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«Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία
είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας».
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Αλπερτ Αϊνστάιν

65 χρόνια στο ΝΑΤΟ, 36 στην Ε.Ε.

Αυτοί είναι...
«τα ξένα όπλα, ή γλιστρούν από πάνω σου,
ή σε βαραίνουν, ή σε πνίγουν»
Νικολό Μακιαβέλλι
Κι αυτά που λέει στο «μότο» ο Φλωρεντίνος πολιτικο-φιλόσοφος, στις αρχές Του 17ου αιώνα, είναι
το απόσταγμα. Λέει και άλλα πολλά και με χαρακτηριστικά παραδείγματα, ιδιαίτερα αρνητικά και
τραγικά, για μας τους Έλληνες του Βυζαντίου «...
φέραμε 10.000 Τούρκους, για ν’ αντισταθούμε στους γείτονές μας», γιατί εμείς ως «καλοί χριστιανοί»
τρυφιλοί ειρηνιστές και μαλθακοί,
προτιμούσαμε τη γαλήνη και την
ασυλία των μοναστηριών αντί της
σκληρής ζωής των στρατοπέδων και
του κινδύνου των μαχών, που πιθατου Κώστα
νότατα να μας έστελναν μια ώρα αρΒενετσάνου
χύτερα πλησίον του Κυρίου!
Τί έγιναν οι 10.000 Τούρκοι μισθοφόροι «στρατιώτες μας;» - σαν κι αυτούς που κάνουν το σήμα του
αλβανικού αετού τώρα - «όταν τελείωσε ο πόλεμος
δεν ήθελαν πια να φύγουν. Και αυτό ήταν η αρχή
της υποδούλωσης των Ελλήνων στους άπιστους»1,
γράφει ο Μακιαβέλλι.
Και αυτά βέβαια δεν ισχύουν μόνο για τους μισθοφορικούς στρατούς, αλλά για όλους τους ξένους,
με οποιαδήποτε σχέση: “βοήθειας”, “ειρηνικής” διαιτησίας - συμμαχίας κ.λπ., που είναι ωφέλιμες
μόνον όσον υπάρχει ταύτιση συμφερόντων και
ανάγκη αλληλοκάλυψης. Αλλιώτικα «είναι ωφέλιμοι και καλοί για τον εαυτό τους, αλλά γι’ αυτόν
που τους καλεί, είναι σχεδόν πάντα επιζήμιοι».2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Επισιτισμού από τους Δήμους
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Σελίδα 10

Σελίδες 12, 13
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ" ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
στο "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
άλμα επί κοντώ"!
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Νίκος Γεωργόπουλος

Δήμος Μαρκοπούλου
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Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

2 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΒΔΟΜΗ

Αυτοί είναι...
Συνέχεια από τη σελ. 1

Και μη μου πείτε, «...καλά, αυτά γίνονταν τότε...»! Σας
πληροφορώ ότι ο Ναπολέων Βοναπάρτης, τον μελέτησε
ενδελεχώς τον «Ηγεμόνα» και είχε κάνει πολλές παρατηρήσεις στο σύνολο των «κανόνων». Έχασε, μάλιστα,
όπως λέγεται, το αντίτυπο με τις παρατηρήσεις του, στη
μάχη του Βατερλώ κι αυτό «χέρι με χέρι» κατέληξε στα
χέρια του δικτάτορα της Ισπανίας, Φράνκο, που, όπως
λέγεται κυβερνούσε 36 χρόνια την Ισπανία, με γνώμονα
τον «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλι, σχολιασμένο από τον
Ναπολέοντα!
(Σημείωση: Οι εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ επεξεργάζονται
ήδη το σχετικό βιβλίο για να το παρουσιάσουν εντός
των προσεχών μηνών στο αναγνωστικό κοινό).
Επίκαιρος παρά ποτέ ο Ηγεμόνας. Δεν διαφημίζω το βιβλίο, αλλά προβάλει συνεχώς μπροστά μου εφιαλτικά,
ζώντας τη σκληρή πραγματικότητα των καιρών μας και
διαβάζοντας, μεταξύ άλλων, το ΑΡΧΕΙΟ του ιδρύματος
Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Κι επειδή το «Κυπριακό» βρίσκεται πάλι σε πρώτο πλάνο
της επικαιρότητας και η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ – στα
ξένα όπλα – συμπληρώνει σήμερα, 18.2.2017, εξήντα
πέντε χρόνια, διαβάστε τα παρακάτω από το ΑΡΧΕΙΟ
του Κ. Καραμανλή, για να δείτε ποιοι είναι αυτοί που μας
παριστάνουν τους συμμάχους και εταίρους.
Αφού η Αγγλία, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι και «εταίροι» της
Ε.Ε. (της τότε ΕΟΚ των εννέα) - τα ξένα όπλα - είχαν

Διαβάστε ακόμη
Αποκριάτικες εκδηλώσεις

Σελ. 4, 5

Ανακαινίζεται το πρ. δημαρχείο Βουλιαγμένης
Σελ. 6
Προϊόντα χωρίς μεσάζοντες

Σελ. 7

Θεαίνες & λατρείες στην αρχαία ΕλΣελ. 8
λάδα γιάννης κορναράκης
...Εκδρομή στον Αρη χωρίς καύσιμα

Φαί-

Σελ. 9

δρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Η Οικουμενικότης του ελληνικού
Σελ. 14
πνεύματος Πέτρου Ιωαννίδη
Η Ferrari, η δραχμή... Β. Κασιμάτη

Σελ. 16

«γλιστρήσει» κανονικά σφυρίζοντας αδιάφορα, ώστε οι
Τούρκοι το 1974 να κάνουν άνετα τη βρώμικη «δουλειά»
τους, της εισβολής στην Κύπρο και της κατοχής, επί 43
χρόνια, του 38% της νήσου, ο Κων. Καραμανλής αντιλαμβανόμενος την τραγική κατάσταση της χώρας και τη
στάση των φίλων είχε ζητήσει «να συνέλθει εκτάκτως
το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών την 30ήν Ιουλίου 1974», αφού προέβλεπε αποτυχία των διασκέψεων της Γενεύης.
ΝΑΤΟ: Μην ταράζετε τα μπάνια των Υπουργών
Η απάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γ. Λουνς
ήταν αποκαλυπτική και σπαρταριστική αν δεν ήταν τραγικά κυνική: «...ο κ. Λουνς δεν θα παρίστατο ο ίδιος,
γιατί αναχώρησε για διακοπές. Και δεν θα παρίσταντο
επίσης οι περισσότεροι υπουργοί εξωτερικών, λόγω
απασχολήσεώς των ή διακοπών»!!! Καταλάβατε; Δύο
“σύμμαχοι” λαοί θα σκοτώνονταν κι αυτοί έπαιρναν τα
...μπάνια τους!
Λίγες ημέρες μετά, οι Τούρκοι («σύμμαχοί μας» στο
ΝΑΤΟ) ολοκλήρωσαν τη δεύτερη φάση του έργου τους,
της αρπαγής, των βιασμών της δημιουργίας «τετελεσμένων», με την εγκληματική παθητική συνέργεια των «μεγάλων συμμάχων μας», Άγγλων, Αμερικανών και των
«εταίρων» μας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
(ΕΕ τώρα), Γερμανών, Γάλλων και λοιπών Φράγκων, Γότθων, Αγγλοσαξόνων κ.λπ., που άνοιγαν οι δουλειές
τους! (Εξοπλισμοί - αεροπλάνα, τανκς, φρεγάτες...).
Οι δε Γερμανοί αισθάνθηκαν ότι πλησίαζε η στιγμή να
πάρουν τη ρεβάνς κατά των Ελλήνων και των Σέρβων
βαλκάνιων, αφού καταφέρουν πρώτα να γκρεμίσουν «το
τείχος της ντροπής», που θα χώριζε ακόμη, για 15 χρόνια περίπου το δυτικό από το ανατολικό Βερολίνο. Ήταν
«το τείχος της ντροπής», που θυμούνταν, σε κάθε ευκαιρία, για χρόνια τα γεράκια των ΗΠΑ, οι δυτικοί πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και τα αστικά κόμματα, αλλά και
δάσκαλοι ακόμα ενταγμένοι στα συντηρητικά κόμματα
που είχαν αναλάβει εργολαβικά την προπαγάνδιση των
«δυτικών και ευρωπαϊκών αξιών»(!), ενώ παρέβλεπαν
και ξεχνούσαν το άλλο τείχος του αίσχους, αυτό που
χωρίζει και σήμερα τη Λευκωσία και τα κατεχόμενα, από
την ελεύθερη ακόμη Κύπρο.
Αυτοί είμαστε, δυστυχώς κάποιοι και αυτοί είναι οι
«σύμμαχοι και εταίροι μας»!
Επιτέλους ας αποφασίσουμε, αφού συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν «ερωτικοί» σύμμαχοι και εταίροι, να συμμαχούμε κατά περίπτωση με εκείνους που

Μεταφέρθηκε η Λαϊκή
Αγορά Βούλας
Η Λαϊκή Αγορά της Βούλας μεταφέρθηκε και λειτουργεί
στην οδό Μεταξά. Ευτυχώς τακτοποιήθηκε και το πρόβλημα της έλλειψης τουαλέτας, έστω και μεσοβέζικα και
λύθηκε το οξύτατο πρόβλημα και για τους πωλητές και για
τους κατοίκους γύρω από τη λαϊκή αγορά...
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ταυτίζονται τα συμφέροντά μας και ομοίως οι εμπορικές
μας συναλλαγές. Δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν «παντρευόμαστε» κανέναν.
Δεν λέω εξάλλου τίποτα καινούργιο. Το ίδιο είχε πει και
ο Πάλμερστον4 με την παροιμιώδη δήλωσή του στο Αγγλικό Κοινοβούλιο ως υπουργός Εξωτερικών, πως «η
Βρετανία δεν έχει μόνιμους φίλους ή εχθρούς, αλλά
μόνον τα συμφέροντά της είναι αιώνια»!
Απ’ την άλλη, πιστεύω, πως και στους λαούς δημιουργούνται με την ιστορική επανάληψη συμπεριφορών και
προθέσεων φιλικά ή εχθρικά αισθήματα κατά περίπτωση.
Αυτό βέβαια, σε συνάρτηση του βαθμού ανάπτυξης των
ιδιοσυγκρασιακών συναισθημάτων και της ηθικής, αντί
της στυγνής “λογικής” του πρόσκαιρου συμφέροντος.
Δεν γίνεται από τη μια ν’ απορρίπτεις τον ιστορικό και
διαλεκτικό υλισμό, επειδή είναι «μαρξιστικός», κι απ’ την
άλλη να είσαι προσκολλημένος και να υπηρετείς τον χυδαίο υλισμό των συμφερόντων, που σε τελική ανάλυση,
δεν είναι συμφέροντα της πατρίδας σου, του λαού σου,
αλλά συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
Τα πραγματικά συμφέροντα των λαών, η κοινοί ιστορικοί
δεσμοί, ο πολιτισμός, η θρησκεία κλπ. Δεν μπορεί να
διαγράφονται και ν’ αγνοούνται, χάριν των πρόσκαιρων
“συμμαχικών” γεωπολιτικών συμφερόντων.
Δύο πρόσφατα παραδείγματα: Κατάργηση της συμφωνίας Καραμανλή-Πούτιν, για τον αγωγό Μπουργκάς –
Αλεξανδρούπολη, από τον Γ.Α. Παπανδρέου και 2ον εμπάργκο στη Ρωσία για την Ουκρανία (επί αριστερής κυβερνήσεως, επειδή το ήθελε η Ε.Ε. της Γερμανίας και οι
ΗΠΑ του Ομπάμα – Κλίντον. Και στις δυο περιπτώσεις,
αναίτια, χαλάσαμε τις επωφελείς σχέσεις μας με τη
Ρωσία. Μ’ όλα ταύτα παραμένουμε αδιαμαρτύρητα προσκολλημένοι στις Βρυξέλλες – έδρα και του ΝΑΤΟ και
της Ε.Ε. που μας πιέζουν να «δώσουμε» την Κύπρο και
βάλε για να καλύψουμε τις ακόρεστες, παράλογες και
αδικαιολόγητες οθωμανικές ορέξεις, των «στρατηγικών
εταίρων»6, των ΗΠΑ. Να υποχωρήσουμε δηλαδή στα σύνορα «των ονείρων της καρδιάς» του Ερντογάν. (Όπως
έχει γίνει κατά καιρούς και με τη δική μας υποχωρητικότητα).
***
Αυτά τα «όπλα» των «συμμάχων» και «εταίρων» μας,
συνεχώς μας «βαραίνουν», επανειλημμένα δε ή έχουν
«γλιστρήσει», όταν τα χρειαστήκαμε, ή μας έχουν «πνίξει», όταν το απαιτούσαν τα συμφέροντά τους.
Μπορεί να είναι σχετικά μικρή τώρα η Ελλάδα, αλλά δεν
είναι τόσο «μικρή», όσο φωτοτεχνικά προβάλουν τη
σκιά της.
Η Ελλάδα δεν είναι μικρή. Οι πολιτικοί της είναι μικροί!
Πολύ μικροί και χαμερπείς – ούτε καν γηπετείς5.
――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, εκδ. Σκαραβαίος, κεφ. ΧΙΙΙ, σελ. 105.
2. Ο ίδιος: ο. π. σελ. 103
3. ίδρυμα Κ. Καραμανλής: ΑΡΧΕΙΟ, τομ. 8, σελ. 89.
4. Πάλμερτσον: Υποκόμης Ερρ. Τζων Τεμπλ (1784-1865) Αγγλος Πολιτικός.
5. Γηπετής: Εκείνος που πετάει χαμηλά, εγγύς της γης, όπως η κότα. Το
αντίθετου “υψιπετής” είναι το χαμερπής (έρπει χαμέ). Επιτρέψτε μου τη
λεξιπλασία, για να καλύψω την ενδιάμεση κατάσταση.
6. Πρόσφατος χαρακτηρισμός από τον Τραμπ.
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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.
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Πίτες δημοτικών παρατάξεων στη Βούλα
Aπό τη «Δημοτική Βούληση»

Aπό την «Ανεξάρτητη Κίνηση»

Tην Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, η δημοτική παράταξη του Δήμου 3Β, “Δημοτική Βούληση” με επικεφαλής τον δημοτικό σύμβουλο Δημοσθένη Δόγκα
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Παρά το δυνατό ψύχος έξω, ο κόσμος γέμισε την αίθουσα και “ζέστανε” την ατμόσφαιρα.

Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Κίνησης Σπύρος Πανάς,
έκοψε την πίτα της παράταξης στο Ντιβάνι, την περασμένη
Δευτέρα 13/2 ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους και
τους υποψηφίους της παράταξης.
Ζεστή η ατμόσφαιρα· ευχές,
και παροτρύνσεις για νέα
ώθηση στην παράταξη, η
οποία ανεδείχθη νικήτρια
των εκλογών την πρώτη Κυριακή και έχασε τη νίκη, με
μετρημένους στα δάχτυλα

Μετά την ευλογία του πατέρα Αντώνιου, ο επικεφαλής της παράταξης, Δημοσθένης Δόγκας, παρουσίασε σε ένα σύντομο βίντεο τις παρεμβάσεις και
πρωτοβουλίες που πήρε η Δημοτική Βούληση και ο
ίδιος προσωπικά κατά το 2016, εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως τόνισε, “φιλοδοξούμε να εκπροσωπούμε όλους
τους κατοίκους του Δήμου μας και να λέμε με παρρησία την άποψή μας όπου και όπως χρειάζεται”.
Τόνισε ακόμη: “Θέλουμε να ακούσουμε τις προτάσεις
και τις απόψεις όλων, διότι δεν κάνουμε μια προσωπική αλλά μια συλλογική προσπάθεια για το καλό του
τόπου μας και των ανθρώπων που τον αποτελούν. Στο
Δημοτικό Συμβούλιο δεν κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, αλλά όσο πιο εποικοδομητική γίνεται, γι' αυτό
θέλουμε και τη στήριξή σας. Εύχομαι από καρδιάς να
έχουμε μια καλή χρονιά”.
Πολλοί εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων παρευρέθηκαν και εκλήθηκαν από το Δημοσθένη Δόγκα να κόψουν ένα κομμάτι και να ευχηθούν.

ψήφους την δεύτερη Κυριακή. Αυτό, όπως ακούστηκε, τους
δίνει μεγαλύτερο βάρος για άσκηση ελέγχου του έργου της
Δημοτικής Αρχής.
Ο Σπύρος Πανάς δήλωσε ότι εφεξής θα συναντιούνται
πολύ τακτικά και θα συζητάνε τις περαιτέρω ενέργειές
τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Μια αξιέπαινη προσπάθεια κοινωνικής
αλληλεγγύης που ξεκίνησαν το 2014,
με πρωτοβουλία του Δήμου Σαρωνικού,
οι δεκατρείς Δήμοι της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής, βρέθηκε στο
στάδιο του πρώτου απολογισμού έργου
και προγραμματισμού περαιτέρω πορείας, που παρουσιάστηκε, από τους
Δημάρχους της Αντιπεριφέρειας και
τους εκπροσώπους τους, χθες Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου
Σαρωνικού.
Αυτή τη στιγμή δίνεται “μια ανάσα” σε
11.000 οικογένειες, εκ των οποίων οι
5.000 βρίσκονται στις Αχαρνές (Μενίδι),
με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί από
το Τ.Ε.Β.Α. (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους) και το Ελληνικό Δημόσιο που το συγχρηματοδοτούν, για την
επισιτιστική κάλυψη, κυρίως, τελείως
απόρων ανθρώπων.
Πάνω στο τόσο σημαντικό θέμα θα
επανέλθουμε εκτενέστερα, γιατί βρισκόμασταν ήδη στο Τυπογραφείο, όταν
η συνάντηση εξελισσόταν.
Παρευρέθηκαν: ο “οικοδεσπότης” Δήμαρχος Σαρωνικού Γεώργιος Σωφρόνης, οι Δήμαρχοι Αχαρνών Ιωάννης

Κασσαβός, Διονύσου Διονύσιος Ζαμάνης, Κρωπίας
Δημήτριος Κιούσσης,
Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, Ραφήνας - Πικερμίου Βασίλειος Πιστικίδης, Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης, οι
Αντιδήμαρχοι των 3Β Ωσαννά Κάραγιαν, Παλλήνης Ειρήνη Κουνενάκη και
Σπάτων-Αρτέμιδας Παναγιώτης Λάμπρου, η Εκπρόσωπος Λαυρεωτικής Κατερίνα Πάλλη, ο Πρόεδρος Δ. Σ.
Παιανίας Αρτέμης Βαγιωνάκης και ο
Πρόεδρος Κοινωνικής Επιχείρησης
Ωρωπού Στέφανος Δάβρης
Σημείωση: Ζούμε ημέρες Κατοχής! Και
το ευτράπελο: Σημειώνεται στα ενημερωτικά έντυπα, «η επικοινωνία με τους
ωφελούμενους γίνεται τηλεφωνικά, ή
με μαζική αποστολή SMS όπου αυτό
είναι διαθέσιμο. Επίσης, έχει τεθεί σε
λειτουργία εφαρμογή παροχής πληροφόρησης για τις δράσεις του έργου για
smart phones και tablets (e-TEVA Application)».
Δηλαδή δεν έχει να φάει ο άπορος,
αλλά διαθέτει smart phones!! Σχολιάστηκε βέβαια αρνητικά από το δήμαρχο
Σαρωνικού και άλλους.
Κώστας Βενετσάνος
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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ
Θέατρο Δημήτρης Ροντήρης

«Δύο πράγματα είναι άπειρα,
η ανθρώπινη βλακεία και το Σύμπαν,
αν και για το Σύμπαν δεν είμαι σίγουρος» Αϊνστάνιν
…Ο Επιστήμονας, Ο Άνθρωπος και το Σύμπαν.
Η ιστορία του ανθρώπου που άλλαξε τον κόσμο και
ανέτρεψε όλες τις συμβατικές γνώσεις γύρω από το
σύμπαν.
Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να μεταμορφωθεί από ένα δυσλεκτικό παιδί, σ’ ένα επαναστατημένο παλληκάρι... Από έναν εκκεντρικό επιστήμονα,
σ’ ένα πνευματικό γκουρού.

ΕΒΔΟΜΗ

«Δρόμοι και αναδρομές» στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Στο φιλόξενο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου, έναν
χώρο που τα τελευταία χρόνια δίνει βήμα διαλόγου σε καλλιτέχνες και εικαστικές ομάδες, με στόχο να προσφέρει εικαστικά ερεθίσματα ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και
το παρόν, παρουσιάζεται η έκθεση του Κώστα Σπυρόπουλου* με τίτλο «Δρόμοι και αναδρομές».

Mεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση
στον Κουβαρά
Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το νομικό του πρόσωπο “Αριστόδικος” διοργανώνει Μεγάλη Καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στον Κουβαρά. Ώρα
έναρξης 11.30 το πρωί, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.
- Πεζοπόρα τμήματα - Ξυλοπόδαροι - Mascot Disney - κινέζικος δράκος - μουσική, χορό, ζογκλέρ και εκπλήξεις!

Οι εθελοντές Δασοπροστασίας
- Πυρασφάλειας Βάρης καλούν
σε εκδήλωση
Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να διαβάσει
τη σκέψη του δημιουργού του σύμπαντος και να ανατρέψει το σύμπαν του Νεύτωνα. Και όπως συνήθιζε
να λέει ο ίδιος «δύο πράγματα είναι άπειρα, η ανθρώπινη βλακεία και το Σύμπαν, αν και για το Σύμπαν δεν
είμαι σίγουρος».
Η ζωή του ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στην πολιτική,
γυναίκες και τις εξισώσεις. Βέβαια, η μεγάλη του ερωμένη ήταν η έρευνα, όπου μπορούσε να περνάει
μέρες μαζί της και πάλι ο χρόνος να μην του φτάνει.
Βρισκόταν σε μόνιμη κατάσταση συναγερμού...
ένιωθε σαν άλογο που έπρεπε να τρέχει συνέχεια,
κάπνιζε σαν τσιμινιέρα, κοιμόταν λίγο και έτρωγε
χωρίς να σκέφτεται…. καθώς η φήμη του τον έκανε
όλο και πιο «ανόητο».
Μία σύμπαν….τικη κωμωδία, όπου αν ακολουθήσουμε τους κανόνες της αρχαίας τραγωδίας, η ζωή
του είναι τα Χορικά, οι γυναίκες του η Παράβαση, το
σύμπαν τα Επεισόδια και Έξοδος η έρευνα.
Κείμενο- Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης
Μουσική επιμέλεια: Νίκος Ροδίτης
Σκηνικά- Κοστούμια: Κώστας Καυκαρίδης
Πρόσωπα Έργου: Άλμπερτ Αϊνστάιν . Θανάσης Θεολόγης
Έντουαρντ Αϊνστάιν [Γιος του Ά. Αϊνστάιν] - Μέμος Κοέν
Έλεν Ντούκας [Γραμματέας του] -Αναστασία Γκολέμα
Μιλέβα Μάριτς [Πρώτη σύζυγος του Αϊνστάιν] - Αν. Γκολέμα
Μαξ Πλανκ - [Φυσικός, Φίλος A. Αϊνστάιν] Μέμος Κοέν

Θέατρο. Δημ. Ροντήρης [Φρυνίχου 10 Πλάκα]
Τηλ. 2114089670
Παραστάσεις. Κάθε, Παρασκευή , Σάββατο, ώρα 9 και Κυριακή, ώρα 7
Τιμές εισιτηρίων. 12 ευρώ κανονικό και φοιτητικό, ανέργων,
συνταξιούχων 8 ευρώ
Δίνονται παραστάσεις για μαθητές γυμνασίου –λυκείου, όπως
και σε συλλόγους.
Προπώληση εισιτηρίων. Viva.gr Τηλ.11876/Public /seven sport

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας
Βάρης, καλεί στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22
Φεβρουαρίου και ώρα 19:30, στο χώρο του ιταλικού εστιατορίου “Da Giovanni con Tsili Casanova”, Λ. Αθηνάς 41
και Άρεως 2 στη Βουλιαγμένη (πλησίον του ιερού ναού
Παναγίας Φανερωμένης).
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το έργο και η συμβολή της
Ομάδας στην Πολιτική Προστασία, θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε εθελοντές και θα επιδοθεί τιμητικός ευχαριστήριος έπαινος στους χορηγούς της Ομάδας.
Συμμετέχει ο πολυβραβευμένος και διακεκριμένος Διεθνούς
φήμης Σολιστ και Συνθέτης Φώτης Ματζαρίδης, που θα ερμηνεύσει το “Valse Brillante” του F. Chopin και την “Moonlight
Sonata/Σονάτα υπό το Σεληνόφως” του L.V. Beethoven.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη και
χορηγία του εστιατορίου “Da Giovanni con Tsili Casanova”,
των αρτοζαχαροπλαστείων “Elias”, των εταιρειών SONUS
και ICTC, του New-Start και χορηγό επικοινωνίας την εκπομπή ¨ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ” και την “INPOINT PRODUCTIONS”.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ATTIKOΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Γενική Συνέλευση με ποίηση
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί την
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στην ετήσια Γενική Συνέλευσή
του και Ποιητική - Λογοτεχνική βραδιά.
H εκδήλωση γίνεται στο ξενοδοχείο “OASIS HOTEL
APARTEMENTS” (Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα),
( Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Η έκθεση που παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μέρος μιας πορείας διαδοχικών εκθέσεων που εξερευνούν τη στενή επαφή του ανθρώπου με τις μηχανές, τα
βιομηχανικά προϊόντα, τα ΜΜΕ, τις φωτογραφίες, τα αγάλματα. Η εικαστική προσέγγιση του καλλιτέχνη αναμειγνύει
νέους πειραματισμούς και αρχαίες επιβιώσεις, ανιχνεύοντας
το συνδετικό νήμα ανάμεσα στις καλές τέχνες και την Ποπ Αρτ.
* Ο Κώστας Σπυρόπουλος είναι καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας.

Εγκαίνια: Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00
Διάρκεια: 20/2-20/4/2017
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα 10682
Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη.
Ώρες λειτουργίας: 9 π.μ.-4 μ.μ. (Τρίτη-Παρασκευή), 1-8 μ.μ. (Δευτέρα)

Πληροφορίες: www.namuseum.gr, Τηλ. 2132144891 & 213
2144837, Τηλ. επικοινωνίας καλλιτέχνη: 6946 400689

Το φαινόμενο της Ευεργεσίας
στην Ελληνική εκπαίδευση
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σε συνεργασία
με τη Λέσχη Πολιτισμού Βούλας καλούν την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 7 μμ στην εκδήλωση με θέμα: «Το φαινόμενο της Ευεργεσίας στην Ελληνική εκπαίδευση την
περίοδο 1830-1913».
Την παρουσίαση θα κάνει η Κατερίνα Κουτουξιάδου Φιλόλογος, Διδάκτωρ Ιστορίας, Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση γίνεται στην αίθουσα της Πνευματικής
Εστίας Βούλας Ζεφύρου 2και Αγίου Ιωάννου – Βούλα. Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφ.: 2108957349 Σωτήρης Αγγελετόπουλος.

«Πενήντα Πιο Σκοτεινές
Αποχρώσεις του Γκρι»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
παρουσιάζει συνεχίζει την προβολή του έργου «Πενήντα
Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις Του Γκρι»
(Fifty Shades Darker), έως και την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017!
Προβολή: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Φόλεϊ
Ηθοποιοί: Τζέιμι Ντόρναν, Ντακότα Τζόνσον, Κιμ Μπέισινγκερ, Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Ρίτα Όρα, Μαξ Μαρτίνι
Η Αναστάζια Στιλ (Ντακότα Τζόνσον), αποκαρδιωμένη από
τα σκοτεινά μυστικά του πληγωμένου συναισθηματικά νεαρού επιχειρηματία Κρίστιαν Γκρέι (Τζέιμι Ντόρναν), έχει διακόψει τη σχέση τους κι έχει ξεκινήσει μια καινούρια καριέρα
σ’ έναν εκδοτικό οίκο, έχοντας να αντιμετωπίσει και την έντονη πολιορκία του προϊσταμένου της.
Γεν. είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή
του ενός, μόνο με 7€!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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ΕΒΔΟΜΗ

Αποκριές στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Με τρεις εκδηλώσεις θα υποδεχτεί ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης φέτος τις απόκριες. Το
πρόγραμμα που έχει διοργανώσει ο Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του
Δήμου, (ΟΑΠΠΑ) περιλαμβάνει παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους. Συγκεκριμένα:

Rebetango
Αίθουσα Ιωνία, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου ώρα 20.00
Όταν το Ρεμπέτικο συνάντησε το Ταγκό. Μια μουσικοχορευτική βραδιά με μουσική των λιμανιών, της μετανάστευσης, του περιθωρίου και της ελπίδας για μια
ζωή καλύτερη.
Συντελεστές παράστασης:
Θάνος Θεοδωρόπουλος: μπουζούκι – μαντολίνο
Χέρμαν Μάγιερ: κιθάρα – πιάνο – μπάσο
Λευτέρης Γρίβας: μπαντονεόν, επιμέλεια ενορχήστρωσης
Γιώργος Σχοινάς: ακορντεόν – πιάνο
Κατερίνα Κουρεντζή: πιάνο, φωνή
Άριελ Περέζ / Μαργαρίτα Πλέσσα: χορός – χορογραφίες
Άννα Τιαγκουνίδου – Γκόμεζ: σενάριο – σκηνοθεσία

Τριήμερη εκδρομή Αποκριάς
Το Πολιτιστικό τμήμα Πανοράματος Βούλας οργανώνει
τριήμερο εκδρομή, 25-26-27 Φεβρουαρίου, στα ΤΡΙΚΑΛΑ- ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ- ΕΛΑΤΗ- ΠΕΡΤΟΥΛΗ- ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ -ΜΕΤΕΩΡΑ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
Τιμή 115 € (μεταφορά, διαμονή, πρωινό)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 7.30
Πληροφορίες: 6937120050, 6938209798

Η “Ανοιξη” Κιτσίου κόβει πίτα
Ο Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι
Κορωπίου και Πέριξ “ΑΝΟΙΞΗ” θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα το Σάββατο 4-3-2017 στην αίθουσα του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου
στο Κίτσι Κορωπίου και ώρα 12 το μεσημέρι .

«γλέντι έχει η Κερατιά σαν
τα χρόνια τα παλιά»
Ο Δήμος Λαυρεωτικής διοργανώνει Παραδοσιακό
Αποκριάτικο Γλέντι με γκόγκλιες, ντόπιο κρασί, πίπιζα και νταούλια, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 26 Φεβρουαρίου 2017 στην Κεντρική Πλατεία
Κερατέας στις 3μμ. Μια γιορτή βγαλμένη από την
παράδοση, η οποία υποστηρίζεται από όλους τους
φορείς της πόλης και έχει σαν στόχο να αναβιώσουν αποκριάτικα ήθη και έθιμα μιας άλλης εποχής,
ώστε να γνωρίσουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι
μεγαλύτεροι, πώς γιόρταζαν το έθιμο της αποκριάς
οι προηγούμενες γενιές.
Την εκδήλωση θα ανοίξουν με παραδοσιακά δρώμενα οι Λαογραφικοί Σύλλογοι της Κερατέας, θεατρικές ομάδες και σχολεία της πόλης. Θα
προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα όπως γκόγκλιες (παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά), πουπέκι
(παραδοσιακό γλυκό) καθώς και ντόπιο κρασί.

Φεντερίκο Μπουσταμάντε: τεχνικός σκηνής
Στέφανος Χατζηστεφάνου: εικαστικά

Το αγόρι με τα Μπλε Μαλλιά
Αίθουσα Ιωνία,
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ώρα 12.00
Η παράσταση που τιμήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την οποία παρακολουθούν
πλήθος παιδιών και νηπιαγωγείων στο Θέατρο Φούρνος μία εβδομάδα πριν να πάει στο Λονδίνο προσκαλεσμένη του Hellenic Centre έρχεται στο Δήμο για
μία παράσταση.
Το «Αγόρι με τα μπλε Μαλλιά» απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών και το θέμα του είναι
η ιστορία ενός μικρού αγοριού, του Άτρο.
Ο Άτρο είναι ένα καλοκάγαθο αγόρι, γλυκός έξυπνος
αλλά λίγο δειλός και ντροπαλός και το γεγονός ότι έχει
μπλε μαλλιά σε μια πόλη που όλοι έχουν κόκκινα τον κάνει
διαφορετικό...

Μια παράσταση διαδραστική που μιλάει για τη
φιλία αλλά και τη διαφορετικότητα η οποία δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στη ζωή μας.
Κείμενο-σκηνοθεσία Ελεάννα Σαντοριναίου
Παραγωγή: Θέατρο Φούρνος
Διάρκεια παράστασης 55’

Αποκριά... στην Αθήνα την παλιά
Αίθουσα Ιωνία, Κυριακή 19 Φεβρουαρίου ώρα 19.00
Πρόκειται για μια συναυλία που θα ταξιδέψει το
κοινό στην Αθήνα του χθες με τις υπέροχες καντάδες
και τα τραγούδια του κρασιού, του γλεντιού, της αποκριάς και της οπερέττας. Ειδικότερα, θα ακουσθούν
αγαπημένες μελωδίες όπως: Μπαρμπα-γιάννης κανατάς, Το γελεκάκι που φορείς, Ακόμα ένα ποτηράκι,
Έλα να ντυθούμε μασκαράδες, Θα το πιείς ένα ποτήρι, κ.ά.
Το μουσικό συγκρότημα που θα ερμηνεύσει τα
τραγούδια θα είναι μια τετράφωνη ανδρική χορωδιακή συντροφιά συνοδεία μαντολινάτας, που θα μας
μεταφέρει ακριβώς στο ύφος της συγκεκριμένης εποχής.
Σε όλες τις παραστάσεις η είσοδος είναι ελεύθερη

«Ο Δράκος Σερπαντίνος Ξύπνησε!»
O Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου προσκαλούν στην παιδική θεατρική παράσταση «Ο Δράκος Σερπαντίνος Ξύπνησε!», που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου και ώρα 6 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις» (οδ. Ι. Αθ. Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο), από την ομάδα «Κάλτσες Ριγέ».
Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λίνας Μουσιώνη (εκδόσεις Ελληνοεκδοτική), σε διασκευή σεναρίου από τις «Κάλτσες Ριγέ» και σκηνοθεσία του Νίκου
Τσεργά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ο μικρός Ναπολέων θα ήταν σίγουρα το καλύτερο παιδί του κόσμου, αν δεν υπήρχαν…
τα ρολόγια. Μισούσε τα ρολόγια και ποτέ δεν κατάφερνε να είναι στην ώρα του. Μια
μέρα λοιπόν, αποφάσισε να φτιάξει τη δική του ώρα...
Οι «Κάλτσες Ριγέ» είναι μία θεατρική ομάδα, που δημιουργήθηκε με σκοπό να μεταδώσει
στα παιδιά την αγάπη για το θέατρο.
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«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
στο 2ο Δημοτικό Βούλας
Σε μια εποχή που το διαδίκτυο αποτελεί καθημερινότητα μικρών και μεγάλων, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας θεωρεί απολύτως αναγκαία την
ενημέρωση όλων σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης
παιδιών και ενηλίκων.
Γι αυτό, προσκαλεί όσους αγνοούν θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, αλλά και όσους θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ένα ταχύτατα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να συμμετάσχουν
στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει με το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Σχολείου (1ος όροφος).
Έχουν προσκληθεί να μιλήσουν ειδικοί από τη
ΔΙΩΞΗ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.

ΕΒΔΟΜΗ

Mε 3,3 εκατομμύρια ανακαινίζεται
το δημαρχείο Βουλιαγμένης!!
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» Άξονας «Βιομηχανική Υπεροχή», συμμετέχει στο
έργο: «INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING
ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS», μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία,
Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία).

Επιχειρηματικότητα και
Τουρισμός στην πόλη.
Η περίπτωση της Γλυφάδας
Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε συνεργασία με την Γραμματεία Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και τον
Δήμο Γλυφάδας οργανώνουν συζήτηση με θέμα:
Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός στην πόλη. Η
περίπτωση της Γλυφάδας, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18:30 στο GOLF Γλυφάδας
(Οδός Κων/νου Καραμανλή, Γλυφάδα)

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που προέρχονται από την κατεδάφιση των κτιρίων (τούβλα, τζάμια, ξύλα κ.ά.) για την
παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προκατασκευασμένων πάνελ και την τελική χρήση τους στη
δημιουργία κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα αποτελέσει
τον πιλοτικό Δημόσιο Φορέα εφαρμογής του νέου
ερευνητικού υλικού, καθώς το πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης θα ανακαινιστεί, εσωτερικά και εξωτερικά,
με την εφαρμογή των νέων προκατασκευασμένων
πάνελ, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ενεργειακής αποδοτικότητάς του.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι
3.361.000,00 €. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης είναι 91.250,00 € και συγχρηματοδοτείται 100% από το πρόγραμμα.
Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2016 και θα έχει
συνολική διάρκεια 48 μήνες. Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 και 7
Οκτωβρίου 2016, ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση των εταίρων στην Πάντοβα της Ιταλίας στις 5
και 6 Απριλίου 2017, προκειμένου να συζητηθεί ο
προγραμματισμός και πορεία υλοποίησης του έργου.

σ.σ. Βέβαια το ποσό ακούγεται εξωπραγματικό για
ανακατασκευή ενός μικρού σχετικά κτιρίου.
Και μην πει κανείς ότι άλλοι πληρώνουν, γιατί αυτά
πληρώνουμε σήμερα. «Δεν πληρώνουμε εμείς, η Ευρωπή πληρώνει, που μας έλεγε ο προηγούμενος δήμαρχος».
Μήπως “το χρυσό πάρκο” γίνει τώρα “χρυσό δημαρχείο”;

Πρωτοπόρος στη συλλογή καπακιών ο Δήμος Μαρκοπούλου
Ακόμα και ένα καπάκι τη φορά, μπορεί να κάνει τη διαφορά, για την Ανακύκλωση και την Αλληλεγγύη!
Περισσότερο από έναν τόνο καπάκια, δηλαδή 1.100 κιλά,
παρέδωσε ο Δήμος Μαρκοπούλου την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017, στον «Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και
Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων».
Από τον Αύγουστο του 2013, ο Δήμος ξεκίνησε, τη δυναμική του συμμετοχή στη δράση του «Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων
Τροχαίων Ατυχημάτων», για τη συμπαράσταση στα παιδιά
με κινητικά προβλήματα.
Με μια απλή κίνηση, συγκεντρώνοντας πλαστικά καπάκια
από εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, γάλα, χυμούς, κρασί,
λάδι, απορρυπαντικά και από οποιοδήποτε άλλο προϊόν και
τοποθετώντας τα στους ειδικούς κάδους στην είσοδο του
Δημαρχείου Μαρκοπούλου και στο Δημοτικό Υποκατάστημα στο Πόρτο Ράφτη, δίνεται η δυνατότητα στον καθένα από εμάς, εύκολα, ανέξοδα και γρήγορα, να
συμβάλλει στην προσφορά αναπηρικών αμαξιδίων, στα παιδιά με κινητικά προβλήματα, και παράλληλα, να αναδείξει
στην πράξη, τη σημασία της Ανακύκλωσης, με σκοπό να
προστατέψουμε το Περιβάλλον μας!
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή, δήλωσε ενθουσιασμένη
για την εξέλιξη της συμμετοχής του Δήμου Μαρκοπούλου,
στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα: «Είμαι χαρούμενη για τους
συμπολίτες και τις συμπολίτισσές μου, τους συλλόγους και

τους φορείς, όπως και όλα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας του Δήμου μας, που τέσσερα χρόνια τώρα, συνεχίζουν
να στηρίζουν με τη συμμετοχή τους, αυτή τη σημαντική
προσπάθεια, που συνδυάζει την Αλληλεγγύη με την Ανθρωπιά και την Κοινωνική Προσφορά! Θέλω να εκφράσω τις

ήδη διατεθεί – ανταποδοτικά - αναπηρικά αμαξίδια, τα
οποία μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, έχουν εξυπηρετήσει συμπολίτες μας, που τα είχαν ανάγκη. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την κα Βιβή Βάγγαλη, η οποία αποτελεί το
«συνδετικό κρίκο», στη μέχρι τώρα συνεργασία του Δήμου
μας, με το Σύλλογο. Επίσης, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τα «κορίτσια» της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου μας, που συνδράμουν και με χαρά φροντίζουν για
την αποθήκευση της μεγάλης αυτής ποσότητας καπακιών,
μέχρι την παράδοση τους, στον προορισμό τους. Είναι
πραγματικά συγκλονιστικό, πόσο εύκολα μπορείς να χαρίσεις μια καλύτερη ζωή στο συνάνθρωπο, αρκεί να υπάρχει
η διάθεση. Όσο αφορά στην αξία της Ανακύκλωσης, γνωρίζοντας, ότι για να απορροφηθεί από το Περιβάλλον
ακόμη και ένα μόνο πλαστικό καπάκι, απαιτούνται 450 –
500 χρόνια, σας καλώ όλους να συνεχίσετε τη συλλογή
τους και να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη δράση».

θερμές ευχαριστίες μου στον «Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων
Ατυχημάτων», που μας έδωσε την ευκαιρία, να μετουσιώσουμε την κοινωνική ευαισθησία, σε έμπρακτη βοήθεια
προς τους δικαιούχους αυτής της δράσης, με ιδιαίτερα επιβαρυμένη υγεία, ασθένεια ή κινητικά προβλήματα, οι οποίοι
επωφελούνται με την ανταποδοτική δωρεά αναπηρικών
αμαξιδίων, από το Σύλλογο. Στο Δήμο Μαρκοπούλου έχουν

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Λειτουργό Βασιλική Σταύρου, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, στα τηλ. 22990 20173 και 20174, καθώς και στο Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη, τηλ. 22990 85095.
Ακόμα και ένα καπάκι τη φορά, μπορεί να κάνει τη διαφορά,
για την Ανακύκλωση και την Αλληλεγγύη!
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ΕΒΔΟΜΗ

Διχάζει η δημιουργία ΚΕΛ στο Δήμο Σαρωνικού
Είναι περίεργο πώς αυτές τις ημέρες επαναμοχλεύεται το θέμα της αποχέτευσης του Δήμου Σαρωνικού, όταν με αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου, ο Δήμος έχει καταλήξει να δημιουργήσει Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στα
χωρικά του ύδατα, μετά την απένταξη του έργο με
προορισμό την Ψυττάλεια (ΕΠΠΕΡΑΑ 31/3/16).
Εμείς σταθήκαμε αρωγοί στην τολμηρή απόφαση
του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου γενικότερα να προχωρήσουν στην κατασκευή ΚΕΛ
στα όρια του Δήμου. Και λέμε τολμηρή, γιατί τέτοιες αποφάσεις, όπως έχει καταδείξει η ιστορία έχουν πολιτικό κόστος. Και έχει πολιτικό κόστος
γιατί -δυστυχώς- ο πολίτης θέλει όλα τα καλά
δίπλα του και όλα τα κακά στην αυλή του γείτονα...
Κι αυτό το χρεώνουμε στα θετικά του δημάρχου
Γιώργου Σωφρόνη.

Η προτεινόμενη λύση για ΚΕΛ στα Καλύβια «μόνο ως τιμωρία του Δήμου Σαρωνικού μπορεί να θεωρηθεί»
Πέτρος Φιλίππου

Ο Αντιπεριφερειάρχης επιμένει Ψυτάλλεια!
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, με
επιστολή του απαντά σε “ανακριβή δημοσιεύματα”, εξηγεί
γιατί είχε επιλέξει τη σύνδεση του Δήμου με Ψυτάλλεια και
σημειώνει ότι πρέπει να επαξενεταστεί το θέμα. Γράφει:
«Όλη η Ανατολική Αττική αποχετεύεται με δικές της Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού και Δίκτυα Αποχέτευσης,
οπότε είναι απολύτως ψευδές αυτό που γράφεται ότι όλη
η Ανατολική Αττική θα αποχετευτεί από την Ψυτάλλεια. Οι

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες
Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει
κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα από το τζάμπο.

Έτσι την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου και
ώρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις
1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται
στον υπαίθριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο

στη Βάρη, με προϊόντα από όλη την Ελλάδα
σε πολύ χαμηλές τιμές.
Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού το
3% από τις πωλήσεις διατίθεται σε οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων της περιοχής. Πληροφορίες: 217 7202595

μόνοι δήμοι που ήδη από το 2012 είχαν λάβει έγκριση και
χρηματοδότηση με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ήταν οι
Δήμοι Παλλήνης και Σαρωνικού (για το παραλιακό του
τμήμα, δηλαδή για την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο, τη
Σαρωνίδα, το Λαγονήσι και την περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου).
Από τον παραπάνω σχεδιασμό – προγραμματισμό, πρόσφατα με νέα απόφασή της η ΕΥΔΑΠ έκανε δεκτό προς
σύνδεση με την Ψυτάλλεια – ορθά κατά την άποψη του Αντιπεριφερειάρχη – τον Δήμο Παλλήνης (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Γέρακα) και τμήμα του Δήμου
Κορωπίου (περιοχή Κίτσι κ.α.). Απορρίφθηκε όμως με αυτή
την απόφαση η παραλιακή ζώνη του Δήμου Σαρωνικού δυναμικότητας 10.000 – 15.000 παροχών. Αποφασίσθηκε δε
η ίδρυση νέου Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και Πράσινου Σημείου σε απόσταση 1.000 μόλις μέτρων από τον κυρίως οικισμό των Καλυβίων.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη είναι πολλά:
1. Γιατί και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε μια λύση διπλάσιου
κόστους (περισσότερα από 100.000.000€) σε σχέση με την
προηγούμενη (50.000.000€) σε μια εποχή που οι χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένες; Το ερώτημα γίνεται ακόμα
πιο καίριο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι ίδιοι μελετητές
της ΕΥΔΑΠ που πριν λίγα μόλις χρόνια έπειθαν ότι η λύση
της Ψυτάλλειας είναι η πλέον ενδεδειγμένη και με το μικρότερο κόστος, τώρα επιλέγουν τη λύση της δημιουργίας
ΚΕΛ στον Δήμο Σαρωνικού – μια πολύ πιο ακριβή λύση –
ως την καλύτερη δυνατή.
2. Πώς αποφασίστηκε να κατασκευαστεί νέο ΚΕΛ στα Καλύβια, τα οποία εδώ και χρόνια μαζί με τον Κουβαρά αποχετεύονται από το ΚΕΛ του Μαρκοπούλου;
3. Από πού προκύπτει ότι η ΕΥΔΑΠ μπορεί να απαλλοτριώνει εκτάσεις για λογαριασμό των δήμων και για Πράσινα
Σημεία; Θα προβεί σε ανάλογες απαλλοτριώσεις και για άλλους δήμους;
4. Σήμερα στα Μεσόγεια δημιουργούνται σε απόσταση

λίγων μόλις χιλιομέτρων πέντε (5) Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού (Ραφήνα, Αεροδρόμιο, Κορωπί – Παιανία, Μαρκόπουλο και Σαρωνικός), συνολικής δυναμικότητας 450.000
κατοίκων, τη στιγμή που ο πληθυσμός των συγκεκριμένων
περιοχών δεν ξεπερνά τις 140.000 (μεγάλο δε ποσοστό
πληθυσμού είναι σε περιοχές εκτός σχεδίου που δεν θα
αποχετευτούν). Με ποια λογική γίνεται αυτό;
5. Η χρηματοδότηση των έργων αποχέτευσης του Δήμου
Παλλήνης και του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού με προορισμό την Ψυτάλλεια, απεντάχθηκε από το
ΕΠΠΕΡΑΑ στις 31-3-2016. Ποιος έχει την ευθύνη για τη
συγκεκριμένη απένταξη; Ισχύει ότι η ΕΥΔΑΠ θα χρηματοδοτήσει τα έργα με δικούς της πόρους όπως αναφέρεται
στις ανακοινώσεις του Δήμου Σαρωνικού;
6. Από που προκύπτει ότι η Ψυτάλλεια δεν μπορεί να δεχθεί
νέα λύματα, όταν σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της
ΕΥΔΑΠ την τελευταία πενταετία παρατηρείται μείωση των
λυμάτων προς το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας κατά 25%;
7. Αλήθεια στις 2.300.000 παροχές που σήμερα αποχετεύονται στην Ψυτάλλεια και με δεδομένη τη μείωση των
ποσοτήτων των λυμάτων, είναι τόσο μεγάλη η επιβάρυνση
των 10.000 – 15.000 παροχών του Δήμου Σαρωνικού και δημιουργεί τόσο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Όλα τα παραπάνω ερωτήματα – και πολλά ακόμα που μπορούν να διατυπωθούν – αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια ψευδής ενημέρωση αλλά και μια προσπάθεια δημαγωγίας και
παραπληροφόρησης, της οποίας το τεράστιο οικονομικό
κόστος θα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Η προτεινόμενη λύση για ΚΕΛ στα Καλύβια “μόνο ως τιμωρία του Δήμου Σαρωνικού μπορεί να θεωρηθεί”».
Ο Αντιπεριφερειάρχης ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του
επισημαίνει ότι πρέπει με ηρεμία και νηφαλιότητα και παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων να επανεξεταστεί
άμεσα το θέμα της αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου
του Δήμου Σαρωνικού προκειμένου να βρεθεί η πλέον εφικτή από κάθε πλευρά λύση.

«Να αφήσουν όλοι μακριά από την κομματική αντιπαράθεση
το ζήτημα της αποχέτευσης του Δήμου Σαρωνικού»
τονίζει ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης
Ερωτήσεις όμως όσον αφορά τη σύνδεση
του Δήμου Σαρωνικού με την Ψυττάλεια
κατέθεσαν οι βουλευτές της Ν.Δ. Μάκη
Βορίδης και Γιώργος Βλάχος, τους οποίους ο δήμαρχος Σαρωνικού συνάντησε και
τους ενημέρωσε σχετικά, γιατί όπως ο
ίδιος σημειώνει είχαν “λανθασμένα δεδομένα”.
Ετσι με τον Τομεάρχη Εσωτερικών της
Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής Μ. Βορίδη, συναντήθηκε
αντιπροσωπεία του Δήμου Σαρωνικού με
επικεφαλής το Δήμαρχο Γ. Σωφρόνη. Στη
συνάντηση παρέστησαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι Σ. Γέραλης, Σ. Γκίνης και Η. Μπουκοβάλας.
Ο Δήμαρχος επισήμανε στον βουλευτή ότι
η σημερινή Δημοτική Αρχή και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ταχθεί υπέρ της κατασκευής του Κ.Ε.Λ., γιατί
με αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της
έλλειψης αποχέτευσης στην περιοχή. Ένα
πρόβλημα που υποβαθμίζει το περιβάλλον,
τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και

την αξία της περιουσίας των κατοίκων του
Δήμου Σαρωνικού.

Απουσία εναλλακτικών λύσεων
Ξεκαθαρίστηκε στον βουλευτή, ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή επεδίωξε από την
αρχή την εφαρμογή του σχεδίου για μεταφορά των λυμάτων στην Ψυττάλεια.
Ωστόσο, η Περιφέρεια Αττικής, αλλά και
τέσσερις διαφορετικοί Υπουργοί Περιβάλλοντος, οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για την έγκριση της σχετικής μελέτης, έχουν πει και
εξακολουθούν να λένε μέχρι σήμερα ΌΧΙ
στη συγκεκριμένη λύση.
Επισημάνθηκε ότι πριν καταλήξουν στην
απόφαση αυτή, «εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια, τόσο για τη χρήση της Ψυττάλειας, όσο και για τη χρήση των Κ.Ε.Λ.
γειτονικών Δήμων. Κι όταν διαπιστώθηκε
ότι “οι λύσεις αυτές δεν περπατούν”, επελέγη η υπεύθυνη στάση να κοιτάξουμε κατάματα το πρόβλημα και να δώσουμε μια
ρεαλιστική, εφαρμόσιμη λύση, όπως έχουν
κάνει οι υπόλοιποι Δήμοι της Αν.Αττικής».

Ενημερώθηκε ο βουλευτής ότι η Κερατέα
και το Λαύριο έχουν δικά τους Κ.Ε.Λ. εδώ
και μια 20ετία, στο Μαρκόπουλο λειτουργεί Κ.Ε.Λ. από το 2014, για το Κορωπί και
την Παιανία το Κ.Ε.Λ. είναι υπό κατασκευή, στα Σπάτα-Αρτέμιδα και στη Ραφήνα
έχουν
χωροθετηθεί
και
δρομολογηθεί. Κανένας Δήμος, που σήμερα διαθέτει Κ.Ε.Λ., δεν δέχεται στις εγκαταστάσεις του τα λύματα του Δήμου
Σαρωνικού.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης –
ενημέρωσης ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης
δήλωσε μεταξύ άλλων: «...πέρα από την
ενημέρωση που του παρείχαμε, ζήτησα
ένα πράγμα. Να αφήσουν όλοι μακριά από
την κομματική αντιπαράθεση το ζήτημα
της αποχέτευσης του Δήμου Σαρωνικού.
Δεν πρέπει να αφήσουμε οι κομματικές και
προσωπικές σκοπιμότητες, να απειλήσουν
την ποιότητα ζωής μας. Δεν θα επιτρέψω,
ως Δήμαρχος, οι πολίτες του Δήμου Σαρωνικού να ζουν το 2020 με την ντροπή
των βόθρων».
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γράφει
ο γιάννης κορναράκης του μάνθου

Θεαίνες και λατρείες
στην Αρχαία Ελλάδα
Η πίστη και η λατρεία σε όλους τους λαούς παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, γι΄αυτό και στη θρησκεία του άλλου απαιτείται ο ίδιος σεβασμός.
Βέβαια η επιφάνεια και η βαθειά γνώση διαφορίζονται
και εμφανίζουν μια απόσταση από την αλήθεια, αλλά
πάλι όσο η παραδοξότητα της πίστης και να εκφυλίζεται τελικά σε απάτη ή και σε μύθο, και η ανορθολογικότητα να μη γίνεται ορθολογικότητα, το όποιο
αντίτιμο δεν παύει να γίνεται ιερό και σεβαστό.
Αλλά και η υποταγή σε όποια καινούργια λατρεία εκ
των άνω δεν μπορεί να επιβάλλεται, μα μοναχά προοδευτικά και συναινετικά να συγχωνεύεται με την ήδη
υπάρχουσα παράδοση.
Ο Οδυσσέας για να ξεφύγει από το δίλημμα των σειρήνων, ζητούσε από τους συντρόφους του να βουλώσουν τα αυτιά τους και αυτόν τον ίδιο να τον
δέσουν σφιχτά στο κατάρτι του πλοίου. Αυτό όμως
δεν μπορεί να συμβεί για τον άνθρωπο που ελεύθερα
μπορεί να κρίνει, να συγκρίνει, να σκέπτεται και να
αποφασίζει επάνω στα “πρέπει” του. Το τραγούδι δεν
είναι για να το ακούς δεμένος στο κατάρτι σου.
Οι εξ ανατολών θεότητες της καινούργιας θρησκευτικής γνώσης όταν ήρθαν στην Ελλάδα, για να στεριωθούν θέλησαν βίαια να ξεχερσώσουν ό,τι ήδη εδώ
λατρευόταν. Προσπάθησαν, αλλά στην προσπάθεια
ολίσθησαν και συμβιβάστηκαν σε μια κωμική μίμηση.
Σκληρό να το λες, αλλά η επιστήμη της ιστορίας δεν
μπορεί να κρύβει τίποτα.
Στην αρχαία Ελλάδα κατά τη φιλοσοφία της, πάντα η
υπερβατική πίστη από την εποχή του Ελεάτη φιλοσόφου Ξενοφάνη ήταν προσηλωμένη στο “άγνωστο”,
αλλά και δεν απέκλειε την παρουσία πολλών θεών να
εκπροσωπούν τα συμφέροντα του λαού. Όπως και σήμερα συμβαίνει με τους Αγίους.
Σήμερα όμως, ο λόγος γίνεται για τις “Θεαίνες” της Αττικής.
Πρώτη στη σειρά έρχεται η Αθηνά.
Στην παράδοση διαχέεται, ότι την λατρεία της την καθιέρωσαν κάποιοι Αιγύπτιοι άποικοι σε ανάμνηση της
δικής τους θεάς Ναΐθ. Άλλοι πάλι λένε, πως το ξύλινο
ομοίωμα της Αθηνάς, μια συννεφιασμένη ημέρα έπεσε
με βροντές από τον ουρανό. Θεωρήθηκε δε τούτο σαν
μήνυμα θεϊκό και έκτοτε η Αθηνά ως θεά λατρεύτηκε.
Κατά μια άλλη εκδοχή όταν ο Ποσειδώνας θαλασσοδαρμένος στάθηκε στον ιερό Βράχο της Ακρόπολης
να ξαποστάσει, του άρεσε ο τόπος αυτός και τον
ήθελε δικό του. Αντέδρασε όμως η Αθηνά και τότε ο

ΕΒΔΟΜΗ

Ποσειδώνας για να αποδείξει ότι αυτός ο Βράχος ανήκει στη θαλάσσια εξουσία του τον χτύπησε με την τρίαινα προσκαλώντας τη θάλασσα να φουσκώσει και να
τον σκεπάσει. Και όταν αυτό δεν το πέτυχε τότε με
τη σειρά της η Αθηνά, βρόντηξε τη γη με το δόρυ της
και στο χώμα ξεφύτρωσε μια ελιά και έτσι αυτή βγήκε
νικήτρια στη διένεξη.
Περπατάμε στο 1300 π.Χ. Ο Θησέας συνενώνει τους
δήμους της Αττικής σε έναν και κάποιοι λένε πως θέλει
η λατρεία να μοιράζεται εκτός από την θεά Αθηνά και
στην Αφροδίτη την πάνδημο, αλλά οι κάτοικοι αντιδρούν. Θελουν την Αθηνά σαν μοναδική τους προστάτιδα και “Πολιάδα”.
Αλλά και στην Αφροδίτη γράφει ο Βυρ. Κωσταντάρας
στο περιοδικό “Ελληνική Δημιουργία” (τευχ. 109
/1952) στήνουν Τεμένη και ναούς, αλλά εγώ πουθενά
αλλού δεν το διάβασα.
Στον Ιερό Βράχο στην Ακρόπολη, χτίζουν τον ναό της
θεάς Αθηνάς και της δίνουν τα προσωνύμια, “Παρθένος”, “Σώτειρα” (ο σωτήρ, θηλ. = η σώτειρα) Πολιάς,
(πολιούχος), Οβριοπάτρη (εκ στιβαρού πατρός γεννημένη), “Τριτογένεια” (επειδή γεννήθηκε και από το κεφάλι του Δία), “Υγιεία”, και “Νίκη” αλλά και “Εργάνη”
και “Χαλκεία”, ως προστάτιδα της οικοτεχνίας και
των σιδηρουργών. Ακόμη “Λαοσσώο” γιατί πάντα συμβάλλει στη νίκη και σώζει τον λαό, και “Παλλάδα”
γιατί στον πόλεμο συμμετέχει και πάλλει το δόρυ της.
Ο Παυσανίας μάς γράφει πως από την εποχή του
Θησέα, οι κάτοικοι της Αττικής άρχισαν να λέγονται
Αθηναίοι και να αποδίνουν τη λατρεία τους στην
Αθηνά.
Στην ύπαιθρο χώρα όμως της Αττικής και άλλες θεές
διεκδικούσαν να έχουν τη δική τους λατρεία, όπως η
Άρτεμις η Αμαρυσία, η Δήμητρα στην Ελευσίνα και η
Ήρα.
Η Άρτεμις όταν άρπαξε στην Αυλίδα την Ιφιγένεια
από τη θυσία, την έφερε στην Ταυρίδα. Εκεί τη βρίσκει ο αδελφός της ο Ορέστης, την ελευθερώνει, παίρνει και το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος και το φέρνει
στην Βραώνα της Αττικής. Οι ντόπιοι κάτοικοι από
τότε δέχονται τη θεά σαν προστάτιδά τους. Αλλά και

Πώς μας κλέβουν
με τα POS!
Μετά τα Capital Codrols με τα οποία οι
Αριστεροί Κατσαπλιάδες δέσμευσαν
παράνομα τα χρήματα όλων των καταθετών τώρα επιχειρούν να τα καταργήσουν τελείως. Πως;... με τα POS!....
ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο όλες
τις συναλλαγές μας.
Ως δικαιολογία επικαλούνται την φοροδιαφυγή η οποία πράγματι είναι μεγάλη στη χώρα μας, αλλά αν είχαν
πραγματική θέληση και αυτοί αλλά και
οι προηγούμενοι θα μπορούσαν να
την ελέγχουν εδώ και χρόνια.
Αντιθέτως το τελευταίο διάστημα με
τις παρανοϊκές σε πολλές των περιπτώσεων αποφάσεις τους θα 'λεγε κανείς ότι επιδιώκουν να την αυξήσουν
αφού με τον υπερβολικό ΦΠΑ, με την
σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών
με το εισόδημα αλλά και με την εξον-

στο Μαρούσι όπως προαναφέρθηκε φαίνεται πως
υπήρχε ναός της Αρτέμιδος της Αμαρυσίας. Σχετικά
δε επ’ αυτού στον Παυσανία διαβάζομε πως «Αθμονείς δε τιμώσιν την Αμαρυσίαν Αρτέμιδα», όπου Αθμονείς ίσον δήμος των Αθηνών. Κάπου εκεί κοντά είχε
βρεθεί μάλιστα σε ένα χωράφι μια συνοροδεικτική
πλάκα, να γράφει «Όρος Αρτεμισίας Αμαρυσίας».
Πηγαίνομε τώρα στον βυζαντινό ναό της “Θεοτόκου
της Νερατζιώτισσσας”, όπου κολώνες και λείψανα
από μάρμαρα πεταμένα τήδε κακείσε προκαλούν το
δέος, δείχνοντας πως ο χριστιανικός αυτός ναός χτίστηκε και θεμελιώθηκε με υλικά του εκεί αρχαίου ελληνικού ναού της θεάς Αρτέμιδος, στην οποία και προς
χάριν της σε αυτό το μέρος, γινόταν η γιορτή των μικρών Διονυσίων.
Ο Κύριλλος, ο πάλαι ποτέ ηγούμενος στην Πεντέλη
και τελευταίος της ηγουμενικής δυναστείας των Δεγλέρη έγραφε, πως εκεί κοντά στην “Αγία Τριάδα”,
υπήρχε ένας αρχαίος ναός της Αθηνάς, πράγμα που
του το επιβεβαίωναν και οι γέροντες της Μονής.
Η θεά Αθηνά πάλι, εκτός από τον ναό της στον ιερό
Βράχο της Ακρόπολης, είχε και ναό στο Σούνιο, τον
ναό της Σουνιάδος Αθηνάς.
Για την Ελευσίνα ακόμη λέγεται πως η αιτία που επελέγησαν να γίνονται εκεί τα Μυστήρια προς τιμήν της
θεάς Δήμητρας ήταν για να κατορθωθεί η τιθάσευση
των αγρίων ενστίκτων των κατοίκων της περιοχής.
Κατά την βυζαντινή εποχή, με τις αποφάσεις του Θεοδοσίου και μετά, όχι μόνο ελληνικοί ναοί μετετράπησαν σε χριστιανικούς αλλά και πολλοί
ξεθεμελιώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν τα οικοδομικά υλικά τους στο χτίσιμο των ναών της νέας θρησκείας.
Παρ΄όλα ταύτα, η παράδοση και η λαϊκή επιβολή
υπήρξαν τόσο ισχυρές που και οι χριστιανικές άγιες
θεότητες πήραν και διατήρησαν σχεδόν τα ίδια προσωνύμια και τα επίθετα των αρχαίων ελληνικών θεαινών, για να δηλώνεται άλλη μια φορά η συνέχεια της
φυλής μας.

τωτική φορολογία η μόνη διέξοδος
για να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος
μικρομεσαίος (και όχι μόνο) είναι η
εσκεμμένη ... φοροδιαφυγή!
Αυτό λοιπόν το ανάλγητο κράτος που
συστηματικά μέσω των στημένων εξεταστικών επιτροπών της Βουλής ξεπλένει καραμπινάτες υποθέσεις
διαφθοράς του συναφιού του δηλ. Πολιτικών, που δεν ελέγχει τις διάφορες
λίστες όσων έβγαλαν τεράστια ποσά
στο εξωτερικό, που κάνει τα στραβά
μάτια στους λαθρέμπορους καυσίμων,
που χαρίζει δάνεια στα κόμματα αλλά
και στους καναλάρχες αβανταδόρους
του τώρα με περίσσιο θράσος έχει κηρύξει το πόλεμο σε όλους μας με
σκοπό να μαζέψει λεφτά για να ξεπληρώσει ... τα κλεμμένα!
Τώρα μάλιστα πριμοδοτεί ολοφάνερα
τις τράπεζες με την υποχρεωτική καθιέρωση των POS, αφού σε κάθε συναλλαγή εισπράττουν παχυλή ....
προμήθεια.
Δυστυχώς εδώ ταιριάζει η γνωστή πα-

ροιμία που λέει και "κερατάδες και
δαρμένοι" όπου κερατάδες είμαστε
όλοι εμείς αφού ακόμα και για μεταφορά μικροποσών που κάνουμε οι
ίδιοι μέσω Ίντερνετ από την μία κάρτα
μας στην άλλη μας ληστεύουν. (Π.χ η
Eurobank στα 10€ κρατάει ... τα 2€.)
Αυτά λοιπόν τα τραπεζικά "παχύδερμα" τα οποία έχουμε πληρώσει για
να ανακεφαλοποιηθούν δυο τρεις
φορές αλλά και εκμεταλλεύονται τα
δεσμευμένα χρήματά μας για τα
οποία μας δίνουν ελάχιστο τόκο, ενώ
μας τα δανείζουν με τοκογλυφικά επιτόκια μήπως θα έπρεπε στην παρούσα
δύσκολη φάση που περνάμε να συνεισφέρουν κάτι και σε εμάς?
Μήπως πρέπει την προμήθεια τους να
την επιστρέφουν στον πελάτη ως
Bonus; Ως bonus το οποίο κάλλιστα
θα μπορούσε να γίνεται χρηματική
ψηφιακή κάβα για τις επόμενες αγορές μας!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Διαπιστευτήρια στη Μέρκελ...
Τελικά αληθεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδεψε στο Βερολίνο, για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ν.Δ. στην Καγκελλάριο Μέρκελ.
Ακούστηκε άλλωστε και από νεοδημοκρατικά χείλη.
Ότι παρουσίαζε επί 70 λεπτά το πρόγραμμά του στον
Σόιμπλε ο Μητσοτάκης! Οι Έλληνες δεν χρειάζεται
να ξέρουν...

H τρομολαγνεία για το ευρώ
επανέλθε
Μέρες τώρα που η “αξιολόγηση” βρίσκεται στον αέρα
και Ε.Ε. και ΔΝΤ πιέζουν να μπούμε πιο βαθιά στο

λάκο που μας σκάβουν, εμφανίστηκαν και πάλι οι τρομολάγνοι του ευρώ και τρομοκρατούν τους πολίτες
από το πρωί ως το βράδυ, μη τυχόν και επιστρέψουμε
σε εθνικό νόμισμα.
Είναι τέτοια η αγωνία τους που δεν διστάζουν να
βγάλουν απ’ το στόμα τους απίστευτα ψεύδη και μάλιστα από τον πολλά βαρύ διευθυντή της Τράπεζας
της Ελλάδος: «θα μας συλλαμβάνουν στα σύνορα
εάν δεν έχουμε ευρώ και είμαστε σε εθνικό νόμισμα»,
«θα σφαζόμαστε στο δρόμο» Τσαπανίδου, ....... και
εκατοντάδες άλλα.
Είδατε καμμία εκπομπή να παρουσιάζει με στοιχεία
τα υπέρ και τα κατά; ΟΧΙ.
Αρα τα υπέρ είναι πολλά και ο λαός έχει αρχίσει
πλέον να το συνειδητοποιεί. Κι αυτός είναι ο τρόμος
τους...

Μόνη σωτηρία το εθνικό νόμισμα!
"Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Μ.
Βρετανίας και να επιστρέψουμε στο εθνικό μας νόμισμα. Είναι η ώρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα, να ανοίξει αυτή η κουβέντα»
Νίκος Νικολόπουλος
πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικου κόμματος

O Δήμαρχος ΒΒΒ απομονώνεται
Μόνωση βάζει στο γραφείο Δημάρχου ο Δήμαρχος
των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Συνεργεία δουλεύουν αυτές τις ημέρες που απουσιάζει ο δήμαρχος.
Δεν θέλει να ακούει τους απέξω ή δεν θέλει να τον
ακούνε οι απέξω!!!

Υπέρογκες οι δαπάνες για
εξοπλιστικά συστήματα
Μόνο δύο χώρες στην Ευρώπη, βάσει ανάλυσης Βρετανών
ερευνητών, δαπανούν πάνω από το προβλεπόμενο 2% του
ΑΕΠ τους για εξοπλιστικά συστήματα. Η Εσθονία και η Ελλάδα. «Η Εσθονία και η υπερχρεωμένη Ελλάδα δαπάνησαν
αντιστοίχως 2,2% και 2,4% του ΑΕΠ τους για τον στρατό
τους».
Κι ενώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών του
ΝΑΤΟ έχουν επανειλημμένα συμφωνήσει στον στόχο του
2% για τις στρατιωτικές δαπάνες, οι χώρες με μεγάλη
στρατιωτική ισχύ όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και
η Πολωνία δαπανούν πολύ λιγότερα από την Ελλάδα και
κάτω από το απαιτούμενο 2%!!
εφημερίδα Die Velt

...Εκδρομή στον Άρη χωρίς καύσιμα
Ο Άρης είναι ένας από τους οχτώ πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και ο τέταρτος κατά σειρά σε
απόσταση από τον Ήλιο, από τον οποίο απέχει
228.000.000 χλμ. Λέγεται και κόκκινος πλανήτης, γιατί
έχει ένα κόκκινο χρώμα, που το οφείλει στην ύπαρξη
τριοξειδίου του σιδήρου (Fe2O3) που υπάρχει στην
επιφάνειά του. Από το χρώμα του πήρε το όνομα του
Άρη, που ήταν ο θεός του πολέμου. Είναι ο πιο κοντινός
πλανήτης της Γης και έχει όμοια σύσταση με αυτή,
όπως έχε η Αφροδίτη και ο Ερμής και γι’ αυτό οι τέσσερις αυτοί πλανήτες λέγονται γήινοι πλανήτες. Τα
αέρια που επικρατούν στον κόκκινο γείτονά μας είναι
το Διοξείδιο του Άνθρακα κατά 95% περίπου, το Άζωτο
και το Αργό, ενώ υπάρχει και λίγο νερό σε μορφή
νεφών και άλατα νερού από πάγο.
Η μέση θερμοκρασία του είναι -55ο C, αλλά κυμαίνεται
από -20ο έως -120ο C, και επικρατούν έντονες αμμοθύελλες, οι οποίες έχουν διάρκεια μέχρι και ένα μήνα!
Ο Άρης έχει μικρότερη βαρύτητα από τη Γη κατά 62%·
δηλαδή τα 100 κιλά, στον Άρη ζυγίζουν 40 κιλά, γιατί
το μέγεθος του Άρη είναι μικρότερο της Γης και σύμφωνα με την έλξη των όντων, όσο πιο μεγάλη είναι ή
μάζα (m), τόσο πιο μεγάλη είναι και η βαρύτητα (g). Το
ανάγλυφο της επιφανείας του είναι έντονο με πολλούς
κρατήρες, που υπολογίζονται περίπου σε 43.000, με
διαμέτρους μεγαλύτερες των 5 χλμ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η λεκάνη Ελλάς (Hellas Basin), που αποτελεί μια βαθιά διαμόρφωση της επιφανείας του
πλανήτη, αλλά και τα πολλά και τεράστια ηφαίστεια.
Μεταξύ αυτών υπάρχει το μη ενεργό ηφαίστειο που
φέρει το ιερό όνομα ΟΛΥΜΠΟΣ (Olympus Mons) καθώς
και πολλά, βαθιά και απόκρημνα φαράγγια που συμπληρώνουν ένα νεκρικό τοπίο!!! Ένα πυρογενές, ηφαιστειακό πέτρωμα που λέγεται Βασάλτης, με χρώμα
καστανοκόκκινο και υαλώδη ιστό, φανερώνει ότι υπάρχει στον Άρη διοξείδιο του Πυριτίου (SiO2), το οποίο
είναι ένωση του Πυριτίου με το οξυγόνο, στοιχείο από

το οποίο αποτελείται η άμμος της θάλασσας, αλλά και
κάθε ζωντανός οργανισμός [το Πυρίτιο είναι η γνωστή
σιλικόνη (Si)]. Πετρώματα Βασάλτη συνέλεξε το ρομπότ της ΝΑΣΑ το 2012 και οι επιστήμονες υποθέτουν
ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή ζωής στον πλανήτη!!! Υπάρχουν και εναλλασσόμενες εποχές στον
Άρη με μεγαλύτερη διάρκεια την εποχή της άνοιξης.

Αν η περιγραφή των συνθηκών που επικρατούν στον
Άρη, δεν πείθει τους επίδοξους εκδρομείς, ίσως τους
πείσουν τα ταξίδια που θα είναι πολύ σύντομα και πολύ
φθηνότερα, γιατί δεν θα χρησιμοποιηθούν καύσιμα!!!
Τον Οκτώβριο του 2016 έγινε γνωστό ότι ο Άγγλος μηχανικός ROGER SHAWYER είχε καταχωρήσει μια ευρεσιτεχνία του με την οποία ένας νέου τύπου
κινητήρας, θα μπορούσε να προωθηθεί χωρίς καύσιμα
και ο οποίος θα έκανε το παρθενικό του ταξίδι στον
Άρη!!! Αυτός ο κινητήρας ονομάστηκε Em Drive και θα
παρείχε ενέργεια από μικροκύματα, η οποία με τις πρέπουσες διαδικασίες θα μπορούσε να μετατρέψει την
ακτινοβολία σε “ώση” και έτσι δεν θα χρειάζονταν καύσιμα!!! Τον κινητήρα Em Drive, για πολύ καιρό τον
είχαν απορρίψει πολλοί επιστήμονες, γιατί τον θεωρούσαν αδύνατον, εφ’ όσον ακύρωνε μερικούς βασικούς
νόμους της φυσικής.

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τον Μάιο όμως του 2016 οι ερευνητές της ΝΑΣΑ, ανέφεραν μια επιτυχημένη δοκιμή που διήρκησε 10 εβδομάδες με τον εν λόγω κινητήρα, αλλά για να
τελειοποιηθεί ίσως χρειαστούν ακόμα μελέτες 10 χρόνων. Αν λειτουργήσει αυτός ο κινητήρας θα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί θα μπορεί να μεταφέρει
συσκευές στον Άρη μέσα σε λίγες εβδομάδες. Υπολογίζουν ότι ίσως το χρονικό διάστημα ενός ταξιδιού ΓηςΆρη θα είναι περίπου 80 ημέρες, αλλά θα μπορούσε
να περιοριστεί και στις 30 ημέρες!!! Εδώ βλέπουμε ότι
ακυρώνεται ο 3ος νόμος του Νεύτωνα που είναι
“δράση – αντίδραση”!!!
Τα σενάρια είναι πολλά και αλληλοσυγκρουόμενα για
την ύπαρξη ζωής στον Άρη, αλλά και αν υπάρχει ζωή,
τι είδους θα είναι αυτή η ζωή; Θα μπορεί να είναι μια
ζωή όμοια με της Γης, όταν δεν θα υπάρχει πανίδα,
χλωρίδα, θερμοκρασία, βαρύτητα, υγρασία, οξυγόνο,
υδρογόνο, άρα ούτε και νερό, ενώ επικρατούν ακραίες
καιρικές συνθήκες; Τον τελευταίο αιώνα όλα τα σενάρια για αριανούς, για αρδευτικά κανάλια και για μελλοντική εγκατάσταση των πληθυσμών της Γης στον
Άρη, ας τα κρίνει ο καθένας “κατά το δοκούν”!!! Αν
υπάρχει ζωή ίσως αυτή να είναι βακτηριακής μορφής
και αν μεταφερθούν άνθρωποι, ίσως μεταφέρουν γήινα
μικρόβια και μολύνουν τον πλανήτη!
Όσοι όμως πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή στο γειτονικό
μας πλανήτη, ας αρχίσουν να ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για να κάνουν μια εκδρομούλα στο Άρη
χωρίς καύσιμα, που θα τους εξασφαλίσει ένα φθηνό εισιτήριο για να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους, που
θα είναι μάλλον όνειρο “θερινής νυκτός”!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Aπόκριες και ξεφαντώματα

Ένα drone-selfie στην τσέπη σας!!!
Όσοι συνηθίζουν να τραβούν φωτογραφίες selfies θα
έχουν σίγουρα διαπιστώσει κάποια στιγμή ότι είναι δύσκολο να χωρέσουν μέσα στο κάδρο τους όσους θα επιθυμούσαν.
Αντίθετα, μια κάμερα σε drone δεν θα είχε ποτέ πρόβλημα
να χωρέσει ό,τι θα θέλαμε μέσα στο κάδρο. Μια ομάδα
σχεδιαστών αποφάσισε να συνδυάσει αυτά τα δύο και να
φέρει την επανάσταση στη φωτογραφία… selfie.
Δημιούργησαν έτσι την Airselfie, την πιο ελαφριά και λεπτεπίλεπτη εναέρια κάμερα, η οποία ενσωματώνεται σε
smartphone.

Ας αφήσουμε λίγο τα μνημόνια και
τις αξιολογήσεις και ας μπούμε
στο πνεύμα των Απόκρεω, όχι διαιτολογικά αλλά ψυχαγωγικά!
Οι Γενίτσαροι και οι Μπούλες είναι
ένα πανέμορφο έθιμο της Νάουσας Ημαθίας.
Το διαλέξαμε γιατί έχει ως ορισμό
του τον χορό! Με χορευτικά δρώμενα ξεσηκώνονται και ξεσηκώνουν τον κόσμο μέσα στις
γειτονιές.
Τα μουσικά όργανα, οι χοροί, το
δρομολόγιο, είναι προκαθορισμένα από το τελετουργικό, που
ακολουθείται αναλλοίωτο στο πέρασμα των χρόνων.
Δεν είναι απαραίτητο όμως να

πάτε στη Νάουσα για να πάρετε
γεύση αποκριάτικη. Σε όλη την Αττική, ανά Δήμο, γίνονται πάρα

πολλές εκδηλώσεις, παρελάσεις,
καρναβάλια.
Ενημερωθείτε και ...ξεφαντώστε!

Ψηφίστηκε η CETA από την Ευρωπαϊκή Ενωση!!!
Σύμφωνα με τους δημιουργούς, πρόκειται για την πιο
μικρή, την πιο ελαφριά φορητή κάμερα. Ένα drone, το
οποίο ενσωματώνεται σε ειδική θήκη για το κινητό. Καμία
σχέση φυσικά με τα ογκώδη drone. Οι ακριβείς διαστάσεις
της 3,72 εκατ. επί 2,65 εκατ., ενώ ζυγίζει μόλις 52 γραμμάρια.
Διαθέτει βιντεοκάμερα 5 megapixel, μία 4GB micro SD
κάρτα για να αποθηκεύει φωτογραφίες και μπορεί να πετάξει σε ύψος έως και 20 μέτρων. Οι λήψεις με την κάμερα
συγχρονίζονται απευθείας από το κινητό μέσω δικτύου wifi
2,4 Ghz, το οποίο δημιουργεί η ίδια.
Ο χειρισμός είναι πανεύκολος, είτε μέσω «εικονικού joystick» για να τραβήξουμε selfie, είτε γυρίζοντας το κινητό
πλάγια. Ακόμη και ο ερασιτέχνης της εναέριας φωτογραφίας δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει δυσκολίες, κι αυτό
λόγω του συστήματος απορρόφησης κραδασμών.
TechIT.gr

Ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο (15.2.17) από 695 Ευρωβουλευτές, με 408 ψήφους υπέρ, 254 κατά και 33 λευκά η «Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία» ΕΕ - Καναδά (CETA), για την
συμφωνία διεθνούς εμπορίου και οικονομικής συνεργασίας ΕΕ-Καναδά, CETA.

από περιοριστικά μέτρα. Nα καταργηθούν οι ρυθμιστικοί φραγμοί που
εμποδίζουν τις πολυεθνικές εταιρείες ώστε να εισβάλλουν στις αγορές εκατέρωθεν. Αυτοί οι ρυθμιστικοί φραγμοί δεν είναι άλλοι από τα
περιβαλλοντικά, καταναλωτικά και εργασιακά πρότυπα που ισχύουν
στην Ευρώπη και που στην περίπτωση της TTIP θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα πολύ χαμηλότερα αντίστοιχα πρότυπα των Η.Π.Α..

Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας;

Στόχος των συμφωνιών (CETA, TTIP) οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ
και δύο χρόνια με απολύτως αδιαφανείς τρόπους - είναι να απελευθερώσουν το εμπόριο από δασμούς και τις οποιεσδήποτε συναλλαγές

Εξυπνες λύσεις για
μονόχειρες!

τεμαχισμό των λαχανικών.
Η σειρά αξεσουάρ Oneware μπορεί να
τοποθετηθεί πάνω από το νεροχύτη ή
στον πάγκο της κουζίνας.

Οι καθημερινές δουλειές του σπιτιού
μπορούν να γίνουν δύσκολη υπόθεση
για τους ανθρώπους που έχου μείνει
με ένα χέρι.
Ο Loren Lim, ένας φοιτητής βιομηχανικού σχεδίου στο πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης σχεδίασε και κατασκεύασε
μια σειρά από αξεσουάρ κουζίνας που
έχουν στόχο να βοηθήσουν τους μονόχειρες στο πλύσιμο των πιάτων και τον

Για το πλύσιμο των πιάτων ο χρήστης
απλά τοποθετεί μια ευέλικτη βάση από

σιλικόνη στο νεροχύτη που «γαντζώνει» τα πιάτα και μπορεί με το ένα χέρι
να τα πλύνει εύκολα.
Ένα άλλο εξάρτημα διαθέτει δύο σειρές από «δόντια» που σταθεροποιούν
τα λαχανικά για να μπορεί να τα τεμαχίσει με το ένα χέρι.
Ο φοιτητής χρειάστηκε ένα χρόνο και
πλέον για να εξελίξει τα αρχικά σχέδια
και να τα κατασκευάσει. Η σειρά αξεσουάρ δεν διατίθεται ακόμη προς πώληση, ωστόσο έχει ήδη κατακτήσει
κορυφαία βραβεία από παγκόσμιες εταιρείες.

Αρχικά σημαίνει πως γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, προϊόντα με
τοξικές ουσίες και χημικά φυτοφάρμακα θα μπορούν να εισάγονται
και να κυκλοφορούν στις αγορές της Ευρώπης παρά τις – έως τώρα
- σχετικές απαγορεύσεις. Το απορρυθμιστικό πρόγραμμα των συμφωνιών θέτει σε εξαιρετικό κίνδυνο την ασφάλεια τροφίμων και τη βιοποικιλότητα των σπόρων σε τοπικό επίπεδο και απειλεί μια σειρά από
σημαντικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Μια «μαύρη ζώνη» επίσης της CETA είναι η επίλυση των διαφορών.
Η CETA προβλέπει ότι οι ξένες εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να
μηνύουν τις χώρες όπου θα δραστηριοποιούνται εάν θεωρούν ότι
πλήττονται οι επενδύσεις τους.
Η ελληνική Greenpeace συγκαταλέγει την CETA στην ίδια «μαύρη
λίστα» με την TTIP και καλεί τους Έλληνες πολίτες να υπογράψουν
κατά της επικύρωσής της. «Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν υπογράψει ενάντια στις Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες, ενώ 1.800 Δήμοι έχουν κηρυχτεί Ελεύθερες Ζώνες.
Στην Ελλάδα, 56.000 πολίτες, 38 Δήμοι και δεκάδες φορείς έχουν
ήδη εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή τους. Την περασμένη εβδομάδα
περισσότεροι από 100 κορυφαίοι νομικοί από πανεπιστήμια της Ευρώπης τάχθηκαν ενάντια στο ιδιωτικό διαιτητικό δικαστήριο (ICS).
Μετά την ψήφισή της από το Ευρωκοινοβούλιο, πλέον βρίσκεται στα
χέρια εθνικών κοινοβουλίων να απορρίψουν ή να εγκρίνουν τη Συμφωνία CETA. Η ελληνική Βουλή πρέπει να συνταχθεί με τις εκατομμύρια φωνές των Ευρωπαίων και Καναδών πολιτών που
απορρίπτουν τη CETA, και να μην την επικυρώσει.

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 11

ΕΒΔΟΜΗ

επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Συχαρίκια ΗΠΑ στην Ελλάδα
για τις δαπάνες εξοπλιστικών

Βυτίο αδειάζει
βόθρο με τα
παιδιά μέσα στο
σταθμό!
Μεσημέρι, και στον Α’ Παιδικό
Σταθμό Κορωπίου, την ώρα που οι
γονείς προσέρχονται για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ένα φορτηγό βυτίο αδειάζει το βόρθο του σταθμού!!!
Πολλά παιδιά δεν έχουν φύγει, περιμένουν τους γονείς τους να τα παραλάβουν, όπως ενημερωθήκαμε από
τους ίδιους. Μάλιστα, το φορτηγό
έχει κλείσει σχεδόν τελείως τη μοναδική είσοδο-έξοδο του κτιρίου δυσκολεύοντας πάρα πολύ τους γονείς
στην παραλαβή και απομάκρυνση
των παιδιών τους από το χώρο.
«Πολύ κακός συντονισμός. Θα μπορούσε το βυτιοφόρο να πάει αφού
έχουν φύγει τα παιδιά κι αν αυτό δεν
ήταν εφικτό, να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους νωρίτερα για να μην
εισπνεύσουν τα νήπια τις αναθυμιάσεις των λυμάτων», επισημαίνουν οι
γονείς.

Τα δικαιώματα της κοινωνίας και η μονοπώληση των κοινωνικών κατακτήσεων απ τους ιδιώτες.
Τα δικά μας, δικά τους, και τα "δικά τους" ΚΑΤΑδικά τους...
Διάβασα στον τοπικό τύπο κάποιο άρθρο, που, αναλύει το
θέμα του πλούτου (και των πλουσίων) της οικονομίας, μ’
έναν απίστευτα απλό τρόπο, που θυμίζει παραμύθι. Πώς δηλαδή οι πλούσιοι με τις ανακαλύψεις τους, προσθέτουν
πλούτο στην οικονομία και επομένως εισπράττουν το δίκαιο ποσοστό τους. Και πως χάρη σ’ αυτούς οι φτωχοί γίνονται λιγότερο φτωχοί, αν και η απόστασή τους απ’ τους
πλούσιους μεγαλώνει (δίκαια σύμφωνα με τα παραπάνω).
Όσο κι αν προσπάθησα ν’ αποφύγω τον πειρασμό ν’ απαντήσω, δεν τα κατάφερα, γιατί ένοιωσα θιγμένος απ’ την κατηγορία που μου απευθύνεται: ότι δηλαδή φθονώ και
εποφθαλμιώ τον πλούτο των πλουσιότερων ανθρώπων του
κόσμου, που τους "ανήκει", γιατί είναι καινούργιος πλούτος,
που παράγεται εξ αιτίας "ανακαλύψεών τους".
Στην αρχή, το ομολογώ, με κατέλαβαν οι τύψεις, κι αναρωτήθηκα μήπως αδίκως φθονώ κι εποφθαλμιώ τα κέρδη και τις
περιουσίες ανθρώπων για τους οποίους μόνο ευγνωμοσύνη
θάπρεπε να αισθάνομαι. Αλλά αισθάνθηκα και συγχυσμένος,
κι αναρωτήθηκα αν είμαι ξύπνιος ή ονειρεύομαι. Ποιος είναι
ο πραγματικός και ποιος ο παραμυθένιος κόσμος;
Άρχισα λοιπόν να τσιμπιέμαι, και ω του θαύματος, σε κάθε
τσίμπημα, μου ερχόταν στο νου και κάποια πλευρά της
πραγματικότητας.
Στο πρώτο τσίμπημα σκέφτηκα την ανθρωπότητα με τις

γλώσσες της και τους πολιτισμούς της. Όσο και να το τραβήξεις, η οποιαδήποτε γλώσσα ποτέ δεν προκύπτει σαν
αποτέλεσμα της έμπνευσης κάποιων ιδιωτών, αλλά είναι
αποτέλεσμα της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της εργασίας και των αγώνων κάθε κοινωνίας. Και είναι η γλώσσα
και οι εγγράμματοι και εκπαιδευμένοι άνθρωποι/φορείς της
(το σύνολο δηλ των μελών της κοινωνίας) που αποτελούν
το θεμελιώδες εργαλείο (ή καλύτερα εργοστάσιο), που
πάνω του πατάει και χτίζει ο κάθε ιδιώτης την έμπνευσή
του, την παραγωγή και την περιουσία του. Κι αν είναι έτσι,
ποια είναι τα δικαιώματα, το μερίδιο ή και η ιδιοκτησία της
κοινωνίας, απ’ τα κάθε είδους επιτεύγματα των ιδιωτών; Τα
διεκδίκησε κανείς, ή μήπως τα απέδωσε κάποια κυβέρνηση;
Αλλά κατά τους οπαδούς του καπιταλισμού, αυτό δεν εγείρει δικαιώματα, αλλά είναι απλώς "το πλαίσιο" για την ανάδειξη των ταλέντων (Γι’ αυτό και αφήνουν τη μισή
ανθρωπότητα στην πείνα και την κακομοιριά, "στα όρια" του
θανάτου - ανά 36΄΄ και θάνατος από έλλειψη τροφίμων,
ένα παιδί πεθαίνει κάθε 3΄΄). Τι ταλέντα μπορεί αναδειχθούν
από 3 δισεκατομμύρια εγκεφάλους (που εγώ είχα την εντύπωση ότι αποτελούν τον πραγματικό πλούτο και την ελπίδα
της ανθρωπότητας), που βουτηγμένοι στη φτώχεια και την
αμάθεια, το μόνο που κάνουν είναι να εκλιπαρούν για βοήθεια; Μ’ αυτούς (τους εγκεφάλους) θ’ ασχολούμαστε;

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 5 χώρες που «πιάνουν» το
στόχο του 2% του ΑΕΠ τους για εξοπλιστικές δαπάνες υπέρ
του ΝΑΤΟ είναι σταθερά και η Ελλάδα, γεγονός που εκφράζει, μαζί με άλλα, την πρεμούρα της ντόπιας αστικής τάξης
και διαχρονικά των κυβερνήσεών της, όποιον μανδύα κι αν
ενδύονται, να μετέχουν στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Χαρακτηριστικό είναι και το εξής στοιχείο: Ετήσια έκθεση
του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS) που
δόθηκε την περασμένη Τετάρτη στη δημοσιότητα, η οποία
βασίζεται σε μια διαφορετική μεθοδολογία από το ΝΑΤΟ για
τον υπολογισμό των δαπανών, αναφέρει πως οι 26 ευρωπαϊκές χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ αύξησαν μεν συνολικά τις αμυντικές δαπάνες τους το 2016, αλλά μόνο σε «μικρή» κλίμακα.
Σύμφωνα με το IISS, μόνο 2 από τις εν λόγω χώρες τήρησαν
τη νόρμα του 2%: Η Εσθονία και η Ελλάδα...
Σε αυτήν τη βάση, της ανταπόκρισης σε όσα της ζητούν οι
«σύμμαχοί» της, ο συμμετέχων, από ελληνικής πλευράς, στη
Σύνοδο υπουργός Αμυνας, Π. Καμμένος, σε συνομιλία που
είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, δέχτηκε τα ...συγχαρητήρια του Ματίς «διότι εν μέσω οικονομικής κρίσης καλύπτει
στο ακέραιο τις οικονομικές και στρατιωτικές υποχρεώσεις
της απέναντι στη Συμμαχία», όπως επιχαίρει χαρακτηριστικά
η ελληνική κυβέρνηση στη σχετική ανακοίνωση.
Δεν περνά απαρατήρητο ότι τα συχαρίκια ήρθαν λίγες μέρες
αφότου η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε και επισήμως αίτημα στις ΗΠΑ να ξεκινήσει εκσυγχρονισμός ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 και να εξεταστεί η αγορά
αεροσκαφών F-35 από το αμερικάνικο μονοπώλιο της «Lockheed Martin», ενώ προχωρά στο μεταξύ ο εκσυγχρονισμός
των αεροσκαφών P-3, από το ίδιο μονοπώλιο, με προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. δολάρια (τέτοιες μπίζνες). Αεροσκάφη, που, όπως επιβεβαιώνουν και αρμόδια στελέχη της
κυβέρνησης και των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρούν για να
καλύψουν και «συμμαχικές υποχρεώσεις της χώρας»...
Να καταγραφεί, τέλος, ότι στο περιθώριο της Συνόδου, ο
Καμμένος συναντήθηκε και με τους ομολόγους του από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Μαυροβούνιο.
Νίκος Γεωργόπουλος

Το δεύτερο τσίμπημα, μου ‘φερε στο νου τους φορολογικούς παραδείσους, όπου λέγεται πως κάποιοι παρκάρουν
αμέτρητες περιουσίες, για να μην αποδώσουν στις κοινωνίες έστω εκείνους τους φόρους που τους αναλογούν, σύμφωνα με την καπιταλιστική "λογική" (που υπόψη βαίνουν
μειούμενοι με το χρόνο).
Τρίτο τσίμπημα και στο νου μου ήρθαν οι αποικιοκρατικές
πρακτικές κάποιων εκπροσώπων των "εμπνευσμένων", που
αρπάζουν τις πρώτες ύλες και τον πλούτο καθυστερημένων
εθνών, με όχι και τόσο εμπνευσμένο τρόπο.
Τέταρτο τσίμπημα και θυμήθηκα τις χρηματιστηριακές εμπνεύσεις που οδήγησαν στη φούσκα του 2008 και την κατάρρευση του συστήματος, και τη διάσωσή του με τα
χρήματα του δημοσίου και των πολιτών. Φτωχαδάκια θα
μου πείτε οι χρηματιστές...
Αλλά με το πέμπτο τσίμπημα θυμήθηκα τους μεγιστάνες απ
τη Ρωσία, που απ’ τη μια νύχτα στην άλλη, με μερικά ψωροδολάρια, απέκτησαν επιχειρήσεις αξίας δισεκατομμυρίων. Εκεί να δεις έμπνευση κι εκτίναξη στην κορυφή.
Θα συνέχιζα να τσιμπιέμαι, αλλά τα γονίδιά μου άρχισαν να
διαμαρτύρονται ότι δεν τους έχω πλέον εμπιστοσύνη και κινδύνευα να χάσω την αυτοπεποίθησή μου. Και σταμάτησα.
Γιώργος Παπανικολάου, Λάρισα 21 Γενάρη 2017
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H προστασία των
ακατάλυτων... ομοφοβία;
Ρεπορτάζ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
l Παιδικά βιβλία με δήθεν αθώο εικονογραφημένο πε-

ριεχόμενο, παρασέρνουν εμφανώς τα παιδιά του δημοτικού στην ομοφυλοφιλία.
l Η «Ομο-λογοτεχνία» ως «Δούρειος Ίππος» στην παιδοθεσία σε γκέι.
Οργουελικό εφιάλτη θυμίζει η νεοταξική κατρακύλα την
οποία ενορχηστρώνουν τεράστια οικονομικά λόμπι του
πλανήτη με θιασώτες, λογής λογής τυχοδιώκτες, καιροσκόπους και ψυχικά ασταθείς κοινωνικές ομάδες.
Καθίσταται εξ αρχής σαφές, ότι η διαφορετικότητα

της ομοφυλοφιλίας τόσο για τον υπογράφοντα
συντάκτη, όσο και για την εφημερίδα, δεν αποτελεί κοινωνικό ταμπου και σε καμία περίπτωση
δεν αντιμετωπίζεται ομοφοβικά!
Η όποια σεξουαλική επιλογή για όλους εμάς που ασχοληθήκαμε με το ρεπορτάζ αυτό, αφορά εκείνον που την
επιλέγει και μόνο. Με απλά λόγια, το τι κάνει ο καθείς
στο κρεβάτι του δεν αφορά τον άλλον.
Και έτσι ακριβώς πορευόταν η κοινωνία μας μέχρι σήμερα.
l Μέχρι που οι ετεροφυλόφιλοι δεν είχαν κανένα
«ανοιχτό μέτωπο» και απολύτως κανένα πρόβλημα
με τους ομοφυλόφιλους.
l Μέχρι που οι ενορχηστρωτές του τέρατος της παγκοσμιοποίησης αποφάσισαν να κρατούν σε διαρκή
αναστάτωση τις «δυτικού τύπου» πληθυσμιακές
μάζες υπό του δόγματος του «διαίρει και βασίλευε».
l Μέχρι που ξεκίνησε και η προσπάθεια, ώστε η ομοφυλοφιλία να μπει με το ζόρι στα σπίτια μας ως φυσιολογικότητα ως ομο-κανονικότητα, λες και
υπήρχε κάποιο ρατσιστικό πρόβλημα στο παρελθόν!
Στο δια ταύτα
Τον τελευταίο καιρό, στην Ευρώπη κυρίως, έχουν δημιουργηθεί αρκετές εκδόσεις παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, με θεματολογία ανάλογη των διηγήσεων
για οικογένειες με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Η
σκοπιμότητα είναι προφανής. Προετοιμάζει τα παιδιά
για την αποδοχή της έννοιας παιδοθεσία, ως αυτή εξαπλώνεται εδώ και καιρό σε Ευρώπη & ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται «φιλότιμη» προσπάθεια να
αναγνωριστεί επιστημονικά η ομοφυλοφιλία ως κανονικότητα.
Γεννάται όμως το ερώτημα: «Γιατί στα ράφια των βιβλιοπωλείων υπάρχουν παιδικά βιβλία και παραμύθια
που πραγματεύονται παιδιά ομοφυλόφιλων «οικογενειών», όταν αυτές στη χώρα μας, νομικά δεν υπάρχουν; Κι αν αυτό δεν είναι καθοδήγηση, υποβολή,

προσηλυτισμός, τότε τι είναι;
Ο απλός νους ίσως να κατανοεί την όποια διαβούλευση
σε επίπεδο ενηλίκων. Όμως το να προσπαθούν κάποιοι
να εντάξουν στην ομοφυλοφιλία μικρά παιδιά μέσα από
γλυκανάλατα παιδικά παραμύθια, κάνοντας τα να πιστεύουν ότι υπάρχει κανονικότητα σε ομο-γονεϊκές
(ομοφυλόφιλες) οικογένειες, είναι εκτός νόμου και διώκεται ποινικά. Πέραν αυτού τέτοιες πρακτικές θεωρούνται για την Ελληνική κοινωνία κατάπτυστες.
Νομικά,
1. η παιδοθεσία σε ομοφυλόφιλους, στην Ελλάδα, απαγορεύεται.
2. ο γάμος ομοφυλοφίλων στην Ελλάδα, απαγορεύεται.
(Το Σύμφωνο συμβίωσης δεν είναι γάμος).
Συνεπώς και τα βιβλία που ωθούν πονηρά και τεχνηέντως, τα παιδιά του δημοτικού στις ομοφυλοφιλικές οικογένειες, θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από τα
ράφια των βιβλιοπωλείων! Και δεν είναι και λίγα.
Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ ανακαλύψαμε ότι το σχεδιασμό και τη διακίνηση αυτών των βιβλίων αναλαμβάνουν διάφορες «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις». Ναι καλά
διαβάσατε. Οι γνωστές σε όλους μας πλέον για την αδιαφάνεια και το σκοτεινό τους ρόλο Μ.Κ.Ο. Υπάρχουν λοιπόν ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην προάσπιση αλλά
και την τεχνιοτρόπως εξάπλωση της ομοφυλοφιλίας. Στο
προηγούμενο φύλλο της, η «Ε» είχε αποκαλύψει ότι
υπάρχουν στη χώρα μας διακόσιες (200) Μ.Κ.Ο. που πλουτίζουν, δήθεν δραστηριοποιούμενες με την υποδοχή & φιλοξενία των λαθρομεταναστών και προσφύγων. Δήθεν!
Όχι όλες, όμως οι περισσότερες.

Οποιοδήποτε
κοινωνικό δόγμα προσπαθεί
να καταστρέψει την οικογένεια,
είναι άχρηστο και μη βιώσιμο.
Η οικογένεια είναι ο σκελετός της
κοινωνίας.
Βίκτωρ Ουγκώ:
Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι υπάρχουν και 15 περίπου
Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται με τα κινήματα και αιτήματα των ομοφυλοφίλων. Άλλοτε χρηματοδοτούνται
από Ελληνικές κρατικές χορηγίες και άλλοτε από ξένα
«ύποπτα» κονδύλια. Άλλωστε και ο γνωστός ομοφυλόφιλος δικηγόρος και πρόεδρος διαφόρων σχετικών οργανώσεων Γρηγόρης Βαλιανάτος, έχει παραδεχτεί ότι
την χρηματοδότηση των Athens Pride και Gay Parades
(παρελάσεις ομοφυλοφίλων με τα γνωστά «κακαίσθητα» στο Σύνταγμα) τις χρηματοδοτεί και ο πατριάρχης της παγκοσμιοποίησης George Soros (Τζόρτζ
Σόρος).

Θρυαλλίδα όμως για την έρευνά μας αποτέλεσε η Ελληνική έκδοση παιδικών βιβλίων, που ούτε λίγο ούτε
πολύ, εξισώνουν τις φυσιολογικές οικογένειες με τα
άτομα εκείνα που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί
όντας ομοφυλόφιλοι (υιοθεσία ή παιδοθεσία ή τεκνοθεσία).
Από τις εκδόσεις «Ίκαρος» συναντήσαμε την Ελληνική
έκδοση του βιβλίου «Το πιο μεγάλο βιβλίο για τις οικογένειες» της συγγραφέως Mary Hoffman. Η εκδοτική
εταιρία το παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της ως: «Ένα
διασκεδαστικό βιβλίο που συγκεντρώνει όλες τις μορφές των οικογενειών και τη ζωή τους»;!
Όλες τις μορφές των οικογενειών, λες και υπάρχουν
πολλές μορφές οικογενειών! Λες και πλην της μανούλας και του πατερούλη… υπάρχει άλλη μορφή οικογένειας!
Κι όμως, με μια πρώτη ματιά στο εξώφυλλο αυτών των
βιβλίων, ο υποψήφιος αγοραστής (συνήθως γονέας)
προσελκύεται από τον «πιασάρικο» τίτλο και τον συμπαθέστατο σχεδιασμό.
«Τυχεροί» όμως μόνο εκείνοι οι γονείς που προλαβαίνουν να διαβάσουν
τα
«επίμαχα» σημεία πριν από τα
παιδιά τους.
Πανέξυπνες ζωγραφιές, αναφέρονται
σε
διάφορους
τύπους γονιών. Τη
μικρή Αννούλα…
να την μεγαλώνουν ένας μπαμπάς και μια μαμά, ή
ο παππούς με τη
γιαγιά ή οι δυό της
μαμάδες και όλοι
ποζάρουν χαμογελαστοί ή οι δυό της
μπαμπάδες και ποζάρουν και οι τρεις τους ευτυχισμένοι.
Και η αμφιβολία, η απορία, ο παραλογισμός… «εφυτεύθησαν»!
Αυτά τα κακέκτυπα οργουελικών σεναρίων προωθούνται
από τις περίπου 15 όπως προαναφέραμε, «ομο»-Μ.Κ.Ο.!
Πήραμε στα χέρια μας άλλο ένα βιβλίο που προωθεί την
παιδοθεσία σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια. «Η Αλίκη κοιτάζει τον καθρέπτη». Και να ’σου η μικρή Αλίκη ευτυχισμένη στη αγκαλιά των 2 γκέι πατεράδων της. Αυτό το
βιβλίο το προμοτάρει μια άλλη Μ.Κ.Ο. με την ονομασία
«Οικογένειες Ουράνιο Τόξο». Ακόμα και το σύμβολο της
παιδικής αθωότητας – το αθώο ουράνιο τόξο - βορά και
καπήλευση στα δόλια και σατανικά σχέδια των ιθυνόντων αυτής της εγκληματικής κοινωνικής άλωσης.
Το συγκεκριμένο μάλιστα βιβλίο πήρε και έγκριση από
το υπουργείο πολιτισμού το 2015 και εντάχθηκε προς
πώληση στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος που χρηματοδοτείται από το ίδιο υπουργείο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο που υπογράφει η επίσης γνωστή για τις δράσεις της Στέλλα
Μπελιά ξεκάθαρα έβαλε αυτό τον τίτλο, ώστε να μπερδεύεται ο κόσμος που το βλέπει στα «ράφια» με τα βιβλία του παγκοσμίου φήμης συγγραφέα παιδικών
διηγημάτων Λιούις Κάρολ, ο οποίος έχει συγγράψει τα
γνωστά βιβλία που αφορούν την Αλίκη, όπως «Η Αλίκη
στη Χώρα των Θαυμάτων», «Η Αλίκη μέσα από τον καθρέπτη», κλπ. Κι όταν ο γονέας αντιληφθεί τι έγινε θα
είναι ήδη αργά, καθώς θα το μάθε από τις ερωτήσεις του
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μικρού παιδιού του που θα σχετίζονται με την ομοφυλοφιλία.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εκτός από το υπουργείο πολιτισμού να ασελγεί στην κοινωνία, έχουμε και
την ΕΡΤ, ο οποία προ λίγων μόνο μηνών και σε ειδικό
αφιέρωμα προέβαλλε και εξήρε το έργο της Στέλλας
Μπελιά και της ΜΚΟ σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η
τέχνη της εμψύχωσης» που παρουσίασε ο Βασίλης Καραμητσάνης. Η
Στέλα Μπελιά αναφέρεται και στην ετεροκανονικότητα, επιχειρώντας να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, καθώς μια
τέτοια διαβούλευση για το ποιο είναι
ιστορικά διατυπωμένο ως «κανονικό»,
θεμελιώνει εμφυλιακές καταστάσεις
στην ήδη καθημαγμένη κοινωνία μας,
εκ του μη όντως. Εκτός κι αν αυτό …
επιδιώκουν κάποιοι!!
Και το δράμα συνεχίζεται… Ρόλο σε
όλα αυτά καλείται να διαδραματίσει
και το νέο «πυροτέχνημα» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δια του υπουργείου
παιδείας, αυτή τη φορά, και την εισαγωγή της Θεματικής εβδομάδας στα
σχολεία αλλά και τη διαβούλευση για την ομοφυλοφιλία
και τις έμφυλες ταυτότητες. Ο παραλογισμός σε όλο
του το μεγαλείο. Παραλογισμό που βεβαιωμένα δεν
συμμερίζεται η γονεϊκή κοινότητα, η οποία μέσω των
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων στα κατά τόπους σχολεία διαμηνύει στη κυβέρνηση, ότι αυτά δεν θα περάσουν. (Καταλαβαίνετε τί κάνουν για να αποσπάσουν την
προσοχή του λαού, από τα πραγματικά προβλήματα)...
Παράλληλα και πριν από τρεις περίπου μήνες η, εκ του
βήματος της Βουλής, δήλωση του Βουλευτή Κωνσταντίνου Κατσίκη: «Δεν μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι
παιδαγωγός. Δεν μπορεί ένας γκέι να είναι μπέιμπι
σίτερ», προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων συλλήβδην, δυστυχώς από πολλούς βουλευτές, κάποια ΜΜΕ και τα κινήματα των ομοφυλοφίλων, με τον τίτλο: «Ομοφοβικό
παραλήρημα Κατσίκη» (σκοπός, με τη ρετσινιά, να φοβάσαι να μιλήσεις).
Ομοφοβικό παραλήρημα το αυτονόητο; Και έτσι απλά
βαφτίζουμε το αυτονόητο σε φοβικό και το κρέας, ψάρι!
Και εδώ προκύπτει το πρόδηλο ερώτημα: «Ποιος κανονικός (ετεροφυλόφιλος) γονιός θα δεχτεί να διδάξει το
παιδί του ένας έκδηλα ομοφυλόφιλος;» Η απάντηση
είναι προφανής. Κανείς.

Άλλωστε, η τάση του ανθρώπου είναι να προσπαθεί παγίως να πείσει τον «διπλανό» του για τις προτιμήσεις
του. Από τα πιο απλά. Από το σε πιο εστιατόρια γευμάτισε χθες. Αν το βρήκε καλό, θα σε πείσει να πας και συ.
Υπό το ίδιο πρίσμα, πως είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι ένας έκδηλος γκέι δάσκαλος, δεν θα προσπαθήσει… εις ανύποπτο χρόνο… να «πείσει» τα παιδιά τού
δημοτικού για την… περιώνυμη κανονικότητα της ομοφυλοφιλίας.
Και όπου αυτό έχει συμβεί ή έχει
υπό την κοινωνική ανοχή επιτραπεί, συνήθως έχουμε αποτελέσματα φαινομένων ακόμα και
παιδεραστίας με πιο γνωστή την
πρόσφατη περίπτωση δάσκαλουπροπονητή, που καταδικάστηκε
σε 401 έτη φυλάκισης (η υψηλότερη ποινή ιστορικά), για ασέλγεια σε δεκάδες δεκάδων παιδιά
ηλικίας 10 έως 15 ετών, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ρωτώντας τον Βουλευτή Κ. Κατσίκη για το θέμα της συζήτησης
των έμφυλων ταυτοτήτων στα
σχολεία, υποστήριξε ότι: «Με αυτό
τον τρόπο πάνε να περάσουν στα παιδιά μας το «τρίτο»
φύλλο, στην προσπάθεια να χαρακτηριστεί ως κανονικότητα η ομοφυλοφιλία. Και αυτό ως πρώτο βήμα,
καθώς, αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα επιχειρηθεί αμέσως
μετά και η άρση της απαγόρευσης της παιδοθεσίας σε
ομοφυλόφιλα ζευγάρια, καθώς η «κανονικότητα» είναι
αυτή που λειτουργεί ακόμα ως ανάχωμα, ως εμπόδιο
στο να επιτρέπουμε σε ομοφυλόφιλους να υιοθετούν
παιδιά».
Απαντώντας στην εφημερίδα μας ο βουλευτής των
ΑΝ.ΕΛ. και για τον τίτλο: «Ομοφοβικό παραλήρημα Κατσίκη», που τα ΜΜΕ του κόλλησαν, είπε: «Εγώ δεν
ήμουν ποτέ και δεν είμαι ούτε τώρα ομοφοβικός. Άλλοι
είναι αυτοί, που είναι … ετεροφοβικοί! Ταμπέλες ξέρουμε και μεις να κολλάμε»!
Η «7η» στο πλαίσιο του πλουραλισμού επικοινώνησε και
με τον πρ. πρόεδρο και νυν μέλος του Δ.Σ. της ΜΚΟ
Ε.Π.Σ.Ε. Γρηγόρη Βαλιανάτο, ο οποίος μας είπε τα εξής:
«Ο κώδικας υιοθεσιών προβλέπει μια Επιτροπή Καταλληλότητας των μελλοντικών γονέων. Σε αυτή τη διαδικασία της κρίσης που λειτουργεί με γνώμονα το
συμφέρον του παιδιού, θα πρέπει να υπάγονται και ζευγάρια
του ίδιου φύλου (ομοφυλόφιλα). Δεν είναι κανένας εξ
ορισμού κατάλληλος, επειδή
είναι παντρεμένος με μια γυναίκα ή μια γυναίκα με έναν
άνδρα. Και δεν είναι κανένας
εξ ορισμού ακατάλληλος
επειδή τον συντροφεύει ένα
άτομο του ιδίου φύλλου. Νομίζω ότι η ισότητα και η ελευθερία επιβάλλει τα ίδια
κριτήρια να εφαρμόζονται σε
όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου σεξουαλικής προτιμήσεως, όταν έχουν τη
βούληση να υιοθετήσουν
ένα παιδί». (Το μπαλάκι
στην Επιτροπή Καταλληλότητας!).

Και με αυτή τη δήλωση Βαλιανάτου ξεδιπλώνεται έτσι
απλά το σχέδιο άλωσης της Ελληνικής οικογένειας με
απώτερο στόχο τις αξιακές εκπτώσεις.
Εμβληματική και η δήλωση: «Ταυτότητα φύλου ή έμφυλη ταυτότητα είναι η αντίληψη ενός ανθρώπου για το
φύλο του. Άνδρας ή γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι» ως
απάντηση των ομοφυλοφιλικών οργανώσεων και «ομο»ΜΚΟ για την «με το ζόρι» αλλαγή της κοινωνικής οπτικής …
περί του τι είναι κανονικό και τι όχι,
περί του τι είναι φυσιολογικό και τι όχι,
περί του τι είναι ανώμαλο και τι όχι,
περί των … ακατάλυτων!
Όμως με τερτίπια τέτοιου τύπου δεν καταρρίπτονται
ούτε και θα αλλάξουν τα όσα η κοινωνία μας έχει δομήσει αιώνες τώρα για τα ισχύοντα περί της οικογένειας.
Και όσο και φιλελεύθερα ή ρομαντικά να προσπαθήσει
να το δει κανείς, το σχέδιο όζει! Και ποιος καταλληλότερος να μιλήσει γι’ αυτό, από τον ίδιο τον πατέρα του
ρομαντισμού παγκοσμίως, τον Βίκτωρα Ουγκώ, ο οποίος
τον 19o αιώνα είχε γράψει: «Οποιοδήποτε κοινωνικό
δόγμα προσπαθεί να καταστρέψει την οικογένεια, είναι
άχρηστο και μη βιώσιμο. Η οικογένεια είναι ο σκελετός
της κοινωνίας». Το απόφθεγμα του Ουγκώ ως απάντηση
στα όποια σχέδια επιχειρούν οι «εισβολείς» στην «κανονικότητάς» μας!
Με τσι γειές μας…

ΟΛΜΕ: να αποσύρει το Υπουργείο
τη Θεματική Εβδομάδα
Στο ρεπορτάζ της “7ης” απαντά και η πρόεδρος της
ΟΛΜΕ Ελένη Ζωγραφάκη, σημειώνοντας:
Απαιτούμε από το Υπουργείο να αποσύρει την υποχρεωτικότητα της Θεματικής Εβδομάδας.
Καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να συνεκτιμήσουν όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πριν
πάρουν τις αποφάσεις τους για τη χρονική διάρκεια, το
περιεχόμενο των εργασιών και τους εμπλεκόμενους
φορείς για την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας.

Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας: για τις
έμφυλες ταυτότητες
Μια ακόμη «καινοτόμα ιδέα» του Υπουργείου και του ΙΕΠ
που καλούνται να υλοποιήσουν υποχρεωτικά τα Γυμνάσια είναι ο θεσμός της «θεματικής εβδομάδας». Η «θεματική εβδομάδα» αποτελεί εμπαιγμό για τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Γυμνασίων. Η υποκρισία περισσεύει. Αφού μειώθηκαν οι ώρες μαθημάτων
ανάμεσα σ’ αυτά της Βιολογίας έρχεται η εγκύκλιος της
θεματικής εβδομάδας να μας ενημερώσει για το πόση
σημασία δίνει το Υπουργείο στις τρεις ενότητες (διατροφή και ποιότητα ζωής -πρόληψη του εθισμού και των
εξαρτήσεων - έμφυλες ταυτότητες) για την αναπτυξιακή
φάση της προεφηβείας και εφηβείας,
...Στην εγκύκλιο αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και αποφασίζει με ποιόν
τρόπο θα υλοποιηθεί η “θεματική εβδομάδα” λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας».
- Ζητάμε από το υπουργείο να ανακαλέσει την σχετική
εγκύκλιο.
- Στηρίζουμε και καλύπτουμε σαν ΕΛΜΕ τους συλλόγους
και τους συναδέλφους που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στη «θεματική εβδομάδα».
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Ο Σωκράτης στον πλατωνικό Φαίδωνα (96 α-d) χαρακτηρίζει όλη τη μεγάλη διανοητική προσπάθεια των πρώτων
φιλοσόφων, των Προσω-κρατικών, ως την “περί Φύσεως ιστορίαν”.

«Νέος ὤν θαυµαστῶς ὡς ἐπεθύµησα ταύτης τῆς
σοφίας ἥν δή καλοῦσι περί φύσεως ἱστορίαν·
ὑπερήφανος γάρ µοι ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τάς
αἰτίας ἑκάστου, διά τί γίγνεται ἕκαστον καί διά
τί ἀπόλλυται καί διά τί ἔστιν».
(= Όταν ήμουνα νέος είχα μια αξιοθαύμαστη επιθυμία
να αποκτήσω τη σοφία εκείνη την οποία ως είναι γνωστόν ονομάζουν περί Φύσεως ιστορία· γιατί μου φαινόταν σπουδαία η γνώση αυτή, να γνωρίζεις τις αιτίες κάθε
πράγματος, γιατί δηλαδή κάθε πράγμα γίνεται και γιατί
χάνεται και γιατί υπάρχει).
«Το ότι αυτοί οι Φυσικοί Φιλόσοφοι είναι οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ της εποχής μας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν που συγκρίνει τη σημερινή
επιστήμη με τα επιτεύγματα της ελληνικής επιστήμης,
που είναι μέρος της κληρονομιάς μας, τη Μεθοδικότητά
της, τη Φαντασία και Έμπνευσή της, την τρομερή Συνειρμική της Δύναμης και την ικανότητα εξαγωγής Λογικών Συμπερασμάτων».
(S. Sambursky, “Das physikalische Weltbild den Antike”, «ο φυσικός
κόσμος των Αρχαίων”).

«Η κριτική ή ορθολογική παράδοση ανακαλύφθηκε
μόνο μία φορά».
(Καρλ Πόππερ, 1902-1994, “Πίσω στους Προσωκρατικούς”, όλοι οι άν-

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ τῆς περί Φύσεως ἱστορίας
ἄρχεσθαι
&
Πνευµατοκρατίας
παύεσθαι

μαθητές της Γ’ Γυμνασίου θα γνωρίζουν το ακριβές σύστημα με το οποίο θα εξεταστούν για να εισαχθούν στα
ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έρθουν και χειρότερες μέρες!!!
Έχουν αναγάγει σε επίσημο δόγμα το “όποιος αξιολογείται είναι υποδεέστερος των άλλων”.

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

θρωποι είναι φιλόσοφοι, εκδ. Μελάνι, 2003).

ΣΧΟΛΙΟ: Οι Προσω-κρατικοί θεμελίωσαν πρώτοι την παράδοση της κριτικής και όχι δογματικής διερεύνησης,
χωρίς την οποία δεν θα υπήρχε επιστήμη. Ίσως γι’ αυτό
και δεν διδάσκονται στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης, για να μην “κουράζουν/καταπονούν” τους μαθητές
να σκέπτονται κριτικά και ορθολογιστικά, ενώ αντίθετα
τους εξοικειώνουν να απομνημονεύουν μηχανιστικά και
εξειδικευμένα ό,τι εξετάζεται πανελλαδικώς για την είσοδό τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, βαλτώνοντας (αποτελματώνοντας) την σκέψη/νου τους και βαλσαμώνοντας
(ταριχεύοντας) το πνεύμα τους. Ενδιαφέρονται δηλαδή
οι μαθητές μόνο για 3 ή 4 μαθήματα, ενώ για τα άλλα
αδιαφορούν παντελώς.

Πίσω λοιπόν στους Προσω-κρατικούς, όπως
έλεγε και ο Αυστριακός Φιλόσοφος Καρλ
Πόππερ, για να πάμε μπροστά (πρόσω),
όπως υποστηρίζουμε εμείς.

“ΠΑΙΔΕΙΑ σε ΚΩΜΑ (= ΚΟΜΜΑ),
ΑΦΑΣΙΑ και ΝΑΡΚΗ
Εξάλλου τώρα με τη νέα πρωτοποριακή “σύλληψη”
βόμβα του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου “περί
απο-δραματοποιήσεως των εξετάσεων” και τις εμπρηστικές δηλώσεις του ότι: οι εξετάσεις δεν έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, τυραννιούνται τα παιδιά, πετυχαίνει
μόνο όποιος τα έχει “μάθει απ’ έξω”, είναι απαράδεκτο
το σύστημα εισαγωγής, να εξετάσουμε πως σιγά σιγά
θα εισάγονται στα πανεπιστήμια με το βαθμό του “εθνικού” απολυτηρίου, θα επιδεινωθεί δραματικότερα η κατάσταση στα σχολεία, αφού, πιθανώς, δεν θα χρειάζεται
πια να προετοιμάζονται οι μαθητές “φροντιστηριακά”
ούτε και για τα 3 ή 4 μαθήματα εισαγωγής.
Το νέο εξεταστικό σύστημα πρόκειται να ισχύσει από το
2020. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς (2016-2017) οι

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Κατά μήκος των παραλίων της Ιωνίας συντελείται στα
μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. η πρώτη κάθαρση της Μυθολογίας (= Προϊστορίας) από την ελληνική επιστήμη· η μυθική οντολογία των Ελλήνων ελευθερώνεται ευθαρσώς
από τα δεσμά της παραδοξολογίας από την ελληνική φιλοσοφία.

Το λίκνο της ελληνικής φιλοσοφίας είναι η ΙΩΝΙΑ.
Ο ιστορικός χώρος της αρχαίας Ιωνίας εκτεινόταν από
τον Έρμο ποταμό στα βόρεια μέχρι την αρχή της χερσονήσου της Αλικαρνασσού στα νότια. Δυτικά κατέληγε
στην μεγάλη χερσόνησο της Ερυθραίας, ενώ ανατολικά
σε οροσειρές που χώριζαν την Ιωνία από την Λυδία και
την Καρία. Στην Ιωνία συμπεριλαμβάνονταν και τα νησιά
του Αιγαίου Χίος και Σάμος που είχαν αποικιστεί από
Ίωνες. Βορειότερη αρχαία πόλη της Ιωνίας ήταν η Φώκαια που βρισκόταν ανάμεσα σε Αιολικές πόλεις και νοτιότερη η Μίλητος και το ιωνικό μαντείο των Διδύμων.
Από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, όπου ακούστηκαν για πρώτη φορά τα τραγούδια/άσματα του Ομήρου
πρόβαλε στο φως κι η Ελληνική Φιλοσοφία! ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΥΣ δημιούργησε και τα δύο. Δεν χωρεί αμφιβολία,
όσο και αν απέχουν χρονικά, όσο μακρινός και αν είναι
ο δρόμος από τους ομηρικούς ήρωες στους ΙΩΝΕΣ στοχαστές και ερευνητές! ο Όμηρος κι η Φιλοσοφία αποτελούν τους πόλους που γύρω τους στρέφεται ο κόσμος
της ελληνικής διανοητικής ζωής. Ήδη η γλώσσα του
Ομήρου προδίνει την νοησιαρχική υφή του ελληνικού
νου. Γιατί ακόμη και σ’ αυτόν τον κόσμο της πολεμικής
παλληκαριάς, που χαρά του έχει τη δράση, ο νους είναι
κανονιστής/ρυθμιστής/διανεμητής και όχι η βούληση.
Για τη βούληση η ομηρική γλώσσα δεν έχει καν ειδική
λέξη π.χ. «ἀλλ᾽αἰεί τε Διός κρείσσων νόος ἠέ περ
ἀνδρῶν» (Ιλιάς Π, 688), (= η θέληση του Δία όμως είναι
πάντα ανώτερη από αυτή των ανθρώπων).
«δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καί Τρῶες ἀγαυοί βάλλον-

τες» (Ιλιάς Π, 103), (= τον Αίαντα τον δάμαζε και η θέληση/απόφαση του Δία και οι ένδοξοι Τρώες χτυπώντας
τον).
Εκείνο που εμείς το λέμε “Φρόνημα” οι ομηρικοί ποιητές
το έχουν για Γνώση: ο βασιλιάς «αἴσιμα εἰδώς» (= γνωρίζει τα δίκαια), η γυναίκα «κεδνά ἰδυῖαν» (= γνωρίζει
τα σεμνά), ο Κύκλωπας «ἀθεµίστια ιἤδη» (= γνωρίζει
τα άδικα), ο πνιγμένος από μίσος Αχιλλέας «λέων
δ᾽ὥς ἄγρια οἶδεν» (= γνωρίζει τα άγρια σαν λιοντάρι).
Όσο κι αν τη λέξη “Σοφίη” τη συναντάμε στον Όμηρο
μια μονάχα φορά και σημαίνει την πρακτική ικανότητα/
επιτηδειότητα του ναυπηγού «ὅς ρά τε πάσης εὖ
εἰδῇ σοφίης ὑποθηµοσύνῃσιν Ἀθήνης» (Ιλιάς, Ο,
412), (= που ξέρει κάθε λογής τέχνη/ επιδεξιότητα με τη
φώτιση της Αθηνάς), ωστόσο ο Οδυσσέας, που με την
ακάματη εξυπνάδα του ξέρει παντού να τα βγάζει πέρα
προβάλλει ως πρότυπο του Έλληνα “σοφού”.
Οι Προσω-κρατικοί επιχείρησαν να απαντήσουν στα δύο
βασικά ερωτήματα που τους απασχολούσαν έντονα.
Αυτό της αρχής του κόσμου και εκείνο της δομής ή της
μορφής του. Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους θεωρούνται οι θεμελιωτές του φιλοσοφικού στοχασμού και οι
ιδρυτές της επιστήμης.
Είναι οι πρώτοι φιλόσοφοι που ασχολήθηκαν με τη
ΦΥΣΗ (= ΥΛΗ) αλλά και με το φύεσθαι (= ζωή).
Πέρασαν από την κοσμογονία του Ομήρου και του Ησιόδου στην κοσμοθεωρία, ήτοι την εξέταση / θεώρηση του
κόσμου.
Ο Στοχασμός των Προσω-κρατικών είναι:
1. ΑΠΙΣΤΟΣ σαν την Θάλασσα - ΘΑΛΗΣ
2. ΑΠΕΙΡΟΣ σαν το Άπειρον - ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ σαν τους Ανέμους - ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
4. ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ σαν τον Κεραυνό - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
5. ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΣ σαν το πυρ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
6. ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ σαν τον Νου - ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ
7. ΑΠΙΑΣΤΟΣ σαν το Κενόν - ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ
Προσφιλείς Συνοδοιπόροι, Συνταξιδευτές, Συν-έμποροι
(εν - πορεία όντες)
Επιδιώκοντας να ανανεώσουμε τη μορφή της στήλης
στην οποία αρθρογραφούμε και για λόγους διαδραστικότητας, αμεσότητας και συμμετοχικότητας σκεφτήκαμε να καταθέτουμε στο τέλος μερικά ερωτήματα,
εξασφαλίζοντάς σας έτσι ένα βήμα διαλόγου και συζήτησης αναζητώντας νέους στηλίτες (= στυλοβάτες), που
θα μας στηλώσουν (ενισχύσουν/υποστηρίξουν) και γιατί
όχι θα μας στηλιτεύσουν (επικρίνουν, σχολιάσουν αρνητικά για να μας διορθώσουν, να μας κάνουν βελτίους
(καλύτερους).

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΙΠΑΝ
ΠΟΤΕ!!!
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΧΗΝ
1. Πόσοι και ποιοι ήταν οι Σοφοί της Αρχαιότητας;
2. Ποια θεοτητα / θειότητα ήταν η εμπνεύστρια και προστάτιδα των Σοφών; Γιατί επιλέχθηκε αυτή, ποιο το σύμβολό της; Ποιο το βασικό χαρακτηριστικό της επίθετο /
προσωνύμιο και πώς ετυμολογείται;
Στείλτε μας τις απαντήσεις σας με: Φαξ 210 9658.949
e-mail: press@ebdomi.com

Oι απαντήσεις θα δοθούν προσεχώς και από την στήλη.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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Βασιλόπιτα από την Τ.Ο. ΟΝΝΕΔ της Ν.Δ. στη Βούλα
Η αίθουσα του Vive Mar δεν κατόρθωσε να χωρέσει
τους προσερχόμενους για την πίτα της Δημοτικής
Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας και ΟΝΝΕΔ
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου.
Πολύς ο κόσμος, κατέκλυσε τις αίθουσες και έμεινε
απέξω!
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι Βουλευτές της
Ανατ. Αττικής: Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος
και Θανάσης Μπούρας, οι πρώην Βουλευτές Πέτρος
Δούκας και Νίκος Καντερές, αρκετοί πολιτευτές της
εκλογικής Περιφέρειας Αττικής καθώς και μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί
Σύμβουλοι.

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος
Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη
Τ: 210 8961.588
Κ: 697 4000482
email: irini.karampa@gmail.com
www.eat-fit.gr
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Η Ferrari,
η δραχμή
κι ο αρλεκίνος
του Βασίλη Κασιμάτη

Το Γερμανικό μάρκο ήταν από καταβολής κρυμμένο μέσα στο ευρώ
Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου (14/2/17), εμφανίστηκε ένας εξωκοινοβουλευτικός αρλεκίνος στην
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο
λόγος για τον πρώην υπουργό οικονομικών επί κυβερνήσεως Σαμαρά και νυν Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Τον ακούσαμε να
λέει: «Θα μας συλλαμβάνουν στα σύνορα αν πάμε
στη δραχμή». Πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν με αυτή του την ατάκα, ο Διοικητής της ΤτΕ
εννοούσε τους Έλληνες πολίτες ή μήπως αναφερόταν στους πρώην κοινοβουλευτικούς συναδέλφους
του, υπό την έννοια ότι αν τυχόν κυκλοφορήσει η
Δραχμή και βγουν τα άπλυτα των καταστροφικών
μνημονίων στη φόρα, δεν θα ξέρουν κάποιοι (ή και
πάρα πολλοί) πρώην και νυν βουλευτές … πού να
κρυφτούν!
Το βέβαιο είναι ότι με αυτή του τη δήλωση ο Γιάννης
Στουρνάρας επιχείρησε για μια ακόμα φορά να καταστροφολογήσει, αμελώντας όμως και πάλι να μας πει
το γιατί. Γιατί είναι κακιά η δραχμή. Ποιο το τεκμήριο
ενοχής του εθνικού νομίσματος; Κι αυτό δεν έχει
αναλυθεί από κανένα πολιτικό στόμα. Σιγή ασυρμάτου! Και όταν ένας θεσμικός εκ του βήματος της Βουλής, καταστροφολογεί αναίτια εις βάρος του
Ελληνικού έθνους, κατ’ελάχιστο του αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του «πολιτικού Αρλεκίνου», ευελπι-

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για το νέο ασφαλιστικό σύστημα
Tο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να προσφύγει στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
κατά του νέου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Διοίκηση του
φορέα, κατόπιν γνωμάτευσης έμπειρων νομικών.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρεί ότι το
συγκεκριμένο μέτρο είναι αντισυνταγματικό, καθώς

ΕΒΔΟΜΗ

στώντας ότι με την αποκατάσταση της συνταγματικής δημοκρατίας στη χώρα μας και την κατάλυση του
καθεστώτος, θα ανοίξει η υπόθεση: «Ευθύνες υπουργών σε βαθμό εσχάτης προδοσίας».
Είναι πολλοί εκείνοι που ρωτούν με χοντροκομμένη
απλούστευση, αν η Ελλάδα με δραχμή σώνεται.
Άλλοι πάλι λένε: «δεν έχει σημασία το νόμισμα αλλά
ο ηγέτης». Ας ξεκαθαρίσουμε σήμερα μια και για
πάντα, αυτά τα δύο ώστε να υπάρχει ο αντίλογος στα
μιντιακά παπαγαλάκια, όταν αυτά προπαγανδίζουν
αναιτιολόγητα κατά του εθνικού νομίσματος.
Αν δώσουμε μια Ferrari σε ένα 8χρονο αγοράκι ή σε
ένα κλινικά ανισσόροπο από το δρομοκαϊτειο, είναι
βέβαιο ότι θα πάει να σκοτωθεί.
Το ίδιο θα συμβεί και με την Δραχμή αν την δώσουμε
να την διαχειριστεί ένας
ανόητος ή μίσθαρνος ηγέτης.
Κοντολογίς, η Δραχμή μόνο
με ικανό ηγέτη είναι Ferrari.
Σε αντιδιαστολή, ακόμα και
τον καλύτερο ηγέτη της
παγκόσμιας ιστορίας να είχαμε για δικό μας ηγέτη, με
ευρώ ως νόμισμα η Ελλάδα
πάλι θα όδευε προς την καταστροφή. Και είναι απλό το
γιατί!! Γιατί τον έλεγχο τον
έχει άλλος …κι όχι εμείς!!
Και είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι υπάρχει το
«αλληλέγγυοι
εταίροι»
εντός Ε.Ε. Όταν η ένωση
ήταν ΕΟΚ ίσως ναι. Σήμερα
με Ε.Ε. είναι εχθροί. Ο καθένας προσπαθεί να γδάρει
τον άλλον. Απλά πραγματάκια.
Και για να το καταλάβουν και
οι πλέον δύσπιστοι, ας ρίξουμε μια ματιά στο γράφημα όπου παρουσιάζεται η
ανάπτυξη του Γερμανικού Εμπορικού πλεονάσματος
από το 1980.
Διαπιστώνουμε ότι στην αρχή της διαδρομής της
«ΕΟΚ των 10», η τότε Δυτική Γερμανία ξεκινάει ελλειμματική το 1980 και ελαφρώς ελλειμματική το ‘81.
Μετά σταδιακά και με μικρά βήματα, άρχισε να γίνεται πλεονασματική.
παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας.
Επιπλέον, η απόφαση για την αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού των εισφορών δεν πρόεκυψε μετά από
εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, από πλευράς της
Κυβέρνησης.
Στην ουσία, οι εισφορές πλέον αποτελούν δήμευση
– αφαίμαξη του εισοδήματος των επιστημόνων –
ελεύθερων επαγγελματιών.
Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο μέτρο οδηγεί και
στο διαχωρισμό των επιστημόνων σε δύο ταχύτητες,
από τη στιγμή που δεν περιλαμβάνονται όλοι στις μεταβατικές διατάξεις για τα πέντε πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου, κατά τα οποία προβλέπονται

Ακολούθως παρακολουθούμε ότι όταν έπεσε το «Τείχος του Βερολίνου» (1989) και ενώθηκε με την Ανατολική Γερμανία, για μια ολόκληρη δεκαετία η νέα
ενωμένη Γερμανία ήταν βαθιά χωμένη στα ελλείμματα. Παραλίγο να μετατραπεί σε «κόλαση του
Δάντη». Οι Δυτικογερμανοί στριμώχτηκαν υπερβολικά με το «βάρος» των Ανατολικών.
Και μετά ως δια μαγείας ήρθε η καλή νεράιδα και
τους έφερε το … ευρώ! Σώθηκαν!!
Αυτοί!! Εμείς όμως;;; Καταστροφή.
Και πότε παρατηρούμε την «απίστευτη» άνοδο των
πλεονασμάτων; Το 2002!
Με την είσοδο της Ο.Ν.Ε. στις ζωές όλων των μελών
της Ε.Ε. και την αλλαγή όλων των νομισμάτων σε
ευρώ. Και ενώ οι χώρες μέλη βαδίζουν ασθμαίνοντας
οικονομικά, η Γερμανία περνά σε εξωφρενικά πλεονάσματα έως και 240 δις ετησίως!!!!!!!

Κοινό μυστικό, ότι το ευρώ είναι το «μεταλλαγμένο
Γερμανικό μάρκο». Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα
τους. Κι αυτός είναι και ο μοναδικός λόγους που αιτιολογεί τον ξαφνικό(!) 5πλασιασμό του Γερμανικού
πλεονάσματος.
Ο σύγχρονος Χίτλερ λοιπόν, δεν είναι η Μέρκελ …
αλλά το ίδιο το ευρώ!!
εκπτώσεις, που φτάνουν μέχρι και το 50% των ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με το εισόδημα.
Τέλος, η Κυβέρνηση ουσιαστικά κοροϊδεύει τους
νέους επιστήμονες σχετικά με το θέμα των εκπτώσεων, αφού τους τα ζητάει πίσω εντόκως.
Το γεγονός, δε, ότι ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται με βάση τα εισοδήματα του 2015, αποτελεί από
μόνο του στρέβλωση.
Λειτουργώντας πάντα με γνώμονα τη διαφύλαξη των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών του Ο.Ε.Ε.,
εκτιμούμε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την
προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την ακύρωση αυτού
του αντιασφαλιστικού – φορολογικού νόμου.
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"Μαζί με τον Φοιτητή", πρόγραμμα αξιοποίησης των σπουδών
Δωρεάν για τους Δήμους Ραφήνα - Πικέρμι, Σπάτα- Αρτέμιδα
Συνεχίζεται για 3η χρονιά, στα πλαίσια Κοινωνικής
Εταιρικής Ευθύνης της εταιρείας AVMap GIS AE, το
επιτυχημένο πρόγραμμα «Μαζί με τον Φοιτητή», το
οποίο έχει βοηθήσει δεκάδες σπουδαστές να αξιοποιούν τις σπουδές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
ώστε να βγουν στην αγορά εργασίας σωστά προετοιμασμένοι. Από φέτος, στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν δωρεάν και οι φοιτητές από τη Ραφήνα, το Πικέρμι, τα Σπάτα και την Αρτέμιδα.
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν γνωρίζουν τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στη
Σχολή που θα φοιτήσουν, η οποία διαφέρει πολύ από
το περιβάλλον του σχολείου, ή την κατεύθυνση
σπουδών που πρέπει να επιλέξουν μέσα στη σχολή,

ώστε να εναρμονίζεται με τις πραγματικές ανάγκες
της κοινωνίας. Αυτό είναι συνήθως ένα πρόβλημα
που εμφανίζεται πολύ αργότερα κατά την αναζήτηση
εργασίας. Στα θέματα αυτά το κοντινό οικογενειακό
περιβάλλον συχνά δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία
ώστε να βοηθήσει.
Όπως δήλωσε, μαζικά μέσα, ο καθηγητής Ανδρέας
Βασιλόπουλος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας
«Στόχος του δωρεάν αυτού προγράμματος είναι να
απαντάμε σε ερωτήματα που δημιουργούνται κατά τη
διάρκεια των σπουδών, να φέρνουμε σε επαφή φοιτητές με ομάδες από άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και
του εξωτερικού, να δίνουμε πληροφορίες και κατευ-

ΤΥΧΗ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
Μετά την απονομή των μεταλλίων σε μεγάλη αθλητική διοργάνωση , ακολούθησαν οι σχετικές συνεντεύξεις. Ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον περιχαρή
πατέρα του νικητή (ένα ψηλό, καλογυμνασμένο και
όμορφο αγόρι) να πει δυο λόγια. Εκείνος εμφανώς
συγκινημένος , αφού ευχαρίστησε, δήλωσε μεταξύ
άλλων υπερήφανος για το παιδί του. Αυτή του η δήλωση με προβλημάτισε καθώς ακολουθούσαν οι
αθλητικοί αγώνες των ΑμΕΑ. Αν η ρώμη, η διάκριση και επιτυχία, η ομορφιά και τελικά η ψυχοσωματική υγεία κάνει κάποιον να αισθάνεται
υπερήφανος, δε θάπρεπε τότε η αναπηρία να
κάνει κάποιον άλλο να αισθάνεται ταπεινωμένος;
Τι είδους συναίσθημα είναι η υπερηφάνεια;
Απερίφραστα ισχυρίζομαι ότι η υπερηφάνεια
είναι ένα αντικοινωνικό και κακό συναίσθημα.
Εφάμιλλο της ζήλειας , του φθόνου, του μίσους
και συνώνυμο της αλαζονείας. Δομεί την ύπαρξή
του επάνω στην ανθρώπινη μικρότητα, εχθρεύεται τη
μετριοπάθεια και το ρεαλισμό και για να ανθίζει συμμαχεί με υπολειμματική σκέψη, για να εξυπηρετήσει
σκοπιμότητες και συμφέροντα. Για αυτό το λόγο και
αυτό το συναίσθημα (πέραν αλλά και εξαιτίας της έμφυτης υπόστασής του) καλλιεργείται χειραγωγούμενο σε άτομα και μάζες από πολιτικούς και κάθε
λογής ηγέτες. Στηρίζεται σε αυθαίρετες, ατεκμηρίωτες και κατά κανόνα εσφαλμένες βεβαιότητες, αγνοώντας τη συχνά σκιώδη, πλην όμως πάντα κυρίαρχη
και καθοριστική παράμετρο της τύχης , της συγκυρίας και του απρόβλεπτου. Με λόγια απλά , πως μπορεί να είσαι υπερήφανος για κάτι που προέκυψε
τυχαία ; Για κάτι που δεν ευθύνεσαι;
Για τέτοιους τυχαίους λόγους , άνθρωποι και λαοί,
νοιώθουν αυτό το λάθος συναίσθημα. Κάποιοι νοιώθουν περήφανοι για την εθνικότητα, τη φυλή και την
πατρίδα τους. Άλλοι για τη θρησκεία ή τις πολιτικές,
ακόμα και κομματικές τους πεποιθήσεις, για την ποδοσφαιρική τους ομάδα, για την οικονομική, κοινωνική ή οικογενειακή τους κατάσταση, για την ευφυία

ή την ευγλωττία τους, για τη γειτονιά τους, την ομορφιά τους, το φύλο τους, το γυμνασμένο τους σώμα
κι ότι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου.
Πόσο προσπάθησε κάποιος για να είναι Γερμανός ή
Έλληνας, χριστιανός ή μουσουλμάνος, άνδρας ή γυναίκα, μαύρος ή λευκός, ψηλός ή κοντός , όμορφος
ή άσχημος , ανάπηρος ή υγιής; Πάνω στην υπερηφάνεια χτίζονται εθνικοί, ομαδικοί και ατομικοί μύθοι
υπεροχής. Κι όταν αυτοί οι μύθοι γκρεμιστούν (όσο
τυχαία , αυθαίρετα και συγκυριακά χτίστηκαν) τότε
συμβαίνουν εθνικές συμφορές και ατομικές ανατροπές.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΟΣΜΟ
Τα επιτεύγματα όλων των άξιων, ταλαντούχων και
εργατικών ανθρώπων του πνεύματος, της επιστήμης
και των τεχνών, συντελέστηκαν επειδή η θεά τύχη
τους έκανε τη χάρη να έχουν υγεία και μπόρεση.
Αυτή τη χάρη δεν την έκανε (για τους δικούς της,
άγνωστους σε εμάς λόγους), σε όλους τους ανθρώπους. Οι αθλητές που αποτελούν πρότυπο δύναμης,
αντίληψης, δεξιότητας και ικανοτήτων και αυτοί προσπάθησαν, αγωνίστηκαν και πέτυχαν, επειδή η τύχη
τους έκανε επίσης τη χάρη να έχουν τόσο εκ γενετής
όσο και στην πορεία της ζωής τους αρτιμέλεια και ευρωστία.
Αντιθέτως η ανθρωπότητα υπέστη τα χειρότερα
με σύμμαχο και παραστάτη αυτό το συναίσθημα. Το
αυθαίρετο, ατεκμηρίωτο και φυσικά εσφαλμένο αφήγημα της υπεροχής της άριας φυλής σφαγίασε περήφανα λαούς με υπερηφάνεια! Και φυσικά σχεδόν
κάθε «περήφανος» λαός έχει στο βιογραφικό του αντίστοιχες πράξεις κτηνωδίας εναντίον άλλων «κατώτερων» λαών. Ένας περήφανος, είτε λαός είτε
άνθρωπος , αισθάνεται υπεροχή, ευλογία, νοιώθει περιούσιος και μονομερώς και αυθαίρετα νομιμοποιείται

θύνσεις για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών
και πρακτικής εξάσκησης, αλλά και για τη συνέχιση
των σπουδών. Παράλληλα προσπαθούμε να συνδέσουμε την θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα με τις
πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, κάτι που
αποτελεί μεγάλη ανάγκη στη χώρα μας. Έτσι, σε επιλεγμένους σπουδαστές, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη,
δικτύωση
και
στενή
συμβουλευτική
παρακολούθηση.»
Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα
«Μαζί με τον Φοιτητή», μπορούν να επικοινωνήσουν
με τη γραμματεία της εταιρείας μέσω τηλεφώνου
210 8056321-5 ή email avmap@avmap.gr.

για οτιδήποτε επιχειρήσει. Περιχαρακώνεται μέσα
στη γυάλα της ανοϊκής περήφανης ματαιοδοξίας του
και κοκκορεύεται. Ορίστε βρήκα την απολύτως συνώνυμη λέξη της υπερηφάνειας. Υπερηφανεύομαι κοκκορεύομαι.
Θα σκεφτεί κάποιος ότι έτσι είναι ο κόσμος και η
πραγματικότητα. Καλώς ή κακώς πάντα θα γίνονται
πόλεμοι. Καλώς ή κακώς πάντα θα υπάρχουν ισχυροί
και αδύναμοι. Καλώς ή κακώς πάντα θα υπάρχει κοινωνική αδικία, έγκλημα τρομοκρατία, ανισότητα, εκμετάλλευση, αδικία κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε για
όλα αυτά ;
Πιστεύω πως μία τέτοια σκέψη αποτελεί ξεκάθαρα μία άνευ όρων παραδοχή και αποδοχή μόνο
των κακώς κείμενων. Τόσο ουσιαστικά όσο και σημειολογικά ως έκφραση, τη χρησιμοποιούμε
λάθος. Δε θα λέγαμε ποτέ για παράδειγμα «…
καλώς ή κακώς οι γιατροί χωρίς σύνορα βοηθούν
ανήμπορους ανθρώπους…» γιατί με βάση το κοινό
περί δικαίου αίσθημα ξέρουμε ότι καλώς τους βοηθούν. Ούτε θα λέγαμε «…καλώς ή κακώς υπάρχει
ειρήνη στον κόσμο…» για τον ίδιο λόγο. Όποτε
χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση αναφερόμαστε
μόνο σε κακώς κείμενα άρα το «καλώς» υπάρχει
απλά για να νομιμοποιήσει το «κακώς». Και εδώ η
πάλη ανάμεσα στον πρωτόγονο, εγωπαθή, απαθή και
ιδιοτελή άνθρωπο και στο πνευματικό , σκεπτόμενο
και ανώτερο alter ego του, θα αναδείξει νικητή.
Κάθε φορά που ο homo erectus μέσα μου πάει να
με κάνει, για κάποιο λόγο να νοιώσω υπερήφανος ,
προτού με κατακλύσει το σκάρτο αυτό συναίσθημα,
κοιτάζω γύρω μου, βλέπω τι συμβαίνει στο διπλανό
μου και αντί περήφανος νοιώθω απλά τυχερός και
σιωπηρά συνέρχομαι. Πιστεύω ότι η μετριοπάθεια και
ο ρεαλισμός είναι μονόδρομος για κάθε συνετό και
εμπαθή αγωνιζόμενο άνθρωπο, όπως και η αντικατάσταση του συναισθήματος της υπερηφάνειας με αυτό
της χαράς και με αυτά τα χαρακτηριστικά η γεύση της
ευτυχίας είναι πιο γλυκιά όταν επιτυγχάνεται.
Το επόμενο άρθρο θα συσχετίσει το θέμα « Αθλητισμός και ΑμΕΑ» στην κοινωνική μας πραγματικότητα.
Aλέξανδρος Καλοχριστιανάκης
Μουσικός - Καθηγητής Ειδικής Φυσικής Αγωγής
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ΕΒΔΟΜΗ

Υφαρπαγή ιδιοκτησιών
κατοίκων του Δήμου
Λαυρεωτικής από την ΕΤΑΔ!!

των του Δήμου Λαυρεωτικής, μέσω ψήφισης σχετικής τροπολογίας Νόμου, που θα εισαχθεί άμεσα στη Βουλή με συνεννόηση όλων των κομμάτων. Για το σκοπό αυτό, ο
Δήμος καλεί σε σύσκεψη όλους του Βουλευτές της περιφέρειάς μας στο Γραφείο Δημάρχου, τη Δευτέρα 20/2/2017
στις 18:00.

Μετά το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, που συγκλήθηκε
με αφορμή τις διεκδικήσεις ακινήτων από το Δημόσιο
έναντι των ιδιοκτητών του Δήμου Λαυρεωτικής, παρουσία
των βουλευτών Θ. Μπούρα και Γ.Βλάχου, του Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου και του Περιφερειακού Συμβούλου Πάρη Ευαγγελίου, επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής
με επικεφαλής το Δήμαρχο Δημήτρη Λουκά ανέλαβε την
πρωτοβουλία για συνάντηση με τους Βουλευτές Αττικής,
προκειμένου να δοθεί λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα.
Έτσι, μετά από επαφές με βουλευτές πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών (16/2/2017), όπου
αποφασίστηκε η άμεση δρομολόγηση των δίκαιων αιτημά-

Ποια είναι τα αιτήματα του Δήμου και των ιδιοκτητών
Σημειώνει ο Δήμος Λαυρεωτικής
• Να υπάρξει γνωμοδοτική παρέμβαση με την οποία θα αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα οι συμπολίτες μας έναντι του
Δημοσίου, ως αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι των
ιδιοκτησιών τους, βάσει του άρθρου 4 του Ν.3127/2003.
• Να ανασταλεί η έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και επιβολής αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, η εκτέλεση και η είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων, μέχρι την
ανάρτηση των οριστικών πινάκων του Κτηματολογίου.
• Να γίνει επέκταση της εφαρμογής του ευεργετικού νόμου
719/77 (άρθρο 19-πρόκριση ιδιωτών έναντι Δημοσίου), σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ / Γέρακας, 17- 2-2017 / Αριθμ. Πρωτ.:6615
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
6. Τα με αριθμ. πρωτ. 23711/18-07-2016 (AΔΑ: 64Σ6ΩΞΚ-1ΚΔ) και 23712/18-07-2016 (AΔΑ: 6ΠΔΟΩΞΚ-27Υ)) σχέδια αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα, του Υποέργου (1) «Koινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης» και του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης», αντίστοιχα, της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Koινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 2914/17-11-2016 (AΔΑ: 7ΥΟΙ7Λ7-Ε6Ω) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Ένταξη της
Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης” με Κωδικό
ΟΠΣ 5001835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
8. Την υπ΄αριθμ. 356/24-11-2016 (ΑΔΑ: 781ΜΩΞΚ-ΔΡΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, αναφορικά με την «αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Koινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης MIS 5001835” και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα».
9. Την υπ' αριθ. 357/24-11-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – (ΑΔΑ: 6ΑΞΜΩΞΚ-ΥΟΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Παλλήνης, που αφορά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Koινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Παλλήνης».
10. Την με αριθμ. πρωτ. 104994/38198/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αρ. 357/2016 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλλήνης».
11. Την με αριθμ. πρωτ. 3878/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/1-2-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παλλήνης, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας
ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για
την υλοποίηση των Υποέργων: α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης» (1η Δομή) και β) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» (2η Δομή), της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης», στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο Δήμο Παλλήνης, που
εδρεύει στο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης
ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ
Ένα (1) έτος από την
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
υπογραφή της σύμβασης με
1
101
Για τη στελέχωση
Γέρακας Δ.
ΠΕ ή ΤΕ
δυνατότητα ανανέωσης
της δομής «Κοινωνικό
Παλλήνης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ή παράτασης έως τη
Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
λήξη του Προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ
Ένα (1) έτος από την
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
υπογραφή της σύμβασης με
1
102
Για τη στελέχωση
Γέρακας Δ.
ΠΕ ή ΤΕ
δυνατότητα ανανέωσης
της δομής «Κοινωνικό
Παλλήνης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ή παράτασης έως τη
Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
λήξη του Προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ
Ένα (1) έτος από την
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
υπογραφή της σύμβασης με
1
103
Για τη στελέχωση
Γέρακας Δ.
ΠΕ
δυνατότητα ανανέωσης
της δομής «Κοινωνικό
Παλλήνης
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ή παράτασης έως τη
Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης»
λήξη του Προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ
Ένα (1) έτος από την
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
υπογραφή της σύμβασης με
1
104
Για τη στελέχωση
Γέρακας Δ.
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
δυνατότητα ανανέωσης
της δομής «Κοινωνικό
Παλλήνης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ή παράτασης έως τη
Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης»
λήξη του Προγράμματος

όλη την εδαφική επικράτεια του νυν καλλικρατικού Δήμου
Λαυρεωτικής.
• Να τροποποιηθεί το άρθρο 22 (παρ.1, εδάφιο Γ) του Ν.
4061/12, που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών για
νομή και κατοχή κληροτεμαχίων πριν την 1/1/1965, ώστε
να μην εξαιρείται μόνο ο νομός Αττικής από όλη τη χώρα.
Η Δημοτική αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, να δοθεί πολιτική και
ουσιαστική λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η Πολιτεία μέσω των Υπηρεσιών της (ΕΤΑΔΚΥΔ), σε εκατοντάδες συνδημοτών μας και έχει ως
συνέπεια την οικονομική και ψυχική επιβάρυνσή τους.
Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας, στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνει: ...και
παντός εν γένει υπευθύνου εξαιτίας κυρίως της εξόφθαλμα
ηθελημένης προσπάθειας των υπευθύνων της κτηματογράφησης να κατοχυρώσουν υπέρ του δημοσίου ανύπαρκτα
δικαιώματα με αντίστοιχη ζημία χιλιάδων ιδιοκτητών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
101,
ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
102
Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
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τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού, ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
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υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
“ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, υπόψη κας Μπουντούλη Αθανασίας, κας
Ράμμου Μαρίας (τηλ.επικοινωνίας: 2106604627, 2106604632)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
→ Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016» μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

Ένωση Κρητών Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης

ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Ένωση Κρητών Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης καλεί τα τακτικά
μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το αρθ.19 του καταστατικού στις 5 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στο
χώρο της Πνευματικής Εστίας Βούλας ( έναντι Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου).
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται το ήμισυ πλέον
ενός των ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η
συνέλευση θα επαναληφθεί στις 19 Μαρτίου την ίδια ώρα και
τόπο. Τα θέματα της Γ.Σ. είναι τα ακόλουθα.
1. Έγκριση του 2ου θέματος της απόφασης 187 του Δ.Σ. που
αφορά το αντίτιμο συνδρομών. Αποδοχή η μη των νέων μελών.
2. Παρουσίαση της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
3Έγκριση πεπραγμένων απολογισμού και απαλλαγή Δ. Σ.
4.Υποβολη και έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017.
5. Προκήρυξη αρχαιρεσιών για νέο Δ.Σ. και εκλογή εφορευτικής
επιτροπής.
6. Τοποθετήσεις μελών –ανακοινώσεις
Βούλα 15-02-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Να σπάσει το απόστημα της ΑΕΠΙ και να ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας της βάσει τον ισχύοντα νόμο
2121/1993 ζητάει από την υπουργό Πολιτισμού Λυδία
Κονιόρδου ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, με
αφορμή τόσο τα συμπεράσματα των ορκωτών λογιστών
που έλεγξαν την ΑΕΠΙ όσο και την ανακοίνωση του
υπουργείου Πολιτισμού για την προώθηση στη Βουλή
του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τα πνευματικά δικαιώματα.
Ο K. Μίχαλος τονίζει ότι οι παραγωγικές τάξεις σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών αλλά δε
θεωρούν σωστό αυτά να καθορίζονται μονομερώς και
κατά τρόπο υπέρογκο από έναν φορέα, που είχε μάλιστα και το δικαίωμα να προσάγει στο δικαστήριο κάθε
επιχειρηματία, που είτε αγνοούσε είτε δεν μπορούσε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ / Γέρακας, 17- 2-2017 / Αριθμ. Πρωτ.:6616
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.
4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
265/τ.Α΄/23-12-2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016).
7. Την με αριθμ. πρωτ. 3893/19-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΠΣΜ7Λ7-3Ι1) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης
“ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002601 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
8. Την υπ΄αριθμ. 391/22-12-2016 (ΑΔΑ: 61ΤΑΩΞΚ-ΓΓ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, περί «αποδοχής
χρηματοδότησης της πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002601 και έγκρισης υλοποίησης με
ίδια μέσα».
9. Την υπ΄αριθμ. 392/22-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΗΗΩΞΚ-Ν53) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, που αφορά
την «έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης
“ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002601».
10. Την με αριθμ. πρωτ. 43056/28-12-2016 (ΑΔΑ: Ω8Ξ9ΩΞΚ-ΥΚΠ) απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης, με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης” με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002601».
11. Την με αριθμ. πρωτ. 110623/ 40103/ 10-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
θέμα: «Ελεγχος νομιμότητας της υπ΄αρ. 392/ 2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης».
12. Την με αριθμ. πρωτ. 5827/13-2-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης, αναφορικά με
τις πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την
υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, στο Δήμο Παλλήνης, που εδρεύει στον Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. Θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης
ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ
Ένα (1) έτος από την
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
υπογραφή της σύμβασης με
2
101
Για τη στελέχωση
Γέρακας Δ.
ΠΕ ή ΤΕ
δυνατότητα ανανέωσης
της δομής «Κέντρο
Παλλήνης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ή παράτασης έως τη
Κοινότητας Δήμου Παλλήνης»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
λήξη του Προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΗΜΟΣ
Γέρακας
ΔΕ
Ένα (1) έτος από την
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ. Παλλήνης
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
υπογραφή της σύμβασης με
1
Για τη στελέχωση
δυνατότητα ανανέωσης ή
της δομής «Κέντρο
παράτασης έως τη λήξη
Κοινότητας Δήμου Παλλήνης»
του Προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
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ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων

λόγω της οικονομικής κρίσης τη δεδομένη περίοδο να
καταβάλει άμεσα ό,τι η ΑΕΠΙ ΑΕ αυθαίρετα και κυριαρχικά απαιτούσε.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ, ΖΗΤΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ,
επειδή δεν εφαρμόζει τον κανονικό συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρει
στη σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή, «με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αιθυλική
αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις».
Ωστόσο, συνεχίζει η Επιτροπή, στην Ελλάδα δεν ισχύει
καμία παρέκκλιση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού
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Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, υπόψη κας Μπουντούλη
Αθανασίας, κας Ράμμου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106604627,2106604632).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό
Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016» μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων →
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD
Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: tsakoniatism@gmail.com

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Ειδικός Ρευματολόγος

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

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

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,
Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος,
Λοιμώξεις, Τραύματα,
Συνταγογράφηση όλων των ταμείων
Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα
Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Φρένο στη σκλήρυνση κατά πλάκας
«Φρένο» στην υποτροπή της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας,
σε ποσοστό που κυμαίνεται από 40 μέχρι 80%, βάζουν
τα νέα φάρμακα!
Αυτό ανέφερε ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Ομότιμος
Καθηγητής Νευρολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
μιλώντας σε διάλεξη του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με θέμα: «Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Σκλήρυνση Κατά Πλάκας».

Η εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος επιβάλλει την
άμεση εξέταση από γιατρό καθώς η έγκαιρη διάγνωση
της νόσου είναι καθοριστική για την εξέλιξη της.
«Η νόσος εμφανίζει εξάρσεις και υφέσεις και όταν το
μεσοδιάστημα αυτών είναι μεγάλο τότε η εξέλιξη και η
πρόγνωση της νόσου είναι καλή για τον ασθενή» τόνισε
ο Αλ. Παπαδημητρίου.

Ταυτόχρονα ο Αλ. Παπαδημητρίου εξέφρασε την ελπίδα
πως τα επόμενα χρόνια με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και της φαρμακολογίας θα κερδηθούν κι
άλλες μάχες στον πόλεμο για την οριστική αντιμετώπιση της πολυπαραγοντικής αυτοάνοσης ασθένειας, που
οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε αναπηρία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν από τον
ίδιο, η νόσος εμφανίζεται στην εύκρατη ζώνη, πλήττει
κυρίως την λευκή φυλή και παρουσιάζει σημαντική αύξηση συχνότητας τα τελευταία χρόνια σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Τα αποτελέσματα πολλών επιστημονικών ερευνών έδειξαν
ότι πρόκειται για μία διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος στην οποίαν ευαισθητοποιημένα κύτταρα του περιφερικού αίματος εισέρχονται στον εγκέφαλο και
προκαλούν ανοσολογική αντίδραση και διάσπαρτες εστίες
φλεγμονής. Ερώτημα παραμένει ποιοι είναι οι παράγοντες
που ευαισθητοποιούν τα κύτταρα και προκαλούν την ανοσολογική αντίδραση. Τέτοιοι παράγοντες είναι:
― Γενετικοί, Τοξικολογικοί, Διατροφικοί, ΑυτοάνοσοιΣτρεσογόνοι, Κοινωνικοοικονομικοί, Ιογενείς λοιμώξεις, Μικροβιακές λοιμώξεις, Κλιματολογικές συνθήκες
Επίσης σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της
νόσου φαίνεται να παίζει το κάπνισμα και η παιδική παχυσαρκία, ενώ αντίθετα η χορήγηση της βιταμίνης D προσφέρει ασπίδα προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού έναντι
της ασθένειας.
Συγκεκριμένα σε 5 επιστημονικές μελέτες διαπιστώνεται
ότι το κάπνισμα σε ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
προκαλεί οξεία παροδική επιδείνωση των συμπτωμάτων και
αυξάνει τον κίνδυνο μετάπτωσης από υποτροπιάζουσα σε
προοδευτικά επιδεινούμενη μορφή. Επίσης σημαντικό
ρόλο φαίνεται ότι παίζει και το παθητικό κάπνισμα.
Καθοριστική είναι η επίδραση της παιδικής παχυσαρκίας,

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Η νόσος που περιγράφτηκε για πρώτη φορά από τους
Charcotand Vulpianτο 1866, πλήττει το κεντρικό νευρικό
σύστημα και μόλις το 1993 χρησιμοποιήθηκε η πρώτη
φαρμακευτική αγωγή.
Τα πρώτα συμπτώματα που εμφανίζει είναι:
― Θάμπωμα ματιών, που κλινικά αποκαλείται «οπτική
νευρίτιδα»
― Διπλή όραση ή απώλεια της αντίθεσης και των «ζωντανών» χρωμάτων
― Μούδιασμα και Μυρμήγκιασμα προσώπου ή άνω και
κάτω άκρων
― Πόνος, μυικές συσπάσεις και μυϊκή δυσκαμψία που
εμφανίζονται συχνά στα κάτω άκρα και δυσχεραίνουν
περισσότερο την βάδιση
― Προβλήματα ισορροπίας και συχνά επεισόδια ιλίγγων

Παχυσαρκία:
η σύγχρονη επικίνδυνη νόσος
είναι αναστρέψιμη
Ολιστική πρόληψη και θεραπεία της
Ανοιχτή ενημέρωση - συζήτηση προγραμματίζει ο
γιατρός Χρήστος Σκαρλάτος στο ιατρείο του, Αγγ.
Μεταξά 11 Γλυφάδα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Μαρτίου, ώρα
6.μ.μ.
Δηλώστε συμμετοχή στο 211838.124 (10-14) καθημερινές. Περιορισμένος αριθμός, θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με ελεύθερη είσοδο.

καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της
ασθένειας σε ηλικίες κάτω των 18 χρόνων.
Αντίθετα οι μελέτες έδειξαν ότι:
3 κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D, όπως παρατηρείται στις παραθαλάσσιες περιοχές
σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου
3 Τα αυξημένα επίπεδα Βιταμίνης D στον ορό, στην ηλικία
των 20 χρόνων, μειώνουν σημαντικά την εμφάνιση
3 Τα αυξημένα επίπεδα Βιταμίνης D μειώνουν τον κίνδυνο
αξονικών βλαβών και τον κίνδυνο αναπηρίας.
Σε μια προοπτική μελέτη, που έγινε με 200.000 νοσηλεύτριες, απέδειξε ότι η λήψη βιταμίνης D μειώνει τον κίνδυνο για εμφάνιση Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας κατά 40%.
Επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα
μελετών που έγιναν για την συσχέτιση του μήνα γέννησης
των παιδιών με την επικινδυνότητα της νόσου.
Συγκεκριμένα τα παιδιά που γεννιούνται τον Μάιο, (με σύλληψη τον Σεπτέμβριο και κύηση κατά την διάρκεια Φθινοπώρου, Χειμώνα και Άνοιξης), έχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Αντίθετα τα παιδιά που γεννιούνται τον Νοέμβριο (με σύλληψη τον Μάρτιο
και κύηση Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο) έχουν το μικρότερο ποσοστό κινδύνου εμφάνισης της ασθένειας.
Περιβαλλοντικές και επιδημιολογικές μελέτες έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για την δυνατότητα πρόληψης της
αναπηρίας και τα νέα φάρμακα τα οποία είναι διαθέσιμα
βελτίωσαν σημαντικά την κλινική εικόνα και την πορεία των
ασθενών.
http://smokefreegreece.gr/
Πληροφορίες: Άννα Τζώρτζη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας.
Tηλ. 210 6470056, 210 3314755

Πρόγραμμα υγείας στα ΚΑΠΗ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Με εθελοντές γιατρούς και δωρεάν επισκέψεις
Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των
μελών των ΚΑΠΗ στο Δήμο 3Β, για το μήνα Φεβρουάριο το πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών είναι:
H Eθελόντρια Eιδική Παθολόγος Αγγελική Παπμιχαήλ θα βρίσκεται: την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017
από τις 10:00 έως τις 11:30 θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ
Βούλας.
Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Νικόλαος
Σουλιώτης και η Ευσταθία Σορολή θα Δέχονται τα
μέλη των ΚΑΠΗ στο ιατρείο τους στη Λεωφ. Βάρης
6, τηλ.: 212 105 3500 κάθε Τετάρτη 16:00 έως 18:00
(κατόπιν ραντεβού).
Η εθελόντρια Κλινική Διαιτολόγος Μαρίνα Μουγκρίδου θα

δέχεται κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 210-98 39 350,
τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 στις 9:30 - 11:30
Επίσης μπορούν να επισκέπτονται τη διαιτολόγο στο
κτίριο του ΚΑΠΗ Βάρηςστο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου. Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν
ξεπερνούν σε συχνότητα μία φορά το μήνα.
Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος:
Ο Εθελοντής Ιατρός - Πνευμονολόγος Λεωνίδας Πιλιλίτσης σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου συνεχίζει δωρεάν τις ομάδες διακοπής
καπνίσματος.
Για πληροφορίες και συμμετοχές απευθυνθείτε στο
τηλέφωνο: 2132019914.
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“Σάρωσε” μετάλλια ο Λεύκαρος στο 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju-jitsu
Tο 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju-jitsu 2017 όλων
των κατηγοριών πραγματοποιήθηκε, 21-22 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων, για τις ηλικιακές κατηγορίες -18, -21 και +21. Συνολικά
συμμετείχαν περίπου 800 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος και 78 αθλητές από τον Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟ.
Η ομάδα του Λεύκαρου κατάκτησε: 20 ΧΡΥΣΑ, 14
ΑΡΓΥΡΑ, 11 ΧΑΛΚΙΝΑ και κατέλαβε στη συνολική
κατάταξη την 1η θέση στο fighting system και την
2η θέση στο duo system πανελλαδικά.
Αναλυτικότερα οι αθλητές του Λεύκαρου κατέλαβαν
τις εξής θέσεις στην κατηγορία κιλών και ηλικίας
τους:
FIGHTING SYSTEM
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Χ. Σαγγιώτης, Χ. Ζύγουρας, Α. Τζανικιάν, Α. Σιώρη, Ε. Σουρέτης, Θ. Ζαντιώτης, Ε. Ευαγγέλου, Κ. Μυλωνάς, Β. Κρομμύδα, Δ. Παπασταύρου, Α. Ζαχαράκης
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Η. Πίκης, Χ. Καραχάλια, Δ. Μάππας
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Σ. Ζαντιώτης, Λ. Γιαννακουδάκης, Ν. Καλπακίδου,
Μ. Καραχάλια, Β. Πίκη, Κ. Χούμης, Δ. Κυπριώτης,

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία των αθλητών Α.Ανσεριάν, Α. Δεληολάνη και Θ. Δεληολάνη, Ν. Αποστολόπουλου, Π. Πατικά, Δ. Αλιφραγκή, Σ. Μαυρόγιαννη, Π.
Καλπακίδη, Ν. Λάλουση, Α. Κυρίδη, Α. Μουστάκα, Ε. Μουστάκα, Π. Ορτολάνο, Σ. Μποϊκο, Ο. Ουάντεν, Ε. Γκινοσάτη,
Μ. Ουάντεν, Φ. Ουάντεν, Κ. Καρυώτη, Α. Σειρήνογλου και
Ν. Σειρήνογλου, Μ. Βρυσανάκη, Γ. Σφακιανάκη, Γ. Καστάνη, Α. Καρουζάκη, Γ. Παπουτσάκη, Θ. Νάση, Γ. Πανολάσκο, Θ. Καρατζά, Κ. Στιβακτάκη, Μ. Ασσαργιωτάκη που
κατέκτησαν θέσεις 4 εως 9 στην κατηγορία τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Θ.Ζαντιώτης - Μ.Καραχάλια, Ν.Αδαμάκης - Δ.Παπασταύρου, Λ.Γιαννακουδάκης - Σ.Ζαντιώτης, Δ.Παπασταύρου Χ.Καραχάλια
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Θ.Σερπάνος – Α.Τσουλφά, Γ.Μαυρόγιαννης – Κ.Μυλωνάς
Θ.Ζαντιώτης – Η.Πίκης, Ν.Αδαμάκης – Β.Πίκη
Α.Σιώρη – Α.Τζανικιάν, Δ.Μάππας – Α.Μυλωνάς
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μ.Καραχάλια – Χ.Καραχάλια
ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SHOW
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Α.Μάλλη – Β.Πίκη, Ε.Ευαγγέλου – Μ.Μαθιουδάκης
ΝΕ WAZA
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Α.Μυλωνάς, Γ.Σαριδάκης, Χ.Πετρακόπουλος
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Ε.Ευαγγέλου, Κ.Χούμης, Θ.Χαλκιάδης, Καραθανασοπούλου, Μ.Φάρκωνα
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Π.Τσεντζερούλιας, Γ.Πουλάκης, Ν.Καλύβας

Οι αθλητές -18 & -21 ετων που κατέκτησαν ως και δεύτερη
θέση, θα συμμετάσχουν με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu που θα γίνει στις 17-18-19 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα (Ολυμπιακό κλειστό Γαλατσίου).
Οι αθλητές -12 και -15 ετών που κατέκτησαν ως και τρίτη
θέση θα συμμετάσχουν με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό
για τις ηλικιες -12 και στο Παγκόσμιο -15, αντίστοιχα, στο
Μαυροβούνιο στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Οι αθλητές +21 ετών που κατέκτησαν ως και δεύτερη θέση
θα συμμετάσχουν με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα +21 στα τέλη Νοεμβρίου στην Κολομβία.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Βαλκανικό Πρωτάθλημα
κλειστού στίβου
Χρυσό μετάλλιο ο Θανάσης Καλάκος
Ο 18χρονος αθλητής του Γυμναστικού
Συλλόγου
Γλυφάδας ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΛΑΚΟΣ,
εκπροσώπησε άξια
τα χρώματα της
Εθνικής Ομάδας,
κατακτώντας
το
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
στα 800μ. με χρόνο
1.52.24, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
κλειστού
στίβου
Κ20 ετών, στις
12/2/2017
στην
Κωνσταντινούπολη.

Στην ημερίδα κλειστού στίβου στον Άγιο Κοσμά, το
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, η 13άχρονη Ειρήνη Μινοπούλου, πρώτη χρονιά αθλήτρια στην κατηγορία ΠΚΑ,
κατέκτησε την 1η θέση στα 60μ, με επίδοση 7.97.
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Συνεχίζει αήττητος ο ΑΟΒ
Μια ακόμη νίκη, την έκτη στη σειρά, σημείωσε η ποδοσφαιρική ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ.

Στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με τον Πρωτέα
Παλαιάς Φωκαίας, ο ΑΟΒ επικράτησε με 0-1 και
σκόρερ τον Παφίτη.
Διατηρώντας την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και βρίσκοντας πάλι τρόπο να σκοράρει, η ομάδα
φιγουράρει πλέον στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισόβαθμη με τον Παθιακάκη.
Κατά την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο
ΑΟΒ υποδέχεται στο γήπεδο του Καβουρίου τον Σαρωνικό Αναβύσσου.
(Φωτογραφία: Νεκτάριος Στεφανάκης)

Νέα τμήματα Αθλητισμού Πολιτισμού στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου με τον «Βραυρώνιο», ξεκινούν νέα τμήματα, του Προγράμματος «Αθλητισμός
και Πολιτισμός για Όλους».
Τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν, είναι τα
εξής:
• Πρωινά τμήματα Κοπτικής–Ραπτικής, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη
• Τμήματα Χορωδίας για παιδιά, σε Μαρκόπουλο
και Πόρτο Ράφτη
• Τμήματα Γυμναστικής για γυναίκες (Αεροβική &
Pilates), σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη
• Τμήματα Ενόργανης και Γενικής Γυμναστικής για
παιδιά, στο Πόρτο Ράφτη
• Τμήματα Γενικής Γυμναστικής για παιδιά, στο
Μαρκόπουλο.
• Τμήμα Αθλητικής προετοιμασίας υποψηφίων Σχολών όπως ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές σχολές κ.α.
Οι νέες εγγραφές ξεκίνησαν ήδη στον 2ο όροφο
του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, από τις 10:00 το
πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα
τηλ: 22990-20179, 22990-20197, τις ίδιες ώρες.

Κορυφαία στον κόσμο
η Κατερίνα Στεφανίδη
Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν ένα
από τα πρόσωπα των αγώνων Μιλρόουζ της Νέας Υόρκης και η μονομαχία της με τη Σάντι Μόρις στο επί
κοντώ, ήταν το αποκορύφωμα της
βραδιάς καθώς οι θεατές είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
επανάληψη (κυριολεκτικά) του τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων.
Μετά το τέλος του
αγώνα που βρήκε νικήτρια τη Στεφανίδη
με 4.82μ. που είναι η
κορυφαία επίδοση
στον κόσμο για το
2017, η... Ελληνίδα
χρυσή Ολυμπιονίκης
αναφέρθηκε στην
κόντρα της με τη
Σάντι Μόρις, τον
αγώνα στη Νέα
Υόρκη και τη συνέχεια των αγώνων
της. «Ο συναγωνισμός με την Σάντι
είναι εξαιρετικός. Τα πηγαίνουμε
πολύ καλά οι δυο μας και είμαστε
φίλες. Στον αγώνα μάλιστα χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω και ένα
από τα κοντάρια της. Αυτή είναι και
η κουλτούρα του αγωνίσματος μας.
Όλοι βοηθάμε ο ένας τον άλλο και

πολλές φορές τυγχάνει να δανειζόμαστε κοντάρια από τις αντίπαλες
μας» δήλωσε η K. Στεφανίδη που
τόνισε ότι η μονομαχία της με την
Αμερικανίδα μόνο οφέλη έχει για
την ίδια και όχι μόνο. «Με τη Σάντι
βγάζουμε πάντα η μία τον καλύτερο
εαυτό της άλλης στους αγώνες.
Χρειζόμαστε κάποιον για να μας…

σπρώχνει να πηγαίνουμε ακόμα πιο
ψηλά. Πάντα λέω ότι με ενδιαφέρουν τα μετάλλια και όχι τα ρεκόρ
και αυτό είναι κάτι… ελαφρώς αρνητικό. Αν έχω όμως κάποια σαν
την Σάντι για να πιέζουμε η μία την
άλλη, θα πάμε πιο ψηλά και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και
άλλες αθλήτριες».

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η Kατερίνα Στεφανίδη, αναφέρθηκε
και στην ατμόσφαιρα που υπήρχε
στον αγώνα, που τόνισε ότι είναι
από τους αγαπημένους της. «Μου
αρέσει πολύ να αγωνίζομαι στη Νέα
Υόρκη που είναι γεμάτη από Έλληνες. Μου άρεσε που τους
έβλεπα στις κερκίδες με τις ελληνικές σημαίες και φυσικά το
αγώνισμά μας είχε και χορηγό
τον Τζον Κατσιματίδη. Πραγματικά μου αρέσει να αγωνίζομαι
εδώ και για μένα ήταν μια επανάκαμψη καθώς στο ξεκίνημα
της σεζόν έκανα δύο αγώνες
που δεν ήταν και τόσο καλοί
γιατί ξεκίνησα την προετοιμασία
πιο αργά φέτος και ήταν δύσκολα στην αρχή».
Όσο για τη συνέχεια: «Μου έχει
μείνει ακόμα ένας αγώνας στον
κλειστό στίβο, το τελευταίο μίτινγκ
της σειράς του world tour της IAAF
στο Μπέρμιγχαμ και στη συνέχεια
θα αγωνιστώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που για μένα είναι ένας
πολύ σημαντικός αγώνας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ" ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
στο "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ άλμα επί κοντώ"!
14 Φεβρoυαρίου: Οστράβα Τσεχίας
"Ομοβροντία" 5,60 μ. από τον 17χρoνο
Εμμανουήλ ΚΑΡΑΛΗ! Κατέρριψε το
ρεκόρ του. ΕΥΓΕ!
16 Φεβρουαρίου: Κατερίνα ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
4,82 μ. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης πέτυχε
την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για
φέτος στο επί κοντώ, σε μίτινγκ στη Νέα
Υόρκη.
Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα για αθλητές
και αθλήτριες Κ20 ετών που έγινε στην
Κωνσταντινούπολη, ο18χρονος Νίκος
Νεράντζης, κατέλαβε την πρώτη θέση
στο επί κοντώ με 5,51 μ., επίδοση που
αποτελεί απόλυτο ατομικό του ρεκόρ.
Εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, είχε και ο Κώστας Φιλιππίδης 5,73 μ., κατακτώντας την πρώτη θέση στο
επί κοντώ στο μήτινγκ της Ορλεάνης. Είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Στην Πολωνία συνεχίζει με επίδοση που ξεπέρασε τα 5,73 μ., επίδοση που τον φέρνει στην τρίτη θέση της Ευρώπης και τον καθιστά
φαβορί για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

"ΕΘΝΙΚΟ Αγώνισμα" γιά την ΕΛΛΑΔΑ το "επί Κοντώ" ! ...
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Γράφεις;

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;
Εχεις σκεφθεί να συμμετάσχεις
σε μία συλλογική έκδοση;
Η έκδοση είναι εδώ:
Ανθολογία Αττικής Ποίησης
Αν ένα πνευματικό σου δημιούργημα μένει στο συρτάρι,
είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Σκέπτεσαι να το εκδόσεις; Kαλή ιδέα!
Οι εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινωνίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος, ενδεικτικά).
Μαζί με τα δικά τους θα διαβάζονται και τα δικά σου! Αυτός είναι ο σκοπός!
O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε,
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
αλλά και πεζού λόγου, συμμετοχικά.
Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα με φωτογραφία
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.
Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52
e-mail: press@ebdomi.com
web: ebdomi.com

