Σιγάν την αλήθειαν,
χρυσόν εστι θάπτειν.
(το να αποσιωπάς την αλήθεια
είναι σαν να θάβεις χρυσό)
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ.,
Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

60 χρόνια “Ευρωπαϊκή Ένωση”

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
της ΡΩΜΗΣ
Ένα ακόμη κείμενο απατηλό,
στον ιστό της Ε.Ε.

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ από
τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ!
Συνέντευξη

Με κάθε επισημότητα συναχθήκανε στη Ρώμη, οι ηγέτες της “Ευρωπαϊκής Ενωσης” των 27 χωρών – αποφεύγουν εσκεμμένως τον όρο «κρατών» – για να
εορτάσουν τα 60 χρόνια από την ίδρυση της
Eυρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) τότε.
Η Διακήρυξη που εκδόθηκε τα λέει
σχεδόν όλα, αν μάλιστα γνωρίζεις
να διαβάζεις και λίγο «ακτινογραφικά» - κάτω από τα επιφαινόμενα,
τα οποία περιβάλλονται από τα κατάλληλα φραστικά ψιμυθιάσματα
(φτιασιδώματα).
Διακηρύσσουν «υπερήφανοι» γιατί
του Κώστα
η «οικοδόμηση – πάνω στα ερείπια
Βενετσάνου
των εθνών – της ευρωπαϊκής ενότητας αποτελεί ένα τολμηρό και μακρόπνοο σχέδιο»!
Ερώτημα: Πότε αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε αυτό
το «...μακρόπνοο σχέδιο» στους λαούς, και πότε εγκρίθηκε απ’ αυτούς; Τουλάχιστον απ’ όλους, γιατί στην Ελλάδα ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο! Και δεν έγινε διότι,
κατά την κυρία Μητσοτάκη – Μπακογιάννη, «Ο ελληνικός λαός δεν είναι ώριμος»1. Είναι όμως «ώριμος» για
να ψηφίζει, να τους στέλνει στη Βουλή, να επιβαρύνουν
δυσανάλογα τα δημόσια έξοδα, για να μας καταστρέφουν και να μας υποδουλώνουν αμαχητί!...
Το «σχέδιο» επομένως, όπως καταρτίζεται και εφαρμόζεται ...μακρόπνοα, εξομοιούται προς συνωμοσία2.
Και συνεχίζει η «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ», εν είδει απολογισμού,
ότι «αποφασίσαμε να ενωθούμε», «ανακάμπτοντας από
την τραγωδία δύο παγκοσμίων πολέμων για ν’ αναγεννήσουμε από τις στάχτες της την ήπειρό μας». Ποια
“Ήπειρό μας”; Είναι αυθαίρετη, ανάρμοστη και ανακριβής αναφορά. Η ευρωπαϊκή Ήπειρος, απ’ ότι γνωρίζουμε περιλαμβάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία),
του οποίου ο λαός επέλεξε την αποχώρηση από την
Ε.Ε. και η οποία ήδη έχει δρομολογηθεί - και τη Ρωσία,
για να περιοριστούμε στα δύο μεγάλα αυτά κράτη και
βεβαίως, άλλα 16 μικρά και μεγαλύτερα κράτη, χωρίς
Συνέχεια στη σελ. 2
να υπολογίσω την Τουρκία,

του

Αλέξη
ΤΣΙΠΡΑ
με τον Κώστα
Βενετσάνο
Σελίδα 7

Στοπ στα πρωτόκολλα
διοικητικής αποβολής
για Λαύριο και Σαρωνικό
με τροπολογία στη Βουλή
Σελίδα 17

To “Mεγάλο σκάνδαλο στα 3Β”
και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Σελίδα 6

Μπασκετική
Πρωτιά του
1ου Λυκείου
Βούλας
Σελίδα 12

Τα μαθηματικά και το
2ο Γυμνάσιο
Βάρης
Σελίδα 12

Wikipedia
και αλήθειες
Σελίδα 16

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

Η Διακήρυξη της Ρώμης
Συνέχεια από τη σελ. 1
την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και κάποια κρατίδια μικρότερα από τη ...Βούλα, όπως το Βατικανό με λιγότερους
από χίλιους κατοίκους.
Ας δούμε αυτό για τους πολέμους: Αιτία των πολέμων δεν
ήταν η ύπαρξη χωριστών εθνών-κρατών, αλλά η Γερμανία
και η αλαζονεία και απληστία των καπιταλιστών και η ληστρική παρόρμηση παράγων αποικιοκρατών-κατακτητών
και κενόδοξων στρατιωτικοπολιτικών, σε εναρμόνιση πάλη
με τον οικονομικό παράγοντα.

Η Ε.Ε. όραμα των Ναζί
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όραμα των ναζί, λέει ο σύγχρονος Αμερικανός ιστορικός Mark Mazower3 «... στο δόγμα
του φιλελευθερισμού και της τυπικής ισότητας των κρατών αντέτειναν τη δαρβίνεια πάλι για την εξουσία των
ανώτερων φυλετικά λαών», εξηγεί και των ισχυρότερων
κοινωνικά, προσθέτω (βλέπε την θεοποίηση του ανταγωνισμού).
Και συμπληρώνει ο Μ. Mazower: «Αντί για την ελευθερία
του εμπορίου πρότειναν το συντονισμό των ευρωπαϊκών
οικονομιών ως ενιαίας μονάδας, κάτω από τη Γερμανική
ηγεσία»3. Βεβαίως. Βλέπετε κάτι διαφορετικό στην Ε.Ε.
όλων αυτών των... μπλε και των μπλουμ;

Διαβάστε ακόμη
Πασχαλινές συναυλίες

Σελ. 4-5

Πρόσκληση νέων εθελοντών

Σελ. 6

Εκδικάζεται η “επένδυση” στη νήσο
Σελ. 6
Υδρούσα της Βούλας

1821: οι ξένοι, οι φίλοι και προστάτες γιάννης κορναράκης
Σελ. 8
Το μικρό νησί με το ιστορικό μεγαλείο
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η δωρεά ενός επαίτη!

Σελ. 9

Οι “ισχυρές αξίες”!
Μία Κοινότητα ειρήνης!... Σταχυλόγηση κάνω: Δύο πόλεμοι στο Ιράκ στους οποίους συμμετείχαμε και συμβάλαμε.
Στη Λιβύη, στη Συρία ομοίως, που υποθάλψαμε, στην κατοχή της μισής Κύπρου, που υπέθαλψαν, ανέχονται και
ουσιαστικά συνεπικουρούν. Στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας (ο Τσόμσκι τα έχει αναλύσει ικανοποιητικά), στην
οποία ο ρόλος της ρεβανσιστικής Γερμανίας ήταν καταλυτικός, όπως και της ανώμαλης και εν εξελίξει κατάστασης
στην Ουκρανία. (όπως τα “ομολογεί” χαρακτηριστικότατα
ο Βέλγος Ευρωβουλευτής και πρόεδρος των φιλελεύθερων και δημοκρατών Guy Verhofstadt)4.
Η ανοχή – αν όχι η υπόθαλψη – για λόγους εξοπλιστικών
συμφερόντων και καθυπόταξης της «ατίθασης» Ελλάδας,
των συνεχών και απρόκλητων τουρκικών προκλήσεων,
είναι ένα ακόμη δείγμα της «προσήλωσης» στην «αξία της
ειρήνης» εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης! κ.ο.κ.
Μήπως όμως έχουμε «ειρήνη» στο εσωτερικό της Ε.Ε.;
Κοινωνική ειρήνη σίγουρα δεν έχουμε και δεν ισχύει
μόνον για την Ελλάδα και τη Νότια Ε.Ε. (Γαλλία, Ισπανία,
Ιταλία...) τα ίδια συμβαίνουν και στις χώρες του Βορρά.
Στην ίδια τη Γερμανία και την Ολλανδία κ.ά. (Αναλογιστείτε τα διάφορα κατά καιρούς γεγονότα και εκρηκτικά
επεισόδια, που μας παρουσιάζουν με το “σταγονόμετρο”
τα συστημικά ΜΜΕ).
Ο ασύμμετρος πόλεμος» της λεγόμενης τρομοκρατίας,
πώς προκλήθηκε; Μια σύντομη ιστορική αναδρομή των τελευταίων 70 χρόνων δείχνει ολοφάνερα, αν όχι το ποιος
ήρξατο χειρών αδίκων, τουλάχιστον την συνευθύνη, για
τα τραγικά τρομοκρατικά γεγονότα και τις συρράξεις.
Η ελευθερία που συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες «ισχυρές αξίες» της Ε.Ε. είναι φαινομενική και «έξυπνη»:
Είστε «ελεύθεροι» στην Ε.Ε. και όχι μόνο σ’ αυτήν, βεβαίως, όσο δεν γίνεσθε απειλητικοί. «Ασ’ τους να λένε»,
να συνδικαλίζονται, να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται,
να ...τσακώνονται για την ομάδα τους, να εκτονώνονται

Σελ. 11

O Δήμος 3Β συνεδριάζει

Θαλής και θρησκείες
Πέτρου Ιωαννίδη

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πάντως συνεχίζει με πολύ ωραία λόγια:
«Οικοδομήσαμε μια μοναδική Ένωση με κοινά θεσμικά όργανα και ισχυρές αξίες, μια κοινότητα ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους
δικαίου, μια σημαντική οικονομική δύναμη με ασύγκριτα
επίπεδα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας»!!!
Τώρα, αν δεν βιώναμε τόσο τραγικά αυτές τις «αξίες», θα
καγχάζαμε! Κάποιος μακροχρόνια άνεργος, με ανώτατη
τεχνική μόρφωση, μου είπε: «Πούθε να μουτζώσω;»

Σελ. 14

Εθνικές & Λεύκαρου επιτυχίες στο
Σελ. 22
Jiu Jitsu
Οι κρατικές αθλητικές εγκαταστάσεις σε ιδιώτες Ν. Γεωργόπουλου Σελ. 23

Στην 6η ειδική συνεδρίαση του 2017 καλεί ο Δήμος 3Β,
την 5η Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 2 παρακάτω θέματα.
1. Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για
το έτος 2016.
2. Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης.

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

στο ποδόσφαιρο, να διεκδικούν και ν’ απολαμβάνουν την
ελευθερία των όποιων ηδονών και των σεξουαλικών τους
αποκλίσεων να αγωνίζονται για το περιβάλλον, για τα δικαιώματα των ζώων, για την ... κάτι είναι κι αυτό, δεν λέω!
Είστε ελεύθεροι, όσο δεν γίνεσθε απειλητικοί για το σύστημα, τον νεοφιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση.
Και πώς να γίνετε απειλητικοί; Έχετε κανάλια και διαβρωμένους, συνειδητά ή ασυνείδητα δημοσιογράφους; Χωρίς
το μαγικό ραβδάκι της Κίρκης (T.V.) δεν γίνεται επανανθρώπιση των συντρόφων του Οδυσσέα!
Φίλοι μου, δεν είναι δυνατόν σ’ ένα άρθρο να τ’ αναλύσω
όλα. “Φυτίλια” ανάβω, μπας και κάποια σπίθα ανάψει τη
φωτιά του Προμηθέα, τη φλόγα του πόθου για αληθινή
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Μιλάει ακόμη η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Ρώμης για Δημοκρατία
και «ανθρώπινα δικαιώματα»! Η μιντιακή δημοκρατία, όπου
ο λαός καλείται κάθε τέσσερα χρόνια να εκλέξει αυτούς
που θα τον κοροϊδέψουν, για όσα απατηλά και αμφίσημα
του έταξαν, ΔΕΝ είναι δημοκρατία! Το καθεστώς της έλλειψης λογοδοσίας, της μεθοδευμένης με εκλογομαγειρέματα πλειοψηφίας ή της παράκαμψής της όταν δεν μας
προκύψει, ΔΕΝ είναι δημοκρατία· είναι απάτη.
Να πούμε για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα;
Δικαίωμα είναι μόνον η επιλογή του «κοινωνικού φύλλου»; Δεν είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα
στην υγεία, στην παιδεία, στην αξιοπρέπεια;
Δεν είναι δικαίωμα να κάνεις οικογένεια και να χαρείς με
ασφάλεια τα παιδιά σου. Δεν είναι «δικαίωμα» να κάνεις
παιδιά; Πώς να τα κάνεις, όταν φοβάσαι την εξασφάλισή
τους, το μέλλον τους; Όταν με κόπους και αγωνίες τα μεγαλώνεις και τα σπουδάζεις, για να τα δεις να μεταναστεύουν, για να βρουν μια «δουλειά», την οποία
“διαφημίζουν” ως “απασχόληση”... “όπου οι νέοι... θα
σπουδάζουν και θα αναζητούν εργασία σε όλη την
ήπειρο»!!! (λέει ξεδιάντροπα η διακήρυξή τους), απαλλοτριώνοντας έτσι όχι μόνο τη συνέχειά σου, αλλά το παραγωγικό σου δυναμικό, για το οποίο έχεις δαπανήσει
τεράστια ποσά, όχι μόνος σου σαν γονιός, αλλά το κοινωνικό σύνολο (γιατρούς, δασκάλους, σχολεία, δρόμους,
ενέργεια, αστυνομία, κ.λπ.) για να το χρησιμοποιήσει ένα
άλλο παραγωγικό σύνολο πληρώνοντας μόνο τα έξοδα
λειτουργίας και συντήρησης, το μεγαλύτερο μέρος των
εποίκων επιστρέφει το ίδιο.
Τέλος (δεν έχει τέλος, παρά μόνο για σήμερα), εκείνη η
«αξία» της «κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας» που
«χαίρουν» οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Ρώμης, μόνο ως ύβρις ακούγεται, και για τούτο
μιλούν τα συσσίτια – ή μήπως αυτό είναι η «πρόνοια;» και οι άστεγοι που κοιμούνται στα παγκάκια και στα πεζοδρόμια. Οι άνθρωποι που ψάχνουν για τροφή στους κάδους απορριμμάτων: Ντροπή.
―――――
1. Ντόρα Μπακογιάννη 2007, Πρακτικά Βουλής, συζήτηση για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας.
2. Συνωμοσία: «συνένωση πολλών για κακό» λ. Δημητράκου.
3. Mark Mazower: «Η Σκοτεινή Ήπειρος», τομ. Α’, σελ. 14, 193 κ.αλλού.
4. Guy Verchfstadt: «Η ασθένεια της Ευρώπης», εκδ. Παπαδόπουλος,
σελ. 117 κ.ε.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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ΕΒΔΟΜΗ

Το 2012, μια παρέα φίλων οραματίστηκε να ενώσει ολόκληρη τη χώρα
με ένα φιλόδοξο όραμα για το περιβάλλον. Στο πέρασμα των τελευταίων
5
χρόνων,
χιλιάδες
εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, ενώνοντας τις δυνάμεις
τους σε ένα ετήσιο ραντεβού με το
σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο.
Κάπως έτσι γεννήθηκε η εθελοντική εκστρατεία Let’s Do It Greece,
που φέτος έχει προγραμματιστεί
για την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.
Στόχος, οι χιλιάδες πολίτες που
μοιράζονται το όραμα μιας καθαρής
Ελλάδας, να συντονιστούμε σε
ολόκληρη τη χώρα, ομορφαίνοντας
1.500 σημεία μέσα σε 1 μέρα!
Για την Κυριακή 2 Απριλίου, έχουν
ήδη δηλώσει συμμετοχή και υποστήριξη εκατοντάδες φορείς σε
όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους,
εθελοντικές ομάδες, πάσης φύσεως σύλλογοι, αθλητικά σωματεία.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Εκστρατεία ενημέρωσης
για την ανακύκλωση
Ο Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με την
Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και το ΝΠΔΔ
Σφηττός, στα πλαίσια του Lets do it in
Greece, την Κυριακή 2 Απριλίου, καθαρίζουν τις παραλίες Αγίας Μαρίνας, Λουμπάρδας,
Αγίου
Δημητρίου,
με
προσυγκέντρωση, το Κέντρο Πολιτικής
Προστασίας και Εθελοντικής Δασοπροστασίας Δήμου Κρωπίας, στη συμβολή
της Λεωφ. Αγίας Μαρίνας και Ηφαίστου,
10:30π.μ.
Δημοτικό λεωφορείο θα εκτελέσει δρομολόγιο από τις 10 το πρωί με στάσεις, από
την Πλ.Ελευθερίας-Δημαρχείο Κρωπίας
προς το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και
από εκεί προς τις παραλίες του Κορωπίου.
Η δράση περιλαμβάνει ενημέρωση για τα
συστήματα ανακύκλωσης που λειτουργούν, το εργοστάσιο Ανακύκλωσης του
Δήμου («Βασικό Πράσινο Σημείο»), τη δημιουργία μικρών «πράσινων γωνιών» σε
περιφερειακές περιοχές καθώς και δράση
κατά του φαινομένου της συσσώρευσης

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

απορριμμάτων κάθε είδους γύρω από
τους δημοτικούς κάδους (μπλε και πράσινους).
Μετά τη λήξη της δράσης, επιστροφή στο
Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Κρωπίας για αποτίμηση. Το δημοτικό λεωφορείο θα εκτελέσει δρομολόγιο επιστροφής προς πόλη Κορωπίου.
Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου μας
και όλους τους εξωραϊστικούς, τοπικούς
και περιβαλλοντικούς συλλόγους, τους
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς να
συμμετέχουν οργανωμένα στην κεντρική
δράση ή να αναδείξουν στόχους της διοργάνωσης.

3np_voulas@sep.org.gr,
info@edny.gr, ttvoulas@seo.gr
τ: 6973007678 f: 2109642038

στην ελεύθερη παραλία Βούλας
Η οργάνωση για τα Δικαιώματα των
Μελλοντικών γενεών και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πολιτεία” Βούλας, θα
καθαρίσουν την ελεύθερη παραλία της
Βούλας. Σημείο συνάντησης η παραλία
του Κόκκινου βράχου.

Σύλλογοι της Βούλας
Τρεις εθελοντικές οργανώσεις στη
Βούλα συμμετέχουν και κλείνουν ραντεβού στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Κοιμητήριο
Βούλας
(Υμηττου
71,
Κρεμαστός Λαγός).
3o Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Δασοπροστασία Νότιου Υμηττού
Δηλώστε συμμετοχή:

O Δήμος Μαρκοπούλου
ο Δήμος Μαρκοπούλου καθαρίζει την
παραλία του Καλού Γιαλού, στο Πόρτο
Ράφτη, από ώρες 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι!
Επίσης συμπεριλαμβάνει συμβολική δεντροφύτευση και εικαστική παρέμβαση σε
σκάφες συλλογής ογκωδών απορριμμάτων, οι οποίες και θα «μεταμοφρωθούν»
σε έργα τέχνης από τους εθελοντές
«ζωγράφους» που θα συμμετάσχουν.
Ο Δήμος θα διαθέσει σακούλες δύο
ειδών, για ανακυκλώσιμα και μη.

Δενδροφύτευση

στην Αγία Μαρίνα Κρωπίας
Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Εξωραϊστικού
Συλλόγου Αγίας Μαρίνας του Δήμου
Κρωπίας, την Κυριακή, 2 Απριλίου, τον
καθαρισμό από σκουπίδια, των ερεισμάτων του εμπορικού τμήματος της Λεωφ.
Αγίας Μαρίνας – Κορωπίου, με επίκεντρο το χώρο, του αρχαίου φρέατος Αλυκού.

το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων
ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού
και η Γεωπονική Καλυβίων για τον καθαρισμό και τη φροντίδα των δέντρων που
φυτεύτηκαν στο Πάνειο Όρος του
Δήμου Σαρωνικού στις αναδασώσεις της
περιόδου 2007 – 2010 μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του
2007. Η σημαντική αυτή προσπάθεια για
την αναγέννηση των καμένων εκτάσεων
και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή που οργανώθηκε από τη Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος
τότε ήταν ο νυν Αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής) με την πολύτιμη
βοήθεια και συμβολή χιλιάδων εθελοντών, συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δέκα
χρόνια μετά την πρώτη αναδάσωση, με
δράσεις φροντίδας των δέντρων και της
αναδασωμένης περιοχής.

στο Δήμο Λαυρεωτικής

Η Εναλλακτική Δράση έχοντας πολύχρονη πείρα με την Ιστορία και τους Αρχαιολογικούς χώρους, αναλαμβάνει
φέτος δράση στον Δήμο Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, στον Αρχαίο Αμαξιτό
δρόμο του Μεγ. Καβουρίου στις 11 00
το πρωί.

O Δήμος Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού θα συμμετάσχει
στην εθελοντική δράση που διοργανώνουν την Κυριακή 2 Απριλίου η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Σαρωνικού (τομέας αδέσποτων),

Στο πλαίσιο της προστασίας και της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, ο
Δήμος Λαυρεωτικής οργανώνει δενδροφύτευση στο χώρο της Παλαιάς Χωματερής Λαυρίου, που έχει ήδη
αναπλαστεί, την Κυριακή 2 Απριλίου
στις 09:00 το πρωί.
Η δενδροφύτευση θα γίνει με τη συμμετοχή του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαυρίου,
του
1ου
συστήματος
Ναυτοπροσκόπων, των Πολιτιστικών
Συλλόγων του Δήμου και μαθητών των
σχολείων.
Όλοι μαζί δηλώνουμε παρόντες και ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συμμετέχοντας
για ακόμα μια φορά στην εθελοντική
δράση για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Τόπος συνάντησης: χώρος της παλιάς
χωματερής.

Η συνδρομή σας, για να μπορεί η ΕΒΔΟΜΗ
να βρίσκεται κάθε Σάββατο κοντά σας είναι αναγκαία.
ΤΡΑΠΕΖEΣ:

ΕΘΝΙΚΗ 65600144193 GR 4601106560000065600144193
ALFA BANK GR4701402370237002101
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14oς Ανοιξιάτικος Κύκλος
Συναυλιών Οργάνου
Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου
Στον ιστορικό χώρο, της Αγγλικανικής Εκκλησίας του
Αγίου Παύλου, που φιλοξενεί ένα εκκλησιαστικό όργανο της εταιρίας Hill από το 1900, έχει πλέον καθιερωθεί τα τελευταία 14 χρόνια, ένα μοναδικό στο είδος
του φεστιβάλ: ο Ανοιξιάτικος Κύκλος Συναυλιών Οργάνου.
Έτσι, θα παρουσιαστούν στο Αθηναϊκό κοινό πρωτότυπα προγράμματα με έργα από την προκλασική
εποχή ως τις μέρες μας, και από συνδυασμούς εγχόρδων, πνευστών οργάνων, αλλά και φωνής με το εκκλησιαστικό όργανο, σύγχρονο απόγονο της αρχαίας
ελληνικής υδραύλεως (όργανο του νερού). H ύδραυλις είναι το πρώτο πληκτροφόρο όργανο στον κόσμο,
επινόησης και εφεύρεσης του μηχανικού Κτησίβιου,
που το κατασκεύασε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα
π.Χ.

Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου, ώρα 20:30
- Adorn yourself, O dear soul
- Ana Maria Ospina, όργανο (Κολομβία)
Aλεξάνδρα Αηδονοπούλου, άλτο
Από το κοντσέρτο του Bach για όργανο σε λα ελάσσονα (πάνω σε θέμα του Vivaldi) μέχρι απόσπαμα από
το ορατόριο Elias του Mendelssohn και από θρησκευτικές συνθέσεις του Reger μέχρι την Toccata en estilo
llanero του Nasi, γραμμένη το 2001, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό.
Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου
(Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα, Αθήνα
Στάση Μετρό: Σύνταγμα)
Διάρκεια κάθε συναυλίας: 60’ - 70'
Εισιτήριο: 10 € προπώληση & 12 € στην είσοδο
Νέοι έως 18 χρόνων: 8 € προπώληση & 10 € στην είσοδο
(μειωμένος αριθμός θέσεων)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:
Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Τηλ.:
210 7234567 - www.ticketservices.gr

Εκδηλώσεις στο Αστεροσκοπείο Αθηνών
Το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) συνεχίζει τον Απρίλιο τις
δράσεις του για μικρούς και μεγάλους.

Μεταλληνού. Ήχοι από το διάστημα ενσωματώνονται
στις ενορχηστρώσεις. Aκολουθεί παρατήρηση του ουρανού από το τηλεσκόπιο Δωρίδη.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Σάββατο 1η Απριλίου 2017, στις 18:00: «Κλιματική
Αλλαγή: αλήθεια ή ψέμα;». Μία εισαγωγή στο θέμα της
κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας από τη δρα Δήμητρα Φουντά, κύρια ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ.

Eπίσκεψη στην ιστορική Βιβλιοθήκη

– Κυριακή 2 Απριλίου, στις 11:00: «Το κυνήγι του χαμένου τηλεσκοπίου». Παιχνίδι θησαυρού για παιδιά από
επτά έως 12 ετών. Ένας διασκεδαστικός τρόπος για τη
μύηση των μικρών επισκεπτών σε θέματα Αστρονομίας.
– Κυριακή 23 Απριλίου, στις 20:30: «Jazz & Baroque
Αστερισμοί». Τζαζ και μπαρόκ μελωδίες και τραγούδια,
ενορχηστρωμένα για ηλεκτρικές κιθάρες και μουσικό
πριόνι. Μία μουσική συνάντηση των Τηλέμαχου Μούσα,
Νάσιας Γκόφα, Νίκου Γιούσεφ και Φιόρης-Αναστασίας

Η ΚΥΡΙΑ ΕΧΕΙ ΝΕΥΡΑ»
στην Εστία Νέας Σμύρνης
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 & ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017και ώρα 20:00
Η θεατρική ομάδα της Εστίας Νέας Σμύρνης, παρουσιάζει
την παράσταση« Η ΚΥΡΙΑ ΕΧΕΙ ΝΕΥΡΑ». Πρόκειται για
την 46η θεατρική περίοδο της Εστίας και αφορά τη νεοελληνική κωμωδία του Δημήτρη Γιαννουκάκη.
Είσοδος ελεύθερη.

«Άγιον Όρος. Μονή Μεγίστης Λαύρας»
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 10:00
Ντοκιμαντέρ: Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Άγιον Όρος.
Μονή Μεγίστης Λαύρας». Ένα ντοκιμαντέρ που δεν πρέπει να χάσει κανείς! Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στον
3ο όροφο.

«Η Μεγάλη Νηίθ, δημιουργός του κόσμου»
Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει
επιλεγμένες αρχαιότητες από τον
κόσμο των αποθηκών. Κάθε δύο μήνες
ένα αντικείμενο παρουσιάζεται στους
επισκέπτες για πρώτη φορά και ξεδιπλώνει την αφήγηση της άγνωστης
ιστορίας του.
Σήμερα το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται «την Μεγάλη Νηίθ, δημιουργό του
κόσμου». Πρόκειται για ένα σύνολο
χάλκινων αναθηματικών αγαλματίων

της πανίσχυρης και αρχέγονης αιγυπτιακής θεότητας Νηίθ, που παρέμεινε
κυρίαρχη στην χώρα του Νείλου από
την τέταρτη χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον
4ο αι. μ.Χ. Η «Μεγάλη Νηίθ, δημιουργός του κόσμου» αναδύθηκε την Δευτέρα 27 Μαρτίου στην «αίθουσα του
βωμού» (αιθ.34) για να παραμείνει εκεί
ως την Κυριακή 22 Μαΐου 2017.
Στις 7 και 28 Απριλίου ημέρα Πα-

ρασκευή και στις 23 Απριλίου και
7 Μαΐου ημέρα Κυριακή, ώρα
13.00, αρχαιολόγοι του Μουσείου

υποδέχονται τους επισκέπτες στο
χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί
τους για την «Μοναδική και μυστηριώδη Νηίθ, την γηραιότερη από τους
θεούς» και τις ποικίλες όψεις της θρησκευτικής λατρείας στην μαγική γη
του Νείλου.
Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής
κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4891

– Από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2017, στις 12:00: Επίσκεψη στην ιστορική βιβλιοθήκη του Αστεροσκοπείου.
στο Θησείο. Για μία εβδομάδα, η ιστορική βιβλιοθήκη του
ΕΑΑ στο Θησείο θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν σπάνια βιβλία
Αστρονομίας και Μαθηματικών από τον 16ο έως τον 20ό
αιώνα.
– Σάββατο 29 Απριλίου 2017, στις 19:00: «Αρίσταρχος
ο Σάμιος-Ίωνες Φιλόσοφοι και Κοσμολογική Επιστήμη». Μία εισαγωγή στη συμβολή των Ιώνων Φιλοσόφων στην επιστήμη της Κοσμολογίας, καθώς και στη
συμβολή του πυθαγόρειου αστρονόμου Αρίσταρχου από
τη Σάμο στη διατύπωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας. Ομιλητής ο δρ. Νικόλαος Σπύρου, αφυπηρετήσας καθηγητής Αστρονομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
– Έκθεση Αστροφωτογραφίας: Για όλον τον Απρίλιο, εντός
του χώρου του τηλεσκοπίου Δωρίδη, θα εκτίθενται ψηφιακές φωτογραφίες ουρανίων αντικειμένων του αστροφωτογράφου Καλλία Ιωαννίδη, μέλους του Ομίλου Φίλων
Αστρονομίας Θεσσαλονίκης.
Για τις παραπάνω εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η κράτηση
θέσεων στα τηλέφωνα: 2103490160 και 2103490036 (Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 15:00).

Παρατήρηση του ουρανού!
Επίσης, κανονικά θα διεξάγονται οι βραδινές επισκέψεις
στο Κέντρο Επισκεπτών στο Θησείο, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 19:00 έως τις 21:00 και κάθε
μισή ώρα. Οι επισκέψεις ολοκληρώνονται με παρατήρηση
του ουρανού στο ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη (γενική είσοδος 5 ευρώ, για παιδιά και φοιτητές 2,5 ευρώ, δωρεάν
για τους ανέργους και ΑΜΕΑ).

«Αναζητώντας την αλήθεια»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την περιπέτεια «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ» σε Α΄ προβολή
Προβολές: 9.15 μ.μ., από Πέμπτη 30 Μαρτίου, έως
και την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017.
Μετά από μια οικογενειακή τραγωδία, ο Μακ Φίλιπς
πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη, που τον κάνει να αμφισβητεί ό,τι πιστεύει...
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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Bιβλιοπαρουσιάσεις
“Γαστρονομική Νοημοσύνη”
Την Τετάρτη 5 Απριλίου στις 7μ.μ. θα παρουσιαστεί
το βιβλίο του Γιώργου Κωστούλα με τίτλο “Γαστρονομική Νοημοσύνη”, που θα γίνει στην αίθουσα
“Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18 Βούλα, δίπλα από το
Δημαρχείο).
Την παρουσίαση οργανώνει ο Ομιλος για την Unesco
Νοτίων Προαστίων.
Θα προλογίσει η πρόεδρος του Ομίλου Σούλα Κοκολέτσου.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Βασίλης Βενέτης.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ελένη Σαραντίτη, Ανδρέας
Ριζόπουλος, Τάσος Μητσόπουλος, Γρ. Καραγιάννης.

Μπαλάντα Ζωής
Το βιβλίο του Βουλιαγμενιώτη Κώστα Σ. Λυκιαρδόπουλου
“Μπαλάντα ζωής”, θα παρουσιάσουν την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 στο καφενείο Βουλιαγμένης (Λ.
Αθήνας 90, Βουλιαγμένη, 210 96
70 920) οι εκδόσεις Μ. Σιδέρη και
η Β. Λυκιαρδοπούλου (τοπική σύμβουλος Βουλιαγμένης).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Ρούλα Σαρρή, φιλόλογος ελληνικής & αγγλικής φιλολογίας
Κατερίνα Φαράκλα, καθηγήτρια
αγγλικών.
Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει
με τους παρευρισκόμενους και
θα υπογράψει τα αντίτυπα του
βιβλίου του.

Αφιέρωμα
στο
Μιούζικαλ
Η
Διοίκηση
του
Κ.Α.Π.ΑΠ και η Διεύθυνση του Δημοτικού
Ωδείου Γλυφάδας οργανώνουν συναυλία του
τμήματος φωνητικής
“Αφιέρωμα στο Musical”, το Σάββατο 1η
Απριλίου στις 8.30 μ.μ.
στο θέατρο “Μελίνα
Μερκούρη” (Ανατ. Ρωμυλίας 123) Άνω Γλυφάδα.
Είσοδος ελεύθερη

Μονοήμερη
εκδρομή
στο Ναύπλιο
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας
οργανώνει
ημερήσια εκδρομή στο
Ναύπλιο, το Σάββατο 8
Απριλίου.
ΤΗΛ.
6937120050,
6938209798

«Ταξιδεύοντας με το Νίκο Καζαντζάκη και
το Λουδοβίκο των Ανωγείων»
O ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”, με
αφορμή τα 60 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη και την παγκόσμια
ημέρα του βιβλίου, οργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Ταξιδεύοντας με το Νίκο
Καζαντζάκη και το Λουδοβίκο των Ανωγείων», την Κυριακή 2 Απριλίου στις
8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα).
Η εκδήλωση εμπλουτίζεται με χορό, τραγούδι και έκθεση φωτογραφίας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πασχαλινή Συναυλία
"REQUIEM" στην Παλλήνη
Ένα από τα κορυφαία έργα όλων των εποχών, το Requiem του W. A. Mozart,
θα παρουσιαστεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Δήμου Παλλήνης με τη συμμετοχή της Χορωδίας Εκπαιδευτικών Μουσικής
της Περιφέρειας Αττικής & της Χορωδίας Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου
Παλλήνης, την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00.
Η συναυλία δίνεται με αφορμή την ακολουθούσα Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών
και το Πάσχα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με Δελτίο Εισόδου που παραλαμβάνεται από το Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.(Κλειτάρχου &
και Αριστείδου)
Η συναυλία διοργανώνεται από το Δήμο Παλλήνης και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης
Συντελεστές της συναυλίας:
Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Παλλήνης - Χορωδία Εκπαιδευτικών Μουσικής της Περιφέρειας Αττικής - Χορωδία Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Παλλήνης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Σπύρος Μπάκος
Διεύθυνση Χορωδιών: Φαίδρα Γιαννέλου

Αφιέρωμα στο Μιούζικαλ
Η Διοίκηση του Κ.Α.Π.ΑΠ και η Διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας οργανώνουν συναυλία του τμήματος φωνητικής “Αφιέρωμα στο Musical”, το Σάββατο 1η Απριλίου στις 8.30 μ.μ. στο θέατρο “Μελίνα Μερκούρη” (Ανατ. Ρωμυλίας
123) Άνω Γλυφάδα.. Είσοδος ελεύθερη

“Δός μοι τοῦτον τόν ξένον”
Ελληνόφωνοι και Αραβόφωνοι Βυζαντινοί
Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας
Μια μουσικοθεατρική παράσταση που εμπνέεται από το αποκορύφωμα του Θεανθρώπινου Πάθους και αναζητά τις κοινές συνιστώσες του με την προσφυγιά. Μέσα από ύμνους
τόσο στα Αραβικά όσο και στα Ελληνικά, αλλά και μέσα από ποιητικά και λογοτεχνικά
έργα, επιχειρείται ένα οδοιπορικό στα Θεία Πάθη, όπου μέσα από παραλληλισμούς σκιαγραφούνται τα κοινά σημεία με τον Γολγοθά της προσφυγιάς. Οι δοκιμασίες, οι ατιμώσεις
και οι προπηλακισμοί, η Σταύρωση, μα πάνω από όλα η Ανάσταση του Χριστού, ιδωμένα
μέσα και από το ανθρώπινο βίωμα. ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΩΡΑ 9Μ.Μ.
Μια βραδιά συνοδοιπορίας Θεού και ανθρώπων μέσα από το σμίξιμο δύο πολιτισμών και
δύο λαών. Άσματα και λογοτεχνικά κείμενα για τα Πάθη, αλλά και για την Ανάσταση,
Θεού και ανθρώπων. Από τον διάσημο λαϊκό θρήνο Wa habibi, ως το Χριστός Ανέστη.
Ερμηνεύει η Αθηνά Χιώτη.
Συμμετέχουν οι: Στέφανος Γανωτής: Αφήγηση και λύρα / Νίκος Παραουλάκης: Νέυ /
Κωνσταντία Δούκα: Ούτι
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος Λ. Α. Συγγρού 364, Καλλιθέα, Τηλ.: 21 6809 1000

6 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας
και Πυρασφάλειας Βάρης
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης, έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργίας, έργου και συμβολής στην Πολιτική Προστασία και
στο Κοινωνικό σύνολο γενικότερα, συνεχίζει και γι’ αυτή
τη χρονιά δυναμικά τη δράση της, ενόψει της έναρξης της
αντιπυρικής περιόδου (1Μαΐου – 31 Οκτωβρίου).

Απευθύνει κάλεσμα ενεργοποίησης σε όσους συνανθρώπους μας, διαθέτουν αυξημένο πνεύμα αλληλεγγύης και
προθυμίας, συνεργασίας και υπομονής, σε όσους διαθέτουν χρόνο, όρεξη και δημιουργική διάθεση, επιδιώκοντας να επηρεάζουν τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, παρά
να κάθονται απαθείς και παθητικοί, ηλικίας 18-55 ετών,
για να συνεχίσουν το έργο τους με περισσότερη αποτελεσματικότητα, προσφέροντας όλοι μαζί και ο καθένας
με τις δικές του δυνατότητες,
Οι δραστηριότητες της ομάδας, δεν περιορίζονται μόνο
στον τομέα της Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης
αλλά και σε Κοινωνικές δράσεις που στόχο έχουν την κοινωνική προσφορά, τη δραστηριοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
“Πρέπει εμείς οι ίδιοι να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε
να δούμε” Mahatma Gandhi.
Πληροφορίες: www.dasoprostasiavaris.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εθελοντές/εθελόντριες, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση ηλεκτρονικά ή στο χώρο του Πυροφυλακείου,
κάθε Δευτέρα 19:00-21:00.

ΕΒΔΟΜΗ

Τα “πάρτυ” στο δημόσιο συνεχίζονται!
Το “Μεγάλο σκάνδαλο στα 3Β” δεν υπήρξε
για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Η ΕΙΔΗΣΗ
Η απάντηση που έδωσε η “Αποκεντρωμένη Διοίκηση” στην καταγγελία
του δημοτικού συμβούλου, του
Δήμου 3Β, Δημήτρη Κιούκη για τον
τρόπο μίσθωσης του κυλικείου στο
Αθλητικό Κέντρο Βάρης, ζητώντας
«να αναζητηθούν ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες των
συμμετεχόντων στη διαδικασία μίσθωσης», ήταν πως όλα έγιναν
καλώς.
Αντιγράφουμε το δια ταύτα: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
158 ΑΚ.: “Η τήρηση τύπου για τη δικαιοπραξία απαιτείται μόνο όπου το
ορίζει ο νόμος”».
Και: «Τέλος όπως προκύπτει από το
απαντητικό έγγραφο του ΟΑΠΠΑ
και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα,
το νομικό πρόσωπο προέβη σε όλες
τις νόμιμες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων του σχετικά με το εκμισθούμενο ακίνητο».
(αρ. πρ. 11873/4447/14.3.17)
Ολα καλώς καμωμένα λοιπόν. Να
θυμίσουμε ότι η μισθώτρια έχει ήδη
εξωστεί από τον ΟΑΠΠΑ, γιατί δεν
πλήρωνε τα μισθώματα.

Η ΟΥΣΙΑ
Αλλά ας το πιάσουμε από την αρχή.
Είχαμε παρουσιάσει στις στήλες

Πασχαλινό παζάρι
Ζωοφιλικής Ηλιούπολης
Το Σάββατο 1 & Κυριακη 2 Απριλίου 2017, από τις 10 το
πρωί ως τις 8 το βράδυ, στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιούπολης, Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη (πίσω από την
πλατεία 28ης Οκτωβρίου).
Στο παζάρι θα βρείτε φρέσκο καφέ, παγωμένα αναψυκτικά, αλμυρά και γλυκά εδέσματα vegeterian και vegan,
donuts και σκυλολιχουδιές!
Ακόμη και αν δεν θέλετε
να ξοδέψετε πολλά χρήματα, ελάτε να γνωριστούμε και να περάσετε
ευχάριστα ένα πρωί ή
απόγευμα, με τα παιδιά
σας ή τα σκυλιά σας ή ακόμα καλύτερα- με όλους μαζί!
Θα βρείτε πασχαλινά είδη, Διακοσμητικά αντικείμενα με
θέμα τον σκύλο και τη γάτα, Χρηστικά αντικείμενα για
όλο το σπίτι, Ρούχα και αξεσουάρ για τα ζωάκια σας.

μας της 14ης Ιανουαρίου, με τίτλο:
«Μεγάλο Σκάνδαλο στα 3Β» την καταγγελία του δημοτικού συμβούλου
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Δημήτρη Κιούκη σχετικά
με τη διαδικασία μίσθωσης αναψυκτηρίου των εγκαταστάσεων του
δημοτικού αθλητικού κέντρου
Βάρης από τον Οργανισμό Αθλητισμού - Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) ΝΠΔΔ.
Και τούτο γιατί το εν λόγω αναψυκτήριο, δια της μεθόδου της “καραμπόλας” κατέληξε
στα
επιχειρηματικά χέρια της συζύγου
εκλεκτού επιλαχόντος δημοτικού
συμβούλου του Δημάρχου, ο οποίος
συμμετέχει και στις τρεις συναφείς
επιτροπές για τη μίσθωση ακινήτων
του Δήμου (στη μια ως πρόεδρος).
Η Αποκεντρωμένη Διοίκησης δια
της γενικής γραμματέως Καλλιόπης
Καρδαμίτση, αποφαίνεται ότι ναι
μεν κατά των Κώδικα Δ.Σ. «...τα
μέλη των συλλογικών οργάνων
οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια ή διαδικασία, που συνιστά
συμμετοχή σε λήψη απόφασης
...που συνιστά ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος...», αλλά η “καραμπόλα” δεν απαγόρεύεται!
Δηλαδή το ότι η μίσθωση έγινε από
τη μοναδική ενδιαφερόμενη Δ. Παπαχατζίδου - η οποία σημειωτέον
πρόσφερε σχεδόν το διπλάσιο μίσθωμα, απ’ ότι είχε ορίσει η Επιτροπή - και στη συνέχεια, αυτή
συνέστησε ετερόρυθμη εταιρεία,

Εκδικάζεται η υπόθεση της Υδρούσας
Στη δημοτική συνεδρίαση της 20/3/17, ο δήμαρχος των 3Β, Γρ. Κωνσταντέλλος
ενημέρωσε το σώμα για την εξέλιξη στη νήσο Υδρούσα.
Ο Δήμος έχει καταθέσει (8/2016) μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του
Αρείου Πάγου, σχετικά με τις περιβόητες αδειοδοτήσεις της επένδυσης της
νήσου Υδρούσας.
Αυτή η μηνυτήρια αναφορά κατέληξε με ένα πολύ βαρυ κατηγορητήριο προς
τους μηνυομένους: «οι κάτωθι κύριοι: ο κ. Ηλίας Λιακόπουλος ο οποίος είναι ο
πρώην Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κ. Αλαμανής και η
κα Αλαμανή φερόμενοι ως ιδιοκτήτες της νήσου, ο κ. Κ. Σελήμης και κ. Νεκτ.
Νικολόπουλος που είναι οι μισθωτές στις 6 Απριλίου δικάζονται στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο με ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο για παράβαση καθήκοντος και
για υπέρβαση εξουσιοδότησης», διάβασε ο δήμαρχος, ο οποίος θεωρεί ότι έχει
θωρακιστεί η υπόθεση με έκθεση του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου Περιβάλλοντος για τις χρήσεις γης που επιτρέπονται πάνω στο νησάκι.
Ελπίζει -ο δήμαρχος- ότι το δικαστήριο αυτό θα είναι η αρχή για να λύσουν τον
κόμπο αυτόν, ο οποίος πίσω από την πλάτη του Δήμου επί μία δεκαετία έβγαζε
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και ότι μπορεί να φανταστεί κανείς.

που ανέλαβε τη μίσθωση, με συμμετοχή ...1% (ένα τοις εκατό, δηλαδή
για πλάκα), ενώ ως “αφεντικό” με
99% προέκυψε η σύζυγος του εκλεκτού επιλαχόντος συμβούλου του
Δημάρχου, Βασ. Σωτηρίου, έχει
καλώς σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη! (Διότι κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας κλπ. δεν
συνέτρεχαν οι απαγορευτικές διατάξεις του άρθρ 7 §2 του ΚΔΔ). (στο
μεταξύ δεν πλήρωσαν ποτέ ενοίκια).
Ερώτηση (αφελής) προς τους λάτρεις των ιδιωτικοποιήσεων: Ποια
ιδιωτική επιχείρηση θα ‘τρωγε τέτοιον “ταραμά;”.
Στη συνέχει η Αποκεντρωμένη επικαλείται διάφορα άρθρα του Α.Κ.
για τις “δικαιοπραξίες” και τα τοιαύτα, τα τυπικά και τα άτυπα...
Η ουσία πότε τηρείται;
Δεν πα ‘να φτύνουμε αίμα,
Δεν πα’ να χρεώνουμε και τα εγγόνια μας σαν χώρα,
Δεν πα’ να υποτάσσουμε την πατρίδα μας ως χρέους υποτελή στις
εταίρες μας χώρες, εμείς τον χαβά
μας!
Μυαλό δεν βάζουμε. Το τομάρι μας
και το σόι μας και τους δικούς μας
να βολέψουμε, γιατί “ο σώζων εαυτόν σωθείτω!» Αυτό εξάλλου επιβάλλει η νέα “θεότητα”, ο
ανταγωνισμός. Την εφαρμογή του
κοινωνικού δαρβινισμού.

Δήλωση του
Δημήτρη Κιούκη
«Δεν μου προκάλεσε έκπληξη το
πόρισμα της Aποκεντρωμένης Περιφερειακής διοίκησης. Θεωρώ ότι
μετά την αποβολή του μισθωτή από
το αναψυκτήριο με ενέργειες του
Δήμου, ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη
αυτή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το
θέμα δεν έχει λήξει, όχι μόνο γιατί
το σκεπτικό της απόφασης είναι
λανθασμένο (νομιμοποιεί την κατακύρωση του ανψυκτηρίου στη σύζυγο
μέλους
του
Νομικού
Προσώπου του Δήμου), αλλά και
γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί η
απώλεια εσόδων για το Δήμο μας
και να καταλογισθούν οι ευθύνες».
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 7

ΕΒΔΟΜΗ

Νέος Διοικητής στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων
Συνάντηση συνεργασίας με το Δήμο 3Β
Συνάντηση γνωριμίας μεταξύ του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και του
νέου Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη
Βάρη, Υποστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση πραγματοποιήθηκε (27 Μαρτίου 2017) στο Δημαρχείο στη Βούλα.

Στη συνάντηση, ο Υποστράτηγος εξέφρασε την επιθυμία
του, να ξεκινήσει συνεργασία με τον Δήμο σε όλα τα επίπεδα με κοινές δράσεις αθλητικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Επίσης πρότεινε στο
Δήμαρχο να ανοίξει τη Σχολή στην τοπική κοινωνία με
επισκέψεις μαθητών των σχολείων της πόλης στις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ.
Ο Δήμαρχος απεδέχθη τις προτάσεις του Διοικητή και
δήλωσε πως ο Δήμος θα συμμετέχει σε κάθε κοινή
δράση που θα αποφασιστεί από τις δύο πλευρές.

Συλλογή τροφίμων από το
Σύλλογο “Κόρμπι” Βάρης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε επ’
ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, να καλέσει τα μέλη του
και τους κατοίκους του ΚΟΡΜΠΙ να συνδράμουν το μεγάλο κοινωνικό έργο της “ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, προσφέροντας
τρόφιμα
μακράς
διάρκειας,
είδη
καθαριότητας κλπ.
Ακόμη και η ελάχιστη βοήθεια, είναι πολύτιμη συμβολή
για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών τους.
Υπεύθυνη ορίστηκε η Καλλίτση Σία, τηλ. 6972 875069.
Ώρες συγκέντρωσης 18.00 έως 20.00, από Τρίτη 4 έως
και Κυριακή 9 Απριλίου στα γραφεία του Συλλόγου.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Πρόσκληση
για προσφορά τροφίμων
To Δ.Σ. του Συλλόγου Αγ. Γεωργίου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, εν όψει της μεγάλης γιορτής του Πάσχα, ζητά και
πάλι την προσφορά σας σε τρόφιμα για τις άγιες ημέρες
που έρχονται.
Τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στην Ενορία της Αγ. Μαρίνας και θα καλύψουν ανάγκες πασχόντων συνανθρώπων
της περιοχής.
Ημέρες συλλογής έως 12/4/2017 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 6μ.μ- 8μ.μ & Σάββατο - Κυριακή 10 π.μ- 12π.μ
ΤΗΛ: 6937617105

Βγαίνουμε από τα Μνημόνια
Η Εβδόμη εξασφάλισε αποκλειστική
συνέντευξη από τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα στον Κώστα Βενετσάνο, εν όψει της λήξης της διαπραγματεύσης.
Kύριε Πρωθυπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε που μας δεχθήκατε να συζητήσουμε και ν’ απαντήσετε σε
ορισμένες ερωτήσεις μας. Σας προϊδεάζουμε πάντως, ότι οι ερωτήσεις
θα είναι “σκληρές”.
Θα είμαστε σκληροί, αλλά, πίστέψτε
με, αντικειμενικοί. Ελπίζουμε και οι
απαντήσεις σας να είναι ειλικρινείς
και ικανοποιητικές, όχι τόσο
για μας, όσο για τους αναγνώστες της ΕΒΔΟΜΗΣ και
τον ελληνικό λαό, που έχει
αγανακτήσει, αλλά και σαστίσει.

Αλέξης Τσίπρας: Κύριε Βενετσάνε, μου έχετε ξαναπάρει συνέντευξη, νομίζω...
Κ.Β. Δυο φορές. Μια στα
Καλύβια, στην παραλία Λαγονησίου σε μεγάλη αγωνιστική
συγκέντρωση
πολιτών, που είχε οργανώσει ο Πέτρος Φιλίππου, σημερινός Αντιπεριφερειάρχης και μία στο Κορωπί,
νομίζω.
Α. Τσίπρας: Ναι, ναι. Είμαι στη διάθεσή σου... αλλά, μια στιγμή, είπες
ότι ο λαός έχει αγανακτήσει! Πού το
είδες αυτό; Βλέπεις να σπάνε τίποτα
βιτρίνες, να καίνε, να επαναστατούν;
Ο κόσμος έχει κατανόηση. Ξέρει ότι
κάνει θυσίες κι ότι σύντομα θα
βγούμε απ’ τα μνημόνια.
Κ.Β.: Μια στιγμή. Από τα μνημόνια περιμένουμε να βγούμε το Γενάρη του
2015. Γι’ αυτό σε υποστηρίξαμε κι
εμείς, κι εγώ προσωπικά. Γιατί μας
είχες πείσει. Αυτά που είχες υποσχεθεί και είχες επαναλάβει στις προγραμματικές του δηλώσεις στη
Βουλή, ήταν “κοστολογημένα”, όπως
είχατε πει όλοι και εθεωρούντο απολύτως εφικτά. Κι εσύ καταπιάστηκες
σε ατέρμονες συζητήσεις - διαπραγματεύσεις, με αποκορύφωμα το δημοψήφισμα του Ιουλίου του ‘15, που εσύ
προκάλεσες και ο Λαός σε στήριξε,
με κείνο το υπέροχο και απρόσμενο
ΟΧΙ του 62%! Και συ σάστισες! Συμμάχησες υπό τις ευλογίες του ΠτΔ με
όλους αυτούς που σε πολεμάνε τώρα,
εννοώ βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία,
το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ, για να φέρεις
- κόντρα στην εκφρασμένη βούληση
του λαού - ένα ΝΑΙ στην εξάρτηση
της πατρίδας μας από τους δανειστές, ένα νέο 4ο μνημόνιο!...

Α.Τσίπρας: Τρέφαμε δυστυχώς αυταπάτες. Τί ήθελες δηλαδή να κάνω; Θα
γινόμουν για 24 ώρες ήρωας και μετά
θα ‘ρχότανε η καταστροφή. Θα βγαίναμε από το ευρώ! Κι ούτε είχα τέτοια εντολή απ’ το λαό!
Κ.Β. Γιατί, είχε κανένας εντολή, ο Σημίτης εν προκειμένω, να μας βάλει
στο ευρώ; Εξ’ άλλου το 62% που ψήφισε ΟΧΙ, ψήφισε εν γνώσει του των
απειλών των θεσμών και των ηγετών
της Ε.Ε., ότι δήθεν το ΟΧΙ σημαίνει
έξοδος από το ευρώ και με υπαρκτά
τα capital controls.
Ύστερα, αν θέλαμε μνημόνια και υπο-

Μάη/2012 (προ των εκλογών) «αν δεν
πάρει κανένα κόμμα την απόλυτη
πλειοψηφία των βουλευτών, μπορεί
να έχουμε μια κυβέρνηση τύπου Λ.
Παπαδήμου», ο Βενιζέλος απάντησε:
«Με ποια νομιμοποίηση!»

Α.Τ.: Περσινά, ξυνά σταφύλια, κύριε
Βενετσάνο. Εξάλλου αυτή η κυβέρνηση πέρασε, πάει.
Κ.Β.: «Πάει,» αλλά οι ανυπόστατες
πράξεις της, οι συμβάσεις και οι εφαρμοστικοί της νόμοι παραμένουν και
τους εφαρμόζεις εσύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
Α.Τ.: Τώρα έχουμε μια αριστερή κυβέρνηση, που αγωνίζεται για τα εργοστασιακά...
Κ.Β.: Αυτό άστο, μην το λες καλύτερα γιατί ξεφτίλισες και την
αριστερά. Όχι μόνο την ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή.
Εξάλλου ο λαός θέλει μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ φιλολαϊκή κυβέρνηση,
το ξανάπα.

τελή την Ελλάδα, είχαμε τους Σαμαρο-Βενιζέλους· γιατί ψηφίσαμε
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ;

Αλ. Τσίπρας: Γιατί ο Λαός ήθελε μια
προοδευτική - αριστερή κυβέρνηση!
Κ.Β. Ο λαός ήθελε αυτά που έλεγες.
Μ’ ένα νόμο, μ’ ένα άρθρο να καταργήσεις τα μνημόνια. Ήθελε αξιοπρέπεια: Ήθελε μια κυβέρνηση να
κυβερνά, όχι να εκτελεί αυτά που εντέλλονται οι δανειστές και δυνάστες
μας. Ήθελε αριστερή, για την ακρίβεια
μια φιλολαϊκή, εθνική πολιτική διακυβέρνηση κι όχι απλά μια “αριστερή”
ταμπέλα, με δεξιό-εθνοπροοδευτικό
περιεχόμενο. Αυτό το είχαμε και με
τον Παπανδρέου, το Γιωργάκη και με
το Σαμαρά και με την παράνομη κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου.
Αλ. Τσίπρας: Γιατί τη λες “παράνομη”, πήρε πάνω από 260 ψήφους
εμπιστοσύνης, στη Βουλή.
Κ.Β. Να ρωτήσεις τον Κατρούγκαλο,
γιατί ήταν παράνομη - αντισυνταγματική αυτή η κυβέρνηση και επομένως
οι πράξεις της ανυπόστατες. Και λέω
να ρωτήσεις τον Κατρούγκαλο γιατί
είναι καθηγητής του Συνταγματικού
Δικαίου και συμφώνησε απόλυτα μαζί
μου σε σχετική έκθεση που του είχα
στείλει. Να ρωτήσεις και τον διπλά
υπέυθυνο, Ευαγγ. Βενιζέλο, που είναι
κι αυτός καθηγητής Συνταγματικού
Δικαίου, που όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος Στρατής Λιαρέλης τον

Α.Τ.: Σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή
για τη χώρα μας και τους Έλληνες προσπαθούμε να διευκολύνουμε την κατάσταση. Έχουμε
οργανώσει κοινωνικά συσίτια, δωρεάν εξετάσεις στα νοσοκομεία. Δημιουργήσαμε
ενιαίο
φορέα
ασφάλισης τον “ΕΦΚΑ” με βελτιώσεις στα ασφαλιστικά..
Κάνε λίγο υπομονή και θα δεις.
Κ.Β.: Κύριε Πρωθυπουργέ, η υπομονή
μου, αλλά και των πολιτών, εξαντλήθηκε. Κι απ’ ότι βλέπω και σε σας, για
τον διαθέσιμο χρόνο σας. Η γραμματέας σας, σας ενημερώνει ότι σας ζητούν στο τηλέφωνο.
Α.Τ.: Ναι, θα είναι από τις Βρυξέλλες
ή απ’ το Βερολίνο.
Κ.Β. Κύριε Πρωθυπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε
“καλό μήνα”. Είχα να πάρω συνέντευξη από Πρωθυπουργό από το 2006
που συνέπιπτε η ημέρα κυκλοφορίας
μας την 1η Απριλίου. Τότε ήταν από
τον Κώστα Καραμανλή. Και μπορεί να
ήταν πρωταπριλιάτικη, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αληθινή.
Θα σας λέγαμε ό,τι σας “είπαμε”, τα
δε λόγια που βάλαμε στο στόμα σας
είναι τα λόγια και οι θέσεις που κατά
καιρούς έχετε πάρει. Και του χρόνου
λοιπόν.
Οσο για τους αναγώστες μας, ας ευχηθούμε τηρώντας το έθιμο “καλή
πρωταπριλιά”. Όλο το χρόνο σας λέμε
αλήθειες. Δικαιούμαστε, φαντάζομαι,
να σας πού΄με μια ακόμη αλήθεια σε
...ψεύτικο περιτύλιγμα.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

1821: Οι ξένοι, οι φίλοι
και προστάτες μας
«Ουδέποτε εις τα χρονικά των κρατών μάλλον ολοσχερώς
εξηρτήθη η επιτυχία ενός, εκ της διαγωγής της πληθύος
G. Finley
του λαού»
Και ο Φίνλεϋ στα παραπάνω προχωρώντας αποφαίνεται
πως: «Και αυτές οι συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες συνέβαλαν στην δημιουργία ελληνικού βασιλείου, το μόνο που
κατάφεραν ήταν να τροποποιήσουν τα εξαγόμενα από αυτή
την επανάσταση, η οποία είχεν ανεκκλήτως χωρίσει το
παρόν από το παρελθόν… και οι Έλληνες καθόλο τον χρόνον της υποταγής τους στον ζυγό του ξένου έθνους και
της εχθρικής θρησκείας, ουδέποτε ελησμόνησαν, ότι η γη
στην οποία κατοικούσαν ήταν γη των πατέρων τους …»
Είναι γνωστό το να καταφέρεις να ορθώσεις το κορμί σου
σε στέρεη πλέον συνοχή, δεν είναι δα και τόσο συνηθισμένο, ούτε και κατανοητό. Πρωτόφαντο εγώ θα’ λεγα,
μιας και δεν βρήκα κάτι ανάλογο στα ιστορικά χαρτιά, που
αρέσκομαι να σκαλίζω.
Βέβαια σε μια περισσότερο φιλοσοφική ανάλυση του όλου
γεγονότος, θα εύρισκε κανείς, ότι το στίγμα της φυλετικής
ρίζας από την άποψη ενός καλώς εννοουμένου εθνικισμού,
μπόρεσε και κρατήθηκε σε μια παλλόμενη λαθροβίωση,
έστω και αθελήτως μέσω της θρησκείας του χριστιανισμού.
Βέβαια ακόμη ότι στο κάλεσμα των Φιλικών στη θρησκευτική και κατ’ επέκταση στη φυλετική συνοχή, ο προφορικός
λόγος μοναχός του δεν αρκούσε για να ξεσηκώσει έναν
«κοιμισμένο φυλετικά λαό, στην ολοκλήρωση του σκοπού
του»... Έπρεπε κοντά του, να ερχόταν και μια υπόσχεση
μιας κάποιας συμπαράστασης από τις τότε ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Τέτοια όμως περίπτωση δεν υπήρχε, πλην
όμως οι “απόστολοι”, δηλαδή οι εντεταλμένοι στην μύηση,
έπρεπε να δίνουν και μια τέτοια ένδειξη υπόσχεσης, έστω
και εκ των πραγμάτων ασαφή.
Έτσι μιλούσανε και για κάποια υπερτάτη αρχή, ή και για
μια δύναμη προς το παρόν μυστική, που ήταν όμως έτοιμη
σε δεδομένη στιγμή να συμπαρασταθεί. Οι φήμες περί
αυτής οργίαζαν και η προσγείωση αυθόρμητα ερχόταν στο
μεγάλο ομόθρησκο και ορθόδοξο έθνος της Ρωσίας.
Άλλωστε και ο τσάρος ο Αλέξανδρος Α΄, κατά καιρούς στο
παρελθόν, είχε εκφραστεί ενθαρρυντικά για το ελληνικό
πρόβλημα, που απέβλεπε σε μια ανεξαρτησία και αυτό κόλλησε ακόμη πιο στενά στο υπονοούμενο.
Το αληθινό όμως των πραγμάτων, συχνά συγκρούεται προς
το φαίνεσθαι.
Στο διμερές ρωσοτουρκικό Συνέδριο της Βερόνας, την 8η
Οκτωβρίου του 1822, τα πάντα των ελληνικών ελπίδων
ανατράπηκαν.
Ο τσάρος υστερόβουλα κρατήθηκε στα δικά του συμφέροντα και συμπορεύτηκε με τον σουλτάνο, διαλεγόμενος
μοναχά για τα προβλήματα και τις ταραχές σε Ισπανία και
Ιταλία, όπως άλλωστε και ήταν αυτό που κατά βάση αναφερόταν στην ημερησία διάταξη.
Αλλά κατά το τέλος του Συνεδρίου, και ως από τσόντα

ΕΒΔΟΜΗ

δειλά και άτολμα, ο τσάρος είπε στον σουλτάνο «να δίνεις
όμως και εσύ, κάποια εγγύηση στα δικαιώματα των χριστιανών, που ζούν στο κράτος σου». Και υψώνοντας μεταξύ
“τυρού και αχλαδίου” ευάρεσκα τον τόνο της φωνής του,
συνέχισε πως «αυτό όμως δεν αφορά τον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους. Τέτοιες ενέργειες όπως
είναι γνωστό, διαταράσσουν την ισορροπία στο κατεστημένο status quo των κοινών μας συμφερόντων»!
Και συγχρόνως σηκώθηκε και έκλεισε κατάμουτρα την
πόρτα στους εκπροσώπους από την Ελλάδα, που είχαν
έρθει για να εισακουστεί το δίκαιο αίτημά τους για τον
αγώνα μιας ανεξαρτησίας.
Γενικά όμως, πάντοτε όλοι αυτοί που ρυθμίζουν τις τύχες
των λαών, είθισται να παρουσιάζονται με ένα διπλό πρόσωπο.
Αλλά αυτή η θέση του Αλέξανδρου, ήταν και κάτι το απόλυτα προετοιμασμένο ακόμη από την Βιέννη, όταν σε κλειστή συζήτηση, τού το είχε πει και επιβάλλει ο Μέττερνιχ:
«Μην ενδώσεις και μη φανείς αδύναμος στη Βερόνα, όταν
αναφερθεί το ελληνικό», τον είχε συμβουλεύσει.
Επάνω σε μια τέτοια αρνητική θέση ο Μέττερνιχ είχε καταφέρει να πείσει ακόμα και τον τότε Άγγλο υπουργό των
Εξωτερικών…...
Μοναχά τότε όμως, γιατί αργότερα με άλλον υπουργό, τον
Γεώργιο Κάννιγκ η ζυγαριά άρχισε να βαραίνει προς το
μέρος των Ελλήνων, όταν αυτός ο Κάννιγκ κατάφερε «να
επιτρέπεται η εξαγωγική εμπορία όπλων και πολεμοφοδίων,
ακόμα και σε εμπόλεμες εσωτερικά χώρες», πράγμα που
θα αφορούσε και την Ελλάδα.

Αυτή όμως η επίσημη θέση των Άγγλων δεν φαίνεται να
κράτησε για πολύ, γιατί αργότερα με άλλον Άγγλο εντεταλμένο, πλην ίσως και με κάποια ερωτηματικά για το
αληθοφανές, φαίνεται πως αυτή η απόφαση ανεστάλη με
μια νεότερη που έλεγε. «Εντέλλεσθε, όπως οι Βρετανοί
υπήκοοι κωλυθώσι του να φέρωσιν όπλα εναντίον της
Τουρκίας, και απαγορευθεί εις αυτούς το να χορηγήσωσιν
εις τους Έλληνας όπλα, χρήματα και πολεμοφόδια» (δημοσιεύτηκε από τον Lesur, στο “Ann. Hist”, 1826, σελ 649).
Βέβαια ο Γεώργιος Κάννιγκ από την εφηβεία του, αλλά και
όπως έμπρακτα αποδείχτηκε από την μετέπειτα πολιτική
του πορεία, έτρεφε φιλικά αισθήματα προς την Ελλάδα, και
παρότι φυσικώ τώ λόγω ως Άγγλος και μάλιστα Σκώτος
πρωτίστως υποστήριζε τα συμφέροντα της δικής του πατρίδας, δεν έπαυε ποτέ να σκέφτεται και το πρόβλημα της
Ελλάδος….
Στο Συνέδριο της Βερόνας, ο τσάρος επηρεασμένος πάλι
από τον Μέττερνιχ, έπεισε τους Γάλλους να αναλάβουν το
έργο καταστολής της συνταγματικής ελευθερίας στην
Ισπανία. Μια αυθαίρετη πράξη που για πρώτη φορά επίσημα παρείχετο το δικαίωμα σε ένα ξένο κράτος, να παρεμβαίνει πολεμικά στα προβλήματα ενός άλλου, με
απώτερο ιδιοτελή σκοπό.
Εν ολίγοις να παρεμβαίνει, οσάκις διέβλεπε ότι υπήρχε
ακόμη και η μόλις υποψία κινδύνου από βλαπτικές γι’ αυτόν
τον ξένο, πολιτικές αλλαγές.
Στην εκτίμηση και ανάλυση πάλι, την προσεκτική των πολιτικών εξελίξεων, οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπ’
όψιν, και ο αντίκτυπος που είχαν τα γεγονότα που προηγήθηκαν στις ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας και τα οποία μαζί
με τις κινήσεις των Εταιριστών στον Μοριά υπέγραφαν εν
σιωπή κάποιο δάκτυλο πλεκτάνης του τσάρου.

Και αυτό γεωπολιτικά για την Ιερή Συμμαχία, για την λοιπή
Ευρώπη, αλλά και ιδιαίτερα τους Άγγλους, δεν ήταν αρεστό.
Δηλαδή οι Αγγλοι έδιναν σαφώς την άρνησή τους ακόμα
και στην πιθανότητα να ελευθερωθεί η Ελλάδα με την παρέμβαση και υποστήριξη του τσάρου. Μια πράξη η οποία
θα παρέδιδε την Μεσόγειο δέσμια στα χέρια και στον
έλεγχο του ρωσικού εμπορίου.
Παρ’ όλα ταύτα όμως από την άλλη μεριά, πολλοί Βρετανοί φιλέλληνες επώνυμοι και μη, είχαν αυτόβουλα και εθελοντικά κατέβει στην Ελλάδα για να συμπαρασταθούν
αγωνιστικά στο πλάι της. Φιλέλληνες, τουλάχιστον “φαινομενικά” αποστασιωμένοι από την πολιτική της κυβέρνησής τους, είχαν ενεργά ταχθεί υπέρ του ελληνικού αγώνα.
Σχετικά αναφέρονται οι Γόρδων, Άστιγξ, Μπάυρον και πολλοί άλλοι ανώνυμοι, που σκοτώθηκαν πολεμώντας για
ξένη πατρίδα.
Σκοτώθηκαν, γράφει η ιστορία, αλλά και πάλι, επειδή η αγγλική διπλωματία κατ’ έθος κρατιέται στη σκοτεινή πλευρά
του όλου πολιτικού σκηνικού, μήπως αυτό το “εθελοντικά
και αυτόβουλα” και το “φιλελληνικά” θα έπρεπε να μας
κάνει, έστω και κατ’ ολίγον σκεφτικούς;
Πάντως το βέβαιο είναι, πως από τα παραπάνω καταφαίνεται, ότι γενικότερα η Ευρώπη εκείνη την εποχή, όσον
αφορά στο ελληνικό ζήτημα, φαινόταν να είναι χωρισμένη
σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που ήθελαν να δουν την Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη και σε αυτούς που την ήθελαν αν όχι σκλάβα, τουλάχιστον όμως κάτω από μια ξένη
επικυριαρχία και μάλλον αυτή του Σουλτάνου.
Ο τσάρος μάλιστα επ’ αυτού, είχε εκπονήσει και ένα μόρφωμα σχεδίου που προέβλεπε διαμελισμό του ηπειρωτικού
ελλαδικού χώρου, και το οποίο το είχε υποβάλλει σαν πρόταση προς έγκριση στην Ευρώπη και στον σουλτάνο.
Σύμφωνα δε με αυτό μηδενιζόταν η πολιτική της Ελλάδος
ως έθνους και η ηπειρωτική γη της θα διαμελιζόταν σε τρία
διαμερίσματα. Και μάλιστα με τρεις κυρίαρχες χωριστές
κυβερνήσεις, και υπαλλήλους, αλλά όλους της αρεσκείας
του σουλτάνου. Όσον δε αφορά τα νησιά του Αιγαίου, αυτά
θα κρατιούνταν στην απόλυτη και άμεση κυριαρχία του
σουλτάνου.
Και η Ρωσία έκλεινε την πρόταση της «ελληνικά» ως εξής:
«Έτσι η Ελλάς θα εμποδιζόταν να γίνει εστία δημοκρατικών
και επαναστατικών ενεργειών, παραλυομένης συνάμα και
της ζωτικότητος ως έθνους και θα απέσβυνε η εθνική φιλοπατρία εν Ελλάδι.»
Και στο κατά λέξη γαλλικό κείμενο: «paralyser l’ influence
des revolutionaries dans toutes la Grece».
Και για να διευκολύνει σε αυτή τη πρόταση του ο τσάρος,
άρχισε να εκδιώχνει όλους τους Έλληνες, που χρόνια κατοικούσαν στο κράτος του. (Gordon. b.23).
Απογοητευμένοι λοιπόν τότε οι Έλληνες του Αγώνα με
την διπροσωπία του τσάρου, εστράφησαν για προστασία
προς την Αγγλία και ιδιαίτερα προς τον φιλέλληνα
υπουργό των Εξωτερικών Γεώργιο Κάννιγκ, ζητώντας από
αυτόν, τον Αύγουστο του 1824 ,την συμπαράστασή του.
Αυτός στον μήνα επάνω περίπου, τους απάντησε θετικά.
Το Αγγλικό κοινοβούλιο δηλαδή, μετά από πρόταση του
Κάννιγκ, αναγνώριζε επίσημα και για πρώτη φορά στην
Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, το δικαίωμα ανεξαρτησίας
των Ελλήνων και την δημιουργία ενός καινούριου χριστιανικού ανεξάρτητου Κράτους.
Και αυτά όλα, ας τονιστεί άλλη μια φορά, χάρις στον φιλελληνισμό του Γεώργιου Κάννινγκ.
Ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω, από έφηβος και αυτός
έγραφε ποιήματα θερμά για την Ελευθερία της Ελλάδος.
Αυτά για σήμερα και τέλος προς το παρόν ο λόγος για το
1821.
Βοηθήματα
1) Γ. Φίνλεϋ; “Ιστορία της Ελλην. Επαναστάσεως”, Ιδρ. Βουλής των
Ελλήνων
2) Σπ. Τρικούπης: “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”
3) “Ιστορία Ελλην. Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών
4) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 9

ΕΒΔΟΜΗ

Απ᾽το καρφί

Αλλο ένα ψέμα στο ψέμα

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Τί θα έλεγε στον Τσίπρα, αλήθεια, ο Μπελογιάννης αν
μπορούσε να τον δει στο σπίτι του, που πήγε να το εγκαινιάσει ως χώρο μουσείου;

«Όχι άλλο ένα ψέμα!!!»

Όλα καλά καμωμένα...
Δημοσιεύαμε προ μηνός την καταγγελία του δημοτικού
συμβούλου Δ. Κιούκη, για τον τρόπο δημοπράτησης
καντίνας στη Βάρη, που πραγματικά είχε πολύ “ζουμερά” στοιχεία για όποιον ήθελε να δει την ουσία των
γεγονότων και όχι τα επιφαινόμενα.
Η αρμόδια αρχή - η περικεφαλαία της κεφαλής της
κάθε Περιφέρειας - η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, απεφάνθη ότι όλα έχουν καλώς καμωμένα.

Να θυμίσουμε ότι ο Νίκος Μπελογιάννης λίγο πριν την
εκτέλεσή του σε συνέντευξη που έδωσε στην Ελλη
Παππά είχε πει: «Πεθαίνω για ένα ψέμα».

Μας εκπλήσσει; όχι βέβαια. Εχουμε δει χειρότερα...

Όχι άλλο ψέμα, λοιπόν και από δήθεν συναγωνιστές,
που βιδώθηκαν στην καρέκλα με χίλια ψέματα...

Εξεταστικές ευθυνών...
Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε; Χρόνια τώρα ακούμε
για σύσταση εξεταστικών επιτροπών, για διερεύνηση
ευθύνης πολιτικών προσώπων - υπουργών - για διασπάθηση δημοσίου χρήματος.
Δεκάδες Εξεταστικές Επιτροπές έχουν συσταθεί και
πάντα το αποτέλεσμα ίδιο. Δεν υπάρχει καμμία ευθύνη!
Ασε που σε κάθε Εξεταστική Επιτροπή εμφανίζεται το
κάθε κόμμα με δικό του πόρισμα. Κι έτσι κάποιοι περνάνε καλά, εκτός συνόρων, και ο απλός πολίτης καλείται κάθε φορά να πληρώσει τα “σπασμένα”.
Παράδειγμα: Χρηματιστήριο, Κούρεμα ασφαλιστικών
ταμείων, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας με μαϊμού
πωλήσεις και μισθώσεις, δανειοδοτήσεις κομμάτων και
ΜΜΕ. Ουδείς υπεύθυνος!!!
Και ο λαός θυσία στο βωμό του Μολώχ! (μυθική θεότητα που λέγεται ότι θυσίαζαν ανθρώπους και ιδιαίτερα
παιδιά).

Το μικρό νησί με το τεράστιο ιστορικό μεγαλείο του!
Είναι ένα μικρό ελληνικό νησί, που είναι σφηνωμένο μέσα
στην αγκαλιά του Σαρωνικού κόλπου, με ένα τεράστιο ελληνικό ιστορικό μεγαλείο που φέρει το όνομά του, τουλάχιστον
από την εποχή του Μεγίστου Έλληνα και Ίωνα επικού ΟΜΗΡΟΥ, η Σαλαμίνα, (Σαλαμίς, αναφέρεται στο ομηρικό έπος
Ιλιάς Β, 557-558). Είχε και άλλες ονομασίες όπως Σκιράς, Πιτυούσα και Κυχρεία, από τον πρώτο βασιλιά της, τον Κυχρέα,
που την απάλλαξε από ένα καταστροφικό “δράκο”! Το όνομα
του νησιού ήταν συνδεδεμένο με την λατρεία του “Επικοίνιου
Δία”, την οποία είχαν αποδώσει οι Αιγύπτιοι, στον θεοποιηθέντα Έλληνα βασιλιά τους, το Βήλο, τον μετονομασθέντα
απ’ αυτούς σε “Βάαλ”, ο οποίος λατρεύτηκε σε όλες της Μεσοποτάμιες χώρες. O Bήλος ήταν εγγονός της Ελληνίδας
βασιλοπούλας Ιούς, της κόρης του Ίναχου, του βασιλιά του
Άργους, και δίδυμος αδελφός του βασιλιά Αγήνορα του
ιδρυτή της Ελληνικής Φοινίκης και πατέρα της Ευρώπης, του
Κάδμου, του Θάσου, του Κίλικα και του Φοίνικα. Η λέξη “Σαλαμίνα” δεν προέρχεται από την λέξη “shalam” που σημαίνει
ειρήνη στη Σημιτική γλωσσική ομοεθνία, η οποία περιελάμβανε τις γλώσσες των κατοίκων της Αραβίας, Μεσοποταμίας,
Συρίας, Παλαιστίνης, Ισραήλ και Αιθιοπίας. Ούτε προέρχεται
και από την λέξη “σαλάμι” και δεν έχει σχέση με κανένα αλλαντικό!!! Το όνομα δόθηκε από τον βασιλιά της τον Κυχρέα,
για να τιμήσει την μητέρα του, που λεγόταν Σαλαμίνα και
ήταν αδελφή της Αίγινας και μια από τις 50 κόρες του Ασωπού. Κάποια εποχή ονομαζόταν και Κούλουρη από ένα ομώνυμο ακρωτήριό της.
Η Σαλαμίνα υπήρξε αυτόνομο βασίλειο των Μυκηνών, με βασιλιά τον Αίαντα, τον γιο του βασιλιά Τελαμώνα, του οποίου
ο άλλος γιος ο Τεύκτρος ίδρυσε στην Κύπρο μία πόλη με το
όνομα Σαλαμίνα, κοντά στην Αμμόχωστο! Το νησί πέρασε
στην κυριαρχία των Μεγαρέων και αργότερα των Αθηναίων.
Στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. η ελληνική ανδρεία θριάμβευσε και δαφνοστεφάνωσε τους Έλληνες ήρωες, που νίκησαν τον τεράστιο περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας
και απάλλαξαν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την
Ευρώπη από τον βάρβαρο περσικό ζυγό!!! Κατά την λαμπρή
ημέρα της ελληνικής νίκης, συνέπεσε στη Σαλαμίνα και ένα
επίσης μεγάλης σημασίας γεγονός· η γέννηση του Έλληνα
τραγικού ποιητή ΕΥΡΙΠΙΔΗ, που ήταν ένας, από τους τρεις
μεγάλους διδάσκαλους του αττικού δράματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο!!! Οι άλλοι δύο τραγικοί ήταν ο ΑΙΣΧΥΛΟΣ (45
ετών τότε), που είχε λάβει μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και ο Σοφοκλής, (16 ετών τότε) που είχε βραβευθεί για
το ποιητικό του έργο στις γιορτές που έγιναν για την μεγάλη
νίκη. Σε μια σπηλιά της Σαλαμίνας πήγαινε ο Ευριπίδης και
απομονωμένος έγραφε τα αριστουργήματά του, και εκεί βρέθηκαν πολλά αρχαία αντικείμενα, που ίσως ανήκαν στον Ευριπίδη.
Το 318 π.Χ. το νησί κατελήφθη από τον Κάσσανδρο, ο οποίος

με δόλο είχε πάρει το θρόνο του αποθανόντα ή καλύτερα του
ύπουλα δολοφονηθέντα, συμμαθητή και “φίλου” του Μ. Αλεξάνδρου, του οποίου εξολόθρευσε όλη τη βασιλική οικογένεια. Ο αυτοκράτορας του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους,
του γνωστού με το όνομα Βυζάντιο, ο Ιουστινιανός είχε κατατάξει το νησί μεταξύ των πόλεων της αυτοκρατορίας του.
Μετά την 4η Σταυροφορία, το νησί έπεσε στα χέρια των Βενετών και το 1294 παραδόθηκε στην οικογένεια του Ντε λα
Ρος, που ήταν από την Βερόνα. Στη συνέχεια ήρθαν οι Καταλάνοι και έπειτα το κατέλαβε ο οίκος των Ατσαγιόλι από την
Φλωρεντία. Τον 14 αιώνα οι Βυζαντινές αρχές έφεραν αποίκους ΕΛΛΗΝΕΣ, που κατοικούσαν στο “ Ά ρ β α ν ο ν ” της
Βορείου Ηπείρου, οι λεγόμενοι από τον τόπο της καταγωγής
τους ΑΒΡΑΝΙΤΕΣ, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι από τους κατακτητές τους, Τουκραλβανούς, να μιλάνε μόνο τούρκικα ή
αλβανικά. Κάποιοι αμαθείς Έλληνες, νομίζουν ότι οι Αρβανίτες έχουν συγγενική σχέση με τους Αλβανούς, όπως και ένας
σύγχρονος αρχηγός τους που λέγεται Μπερίσα, με ιδιοτελείς
σκοπούς !!! Οι Αρβανίτες κατοίκησαν στα εγκαταλελειμένα
χωριά της Αττικοβοιωτίας και της Β. Πελοποννήσου, με την
άδεια των Βυζαντινών αρχών για να φυλάνε το Δεσποτάτο
του Μυστρά· αγωνίστηκαν πάντα μέχρις εσχάτων για την
απελευθέρωση της Ελλάδας και ουδέποτε συνεργάστηκαν με
εχθρό της Ελλάδας!!!
Μόνο τα ιερά χώματα της Σαλαμίνας ήταν άξια, να χαρίσουν
το αιώνιο αγκάλιασμά τους, στο ένδοξο σώμα του μεγάλου
εθνικού ήρωα του ελληνικού γένους, του Γεωργίου Καραϊσκάκη ή Καραϊσκου, που όσοι τον γνώριζαν τον ονόμαζαν
Σταυραετό της Ρούμελης!!! Μισούσε τον ψεύτικο “καθωσπρεπισμό” και αγανακτούσε σε κάθε μορφή υποκρισίας και
κολακείας, γι’ αυτό μίλαγε έξω απ’ τα δόντια και δεν προσκύνησε ούτε φοβήθηκε κανέναν. Ο τρόπος του όμως και οι
αθυρόστομες εκφράσεις του, προκάλεσαν τα σχόλια πολλών,
αλλά όχι των πραγματικών Ελλήνων, που τον αγάπησαν, θα
τον αγαπούν και θα τον θαυμάζουν στους αιώνες των αιώνων!!!! Έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια και αγωνίστηκε
σκληρά μόνος του, αλλάζοντας την κλεφτουριά με το αρματολίκι, κάτι που συνηθιζόταν εκείνα τα χρόνια, αλλά για το
παιδί της καλογριάς και του μη νόμιμου πατέρα, αυτό αποτέλεσε σκοτεινό σημείο, αφού αυτό έψαχναν οι αντίπαλοί του
για να τον εξοστρακίσουν από τον ένοπλο αγώνα του, που
έκανε για την απελευθέρωση της λατρεμένης του πατρίδας,
που ποτέ δεν την ατίμασε, ούτε την πρόδωσε και σ’ αυτήν
χάρισε την βασανισμένη του ζωή σε ηλικία 45 χρόνων, αφού
μέχρι την τελευταία στιγμή πολέμαγε και ας τον κατάκαιγε ο
πυρετός και τον σάπιζε η φυματίωση!!!
Γεννήθηκε 23 Ιανουαρίου 1782, μάλλον στην Σκουληκαριά ή
Μυρομμάτι της Ηπείρου, πέθανε τραυματισμένος από σφαίρα
στο υπογάστριο, ανήμερα της γιορτής του, στις 23 Απριλίου
1827 στο Φάληρο και ενταφιάστηκε στην Εκκλησία του Αγίου

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δημητρίου στη Σαλαμίνα, με τον βαθμό του Αρχιστρατήγου,
αφού χάρισε στον απελευθερωτικό αγώνα της Ελλάδας δύο
καθοριστικές νικηφόρες μάχες, μία στην Αράχωβα και την
άλλη στον Ανάλατο και έτσι κράτησε ζωντανή την φλόγα της
Επανάστασης. Ο Καραϊσκάκης, όπως όλοι οι μεγάλοι άνδρες
της Ελλάδας, γνώρισε το μίσος, την έχθρα και την εκδίκηση,
εκείνων που δεν μπορούσαν να τον φτάσουν στις αξίες και
στο ήθος, αλλά μπορούσαν να τον διαβάλλουν, να τον κατηγορήσουν, να του ανακόψουν την πρόοδό του και ας απέβλεπε στο καλό της πατρίδας. Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο
Μαυροκορδάτος, που σαν καλός σεναριογράφος, έστησε την
δήθεν προδοσία του ήρωα και με διοικητική απόφαση και όχι
δικαστική τον έκριναν οι “φραγκοντυμένοι” προδότες, για
“εσχάτη προδοσία” χωρίς να δικαστεί! Ο ήρωας στερήθηκε
όλων των βαθμών και των αξιωμάτων του και διατάχθηκε να
αναχωρήσει από το Αιτωλικό.
Ταλαιπωρημένος και πικραμένος και μετά από πολλές περιπέτειες και σκεφτόμενος μόνο την σωτηρία της πατρίδας,
στις 27-5-1824, ζήτησε συγνώμη, ενώ ήταν αθώος από το
Μαυροκορδάτο, ο οποίος δεν την δέχτηκε και στις 25-6-1824
κατέφυγε στο Ναύπλιο, όπου η Κυβέρνηση του αναγνώρισε
όλους τους βαθμούς και τα αξιώματά του!!!
Όταν η επανάσταση είχε σβήσει μετά την ηρωική έξοδο του
Μεσολογγίου, στην Δυτική Στερεά, στην Ανατολική μόνο η
Ακρόπολη των Αθηνών, η Κάζα και τα Δερβενοχώρια, που κατοικούνταν από ηρωικούς Έλληνες Αρβανίτες ήταν ακόμη Ελληνικά!!! Η φυματίωση δεν μπορούσε να νικήσει τον μεγάλο
Έλληνα που προγραμμάτιζε ανταρτοπόλεμο εναντίον των
Τούρκων και ερχόταν σε αντίθεση με τον Φαβιέρο, αλλά και
με τους Κόχραν και Τζορτζ, οι οποίοι μετά τον θάνατο του
ήρωα έφεραν τις καταστροφικές ενέργειες τους εις βάρος
της Ελλάδας. Ο τραυματισμός του ήρωα ίσως όμως κρύβει
κάποια δολοφονία από ελληνικό χέρι!!! Το μυστικό αυτό το
φυλάνε ερμητικά κλειστό, τα αγιασμένα χώματα της Σαλαμίνας. Πεθαίνοντας ο Καραϊσκάκης είπε στον Μακριγιάννη:
«Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα!!!»
Το όμορφο νησί της Σαλαμίνας πρόσφερε την φιλοξενία του
και στο Άγγελο Σικελιανό για να εμπνευστεί στις δημιουργίες
του.
Αυτό το μικρό νησάκι αποτελεί ένα περιληπτικό δειγματολόγιο όλου σχεδόν του ελληνικού Μεγαλείου, σαν ένα θαύμα!!!
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ΕΚΠΤΩΣΗ
στο Golden Pass
της Σχολής
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
«Παράνομη, αντιθεσμική και αυταρχική συμπεριφορά εγκαινιάζει το νέο Υπερταμείο!»

Η δωρεά ενός επαίτη

καταγγέλει το Σωματείο Συνταξιούχων Μηχανικών
Τη Δευτέρα 27/3 στις 12 το μεσημέρι αντιπροσωπεία του Σωματείου συνταξιούχων Μηχανικών (ΕΣΤΑΜΕΔΕ) προσήλθε στα
γραφεία του ΕΦΚΑ. Τούτο είχε προαγγελθεί στη Διοίκησή του
από μηνός τα δε αιτήματά μας, που είχαν κατατεθεί γραπτά
από διμήνου, περιλαμβάνουν :
1. Προτάσεις περί του τρόπου επανυπολογισμού λογικών και
νόμιμων συντάξεων και εφάπαξ.
2. Αναβάθμιση του ΤΜΕΔΕ σε πρότυπο αυτοχρηματοδοτούμενου Ταμείου
3. Χρήσεις του μεγάρου μας στην πλ. Κλαυθμώνος για σύγχρονη εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών αναγκών των μηχανικών και έδρα μας
4. Γνωστοποίηση μητρώου όλων των συνταξιούχων π.
ΤΣΜΕΔΕ, απόδοση παράνομων μνημονικών περικοπών βάσει
αποφάσεων ΣΤΕ και ΤΣΜΕΔΕ
5. Αξιοποίηση των μελών μας αφιλοκερδώς ανά Δήμο για μελέτες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και πρακτικών εναλλακτικής οικονομίας
Ουδείς διοικητής, υποδιοικητής ή έτερος υπεύθυνος, μας δέχτηκε στον ΕΦΚΑ, τον νέο ασφαλιστικό μας φορέα, παρότι ουδεμία γραπτή ή προφορική απάντηση από διμήνου έχει δοθεί
στα αιτήματά μας.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
Την παράνομη, αντιθεσμική και αυταρχική αυτή συμπεριφορά
που εγκαινιάζει νέα ήθη στα συνδικαλιστικά πράγματα αφού

Οι όμηροι των συντεχνιών
Κύριε διευθυντά
Είναι πλέον φανερό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν
κλείνει την αξιολόγηση για όποιους δημοσιονομικούς ή άλλους μεταρρυθμιστικούς λόγους. Σε αυτούς τα έχει συμφωνήσει πλήρως με τους
δανειστές (θεσμούς τους λέμε τώρα). Ο μόνος
λόγος που καθυστερούν την αξιολόγηση και βυθίζουν τη χώρα στο χάος είναι τα λεγόμενα εργασιακά.
Και όταν λέμε εργασιακά εννοούμε τα προνόμια
και τις εξουσίες των επαγγελματιών (αρχι)συνδικαλιστών και των συντεχνιών που εκπροσωπούν.
Και, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το δικαίωμά
τους να κηρύσσουν όποτε θέλουν απεργίες, ακόμη
και σε δημόσιες ή ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις,
με στημένες αποφάσεις των μειοψηφιών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους εργαζομένους, ενώ
στην πραγματικότητα εκπροσωπούν μόνον ένα
διεφθαρμένο συνδικαλιστικό κατεστημένο. Το δικαίωμά τους να απονέμουν στους εαυτούς τους
προνόμια (συντάξεις, προαγωγές, άδειες, προστασία από απολύσεις και μεταθέσεις, κ.λπ.). Το δικαίωμά τους να ρυθμίζουν αυτοί, μέσω των
συλλογικών συμβάσεων, το καθεστώς απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και να εκβιάζουν τους επιχειρηματίες. Το δικαίωμά τους να εμποδίζουν
όσους επιθυμούν να εργαστούν σε περίοδο απεργίας. Την απαγόρευση των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε ανταπεργία για να προστατέψουν τις
επιχειρήσεις τους από τις εκβιαστικές απεργίες
των συνδικαλιστών. Αυτά και άλλα συναφή, των
οποίων την κατάργηση, απολύτως δικαιολογημένα, ζητούν οι δανειστές, ώστε να υπάρξουν οι
προϋποθέσεις ανάπτυξης της χώρας και να γίνουν
επενδύσεις.
Ομως σε αυτά δεν μπορεί να υποχωρήσει η «αριστερή» μας κυβέρνηση. Μπορεί να έχουμε υποχωρήσει σε σωρεία άλλων αδικαιολόγητων
απαιτήσεων των δανειστών που θίγουν όλους τους

το νέο Υπερταμείο στα πρώτα του βήματα περιφρονεί σκαιά
ένα ιστορικό σωματείο 70 ετών που εκπροσωπεί άμεσα 30.000
συνταξιούχους και έμμεσα άλλους 120.000 μηχανικούς. Λησμονεί δε ότι το υγιέστερο Ταμείο μας της χώρας καλύπτει τα
ελλείμματα του ΕΦΚΑ με την αρπαγή της περιουσίας του.
Η πρώτη μας απάντηση ήταν να απαγορεύσουμε συμβολικά με
ανθρώπινη αλυσίδα την είσοδο στα γραφεία του ΕΦΚΑ σε
οποιονδήποτε επί μισή ώρα και να βροντοφωνάξουμε τα αγωνιστικά μας συνθήματα.
Έπεται η ΣΥΝΕΧΗΣ νόμιμη διεκδίκηση του δικαιώματός μας να
λάβουμε γραπτές απαντήσεις. Το έχουν παρεξηγήσει. Δεν
είναι αφέντες μας, υπηρέτες των εργαζομένων και των συνταξιούχων είναι και θα παραμείνουμε ακλόνητοι μέχρι να το
καταλάβουν.
ΚΑΛΟΥΜΕ
Όλους τους θιγόμενους από τον αντιασφαλιστικό 4387/16 ΣΕ
ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας
την Παρασκευή 7/4/17 ώρα 9.30, όχι για να επηρεάσουμε την
ολομέλεια των ανώτατων δικαστών στη λήψη απόφασης πάνω
στις πολλές προσφυγές που θα εκδικασθούν, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά
για να αναδείξουμε το αντικοινωνικό πρόσωπο της υποταγής
στις επιταγές της Ξενοκρατίας.
Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΕΣΤΑΜΕΔΕ Κώστας Δούκας

πολίτες ακόμη και τους πιο φτωχούς. Σε αυτά
όμως δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε, γιατί θίγουν εμάς. Θίγουν τις ιδεοληψίες μας. Θίγουν την
ουσία ύπαρξής μας. Οχι, σε αυτά δεν υποχωρούμε
έστω και εάν έτσι οδηγούμε τη χώρα στην καταστροφή. Αυτοί είναι οι λόγοι που δεν κλείνει η
αξιολόγηση και, εάν δεν αλλάξει τακτική η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ.
Το τραγικό είναι ότι ούτε η αντιπολίτευση, και
ιδίως η αξιωματική, δεν φαίνεται διατεθειμένη να
κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί δυστυχώς και η ίδια είναι όμηρος του συνδικαλιστικού
κατεστημένου. Εάν η αντιπολίτευση δηλώσει ότι
θα ψηφίσει και αυτή τα μέτρα για τα εργασιακά
που απαιτούν οι δανειστές, η κυβέρνηση θα κλείσει την αξιολόγηση την ίδια μέρα. Γιατί είναι σίγουρο ότι, εάν οι δανειστές ικανοποιηθούν στα
εργασιακά, θα υποχωρήσουν στα υπόλοιπα που
απομένουν.
Ετσι, όμως, η χώρα παραμένει όμηρος του διεφθαρμένου συνδικαλιστικού κατεστημένου, που
είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που
έχουμε φθάσει στο σημείο αυτό, και δυστυχώς με
το υπάρχον πολιτικό κατεστημένο δεν φαίνεται να
υπάρχει διέξοδος.
Οταν ο τουρίστας έρχεται από την άλλη άκρη του
κόσμου για να επισκεφθεί την Ακρόπολη και αυτή
είναι κλειστή γιατί κάποιοι συνδικαλιστές αποφάσισαν να κάνουν απεργία, δεν μπορεί να μιλάμε
για τουρισμό. Οταν το οποιοδήποτε ΠΑΜΕ ή άλλη
συνδικαλιστική οργάνωση αποφασίζει να εκβιάζει
τον κάθε επιχειρηματία με αδικαιολόγητες απεργίες και με παρακώλυση εκείνων που θέλουν να
εργασθούν, δεν μπορεί να μιλάμε για επενδύσεις
και νέες θέσεις εργασίας. Και δεν ανέφερα τυχαία
το ΠΑΜΕ, γιατί αυτό είναι υπαίτιο που έχουν κλείσει οι μεγαλύτερες παραδοσιακές βιομηχανίες
μας. Γιατί, ενώ υποτίθεται ότι αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργατών, παραβλέπει το γεγονός
ότι, για να υπάρχουν εργάτες, πρέπει να υπάρχουν
και εργοδότες. Και με την ευκαιρία θέλω να επι-

σημάνω και μερικά ακόμη που συμβαίνουν στη φαιδρή μας χώρα, όπως έχει καταντήσει.
...Οταν ξεκινά κανείς για να πάει στην εργασία του
και οι συγκοινωνίες δεν λειτουργούν γιατί οι συνδικαλιστές που τις ελέγχουν αποφάσισαν, έτσι
ξαφνικά, να κάνουν απεργία, δεν μπορεί να μιλάμε
για ανεκτές συνθήκες διαβίωσης.
Οταν μία ομάδα ελαχίστων ατόμων μπορεί να κλείνει κεντρικούς δρόμους και να προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεν μπορεί να μιλάμε για
ευνομούμενη πολιτεία. Οταν οποιοσδήποτε μπορεί να φορέσει μία κουκούλα και να κάψει το κατάστημά σου, χωρίς η αστυνομία να κάνει τίποτε,
δεν μπορεί να μιλάμε για ασφάλεια.
Οταν υπογράφονται συμβάσεις παραχώρησης για
αξιοποίηση δημοσίων χώρων ή εγκαταστάσεων και
δημιουργία θέσεων εργασίας και ο οποιοσδήποτε
μπορεί να καθυστερεί την έναρξή της υποβάλλοντας κάποια ένσταση που για να κριθεί θα περάσουν
μερικά χρόνια, δεν μπορεί να μιλάμε για λειτουργία της Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου και να περιμένουμε να αξιοποιήσουμε τα πλούσια φυσικά
και γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.
Οταν δαπανούμε τεράστια ποσά για να εκπαιδεύουμε δωρεάν το καλύτερο δυναμικό της χώρας
μας και το στέλνουμε έτοιμο για αξιοποίηση και
προσφορά στα άλλα κράτη, δεν μπορεί να μιλάμε
για στοχευμένη εκπαίδευση.
Οταν, τέλος, ζητούμε εκλογές για να αναλάβουμε
τη διακυβέρνηση της χώρας χωρίς να εκθέτουμε
στους ψηφοφόρους ένα συγκεκριμένο και λεπτομερές πρόγραμμα, δεν μπορεί να μιλάμε για δημοκρατία.
Ιωαννης Γ. Κουλουρης,
Δρ μηχ/γος ηλ/γος ΕΜΠ – Αθήνα
σ.σ. Οι σοφοί αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν ως
άριστο “μέτρον άριστον”. Κάθε “εκτροπή” από το
μέτρο, προς όποια κατεύθυνση, χωλαίνει. Και
εδώ και ο αναγνώστης μας το προσπερνά και
πολλές συνδικαλιστικές ενώσεις.

Κυρία διευθύντρια
Πρόσφατα είδαμε λαμπρές τελετές και ακούσαμε
λόγους περισπούδαστους από υψηλά ιστάμενα
πρόσωπα, για την όντως σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου στο ελληνικό Δημόσιο· έργο πολιτισμού, λαμπρό και πολύτιμο, ιδιαίτερα για τους
καιρούς αυτούς της κρίσης, της κατάθλιψης και της
βαρβαρότητας…
Χαρμόσυνο το μήνυμα και δίκαιος ο έπαινος. Αδικη
όμως η αμνημοσύνη της πολιτείας, για το πλήθος
των ευεργετών που στέριωσαν ετούτο τον τόπο με
πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, σχολές, σχολεία, νοσοκομεία, στάδια, Ζάππεια, θωρηκτά, όταν αυτός
βρισκόταν σε κατάσταση ανυπαρξίας. Και αυτό,
γιατί δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ ένα αφιέρωμα τιμής
προς όλους, που, ως «σήμα», θα σήμαινε τη μεγαλοσύνη της προσφοράς τους· όπως μία ημέρα μνημόνευσης, ή κάτι άλλο.
Νιώθοντας άδικη τη λησμονιά γι’ αυτούς που προσέφεραν δωρεάν στον τόπο την προκοπή των
κόπων τους και, προπαντός, γι’ αυτούς που έδωσαν
τον μοναδικό τους «οβολόν», θεώρησα καλόν να
θυμίσω ένα άγνωστο περιστατικό, που έλαβε χώρα
στα δύσκολα χρόνια του 19ου αι. και αφορά σε κάποιον Ηπειρώτη, που το όνομά του κανένας δεν
γνωρίζει.
Λέγεται πως μία μέρα στο Μέτσοβο, βρήκαν στο καλύβι του νεκρό έναν γέροντα, μοναχικό, φτωχό
επαίτη και κάτω από το μαξιλάρι του, τυλιγμένο σε
μια κόλλα χαρτί, ένα πεντόλιρο.
Στο χαρτί, με «κολλυβογράμματα», ήταν γραμμένη
η φράση: «Για το Πανεπιστήμιο της Αθήνας»
… «άγια ταπεινότητα των απλών πραγμάτων».
Βασιλης Χαρισης
Μαρούσι

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη, για την ωραία και
απαραίτητη μνημοσύνη. Γιατί σημασία έχει να έχεις
τη χαρά να δίνεις, όχι η ποσότητα. Γι’ αυτό συμφωνούμε με την πρόταση μιας ημέρας αφιερωμένης
στους αφανείς δωρητές...

Συνδρομή - συμβολή στην προσπάθειά σας
Κύριοι,
η σημερινή κατάθεση είναι πλέον της ετήσιας συνδρομής. Είναι ενδεικτική, είναι έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών σας, για
επίκαιρη, έγκυρη πληροφόρηση. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” και “εύγε” σε όλους σας.
Με εκτίμηση
αναγνώστρια
σ.σ. Ευχαριστούμε θερμά την αναγνώστρια για τη
συμβολή της στην προσπάθειά μας, αλλά και για τα
καλά της λόγια.
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Πρωταθλήτριες τα κορίτσια του 1ου Λυκείου Βούλας
στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ
Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι,
το οποίο κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, το 1ο Λύκειο Βούλας επικράτησε με 52-48 του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης κατακτώντας το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα κοριτσιών. Η τελική φάση του
Πρωταθλήματος διεξαγόταν στη Λεμεσό χθες και σήμερα όπου η ομάδα
της Βούλας νίκησε στον ημιτελικό το
5ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου με σκορ
69-45 και έτσι προκρίθηκε στο σημερινό τελικό που την οδήγησε στη μεγάλη νίκη και τη μοναδική διάκριση για
τον αθλητισμό στην πόλη μας.
Η σύνθεση της ομάδας
Μαρία Αναστασόπουλου, Αλεξάνδρα
Δανδουλάκη, Σαβίνα Καραλή, Ζωή
Κορρέ, Ελευθερία Μαγγίνα, Χριστίνα

Μαργαρίτη, Βαρβάρα Μυλωνάκη,
Μαρία Παυλινέρη, Ιβάνα Ράτσα
Δήμητρα Συγγρού, Γεωργία Τσιχλάκη,
Ιωάννα Χατζηβασιλείου
Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη σε διά-

Μπορεί η Ράτσα να πέτυχε 16 πόντους,

ταξη box and one, με την Κατερίνα Τσινέκε να ακολουθεί παντού την Ιβάνα
Ράτσα, και τις άλλες τέσσερις παί-

“Τα Μαθηματικά στην Τέχνη”
στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης
Το 2ο Γυμνάσιο Βάρης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, την περίοδο 2016-2018, αναλαμβάνοντας το
έργο Maths in Art (Τα Μαθηματικά στην
Τέχνη), σε συνεργασία με άλλες 6 χώρες:
Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Λιθουανία,
Κύπρο και Τουρκία. Δεκαπέντε καθηγητές
των παραπάνω χωρών υποδέχτηκε το 2ο
Γυμνάσιο Βάρης (6.3.17) και αφού ξεναγήθηκαν στο σχολείο συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά
δρώμενα
παρακολούθησαν
δειγματική
διαθεματική διδασκαλία

Mαθηματικών, Iστορίας και Καλλιτεχνικών
στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Η χρυσή
τομή στην αρχιτεκτονική κατασκευή των
αρχαίων ναών, με μελέτη περίπτωσης τον
Παρθενώνα». Την επιμέλεια της διαθεματικής διδασκαλίας είχαν οι καθηγητές Αγγελετοπούλου Μαρία, Βελέντζας Ιωάννης και
η συντονίστρια του προγράμματος Δρ.
Σκουρολιάκου Παναγιώτα.
Το 2ο Γυμνάσιο Βάρης είναι ένα από τα 85
σχολεία από όλη της Ελλάδα, των οποίων

κτριες σε άμυνα ζώνης, είχε ως στόχο
να αποσυντονίσει το μεγάλο επιθετικό
όπλο της Βούλας, κάτι το οποίο κατάφερε σε μεγαλο βαθμό. Τα 30(!) όμως
επιθετικά ριμπάουντ που πήρε το Λύκειο της Βούλας ήταν το κλειδί της
αναμέτρησης, καθώς πέτυχαν παραπάνω από τους μισούς τους πόντους
από δεύτερες ή και τρίτες επιθέσεις.

εγκρίθηκαν τα προγράμματα τους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την αντιπροσωπεία των χωρών και εκπροσώπους του 2ου Γυμνασίου Βάρης, υποδέχτηκε αντιπροσωπεία του Δήμου των 3Β με
επικεφαλής τον δήμαρχο, ο οποίος τους
ενημέρωσε για την πολιτιστική, τουριστική,
κοινωνική και ιστορική ζωή του Δήμου
Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τόνισε τη συνεισφορά τους στα
εκπαιδευτικά θέματα της περιοχής. Η εκδήλωση έληξε με την ανταλλαγή δώρων
μεταξύ του δημάρχου και των ξένων αντιπροσωπειών.
Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα αφορά
αφενός στην προώθηση ποικίλων δημιουργικών, ευχάριστων κι εύληπτων για τους
μαθητές μεθόδων εκμάθησης των μαθηματικών, και, αφετέρου στη διερεύνηση της
διάχυσης των μαθηματικών εννοιών σε
πολλά άλλα γνωστικά πεδία.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με διαθεματικές
δράσεις τις οποίες αναλαμβάνουν, υποστηρίζουν και παρουσιάζουν –καθοδηγούμενοι
από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς- οι μαθητές του Γυμνασίου στο μάθημα των Μαθηματικών,
της
Γεωγραφίας,
της
Πληροφορικής, των Καλλιτεχνικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας αλλά
και των Ξένων Γλωσσών, ενώ η σύνθεση, η
αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση του
προγράμματος ολοκληρώνεται στις προγραμματισμένες συναντήσεις των εκπαιδευτικών.

αλλά η Βαρβάρα Μυλωνάκη με κρίσιμους πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο κράταγε την ομάδα της μπροστά
στο σκορ. Από την ομάδα της Θεσσσαλονίκης, οι αδερφές Τσινέκε είχαν για
ακόμα μία φορά σπουδαία απόδοση.

Τα δεκάλεπτα: 11-14, 21-36, 31-40, 48-52
1ο Λύκειο Βούλας: Χατζηβασιλείου 6
(10ρ.), Μαγγίνα 3, Κορρέ, Τσιχλάκη 7
(1), Ράτσα 16 (2τρ., 15ρ.), Κάραλη 5 (1),
Αναστασοπούλου 6, Μυλωνάκη 9 (1).
Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης: Παπαδοπούλου 2, Τσινέκε Ε. 15, Τσινέκε
Κ. 15 (2), Κατσαμούρη 3, Βαντσιούρη 5
(1), Γρίτζαλη 3, Δαιμονάκου, Μπουντούκα 5 (10ρ.)
O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε:
«Ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια του 1ου Λυκείου Βούλας για
τη μεγάλη νίκη τους. Για μία
ακόμα φορά η πόλη μας ακούγεται στο πανελλήνιο εξ αιτίας των
αθλητικών διακρίσεων της νεολαίας μας η οποία μας πλημμυρίζει πάλι με υπερηφάνεια. Θέλω
να συγχαρώ κάθε μία ξεχωριστά
τις παίχτριες της ομάδας, τον προπονητή τους, Γιάννη Παπαϊωάννου και
όλους τους συντελεστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας και να προτρέψω όλα
τα νέα παιδιά της πόλης μας να παραδειγματιστούν απ’ αυτή τη διάκριση και
να γεμίσουν τα γήπεδα μας».

Πολύτιμη η συλλογή πλαστικών καπακιών
Ενα αναπηρικό αμαξίδιο στην «Αγάπη για τη Ζωή»
Πρωταγωνιστές, οι μαθητές
του Γενικού Λυκείου Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου, που με τη συλλογή
πλαστικών καπακιών εξα-

(540.000 περίπου) ισοδυναμεί με ένα αμαξίδιο. Η
δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης

καπακιών είναι Πέτρος Γιατζάκης ο οποίος εξήρε την
προσπάθεια των μαθητών
του και αναφέρθηκε στο
διπλό όφελος από τη συλ-

σφάλισαν ένα αναπηρικό
αμαξίδιο για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων «Αγάπη για τη Ζωή».
Διευθυντής του Λυκείου
Κρυονερίου που ενέπνευσε
τους μαθητές στη συλλογή

λογή πλαστικών καπακιών:
― η αρωγή στην προσφορά
στον συνάνθρωπο και
― το όφελος στο περιβάλλον από την ανακύκλωση.

Ένας

τόνος

καπάκια
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«ἄπιτε»!
Ἐκ Φυσικολογίας
ἄρχεσθαι &
Ἀφυσικολογίας
παύεσθαι
ΘΑΛΗΣ ΕΞΑΜΥΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
(640/624 - 546)
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να προχωρήσουμε με μεγαλύτερα βήματα στην κατανόηση του Σύμπαντος και των μυστικών του».
(Τζωρτζ Μπηντλ, 1903-1989, Αμερικανός Γενετιστής,
Νόμπελ φυσιολογίας και ιατρικής το 1958).
ΣΧΟΛΙΟ: Όλοι οι ξένοι νομπελίστες διάβασαν και μελέτησαν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και κέρδισαν
επάξια το ετήσιο διεθνές βραβείο (Alfred B. Nobel 18331896. Πρώτη απονομή το 1901) με πολύ υψηλό κύρος
που απονέμεται από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία
Επιστημών. Καιρός είναι να την μελετήσουμε κι εμείς,
όπως οι δυο νομπελίστες μας, Γ. Σεφέρης και ο Οδ.
Ελύτης που πήραν το νόμπελ Λογοτεχνίας, μπας και τα
καταφέρουμε να τα τριπλασιάσουμε!

Προσω-κρατικῶς
ζῆν

«Τί ἥδιστον “τό ἐπιτυγχάνειν”.
Τί τό θεῖον, “τό µήτε ἀρχήν ἔχον µήτε τελευτήν”.
Τί δύσκολον εἴη τεθεαµένος, ἔφη, “γέροντα τύραννον”».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Α’, 36)

(= Τι είναι το πιο γλυκό και ευχάριστο, “Οι επιτυχίες”.
Τι είναι το θείον (η θειότητα) “εκείνο που δεν έχει ούτε
αρχή ούτε τέλος”.
Ποιο το δύσκολο (παράξενο, πρωτοφανές) πράγμα που
είχε αντικρίσει, απάντησε, “γέρο τύραννο”).
ΣΧΟΛΙΟ: Βασική διαπίστωση και προειδοποίηση προς
τους εξουσιολάγνους και αρχολίπαρους, πως οι τύραννοι
δεν προλαβαίνουν να γεράσουν! Η διαχείριση της εξουσίας τους και η διακυβέρνησή τους δεν είναι ισόβια.
Ο Ξενοφών στα “Απομνημονεύματά” του, βιβλίο Δ’ 2, 9,
5, στο διάλογο του Σωκράτη με τον Ευθύδημο, ξεφωνίζει πως: «Νή τήν Ἥραν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἄγαµαί
γέ σου, διότι οὐκ ἀργυρίου καί χρυσίου προείλου θησαυρούς κεκτῆσθαι µᾶλλον ἤ σοφίας·
δῆλον γάρ ὅτι νοµίζεις ἀργύριον καί χρυσίον
οὐδέν βελτίους ποιεῖν τούς ἀνθρώπους, τάς δέ
τῶν σοφῶν γνώµας ἀρετῇ πλουτίζειν τούς κεκτηµένους».
(= μα την Ήρα, είπε ο Σωκράτης, σε θαυμάζω πράγματι
γιατί δεν προτίμησες να αποκτήσεις θησαυρούς αργυρών και χρυσών νομισμάτων περισσότερο παρά θησαυρούς σοφίας· γιατί είναι φανερό πως θεωρείς ότι τα
αργυρά και τα χρυσά νομίσματα καθόλου δεν κάνουν καλύτερους τους ανθρώπους, ενώ οι γνώμες των σοφών
ανθρώπων εμπλουτίζουν και θωρακίζουν με αρετή εκείνους που τις κάνουν κτήμα τους).

ΘΑΛΗΣ, ΕΞΑΜΥΟΥ
ΜΙΛΗΣΙΟΣ 640/624 - 546
«ἠρώτησε τις αὐτόν εἰ
λάθοι θεούς
ἄνθρωπος ἀδικῶν·
“ἀλλ᾽οὐδέ
διανοούµενος”, ἔφη»
(Κάποιος τον ρώτησε αν διαφεύγει την προσοχή των θεών
ένας που αδικεί. “Ούτε όταν το σκέπτεται”, απάντησε).

«Όταν γνωρίσουμε σε βάθος την Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και μελετήσουμε τις προτάσεις της, θα μπορούμε

«Υπερασπιστείτε την Ελλάδα, γιατί σ’ αυτή χρωστάμε
τα φώτα μας, τις επιστήμες, τις τέχνες και όλες τις αρετές μας. Και μη φοβηθείτε πως θα κλονιστεί η ισορροπία της Ευρώπης».
(Φρανσουά Αρουέ, “Βολταίρος”, 1694 - 1778, Γάλλος διανοούμενος)

«Αυτό που χρειάζεται η Δύση σήμερα είναι να ξαναγυρίσει στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία».
«Όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος στη Δύση θεωρούμε
την Ελλάδα Μητέρα μας».
(Ροζέ Γκαρωντύ, 1913-2012, Γάλλος φιλόσοφος και ιστορικός
αναθεωρητικός).

Αναφέραμε στο προηγούμενο φύλλο της Εβδόμης,
25.3.2017, πόσο ο Θαλής εκτιμούσε τα ζώα, τις γυναίκες
και τους βαρβάρους (= μη Έλληνες).
Προς επίρρωση των γραφέντων σάς παραθέτουμε άλλη
μια πηγή/απόσπασμα από τον Πλούταρχο, το έργο “ΒΙΟΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, «Πύρρος και Γάιος Μάριος» § 46, 2731, όπου ο φιλόσοφος Πλάτων υποστήριζε τα ίδια σχεδόν με τον Θαλή:
«Πλάτων µέν οὖν ἤδη πρός τῷ τελευτᾶν γενόµενος ὕµνει τόν αὑτοῦ δαίµονα καί τήν τύχην,
ὅτι πρῶτον µέν ἄνθρωπος, εἶτα Ἕλλην, οὐ
βάρβαρος οὐδέ ἄλογον τῇ φύσει θηρίον γένοιτο, πρός δέ τούτοις, ὅτι τοῖς Σωκράτους
χρόνοις ἀπήντησεν ἡ γένεσις αὐτοῦ».
(= Ο Πλάτων λοιπόν όταν πλησίαζε το τέλος της ζωής
του εξυμνούσε το δαιμόνιό του και μακάριζε την τύχη
του, γιατί καταρχάς γεννήθηκε άνθρωπος, ύστερα
Έλλην όχι βάρβαρος, ούτε ως προς τη φύση του ά-λογο
θηρίο, και πέρα απ’ αυτά, επιπροσθέτως γιατί η γέννησή
του συνέπεσε στα χρόνια/εποχή του Σωκράτη).
ΣΧΟΛΙΟ: Ο Πλάτων μακαρίζει την τύχη του που γεννήθηκε στα χρόνια του Σωκράτη και του δόθηκε έτσι η δυνατότητα να τον γνωρίσει ως δάσκαλο.
Εμείς αισθανόμαστε τυχεροί και ευτυχισμένοι και για
έναν άλλο λόγο, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε σε μέθεξη με τον Αρχαίο Ελληνικό Λόγο και να
γνωρίσουμε ανόθευτα (από το πρωτότυπο) τα αθάνατα
έργα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.
Ας μην ξεχνούμε πως στους Ολυμπιακούς αγώνες, την
ύψιστη κατάκτηση αθλητική, πνευματική, ηθική, πολιτική

και θρησκευτική των Ελλήνων, επιτρεπόταν η συμμετοχή σ’ αυτούς μόνο των Ελλήνων και όχι των βαρβάρων. Άπαντες οι Έλληνες ήσαν κλητοί για να καταστούν
κλυτοί (= ένδοξοι, ξακουστοί, διάσημοι).
Οι βάρβαροι (= μη Έλληνες) αποκλείονταν ακόμη και
από τα Ιερά Ελληνικά Μυστήρια, τα Ορφικά (Θράκη), τα
Καβείρια (Σαμοθράκη) και τα Ελευσίνια (Ελευσίνα), όπου
οι μυημένοι, απαλλάσσονταν από το φόβο του θανάτου
και πετύχαιναν την ομοίωση με το θεό (= θέωση “ὁμοιοῦσθαι τῷ θεῷ”)

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Πρόδρομος όλων των Ανατολικών
Θρησκειών και του Διαφωτισμού
«Ο Χρυσός Κανόνας της ορθής συμπεριφοράς και μεταχείρισης των ανθρώπων».
Όταν ρώτησαν τον Θαλή για το πώς θα μπορούσαμε να
ζήσουμε κατά τον πιο ορθό και δίκαιο τρόπο, εκείνος
απάντησε, «αν δεν κάνουμε οι ίδιοι αυτά που κατηγορούμε τους άλλους». Να απέχουμε δηλαδή να κάνουμε
αυτά που καταδικάζουμε στους άλλους.
«Πῶς ἄν ἄριστα καί δικαιότατα βιώσαιµεν,
“ἐάν ἅ τοῖς ἄλλοις ἐπιτιµῶµεν, αὐτοί µή
δρῶµεν”», (κοινώς, μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να
σου κάνουν). (Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”,
βιβλίο Α’, 36)

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ
Μην κάνεις τίποτε στους άλλους, που αν συνέβαινε σ’
εσένα θα σου προκαλούσε πόνο: αυτό είναι το άθροισμα
του καθήκοντος.
ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ
Μην κάνεις στον πλησίον σου αυτό που είναι μισητό σ’
εσένα.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Να συμπεριφέρεσαι στους άλλους, όπως θα ήθελες να
συμπεριφέρονται εκείνοι σ’ εσένα.
Η Παλαιά Διαθήκη (Τωβίτ δ', 15) το ”δανείστηκε” διατυπώνοντάς το: «Και ο συ µισείς, µηδενί ποιήσης», το
οποίο ανάγεται στον 6ο αι. π.Χ. και ανήκει στον Κλεόβουλο
το Λίνδιο: ὃ σὺ µισεῖς ἑτέρῳ µὴ ποιήσῃς (= εκείνο
που δεν θέλεις να πάθεις, μην το κάνεις σε άλλον).
ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
Κανένας από εσάς δεν θεωρείται πιστός μέχρι να επιθυμήσει για τον αδελφό του αυτό που επιθυμεί για τον
εαυτό του.
ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ
Μη βλάπτεις τους άλλους με τρόπους που εσύ ο ίδιος
θα θεωρούσες επιβλαβείς.
ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ ή ΚΟΜΦΟΥΚΙΣΜΟΣ
Ό,τι δεν επιθυμείς για τον εαυτό σου, μην το επιβάλεις
στους άλλους.
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Να ενεργείς μόνο σύμφωνα με το αξίωμα που θα μπορούσε την ίδια στιγμή να γίνει παγκόσμιος νόμος.
Κατηγορική προσταγή του Ιμμάνουελ Καντ (1724-1804),
Γερμανού Φιλοσόφου: «Πράττε μόνο βάσει εκείνης της
αρχής, διά της οποίας μπορείς ταυτόχρονα να θέλεις
να καταστεί αυτή καθολικός νόμος».
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
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ΕΒΔΟΜΗ

25η Μαρτίου στα 3Β
Η έκπληξη στην παρέλαση του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, που την 25η Μαρτίου έγινε στη Βάρη,
ήταν η παρουσία του εξωραϊστικού Συλλόγου “Ευ-

ρυάλη” που παρήλασε το χορευτικό του, για πρώτη φορά, με τις παραδοσιακές
φορεσιές του, που πράγματι ήταν εντυπωσιακή.
Και δεν ήταν μόνο αυτό.
Μετά τη λήξη της παρέλασης οι ίδιες γυναίκες, παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο στην πλατεία Δήμα.
Ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευράλη Βούλας” διατηρεί τμήμα παραδοσιακών χορών για ενήλικες (γυναίκες και άνδρες) πολλές δεκαετίες με πολύ
καλές παρουσίες σε εκδηλώσεις που οργανώνει ο ίδιος ο Σύλλογος.
Πληροφορίες Εφη Γαβριλάκη, 6937730962

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προβληθείτε στις
σελίδες μας
με μία συνδρομή
της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052
press@ebdomi.com
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WIKIPEDIA ή
ΒΙΚΙ-ΑΠΑΙΔΕΙΑ
3 Αυθεντικότητα ή “σκουπίδι”
3 Εγκυρότητα ή “αρβύλα”

του δημοσιογράφου
Βασίλη Κασιμάτη

Έρευνα για την αυθεντικότητα και την
εγκυρότητα των πληροφοριών της πασίγνωστης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας
Βικιπαίδεια (wikipedeia).
Το ίντερνετ μορφώνει ή παραμορφώνει;

ΕΒΔΟΜΗ

ύποπτο Έλληνα διαχειριστή του Βικιπαίδεια, με το όνομα
Κ.Κ. Ο εν λόγω υπάλληλος είχε το θράσος μάλιστα, να
μου ομολογήσει δημόσια ότι διέγραψε το βιογραφικό μου
από το Βικιπαίδεια λόγω των θέσεων μου σε ένα προ
ετών ρεπορτάζ μου. Φακελωμένος δηλαδή ο Κασιμάτης!
Κοντολογίς ο νεαρός, Ελληνικής καταγωγής κομπιουτεράς στη μακρινή Καλιφόρνια, με δίκασε μονάχος του και
έκρινε ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθώ στο Βικιπαίδεια,
λόγω "κακής" (ανατρεπτικής) διαγωγής μου σε ένα από
τα χιλιάδες ρεπορτάζ μου. Απίστευτο; Να πως τελικά γίνεται το "κουκούλωμα".
Έψαξα να βρω κι άλλους δημοσιογράφους που να είναι
αντιμνημονιακοί και εν γένει αντιδρώντες στο "σύστημα".
Όπως ο Αντώνης Μυλωνάκης, ο Άκης Παυλόπουλος, ο
Γιάννης Λοβέρδος, ο Στέφανος Χίος και αρκετοί άλλοι.
Δεν βρήκα κανέναν καταχωρημένο στο Βικιπαίδεια!! Όλοι
οι "ανατρεπτικοί"... απουσιάζουν! Έτσι απλά.
Σε αντιδιαστολή βρήκα όλους όσους "συναδέλφους" αναζήτησα εκ των γνωστών… διαπλεκόμενων. Εδώ δεν θα
αναφέρω ονόματα, τα γνωρίζουμε όμως όλοι! Ακόμα και
άσημους που όμως έχουν προσφέρει "τα μάλα" στον
"αγώνα" υπέρ της Νέας Τάξης Πραγμάτων του 4ου Ράϊχ!
Αυτοί είναι όλοι δεκτοί στο ιερατείο του Βικιπαίδεια
(Wikipedia), που ανήκει στον Όμιλο WIKIMEDIA του γνωστού νεόπλουτου Τζίμι Γουέιλς.

Είμαστε όλοι φακελωμένοι. Παγκοσμίως. Υπόγειες διαδρομές των Wikipedia, Facebook, Google.
Το 80% των χρηστών του διαδικτύου έχουν την πεποίθηση, ότι το γνωστό σε όλους μας “Βικιπαίδεια” αποτελεί
μια σοβαρή και αξιόπιστη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάλιστα την εντύπωση
ότι τα λήμματα (καταχωρήσεις) συγκεντρώνονται από
επιτροπές ειδικών επιστημόνων και τέλος πάντων είναι
άξιο να αντικαταστήσει τους έντυπους τόμους των εγκυκλοπαιδειών που αγοράζαμε τα παλιά καλά χρόνια για τα
σπίτια μας.
Λάθος!! Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ, το
Βικιπαίδεια δυστυχώς είναι αναξιόπιστο!
Και είναι αναξιόπιστο γιατί διαπιστώσαμε ότι τελικά τις
καταχωρήσεις (λήμματα) στο Βικιπαίδεια τις κάνει ο οποιοσδήποτε!! Και βέβαια όχι ειδικοί! Ακόμα και μικρά παιδιά!!!
Ανακαλύψαμε ότι ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει.
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον ιστότοπο καθώς στα πολύ ψιλά γράμματα, εκεί που δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ κανείς, αναφέρεται: "Το Βικιπαίδεια
δεν εγγυάται το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων. Το
ίδρυμα Wikipedia είναι πάροχος φιλοξενίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν λάθη σε αυτό τον
ιστότοπο. Κάθε συντάκτης (βικιπαιδιστής) είναι υπεύθυνος για τη συνεισφορά (καταχωρήσεις) του".
Σοκάρει όμως το πως μια σελίδα στο διαδίκτυο έγινε
τόσο γνωστή και την χρησιμοποιούν όλοι, ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΑ
Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΌΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ...ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!!!!!!!!!!! Και το "πολύχρωμο" οδοιπορικό στο παγκόσμιο κόσμο της
ασάφειας ξεκινά.
Καταχωρώ λοιπόν πειραματικά ένα βιογραφικό λήμμα στο
όνομά μου. Βασίλης Κασιμάτης-Δημοσιογράφος. Με τον
ίδιο τρόπο που εμφανίζονται και άλλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ή συγγραφείς που έχουν ανάλογη πορεία στο
δημόσιο βίο. Μάλιστα ζήτησα και τη βοήθεια συναδέλφου
συγγραφέα που είναι ήδη καταχωρημένος στο Βικιπαίδεια.
Μετά από μία ώρα το λήμμα διεγράφη. Η πράξη έγινε από

Εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, δίπλα ακριβώς στα άλλα μεγάλα παγκόσμια "εργαλεία διαφθοράς"
ήτοι facebook, google, twitter, Airbnb, κλπ.
Επί του πρακτέου, όποιος θέλει, ανοίγει ένα λογαριασμό
στο Βικιπαίδεια και ονομάζεται πλέον Βικιπαιδιστής. Και
ανεβάζει ό,τι του κάνει κάνει κέφι. Μπορεί να είναι
σωστό, μπορεί και λάθος. Τα άλλα μέλη/Βικιπαιδιστές
(όσοι είναι εγγεγραμμένοι-εσείς όχι!) μπορούν να κάνουν
ενστάσεις και αλλαγές στο λήμμα του άλλου. Και έτσι
ακριβώς στοιχειοθετούνται τα λήμματα του Βικιπαίδεια.
Το να παραμείνει ένα λήμμα, κυρίαρχο συστατικό αποτελεί το αν είναι κατά του συστήματος της παγκόσμιας διαπλοκής. Αν είναι, οι διαχειριστές από κάθε χώρα το
αφαιρούν πάραυτα. Έτσι απλά και φασιστικά. Αν δεν
είναι, το σύστημα επαφίεται στον έλεγχο που τυχόν θα
κάνουν οι άλλοι.
Γονατογραφήματα λοιπόν τα λήμματα δίχως ουδεμία επιστημονική ομάδα να ασκεί τον έλεγχο. Άβουλα αμούστακα νεαρά ανθρωπάκια-ρομποτάκια, οι διαχειριστές
(admin) που κατέχουν τα κλειδιά του διαδικτυακού "παραδείσου".
Βέβαια, έχουν και μεγάλο όγκο με σωστές πληροφορίεςκαταχωρήσεις. Όμως με δέλεαρ αυτές τις άκακες και
ακίνδυνες για το "σατανικό σύστημα" τους σωστές πληροφορίες-καταχωρήσεις, περνούν ταυτόχρονα και οι
"άλλες", οι κακές, ψευδείς και δόλιες πληροφορίες και
ιδού όλη η παγκόσμια διαπλοκή. Αλλάζουν οι συνήθειες
των λαών μας, διεθνοποιούμαστε μέσα από την "paideia"

(παιδεία τους), τα ήθη, η ταυτότητα και η κουλτούρα περνούν στο φάσμα της λήθης και σταδιακά γινόμαστε αυτό
που έχουν σχεδιάσει. Φθηνές παραγωγικές και ταυτόχρονα καταναλωτικές μονάδες με ένα νούμερο ο καθένας μας στη πλάτη του.

Η ΜΚΟ
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παγκόσμια Wikipedia δεν έχει
διαφημίσεις!!! Χιλιάδες άτομα προσωπικό… χωρίς διαφημιστικά έσοδα!! Και αναρωτιέται κανείς, "μα καλά, πόθεν
έσχες";; Και η απάντηση; Είναι Μ.Κ.Ο.!! Η "μητέρα" των
σκοτεινών ΜΚ.Ο. παγκοσμίως! Και επειδή κανείς δεν δουλεύει εθελοντικά στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας,
που όπως καλά ξέρουμε εκεί ο βασικός μισθός είναι
3/4000 δολάρια, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι τα έσοδά τους
(πλην των χρηματοδοτικών κονδυλίων λόγω Μ.Κ.Ο) έρχονται βέβαια από αλλού. Από άνωθεν. Από το θεό τους!
Και όλα αυτά που διαβάσατε συνηγορούν σε ένα μόνο
πράγμα.
ΤΟ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ.

Η παρέα της Σίλικον Βάλεϋ.
Κι αυτά σε αγαστή συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της διαδικτυακής παρεούλας. Facebook, google, twitter, Airbnb, κλπ. Εδρεύουν όλοι στο Σαν Φρανσίσκο της
Καλιφόρνιας. Και είναι δίπλα δίπλα. Γειτονάκια. Επικοινωνούν, ανταλλάσσουν πληροφορίες και υπηρεσίες. Κάνεις αναζήτηση στο Google; Αμέσως σου βγαίνει η σελίδα
του Βικιπαίδεια! Πρώτη- πρώτη. Και η παρεούλα τους
πλέον διαφεντεύει το πλανήτη. Τα πάντα παρακολουθούνται μέσα από τις κάμερες και τα μικρόφωνα των υπολογιστών μας και αρχειοθετούνται σε φακέλους. Και η
ιστορία "Σνόουντεν" συνηγορεί 100% προς αυτή την κατεύθυνση.
Και πίσω από τους ιδιοκτήτες “σατανάδες” αυτών των
διαδικτυακών κολοσσών, χιλιάδες νεαροί υπάλληλοι από
22 έως 30 ετών που κρατάνε αρκετές από τις μοίρες μας
στα χέρια τους. Αυτοί αποφασίζουν, ζώντας σε ένα άβατο
εκεί στη Καλιφόρνια (Σαν Φρανσίσκο) με δικά τους εστιατόρια, σπίτια, συγκοινωνία, λέσχες. Όλα τα golden boys
του διαδικτύου απολαμβάνουν εξαιρετικά προνόμια, ώστε
να μην υπάρχουν διαρροές.
Και το φοβερότερο;; Οι εταιρίες αυτές δεν φορολογούνται. Ναι καλά διαβάσατε, ΔΕΝ! Το Facebook πέρυσι
έκλεισε με 10 δις $ και δεν πλήρωσε ούτε ένα δολάριο
στην εφορία. Η Google 22,4 δις ευρώ. Τα ίδια. Κι όλα νόμιμα!! Ο Τζίρος των ιντερνετικών εταιριών που εδρεύουν
εκεί ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες δις $ και κανένας
δεν πληρώνει φόρο. Την Apple πήγαν να στριμώξουν πειραματικά και "μετοίκισε" προς Ιρλανδία μεριά! Κι όμως, το
Σαν Φρανσίσκο δεν είναι φορολογικός παράδεισος. Είναι
όμως η μικρή γεωγραφική περιφέρεια που εδρεύουν
αυτοί οι κολοσσιαίοι ιντερνετικοί σατανάδες.
Και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ έχει
στραφεί εναντίον τους. Fake news (ψευδείς ειδήσεις)
είχε πει προ καιρού απευθυνόμενος σε μερίδα των ΜΜΕ
και αυτές τις κολοσσιαίες διαδικτυακές πύλες. Και
έκτοτε τα ασφεντικά των facebook, google, twitter του
έχουν κηρύξει ανελέητο πόλεμο. Ας ελπίσουμε ότι για το
καλό της ανθρωπότητας ο Τραμπ σε αυτή τη μάχη θα βγει
νικητής.
Κλείνοντας, απλά θυμηθείτε. Πότε ήμασταν πιο μορφωμένοι; Πότε είχαμε περισσότερη παιδεία; Πριν μπει το ιντερνετ στη ζωή μας, πριν από 15 χρόνια δηλαδή ή
σήμερα;
Με τσι γειές σας...
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Λύση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στους δήμους Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή
Ανάστατοι οι κάτοικοι των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού -ιδιοκτήτες- βλέπουν να καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για να κρατήσουν τη γη τους,
εντελώς αιφνιδιαστικά. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλα αποζημιώσεων για ιδιοκτησίες τις οποίες οι ίδιοι και οι
δικαιοπάροχοί τους νέμονταν καλόπιστα επί δεκαετίες.
Αποτέλεσμα είναι οι πολίτες αυτοί να πρέπει να προσφύγουν σε χρονοβόρους και πολυέξοδους δικαστικούς
αγώνες προκειμένου να διαφυλάξουν τις ιδιοκτησίες
τους.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος
Αθανασίου, Πάνος Σκουριολάκος, Ιωάννης Δέδες, Γιώργος Πάντζας, κατέθεσαν τροπολογία στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών, για τους λογαριασμούς
πληρωμών, με την οποία αναστέλλεται η έκδοση, βεβαίωση, η είσπραξη και η εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλων Καθορισμού Αποζημίωσης

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
…η ζωή αλλάζει, δίχως να κοιτάζει τη δική σου μελαγχολία
κι έρχεται η στιγμή, για να αποφασίσεις, με ποιους θα πας
και ποιους θα αφήσεις…
(Δ. Σαββόπουλος)
Όταν ο κύριος Χρήστος (πατέρας παιδιού με βαρύτατη
αναπηρία), πριν από πολλά-πολλά χρόνια, δακρυσμένος,
μου είχε πει ότι εύχεται να πεθάνει το παιδί του πριν από
αυτόν, θεώρησα την άποψή του, υπερβολική και σκληρή.
Στην πορεία και με τα χρόνια, διαπιστώνοντας σοκαρισμένος, το πλήθος των ανθρώπων που όντας στη δική του
θέση, κάνουν την ίδια ευχή, προσγειώθηκα ανώμαλα
στην πραγματικότητα της βαριάς αναπηρίας.
– Ας το πάρει ο Θεός, τώρα που «έφυγε» η μάνα του κι
εγώ μετράω μήνες (λέει ο καρκινοπαθής πατέρας
άλλου παιδιού).
– Μακάρι να κοιμηθεί και στον ύπνο του να φύγει, χωρίς
να πονέσει (λέει κάποιος άλλος).
– Τι να την κάνει τη ζωή, αφού δε μπορεί ούτε να χαρεί,
ούτε να ζήσει κι εγώ, γριά γυναίκα, το κοιτάω μόνο και
σπαράζω (εξομολογείται, η αναπαυμένη πια «κυρία»
Άννα).
– Παρακαλώ το Θεό να μη με πάρει, όσο ζει η Κατερίνα,
γιατί δεν ξέρω που θα καταλήξει αν μείνει μόνη της, στην
κατάστασή της (λέει ο κύριος Ζαχαρίας). Απόγνωση, κατάθλιψη, σκοτάδι. Είναι πραγματικές ιστορίες και αληθινές
εξομολογήσεις, υπαρκτών ανθρώπων. Τονίζω και πάλι (για
να τις διαφοροποιήσω έναντι καταστάσεων, απλής, μέσης
ή ήπιας, ιδιαιτερότητας ή Ειδικών Αναγκών), ότι αφορούν
διαχείριση βαρύτατης αναπηρίας.
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
Στο παρελθόν, δεν θα μπορούσα να φανταστώ, ότι θα
ήταν δυνατόν ποτέ ένας γονιός, να κάνει τέτοιες σκέψεις
για το ίδιο του το παιδί. Και όταν ο παππούς μου, μου διηγιόταν περιπτώσεις την περίοδο της γερμανικής κατοχής,
όπου ο γονιός υπέμενε και σιωπηρά επέλεγε να πεθάνει,
το ένα άρρωστο παιδί του, μη πουλώντας τη μοναδική του
αγελάδα (για να πληρώσει τα ιατρικά έξοδα), η οποία, εκτός
από εργαλείο δουλειάς, θα έθρεφε με το γάλα της τα υπόλοιπα παιδιά του, σχεδόν δεν τον πίστευα. Με σύμμαχο την
άγνοια, την παιδική μου αφέλεια και ανεμελιά, έκρινα αρ-

Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλων Επιβολής Ειδικής
Αποζημίωσης για τους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μέχρι την έκδοση του Κτηματολογίου και την ολοκλήρωση της νομοθεσίας.
Αντίστοιχη τροπολογία είχε καταθέσει και ο βουλευτής
των ΑΝΕΛ Κ. Κατσίκης.
Η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, δήλωσε ότι αποδέχεται την τροπολογία προκειμένου να
ελαφρυνθούν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, μέχρι την
οριστική επίλυση του θέματος.
Τη λύση ζητούν με σειρά τροπολογιών που κατέθεσαν
στη Βουλή και βουλευτές της ΝΔ (Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος και Θανάσης Μπούρας) και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Εύη
Χριστοφιλοπούλου με αίτημα την εφαρμογή του Ν.
719/77, που ισχύει σήμερα για την Κερατέα και για τους
δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

νητικά, όχι μόνο κάθε τέτοιο περιστατικό, αλλά και τον ίδιο
το γονιό. Και όταν μεγαλύτερος πια, πληροφορήθηκα, ότι
σε αφρικάνικες χώρες, οπλαρχηγοί, απαγάγουν μικρά παιδιά και τα εκπαιδεύουν, υποχρεώνοντάς τα, ως υπέρτατη
τελετή μύησης και υποταγής, να εκτελέσουν τους γονείς
τους, δια πυροβολισμού στο μέτωπο και σε περίπτωση άρνησης ή δισταγμού, θα εκτελούντο τα ίδια, τότε άρχισα να
αντιλαμβάνομαι, την ψυχική καταστροφή που προκαλούν
τα ακραία διλήμματα.
Τα ακραία, αρνητικά διλήμματα, δεν τα επιλέγουμε. Μας
επιβάλλονται, είτε από την ίδια τη ζωή, είτε από την ανθρώπινη αναλγησία και σκοτεινές σκοπιμότητες, είτε και από
τα δύο. Και όταν μας επιβάλλονται, δε μας παρέχουν την

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης
Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

πολυτέλεια της διαφυγής. Μας υποχρεώνουν σε επιλογή.
Και κάθε μας επιλογή, θα έχει συνέπειες. Όσο πιο ακραίο
είναι το δίλημμα, τόσο βαθύτερες θα είναι και οι συνέπειές
του για τον ψυχισμό μας. Όταν μάλιστα το δίλημμα αφορά,
κοστολογεί, ζυγίζει και προσβάλλει το αξιακό μας πρωτόγραμμα και την αντίληψή μας, σχετικά με την αξία της ίδιας
της ζωής, τότε οι συνέπειες καθίστανται απροσμέτρητες.
Η ακραία φτώχεια και ανέχεια, από μόνη της και ο φόβος
της επιβίωσης, από πόλεμο, βομβαρδισμούς και συρράξεις,
πολλές φορές, θέτουν τους ανθρώπους, σε ακραία αρνητικά διλήμματα. Όποιος έζησε και εξήλθε από τέτοια διλήμματα, άλλαξε ως άνθρωπος. Τραυματίστηκε ανεπανόρθωτα.
Για αυτό το λόγο, οι άνθρωποι που φέρουν τέτοια τραύματα, απομονώνονται, αποσύρονται, βασανίζονται, είναι
βαριά καταθλιπτικοί και δείχνουν συνήθως, αδιάφοροι, ψυχροί και απόμακροι. Για παράδειγμα, στρατιώτες που πολέμησαν και σκότωσαν στην πρώτη γραμμή, γονείς που
υποχρεώθηκαν να απεμπολήσουν τη γονεϊκή τους ιδιότητα,

Ψηφίστηκε η τροπολογία
Η τροπολογία, ψηφίστηκε στις 29 Μαρτίου, με την
οποία «Αναστέλλεται η έκδοση Πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, η βεβαίωση, είσπραξη και εκτέλεση Πρωτοκόλλων
Καθορισμού Αποζημίωσης
Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλων Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης μέχρι και την ανάρτηση των εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου των Δήμων
Λαυρεωτικής και Σαρωνικού».
Όπως εξηγούν στο αιτιολογικό, πρόκειται για προσωρινή ρύθμιση η οποία "είναι αναγκαία, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω περιοχής, ως προς το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και του οξύτατου κοινωνικού προβλήματος των κατοίκων των
Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού".

φροντίδα και αγάπη για τα παιδιά τους, παιδιά που υποχρεώθηκαν να σκοτώσουν τους γονείς τους, θαλασσοδαρμένοι
πρόσφυγες από εμπόλεμη ζώνη, όπως και αποκαμωμένοι
γονείς παιδιών με βαρύτατη αναπηρία, που εύχονται να τελειώσει το μαρτύριό τους, πρώτα για τα ίδια τους τα παιδιά
(αλλά και κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση), νοσούν. Χρειάζονται θεραπεία. Και αφού έχουμε την τύχη να μη ζούμε,
ούτε υπό συνθήκες γερμανικής κατοχής και πολέμου, ούτε
σε κάποια αφρικανική ή ασιατική χώρα, μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αντιμετωπίζοντάς τους,
για αρχή, καλότροπα και υποστηρικτικά.
Και για τις πληγές της ψυχής, υπάρχει θεραπεία. Ίσως όχι
με την έννοια της απόλυτης ίασης, αλλά πιο πολύ, με σκοπό
τη διαχείριση των αρνητικών σκέψεων, συμπεριφορών
και λοιπών συμπτωμάτων και την καλλιέργεια τεχνικών
παρηγορίας και αισιοδοξίας. Δεν αναφέρομαι τόσο στην
Ψυχοθεραπεία του ψυχιάτρου ή ψυχολόγου, αλλά στην
κοινωνική και ατομική ψυχοθεραπεία και συμβολή της
ανθρωπιάς του διπλανού μου.
Όπως ο κύριος Χρήστος αισθάνεται ανήμπορος να
βοηθήσει το παιδί του και γι’ αυτό το λόγο κατακλύζεται
από συναισθήματα ματαίωσης και ματαιότητας, έτσι και
ο Σύριος (αγνώστων λοιπών στοιχείων), πρόσφυγας και
πατέρας, αισθάνθηκε ανήμπορος να βοηθήσει το παιδί
του, φορτώνοντάς το σε φουσκωτά θαλασσοπνίχτρες,
πληρώνοντας λαθρέμπορους, βλέποντάς το να κρυώνει,
να πεινάει, να πονάει, ή ακόμα και να πνίγεται! Και οι
δύο είναι πρόσφυγες στη ζωή και στις ζωές μας και κανένας τους δεν κάνει τουρισμό αναψυχής. Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος, το βολικό αφήγημα του λαθρομετανάστη
και της μικρής Ελλάδας. Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα
(αφού καλώς ή κακώς υπάρχουν χώρες και σύνορα), είναι
τόσο μικρή ή μεγάλη, όσο και οι ψυχές των ανθρώπων της.
Μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κάθε κύριο Χρήστο και
τον κάθε άγνωστο Σύριο ή άλλο. Μπορούμε και πρέπει να
τους περιθάλψουμε με την έμπρακτη βοήθεια, συμπάθεια
και αποδοχή μας. Άλλωστε εκείνοι νοσούν από τις συνέπειες του ακραίου διλήμματος που η ζωή τους επέβαλε.
Εμείς είμαστε υγιείς! Ας το δούμε σαν πράξη εθελοντισμού,
ή σαν κάποια μορφή ωφέλιμου ακτιβισμού και κοινωνικού
λειτουργήματος.
Το θέμα του επόμενου άρθρου θα είναι, τα επαγγέλματα
και οι ειδικότητες της Ειδικής Αγωγής και η καταστρατήγηση των θεραπευτικών δικαιωμάτων των ΑμΕΑ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ / Ν.Π.Δ.Δ.«ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
Καλύβια, 18/01/2017
Αριθμ.Πρωτ.:40
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), 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 Α).
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
5. 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 (ΕΕ 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).
6. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία
Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2016 - 2017, συγχρηματοδοτούμενης από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 1850/τ.Β΄/24-6-2016), όπως τροποποιηθείσα, με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ.16/οικ.661/ΕΥΣΕΚΤ/74397 (ΦΕΚ
2188/τ.Β΄/14-7-2016), ισχύει.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου φορέων/δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2016-2017, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.
9. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο
της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 3070/11-72016 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής:
Δήμος Σαρωνικού, Φορέας: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού”, Νομός: Αττικής, Περιφέρεια:
Αττικής.
10. Την υπ' αριθμ. 25/01-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού”, με θέμα
τον Προγραμματισμό για προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
11. Τo υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28425/10789/24-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σαρωνικού (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)»,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
12. Την υπ' αριθμ. 5/17-01-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ”Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού”, με θέμα τον
καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Αρ.
εγκρ. Α.Π. 18266/2016 ΥΠ.ΕΣΩΤ.& Δ/ΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡ.).
13. Το ΦΕΚ 933/τ.Β΄/23-5-2011 συγχώνευσης των ΝΠΔΔ «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Καλυβίων-Θορικού», «Πολιτιστικό
Κέντρο Καλυβίων-Θορικού», «Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβίων», «Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων», «Κοινοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Άθλησης», «Αθλητικός Οργανισμός Καλυβίων», «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλυβίων», «Παιδικός Σταθμός Αναβύσσου», «Α΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων», «Β΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων», «Γ΄ ΚΑΠΗ Καλυβίων», «ΚΑΠΗ Αναβύσσου», «ΚΑΠΗ Π. Φώκαιας», σε ένα
ΝΠΔΔ με όνομα: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού» και
το ΦΕΚ 2162/τ.Β΄/18-7-2012 τροποποίησης Συστατικής Πράξης του «Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού» και μετονομασίας του σε ΝΠΔΔ «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού».
14. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 39/18-01-2017 βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» 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 δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού
Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού», που εδρεύει στο Δήμο Σαρωνικού Νομού 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)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης
ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος
Καλύβια
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης
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Δήμου Σαρωνικού»
Θορικού
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣέως 31-08-2017, με δυνατότητα
1
(για τη στελέχωση της δομής
ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΣ
παράτασης ή ανανέωσης σε
του Βρεφονηπιακού Σταθμού
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
Παραλίας Αναβύσσου)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(για τη στελέχωση της δομής
Καλύβια
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Από την υπογραφή της σύμβασης
του Βρεφονηπιακού Σταθμού
Θορικού
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
έως 31-08-2017, με δυνατότητα
1
Παραλίας Αναβύσσου)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ παράτασης ή ανανέωσης σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών
Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και
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Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)
λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
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εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες, περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
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 «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω
Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 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: Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού», Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 190 10 Καλύβια, υπ’
όψιν κας Τσιλιπάκου Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 22993-20314).
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 (ΔΕ 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 κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, 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.
Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (24μηνης απασχόλησης) ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-08-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4, 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, 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜ. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ
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ΕΒΔΟΜΗ

φθάνει σχεδόν το 52% των
εσόδων τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες
της ΕΕ, όπως η Βουλγαρία
και η Κύπρος, δεν ξεπερνά
το 27%.
Εκατοντάδες κάθε μήνα
βάζουν λουκέτο και άλλες
αναγκάζονται να μεταφέρουν την έδρα ή τις δραστηριότητές τους στο
εξωτερικό, προκειμένου
να επιβιώσουν. Επίσης, οι

εργοδοτικές ασφαλιστικές
εισφορές (24,6%) είναι
σχεδόν 10% μεγαλύτερες
από τον μέσο όρο των γειτονικών χωρών, ενώ και ο
ΦΠΑ είναι 3% υψηλότερος από τον μέσο όρο των
βαλκανικών και γειτονικών χωρών.

4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον
ανήκουν στις τάξεις:
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είανι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ενωση Παραρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπιπτουν
στην περίπτωση γ’ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένα νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος,
η νομική της μορφή πρέπει να είανι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση
(π.χ. Κοινοπραξία).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/05/2017, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
που στεγάζονται τα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Βασ.
Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672 Βάρη,
ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται
η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των Έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών (6.451,62
ευρώ), η οποία απευθύνεται στο
Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν
χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών
και 30 ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 02/03/
2018.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα
του
Δήμου
http://
www.vvv.gov.gr/index.php/planningtexniki-ipiresia/tmima-meleton-kaiergon. O ενδιαφερόμενος μπορεί να
αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά
του την αναπαραγωγή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα,
να λάβουν γνώση των εγγράφων

της σύμβασης στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών
με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα
Αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής
αποστολής τους. Η Αναθέτουσα
Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, οι Αναθέτουσες Αρχές
παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές
πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερα έως την Παρασκευή 28.4.2017.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Δαιδικασίας για την
ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ και εγκρίθηκε
από την Οικονομική Επιτροπή με
την υπ. αριθμ. απόφ. 108/2017 και
αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
6ΗΒΙΩΨΖ-ΛΕΝ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης
και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

το τιμολόγιο της μελέτης, με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά
ομάδα εργασιών, πάνω σε έντυπο
της υπηρεσίας.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των
εργασιών του δημοπρατούμενου
έργου είναι 2.500.000,00 Ευρώ (με
ΦΠΑ 24%), με χρηματοδότηση από
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων
στο ποσό των 1.138.000,00 € και
από πόρους του δήμου Παλλήνης,
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25η
του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών την 10.00 π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης του Eντύπου οικονομικής προσφοράς θα είναι δυνατή μέχρι και
την 21η Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή οικονομικής προσφοράς
εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές
ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα
Μ.Ε.Ε.Π. Δεύτερης (2ης) τάξης και
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Πρώτης (1ης) τάξης και άνω για έργα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Ως μέγιστος χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διάστημα 16 μηνών
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στη δημοπρασία ορίζεται σε 40.325
€ (2%) επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς
το ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ,
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο και το
Ν.4412/2016.
7. Tα τεύχη της μελέτης και τα σχέδια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του
Δήμου
Παλλήνης
(www.press@pallini.gr)
Οι ως άνω εγγυητικές θα έχουν
προθεσμία ισχύος μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2018.

«Ποιος διώχνει τις επιχειρήσεις
από την Ελλάδα;»
Στην έκδοση φυλλαδίου
με τίτλο «Ποιος διώχνει
τις επιχειρήσεις από την
Ελλάδα;» προχώρησε το
Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών. Στο
φυλλάδιο περιγράφεται με
πίνακες το περιβάλλον
μέσα στο οποίο δραστη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Βασ. Κωνσταντίνου 25 16672 Βάρη
Βάρη 31.3.17
Αρ. Πρ. 12060
Εργο: «Στατική Ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης»
ΑΜ: 16/2017
Π.Υ.: 400.000,00 €
Κ.Α.: 15.7331.020
ΧΡΗΜΑΤΟΔΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45111100-9, 45111220-6,
45112420-5, 45214210-5, 45262100-2,
45262330-3, 45421100-5, 45430000-0,
45442110-1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, προκηρύσσει την με
ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 400.000,00 € (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική
η με αριθμό 16/2017 Μελέτη της
Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, έχει
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα
με τον Κ.Α. 15-7331.020, με πίστωση έτους 2017¨100.000,00 €
και έτους 2018 300.000,00 €. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.
4421/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
A.M.: 31 /2016
ΚΑ : 64.7311.0001
ΕΡΓΟ: «Κτίριο Διοικητικών,
Κοινωνικών και Πολιτιστικών
Λειτουργιών Δ. Ε. Ανθούσας»
Αριθ. Πρωτ. : 13101
Προυπ: 2.500.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΠΔΕ-2009ΕΠ08500012 &
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση: 2017-2018-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, με σφραγισμένες
προσφορές για την κατασκευή του
έργου: «Κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ. Ε. Ανθούσας» και με βάση

ριοποιούνται οι επιχειρήσεις στη χώρα μας και σημειώνεται ότι η Ελλάδα
σήμερα είναι από τις
χώρες της Ευρώπης με το
πιο εχθρικό φορολογικό
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.
Η συνολική επιβάρυνση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

σ.σ. Κι ύστερα μου λες
γιατί φεύγουν οι επιχειρήσεις καθημερινά στη γειτονική χώρα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 21-03-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της 54/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην ‘Έκδοση κανονιστικής απόφασης για
την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Κρωπίας.
Στο Κορωπί στις 21 Μαρτίου του
έτους 2017 κατά την 6η συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τις προϋποθέσεις και
τους όρους λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων του Δήμου
Κρωπίας.
• Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της βρίσκεται αναρτημένη
στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΓΑΜΟΙ
Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, το γένος ΚΑΝΤΙΤΑ, που
γεννήθηκε στο Κογκό και κατοικεί στη Βούλα Αττικής και η ΑΝΘΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και
της ΑΘΗΝΑΣ, το γένος ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, που γεννήθηκε στη Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα Αττικής θα
τελέσουν το γάμο τους στον Αγιο Γεώργιο Καβουρίου.

Νέα Διοίκηση στην Ενωση Κρητών
Βούλας - Βουλιαγμένης - Βάρης - Βάρκιζας
Στις 29 Μαρτίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.
της Ένωσης Κρητών Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης,
Βάρκιζας, μετά από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν
χώρα τη 19η Μαρτίου τρέχοντος έτους.
Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος:
Μιχάλης Φαρσάρης
Αντιπρόεδρος:
Γεώργος Πατερουλάκης
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Αγγελάκης
Ειδ. Γραμματέας:
Έφη Γαβριλάκη - Τριανταφύλλου
Ταμίας:
Γεώργιος Λεμονάκης
Μέλος:
Γεώργιος Κανέτος
Μέλος:
Στυλιανός Παλάσσαρος

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18, ΚΟΡΩΠΙ / ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.
ΤΗΛ.2106624420 - FAX:2106022094 e-mail:kskorop@otenet.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου, σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική
Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017
και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Χρ. Δημητρίου 18-Κορωπί).
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή πρακτικογράφου
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
4. Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.
6. Έγκριση Απολογισμού 2016
7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2017
8. Φιλοθηραματική Δραστηριότητα
9. Ανακοινώσεις – Προτάσεις Μελών – Λοιπά Θέματα
10. Αρχαιρεσίες
Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημερομηνία, που είναι και το πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 07
Μαΐου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας
Διάταξης και με όσα μέλη προσέλθουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική
Επιτροπή και το Παράρτημα Παιανίας θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30 π.μ.-13.30μ.μ.
ΛΕΣΧΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 19.30M.M-22.30M.M
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΔΑΣ

Για Συγχαρητήρια, Γάμους,
Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια
Επικοινωνήστε
210 6030.655, 210 8959.004

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056
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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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ
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
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται
από μια σειρά συμπτωμάτων που επηρεάζουν τη μύτη και
κατά συνέπεια την ρινική / από την μύτη αναπνοή, ενώ
συχνά εμφανίζεται μαζί με την αλλεργική επιπεφυκίτιδα και
το άσθμα. Προκαλείται από αλλεργική φλεγμονή, δηλαδή
από υπερβολική αντίδραση του οργανισμού, στα αεροαλλεργιογόνα.
Ανάλογα με την χρονική διάρκεια των υπεύθυνων αεροαλλεργιογόνων στο περιβάλλον, η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί
να είναι ολοετής (αν τα αεροαλλεργιογόνα υπάρχουν
πάντα, όπως συμβαίνει με τα ακάρεα της σκόνης ή με τα
επιθήλια ζώων) ή εποχική (όπως συμβαίνει με τη γύρη δέντρων και χόρτων που υπάρχει στην ατμόσφαιρα μόνο κατά
την ανθοφορία του κάθε παράγοντα).
Όπως και οι άλλες μορφές ατοπίας, συνδέεται και αυτή με
την κληρονομικότητα. Τα παιδιά ενός γονέα με αλλεργική
ρινίτιδα έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν αλλεργική
ρινίτιδα. Ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά, αν και οι δύο γονείς έχουν αλλεργική ρινίτιδα.
Συμπτώματα
Τα βασικά συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας είναι:
― Φτερνίσματα: Εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο στη
σειρά, συχνά το πρωί ή / και με την έκθεση σε χώρους με
υψηλή συγκέντρωση στο υπεύθυνο για τον κάθε ασθενή
αεροαλλεργιογόνο (κήποι ή πάρκα για τις γύρες, αποθήκες,
γυμναστήρια για μύκητες και ακάρεα).
― Ρινική καταρροή: Πρόκειται για έκκριση διάφανης βλέννας («σαν νερό»), συνήθως σε αρκετή ποσότητα. Συχνά
ακολουθεί τους πταρμούς, αλλά εμφανίζεται και μόνη της.
― Ρινική συμφόρηση: Είναι η «μπουκωμένη μύτη». Επηρεάζει συχνά την όσφρηση, μειώνοντάς την, αλλοιώνοντας
κατά συνέπεια και την γεύση καθώς αυτές οι δύο αισθήσεις
είναι στενά συνδεδεμένες. Επηρεάζει σε κάποιους ασθενείς και την ακοή, προκαλώντας την αίσθηση ότι έχουν βουλωμένα αυτιά. Αυτό συμβαίνει διότι ένα τμήμα του αυτιού
επικοινωνεί με την μύτη, οπότε αν είναι βουλωμένη η επικοινωνία αυτή μπορεί να σημαντικά περιορισμένη, με αποτέλεσμα την παραπάνω αίσθηση).

Koινωνικό ιατρείο
στο Δήμο Γλυφάδας
Δωρεάν φροντίδα σε ανασφάλιστους, άπορους και
άνεργους πολίτες του Δήμου Γλυφάδας, παρέχει το
Κοινωνικό ιατρείο, με 20 ειδικότητες ιατρών.
Επισκέψεις ιατρών με σχετικά διαβιβαστικά.
Κάλυψη νοσηλευτικών αναγκών (ενέσεις, μέτρηση
αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, αλλαγή τραυμάτων κ.α.)
Καθημερινή εξέταση στο χώρο του κοινωνικού ιατρίου, καιθημερινά από 9 το πρωί μέχρι 5 μ.μ. (Μυστρά 1Α, Ανω Γλυφάδα, τηλ. 210 9602054.

― Κνησμός / φαγούρα στην μύτη, στο φάρυγγα, στα αυτιά:
Ειδικά στη μύτη, η τριβή που ο κνησμός προκαλεί είναι
συχνά τόσο έντονη που δημιουργείται μια μικρή οριζόντια
(εγκάρσια) πτυχή στο κάτω μέρος της μύτης.
Άλλα συμπτώματα που συχνά αποτελούν αποτέλεσμα των
παραπάνω ή οφείλονται σε νόσους που συνδέονται με την
αλλεργική ρινίτιδα είναι:
― Μάτια που κλαίνε, με φαγούρα (αλλεργική επιπεφυκίτιδα)
― Βήχας: Προκαλείται είτε από την οπισθορινική καταρροή
είτε από την συνύπαρξη άσθματος.
― Ροχαλητό / αναπνοή από το στόμα: Εμφανίζονται σαν
αποτέλεσμα της ρινικής συμφόρησης.
― Κόπωση, ευερεθιστότητα, κεφαλαλγία / πονοκέφαλος:
Η αλλεργική ρινίτιδα επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής
των ασθενών, δυσκολεύοντας την καθημερινότητά τους.
Έχει επίσης σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ύπνου που
είναι πολύ κακή, με αποτέλεσμα μειωμένη επίδοση στις καθημερινές λειτουργίες και στην εργασία των ασθενών με
σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο.
Η αλλεργική ρινίτιδα συχνά συνδέεται και με άλλες ασθένειες πέρα από τις άλλες αλλεργικές νόσους όπως οι συχνές ωτίτιδες, η ιγμορίτιδα, οι ρινικοί πολύποδες.
Διάγνωση
Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας γίνεται με βάση το
ιστορικό του ασθενή και την αντικειμενική εξέταση. Ο ειδικός αλλεργιολόγος θα εκτελέσει τις δερματικές δοκιμασίες
νυγμού (skin prick tests) που δίνουν αποτέλεσμα σε 15-20
λεπτά και αιματολογικές εξετάσεις για την μέτρηση ολικής
ανοσοσφαιρίνης E και ειδικών ανοσοσφαιρινών Ε για συγκεκριμένα αλλεργιογόνα.
Θεραπεία
Καταρχήν δίνονται οδηγίες αποφυγής του υπεύθυνου αλλεργιογόνου, αν αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά στην συμπτωματική θεραπεία, οι οδηγίες εξαρτώνται από την
διάρκεια των συμπτωμάτων, ενώ τα φάρμακα επιλέγονται
με βάση την βαρύτητα της κλινικής εικόνας.
Συνήθως για τη θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας χορηγούνται αντισταμινικά, Αποσυμφορητικά, Ενδορινικά στεροειδή, Ανοσοθεραπεία
Μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να περιορίσετε την έκθεσή σας στη γύρη:
Αποφύγετε να βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο νωρίς το απόγευμα. Προσπαθήστε να μένετε μέσα όταν τα επίπεδα της
γύρης είναι υψηλά.

Φυσικοί τρόποι αντιμετώπισής
1) Η βιταμίνη C. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά η βιταμίνη
C είναι αντιισταμινική και βοηθάει πολύ να μειωθούν τα
συμπτώματα από τις αλλεργίες.
Νερό με λεμόνι. Το λεμόνι βοηθά να φύγουν οι τοξίνες από
το σώμα.Είναι ένα αντιβιοτικό και έχει αντιαλλεργικές ιδιότητες
Σε ένα ποτήρι με χλιαρό νερό, στίψτε 1/2 λεμόνι. Προσθέστε 1 κουταλιά του γλυκού μέλι. Ανακατέψτε καλά. Πιείτε
το με άδειο στομάχι.
2) Το τσάϊ μέντας. Ανακουφίζει από τη φαγούρα στο λαιμό
και οι αντιμικροβιακές του ιδιότητες βοηθούν στην επούλωση.Επίσης μειώνει το οίδημα και τη φλεγμονή των
βλενννογόνων στη μύτη, μειώνοντας έτσι το φτέρνισμα και
την καταρροή.
3) Πλύσεις με αλατόνερο.
Αναμείξετε 1/4-1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι με 1 φλιτζάνι του τσαγιού χλιαρό νερό. Για αποτελεσματικό καθαρισμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το neti pot, ένα σκεύος
που μοιάζει με το λυχνάρι του Αλλαντίν. Γύρτε πάνω από
ένα νεροχύτη με το κεφάλι σας ελαφρά γυρισμένο προς τη
μία πλευρά, βάλτε το στόμιο του neti σε ένα ρουθούνι και
αφήστε το νερό να στραγγίξει από το άλλο ρουθούνι. Χρησιμοποιείστε το μισό διάλυμα, στη συνέχεια επαναλάβετε
από την άλλη πλευρά, γέρνοντας το κεφάλι σας από την
αντίθετη πλευρά. φυσήξτε απαλά από κάθε ρουθούνι για
να φύγει όλο το νερό.
Καθαρίστε τα ιγμόρεια σας με το αλατόνερο, δύο φορές
την ημέρα, το πρωί και όταν επιστρέψετε από εξωτερικό
χώρο, ιδίως την περίοδο που έχουν έξαρση οι αλλεργίες.
Πάντα να πλένετε τα χέρια σας, όταν επιστρέφετε από
εξωτερικό χώρο.
Βότανα. Εχινάτσεα, δενδρομολόχα, κουφοξυλιά, θυμάρι
Παρασκευή: Πίνετε 1 κττ με ίσα μέρη βάμματος από κάθε
βότανο με ζεστό νερό 3 φορες την ημέρα. Χρησιμοποιείστε
το ειδικά για πηκτή πρασινοκίτρινη βλέννα και συμφόρηση
των ιγμορείων.

Ρευματικά και
αυτοάνοσα νοσήματα
(αρθρίτιδες κολιτιδες, νευραλγίες, ινομυαλγίες κ.α.).
και η Ολιστικό αντιμετώπισή τους με βάση την ΟΜΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (Βιορυθμιστική Ιατρική)

Ανοιχτή ενημέρωση - συζήτηση με το γιατρό
Τις νύχτες με άπνοια, να κοιμάστε με τα παράθυρα του
υπνοδωματίου σας κλειστά, ώστε η γύρη να μη μπορεί να
εισέλθει. Να φοράτε γυαλιά ηλίου για να εμποδίζετε τη
γύρη να μπει στα μάτια σας. Όταν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, να έχετε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.
Να κάνετε τις διακοπές σας σε παράκτιες περιοχές· η θαλάσσια αύρα κρατά τη γύρη στην ενδοχώρα.

Χρήστο Σκαρλάτο στο ιατρείο του, που βρίσκεται
στην οδό Αγγ. Μεταξά) 11 (1ος όροφος) την ΠΕΜΠΤΗ 6 Απριλίου ώρα 18.00 με ελεύθερη είσοδο.
Δηλώστε συμμετοχή στο τηλ. 2111838124 (10.00 =
14.00 καθημερινές).
Περιορισμένος αριθμός. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Εθνικές επιτυχίες στο Jiu Jitsu
Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και την Εθνική
Ομάδα JU JITSU στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Εφήβων – Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων
Γυναικών (-18 και -21), που διεξήχθη στην
Αθήνα στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, στις
17,18 και 19 Μαρτίου 2017.

στο σύνολο κατέκτησε 3 Αργυρά, 4 Χάλκινα και
δύο 5ες θέσεις !!!
Πιο αναλυτικά:
ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Δημήτρης Παπασταύρου (Fighting System -18)
Αθηνά Μάλλη – Βέτη Πίκη (Duo Show Women -18)
Μύρωνας Μαθιουδάκης – Ευγενία Ευαγγέλου (Duo
Show Mix -18)
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Θανάσης Ζαντιώτης – Ηλίας Πίκης (Duo System
Men -18)
Νίκος Αδαμάκης – Βέτη Πίκη (Duo System Mix -18)
Ευγενία Ευαγγέλου (Ne Waza System -18)
Ευγενία Ευαγγέλου (Fighting System -18)

Στο πρωτάθλημα αυτό έλαβαν μέρος 42 χώρες
συνολικά και η Ελλάδα στο σύνολο κατέκτησε 3
χρυσά, 7 αργυρά και 17 χάλκινα και κατετάγη
στην 8η θέση.
Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με 12 αθλητές και

ΠΕΜΠΤΗ ΘΕΣΗ
Δημήτρης Παπασταύρου – Νίκος Αδαμάκης (Duo
System Men -18)

Θανάσης Ζαντιώτης – Καραχάλια Μαρίνα
System Mix -18)

(Duo-

ΘΕΣΕΙΣ 7 ΕΩΣ 9
Eρμής Σουρέτης
(Fighting System -21)
Κωνσταντίνος Χούμης (Ne Waza System -18)
Δημήτρης Μάππας
(Ne Waza System -18)
Θανάσης Ζαντιώτης (Fighting System -18)

Περιφερειακό Πρωτάθλημα optimist στο ΝΟΚΒ
Tην 1η φάση του Περιφερειακού Πρωταθλήματος κατηγορίας optimist φιλοξένησε στον Όρμο της Βουλιαγμένης ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης
(ΝΟΚΒ) το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαρτίου 2017.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν περίπου διακόσιοι εξήντα
συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες με τους προπονητές τους.
Ο αθλητής του ΝΟΚΒ, Νίκος Αντωνακόπουλος τερμάτισε τρίτος σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα.
Η διοργάνωση έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία η οποία αναγνώρισε τις οργανωτικές ικανότητες του ΝΟΚΒ καθώς και τη σημαντική συνεισφορά του στην ανάπτυξη του αθλήματος.

H “Θέτις” νίκησε αλλά δεν τα κατάφερε
Το φετινό ταξίδι της ομάδας Γυναικών του συλλόγου ΑΣΠΕ
“Θέτις” στην Α1 έκλεισε με νίκη 3-0 επί ενός δυνατού αντιπάλου του ΑΟ Θήρας, χωρίς αυτό να δώσει και την παραμονή της “Θέτιδος” στην κατηγορία.
Οι αθλήτριες και το προπονητικό τιμ κατέβαλαν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια και το αποτέλεσμα θα μπορούσε
να είναι διαφορετικό. Το ταξίδι της ΑΣΠΕ “Θέτις” πάντα συνεχίζεται στον επόμενο στόχο και φυσικά στον μεγαλύτερο, που είναι η προσφορά στον χώρο του γυναικείου
βόλεϊ μέσω των ακαδημιών δημιουργώντας το μέλλον.
Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλους όσους προσέφεραν
την εφετινή χρονιά, την διοίκηση, τους προπονητές τις
αθλήτριες και τον έφορο, αλλά και τον κόσμο που στάθηκε
δίπλα στην ομάδα γεμίζοντας το Κλειστό της Βούλας.
Θέτις Βούλας – ΑΟ Θήρας 3-0
Τα σετ: 25-17, 25-15, 25-13
Θέτις (Τουρσούγκας): Κιουτσούκη, Βαρουδάκη, Μελετιάδη,

Ξηνταρά (λ), Εσντέλ, Φρέντς, Αργυροπούλου, Γιόβιτς, Τοντάϊ, Λεωνίδου, Χατζηκωνσταντά
Α.Ο Θήρας (Οικονόμου): Τσομπανίδου, Γεωργιάδη, Τσοχατζή, Παναγιωτίδου, Αρτακιανού (λ), Ζντόβτς, Τέρζιτς,
Μουντάκη, Βεργίδου, Τσβέτκοβα.
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Δράσεις της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης Βούλας
Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθημάτων 2016-2017 όλων
των κατηγοριών, η επιτραπεζια αντισφαίριση της Βούλας,
μετρά τα θετικά και αρνητικά τελικά αποτελέσματα.
• Η αντρική ομάδα του ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, που αγωνίστηκε
στη Α1 εθνική κατηγορία, θα δώσει αγώνες μπαράζ για την
παραμονή της ή όχι στην ίδια κατηγορία.
Αντίθετα, η γυναικεία του ομάδα, που αγωνίστηκε στην Β’
εθνική κατηγορία σε αγώνες μπαράζ, θα διεκδικήσει την
άνοδο της στην Α2 εθνική κατηγορία.
• Η γυναικεία ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006, που αγωνιζόταν
στη Α1 εθνική κατηγορία, υποβιβάζεται στη Α2, ενώ η αντρική ομάδα που κατέλαβε την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της Β’ Αττικής, ανεβαίνει στην Α’ κατηγορία Αττικής.
• Η αντρική ομάδα του Α.Σ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ κατέκτησε την 5η
Θέση στη Β’ εθνική κατηγορία και του χρόνου θα αγωνίζεται στην ίδια αυτή κατηγορία,ενώ η γυναικεία ομάδα που
επίσης αγωνιζόταν στην ίδια κατηγορία, υποβιβάζεται και
του χρόνου θα αγωνίζεται στην Α’κατηγορία Αττικής.
Οι αγώνες μπαράζ όλων των κατηγοριών θα διεξαχθούν
την Κυριακή 1η Απριλίου στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ.

80 χρόνια Ναυτικός
Όμιλος Βουλιαγμένης!
Γίνε μέλος τώρα χωρίς εγγραφή!
O Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης (NOB) 1937-2017, 80
χρόνια ιστορίας στον ωραιότερο όμιλο της χώρας!
Στην καρδιά της πανέμορφης Βουλιαγμένης, ιδανικός
προορισμός για όσους αγαπούν τη φύση και την θάλασσα.
Τα μέλη ζουν σε αυτόν τον ειδυλλιακό χώρο και χαίρονται τις μεγάλες αθλητικές επιτυχίες, των αθλητών του
Ν.Ο.Β., που έχουν γράψει ιστορία από το χρυσό του Κακλαμανάκη το 1996, με Ολυμπιονίκες αθλητές θρύλους,
με παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς τίτλους στο
ΠΟΛΟ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ!
O NOB γιορτάζοντας, 80 χρόνια επιτυχημένης πορείας
στη χώρα, προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ σε όσα μέλη
εγγραφούν έως 31/7/2017!
Γίνε μέλος μόνο με την ετήσια συνδρομή με ΔΩΡΕΑΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ και απόλαυσε τα προνόμια του μέλους, κάνοντας δώρο στον εαυτό σου και την οικογένειά σου,
διακοπές στο πιο ωραίο σημείο της Αθήνας, συνδυάζοντας την παραμονή σου στον Όμιλό με θαλάσσια σπορ
στο πιο υγιές περιβάλλον της πόλης!
ΘΑΛΑΣΣΑ-ΠΙΣΙΝΑ-ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΣΑΛΑ ΜΕΛΩΝΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΒΕΡΑΝΤΕΣ
Θαλάσσιο σκι, wind surfing, ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας, scuba diving, πισίνα για τα μέλη, οι καλύτερες σχολές των αθλημάτων του νερού και καλοκαιρινά camps
για τα παιδιά των μελών λειτουργούν όλο τον χρόνο!
Κάνε το παιδί σου να αγαπήσει τα αθλήματα του νερού,
σε έναν Όμιλο μοναδικό και ιστορικό που φέτος γιορτάζει 80 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Χώρα μας.
Πληροφορίες: Γραμματεία Ν.Ο.Β.: 210 8962416 – 210
8962142, www.nov.gr

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις
δώρο στους ιδιώτες!!!
Στις 17/3/2017 σε Ρεπορτάζ της
Αθλητικής Εφημερίδας “GOAL” αναφέρθηκε, ότι …. (έχει ήδη προταθεί
στον Ολυμπιακό και τους αδελφούς
Αγγελόπουλους, η αποκλειστική
χρήση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), από την πρωταθλήτρια
ομάδα και το δικαίωμα της διαμόρφωσης και αξιοποίησης του Χώρου
όπως ακριβώς επιθυμούν, χωρίς
καμία παρέμβαση, με δική τους ευθύνη και χρήση. Η πρώτη αντίδραση
των αδελφών Αγγελόπουλων ήταν
θετική, καθώς ανέκαθεν ήθελαν ένα
γήπεδο με τη λογική, ότι
θα τα αλλάξουν όλα στο
ΣΕΦ ώστε να γίνει πιο
προσιτό για τους φιλάθλους, και παράλληλα
να αξιοποιηθούν οι
γύρω εγκαταστάσεις με
στόχο την αύξηση των
κερδών της ΚΑΕ….. Περισσότερες λεπτομέρειες
δεν
έγιναν
γνωστές
από
την
πλευρά του Ολυμπιακού…).
Αυτά από το ρεπορτάζ.
Τώρα δύο κουβέντες…..
Η Θεμελίωση του Σταδίου η οποία
έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ‘70
μέσα στη Θάλασσα αρκετά χρόνια
προτού ολοκληρωθεί το Στάδιο, κατόπιν εγκύρων πληροφοριών κόστισε γύρω στα 5 δις. δρχ.
Το Στάδιο ολοκληρώθηκε με την ευκαιρία των Πανευρωπαϊκών Αγώνων
Κλειστού Στίβου του 1985 και κόστισε γύρω στα 6 δίς δρχ. η δε μελέτη του περιβάλλοντα χώρου 300
στρεμμάτων περίπου συντάχτηκε το
1979 από το γνωστό Αρχιτεκτονικό

Γραφείο “Θ. Παπαγιάννης και Συνεργάτες” με αρχικό Προϋπολογισμό
188 εκατομ. δρχ. Έπειτα από περιπέτειες (Ελληνικό Δημόσιο γάρ) ο
κάθε ένας μας γνωρίζει πολύ καλά
το τι συμβαίνει στα δημόσια έργα,
στα τέλη του ‘85 αρχές του ‘86 το
συνολικό κόστος ανήλθε στα
735.432.551 εκατομ. δρχ.!!!
Σήμερα, έρχεται το Κράτος και τι
μας λέει: “επειδή αδυνατώ να καλύψω τα έξοδα συντήρησης της
Αθλητικής εγκατάστασης την παραχωρώ (ουσιαστικά τη χαρίζει) στην

επιχείρηση ΚΑΕ Ολυμπιακός”. Το
ΣΕΦ μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο
περίπου μαζί με το Λιμάνι 400
στρέμματα είναι δική μας περιουσία
του Ελληνικού Λαού, το έχουμε
πληρώσει με Αίμα… Μας κλέψανε
το Στάδιο Καραϊσκάκη, πετώντας
έξω όλα τα αθλητικά σωματεία του
Πειραιά και χιλιάδες αθλητές, για τα
συμφέροντα της ΠΑΕ επιχείρηση
Ολυμπιακός η οποία δεν έχει καμία
σχέση με τον αθλητισμό...
Κλέβουν την περιουσία της ΑΕΚ και

ΣΚΙΑΔΕΙΑ 2017
Ο ιστορικότερος Αγώνας Δρόμου Πόλης, ΣΚΙΑΔΕΙΑ, έρχεται στην Παιανία ανανεωμένος την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Είναι ανανεωμένος και με νέα διαδρομή των
10km, ενώνει την Παιανία με τα Γλυκά Νερά, και ικανοποιεί την επιθυμία των δρομέων για μια διαδρομή πιο
γρήγορη και ομαλή.
Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης της εκδήλωσης Σκιάδεια 2017, που οργανώνονται στο Δήμο Παιανίας, και προς αποφυγή μεγάλης αναμονής το πρωί
της ημέρας του Αγώνα στις γραμματείες, όσοι έχουν
δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση (Ενήλικες και

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

την δίνουν στο Μελισσανίδη για την
ποδοσφαιρική επιχείρησή του, ενώ
θα μπορούσε σε συνεργασία με τον
Δήμο να γίνει ένα θαυμάσιο Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο για τα
χιλιάδες παιδιά όλης της Περιφέρειας. Ο Γιαννακόπουλος με τη
σειρά του έχει βάλει στο “μάτι” το
ΟΑΚΑ, και το ζητάει για 99 χρόνια…
.. Η ΚΑΕ ΑΕΚ ζητάει το
Ποδηλατοδρόμιο για να
το κάνει γήπεδο Μπάσκετ... Το δε Γήπεδο του
ΠΑΟ για το οποίο έχουμε
δώσει τη ζωή μας, ο Αλαφούζος, έχει κάνει κατάληψη, ενώ θα μπορούσε
σε συνεργασία με το
Δήμο Αθήνας να γίνει ένα
θαυμάσιο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο για τις
ανάγκες του λεκανοπεδίου... Όμως η Κυβέρνηση
της Αριστεράς, με την
ανοχή όλων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης εκτός ΚΚΕ,
έχει σκοπό, όλες τις μεγάλες Αθλητικές εγκαταστάσεις να τις “χαρίσει”
στο Μ. Κεφάλαιο, με τη δικαιολογία
ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τη συντήρησή τους, και αυτό που οδηγεί;;…
Στην πλήρη εμπορευματοποίηση του
παιχνιδιού και της άθλησης απαγορεύοντας σε εκατομμύρια φτωχά
παιδιά μας τη χαρά της ΖΩΗΣ...
Ποιος θα βάλει φρένο σε αυτό τον
κατήφορο… εκτός από μας;;

παιδιά) μπορούν να παραλάβουν τα πακέτα συμμετοχής τους με το νούμερο και το μπλουζάκι της διοργάνωσης καθώς και να ελέγξουν τις εγγραφές τους.
Το Σάββατο από τις 11:00 – 19:00 στις γραμματείες που
θα λειτουργήσουν στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας, Λ.
Ανδρίκου 1, στην κεντρική πλατεία Παιανίας.
Την ημέρα της διοργάνωσης, Κυριακή 2 Απριλίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στις γραμματείες του
Αγώνα που θα λειτουργήσουν από τις 07:00 στον ίδιο
χώρο (Γυμνάσια Παιανίας) τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον
αγώνα τους για την ομαλότερη διεξαγωγή του Αγώνα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επισκεφτείτε το site της
διοργάνωσης www.skiadia.gr ή στείλτε mail στο skiadia
2016@gmail.com

Γράφεις;
Δημιουργείς;

Ποίηση, πεζό, στοχασμούς;
Και τι τα κάνεις;
Τα κρατάς στο συρτάρι ή
σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Καλή ιδέα!
Η Ανθολογία Αττικής Ποίησης θα τα αναδείξει
Οι
στα πλαίσια του εορτασμού των
50 χρόνων του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων σημαντικών βιβλίων να εκδόσει
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, συμμετοχικά.
Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικότητας!
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! Αυτή είναι η κεντρική ιδέα – εκτός απο τον
οικονομικό επιμερισμό – η διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού.
Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα.
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες. Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του
Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 10 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας
(ενδεικτικά, επί ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€ για τα επιπλέον των 10 δωρεάν αντιτύπων)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δηλώσουν συµµετοχή µέχρι 30 Απριλίου, θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ 20 αντίτυπα.
Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100
ευρώ για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον 2 σελίδες, η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και για δήλωση συμμετοχής τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας
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