πολιτών “Ακρό-

πολη Μακρυγιάννη SOS,

κινήθηκαν οργανωμένα

και πέτυχαν σημαντική

νίκη. 

Τώρα υπάρχουν πλέον οι

στέρεες βάσεις της δικα-

στικής απόφασης, και κρί-

νεται απαραίτητη και

εξαιρετικά επείγουσα η

άμεση κινητοποίηση και

συντονισμένη συνεργα-

σία των τριών συναρμό-

διων φορέων, ΥΠΠΟΑ,

ΥΠΕΝ και Δήμου Αθη-

ναίων για την προστασία

του αστικού περιβάλλον-

τος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με την θέ-

σπιση κατάλληλών και ξεκάθαρων όρων δόμησης για

το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

SaferInternet4Kids.gr
Η ασφάλεια στο διαδίκτυο

Την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

έλαβε το εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας SaferInter-

net4Kids.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

του ΙΤΕ για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του ίντερνετ

από παιδιά και νέους (Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 177197/Δ7). 

Παράλληλα υπό την

αιγίδα του Υπουρ-

γείου θα τελούν

πλέον και οι ενημερώ-

σεις που πραγματο-

ποιούνται στα

σχολεία πρωτοβάθ-

μιας και δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης

κάθε τύπου, όλης της

επικράτειας, από

μέλη του Ελληνικού

Κέντρου Ασφαλούς

Διαδικτύου και οι

οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση και αφύπνιση των μαθη-

τών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό

κόσμο και την εκπαίδευσή τους στις σωστές πρακτικές χρή-

σης του ίντερνετ.

O εκπαιδευτικός μπορεί πλέον κατά κρίση να εντάξει και στο

πρόγραμμά του, το μάθημα της πληροφορικής ή στο πρό-

γραμμα Αγωγής Υγείας για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

...Αν είσαι άντρας!
Παγκόσμια ημέρα του άντρα, 19 Νοεμβρίου

3 Αν είσαι άντρας...

3 Ένας αληθινός άντρας...

3 Πρέπει να φανείς άντρας...

Ποιoς τελικά είναι ο ορισμός του ΑΝΤΡΑ σ’ αυτές τις

φράσεις που τόσο συχνά ακούμε από γυναίκες αλλά και

από άντρες;

Άντρα, σαν λέξη ορίζουμε τον άνθρωπο που ανήκει στο

αρσενικό φύλο.

Για τον άντρα σαν έννοια, δεν φτάνει αυτό...

Ο ...ΑΝΤΡΑΣ θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά

για να τον θαυμάζουν οι γυναίκες και να τον σέβονται

οι υπόλοιποι άντρες. 

Θα ξεκινήσω με το τι ζητάνε οι άντρες, από τους ΑΝΤΡΕΣ,

γιατί είναι πιο εύκολο. Συνοψίζεται σε μια φράση. Ζητάνε,

να μην έχουν «γυναικεία» χαρακτηριστικά στην συμπερι-

φορά τους. Να είναι ντόμπροι, σταράτοι και να σέβονται.

Γι’ αυτό το τελευταίο, έχουν ειδικό κώδικα μεταξύ τους. 

Τα «γυναικεία» χαρακτηριστικά τα βάζω σε εισαγωγικά

γιατί φυσικά δεν αναφέρομαι στην ΓΥΝΑΙΚΑ, αλλά στις

γυναίκες, σαν έννοια που έχει αποδοθεί λόγω, ίσως, της

πλειοψηφίας αυτών, στην εποχή μας.

Τι θέλει όμως η γυναίκα από έναν ΑΝΤΡΑ;  Κι εδώ θα

καταφέρω να το συνοψίσω σε μία πρόταση. Να την έχει

“πριγκίπισσα”. 

Κάθε γυναίκα έχει στο μυαλό της τον άντρα – κατά

βάση – διαμορφωμένο από τα οικογενειακά της πρό-

τυπα. Από τον μπαμπά της. Και θα ήθελε να «απολαμ-

βάνει» από τον άντρα της, ό,τι απολάμβανε κι από τον

μπαμπά της. 

Όσο δυναμική και να είναι μια γυναίκα, πάντα θα θέλει

να μπορεί να νιώσει το κοριτσάκι, του ΑΝΤΡΑ. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Τότε που η γυναίκα φρόντιζε να μαγειρεύει στην σπηλιά

αυτά που κυνηγούσε και έφερνε ο άντρας.

Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι καταγεγραμμένα στο

υποσυνείδητό* μας τα χαρακτηριστικά αυτά και το μόνο

που συμβαίνει είναι να προσαρμόζονται στις συνθήκες

της εκάστοτε κοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει

να επιστρέψουμε στις κουζίνες μας. Όχι βέβαια. 

Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να φρον-

τίζουμε και οι δύο, ο ένας τον άλλον. Πρέπει να βρει

τρόπους ο άντρας να κάνει την γυναίκα να νιώθει ασφα-

λής. Να νιώθει ότι έχει δίπλα της κάποιον πιο δυναμικό

από εκείνη, που ενώ μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της,

να μην την αφήνει. Να την κάνει να χαμογελάει, να νιώ-

θει ξεχωριστή. Και τότε. Α...! Τότε θα απολαύσει ο ΑΝ-

ΤΡΑΣ την φροντίδα της ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Της γυναίκας που

θα είναι εφαλτήριο σε κάθε του κίνηση και θα είναι στή-

ριγμα σε κάθε εμπόδιό του...

Τρεις είναι οι μαγικές λεξούλες που κάνουν μια γυναίκα

να μην αποχωρίζεται τον άντρα και το αντίστροφο.

ΘΕΛΩ – ΘΑΥΜΑΖΩ – ΣΕΒΟΜΑΙ

Όταν υπάρχουν και συντηρούνται στο πέρασμα του

χρόνου και οι 3 αυτές έννοιες, δημιουργείται η μαγεία,

η μια αυτή λέξη που τους κρατάει για πάντα μαζί, η

ΑΓΑΠΗ. 

Σας φαίνονται ρομαντικά όλα αυτά; Μα η έννοια του

ΑΝΤΡΑ από μόνη της είναι ρομαντική, αλλά συνάμα και

πραγματική – σπάνια ίσως. 

Ψάξτε αυτούς τους άντρες λοιπόν. Ή ακόμα καλύτερα

– μανούλες – φτιάξτε τους.

―――――

* υποσυνείδητο: Οι βασικές αρχές του υποσυνείδητου είναι η αυτο-

συντήρηση, η προστασία και η αναπαραγωγή. Η ταχύτητα με την

οποία «τρέχει» το υποσυνείδητο, είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα

του φωτός...

Ιστορική απόφαση ΣτΕ για τα ψηλά 

κτήρια στην περιοχή της Ακρόπολης
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Την παραπάνω δέσμευση την έχουν υπογράψει σχε-

δόν το σύνολο της Ελληνικής Βουλής, ΣΥΡΙΖΑ (πλην

αυτών που αποχώρησαν), Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ), ΠΟ-

ΤΑΜΙ και βεβαίως ισχύει μέχρι σήμερα. 

Κατά τα άλλα ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 200

χρόνια της παλιγγενεσίας; Μα αυτό, που με αίμα μας

χάρισαν οι προπάτορές μας, πολεμώντας τον τουρ-

κικό ζυγό, το ακύρωσαν οι σημερινοί εκπρόσωποι της

Ελληνικής Βουλής σχεδόν στο σύνολό τους, όταν

υπέγραψαν στο 3ο μνημόνιο ότι: «κανένας νόμος δεν
θα ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή, αν δεν έχει προ-
ηγουμένως εγκριθεί από τους δανειστές!» 

Δέσμιος δηλαδή, ο ελληνικός λαός, των επιταγών της

τρόικας, των θεσμών και όπως αλλιώς θέλετε να τους

πείτε, ανεξάρτητα αν μας πιπιλίζουν το μυαλό ότι

«βγήκαμε από τα μνημόνια». Πώς βγήκαμε, αφού

μόλις προχθές, οι “θεσμοί” επέτρεψαν(!) στην ελλη-

νική κυβέρνηση, την παράταση έως και τον Απρίλιο

του 2020 του ευνοϊκού καθεστώτος για την προστα-

σία της πρώτης κατοικίας!, αλλά της επισημαίνουν

ότι: «θα πρέπει να αποφύγει περαιτέρω καθυστέρηση,
καθώς κάτι τέτοιο θα επιδρούσε αρνητικά στην απο-
κατάσταση της κουλτούρας πληρωμών στη χώρα»!

Οι φιέστες λοιπόν ανατέθηκαν στην Γιάννα Αγγελο-

πούλου και ήδη ξεκίνησαν τα προκαταρκτικά του εορ-

τασμού, καλώντας ο πρόεδρος της Βουλής Κων/νος

Τασούλας, εκπροσώπους της Βουλής νυν και τέως,

σε εκδήλωση για την «έναρξη των εργασιών της “Επι-

τροπής Ελλάδα 2021”».

Ανάμεσα στους καλεσμένους και η πρώην πρόεδρος

της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία απάν-

τησε στον πρόεδρο με μία επιστολή που έχει ενδια-

φέρον, γι’ αυτό και δημοσιεύουμε απόσπασμά της,

παραπλεύρως.

Η Ειρήνη Εμινίδου και ο Ζήσης

Σούρλας το βράδυ της 17ης Νοεμ-

βρίου δέχτηκαν επίθεση από τα

ΜΑΤ, ξυλοκοπήθηκαν και συνελή-

φθησαν και κακοποιήθηκαν βά-

ναυσα. Σε συνέντευξη που

παραχώρησαν στο “Ξεκίνημα” πε-

ριγράφουν  την «αναίτια» όπως

τονίζουν σύλληψή τους και την

αγριότητα με την οποία τους αντι-

μετώπισαν τα ΜΑΤ.

Παρουσιάζουμε ένα απόσπασμα,

για να καταλάβουμε αυτό που και

στο προηγούμενο φύλλο μας γρά-

ψαμε. Ότι τρέφεται ένα αστυνομικό

κράτος, που θυμίζει αυταρχισμό

χούντας.

«Αφότου τελείωσε η ειρηνική πο-

ρεία του Πολυτεχνείου κατευθυνθή-

καμε προς το σπίτι μιας φίλης μας

που βρίσκεται κοντά στο σημείο που

συλληφθήκαμε. Περνούσαμε από

την οδό Θεμιστοκλέους και ενώ τα

πράγματα ήταν αρκετά ήρεμα, ξαφ-

νικά τα ΜΑΤ ρίξανε δακρυγόνα και

άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος

μας. Από την άλλη μεριά της Θεμι-

στοκλέους εμφανίστηκε μια άλλη

διμοιρία και μας περικύκλωσε. Δεν

βλέπαμε από τα δακρυγόνα και εί-

χαμε πανικοβληθεί.

Ζήσης: Κατά τη σύλληψή μου δέ-

χτηκα χτυπήματα στο πρόσωπο και

το κεφάλι παρόλο που δεν αντιστά-

θηκα. Οι ΜΑΤατζήδες μας έβρισαν

χυδαία με σεξιστικά σχόλια και μας

είπαν χαρακτηριστικά “Θα βλέπετε
ΜΑΤ και θα προσκυνάτε!”. Έπειτα

μας πήγαν σε ένα γκαράζ πάνω από

το Αρχαιολογικό Μουσείο. Όταν

ήμασταν στο γκαράζ ακούσαμε

έναν ΜΑΤατζή να λέει “Δεν είναι

αυτοί ρε” με τον επικεφαλής να

απαντάει: “Αυτοί είναι, αλλάξαν τα

πράματα”. 

Ειρήνη: Ούτε εγώ αντιστάθηκα. Πα-

ρόλα αυτά μαζεύτηκαν από πάνω

μου αρκετοί αστυνομικοί οι οποίοι

με χτύπησαν πολύ, με έριξαν κάτω

και άρχισαν να με κλωτσάνε και να

με πατάνε κυρίως στο κεφάλι. Αντα-

νακλαστικά κάλυψα το κεφάλι μου

με τα χέρια μου, φωνάζοντας να με

αφήσουν και ζητώντας βοήθεια. Σε

κάποια φάση το χέρι μου δεν άν-

τεχε άλλο έτσι “έπεσε” στο έδαφος

και άρχισαν να μου το πατάνε.

...Μας μετέφεραν στην ΓΑΔΑ με

χειροπέδες, μας έγδυσαν εντελώς,

μας κατέβασαν ακόμα και τα εσώ-

ρουχα, για να μας κάνουν σωματικό

έλεγχο με ανοιχτές τις πόρτες, που

σήμαινε ότι οποίος ήθελε έμπαινε

και έβλεπε όποτε ήθελε ότι ήθελε».

«Κανένας νόμος δεν θα ψηφιστεί στην 
Ελληνική Βουλή, αν δεν έχει προηγουμένως 

εγκριθεί από  τους δανειστές!»...
3ο Μνημόνιο, Aύγουστος 2015

200 χρόνια Παλιγγενεσίας!

Κ
ύριε Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ για την πρό-

σκληση που μου αποστείλατε να παρευρεθώ

στην εκδήλωση για την «έναρξη των εργασιών

της “Επιτροπής Ελλάδα 2021» και της συνεργασίας

της με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, εν όψει της

προετοιμασίας της χώρας για την Επέτειο συμπλη-

ρώσεως 200 ετών από την Παλιγγενεσία»

Με βάση αυτήν την πρόσκληση, επιθυμώ να σας εκ-

θέσω τις ακόλουθες σκέψεις και προβληματισμούς

μου, εν αναμονή της απαντήσής σας:

1. Η Επέτειος της έναρξης της Ελληνικής Επανάστα-

σης του 1821 αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό γεγο-

νός, συνδεδεμένο άρρηκτα με τον ιστορικό και

ηρωικό αγώνα του λαού μας για Ελευθερία και Ανε-

ξαρτησία. 

Δυστυχώς, σήμερα, η Ελευθερία και η Ανεξαρτησία

που κατακτήθηκαν με αίμα και αυτοθυσία, έχουν

αφαιρεθεί βίαια, μέσω της επιβολής στη χώρα των

Μνημονίων, που αποτελούν εργαλεία αποικιοποί-

ησης της Ελλάδας και εξανδραποδισμού των Ελλή-

νων. Μέσω των Μνημονίων επιβλήθηκε και

εγκαταστάθηκε στη χώρα μας Επιτροπεία και εξωτε-

ρικός έλεγχος σε όλους τους τομείς της εσωτερικής

πολιτικής, αλλά και στην ίδια την κοινοβουλευτική

λειτουργία, που τελεί υπό την κηδεμονία των δανει-

στών. Κατά τους όρους και τις επιταγές του 3ου Μνη-

μονίου: «κανένας νόμος δεν θα ψηφιστεί στην
Ελληνική Βουλή, αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί
από τους δανειστές!», επιταγή που εξακολουθεί

μέχρι σήμερα να εφαρμόζεται, δυστυχώς. Ταυτό-

χρονα, με εντολές και οδηγίες των δανειστών, ρευ-

στοποιείται και σήμερα η δημόσια περιουσία και

αφαιρείται η πρώτη κατοικία των πολιτών. Αυτά, σε

πείσμα των διακηρύξεων της προηγούμενης Κυβέρ-

νησης ότι τα “Μνημόνια τελείωσαν».
Μ’ αυτό το δεδομένο, είναι σαφές ότι η χώρα μας βρί-

σκεται και σήμερα υπόδουλη ξένων δυνάμεων, που

σφετερίζονται τις εξουσίες που ανήκουν, κατά το Σύν-

ταγμα, στον λαό μας και οικειοποιούνται την περιουσία

του και το μέλλον του. 

Κατά την άποψή μου, σε αυτή την ιστορική και πολιτική

συνθήκη, μια Επιτροπή για την Επέτειο των 200 ετών από

την Επανάσταση του 1821 θα είχε νόημα μόνο εάν ανα-

λάμβανε την επιβεβλημένη σκληρή εργασία για την επε-

ξεργασία ενός σχεδίου Νέας Απελευθέρωσης της χώρα

μας από τα δεσμά των Μνημονίων και του παράνομου

Χρέους, και κατάκτησης της δημοκρατικής και εθνικής

μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, σε σύνδεση με το δια-

χρονικό, αγωνιστικό αίτημα του λαού μας για ιστορική αυ-

τογνωσία και δημοκρατικό αυτοπροσδιορισμό.

Η προσωπική και πολιτική μου θέση είναι ότι τιμούμε

τους ήρωες της Εανάστασης και το ιστορικό αυτό γε-

γονός όταν, με το παράδειγμά μας και τις πράξεις

μας, δικαιώνουμε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους

για την Ελευθερία. Αν το υπέρτατο αυτό αγαθό εγ-

καταλείπεται, καθίστανται άνευ ουσίας οι πανηγυρι-

κές εκδηλώσεις και οι Επιτροπές

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

σημείωση: οι υπογραμμίσεις δικές μας.

«Θα βλέπετε ΜΑΤ και θα προσκυνάτε»



Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή

Δημάρχων, εκπροσώπων OTA,  και επι-

στημονικών φορέων, έληξε  το 15ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού

Δικτύου Υγιών Πόλεων διάρκειας τριών

ημερών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συ-

νεδρίου αναπτύχθηκαν οι 6 Πυλώνες

της Πολιτικής των Υγιών Πόλεων που

είναι:  Άνθρωποι, Τόπος, Ευημερία, Ει-
ρήνη, Συμμετοχή και Πλανήτης. Η προ-

τεραιότητα στους ανθρώπους και η

διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε

κοινά αγαθά και υπηρεσίες, η λήψη

προοδευτικών μέτρων κοινωνικής προ-

όδου και επενδύσεις στην κυκλική οικο-

νομία ήταν στο επίκεντρο.

Κατά την ενότητα των 17 Στόχων Βιώ-

σιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. παρουσιά-

στηκε η Πολιτική του (Πανελλήνιου Ορ-

γανισμού Υγείας) Π.Ο.Υ., του Δικτύου

και των ΟΤΑ μελών για τη βιώσιμη ανά-

πτυξη. 

Πολύ σημαντική ήταν η ενημέρωση για

τα Προγράμματα του Ελληνικού Δι-

κτύου Υγιών Πόλεων που επικεντρώ-

νονται στην Πρόληψη και την

Προαγωγή της Υγείας. 

Αναπτύχθηκε εκτενώς ο ρόλος του

Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών

Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ) στην Ελλάδα, η θεσμική του

λειτουργία, το Προφίλ Υγείας και τα

Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ

Υγείας).

Ακόμα, εκπρόσωποι των ΟΤΑ παρου-

σίασαν καλές πρακτικές που εφαρμό-

ζονται  σύμφωνα με τις κατευθύνσεις

του Π.Ο.Υ. και εκπρόσωποι επιστημονι-

κών φορέων μίλησαν για τη σημασία

της έγκαιρης διάγνωσης, των νεότερων

δεδομένων καθώς και την πλήρη αξιο-

ποίηση της τεχνολογίας με ηλεκτρονι-

κές εφαρμογές.  

Κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών

του Συνεδρίου επραγματοποιούντο

ταυτόχρονες ενημερώσεις, εγγραφές

και εκπαιδεύσεις σε ποικίλα θέματα,

όπως: Ενημέρωση και  Εγγραφή Εθε-

λοντών Δοτών Αιμοποιητικών Κυττά-

ρων – από τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδα,

Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών ΚΑΡΠΑ

από την ΕΔΟΚ, Επίδειξη του Συστήμα-

τος Φοντίδας Υγείας LLM Care, Ενημέ-

ρωση για το Πρόγραμμα ΚΕΠ Υγείας. 

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου

βραβεύτηκαν οι Δήμαρχοι περισσότε-

ρων από 80 Δήμους που πληρούν τα

κριτήρια του Π.Ο.Υ ή έχουν δημιουργή-

σει ΚΕΠ Υγείας και έχουν επιδείξει ση-

μαντικό έργο προς όφελος των

δημοτών τους. 

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνε-

δρίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γε-

νική Συνέλευση του Δικτύου και οι

εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβου-

λίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πό-

λεων. Το νέο Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ

συγκροτήθηκε σε σώμα με επανεκλογή

ως Προέδρου του, τον κ. Γιώργο Πα-

τούλη, Περιφερειάρχη Αττικής.

Συμπεράσματα:

Η διάρθρωση των Ενοτήτων του φετι-

νού Πανελλήνιου Συνεδρίου, στηρίχ-

θηκε, στο μεγαλύτερο μέρος του, πάνω

στους έξι βασικούς πυλώνες πολιτικής

δράσης των Υγιών Πόλεων Ευρώπης,

όπως αποφασίσθηκαν και ψηφίστηκαν

από την Σύνοδο Δημάρχων και στους

17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης

των Η.Ε., με επίκεντρο την Υγεία. Σε

κάθε ενότητα υπήρξε  θεωρητική προ-

σέγγιση και Καλές Πρακτικές των

Δήμων μελών. 

Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία στην

εφαρμογή προγραμμάτων Δημόσιας

και Αστικής Υγείας, η αποτελεσματικό-

τητα και η καινοτομία των Τοπικών

Αρχών, η αποτελεσματικότητα στην

επαφή με τους πολίτες και τελικά μια

επιτυχημένη μέθοδος για την προ-

αγωγή της Υγείας, έθεσαν το κίνημα

των Υγιών Πόλεων στην καρδιά των

πολιτικών του Π.Ο.Υ. δίνοντας αυξη-

μένο ρόλο στις τοπικές αρχές.

Έχουμε νέες Πολιτικές Ατζέντες και

Συμφωνίες, που σηματοδοτούν την 7η

πενταετία στην οποία μόλις εισήλθαμε,

και νέες Στρατηγικές που θα καθορί-

σουν την εργασία μας με συνέργειες,

συμμαχίες, και νέες βασικές αρχές

όπως υγιή Διακυβέρνηση και Ηγεσία,

που θα κληθούμε να εφαρμόσουμε.

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της

ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, Περιφερει-

άρχης Αττικής δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Σε ελληνικό επίπεδο, έχουμε αλλαγή
και εκσυγχρονισμό του Καταστατικού,
εναρμόνισή του με τις νέες πολιτικές,
διεύρυνση προς τις Περιφέρειες της
Χώρας και νέες Τοπικές Αρχές που
μόλις ανέλαβαν μετά την πρόσφατη
εκλογική διαδικασία. Το Ελληνικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων έχει ήδη μια επιτυ-
χημένη πορεία εντός και εκτός Χώρας.
Μια πορεία που του επιτρέπει να πρω-
τοστατήσει και στην υιοθέτηση των
νέων πολιτικών και Συμφωνιών. Με 227
ΟΤΑ μέλη, είναι πλέον ένα ισχυρό Δί-
κτυο που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού της Χώρας και
με όλο και περισσότερους Δήμους και
Περιφέρειες να διαδραματίζουν ιδιαί-
τερα ενεργό ρόλο με καινοτόμα προ-
γράμματα για τους πολίτες τους. Είναι
έτοιμο να περάσει στην υλοποίηση των
νέων πολιτικών και να πρωτοστατήσει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

σ.σ. Εμεις πάντως σε τοπικό ή δημοτικό

επίπεδο δεν έχουμε δει αυτά τα αποτε-

λέσματα που σημειώνουν. Ας ελπί-

σουμε ότι θα το δούμε τώρα.
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Kαθολική κάλυψη υγείας

σε έξι πυλώνες
Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Χωρίς γιατρούς τα Νοσοκομεία;

Πριν δύο εβδομάδες (αρ. φ. 1108), γράφαμε ότι λήγουν οι συμβάσεις εκατον-

τάδων γιατρών της δημόσιας υγείας και κινδυνεύουν τα μείνουν τα Νοσοκομεία

χωρίς γιατρούς, κάτι που επεσήμαιναν και οι υγειονομικές περιφέρεις της

χώρας με έγγραφά τους σημειώνοντας ότι η δημόσια υγεία «έχει υπαχθεί σε
χαμηλή προτεραιότητα». Τόνιζαν επίσης ότι πρόκειται «για 600 αρχικά γιατρούς
που προσλήφθηκαν με ΕΣΠΑ και εμείς ως ηγεσία του Υπ. Υγείας παρατείναμε
με διαφάνεια την πολύτιμη προσφορά τους στα νοσοκομεία μέσα από  το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ». Καλούσαν δε τις διοικήσεις των νοσο-

κομείων να προβούν σε δεσμεύσεις πιστώσεων στους προϋπολογισμούς του

2019,  για να παραμείνουν όσοι χρειάζονται. Και είναι πολλοί οι γιατροί που θα

φύγουν, σε ένα σύστημα που έτσι κι αλλιώς χωλαίνει.

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας (ΕΙΝΑΠ) σε συνάντηση που είχε με τον

υφυπουργό υγείας (18.11.19)  για την επίλυση του προβλήματος, πήρε συγκε-

κριμένες απαντήσεις όπως  ότι:

― Στις 30/11/19 λήγει η θητεία των επικουρικών ΠΔΕ - πρώην ΕΣΠΑ (περίπου

285 στα νοσοκομεία της χώρας), αλλά θα δοθούν πιστώσεις στα νοσοκομεία

ώστε να προσλάβουν τον ίδιο αριθμό επικουρικών για ένα ακόμα έτος με συνή-

θεις ετήσιες συμβάσεις, διότι δεν υπάρχουν χρήματα μέσω Προγράμματος Δη-

μοσίων Επενδύσεων. 

― Επίσης ότι στο μέλλον, με τον ίδιο τρόπο, θα δίνεται προτεραιότητα στις θέ-

σεις επικουρικών όπου υπάρχουν ήδη υπηρετούντες, ώστε αυτές οι θέσεις να

μη χάνονται. Έτσι αντίστοιχα, σύμφωνα με τον κ. Υφυπουργό, το ίδιο θα ισχύσει

και για τους επικουρικούς γιατρούς που η θητεία τους λήγει Δεκέμβριο 2019

και Ιανουάριο 2020. 

Η εικόνα στα νοσοκομεία, πάντως, είναι απογοητευτική. Καλείς να κλείσεις ραν-

τεβού με γιατρό στα εξωτερικά ιατρεία και η ημερομηνία που σου προτείνουν

είναι πέραν των τριών μηνών! Και αν την ημέρα του ραντεβού λείπει ο γιατρός,

ή έφυγε λόγω σύμβασης ή λόγω σύνταξης, πας άλλους τρεις μήνες μετά, «Ζήσε

Μάη μου» που λέει ο λαός, προς δόξαν των ιδιωτικών κλινικών και αφαίμαξης

του πολίτη ή εξαθλίωσής του, λόγω αδυναμίας να πληρώσει για την  υγείας του.  

Αννα Μπουζιάνη
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1155 ξενοδοχεία πωλούνται στην Ελλάδα!
Σε εκτενή έρευνα που πραγ-

ματοποίησε και φέτος ο

ιστοχώρος, Tornos News, σε

δημοφιλείς διαδικτυακούς

τόπους για την αγορά και

πώληση ακινήτων, τον τε-

λευταίο χρόνο καταγράφη-

καν 1.155 αγγελίες για την

πώληση ξενοδοχείων στο

σύνολο της χώρας.

Ο αντίστοιχος αριθμός του

προηγούμενου έτους, ήταν

1.144 ξενοδοχεία, γεγονός

που καταδεικνύει ότι μεγά-

λος αριθμός ξενοδοχείων

στην Ελλάδα εξακολουθεί

να κινείται στα όρια της βιω-

σιμότητας.

Σημειώνεται ότι ο πραγματι-

κός αριθμός των προς πώ-

ληση ξενοδοχείων μπορεί

να είναι μεγαλύτερος από

αυτόν που καταγράφεται

στην έρευνα, γιατί υπάρ-

χουν και άλλοι διαδικτυακοί

τόποι, αλλά και μυστικότητα

πολλές φορές από τους

ιδιοκτήτες.

Σε γενικές γραμμές από τα

αποτελέσματα της έρευνας

φαίνεται ότι πλέον του 10%

των ιδιοκτητών ξενοδο-

χείων της χώρας επιθυμούν

να πωλήσουν τα ξενοδο-

χεία τους δημοσιοποιώντας

τις προθέσεις τους μέσω αγ-

γελιών.

Οι τιμές των προς πώληση

ξενοδοχείων, διαμορφώνον-

ται σύμφωνα με την τοποθε-

σία, την παλαιότητα, τα

τετραγωνικά αλλά και τα

αστέρια που διαθέτουν.

Για παράδειγμα, στο κέντρο

της Αθήνας διατέθηκαν τον

τελευταίο χρόνο  προς πώ-

ληση 128 ξενοδοχεία, με τα

72 να παραμένουν στα δια-

θέσιμα ακίνητα. Οι τιμές

τους ξεκινούν από τις

475.000 ευρώ.

Παράλληλα, στα νότια προ-

άστια διατέθηκαν προς πώ-

ληση 16 ξενοδοχεία, κυρίως

στις περιοχές της Βούλας,

της Βουλιαγμένης, του  Κα-

βουριού και της Νέας Σμύρ-

νης, με τις τιμές τους να

κυμαίνονται από 2,4 εκατ.

ευρώ έως 35 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, στη Βούλα εξα-

κολουθεί να πωλείται ξενο-

δοχείο 740 τ.μ. κατασκευής

του 1970, 5 επιπέδων στην

τιμή των 4,2 εκατ. ευρώ και

στο Καβούρι ξενοδοχείο κα-

τασκευής του 1980, 10.000

τ.μ., στην τιμή των 35 εκατ.

ευρώ.

Στον Πειραιά, επίσης, σε δη-

μοσίευση αγγελίας των τε-

λευταίων ημερών, διατίθεται

προς πώληση ξενοδοχείο

της τάξεως των 20 εκατ.

ευρώ, ενώ από τα 9 ξενοδο-

χεία που προσφέρθηκαν

προς πώληση από την αρχή

του έτους, εξακολουθούν να

πωλούνται τα 7.

Στα Χανιά, πριν από λίγες

ημέρες αναρτήθηκε αγγελία

πώλησης παραθαλάσσιου

ξενοδοχείου 15.000 τ.μ. ,

στην τιμή των 32 εκατ.

ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, έν-

τονη παρατηρείται η προ-

σφορά σε ξενοδοχεία των

Κυκλάδων. Ειδικότερα την

τελευταία εβδομάδα, αναρ-

τήθηκαν αγγελίες πώλησης

ξενοδοχείων σε Μύκονο και

Σαντορίνη. 

Στη μεν Μύκονο,  νεόδμητο

ξενοδοχείο 5.000 τ.μ. διατί-

θεται στην τιμή των 45 εκατ.

ευρώ, ενώ στη Σαντορίνη,

επίσης νεόδμητο ξενοδο-

χείο 9.000 τ.μ., προσφέρεται

στην τιμή των 13 εκατ.

ευρώ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από

την αρχή του χρόνου, προ-

σφέρθηκαν για πώληση στη

Σαντορίνη 73 ξενοδοχεία

και στη Μύκονο 38 ξενοδο-

χεία.

Tornos News

ΘΕΑΤΡΟ

«ΠΑΣΠΑΡΓΟΣ»

ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΣΑΡΔΑΚΑ   

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΦΑ»

«ΠΑΣΠΑΡΓΟΣ»,  είναι το νησάκι που παραμένει
εκεί, σαν σύμβολο ή σαν σκαλοπάτι μέσα στη θά-
λασσα για εκείνους που τα άφησαν όλα πίσω, και
ελπίζουν σε κάτι μπροστά». Μ’ αυτά τα λόγια, ο

σκηνοθέτης, μας δίνει το στίγμα του θεατρικού

έργου, που θα παρακολουθήσουμε.

Η πέτρινη αυτή νησίδα, μεταξύ της Χίου  και Μ.

Ασίας, έγινε αφορμή για τον ταλαντούχο συγγρα-

φέα Τηλέμαχο Τσαρδάκα, για να ενώσει, εποχές αν-

θρώπους, συναισθήματα.  

«Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Κοινή γαρ η τύχη και
το μέλλον αόρατο»  -Ισοκράτης-.  

Ο συγγραφέας, ο οποίος είναι και ο σκηνοθέτης της

παράστασης,  μας μετέφερε  με ευαισθησία, στη δια-

χρονική οδύσσεια του ανθρώπου.  Την βίαιη μετακί-

νηση ανθρώπων από την πατρίδα τους, σε άλλους

τόπους.  Μια οπτική για τους μετανάστες, και τους

πρόσφυγες. Πάνω σ’ αυτή τη βραχονησίδα, αφηγούν-

ται τρεις άνθρωποι τη δική τους  περιπέτεια.  Διαφο-

ρετικός χρόνος, άλλες πατρίδες, άλλος θεός, ίδια

ελπίδα όμως, για λίγο ουρανό, λίγο ψωμί, και ένα κα-

λύτερο αύριο. Αργά, σταδιακά και βασανιστικά,  χά-

νουν, όχι μόνο το σπίτι τους, την πατρίδα,  τους

ανθρώπους τους, τα παιδιά, τα χρήματά τους, αλλά

χάνουν και την ταυτότητα και την υπόστασή τους.    

Πόλεμος, διακινητές, έμποροι ελπίδων, συρματο-

πλέγματα, τοίχοι, άγνωστοι άνθρωποι, άλλες κουλ-

τούρες, και φόβος – φόβος.  

Οι ηθοποιοί σε στιγμές μοναδικές, άλλοτε να μας

κάνουν να συμπάσχουμε, και άλλες φορές να ονει-

ρευόμαστε μαζί τους. Μια ισορροπία  τρόμου.  Τα

σκηνικά και οι φωτισμοί στηρίζουν και ενισχύουν

την αφήγηση. Μια παράσταση που δεν πρέπει να

χάσετε.       
ΈΦΗ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ, σκηνοθέτης 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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«Συνετῶν ἀνδρῶν πρίν γενέσθαι τα δυσχερῆ προνοῆσαι
ὅπως μή γένηται· ἀνδρείων δέ, γενόμενα εὖ θέσθαι».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Α΄, 78,1)

(= Χαρακτηριστικό των συνετών ανθρώπων είναι, προτού

να εκδηλωθούν/ξεσπάσουν τα δυσάρεστα να προνοή-

σουν για να μη συμβούν, και των γενναίων, όταν αυτά

συμβούν, να τα αντιμετωπίσουν σωστά).

«Μή πᾶσι πίστευε» (=Να μην τους εμπιστεύεσαι όλους).

«Δίδασκε καί μάνθανε τό ἄμεινον». 
(= Να διδάσκεις και να μαθαίνεις ό,τι είναι το καλύτερο).

«Θεράπευε τήν ἀλήθειαν» (= Να επιδιώκεις την αλήθεια).

Ξεκινήσαμε το άρθρο μας με μερικά αποφθέγματα του

Πιττακού του Μυτιληναίου, 650-570, ενός από τους επτά

σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας και πολιτικού και στρατιω-

τικού ηγέτη της Μυτιλήνης, για να σας προϊδεάσουμε για

τα επόμενα.

«ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Σας λέει κάτι το παραπάνω σύνθημα (σλόγκαν);

Εμένα μου θυμίζει ένα κοινό προεκλογικό σύνθημα, όπως

“ΕΛΛΑΔΑ 2031, 2041, 2051” ή και την επωνυμία μιας

εταιρείας, οργάνωσης, συλλόγου, ομάδας κ.λπ. Κι όμως

αυτό είναι το “σήμα κατατεθέν” (brand name) της επιτρο-

πής που συστάθηκε για τα 200 χρόνια από την έκρηξη της

Ελληνικής Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης, με επι-

κεφαλής την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, η

οποία είχε διατελέσει και πρόεδρος της οργανωτικής επι-

τροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στην Αθήνα.

Το “ΕΛΛΑΔΑ 2021” δεν θυμίζει καθόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑ-

ΝΑΣΤΑΣΗ. Θα περίμενα ένα άλλο σύνθημα, αντάξιο των

αγώνων μας για την εθνική μας ελευθερία όπως:

“ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021” ή “200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ” ή “200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕ-

ΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΜΑΣ” ή της “ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΑ-

ΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣ ή της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ”.

Αλλά τι περιμένετε, όταν κάποιοι ασπάζονται το ψευδοϊ-

δεολόγημα ότι γίναμε έθνος-κράτος το 1830, ότι αν δεν

είχε προϋπάρξει ο Διαφωτισμός θα ήμαστε ακόμη σκλα-

βωμένοι και ότι δεν θα είχαμε απελευθερωθεί χωρίς την

υποστήριξη των Μεγάλων “Προστάτιδων” / Πατρώνων Δυ-

νάμεων. Ας μην κοροϊδευόμαστε, το αδούλωτο ελληνικό

αγωνιστικό πνεύμα και το αίμα των χιλιάδων αγωνιστών

που θυσιάστηκαν για την δική μας πατρίδα, μας χάρισε

την πολυπόθητη Ελευθερία μας.

Ένας από τους εκτενέστερους Εθνικούς Ύμνους από τα

200 εθνικά κράτη του κόσμου είναι ο Ελληνικός, ο οποίος

αποτελείται από 158 στροφές, λόγω της βαθιόχρονης

ιστορίας της Ελλάδας, του έμφυτου, χαλκέντερου αγω-

νιστικού φρονήματος και της θαρραλέας ψυχής των κα-

τοίκων της. Σας θυμίζω τη 2η στροφή: Η Ελευθερία

στηρίζεται στην Ανδρεία, “ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ”

και αυτή πηγάζει απ’ τα κόκκαλα τα ιερά των αγωνιστών

Ελλήνων που έπεσαν υπέρ αυτής, για να μας εξασφαλί-

σουν ένα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. Σήμερα λόγω της καύ-

σης των νεκρών δεν θα μιλάμε πια για κόκκαλα ιερά, αλλά

για στάχτη ιερή, οπότε έτσι δεν θα μπορούμε να αναγνω-

ρίζουμε την καταγωγή των νεκρών, αφού δεν θα μπο-

ρούμε να πάρουμε απ’ αυτά δείγμα DNA.

Η γνωστή ρήση του Διονυσίου Σολωμού, 1798-1857, “Το
Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί Εθνικόν ό,τι είναι Αλη-
θές», (Ένας στοχασμός του ποιητή. Προλεγόμενα Ιακώβου Πο-

λυλά, XVI. Ποιήματα Ίκαρος, 1961, 39), παραμένει νεκρό

γράμμα ή παραλλαγμένο αντικαθιστώντας το Εθνικόν με

τη λέξη “Αντεθνικόν”.

Ο ιερός αυτός προσδιορισμός “εθνικός” σήμερα εξοβελί-

στηκε από την πολιτική κονίστρα (βλέπε Υπουργείο Παι-

δείας, Υπουργείο Άμυνας), διατηρείται όμως ακόμη στον

αθλητικό χώρο, στις εθνικές αντιπροσωπείες των ομά-

δων, αλλά και εκεί όχι για πολύ μετά τη σύνθεση των ελ-

ληνικών ομάδων με ξένους, ελληνοποιημένους παίκτες.

Θα εορτάσουμε τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενε-

σίας, χωρίς τους επαναστάτες - ήρωες που τη δημιούρ-

γησαν. Η επικεφαλής της επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021”, κ.

Αγγελοπούλου αναφέρθηκε στους σύγχρονους ήρωες -

είδωλα: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ζαχαρία Ιμάμ, Κάχι Κα-

χιασβίλι δίνοντας καθαρά το στίγμα των εορταστικών εκ-

δηλώσεων που θα ακολουθήσουν και θα έχουν γεύση και

άρωμα πολυπολιτισμικότητας. Απορώ πως δεν σκέφθηκε

κανείς ιθύνων νους ακόμα, να συνεορτάσουμε με τους

κατακτητές μας Οθωμανούς τα 200 χρόνια της “Ανεξαρ-

τησίας” μας, της τυπικής, αφού από τότε τελούμε υπό

την κηδεμονία των Ξένων Μεγάλων “Προστάτιδων” Δυ-

νάμεων σε καθεστώς προτεκτορατικής αυτοδιοίκησης.

Έτσι θα κατευνάζαμε το θηρίο που μουγκρίζει αδηφάγα

απέναντι από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και

μας απειλεί διαρκώς να μας πνίξει ανοίγοντας τη στρό-

φιγγα των μεταναστών - προσφύγων, παροχετεύοντάς

μας μερικά ακόμη εκατομμύρια.

Θύμα και θύτης μαζί. Για να τελειώνουμε μια και καλή με την

αιώνια αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί μόνο προβλήματα

και αδιέξοδα. Ας δώσουμε τα χέρια, να ξέρουμε όμως ότι

μετά, κάποιο κομμάτι θα μας λείπει. Ο Τούρκος δεν έχει

μπέσα! Καμμία μνεία για τους αγωνιστές - ήρωες, ίσως γιατί

πρέπει να ξεχάσουμε τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους,

αφού ήδη έχουμε κατεβάσει τις εικόνες και τις φωτογρα-

φίες τους από τα σχολεία μας, για να μην προσβάλουμε

άλλες εθνότητες με τις οποίες πολεμήσαμε.

Την αδιανόητη εισήγηση να ’ναι η Τουρκία τιμώμενη χώρα

στη ΔΕΘ του 2021 έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν (1954) κατά τη συνάντησή τους την 4/3/2019. Ο

Τούρκος πρόεδρος αποδέχθηκε αιφνιδιασμένος και απο-

σβολωμένος την πρόταση Τσίπρα να τιμήσει η Ελλάδα

την Τουρκία.

Η πρότασή του δεσμεύει και την επόμενη κυβέρνηση του

κ. Κ. Μητσοτάκη! Περιμένουμε απάντηση. Αν συμβεί αυτό

θα αποτελέσει μια ακόμη παγκόσμια ελληνική πρωτοτυ-

πία: «Η καθημαγμένη Ελλάδα θα τιμήσει τον σφαγέα της
το 2021». Γνωρίζετε άλλη χώρα στον κόσμο; Εγώ όχι.

Σφάξε με αγά μου να αγιάσω!!!

ΤΟΤΕ οι πρόγονοί μας αισθάνονταν

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ

σήμερα εμείς είμαστε

ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ!

ΤΟΤΕ υπήρχε ΦΡΟΝΗΜΑ σήμερα ΦΡΟΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!

ΤΟΤΕ υπήρχε ΗΡΩΙΣΜΟΣ - ΘΑΡΡΟΣ - ΑΝΔΡΕΙΑ

σήμερα ΔΕΙΛΙΑ - ΑΤΟΛΜΙΑ - ΦΟΒΟΣ!

ΤΟΤΕ υπήρχε ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ σήμερα ΠΟΛΩΣΗ

και ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ που οδηγεί 

στην ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ!

Ο συνδυασμός του ηρωισμού και της πολιτότητας ήταν

τα εχέγγυα που μας εξασφάλισαν την Ελευθερία.

Όλοι μας έχουμε χρέος να υπερασπισθούμε μια έννοια

ξεχασμένη με ανεπανόρθωτες ολέθριες συνέπειες σ’

αυτή την ταλαίπωρη πατρίδα. Εκείνη της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Να τοποθετήσουμε την Ελληνική Επανά-

σταση στις πραγματικές της διαστάσεις, να αποκαταστή-

σουμε την ιδεολογική αύρα των Επαναστατών και των

Ελλήνων Διαφωτιστών που την οραματίστηκαν. Να κοι-

τάξουμε και να κατανοήσουμε τον αγώνα της Παλιγγε-

νεσίας μέσα από τα δικά της μάτια και όχι μέσα από τους

παραμορφωτικούς φακούς εκείνων που δεκαετίες αργό-

τερα συνέθεσαν μια ταυτότητα με αντιφατικές έννοιες,

αξίες, αντιλήψεις, οδηγώντας την ελληνική κοινωνία

στην πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει μέχρι και σήμερα.

Τα πάντα σήμερα στην κοινωνική ζωή της χώρας μας καθο-

ρίζονται και ελέγχονται από την Επικοινωνιακή Πολιτική,

τις κινήσεις/παίγνια Εντυπωσιοκρατίας και Εντυπωσιοθη-

ρίας, που είναι στοχευμένα να αποπροσανατολίσουν την

κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα που την ταλα-

νίζουν. Το Α και το Ω στις ημέρες μας είναι ο τρόπος που

επικοινωνείται ένα γεγονός. Οι έστω και ελάχιστα υποψια-

σμένοι με τα κοινωνικά τεκταινόμενα αντιλαμβάνονται τι

τους γίνεται και τι τους περιμένει.

Ποια ιδεολογικά και ηθικά αντισώματα θα τονώσουν του

λαού την εθνική του αυτοπεποίθηση, αυτοσυνειδησία,

αξιοπρέπεια, υπόληψη και την ιδιοπροσωπία του, θα τον

εμψυχώσουν να σεβαστεί και να εμπνευστεί από τους

προγόνους του, αλλά πρωτίστως θα τον καθοδηγήσουν

να συνεχίσει να παράγει την ιστορία του με λιγότερα

σφάλματα;

Ποια είναι η αποστολή του Ελληνισμού σήμερα, μέσα στο

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και συγκεχυμένο περιβάλ-

λον; Πώς ο λαός μας θα αποκτήσει Εθνική Αυτογνωσία;

Πώς θα αποφύγουμε το σύγχρονο πνευματικό ραγιαδισμό

και γενιτσαρισμό; Άνθρωποι αξιόλογοι υπήρχαν και υπάρ-

χουν, γενικώς ποτέ δεν έλειψαν από τον τόπο μας, αρκεί

να αξιοποιηθούν, απλώς καταφέραμε συνήθως να επιπλέ-

ουν οι φελλοί ως ελαφρότεροι. «Ο εφησυχασμένος /
απράγμων πολίτης ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ τη Δημοκρατία. Ο ανή-
συχος / ενεργός πολίτης την ΥΠΟΣΤΥΛΩΝΕΙ”.            Π.Ι.

Πρέπει να γνωρίζουμε: Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι μπο-

ρούμε και πού βαδίζουμε.

Ο Γιώργος Σεφέρης (1900-1971) το προσδιορίζει πολύ

σωστά στο ποίημά του “Ένας γέροντας στην ακροποτα-
μιά”, που έγραψε στο Κάιρο, την 20ή Ιουνίου 1942.

«Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε πώς και κατά πού
προχωρούμε, όχι καθώς ο πόνος μας το θέλει και τα πει-
νασμένα παιδιά μας...».

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀφιστορίας

ἄρχεσθαι 
&

Παραϊστορίας
παύεσθαι

Πίνακας του Θεόφιλου (1870-1934), 19ος αι., Ρήγας και Κο-
ραής υποβαστάζουν την Ελλάδα.
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Η Αρμονία του Χώρου – η Τέχνη του Ευ Ζην

είναι φιλοσοφία, τέχνη και επιστήμη, η

οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες

της σύγχρονης ζωής και της περιβαλλοντι-

κής ψυχολογίας. 

ΕΥ ΖΗΝ δεν σημαίνει μόνο ευημερία. Είναι η σωμα-
τική, συναισθηματική, ψυχική, πνευματική και οικο-
νομική ευρωστία.
Η Τέχνη του Ευ Ζην είναι η επιστήμη της ζωής. Εφαρμό-
ζοντάς αυτήν την μοναδική τέχνη μπορείτε να χαράξετε
την πορεία της ζωής σας όπως την ονειρευόσαστε!
Αρκεί να το θελήσετε! Στην σημερινή κατάσταση, την

οποία αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, είναι επιτακτικότερο

από ποτέ να δείτε την ζωή σας από μίαν άλλη οπτική

γωνία. Αυτήν, η οποία θα σας αρματώσει με τα κατάλληλα

μέσα για να ξεπερνάτε οποιαδήποτε εμπόδια και να είσα-

στε υπεράνω όλων των συγκυριών, των συνθηκών και των

καταστάσεων.

Είναι η ελληνική φιλοσοφία της αλληλεπιδράσεως αν-

θρώπου και περιβάλλοντος, και της εναρμονίσεως με το

περιβάλλον μας και με τον εαυτό μας, μέσω των χώρων

στους οποίους κατοικούμε και εργαζόμαστε, Οι αρχαίοι

Έλληνες είχαν αναγάγει την Αρμονία του Χώρου σε

υψηλή τέχνη και επιστήμη.

Οι χώροι στους οποίους κατοικούμε, εργαζόμαστε και

κινούμεθα διαπλάθουν την προσωπικότητά μας, γι’

αυτό, όπως έλεγε «ο διδάσκαλος των αιώνων», ο Πυθα-

γόρας, υπεράνω όλων είναι η συμμετρία. 

Η Αρμονία τουΧώρου – Η Τέχνη τού Ευ Ζην, είναι η βελ-

τίωση της ποιότητας της ζωής μας, σε όλους τους το-

μείς, αρμονία στον ψυχικό και στον εξωτερικό μας

κόσμο. Είναι το παγοθραυστικό με το οποίο ανοίγουμε

τον δρόμο για την ευτυχία και την επιτυχία.

Η Ευτυχία και η Επιτυχία δεν είναι συμπτώσεις. Τις δη-
μιουργούμε.
Την επιτυχία μας και την ευτυχία μας, τις δημιουργούμε

εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για το πεπρωμένο το

οποίο, καθημερινά, δημιουργούμε με τις σκέψεις μας, τα

λόγια μας και την συμπεριφορά μας απέναντι στον

εαυτό μας και στους άλλους 

Το περιβάλλον δεν είναι μόνον οι χώροι μας, ιδιωτικοί ή

επαγγελματικοί, είναι και, μάλιστα, υπεράνω όλων, ο

εσωτερικός μας κόσμος, ο οποίος γράφει το πεπρωμένο

μας. Όταν υπάρχει δυσαρμονία στον εσωτερικό μας

κόσμο, εγκλωβιζόμαστε σε μία δίνη κακοτυχίας και ανα-

ρωτιόμαστε τι φταίει για την κακοδαιμονία μας

Το περιβάλλον μας και ο εσωτε-

ρικός μας κόσμος είναι αλληλέν-

δετα και επηρεάζουν το ένα το

άλλο. Ό,τι εκπέμπεται από τον

χώρο μας, ιδιωτικό ή επαγγελμα-

τικό, επιδρά στον ψυχισμό μας,

θετικά ή αρνητικά, ο δε εσωτερι-

κός μας κόσμος προβάλλεται στο

περιβάλλον μας, το οποίο τον αν-

τανακλά εκ νέου στον ψυχικό

μας κόσμο. Όταν η ενέργεια η οποία εκπέμπεται είναι

επωφελής, ο κύκλος είναι εποικοδομητικός με ευεργε-

τική επίδραση στα συμβάντα της ζωής μας. Όταν όμως

είναι επιβλαβής δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος με

αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή μας. Γι’ αυτό πρέπει και οι

δύο χώροι, εξωτερικός και εσωτερικός να βρίσκονται

σε αρμονία, σε ισορροπία και σε συμμετρία. 

Η Φύση και το περιβάλλον μας, έχουν άμεση σχέση με

την ψυχική και σωματική μας υγεία, και η υγεία μας, με

το Ευ Ζην μας. Ζούμε μέσα σε έναν ωκεανό ενεργείας,

σαν τα ψάρια στο νερό, και όλα εξαρτώνται από το αν

είναι επωφελής ή επιβλαβής. Αυτή είναι η επιστήμη του
ΕΥ ΖΗΝ - της Αρμονίας του Χώρου. Όταν γνωρίζουμε

πού ειναι η ρίζα του κακού μπορούμε να την κόψουμε

και να μεταλλάξουμε την επιβαβή ενέργεια σε επωφελή. 

Ο κόσμος είναι όπως τον σκεπτόμαστε. Και αυτός ο κό-
σμος δημιουργείται  από το περιβάλλον μας, το οποίο
σφυρηλατεί την ψυχοσύνθεσή μας και διαπλάθει την
προσωπικότητά μας.

Η Αρμονία του Χώρου και η φυσική μιλούν την

ίδια γλώσσα: Ενέργεια

Στη σύγχρονη εποχή, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μό-

λυνση, κτήρια, ηχορύπανση, πράγματα τα οποία δημι-

ουργούν τεχνητές δονήσεις, διαταράσσουν τις φυσικές

δονήσεις της Γης και του ανθρωπίνου εγκεφάλου και δη-

μιουργούν ένταση, επιθετικότητα και εγωισμό, καθώς

και σοβαρές ασθένειες.

Η Αρμονία του Χώρου μάς συμφιλιώνει και μας εναρμο-

νίζει και πάλι με το περιβάλλον μας, μας συντονίζει με

τις επωφελείς δονήσεις και μας καθιστά ικανούς να αντ-

λούμε ενέργεια από το φυσικό, ευεργετικό δυναμικό, το

οποίο υπάρχει παντού γύρω μας. Τα πάντα είναι θέμα

ενέργειας, όπως γνωρίζει η φυσική, και όταν ξέρουμε

πώς να την χρησιμοποιούμε, προς όφελός μας, έχουμε

ευημερία, τύχη, υγεία και καλές σχέσεις με όλους.

Διότι, για οτιδήποτε θέλουμε να επιτύχουμε, από το πιο

μεγάλο έως το πιο μικρό, χρειαζόμαστε υψηλή ενέρ-

γεια, για την οποία πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει

στους χώρους όπου κατοικούμε και εργαζόμαστε.

Η ενέργεια είναι πανταχού παρούσα και, όπως η τέχνη,

εκφράζεται κατά πολλούς τρόπους και παίρνει ποικίλα

σχήματα. Ουσιαστικά, τα πάντα είναι ενέργεια εν κινήσει

(Ε=mc2). Υπάρχει, όμως, μία διαφορά μεταξύ της προ-

σωπικής ενέργειας του καθε ατόμου, της ενέργειας της

κατοικίας και εκείνης του επαγγελματικού χώρου.

Η Αρμονία του Χώρου έχει ένα ευρύτατο φάσμα. Tα θέ-

ματα, τα οποία εξετάζουμε είναι πολλά και ποικίλα όπως

η θέση μίας περιοχής, η μορφολογία του περιβάλλοντος

χώρου είτε στην ύπαιθρο είτε στην πόλη, το σχήμα του

οικοπέδου ή του κτηρίου και τα υλικά, τα οποία χρησι-

μοποιούνται, η κάτοψη της κατοικίας ή του επαγγελμα-

τικού χώρου, τα έπιπλα και η όλη διαρρύθμιση, και πως

όλα αυτά επηρεάζουν τον άνθρωπο.

Η Αρμονία του Χώρου δεν είναι μόδα, αλλά τρόπος

ζωής, και, όποιος την ενστερνίζεται, οδηγείται στην προ-

σωπική ευτυχία καί στην επαγγελματική επιτυχία και γί-

νεται κύριος του εαυτού του και της ζωής του. 

Δημιουργήστε αρμονία στο χώρο σας και οργανώστε

τον, όπως θέλετε να οργανώσετε την ζωή σας, για να

μπορέσετε να το επιτύχετε. Δυσαρμονία και εγκλωβι-

σμένη και επιβλαβής ενέργεια προκαλούν ανεξήγητα

εμπόδια, τα οποία δεν σας επιτρέπουν να υλοποιήσετε

τους στόχους σας, ακόμα και όταν όλα φαίνονται πολύ

ευνοϊκά. 

Γίνετε κύριοι του εαυτού σας, πάρτε την τύχη σας στα

χέρια σας, με την συναρπαστική Τέχνη του Ευ Ζην και

γράψτε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, όπως το

επιθυμείτε και το ονειρευόσαστε. Μάθετε να κάνετε
κάθε κατάσταση ευκαιρία. Μάθετε να κάνετε τα όνειρά
σας πραγματικότητα! Μπορείτε να κάνετε τα πάντα
αρκεί να το θελήσετε. 

Η Ζωή είναι Τέχνη. Το Ευ Ζην είναι Υψηλή Τέχνη και
είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο, με το οποίο μπο-
ρούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα και
να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας. ΄Οποιος εφαρμό-
ζει την Αρμονία του Χώρου σωστά δεν μπορεί να «γλυ-
τώσει» από το ΕΥ ΖΗΝ!

Ελένη Καΐρη

Harmony of Space

Συγγραφέας, σύμβουλος Αρμονίας του Χώρου

www.hellenicfengshui.com

Tο Ευ Ζην, το μεγάλο ιδανικό των αρχαίων Ελλήνων και ο

πολυπόθητος στόχος όλων, βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας

τον χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Το βιβλίο πραγμα-

τεύεται τον τρόπο για να έχετε πραγματικό Ευ Ζην, υγεία

και ευημερία σε όλους τους τομείς της ζωής, και να βαδί-

ζετε στα ίχνη του. Η υλοποίηση των ονείρων μας εξαρτάται

από την σχέση μας με το περιβάλλον μας. Μπορούμε να

πραγματοποιήσουμε ό,τι επιθυμούμε και θέλουμε. Την τύχη

μας και το πεπρωμένο μας τα πλάθουμε εμείς οι ίδιοι.

Η Αρμονία του Χώρου είναι τρόπος ζωής. Το βιβλίο «FENG

SHUI-Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΥ ΖΗΝ» σας δίνει 500 συμβουλές για

να αλλάξετε τον χώρο σας και την ζωή σας.

Αρμονία του χώρου!

Η τέχνη του Ευ Ζην
(το ελληνικό φενγκ σούι)

Το Μυστικό της Επιτυχίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
ΛΗΤΟΥΣ 20, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τ.Κ. 166 71
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 89 62 618-19
e-mail xenonasvouliagmenis@gmail.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σταθάκη Χρ.
Βουλιαγμένη 13/11/2019
Αρ. πρωτ. 1068

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    143/2019
ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού
Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης,
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 6/2019 απόφαση του
Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία ορί-
στηκε ως Αντιπρόεδρος, η κα Φουρ-
ναράκη Μαρία.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και
233 παρ. 2 του N. 3463/06.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59
του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας του ιδρύματος.
5. Την υπ’ αριθμ. 346/2019 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
περί «Ορισμός μελών του ΔΣ του Κοι-
νωνικού Ξενώνα Ενηλίκων του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης». 
6. Την υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση του
Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία ορί-
στηκε ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής η κα Φουρναράκη Μαρία. 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε
1. Μεταβιβάζουμε στην Πρόεδρο της
Εκτελεστικής Επιτροπής κα Φουρνα-
ράκη Μαρία, σύμφωνα με το άρθρο
233, παρ. 2 του Ν. 3463/06,  τις παρα-
κάτω αποφασιστικές αρμοδιότητες :
• Τον έλεγχο, την εποπτεία και κάθε
αποφασιστική αρμοδιότητα υπογρα-
φής όλων των διοικητικών πράξεων
και εγγράφων επί όλων των υπηρε-
σιακών και πάσης φύσεως θεμάτων

που ανάγονται στην οικονομική δια-
χείριση του Ιδρύματος.
• Να υπογράφει τις συμβάσεις που
συνάπτει ο Ξενώνας.
• Να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής.
• Να υπογράφει με τον Προϊστάμενο
κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
• Να συνυπογράφει με τον Προϊστά-
μενο τις άδειες απουσίας του προσω-
πικού.   
2. Ορίζουμε την Αντιπρόεδρο κ.
Φουρναράκη Μαρία να υπογράφει το
ακριβές αντίγραφο όλων των εγγρά-
φων που άπτονται των αρμοδιοτήτων
του  και να βεβαιώνει το γνήσιο της
υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά
σε μια ημερήσια εφημερίδα του
νομού ή σε μια  εβδομαδιαία  της
πρωτεύουσας του νομού και να αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 19/11/2019
Αρ. Μελ.: 50/2019
Αρ. πρωτ.: 1555

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Πε-
ριβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟY ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕ-
ΝΟΥ», προϋπολογισμού  47.616,00
ευρώ με το Φ.Π.Α 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκονται
στην οδό Κλειτάρχου & Αριστείδου
στον 1ο όροφο, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016, την 2η Δε-
κεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Η ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
είναι 11.00 και η ώρα λήξης 11.30.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προ-
σφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτρο-
πής διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμε-
τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρε-
σίες σχετικές με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται στο ποσό των 768,00 €
(2% του συνόλου του προϋπολογι-
σμού της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ)
σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προ-

διαγραφών, για κάθε διαγωνιζόμενο
και θα κατατίθεται σε μορφή γραμμα-
τίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή
υπό μορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης .
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα βα-
ρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp(ΑΔΑ:
ΨΙΔΠΟΚΟΚ-ΥΔΒ /Μοναδικός Κωδικός
- ΑΔΑΜ: 19PROC005878274) Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Τηλ: 210.6619937, και ώρες 9:00-
14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : +30 2106626294
FAX : +30 2106624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί : 19-11-2019
Αρ. Πρωτ.: 19260
ΑΔΑ: ΩΙΨΟΩΛ6-ΤΧΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι προτίθεται να προβεί
στη διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ανοικτού ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου
διαγωνισμού με βάση την οδηγία
2014/24/ΕΕ και τα ακόλουθα στοιχεία:
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις: Όπως
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
εγγράφου.
I.3) Επικοινωνία: 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια-
θέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr στην οποία και
βρίσκονται τα απαιτούμενα εργαλεία
και συσκευές. Οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής πρέπει να υπο-
βάλλονται στην προαναφερθείσα
διεύθυνση. Περαιτέρω πληροφορίες

είναι διαθέσιμες μόνο μέσω του συ-
στήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5) Κύρια δραστηριότητα: Καθαριό-
τητα, ύδρευση, κοινωνικές υπηρεσίες,
δημοτικός ηλεκτροφωτισμός κλπ
Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος: Προμήθεια οχημάτων,
μηχανημάτων έργου κλπ. Αριθμός
αναφοράς: ΤΥ/46/2018
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου
CPV: 34100000
II.1.3) Είδος Σύμβασης: Αγαθά (Προ-
μήθεια)
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια οχημάτων και μηχανημά-
των του Δήμου, που είναι απαραίτητα
για την εκτέλεση εργασιών καθαριό-
τητας, τη συντήρηση του δικτύου Φω-
τισμού οδών και πλατειών (ΦΟΠ), τις
ανάγκες του Γραφείου Ύδρευσης
καθώς και για τη μετακίνηση των
υπαλλήλων για Υπηρεσιακούς λό-
γους. Συνοπτικά πρόκειται για Φορ-
τηγά, Ημιφορτηγά, Επιβατηγά -
Θερμικά, Επιβατηγά - Ηλεκτρικά, Ημι-
ρυμουλκούμενο μεταφοράς απορριμ-
μάτων, Μηχανήματα Έργου και ένα
όχημα 9 θέσεων με σύστημα για αμα-
ξίδιο ΑΜΕΑ.
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
χωρίς ΦΠΑ: 278.800,00 EUR (€)
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα
τμήματα:
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές

για όλα τα τμήματα. - 
II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης για όλα τα
τμήματα: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής.
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλ-
λακτικές προσφορές: ΔΕΝ γίνονται δε-
κτές εναλλακτικές προσφορές.
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δι-
καιώματα προαίρεσης: Όπως περι-
γράφεται στους Αναλυτικούς Όρους
της Διακήρυξης.
II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η
σύμβαση ΔΕΝ σχετίζεται με χρηματο-
δοτούμενο πρόγραμμα από τα Ταμεία
της ΕΕ.
II.2.13) Φορέας χρηματοδότησης
των 3 συμβάσεων που θα συναφθούν
είναι ο Δήμος Κρωπίας, ίδιοι πόροι. Το
είδος με Α/Α προϋπολογισμού 10.1
«Όχημα μεταφοράς προσώπων 9 θέ-
σεων με σύστημα ανύψωσης και φόρ-

τωσης αμαξιδίου ΑΜΕΑ», θα χρημα-
τοδοτηθεί από πόρους της Κοινωφε-

λούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΚ). 
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρη-
ματοοικονομικές και τεχνικές πληρο-
φορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, συμπεριλαμβα-
νομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο: Όπως αναφέρεται στο
Άρθρο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής -
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικο-
νομική επάρκεια: Κριτήρια επιλογής
όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμ-
βασης.
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα: Κριτήρια επιλογής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβα-
σης.
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγ-
κεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Όπως αναφέρεται στους αναλυτικούς
όρους της Διακήρυξης.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβα-
σης: Όπως αναφέρεται στους αναλυ-
τικούς όρους της Διακήρυξης στα
άρθρα 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το
προσωπικό που αναλαμβάνει την
εκτέλεση της σύμβασης: Υποχρέωση
αναφοράς των ονοματεπωνύμων και
των επαγγελματικών προσόντων του
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η
εκτέλεση της σύμβασης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
διαδικασία.
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA): Η
σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφω-
νία περί Δημοσίων Προμηθειών.
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμε-
τοχής: 14/12/2019 12:00
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν
να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αι-
τήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
IV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρο-
νική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
6 μήνες μετά την 14/12/2019
IV.2.6) Όροι για την αποσφράγιση
των προσφορών: 19/12/2019 12:30,
μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των προσφορών, από την
αρμόδια Επιτροπή στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τμήμα V: Πρόσθετες πληροφορίες
V.1) Πληροφορίες σχετικά με επανα-
λαμβανόμενες συμβάσεις: ΟΧΙ.
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή δι-
ευκρινήσεις, μπορούν να ζητούνται
μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2019 και
αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις)
θα παρέχονται από μέρους της ανα-
θέτουσας αρχής μέχρι την 11η Δεκεμ-
βρίου 2019, μόνο μέσω του
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις δια-
δικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, Λεωφ.
Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
18233
VI.4.2) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά
με την προθεσμία για την υποβολή
προσφυγών, αναλυτικά αναφέρονται
στο άρθρο 3.4 των αναλυτικών όρων
της Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρε-
σία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στο Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Tenders Electronic Daily
- TED): 14/11/2019.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

TMHMA Τίτλος σύμβασης Διάρκεια σύμβασης Εκτιμώμενη αξία Κωδικός CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Ημιφορτηγά 120 ημέρες 139.000,00 € 34131000-4

3 Επιβατηγά-Θερμικά 120 ημέρες 97.000,00 € 34110000-1

4 Επιβατηγά-Ηλεκτρικά 120 ημέρες 7.800,00 € 34110000-1

10 Όχημα 9 θέσεων με σύστημα

για αμαξίδιο ΑΜΕΑ. 90 ημέρες 35.000,00 € 34115200-8

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2020

  Κωδικοί Έσοδα και Εισπράξεις                                                                Προϋπολογισμός          Απολογισμός
   Αριθμοί                                                                                                                                                          σε ευρώ                      σε ευρώ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  0                            Τακτικά Έσοδα                                                                              10.153.436,84                0,00

  1 (πλην 13)           Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                      322.500,00                0,00

  2                            Έσοδα παρελθόντων ετών                                                             2.981.000,00                0,00

  31                          Εισπράξεις από Δάνεια                                                                   1.532.590,77                0,00

  32                          Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα               9.123.356,98                0,00

  παρελθόντα έτη

  4                            Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων                     3.665.360,00                0,00

  5                            Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                                10.500.000,00                0,00

  13                          Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                                        2.608.305,51                0,00

                               Σύνολο Πόρων                                                                            40.886.550,10                0,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  Κωδικοί               Έξοδα και Πληρωμές                                                                    Προϋπολογισμός       Απολογισμόςς
   Αριθμοί                                                                                                                                                          σε ευρώ                      σε ευρώ
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  60                          Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                      6.482.254,81                0,00

  61,62                     Αμοιβές και παροχές τρίτων                                                            7.143.098,27                0,00

  63,64                     Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                                       422.000,41                0,00

  651                        Τοκοχρεωλύσια δανείων                                                                    381.500,00                0,00

  66                          Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών                                                     1.226.669,65                0,00

  67,68                     Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                            2.934.847,45                0,00

  81                          Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                                1.153.334,00                0,00

  82,85                     Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                                11.782.413,77                0,00

  83                          Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                    0,00                0,00

  Επενδύσεις           0,00                                                                                                               0,00

  71                          Αγορές                                                                                             3.313.111,80                0,00

  73                          Έργα                                                                                               5.341.019,64                0,00

  74                          Μελέτες                                                                                              595.024,71                0,00

  75                          Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                                           0,00                0,00

  652                        Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων                                                   1.000,00                0,00

  9111                      Αποθεματικό                                                                                       110.275,59                0,00

                               Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών                                                 40.886.550,10                0,00

                                                                                                                                        Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Όπως μας ενημερώνει με

δελτίο που μας έστειλε η

ΟΚΕ (Ομάδα Κοινωνικής

Εγρήγορσης), η Εσαγγε-

λέας Διαφθοράς, έχει

αγνοήσει υπομνήματα σχε-

τικά με την εκποίηση της

δημόσιας περιουσίας.

Γράφει σχετικά:

Μετά την παρέλευση 3,5

ετών και την υποβολή 6

υπομνημάτων, τα οποία η

Εισαγγελέας Διαφθοράς

αγνόησε, αρνούμενη να

δώσει εντολή για τη διενέρ-

γεια έρευνας, η Ομάδα Κοι-

νωνικής Εγρήγορσης

(ΟΚΕ) προχώρησε σε κα-

ταγγελία στον νέο Εισαγ-

γελέα του Αρείου Πάγου,

ζητώντας τη συνδρομή του

για την άρση του αδιεξό-

δου.

Συγκεκριμένα, από τις

αρχές του 2016 είχε ζητή-

σει την εμπλοκή των

«Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ,

γιατί το ΤΑΙΠΕΔ εκποιούσε

ακίνητα του Δημοσίου,

χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό

και για τις καταγγελίες επι-

χειρηματιών, αναφορικά με

στοχευμένους ελέγχους σε

βάρος τους, όταν τόλμη-

σαν να ξεσκεπάσουν φαι-

νόμενα διαφθοράς στον

Δημόσιο τομέα.

Το κόμμα μας με λύπη δια-

πιστώνει ότι όποιος αντι-

στέκεται στη λεηλασία του

Δημοσίου πλούτου, εξον-

τώνεται και ότι κάτω από

αυτές τις συνθήκες, δεν

μπορεί να υπάρξει ανά-

πτυξη, γιατί πρόκειται για

ένα διεφθαρμένο καθε-

στώς, όπου πρώτη προτε-

ραιότητα είναι ο

χρηματισμός, μια κατά-

σταση που διαιωνίζεται,

μέχρι και σήμερα, πλήττον-

τας ανεπανόρθωτα την

πραγματική οικονομία.

Email:ixnilatis.oke@gmail.com,

κιν. 6931850885, 

Site: ixnilatis.org

www.facebook.com/oke.parem-

basi

Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης

Εκποίηση δημόσιας περιουσίας 
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Η Αγάπη και η Αλήθεια
Επικαλούμενος την Αγάπη του Χριστού ο Επίσκοπος

Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος προκαταβάλει

την διαμαρτυρία του Ελληνικού λαού έναντι της λα-

θραίας εισβολής μεταναστών λέγοντας ότι «όποιος

αρνείται την προσφορά σε πρόσφυγες δεν είναι Χρι-

στιανός». Από το Ευαγγέλιο μαθαίνουμε ότι ο Χρι-

στός δεν είναι μόνο Αγάπη αλλά και Αλήθεια και ότι

η Αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Η δήλωση του κυρίου

Ιγνατίου είναι εν μέρει μόνο αληθής και δημιουργεί

ενοχικά συναισθήματα σε έναν λαό που κινδυνεύει

να εξαφανιστεί από το ιστορικό γίγνεσθαι έχοντας

χάσει το φυσικό ένστικτο αυτοσυντήρησης που είναι

απαραίτητο για την επιβίωση του.

Πίσω από το πρόσχημα του πρόσφυγα που αποτελεί

ισχνή μειοψηφία κρύβεται ένα οργανωμένο και χρη-

ματοδοτούμενο σχέδιο  αφανισμού του Ελληνισμού

που σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα στο-

χεύει στην αντικατάσταση του με ταλαίπωρους αλλό-

θρησκους, αλλογενείς λαθραίως εισβάλλοντες

μετανάστες θύματα και αυτοί των δουλεμπόρων που

τους έχουν υποσχεθεί έναν επίγειο παράδεισο, χωρίς

να παραβλέπουμε και την είσοδο κακοπροαίρετων

στοιχείων που σε στιγμή ξένης επιβουλής θα απο-

δειχθούν Δούρειος Ίππος.

Η πραγματοποίηση του σχεδίου απαιτεί χρηματοδό-

τηση και από τα στοιχεία,  που παρουσιάζονται ανα-

λυτικά  στον ακόλουθο σύνδεσμο ή και στο επισυνα-

πτόμενο αρχείο, βλέπει κανείς ότι από το 2015 έχουν

δοθεί από την EE προς την Ελλάδα €2,07 δισ ως ακο-

λούθως:  €1,03 δισ από το  Asylum, Migration and In-

tegration Fund, €397,6 εκ από το Internal Security

Fund και €644,5 εκ από το  Emergency Support Instru-

ment, την στιγμή που οι Έλληνες υποφέρουν από μίαν

άδικη οικονομική κρίση*.

Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τα χρήματα που

έχουν δαπανηθεί για την μεταφορά των μεταναστών

από τις χώρες προέλευσης τους στην Τουρκία και τε-

λικά στην Ελλάδα και όσα δίδονται στις παράνομες

ΜΚΟ. Προφανώς  αυτά τα χρήματα εκτός από την

πρόσκαιρη συντήρηση των μεταναστών, που στο

τέλος θα εκμεταλλεύονται την Ελληνική γη και υπο-

δομή για την οποία έχει χυθεί αίμα και ιδρώτας,  πη-

γαίνουν για να πλουτίσουν  οι δουλέμποροι, οι κάθε

είδους μεσάζοντες και επιτήδειοι που δεν χάνουν ευ-

καιρία για μπίζνες και στο τέλος θα μας πούνε να τα

πληρώσουμε διότι «μαζί τα φάγαμε».

Επειδή κανείς δεν δίδει χρήματα χωρίς να περιμένει

κάποιο κέρδος, προφανώς οι χρηματοδοτούντες  το

σημερινό φαγοπότι  θα το πάρουν μελλοντικά πίσω

με το παραπάνω από την υλοποίηση των σχεδίων της

παγκοσμιοποίησης που στοχεύει στην διάλυση των

εθνών με πρώτο πειραματόζωο τον Ελληνισμό. Η

προπαγάνδα των πουλημένων εκάστοτε κυβερνή-

σεων , αντιπολίτευσης  και ΜΜΕ έχουν κάνει πολ-

λούς  Έλληνες να χάσουν κάθε ένστικτο αυτοσυντή-

ρησης διότι θα κατηγορηθούν σαν ρατσιστές και πα-

τριδοκάπηλοι και έρχεται τώρα και ένας εκπρόσωπος

της Εκκλησίας να τους κατηγορήσει σαν αντίχρι-

στους διότι διαμαρτύρονται με όποιον τρόπο τους

έχει απομείνει στον σχεδιασμένο έγκλημα κατά του

ιστορικού αυτού λαού, φορέα της αλήθειας του Χρι-

στού.

Το πρόβλημα που θα έπρεπε να καυτηριάσει ο Επί-

σκοπος Δημητριάδος και Αλμυρού δεν θα έπρεπε να

είναι ο μοναδικός τρόπος που έχει απομείνει στους

Έλληνες να διαμαρτυρηθούν για τον σχεδιαζόμενο

αφανισμό τους αλλά το ίδιο το σχέδιο του επιτελού-

μενου επικοισμού που έχει σαν στόχο τον εθνομηδε-

νισμό με την αλλοίωση της πολιτισμικής και

θρησκευτικής  ιδιαιτερότητας  του λαού, την οικονο-

μική του δυσπραγία  και την διάσπαση της κοινωνικής

του συνοχής που είναι απαραίτητος παράγοντας της

αποτρεπτικής του ισχύος σε περίπτωση ξένης επιβου-

λής, που όπως δείχνουν τα πράγματα είναι προ των

θυρών.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

―――――――

*https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-

eu-financial-support-to-greece_en.pdf?fbclid=IwAR2TcWFHL6ERzN

HzHPF0IkuQdcPvIKq4s70ItBYsy0pHn02uiKv4E1sDaQ8 

Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Η Οικονομική Επιτροπή ενός εκάστου Δήμου, είναι

πολύ σημαντική, γιατί από περνούν όλες οι αποφά-

σεις που αφορούν τα οικονομικά - και όχι μόνο - του

Δήμου.

Ετσι λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή της

20/11/2019 παρατηρήθηκαν τα εξής: 

― Για κάποια πράγματα δε δόθηκαν εισηγήσεις, και

πάντως όχι εγκαίρως, γι' αυτό μπήκαν προ ημερη-

σίας. Δημιουργήθηκε μικρή σύγχυση με την αρίθμηση

των θεμάτων, ως επακόλουθο και γενικότερα, επειδή

τα ζητήματα είναι αρκετά, σκόπιμο είναι να ταξινο-

μούνται σωστά για να είναι η διαχείρισή τους ευκο-

λότερη. 

Σημειωτέον ότι ακόμη περιμένω απαντήσεις επί θε-

μάτων από το μηνα Σεπτέμβριο...

― Στην ουσία όμως της συνεδρίασης, οφείλω να ομο-

λογήσω ότι το κλίμα ήταν καλό! Η μόνη λογική εξή-

γηση είναι ότι προέδρευε ο αναπληρωτής στην

Επιτροπή και όλοι (δημοτικοί σύμβουλοι και διοικητι-

κοί) εκφράστηκαν απρόσκοπτα και με, κατά τα φαινό-

μενα πάντα, καλή διάθεση προς συνεννόηση. Τι μας

λέει αυτό άραγε... 

Ακόμη και σε μία διαφωνία που σημειώθηκε μεταξύ

εμού και αντιδημάρχου, το επίπεδο παρέμεινε υψηλό!

Και σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να εξηγηθώ,

πως προσπαθώ να επιτελέσω τον σκοπό μου και

καμία διάθεση έχω να κουνάω το δάχτυλο ή οτιδή-

ποτε άλλο, σας διαβεβαιώ. 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της διαφωνίας, με

αφορμή μία υδροπαροχή που σκοπείται να τοποθετη-

θεί στο τριγωνάκι, μικρό παρκάκι επί των οδών Ναυ-

σικάς-Καραμανλή, μου έγινε παρατήρηση για τα

κομμένα κλαδιά καθώς εννοείται πως παίρνω την ευ-

θύνη ακόμη και όταν δε μου ανήκει. Επεσήμανα όμως

ότι αν υπήρχε εναλλακτική και εμείς που έχουμε με-

γάλο κήπο και πολλοί άλλοι, θα επέλεγαν διαφορε-

τική λύση, εκτός της εναπόθεσης σε πεζοδρόμια,

παρκάκια κ.α.

Στο παρελθόν, εξ' όσων γνωρίζω, έχουν γίνει εμπερι-

στατωμένες προτάσεις από τον επικεφαλής της πα-

ράταξής μου Δημ. Δαβάκη, για την διαχείριση των

κλαδεμάτων σ' έναν δήμο, που έχει ενδεχομένως τον

μεγαλύτερο όγκο αυτών, τόσο από τους ιδιώτες, όσο

και από τα ίδια τα συνεργεία του δήμου. 

Πληροφορήθηκα δε ότι από το 2016, δεν υπάρχει

απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία η αποκο-

μιδή κομμένων κλαδιών, προερχόμενων, από ιδιωτι-

κούς χώρους δεν ανήκει στ' ανταποδοτικά και επιβα-

ρύνεται με παράβολα. Ζήτησα και αυτή την απόφαση

και αναμένω προς επιβεβαίωση αυτού. 

Θα ήθελα όμως και πάλι να αναφερθώ στο πόσο με-

γάλο κόστος έχει αυτή η διαδικασία για τον δήμο μας,

δηλαδή για εμάς τους ίδιους. Τα πολύ ακριβά καύσιμα

των φορτηγών, που τα μαζεύουν και τα μεταφέρουν

σε ειδικά σημεία, η απασχόληση προσωπικού, που

όπως ενημερώθηκα είναι μικρότερο σε αριθμό από

αυτό που θα έπρεπε και άλλες παράπλευρες απώ-

λειες. Οπότε η λογική επιτάσσει να μπουν compost,

λειοτεμαχιστές και κλαδοκόφτες σε παρκάκια και αλ-

σίλια, εκεί δηλαδή που συνήθως αφήνουμε τα κλαδε-

μένα. Αυτή η μέθοδος έχει εφαρμοστεί και σε άλλους

δήμους, εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίοι κιόλας έχουν

μόνο το 1/3 των κλαδεμάτων που έχουμε εμείς. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκα, οι χριστουγεννιάτικες εκ-

δηλώσεις στον δήμο μας θα είναι αρκετές, αλλά αρ-

κετά δαπανηρές κατά τη γνώμη μου (21.714 ευρώ για

έναν μήνα). Λαμβάνοντας δε υπόψη και τον χριστου-

γεννιάτικο διάκοσμο (70.000 περίπου), επαναλαμβα-

νόμενη δαπάνη ετησίως, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει

μία δυσαναλογία· δίνουμε μεγάλη βάση στο θεαθήναι

και η ουσία μας διαφεύγει. 

Οι εκδηλώσεις είναι καλές και χρήσιμες, όταν όμως

δεν έχουμε επιλύσει σοβαρά ζητήματα, φαντάζουν

ολίγον εμπαιγμός. 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν, 

Ι. Δόγκα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τμήμα I : Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1. Επωνυμία, διευθύνσεις και ση-
μεία επαφής:
Αναθέτων Φορέας: Δήμος Σπάτων-
Αρτέμιδος
Β. Π αύλου & Δημάρχου Μπέκα, 19004 Σπάτα
Τηλ. : 2132007300, Telefax : 2106633311
E-mail : stamougiorgos@yahoo.gr
Πληροφορίες : Γεώργιος Στάμου
Σπάτα, 15/11/2019
Αριθ. Πρωτ. 38366

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1. Περιγραφή:
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ»
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων,
τόπος παράδοσης ή παροχής: Ατ-
τική/Ανατολική Αττική (NUTS: EL305)
II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Η μελέτη αφορά στα έργα αποχέτευσης
ακαθάρτων των Πολεοδομικών Ενοτή-
των 4 και 6÷14 του οικισμού Αρτέμιδας
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
[CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνη-
σης τεχνικών μελετών]
II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται σε 1.050.799,28 € (χωρίς
ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρα-
κάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 475.858,36 € για μελέτη κατηγο-
ρίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών
Έργων»
2. 16.036,77 € για μελέτη κατηγορίας
09 «Μελέτες Μηχανολογικές-Ηλε-
κτρολογικές- Ηλεκτρονικές»
3. 266.538,75 € για μελέτη κατηγορίας
16 «Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές,
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτη-
ματογραφικές και Τοπογραφικές)»
4. 155.304,62 € για μελέτη κατηγο-
ρίας 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και
Έρευνες» και 137.060,78 € για απρό-
βλεπτες δαπάνες.
II.4. Διάρκεια της σύμβασης:
Η συνολική προθεσμία για την περαί-
ωση του αντικειμένου της σύμβασης
ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από
την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο
καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του
μελετητικού αντικειμένου ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες.
Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρη-
ματοοικονομικές και τεχνικές πληρο-
φορίες
III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμ-
μετοχής, ποσού 21.015,00 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβά-
νουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 4 του ν. 4412/2016:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς την
οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του
έργου),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ.
και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης,
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση πα-
ρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώ-
ματος της διαιρέσεως και της διζή-
σεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατά-
πτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυ-
ξης (αριθμός, έτος, τίτλος μελέτης)
και την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι
22/02/2021, άλλως η προσφορά απορ-
ρίπτεται. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπί-
πτουν, υπέρ του κυρίου του έργου,
μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνι-
κού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19
της παρούσας, δεν προσκομίσει εγ-
καίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο
22 της παρούσας δικαιολογητικά ή
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπο-
γραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέ-
φονται ως εξής:
α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
β) στους λοιπούς προσφέροντες,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 302 του ν. 4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην πε-
ρίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορί-
ζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της
σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν.
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύ-
ξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδο-
χος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της αύξησης χωρίς
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση
του Αναθέτοντος Φορέα ή του κυρίου
του έργου έναντι του αναδόχου.
Με την υπογραφή της σύμβασης,

καθώς και την εντολή έναρξης κάθε
επόμενου σταδίου χορηγείται στον
ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που
ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της συμβατικής
αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του
Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυη-
τικής επιστολής, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 302 του
Ν.4412/2016. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυ-
νόμενη με το ύψος επιτοκίου που κα-
θορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Η εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης καλύπτει και την παροχή ισό-
ποσης προκαταβολής προς τον
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατά-
θεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη
χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προ-
καταβολής, αυτή λαμβάνεται με την
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγ-
γύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλομένης προκατα-
βολής.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκ-
δίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδο-
τικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των πε-
ριπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να πα-
ρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με πα-
ρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί πα-
ρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατά-
θεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα το-
κομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επι-
στρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται
κατ’ επιλογή του οικονομικού
φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσό-
τερους εκδότες της παραπάνω παρα-
γράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλο-
δαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συν-
ταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα,
σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζό-
μενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης.
III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής:
Η μελέτη έχει ενταχθεί τόσο στο Τε-
χνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων
Έργων έτους 2019 (ΚΑ 25.7412.054)
και στον Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 (ΚΑ 25.7412.054) του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος όσο και στο
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και
στον Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής
και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από πιστώσεις του Προγράμματος
αυτού (ΚΑΕ 072.97620505701). Η
σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρα-
τήσεις, περιλαμβανομένης της κράτη-
σης ύψους 0,07% υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-
σεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3
του Ν 4013/2011, καθώς και της κρά-

τησης ύψους 0,06% υπέρ των λει-
τουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτα-
σης Προδικαστικών Προσφυγών,
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του
ν. 4412/2016.
III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην εκπό-
νηση μελετών των κατηγοριών Μελε-
τών Υδραυλικών Έργων (13),
Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-
Ηλεκτρονικών Μελετών (09), Μελε-
τών Τοπογραφίας (16) και
Γεωτεχνικών Μελετών & Ερευνών
(21) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κρά-
τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γε-
νικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νο-
μικών προσώπων μπορεί να αφορά
στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγο-
ρίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να δια-
θέτει οικονομική και χρηματοοικονο-
μική επάρκεια, τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα και σχετική
πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας
και πιστοποίηση περιβαλλοντικής δια-
χείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 19 της διακήρυξης.
Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο
ανάθεσης:
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει
σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά» βάσει βέλ-
τιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για
να προσδιοριστεί η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν
οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφο-
ρές των προσφερόντων με βάση τα
κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη
σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Δια-
κήρυξης.
IV.2. Προθεσμίες:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 23/02/2019, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορί-
ζεται η 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00.
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1. Προδικαστικές Προσφυγές/Προ-
σωρινή δικαστική προστασία:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία
από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
του Αναθέτοντος Φορέα κατά παρά-
βαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθε-
σίας, δικαιούται να ασκήσει προδικα-
στική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλει-
ψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσ-
διορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολο-
γούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πρά-
ξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προ-
θεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινο-
ποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοι-
νοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθε-
σμία για την άσκηση της προδικαστι-
κής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέ-
λεσης της προσβαλλόμενης παράλει-
ψης .
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση
και τα όσα προβλέπονται στο π.δ.
39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοι-
νωνία» του υποσυστήματος προς τον
Αναθέτοντα Φορέα, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικα-
στική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της
προδικαστικής προσφυγής κατατίθε-
ται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά
οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται
στον προσφεύγοντα σε περίπτωση
ολικής ή μερικής αποδοχής της προ-
σφυγής του ή σε περίπτωση που πριν
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ
επί της προσφυγής, ο Αναθέτων Φο-
ρέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη
ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προ-
δικαστικής προσφυγής και η άσκησή
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβα-
σης επί ποινή ακυρότητας, η οποία
διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 368 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προ-
σωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν
εφαρμόζεται στην περίπτωση που,
κατά τη διαδικασία σύναψης της πα-
ρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο
μία (1) προσφορά .
Ο Αναθέτων Φορέας, μέσω της λει-
τουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προ-
σφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην

περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του
ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο
σύνολο των στοιχείων του διαγωνι-
σμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτα-
σης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν.
4412/2016, σύμφωνα και με την παρ.
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα
επί της βασιμότητας των προβαλλό-
μενων πραγματικών και νομικών ισχυ-
ρισμών της προσφυγής και των
ισχυρισμών του Αναθέτοντος Φορέα
και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και
δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρί-
πτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αι-
τιολογίας επί της προσβαλλόμενης
πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση
της προσφυγής και κοινοποιείται αυ-
θημερόν στον προσφεύγοντα μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν
αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των
απόψεων και της συμπληρωματικής
αιτιολογίας του Αναθέτοντος Φορέα
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες
πριν από τη συζήτηση της προσφυγής
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυ-
γής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πρά-
ξεων ή παραλείψεων του Αναθέτον-
τος Φορέα.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί
να ζητήσει την αναστολή της εκτέλε-
σης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο
Αναθέτων Φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει
δεκτή την προδικαστική προσφυγή.
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες
οι συναφείς προς την ανωτέρω από-
φαση πράξεις ή παραλείψεις του Ανα-
θέτοντος Φορέα, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστο-
λής ή την πρώτη συζήτηση της αίτη-
σης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν
εξαρτάται από την προηγούμενη
άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο
αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθε-
σμία δέκα (10) ημερών από την κοινο-
ποίηση ή την πλήρη γνώση της
απόφασης επί της προδικαστικής προ-
σφυγής και συζητείται το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερών από την
κατάθεσή της. Για την άσκηση της αι-
τήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει
τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν
με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος
Δημήτριος Μάρκου

Ανάκληση σνακ 

με καλαμπόκι και φιστίκια

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγ-

καιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωο-

τροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση σνακ με

καλαμπόκι και φιστίκια, το οποίο ενδέχεται να περιέ-

χει ξένα σώματα (πιθανή παρουσία προνυμφών εν-

τόμου).

Πρόκειται για το προϊόν "Peanut & Corn Flake Clus-

ters", με εμπορική ονομασία "McEnnedy", γερμανι-

κής προέλευσης, σε συσκευασία των 200g, με αριθμό

παρτίδας L2107573 και ημερομηνία ανάλωσης κατά

προτίμηση πριν από 30.10.2020. Το εν λόγω προϊόν

διατέθηκε στην Ελληνική αγορά από την εταιρεία

"Lidl Hellas".

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε προληπτικά την άμεση ανάκληση /

απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας

από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχε-

τικοί έλεγχοι. 

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμη-

θευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα του αναφερόμενου

προϊόντος, να μην το καταναλώσουν.
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στα πεταχτά

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Υπόθεση Siemens

27 από τους 54 

κατηγορούμενους απαλλά-

γησαν λόγω παραγραφής!!!

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εκδικάσθηκε

η υπόθεση των «μαύρων ταμείων» της Siemens, για

τα λεφτά που έφευγαν με ...βαλίτσες για σύμβαση

του 1997 που αφορούσε  την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ.

Από τους 54 κατηγορούμενους, καταδικάστηκαν οι

22, ενώ απαλλάγησαν, λόγω παραγραφής, 27 κατη-

γορούμενοι.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εκφώνησε την

απόφασή του αναφορικά με τη σύμβαση 8002/97 για

την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ, που φέρεται να υπεγράφη

μετά από δωροδοκίες κρατικών αξιωματούχων.

Το δικαστήριο υιοθετώντας την εισήγηση της εισαγ-

γελέως Ελένης Σκεπαρνιά, αποφάσισε ενοχή για Έλ-

ληνες και Γερμανούς της Siemens, όπως τους Μιχ.

Χριστοφοράκο, Χρ. Καραβέλα, Πρ. Μαυρίδη, Χάϊνριχ

Φον Πίρερ, Μίκαελ Κουτσενρόιτερ, Ράιχαντ Σίκατζεκ,

ενώ καταδίκασε τα πρώην στελέχη του ΟΤΕ, μεταξύ

των οποίων ο Αλ. Αθανασιάδης και τα τραπεζικά στε-

λέχη Φάνη Λυγινό και Ζαν Κλώντ Όσβαλντ. Όλοι κα-

ταδικάστηκαν για το αδίκημα του ξεπλύματος

βρώμικου χρήματος.

Αθώους κήρυξε τους Νικόλαο Μανασή, Σάββα Γιαν-

νακάκη, Αθανάσιο Ράμμος, Βασίλης Τυρογαλάς, Εμ-

μανουήλ Παπαδογιαννάκης.

Υπερδιπλάσια ποσά για την

κλιματική αλλαγή δαπάνησε

η Ελλάδα!

Τη βαθειά μεταβολή στα δημόσια οικονομικά της Ελ-

λάδας στη δεκαετία της κρίσης αποτυπώνει η τελευ-

ταία έκθεση του ΟΟΣΑ (Government at a Glance 2019).

Μέσα από τα στοιχεία της δεν προκύπτει μόνο η τερά-

στια δημοσιονομική προσαρμογή που έκανε η χώρα,

λόγω της κρίσης, αλλά και η σημαντική αλλαγή στη

διάρθρωση των δημοσίων δαπανών. Οι κατά κεφαλήν

δαπάνες της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν δραμα-

τικά την περίοδο 2007-2017, με μέσο ετήσιο ρυθμό

2,6%, ενώ την ίδια περίοδο αυξάνονταν στις χώρες του

ΟΟΣΑ με ετήσιο ρυθμό 1%. Σύμφωνα με την έκθεση, η

Ελλάδα μαζί με την Ολλανδία και την Ισπανία είναι οι

τρεις χώρες του ΟΟΣΑ που είχαν το 2017 υπερδιπλά-

σιες δαπάνες για την προστασία από την κλιματική αλ-

λαγή σε σχέση με τον μέσο όρο που ήταν 0,5% του

ΑΕΠ.

Iδρύεται Ταμείο για τη στήριξη

νεοφυών επιχειρήσεων

Τη δημιουργία ειδικού ταμείου για τη στήριξη νεοφυών

επιχειρήσεων εξήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης μιλώντας στο πρώτο

Ελληνογερμανικό Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο «Η
καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης - Μία ελληνογερμα-
νική συνεργασία». 
Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή εμπειρία των χρημα-

τοδοτήσεων, της καινοτομίας και της έρευνας μέσα

από ειδικά ταμεία τόνισε ότι και στην «Ελλάδα είναι
στα άμεσα πλάνα η δημιουργία ειδικού ταμείου ώστε
να χρηματοδοτήσει στο στάδιο της “σποράς” την και-
νοτομία μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα όπως και
το να δημιουργήσουμε επιταχυντές».

Mέχρι στον Απρίλιο του 2020

η προστασία της Α΄Κατοικίας

Στην παράταση έως και τον Απρίλιο του 2020 του ευ-

νοϊκού καθεστώτος για την προστασία της πρώτης κα-

τοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που

λειτουργεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους,

έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους θεσμούς (δη-

λαδή με την τρόικα που την έκανε ο Βαρουφάκης “θε-

σμούς”, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό

μας ότι η χώρα έχει κυβέρνηση. Διαχειριστές έχει.

Και επειδή δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, οι “θεσμοί”

της επισημαίνουν ότι «θα πρέπει να αποφύγει περαι-
τέρω καθυστέρηση, καθώς κάτι τέτοιο θα επιδρούσε
αρνητικά στην αποκατάσταση της κουλτούρας πληρω-
μών στη χώρα».

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια,

θέα στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.

Πληροφορίες 6944574132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΡΩΠΙ νέα άδεια Φαρμακείου. 

Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΤΑΥΡΟ Αττικής νέα άδεια Φαρμα-

κείου.  Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση

Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από

πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κα-

τασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντε-

λεστού, εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30 μέτρα),

δίπλα σε αγορά, άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτών Βούλας καλεί τα μέλη και

τους φίλους της σε Γενική Συνέλευση, Κυριακή 1 Δεκεμ-

βρίου 2019 και ώρα 5 μ.μ., στην Πνευματική Εστία Βούλας

(οδός Αγ. Ιωάννου), με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός έτους 2019

2. Προτάσεις δράσεων για το 2020

3. Ενημέρωση πάνω σε τοπικά/δημοτικά θέματα

4. Ενημέρωση πάνω σε εθνικά και υπερεθνικά θέματα

5. Άμεσες προκλήσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Ομιλητής: Δημήτρης Μακρυνικόλας, διπλωμάτης

6. Άλλα θέματα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Δημητριάδης Δημήτρης Μακρυνικόλας
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.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  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

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 ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

“Το μέλλον των αντιβιοτικών εξαρτάται από όλους
μας”. Αυτό  είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας
Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά  που εορτά
ζεται κάθε χρόνο  στις 18 Νοεμβρίου από το Ευρω
παϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχουν Νόσων (ECDC)
σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας.

Λανθασμένη και αλόγιστη
χρήση των αντιβιοτικών

Ο Γενικός Ιατρός και Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκ
παίδευσης στην Π.Φ.Υ., Στάθης Σκληρός,
επισημαίνει: «H αντίσταση στα αντιβιοτικά,
αυξάνεται και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη θερα
πεία μολυσματικών ασθενειών. Το πρόβλημα εντεί
νεται μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται σε
κάποιο νοσοκομείο, καθώς οι λοιμώξεις που προκα
λούνται από ανθεκτικούς σε αντιβιοτικά οργανισμούς
σχεδόν πάντα συνδέονται με αυξημένη θνησιμότητα,
παρατεταμένη διαμονή και επιπλέον κόστος. 
To παραπάνω γεγονός μπορεί να μειωθεί, εάν οι

ασθενείς που απευθύνονται στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας  ενημερώνονται από τους γιατρούς
και τους φαρμακοποιούς τους για τις εναλλακτικές
επιλογές έναντι των αντιβιοτικών.  
Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι  Τα αντιβιο
τικά δεν θεραπεύουν ούτε βοηθούν στην πρόληψη

των ιώσεων, ενώ ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για
να αναρρώσει»΄.
Ο βήχας και ο πονόλαιμος, τα πιο συνηθισμένα συμ
πτώματα των ιώσεων, εάν δεν οφείλονται σε κάποια
βακτηριακή λοίμωξη θα κάνουν τον κύκλο τους και

θα υποχωρήσουν, χωρίς να χρειαστεί η λήψη
αντιβίωσης. 

Για την ανακούφιση των ήπιων συμ
πτωμάτων του πονόλαιμου αρκεί είτε
μια αντισηψία της στοματοφαρυγγι
κής κοιλότητας με κάποιο προϊόν που
περιέχει αντιμικροβιακά / αντιση

πτικά συστατικά  όπως οι παστίλιες
Strepsils ή αν πρόκειται για οξύ πονό

λαιμο που συνήθως συνοδεύεται απο φλεγ
μονή, μπορεί να χορηγηθεί  ένα αντιφλεγμονώδες που
καταπραΰνει τον λαιμό σε μορφή παστίλιας ή spray
όπως π.χ. Strepfen. Τα προϊόντα αυτά παρέχουν άμεση
και αποτελεσματική ανακούφιση απο τα συμπτώματα
του πονόλαιμου χωρίς να περιέχουν αντιβίωση.

Συμπερασματικά, λαμβάνετε τα αντιβιοτικά μόνο
όταν σας συνταγογραφηθούν από το γιατρό σας και
ακριβώς όπως ορίζει η συνταγή, συμπεριλαμβανομέ
νων της ποσότητας των δόσεων, της συχνότητας και
της διάρκειας της αγωγής. Η λανθασμένη και αλόγι
στη χρήση αντιβιοτικών  έχει ως αποτέλεσμα την
αυξανόμενη αντίσταση των μικροβίων  σε αυτά,  γε
γονός που αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία». 

Το μέλλον των αντιβιοτικών εξαρτάται από όλους μας

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Ποιες τροφές με πολλά λιπαρά κάνουν ΚΑΛΟ στην υγεία μας
Από τότε που το λίπος “δαιμονοποιήθηκε” στα
διατροφικά πρότυπα των τελευταίων δεκαετιών
για λόγους που μόνο θέματα υγείας δεν αφορούν,
οι άνθρωποι άρχισαν να καταναλώνουν περισσό-
τερη ζάχαρη, υδατάνθρακες και επεξεργασμένες
τροφές αντ' αυτού. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό:
η παχυσαρκία έχει εκτοξευτεί παγκοσμίως και ο
περισσότερος κόσμος έχει πιο συχνές αρρώστιες.

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι, σε πολλές τροφές,
το λίπος, συμπεριλαμβανομένων των κορεσμένων
λιπαρών, δεν είναι τόσο κακό όσο, ίσως, “σας
έχουν κάνει” να πιστέψετε. Πολλά είδη υγιεινών
τροφών τυχαίνει να περιέχουν λιπαρές ουσίες,
αλλά δεν τις έχει εμποδίσει να επανέλθουν δυνα-
μικά στο προσκήνιο της υγιεινής διατροφής.

Δείτε 6 υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά τρο-
φές, που είναι ταυτόχρονα πολύ καλές για την
υγεία σας, εφόσον φυσικά καταναλώνονται με
μέτρο, όπως και κάθε άλλη τροφή.

Αβοκάντο: Τα αβοκάντο είναι περίπου 77% λίπος,
με πολλές θερμίδες, καθιστώντας τα ακόμη υψηλό-
τερα σε λίπος από ό,τι οι περισσότερες ζωικές τρο-
φές. Αποτελούν όμως εξαιρετική πηγή καλίου (40%
περισσότερο από τις μπανάνες) και φυτικών ινών και
έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να μειώσουν την LDL
(“κακή”) χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, ενώ αυ-
ξάνουν την HDL (“καλή”) χοληστερόλη.

Τυρί: Το τυρί είναι απίστευτα θρεπτικό. Μία τυ-
πική φέτα τυριού περιέχει μια παρόμοια ποσότητα
θρεπτικών συστατικών, όπως ένα ποτήρι γάλα.
Είναι μια σπουδαία πηγή βιταμινών, μεταλλικών
στοιχείων, ποιοτικών πρωτεϊνών και υγιεινών λι-
παρών.

Μαύρη σοκολάτα: Η μαύρη σοκολάτα είναι πλού-
σια σε λιπαρά, αλλά περιέχει πάρα πολλά θρεπτικά
συστατικά και αντιοξειδωτικά. Είναι πολύ αποτε-
λεσματική στην βελτίωση της καρδιαγγειακής
υγείας.

Αυγά: Τα αυγά είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές
στον πλανήτη. Παρά το γεγονός ότι έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε λιπαρά και χοληστερόλη, είναι
απίστευτα θρεπτικά και υγιεινά. Περιέχουν λίγο
από σχεδόν κάθε θρεπτικό συστατικό που χρει-
αζόμαστε. Περιέχουν ακόμη και ισχυρά αντιοξει-
δωτικά που προστατεύουν τα μάτια, και μεγάλη
ποσότητα χολίνης, μιας θρεπτικής ουσίας του εγ-
κεφάλου που το 90% των ανθρώπων δεν παίρνει

επαρκώς από την διατροφή του.

Λιπαρά ψάρια: Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολο-
μός, περιέχουν πάρα πολλές και πολύ σημαντικές
θρεπτικές ουσίες, ιδίως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Η
κατανάλωση λιπαρών ψαριών συνδέεται με βελ-
τιωμένη υγεία και μείωση του κινδύνου κάθε εί-
δους ασθενειών.

Ξηροί καρποί: Οι ξηροί καρποί περιέχουν υγιεινά
λιπαρά, πρωτεΐνες, βιταμίνη Ε και μαγνήσιο, ενώ
είναι από τις καλύτερες πηγές φυτικής πρωτεΐνης.
Μελέτες δείχνουν ότι οι ξηροί καρποί έχουν πολλά
οφέλη για την υγεία.

Πηγή: https://www.healthline.com

«Το επείγον στο σπίτι. Ιατρική

εκτός νοσοκομείου»

Η Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ια-

τρικής διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά το Πανελλήνιο

Συνέδριό της με θέμα «Το επείγον στο σπίτι. Ιατρική εκτός
νοσοκομείου», το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, στο ξενο-

δοχείο Divani Caravel.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν, θα χορηγηθεί

βεβαίωση παρακολούθησης ενώ οι ιατροί θα λάβουν Μόρια

Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμ-

φωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

Το Συνέδριο πλαισιώνουν σημαντικές προσωπικότητες της

ιατρικής κοινότητας που θα αναλύσουν ένα ευρύ φάσμα

θεμάτων. Ενδεικτικά:

Βράβευση του πρωτοπόρου για περισσότερα από 30 χρό-

νια στη μελέτη του στρες, Γ. Χρούσου και ανάλυση του

θέματος «Στρες και Επείγουσα Ιατρική».
- Υπάρχει χώρος για ήθος και σεβασμό στην αξία του αν-
θρώπου στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών; (Γ. Θε-

οχάρης, Πρόεδρος SOS ΙΑΤΡΩΝ)

- Ποια η επίδραση της μουσικοθεραπείας στις προκλήσεις
της κατ΄ οίκον ιατρικής; (Αναλύει ο διεθνώς αναγνωρισμέ-

νος επιστήμονας και μουσικός, Αθ. Δρίτσας)

- Το φετινό κύμα γρίπης πιθανολογείται πως θα είναι
ακόμη πιο ισχυρό ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη μακριά
από τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως
προς τα ποσοστά εμβολιασμού. (Αναλύει ο καταξιωμένος

λοιμωξιολόγος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης)

- Πώς ανακουφίζεται και πώς αντιμετωπίζεται το οξύ μυο-

σκελετικό άλγος στο σπίτι; (Αναλύει ο διεθνώς αναγνω-

ρισμένος για το ερευνητικό του έργο, Χ. Μουτσόπουλος)

- Η πρώτη εντύπωση και αίσθηση του γιατρού πόσο
συχνά επιβεβαιώνεται με τη διάγνωση; (Θ. Σπυρόπουλος)

sosiatroi@sosiatroi.gr

Λεπτομέρειες του Συνεδρίου: https://eeeei.gr/nea/pempto-

panellinio-synedrio-eeeei/

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματι-

κού Αγώνα και ο Αντιρευματικός

Σύνδεσμος Κύπρου οργανώνουν

συνέδριο με θέμα «Χρόνιος Πόνος

& Ρευματικά-Μυοσκελετικά Νο-

σήματα. Θεραπευτικές επιλογές-

Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων

ενεργειών» στις 22-24 Νοεμβρίου

2019 στο ξενοδοχείο THE STAN-

LEY (Οδυσσέως 1, Πλατεία Καραϊ-

σκάκη, Αθήνα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη

για το κοινό.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν

εγνωσμένης αξίας ομιλητές, οι

οποίοι θα μεταφέρουν την εξειδι-

κευμένη γνώση και εμπειρία τους,

ενώ ταυτόχρονα ασθενείς θα  το-

ποθετηθούν στο θέμα από την

πλευρά του ασθενή και θα αναφέ-

ρουν τη δική τους εμπειρία.  

Οι συμμετεχόντες θα έχουν τη

δυνατότητα να  απευθύνουν ερω-

τήσεις στους εισηγητές ειδικούς

επιστήμονες και να λάβουν τις

σχετικές απαντήσεις. 

Ο πόνος είναι το συχνότερο πρό-

βλημα όλων σχεδόν των ασθενών

που επισκέπτονται τον φαρμακο-

ποιό, τον γιατρό και τον φυσικοθε-

ραπευτή, αποτελεί δε ένα διαρκές

ερέθισμα για όσους ασχολούνται

με αυτόν για συνεχή ενημέρωση

πάνω στις νεότερες αντιλήψεις

και τρόπους αντιμετώπισης του,

είτε αυτές προέρχονται από την

συστηματική έρευνα, είτε από την

μακροχρόνια κλινική εμπειρία. Η

αποτελεσματική αντιμετώπιση του

αποτελεί μια κατεξοχήν αλληλέν-

δετη διεπιστημονική διαδικασία.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την

ευγενική υποστήριξη  των εταιρειών

ELPEN, Genesis Pharma, Menarini,

Mylan, Pfizer, Roche, Sanofi,  UCB και

ΒΙΑΝΕΞ.

Χρόνιος Πόνος & Ρευματικά

- Μυοσκελετικά Νοσήματα 
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ΝΟΒ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Υποβρύχιας Σκοποβολής

Δυο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο κέρδισε η

Κατερίνα Τοπούζογλου στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Υποβρύχιας Σκοποβολής με τα χρώματα

του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

Η πρωταθλήτρια με τις διεθνείς διακρίσεις διατή-

ρησε την καλή της εμφάνιση με 5/5 εύστοχες προ-

σπάθειες στο αγώνισμα του διάθλου biathlon με

χρόνο 2.50’, ενώ το ίδιο εύστοχη και γρήγορη

ήταν και στο αγώνισμα του υπερδιαθλου super

biathlon κατακτώντας την πρώτη θέση και στα δυο

αγωνίσματα και τη δεύτερη θέση στην ακρίβεια.

ΝΟΒ - ΠΟΛΟ

Ανέβηκε 3η η

Βουλιαγμένη

Στην 3η θέση της Α1 πόλο αν-

δρών, ισόβαθμη με τον Υδραϊκό

(19 βαθμοί), ανέβηκε η Βουλιαγ-

μένη μετά την εκτός έδρας νίκη

της με 17-9 επί των Χανίων σε εξ

αναβολής αναμέτρηση για την 7η

αγωνιστική. Τα οκτάλεπτα: 2-6, 5-

8, 8-12, 9-17.

Χανιά: Λεβεντάκης, Αποστολά-

κης 1, Σαρτζετάκης 3, Νάστραν 3,

Αγιωργούσης 1, Μπατάκης, Βουλ-

γαράκης, Χαριτάκης 1, Μπαριω-

τάκης, Κατσουλάκης, Φωκάς,

Πετρόχειλος, Κουτρουλάκης, Μα-

νιουδάκης, Βολτυράκης.

Βουλιαγμένη: Τζωρτζάτος, Μπά-

σιτς 2, Καλογερόπουλος 2, Γκιου-

βέτσης 4, Σταμέλος 1, Γούβης 1,

Αφρουδάκης, Ηλιόπουλος, Ποντι-

κέας 1, Κουρούβανης 3, Βλάσ-

σης, Βούξεβιτς 3, Ανδρεάδης.

Nίκος Γεωργόπουλος

AΓΩΝΕΣ OPTIMIST

2η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΒ

ΔΑΝΑΗ ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ

Και οι καλές εμφανίσεις των αθλητών της αγωνιστικής ομάδας optimist του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου

Βούλας συνεχίζονται!!! 

Συγκεκριμένα στις  8 - 9 και 10 Νοεμβρίου 2019  πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ ο Διεθνής

ιστιοπλοϊκός αγώνας Athens In-

ternational Sailing Week. Οι συμ-

μετοχές ξεπέρασαν τις 350 από

6 διαφορετικές ευρωπαϊκές

χώρες. Ο Αθλητής του NAOB

Ευάγγελος Κουκούδης τερμά-

τισε τελικά στην 4η θέση και

έχασε το μετάλλιο σε ισοβαθμία

με τον Ελβετό αθλητή.

Στη συνέχεια, την αμέσως επό-

μενη εβδομάδα 15-16 -17 Νοεμ-

βρίου 2019 διοργανώθηκε από

τον Ν.Ο.Π.Φ Διεθνής διασυλλογι-

κός αγώνας Noph Trophy 2019. O

ΝΑΟΒ βρέθηκε για άλλη μια

φορά στο βάθρο (5η στα 6 δια-

συλλογικά που έχει τρέξει η

ομάδα του ΝΑΟΒ) αυτή την φορά

με την αθλήτρια Μιχάλαινα

Δανάη η οποία τερμάτισε στην 2η θέση των Κοριτσιών και στην  7η θέση της Γενικής Κατάταξης ανάμεσα

σε 100 αθλητές που έλαβαν μέρος στον αγώνα.  

Με μια καταπληκτική εμφά-

νιση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς

νίκησε με 2-1 σετ τον Αυ-

στριακό Ντόμινικ Τιμ στον

τελικό των ATP Finals και

κατέκτησε τον σπουδαι-

ότερο τίτλο της καριέρας

του. Πρόκειται για το πρω-

τάθλημα μεταξύ των 100

καλύτερων αθλητών -

μελών της ΑΤP και θεωρεί-

ται η κορυφαία διοργά-

νωση κάθε χρονιά στο χώρο του

τένις μαζί με τα 4 τουρνουά grand

slam OPEN (Aυστραλιανό, Αμερικά-

νικο, Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον).

Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό με

τον Ελληνα τενίστα να δίνει μάχη

στο πρώτο σετ αλλά αυτό να καταλή-

γει στον αντίπαλο του, που το κέρ-

δισε στο τάι μπρέικ (7-6). Στο

δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε

ιδανικά και με χαρακτηριστική άνεση

κέρδισε με 6-2.

Σε ντέρμπι ανάλογο με το πρώτο

σετ εξελίχθηκε και το τρίτο και κα-

θοριστικό σετ του αγώνα. Ο Τιμ

προηγήθηκε 1-0, με τον ανεβα-

σμένο ψυχολογικά Τσιτσιπά να

κάνει την ανατροπή και να προηγεί-

ται με 3-1 σετ, πριν μειώσει σε 3-2

ο αντίπαλός του. Με μπρέικ ο Τιμ

ισοφάρισε σε 3-3 και προηγήθηκε

με 4-3, ωστόσο ο Ελληνας τενί-

στας άντεξε και ισοφάρισε σε 4-

4.Τελικά το σετ, όπως και το πρώτο

κατέληξε, σε τάι μπρέικ! Εκεί ο Τσι-

τσιπάς κέρδισε με 7-6.
Nίκος Γεωργόπουλος

Ο μεγαλύτερος τίτλος 

για τον Τσιτσιπά
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών

Μία μόλις μέρα μετά την ψήφιση, κατά πλειοψηφίαν, του

νέου αθλητικού νομοσχεδίου για τα στημένα παιχνίδια και

την αντιμετώπιση της βίας, τα όσα έγιναν στου Ζωγράφου με

τις σοβαρές συμπλοκές αντίπαλων ομάδων οπαδών αποδει-

κνύουν την πραγματικότητα: Παρά τη διεύρυνση των μέτρων

καταστολής και την αυστηροποίηση των ποινών, η βία δεν

εξαλείφεται αν δεν χτυπηθεί η ουσία του προβλήματος, δη-

λαδή η επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό και οι αντα-

γωνισμοί για τα κέρδη, για τους οποίους επιστρατεύονται η

χειραγώγηση των οπαδών, ο φανατισμός και οι «στρατοί»

των οργανωμένων. Την αιτία αυτή τόσο το νομοσχέδιο της

σημερινής κυβέρνησης όσο και εκείνα που είχαν φέρει πα-

λιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ)

αποφεύγουν επιμελώς να την χτυπήσουν, αποσυνδέοντάς

την από τα όσα συμβαίνουν. Μοναδικός στόχος ήταν και είναι

η προστασία του «προϊόντος» από τα «κακώς κείμενα», προ-

κειμένου να αποφευχθούν η απαξίωσή του και τα όσα συνε-

πάγεται αυτή για τα κέρδη.

Πεδίο μάχης
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή του Ζωγράφου το

Σάββατο 16/11/19 το απόγευμα, όταν ομάδα 200 αγνώστων

κινήθηκαν εντός της Πολυτεχνειούπολης και στη συμβολή

των οδών Ξηρογιάννη και Μπισκίνη και συγκρούστηκαν με

άλλη ομάδα αγνώστων. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο

για οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Στην πε-

ριοχή διεξαγόταν αγώνας βόλεϊ γυναικών μεταξύ του Ηλυ-

σιακού και του Ολυμπιακού. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων

ήταν να προκληθούν τραυματισμοί και σοβαρές υλικές ζημιές,

ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 16 συλλήψεις.

SUPER LEAGUE 2

Μόνος 1ος ο Απόλλων Σμύρνης
Μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League 2

έμεινε ο Απόλλων Σμύρνης, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας

νίκη επί του Πλατανιά με 1-0, στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστι-

κής. Στα αξιοσημείωτα και η νίκη του ΠΑΣ στα Γιάννενα επί

του Απόλλωνα Πόντου με 3-0, που έφερε τους Γιαννιώτες

μόνους στη 2η θέση και στο κυνήγι της πρωτοπόρου «Ελα-

φράς Ταξιαρχίας».

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Κατέρρευσε στο β' μέρος η ΑΕΚ
Καταρρέοντας στο β' μέρος, η ΑΕΚ ηττήθηκε 79-75 από τη

γερμανική Ράστα Βέχτα στο ΟΑΚΑ, για την 6η αγωνιστική

του FIBA Champions League. Ηταν η δεύτερη φετινή ήττα για

την «Ενωση» στη διοργάνωση και την έριξε από την κορυφή

της βαθμολογίας του 2ου ομίλου.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο (18-18) η ελληνική ομάδα πήρε

ένα προβάδισμα στο σκορ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (40-

33) με μπροστάρη τον Σαντ Ρος, στη συνέχεια όμως «έσβησε

μηχανές». Η αμυντική βελτίωση των φιλοξενούμενων, ιδιαί-

τερα στο μαρκάρισμα του Λάνγκφορντ, αποσυντόνισε την

ΑΕΚ και την οδήγησε σε πληθώρα λαθών - 20 συνολικά. 

Η ΑΕΚ αντέδρασε προς το φινάλε μειώνοντας σε 72-75,

ωστόσο το τρίποντο του Ντιλέο «κλείδωσε» τη νίκη για τους

Γερμανούς.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ - ΠΑΟ 85-86

Eπανήλθε και «βλέπει» οκτάδα
Σπουδαίο «διπλό» στο Κάουνας με 86-85 επί της Ζαλγκίρις

πήρε ο Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Ευρωλίγκα

και στη μετα-Πεδουλάκη εποχή επανήλθε στις νίκες μετά την

εντός έδρας ήττα από την Αλμπα. Ηταν η 5η φετινή νίκη στη

διοργάνωση για τους «πράσινους», οι οποίοι επανήλθαν σε

τροχιά οκτάδας.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη χάρη στο χαρακτήρα που

έδειξε στα τελευταία λεπτά απέναντι στην αντεπίθεση των

γηπεδούχων. Είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια

του αγώνα (16-19 στο 10', 33-41 ημίχρονο, 53-64 στο 30'),

χάρη στην ευστοχία του στα μακρινά σουτ και με τον Καλάθη

σε μεγάλη βραδιά (19 πόντοι, 5 τρίποντα, 12 ασίστ). Στο τέ-

ταρτο δεκάλεπτο η ελληνική ομάδα «έπαιξε με τη φωτιά»,

καθώς έπαθε επιθετικό «μπλακ άουτ» που επέτρεψε στη

Ζαλγκίρις να «ροκανίσει» τη διαφορά, αλλά χάρη στις βοή-

θειες των Ράις και Παπαγιάννη και την ευστοχία στις βολές,

διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Φινάλε υποσχέσεων για το μέλλον
Με μία ακόμα καλή εμφάνιση έκλεισε η Εθνική ομάδα ποδο-

σφαίρου τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Euro

2020, νικώντας 2-1 τη Φινλανδία στο ΟΑΚΑ. Ο αγώνας δεν

είχε βαθμολογική σημασία, καθώς η Φινλανδία είχε ήδη προ-

κριθεί ως 2η στον 10ο όμιλο (πίσω από την 1η και αήττητη

Ιταλία). Η Ελλάδα τερμάτισε 3η.

Το ζητούμενο για την Εθνική ήταν να δείξει σημάδια περαι-

τέρω βελτίωσης σε σχέση με τους πρώτους αγώνες του ομί-

λου, όπως και έκανε. Πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της

και τώρα εστιάζει στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το σκορ άνοιξε η Φινλανδία με γκολ του Πούκι στο 27', έπειτα

από λάθος της ελληνικής άμυνας. Η Εθνική το «γύρισε» στο

β' ημίχρονο, με τον Μάνταλο να ισοφαρίζει στο 47' και τον

Γαλανόπουλο να δίνει τη νίκη στο 70'.    

SUPER LEAGUE 1

Τι ισχύει για πλέι οφ και πλέι αουτ
Τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής του φετινού

πρωταθλήματος της Super League 1, την ανάδειξη του πρω-

ταθλητή αλλά και των ομάδων που θα υποβιβαστούν έδωσε

στην δημοσιότητα η διοργανώτρια αρχή.

Συγκεκριμένα, η κανονική περίοδος θα διαρκέσει 26 αγωνι-

στικές και μετά από αυτές οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο

γκρουπ: Ενα με αυτές που κατέλαβαν τις θέσεις 1-6 στην κα-

νονική περίοδο, από το οποίο θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής

(πλέι οφ), και άλλο ένα με αυτές που κατέλαβαν τις θέσεις

7-14, για την παραμονή στη Super League 1 (πλέι άουτ).

Τα πλέι οφ θα διεξαχθούν σε 10 αγωνιστικές, δηλαδή δύο γύ-

ρους των πέντε αγωνιστικών, και οι ομάδες θα ξεκινήσουν με

τους βαθμούς που είχαν από την κανονική διάρκεια.

Τα δε πλέι άουτ θα έχουν μόνο ένα γύρο, δηλαδή 7 αγωνι-

στικές. 4 θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που κατέλα-

βαν τις θέσεις 7-10 στην κανονική περίοδο και άλλες 3 στις

έδρες των ομάδων στις θέσεις 11-14. Και στα πλέι άουτ οι

ομάδες θα μεταφέρουν τη βαθμολογία τους από την κανονική

περίοδο. Ο τελευταίος της διαδικασίας υποβιβάζεται, ενώ ο

προτελευταίος θα δώσει μπαράζ με τον 2ο της Super League

2 (o 1ος ανεβαίνει απευθείας).

ΣΕΓΑΣ

«Θα καταρρεύσουν 

οι αντισυνταγματικές διατάξεις»
Στην πρώτη του αντίδραση μετά την ψήφιση κατά πλειοψη-

φία του νέου αθλητικού νόμου της κυβέρνησης ΝΔ την προ-

ηγούμενη βδομάδα προχώρησε ο ΣΕΓΑΣ. Με ανακοίνωσή

της η Ομοσπονδία Στίβου εξακολουθεί να εκφράζει την αν-

τίθεσή της στον νέο νόμο, κάνοντας λόγο για καταφανώς

αντισυνταγματικές διατάξεις που θα καταρρεύσουν στα δι-

καστήρια, γνωστοποιώντας έτσι την πρόθεσή της να κινηθεί

δικαστικά σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στην ανακοίνωση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ εκφράζεται η υποστή-

ριξη προς το πρόσωπο του γενικού γραμματέα της Ομο-

σπονδίας, Βασίλη Σεβαστή, για τον οποίο σημειώνει πως θα

είναι αυτός που θα οδηγήσει το χώρο του Στίβου στις επό-

μενες αρχαιρεσίες, μετά την απόφαση του προέδρου

Κώστα Παναγόπουλου να μη συνεχίσει.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε την

Άλμπα στο Βερολίνο (80-99)

Ένας άλλος Ολυμπιακός! Συγκεντρωμένος, γεμάτος λύ-

σεις, με πλάνο, ενέργεια και μπάσκετ από το μέλλον, δεν

άφησε ΚΑΝΕΝΑ απολύτως περιθώριο στην Άλμπα μέσα

στο Βερολίνο.

Θα μας τρελάνει με τα διαφορετικά του πρόσωπα ανά παι-

χνίδι. Ένας άλλος Ολυμπιακός! Συγκεντρωμένος, γεμάτος

λύσεις, με πλάνο, ενέργεια και μπάσκετ από το μέλλον, δεν

άφησε ΚΑΝΕΝΑ απολύτως περιθώριο στην Άλμπα μέσα

στο Βερολίνο, της οποίας και επικράτησε με το ευρύ 99-80.

...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μοναδικός στόχος η 

αύξηση των κερδών... 

Εδώ και   κάποια χρόνια, έχει  ξεκινήσει μια συζήτηση, από

τους “έχοντες και κατέχοντες” σχετικά με τους Ολυμπια-

κούς Αγώνες και τον εξευτελισμό που προκαλούν τα ευ-

ρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η ΔΟΕ, σε

δείγματα αθλητών που κέρδισαν μετάλλια στους αγώνες

του  “Πεκίνου το 2008” και συτου “Λονδίνο το 2012”. Σύμ-

φωνα λοιπόν, με πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε η

ΔΟΕ, 45 νέα κρούσματα προέκυψαν από την  διαδικασία

και αφορούν τις δύο προηγούμενες κορυφαίες διοργανώ-

σεις του Πλανήτη, καθώς και τους 68 αθλητές της Ρωσίας,

που τους έδιωξαν από το ΡΙΟ λόγω ΝΤΟΠΙΝΓΚ, και για να

χρυσώσουν το ΧΑΠΙ και κυρίως να βρούνε διέξοδο στα

πολύ σοβαρά και αδιόρθωτα  προβλήματα που δημιουρ-

γούνται από την χρησιμοποίηση των φαρμάκων, προσπα-

θούν – επιστρατεύουν μια σειρά ιδεολογήματα, και μύθους

με στόχο την κατασκευή και προβολή μίας ειδυλλιακής ει-

κόνας σχετικά με τη διοργάνωση των αγώνων κατά την

Αρχαιότητα.

Η Ελλάδα από περιγραφές των Αρχαίων Ελλήνων Συγγρα-

φέων, από απεικονίσεις αθλητικών εικόνων σε αρχαία

έργα τέχνης, ακόμα και τον Αριστοτέλη επιστράτευσαν ο

οποίος περιγράφει την παραμόρφωση του προσώπου των

Αθλητών που μοιάζουν με ζώα, λόγω της ειδικής δίαιτας.

Όλες αυτές οι βρόμικες προσπάθειες συντήρησης… ένα

στόχο έχουν. Την αύξηση των ΚΕΡΔΩΝ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ σου η ΖΩΗ μου…….



Αύριο γιορτάζει ο...,. η... Kάθε ημέρα μια γιορτή! 

Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές 

δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.

Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται 

και από ένα προσωπικό Δώρο!

Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες

θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.

Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο, 

αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας

και κάνει, με την αφιέρωσή σας, 

αθάνατη την παρουσία σας:

Το Βιβλίο
Ένα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα 
μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη, 

δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα

από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που 

κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».

Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας 

και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης 

και δημιουργίας.

γιορτές
σημαίνει 

Ευχές & Δώρα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

skaravaios.gr
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