Αυτά που είναι
αντίθετα στη φύση,
απαιτούν υγεία.
Λαϊκή Παροιμία

Πυρκαγιά στον
24όροφο
πύργο
Grenfell Tower
του Λονδίνου.

Προπαγανδίζεται
η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
στα σχολεία
«Κοινωνικό φύλο» κι άλλες αηδίες

Έργο
ιδιωτικής

Αφού δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε τον... “ΦΠΑ” μισή
μονάδα, χωρίς την έγκριση των επιτρόπων της
Ιεράς “Ευρωπαϊκής Ενωσης” - στα πρότυπα της προ
202 ετών «Ιεράς συμμαχίας» του Μέτερνιχ, αλλάζουμε το ...φύλο μας!
Έτσι επιτυγχάνουμε πρώτον να παραστήσουμε την «κυβέρνηση»,
ώστε να δικαιολογείται η κοκορομαχία διεκδίκησης της «διακυβέρνησης», δεύτερον ν’ αποπροσανατολίσουμε το πόπολο επικουρικά μαζί με
τις άλλες παραπλανήσεις, ποδότου Κώστα
σφαιρο κ.λπ. ώστε να μην ασχολείΒενετσάνου
ται με τα πραγματικά προβλήματα,
τρίτον να ικανοποιήσουμε τη μερίδα των προνομιακώς «αναξιοπαθούντων και προνομιακώς προβαλλομένων αποκλινόντων (φύσει ή θέση).
Αυτό το «θαύμα» αποπειράται με την εγκύκλιό του
το Υπουργείο Παιδείας, για την καθιέρωση ενός
«καινοτόμου θεσμού», όπως τον χαρακτηρίζει, με
την «θεματική εβδομάδα», «Σώμα και ταυτότητα»!
Μάλιστα επειδή κάποιοι διευθυντές σχολείων δεν
ανταποκρίθηκαν επανήλθε με «εξαιρετικά επείγουσα» εγκύκλιο!
Προπομπός, προϊδέαση, δέλεαρ οι δυο εισαγωγικοί
«άξονες», όντως ενδιαφέροντες, αλλά άσχετοι με το
σκοπούμενο: «Οι Διατροφικές συνήθειες» ο πρώτος,
όντως ενδιαφέρον άξονας και η «ποιότητα ζωής».
«Εθισμοί και εξαρτήσεις», ο δεύτερος, που θα περιλαμβάνει, φαντάζομαι κυρίως τις διάφορες εξαρτησιογόνες ουσίες,
Συνέχεια στη σελ. 2

πρωτοβουλίας
και μια
προαναγγελθείσα
τραγωδία!
Σελίδα 18

Γενικοί επιθεωρητές ελέγχουν Σχολική
Σελίδα 6
Επιτροπή του Δήμου 3Β
24ωρες περιπολίες με
ιδιωτική αστυνόμευση
στις παραλίες των 3Β

ΑΚΡΑΙΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ, ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σελίδα 15

Έκτακτη συνέλευση κατοίκων

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
το πιο σύντομο ανέκδοτο!

Κλιμάκωση ενεργειών
για το ξεπούλημα
των Αλυκών Αναβύσσου

Σελίδα 12

Σελίδα 7

συγκαλεί ο Δήμος Κρωπίας την Δευτέρα 19 Ιουνίου
2017, στις 19:30, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου
(Βασ. Κωνσταντίνου 47) με θέμα: Ακραία ηχορύ-

πανση, παραβατικές συμπεριφορές σε συγκεκριμένη γειτονιά της πόλης και παράνομες καταλήψεις
κοινοχρήστων χώρων και αγροτεμαχίων.

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

Προπαγανδίζεται η ομοφυλοφιλία
Συνέχεια από τη σελ. 1

αλλά και τις «κοινωνικές» - καταναλωτικές νεωτεριστικές εξαρτήσεις, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ηλεκτρονικά – εικονικά παιχνίδια κ.ά.
Απαραίτητος κι αυτός ο άξονας, βεβαίως.
Και ερχόμαστε στο κυρίως και μεθοδικά σκοπούμενο:
Τις «Έμφυλες ταυτότητες»! Δηλαδή, τί είμαστε, τί αισθανόμαστε, τι επιλέγουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε «κατά φύσει» ή παρά φύσει ή ως «κοινωνική»
επιλογή: Αρσενικό, θηλυκό, gay, trans, straight κι όλα
εκείνα τα ελκυστικά ξενόφερτα, που αντικατέστησαν
τα «υβριστικά»: «κίναιδος», «θηλυπρεπής»και άλλα
γνωστά τα οποία αποφεύγω να αναφέρω για να σεβαστούμε τη δημόσια αιδώ. Και δεν τα γράφω στον
«αέρα» αυτά, γιατί σύμφωνα με την εγκύκλιο, υπάρχουν και οι υποάξονες:
«Το κοινωνικό και βιολογικό φύλο», αποδομόντας τα
στερεότυπα, και «Ομοφοβία και τρανσφοβία». Άντε

να μην πω τίποτα για τις φοβίες, γιατί κάθε τι απευκταίο, το απεχθές, το πιθανότατα επικίνδυνο το δαιμονοποιούμε, του αποστερούμε τη λογική υπόσταση
και το επιβαρύνουμε με την ψυχοπαθολογική φοβία,
ακριβώς για να εξουδετερώσουμε οποιαδήποτε
άμυνα και προφύλαξη έναντι αυτών.
Οι γονείς των 3Β που προσέφυγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο που με πρόταση του Δημάρχου αποφάσισε να
εκδώσει προσεχώς ένα ψήφισμα, που θα το προωθήσουν «προς τα ανώτερα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», λένε ότι: «Ουσιαστικά νομίζουμε ότι
καλούνται τα παιδιά να επιλέξουν το φύλο τους ανεξάρτητα αν έχουν γεννηθεί αγόρια ή κορίτσια. Βασίζεται σε μία θεωρία για το “κοινωνικό φύλο”,
κοινωνιολογική θεωρία η οποία αμφισβητείται και ιατρικά και φιλοσοφικά».

Διαβάστε ακόμη
4ο Παιδικό Φεστιβάλ στα 3Β

Σελ. 5

Το 1912 σαν σήμερα Γ. Κορναράκης

Σελ. 8

Η ανεξάντλητη πηγή ενέργειας
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πατέρας παραδίδει στην κόρη!

Σελ. 13

3o Δημ. Σχολείο Βούλας

Σελ. 13

Αναξίμανδρος: η σύγχρονη παιδαγωγική
του μέθοδος Π. Ιωαννίδη
Σελ. 14

“Εμφυλες ταυτότητες” διαμαρτυρία
Σελ. 15
160 γονέων
Gay παρελάσεις

Βασ. Κασιμάτη

Σελ. 16

Στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων η
Σελ. 15
Ομάδα του Δήμου Κρωπίας
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και ΕνδοπεριΣελ. 17
φερειακή Αποκέντρωση

“Πρίφτεια 2017” στο Κορωπί

Σελ. 22

Νταρουσάφακα το “σούπερ μάρκετ” του
ευρωπαϊκού μπάσκετ Ν. Γεωργόπουλου Σελ. 23

Καλούνται τα παιδιά της πρώιμης εφηβείας να διδαχθούν και να αποδεχθούν ότι το φύλο καθορίζεται
«κοινωνικά», χάριν της «ελευθερίας επιλογής» και
ότι το βιολογικό φύλο δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα! «Και οι γονείς καλούνται ως αρωγοί οι επιλογές αυτές των παιδιών τους να μάθουν να
αποδομούν μέσα τους τα έμφυλα στερεότυπα και να
μην προσπαθούν να τα αποτρέψουν γιατί κάτι τέτοιο
αποτελεί ομοφοβία και τρανσφοβία!! ...και άλλες αηδίες, για να ξεχάσουμε τους πραγματικούς φόβους,
της ανεργίας, της μετανάστευσης, της αποκοινωνικοποίησης του ατόμου, (κοίτα και σελ. 15)
Και καταλήγουν στην έγγραφη διαμαρτυρία τους οι
γονείς: «... προσπαθήσαμε να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας, θεωρώντας ότι έχουμε έναν λόγο σε ποια
θέματα εκπαιδεύονται τα παιδιά μας. Δυστυχώς ο
Υπουργός είπε ότι η συμμετοχή σ’ αυτή την εβδομάδα είναι υποχρεωτικότητα (sic) και όποιες αιτήσεις
υποβλήθηκαν για απαλλαγή των παιδιών, δεν ελήφθησαν καν υπόψιν από τους διευθυντές»..
Σ’ αυτή την τελευταία παράγραφο, να ρωτήσω κάτι
εμβόλιμα, γιατί το θεωρώ σημαντικό:
― Ποιά είναι η θέση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα
των ενώσεών τους, ΟΛΜΕ κ.λπ.;
― Ποιά είναι η θέση των Ενώσεων Γονέων;
― Ποιά είναι η θέση των ίδιων των μαθητών;
Τώρα κάνουν «καταλήψεις», αν χρειαστεί.
Και κάτι που έχω εκφράσει και διατυπώσει και γραπτώς στο παρελθόν, ως γονιός, μέσα από την Ενωση,
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Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
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αλλά και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της
Βούλας: Οι γονείς ιδιαίτερα οι σημερινοί, που η μόρφωσή τους είναι τουλάχιστον δευτεροβάθμια ή και
συχνότατα τριτοβάθμια, όταν εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας στην πολιτεία, δεν απαλλασσόμαστε, ούτε
απεκδυόμαστε τη γονική μέριμνα και ευθύνη. Εμπιστευόμαστε και ελέγχουμε. Συνεργαζόμαστε, αλλά
και αντιδρούμε.
Οι διευθυντές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αυτή τη
«θεματική εβδομάδα» να τη μετατρέψουν επωφελώς,
να διδάξουν στα παιδιά την ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, το σεβασμό στην ελευθερία επιλογής –
οποιασδήποτε επιλογής, που δεν θίγει τον συνάνθρωπό μας ή την κοινότητα, ιδεολογική, φιλοσοφική,
θρησκευτική, σεξουαλική, ενδυματολογική, στην επιλογή και στην ακούσια απόκλιση, αλλά όχι και... «θαυμασμό» στο αποκλίνον ή την μειονεκτικότητα. Ανοχή
και σεβασμό.
Αλλά και σεβασμό και θαυμασμό στο φυσιολογικό.
Θαυμασμό στο κάλλος, στη φυσική ομορφιά. Θαυμασμό και σεβασμό στη ζωή και στο θαύμα της ζωής,
την αναπαραγωγή. Την αναπαραγωγή που γίνεται με
φυσική επιλογή και ελευθερία προσέγγισης ασχέτως
κοινωνικών προϋποθέσεων και στερεοτύπων (κοίτα
το «Ψεύδος του γάμου», στα “Κατά συνθήκην ψεύδη”
του Μαρξ Νορντάου).
Στην αναπαραγωγή που είναι επιτακτική στην παρούσα περίοδο του έθνους μας, που υφιστάμεθα
ύπουλη γενοκτονία, με τα οικονομικά μέτρα εξαθλίωσης και τη μετανάστευση των νέων μας, πράγμα που
εντείνει το δημογραφικό μας πρόβλημα.
Να μάθουμε τα παιδιά μας να κοινωνικοποιούνται.
Να συνειδητοποιήσουν ότι το συμφέρον και η προστασία του ατόμου, ως κοινωνικής μονάδας, βρίσκεται στο κοινωνικό συμφέρον. Όταν ωφελείται το
κοινωνικό σύνολο, ωφελείται και το μέρος, το άτομο.
Όταν ζημιώνεται το κοινωνικό σύνολο, βλάπτεται και
το άτομο: Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον! Όσοι κοιτάνε την πάρτι τους, όσοι ιδιωτεύουν, αδιαφορώντας
για την κοινότητά τους, σύντομα αντιλαμβάνονται ότι
πάντα υπάρχει ισχυρότερος στη ζούγκλα. Και ο ισχυρότερος δεν αποκαλύπτεται από το μέγεθος πάντα.
Ισχυρότερο είναι και το τσιμπούρι της ύαινας, που
σύντομα και αναπάντεχα την εξουδετερώνει.
Αυτά και άλλα σπουδαία είναι τα θέματα για καθημερινή παιδεία και όχι «το κοινωνικό φύλο» που προκλητικά αυτοθαυμάζεται με pride = περηφάνια και
προβάλλεται. Το «κοινωνικό φύλο» είναι βιολογική
απόκλιση ανεκτή και κατανοητή, αλλά όχι ...θαυμαστή. Τα άλλα είναι κουραφέξαλα και... «προοδευτικές» αηδίες δήθεν αριστερών!.
――――――
Περισσότερα σε άρθρο μου αρ.φ. 916/9.01.16:
https://ebdomi.com/arthra-apopseis/arthra-kosta-venetsanou/11890-ta-fyla-kai-to-koinoniko-fylo.html
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ξαιρετική, χορευτική παράσταση απόλαυσαν οι παρευρισκόμενοι στο κατάμεστο θεατράκι “Βέμπο”
στην παραλία της Βούλας, την Παρασκευή 9 Ιουνίου,
την οποία οργάνωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας σε συνεργασία με τον ΟΑΠΠΑ.
Το χορευτικό απέδωσε χορούς απο Θεσσαλία, Μ.Ασία, και
Δυτ. Μακεδονία, ενώ κρητικούς χορούς απέδωσε ο Σύλλογος Κρητών των 3Β που συμμετείχε φιλικά στην εκδήλωση.
Πρωτοπόρος ο σύλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ στον παραδοσιακό χορό μιάς και η πρώτη δασκάλα τους, η ΜΑΡΩ
ΠΑΓΚΑ ξεκίνησε εθελοντικά τα μαθήματα χορού πριν 30
χρόνια. Τότε που δεν ήταν της μόδας ο Ικαριώτικος και
στα σχολεία δεν υπήρχαν δάσκαλοι χορού. Οι πρώτες παραστάσεις στο θέατρο Βέμπο ξεκίνησαν με δασκάλα την
Μάρω. Για τούτο η “Ευρυάλη” μέσω του Διοικητικού της
Συμβουλίου την ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά

Ε

της όλα αυτά τα χρόνια.
Το έργο της συνεχίζεται με επιτυχία απο την ΕΛΛΗ ΚΑΖΑΚΟΥ. Οι γυναίκες του συλλόγου “Ευρυάλη”, πρωταγωνιστές της παράστασης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα της κερκίδας.
Θερμό χειροκρότημα απέσπασε και το χορευτικό του Συλλόγου Κρητών των 3Β με τους κρητικούς χορούς και τις
παραδοσιακές φορεσιές τους, συνοδεία λύρας από τον
Αντώνη Κεχαγιαδάκη. Το κλαρίνο του Γιώργου Κωτσίνη
ξεσήκωσε τον κόσμο που μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης κατέβηκε στην πίστα και ακολούθησε μεταμεσονύκτιο γλέντι.
Στην εκδήλωση παρευρέθη ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος καθώς και πολλοί σύμβουλοι του Δήμου 3Β.

σταματήσει, όλα αυτά τα χρόνια, να οργανώνει εκδηλώσεις με πολιτιστικό, ενημερωτικό περιεχόμενο και πολλές
εκδρομές. Το χορευτικό της θα ξεκινήσει και πάλι με τη
νέα περίοδο, όπως κάθε χρόνο.

Η “Ευρυάλη” ίσως είναι ο μόνος σύλλογος της Βούλας με
τόσο μακραίωνη συνεχή και δραστήρια πορεία. Δεν έχει

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Eκθεση τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο του ΕΠΑ.Λ Κορωπίου από
7/5 ως 10/5/2017, την οποία οργάνωσε το
2ο Εργαστηριακό Κέντρο Αν. Αττικής. Στην
έκθεση συμμετείχαν με έργα τους, οι μαθητές των τριών σχολείων του Κορωπίου, 1ο
ΕΠΑ.Λ, Εσπερινό ΕΠΑ.Λ, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, που ασκούνται στο εργαστηριακό κέντρο.
Παρουσιάστηκαν έργα όπως: ηλεκτρικό αυ-

τοκίνητο-σάρωθρο, ηλεκτρικό ποδήλατο,
ρομπότ ελεγχόμενο από κινητό τηλέφωνο,
υποβρύχιο ρομπότ μετρήσεων διαφόρων

παραμέτρων στο νερό, μηχανουργικές κατασκευές [παγκάκια, ψησταριά, φωτιστικά
(από ανακυκλωμένα υλικά), κινητήρας αυτοκινήτου με υγραέριο, θερμαινόμενη πισίνα με ηλιακό συλλέκτη και λέβητα αερίου,
“έξυπνο σπίτι” ελεγχόμενο από κινητό], ζωγραφιές και καλλιτεχνικές κατασκευές,
εκτυπώσεις αντικειμένων σε τρισδιάστατο
εκτυπωτή και πολλά ακόμα.
Έγινε επίσης προβολή με έργα των μαθητών των τομέων υγείας-πρόνοιας και ευε-

ξίας, οικονομίας και διοίκησης και
πληροφορικής.
Η Διευθύντρια του 2ου Ε.Κ Ε.Τσουκνάκη, ως

εκπρόσωπος και των εκπαιδευτικών όλων
των σχολείων της Τ.Ε., ευχαρίστησε όλους
όσους τίμησαν την εκδήλωση και δήλωσε:
«ευχόμαστε η έκθεση αυτή να έδειξε σε
όλους εσάς την αξία της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και τα θαυμαστά πράγματα
που μπορούν να πετύχουν οι μαθητές όταν
αυτό που κάνουν τους δίνει χαρά και έμπνευση!».
Την έκθεση επισκέφτηκαν, ο Δήμαρχος, Δη-

μήτριος Κιούσης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, Ανδρέας Ντούνης, η
πρόεδρος της Επ. Παιδείας, Δήμητρα Μιχαιρίνα, ο δ/ντης β/θμιας εκπ/σης, Στέφανος Καπέλας, σχολικοί σύμβουλοι, χορηγοί,
γονείς και μαθητές.
Επίσης παραβρέθηκαν οι βουλευτές, Ιωάννης Δέδες, Γεώργιος Βλάχος, και Γεώργιος
Μαυρώτας.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του
ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό
καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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Φεστιβάλ Αθηνών 2017
Αφιέρωμα στη Φόλκσμπύνε
17 – 24 Ιουνίου
Πειραιώς 260 / Θέατρο Ολύμπια / Α.Σ.Κ.Τ.
To διάσημο βερολινέζικο θέατρο έρχεται στο Φεστιβάλ
Αθηνών, φέρνοντάς μαζί του τρεις μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται κανείς για να
βιώσει την εμπειρία της Φόλκσμπύνε στις πλήρεις διαστάσεις της: ταινίες, εγκαταστάσεις, γερμανική μπίρα, πάρτι,
συναυλίες, υπηρεσίες σιδερώματος, bratwurst, περφόρμανς. Όποια ημέρα κι αν επιλέξει, ο θεατής μπορεί να
πάει από νωρίς στην Πειραιώς 260, όχι μόνο για να παρακολουθήσει μία από τις «κανονικές» παραστάσεις του
θιάσου, αλλά για να συμμετέχει και στις παράλληλες
δράσεις, που έχουν ελεύθερη είσοδο.
Τρία από τα διάσημα βαγόνια του θιάσου, με τα οποία ταξίδευαν οι καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους σε απομονωμένες περιοχές και γειτονιές,
θα είναι στημένα στον προαύλιο χώρο της Πειραιώς 260,
φιλοξενώντας αυτές τις δράσεις. Επίσης, το αφιέρωμα
θα πλαισιωθεί από ένα workshop στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών και από συζητήσεις με τους συντελεστές
των παραστάσεων.
Εκτός από τη διασκευή του Παίκτη του Ντοστογιέφσκι
από τον Φρανκ Κάστορφ (19-20.6 ώρα 7μ.μ.) και το Μουρμουρητό του Χέρμπερτ Φριτς (23-24.6, 9μ.μ.), η ομάδα
της Φόλκσμπύνε θα στήσει το σκηνικό του Σ’ αγαπώ,
αλλά επέλεξα την αποδραματοποίηση (17-18.6, 10μ.μ.)
➢ Το Σάββατο 17η Ιουνίου θα κλείσει με ένα μεγάλο
πάρτι, στις 23:30, στο προαύλιο της Πειραιώς 260
Πάρτι με DJ set από τους DJ Duo Portobello (William
Minke, Trystan Pütter), με ελεύθερη είσοδο.
Σημειωτέον ότι ο Trystan Pütter, είναι ένας από τους ηθοποιούς της παράστασης “Σ’ αγαπώ, αλλά επέλεξα την
αποδραματοποίηση”, που μέσα στο πνεύμα πολυσυλλεκτικότητας της ομάδας, θα ανέβει στην κονσόλα αμέσως
μετά το τέλος της παράστασης, αναλαμβάνοντας τον
ρόλο του dj.
➢ Στις 18 Ιουνίου, από τις 19:00 μέχρι τις 20:30, και πάλι
στον προαύλιο χώρο της Πειραιώς 260, θα λάβει χώρα
μία συζήτηση για την Φόλκσμπύνε, για την ιστορία της
και τον ρόλο της στο ευρωπαϊκό θέατρο, αλλά και τις παραστάσεις που θα απολαύσει το κοινό στο πλαίσιο του
φετινού αφιερώματος.
➢ 18 Ιουνίου, 23:45 (και στις 19 Ιουνίου, 23:00)
Σούμαν – Ο Έρωτας του Ποιητή ή η Επιστροφή των
Έφιππων Πτωμάτων Based on Robert Schumann Dichterliebe
Κάθε Ιούνιο τιμάται η μνήμη των θυμάτων της σφαγής
του Διστόμου από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Ο
υπότιτλος της παράστασης παραπέμπει στην ομώνυμη
ισπανική ταινία τρόμου: οι νεκροί σηκώνονται από τους
τάφους τους καθώς αφυπνίζονται οι μνήμες: στην προκειμένη περίπτωση, οι μνήμες των εξοργισμένων, σφαγιασμένων κατοίκων του Διστόμου.
➢ Η μέρα θα κλείσει με τη συναυλία των Goshawk, Unlimited World Tour IX: 1. Aegean Micro Disk

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Στα πλαίσια των πολιτιστικών της εκδηλώσεων η
Εναλλακτική Δράση θα
πραγματοποιήσει ολοήμερη κρουαζιέρα με ναυλωμένο πλοίο στη
Σαλαμίνα, στο χώρο που
έγινε η ιστορική ναυμαχία
στα 490 πΧ, με περιήηση
στα πολύ σημαντικά μνημεία της ιστορία μας (Κυνόσουρα, Αρχαίο λιμάνι,
Τύμβος Σαλαμινομάχων,
Αρχαία Σαλαμίνα). Μετά
την ξενάγηση θα ακολουθήσει μπάνιο και φαγητό
στην παραλία Σελίνια.
Οι δηλώσεις συμμετοχής
θα πρέπει να γίνουν το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου το μεσημέρι (1μμ),
Συνάντηση στις 9 το πρωί
στο σταθμό του ΗΣΑΠ
στον Πειραιά. Επιστροφή
περίπου στις 6μ.μ.
Πληροφορίες και συμμετοχή Νόρα Πολυδούρη
6949138298 9-2 το πρωί
και 5-7 το απόγευμα

“να θυμηθούμε
όλοι μαζί την
πόλη μας”
Ο Δήμος Ηλιούπολης και
η Φωτογραφική Λέσχη
καλεί συλλογικότητες,
πολίτες και παλιές οικογένειες της πόλης να
συμμετάσχουν στη συλλογή παλιών φωτογραφιών να “θυμηθούμε
όλοι μαζί την πόλη μας”
και διοργανώνουν το
Σάββατο 17 Ιουνίου στις
8:30 μ.μ. ενημερωτική
εκδήλωση και πλουτίζουμε το Εκθεσιακό κέντρο της Ηλιούπολης
στην πλατεία Φλέμινγκ.

«Η Απόρρητη Τεχνολογία της Γερμανίας
στον Β΄ ΠΠ: μύθος και πραγματικότητα»
Το Αρχείο Πολέμου προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις
24/6/2017 και ώρα 19:30 με εισηγητή τον
Σωτήρη Βουρλιώτη, με θέμα: «Η Απόρρητη
Τεχνολογία της Γερμανίας στον Β΄ ΠΠ:
μύθος και πραγματικότητα»
Από τη δεκαετία του 1930 Γερμανοί επιστήμονες
εργάσθηκαν σε διάφορους τομείς αναπτύσσοντας
πρωτοποριακές ιδέες. Ως τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σημαντικά επιτεύγματα είχαν παρουσιασθεί στην αεροναυπηγική, στην πυρηνική
φυσική, στη μηχανολογία και σε άλλες επιστήμες.
Οι προσπάθειες των Γερμανών φυσικών για την
ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας – η σχάση
του ατόμου ανακαλύφθηκε από Γερμανό επιστήμονα – και η παρασκευή χημικών για χρήση σε
επιθετικά όπλα, οδήγησαν στη μηχανή ουρανίου,
στη μοριακή βόμβα και σε αέρια νεύρων. Ταυτό-

Τετραφωνική χορωδία
στη Νέα Σμύρνη
Η τετραφωνική χορωδία της ΕΣΤΙΑΣ Νέας
Σμύρνης, παρουσιάζει στη μεγάλη αίθουσα
εκδηλώσεων της "Πάνος Χαλδέζος", την
ετήσια συναυλία της υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου Σταύρου Πιοτόπουλου, την Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 7μ.μ.
Η χορωδία θα ερμηνεύσει τραγούδια Ελλήνων συνθετών (Θεοδωράκη, Χατζιδάκι,
Λοϊζου, Κηλαηδόνη), τραγούδια νεότερων έντεχνων Ελλήνων μουσικών και παραδοσιακά τραγούδια της Μικρασίας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

χρονα, επιστήμονες διατύπωναν θεωρίες για
υπεραντωτικά σώματα, προσπαθούσαν να εφαρμόσουν το φαινόμενο κοάντα σε κινητήρες χωρίς
έλικα. Κάποιοι αποτόλμησαν να υλοποιήσουν
πρωτοποριακές ιδέες. Βασιζόμενοι σε διάφορες
θεωρίες σχεδίασαν δεκάδες πρωτότυπες κατασκευές με απώτερο σκοπό την εφαρμογή τους
στο πεδίο της μάχης. Ιπτάμενοι δίσκοι! Αντιύλη!
Μηχανή ουρανίου! Πυροβόλα ήχου!
Πού βρίσκεται η γραμμή που χωρίζει την πραγματικότητα από τον μύθο; Οι αναρίθμητες
ακραίες ιδέες των Γερμανών επιστημόνων, πολλές αμφισβητούμενες προσωπικές μαρτυρίες,
ορισμένα ερωτήματα εκείνης της περιόδου, τροφοδότησαν τον μύθο της ανώτερης απόρρητης
τεχνολογίας που κατείχε η Γερμανία κατά τον Β’
ΠΠ, συχνά σε βάρος της άκρως ενδιαφέρουσας
πραγματικότητας.

Αρχείο Πολέμου: Μηθύμνης 36, Πλ. Αμερικής Αθήνα, τηλ. 210 8676390.

''Πανηπειρώτικο
Πανηγύρι 2017''
Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο Ρόβας”, σας προσκαλεί στο
''Πανηπειρώτικο Πανηγύρι 2017'', της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24
Ιουνίου, ώρα 21.00', στο γήπεδο της
πρώην αμερικανικής αεροπορικής βάσης
του Ελληνικού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, δίπλα στο ΜΕΤΡΟ Ελληνικού.
Είσοδος ελεύθερη.
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ΕΒΔΟΜΗ

4ο Παιδικό Φεστιβάλ στα 3Β
«Μύθι Μύθοι Παραμύθι»
To 4o παιδικό φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης πραγματοποιείται στις 17 και 18 Ιουνίου, στην παραλία της Βάρκιζας. Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου οργανώνει
ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στα παιδιά, με κέφι και
φαντασία, με παραμύθια, ηθοποιούς, βιβλιοπαρουσιάσεις από γνωστούς συγγραφείς εργαστήρια κατασκευών,
διαδραστικά
παιχνίδια,
ζογκλέρ,
ξυλοπόδαρους και πολλές εκπλήξεις.
Στόχος του Φεστιβάλ, το οποία διεξάγεται δίπλα στη
θάλασσα, είναι η εξοικείωση των παιδιών με τον πολιτισμό, η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση και
η δημιουργική τους απασχόληση.
Πρόγραμμα
Σάββατο 17 Ιουνίου
19:00 – 19:30 Έναρξη από το Τμήμα Ρυθμικής και
Ενόργανης γυμναστικής του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής.
19:30 μμ – 21.00 Εργαστήρι κατασκευών, Εργαστήρι
διαδραστικών παιχνιδιών, Face Painting, Ξυλοπόδαρος, Ζογκλέρ, Μπαλονοκατασκευές.
20:00 – 21:00 Ζωντανή βιβλιοθήκη. Ένας γνωστός
συγγραφέας παρουσιάζει αγαπημένο βιβλίο των παιδιών.
21:00 – 22:00 Θεατρική Παράσταση από την Ομάδα
Το Τόπι «Ο τρομερός εχθρός και ο αλυσοδεμένος
ελέφαντας του Χ.Μπουκάι»

δραστικών παιχνιδιών, Face Painting, Ξυλοπόδαρος,
Ζογκλέρ, Μπαλονοκατασκευές.
20:00μμ – 21:00 Ζωντανή βιβλιοθήκη. Ένας γνωστός
συγγραφέας παρουσιάζει αγαπημένο βιβλίο των παιδιών.
21:00 – 22:00 Θεατρική Παράσταση από την ομάδα O
Μικρός Νότος «Γύρω γύρω μήνες».

Συναυλία «Music Ensemble»
στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρησή του (Κ.Δ.Ε.Μ.) και η Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου, προσκαλούν στην συναυλία «Music Ensemble»,
το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017 και ώρα 9 το βράδυ, στο
Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Δήμος Λαυρεωτικής - Θορικός”
Ωδείο ‘’Δημήτρης Νικολάου’’

Μικροί και μεγάλοι μαθητές, μέλη της μπάντας και Καθηγητές της Φιλαρμονικής, ενώνουν τις «μελωδικές
φωνές» τους, δημιουργώντας μικρά μουσικά σχήματα,
από όλες τις οικογένειες οργάνων: ντουέτα, τρίο, ολιγομελή σχήματα ξύλινων, χάλκινων, κρουστών οργάνων.

Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση
με λαϊκά τραγούδια

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί στην πρώτη, φετινή
Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, στις 18 Ιουνίου 2017 και ώρα 9 το βράδυ, με
τον Μιχάλη Δημητριάδη και την ορχήστρα του, σε αγαπημένα λαϊκά τραγούδια!
Τον Μιχάλη Δημητριάδη θα συνοδεύσει στο τραγούδι η
Φαίη Μάτσου, ενώ θα τους πλαισιώνουν οι μουσικοί:
Σπύρος Πατράς (μπουζούκι), Δημήτρης Σάββας (κιθάρα),
Αλέξανδρος Σούτσος (πιάνο) και Κώστας Καλατζής
(κρουστά).

Κυριακή 18 Ιουνίου
19:00 – 21:00 Εργαστήρι κατασκευών, Εργαστήρι δια-

Kαλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, 21:00
«Ράφτης Κυριών» του Ζώρζ
Φεϋντώ
Θεατρική Ομάδα Κουβαρά, στο
Δημοτικό Σχολείο Κουβαρά
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ, 21:00
Παρουσίαση Βιβλίου Παρασκευά
Συριανόγλου «Μία αγάπη δύο
θεοί»
Αφιέρωμα με θέμα: «Δρόμοι Επιβίωσης- το Παράδειγμα των Προγόνων μας»
Πολιτιστικός Σύλλογος «Φωκαέων
Πολιτεία», στο Θεατράκι Παλαιάς
Φώκαιας
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, 21:00
Μουσικοχορευτική
Παράσταση
«Ντοπιολαλιές», Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Αναβύσσου, στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, 20:30
Καραγκιόζης, Θέατρο Σκιών του
Μιχάλη Ταυλάτου, Ν.Π.Δ.Δ. Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού, στην
Πλατεία Καλυβίων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ, 21:00
Γιορτή Αϊ Γιάννη Κλήδονα
Πνευματικό Πολιτιστικό Σωματείο
«Αγίου Κωνσταντίνου κ’ Ελένης»
Λαγονησίου στην Παραλία Αγίου
Νικολάου, Λαγονήσι Καλύβια
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ, 21:00
11ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών
Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας, στην Πλατεία Σαρωνίδας
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ, 20:00
«Γιορτάζουμε…με ψαρομεζέ»
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Ολύμπου Λαγονη-

σίου, στα Γραφεία Συλλόγου Νέου
Ολύμπου Λαγονησίου
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ, 20:30
Καραγκιόζης, Θέατρο Σκιών του
Μιχάλη Ταυλάτου με τον Ν.Π.Δ.Δ.
Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού,
στο Δημοτικό Σχολείο Κουβαρά
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ, 19:00
Τελετή Λήξης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Optimist
2017
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
& Δήμος Σαρωνικού, στο Θεατράκι
Παλαιάς Φώκαιας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 20:30
Μουσικοχορευτική Βραδιά με Latin
και Τραγούδι - Πνευματικός Όμιλος Γυναικών Λαγονησίου, στο
Αμφιθέατρο Δήμου Σαρωνικού,
Καλύβια.

Εκδρομές με τα ΚΑΠΗ του Δήμου
Μαρκοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 21- ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

2ήμερη εκδρομή Κύμη Ευβοίας
Τιμή συμμετοχής : 55€
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η διαμονή στο ξενοδοχείο
“Kymi Palace”4*, με ένα βραδινό και ένα πρωϊνό και οι
κοντινές εξορμήσεις γύρω από την Κύμη. ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!!!!)
Ώρα αναχ.: 07:30 και από τα δύο ΚΑΠΗ
Εγγραφές: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 ώρα 9 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 - ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

4μερη εκδρομή στη Σπάρτη-Μυστράς
-Μονεμβασιά-Αερόπολη-Γύθειο-Κύθηρα
Τιμή συμμετοχής : 183€
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η διαμονή στην Σπάρτη στο
ξενοδοχείο “ΜΑΝΙΑΤΗΣ” με ημιδιατροφή-τρία πρωϊνά και
τρία δείπνα-, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή στα Κύθηρα και η περιήγηση στις αντίστοιχες περιοχές.)
Ώρα αναχώρησης: 07:30 από ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη και 07:45
από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου
Εγγραφές: Τρίτη 20 Ιουνίου ώρα 09:00
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Γενικοί επιθεωρητές
ελέγχουν Σχολική
Επιτροπή
του Δήμου 3Β
Tην Τετάρτη 7 Ιουνίου συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 3Β και μεταξύ των άλλων θεμάτων
είχε και το 4ο θέμα: Έγκριση έκθεσης ελέγχου και καταγραφής ακαταχώρητων φωτοτυπημένων τιμολογίων
του Ορκωτού Ελεγκτή, για τους Οικονομικούς Απολογισμούς της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης των
ετών 2012,2013 και 2014».
Την ημέρα της συνεδρίασης ο πρόεδρος διάβασε διαφοροποιημένο παντελώς το θέμα: «Έγκριση ή μη των
οικονομικών απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης των ετών 2012, 2013 και 2014 και έκθεσης ελέγχου και καταγραφής ακαταχώρητων φωτοτυπημένων τιμολογίων του ορκωτού ελεγκτού», το
οποίο στην πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων πέρασε απαρατήρητο. Ο τίτλος του θέματος με την αλλαγή ουσιαστικά του θέματος άλλαξε το μεσημέρι της
ίδιας ημέρας της συνεδρίασης.
Το θέμα αφορά ένα έλλειμμα που εμφανίζεται στη Σχολική Επιτροπή της περιόδου 2012 – 2014, 69,5 χιλιάδων
ευρώ γιατί δεν υπάρχουν τα παραστατικά (τιμολόγια
και αποδείξεις) που να ισοσκελίζουν.
Οι απολογισμοί των ετών αυτών συντάχθηκαν όλοι
μαζί. Δεν υπάρχει προηγούμενο γιατί μέχρι τότε δεν
ήταν υποχρεωτικοί οι απολογισμοί. Ξεκίνησαν με το
“Καλλικράτη”.
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέφερε ένα ιστορικό της υπόθεσης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ένα ζήτημα ελέγχου από τους

Nέο ωράριο στην Κοινωνική
Αλληλεγγύη του Δήμου 3Β
Από τη Δευτέρα 12 Ιουνίου ο χώρος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου 3Β, βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Η κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί πλέον στο
πρώην Λιμεναρχείο, επί της οδού Απόλλωνος 2 στη Βουλιαγμένη τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
➢ Δευτέρα 18:00 - 20:00
➢ Τρίτη 11:00 - 14:00 & 18:00 - 20:00
➢ Τετάρτη 18:00 - 20:00
➢ Πέμπτη 11:00 - 14:00 & 18:00 - 20:00
➢ Παρασκευή 18:00 - 20:00
Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται ρούχα, παπούτσια, κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια και οικιακά είδη που
συγκεντρώνονται στον χώρο.
Η προσφορά, από πολίτες που επιθυμούν να διαθέσουν
κάποια από τα παραπάνω είδη, είναι πάντα ευπρόσδεκτη
και απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που εξυπηρετούνται.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8961444 213 2019904 & 213
2019906

ΕΒΔΟΜΗ

ορκωτούς λογιστές, στους οποίους ανατέθηκε το Μάιο
του 2016 να ελέγξουν τη διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής των ετών 2012, 13 και 14. Ο ορκωτός λογιστής
Παππάς ανέλαβε τον έλεγχο τον οποίον έκανε και παρέδωσε στο Δήμο το Δεκέμβριο του 2016 και επανέρχεται σήμερα με συμπλήρωση περαιτέρω ενεργειών
που έγιναν. Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Σίνα ήταν
πρόεδρος της Επιτροπής την περίοδο που εξετάζουμε
και είχε και τη διαχείριση.
Η 2/βάθμια, το προσωπικό του Δήμου και κατά κύριο
λόγο οι ορκωτοί δεν μπόρεσαν να έχουν σειρά στοιχείων για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον έλεγχό
τους.
Ζητήθηκε από τη Μ. Σίνα να προσκομίσει σειρά παραστατικών τα οποία δεν είχε. Τότε αναβάλαμε το θέμα
για να προσκομιστούν τα παραστατικά.
Βρέθηκαν 115 παραστατικά τα οποία δεν ήταν καταχωρημένα και διασταυρωμένα. Οι ορκωτοί προχώρησαν
στον έλεγχο, αυτών των φωτοτυπημένων παραστατικών (σ.σ. τα πρωτότυπα είχαν χαθεί).
Οπως ελέχθη, οι υπηρεσίες επικοινώνησαν με τους
προμηθευτές, εκ των οποίων απάντησαν περίπου οι
μισοί. Αυτοί που απάντησαν δήλωσαν ότι τα παραστατικά είναι πραγματικά και πληρωμένα. Υπάρχουν και
προμηθευτές που δεν υφίστανται πλέον, αλλά συνεχώς έρχονται κι άλλα παραστατικά και έχουν ισοσκελιστεί τα 2/3 του ελλείμματος. Η σημερινή Σχολική
Επιτροπή πήρε θέση Πόντιου Πιλάτου, γιατί αποφάσισε
ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει, όπως ανέφερε ο δήμαρχος.
Ο δήμαρχος συνέχισε: ...Το θέμα σήμερα είναι ότι η
συμπληρωματική έκθεση, αλλά και η έκθεση ελέγχου
απολογισμών των παραπάνω ετών πρέπει να περάσει
από το Δ.Σ. για να εγκρίνει ή να απορρίψει. Ανεξάρτητα
όμως από αυτό «εγώ ως δήμαρχος έχω υποχρέωση
αύριο το πρωί, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ό,τι
έλεγχος έχει γίνει να συγκεντρωθεί και να διαβιβαστεί
στην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, γιατί
έχουν λάβει μία καταγγελία επώνυμη, από κάποιον κάτοικο Γλυφάδας - δεν ξέρουμε αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών στους
οικονομικούς εισαγγελείς, καθότι είναι ένα κομμάτι του
Δήμου το οποίο σήμερα με αυτά τα χαρτιά και όποιες
προσπάθειες έχουν γίνει δεν έχει καταφέρει να ισοσκελίσει και να κλείσει».

σχεδόν τελειώσει και μετά να ασχοληθούμε με το ‘14
που έχει ελλείψεις. Δεν το δεχθήκατε. Ό,τι είναι να
γίνει να γίνει σωστό και νόμιμο.
...Το 2012 είχε έλλειμμα 6.700 €. Είχαμε δύο σχολεία
που δεν μας είχαν στείλει για δύο χρόνια απολογισμούς. Το έλλειμμα των 6.700 του 2012 παραμένει
αφού το Λύκειο δεν μας έφερε ποτέ παραστατικά.
10.000 πρόστιμα ήταν τα ΙΚΑ που δεν ήταν πληρωμένες οι καθαρίστριες. Ηταν ακαταχώρητη η μισθοδοσία...

Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μαρία Σίνα αναφέρθηκε στο
ιστορικό λέγοντας μεταξύ άλλων: «Εχει κουράσει
όλους αυτή η ιστορία, αλλά κανείς δεν θέλει ούτε κάτι
που δεν είναι νόμιμο ούτε κάτι που δεν είναι σωστό.
Αλλά δεν θέλουμε και κάτι γι’ αυτή την Επιτροπή που
είναι 15μελης, μπορεί εγώ να είμαι πρόεδρος, αλλά
είναι διευθυντές, είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι
υπάλληλοι. Θέλουμε να γίνει το σωστό και το δίκαιο.
Δυστυχώς εμείς δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, γιατί δεν
υπήρχε λογιστής. Το πόρισμα το έβγαλαν οι ορκωτοί
λογιστές. Είμαστε οι πρώτοι που φωνάζαμε και το ψηφίσαμε να μπουν ορκωτοί λογιστές. Δεν είχαμε κάτι να
φοβηθούμε. Αλλά όταν αφήσαμε αυτή τη ντουλάπα
υπήρχαν όλα αυτά που σήμερα δεν υπάρχουν. Για ποιο
λόγο κανείς δεν ξέρει. (σ.σ. η ντουλάπα είναι ένα ερμάριο σε μία αίθουσα, που συστεγάζονται πολλές υπηρεσίες του Δήμου στην οδό Ζεφύρου).
...Δεν λείπουν χρήματα, λείπουν παραστατικά και αυτό
αποδεικνύεται καθημερινά. ...Είχα προτείνει να φέρουμε σε πέρας τα έτη του 12 και του 13 που είχαν

σ.σ. είναι πράγματι ένα πολύ μπερδεμένο θέμα και σέρνεται εδώ και ένα χρόνο με πολλούς συμβούλους της
πλειοψηφίας να το συζητάνε με πολύ αρνητικά σχόλια
και με πίεση προς τα τοπικά μέσα γιατί δεν βγάζουμε
το θέμα.
Δεν μπορείς να καταδικάζεις, χωρίς να δικάσεις.
Και εδώ που έφτασαν τα πράγματα, θα αφήσουμε την
ιστορία να απαντήσει.
Ομως η αλλαγή του θέματος, η ... επώνυμη καταγγεγλία - εκ Γλυφάδος - πολίτη που έχει αγωνία τι έγινε
με τη Σχολική Επιτροπή του 2012 στα 3Β... και άλλα
τέτοια τινά δείχνουν μία σπουδή, από κάποια κέντρα,
όπως το επεσήμανε και ο Δημ. Δαβάκης.
Ο έλεγχος πρέπει να προχωρήσει εις βάθος και επί
τους ουσίας - όχι του τύπου -, ώστε να υπάρξει πλήρης
απαλλαγή ή καταλογισμός ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, ώστε να μη σπιλώνονται συνειδήσεις, αλλά και
η διαχείριση των δημοσίων χρημάτων να γίνεται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.
Αννα Μπουζιάνη

Ο Σπ. Πανάς κατέθεσε ότι η συνένωση των δήμων ήταν
μια δύσκολη διαδικασία. 30 Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές συγχωνεύθηκαν. Αμέσως τοποθετήθηκαν και αρμόδιοι υπάλληλοι ώστε να μπορούν
να παρακολουθούν αυτές τις διαδικασίες. Ετσι ανετέθη
στην Οικονομική Υπηρεσία και σε κάποιους υπαλλήλους να παρακολουθούν και να συνδράμουν στα λογιστικά.
Κατέληξε δε οτι η Σχολική επιτροπή είναι ένα συλλογικό όργανο, μια 15μελής Επιτροπή. «Οπωσδήποτε
πρέπει να γίνει έλεγχος, και να μη σύρεται κανένας.
...Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου ότι η
υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί εις βάθος για το αν
είναι υπεύθυνη η κα Σίνα, ο κ. υπάλληλος τάδε, ο κ. λογιστής τάδε. Αυτό το πράγμα πρέπει να κλείσει».
Ο Δημ. Δαβάκης επεσήμανε ότι: «Το θέμα είναι σύνθετο και συζητιέται για ένα πρόσωπο του δημοτικού
συμβουλίου που έχει έρθει πρώτο σε ψήφους. Γι’ αυτό
είναι πιασάρικο και πουλάει. Ενάμισι χρόνο τώρα υπάρχουν ψίθυροι στο Δήμο μας, σε όλες τις Ενότητες, στα
καφενεία...
Θεωρώ ότι (έχετε) το σύνδρομο του εισαγγελέα· θέλω
να τεθεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα και μεγαλύτερη
ευαισθησία από τα μέλη του Δ.Σ. κε δήμαρχε».
Κατέληξε δε ότι δεν μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα από όσα εκτέθηκαν από τους ορκωτούς, και γι’
αυτό η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να
αφορά μόνο ενημέρωση.
Εκεί ο δήμαρχος μίλησε για ...αδένες...
Τέλος το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία σε δύο
σκέλη: 1) Εγκριση ή μη των οικονομικών απολογισμών
του 2012, 13 και 14
2) Εγκριση ή μη της έκθεσης ορκωτού ελεγκτή
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ συνεργάζεται
με την ΦΑΙΔΡΑ ΕΠΕ, επίσημο συνεργάτη του συλλογικού συστήματος διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) και καλεί
τους πολίτες, να μην πετούν, τον αποσυρμένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό, όπως πλυντήρια, ψυγεία, κινητά τηλέφωνα και ραδιόφωνα, στους
κοινούς κάδους απορριμμάτων ή σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους, αλλά να συμβάλλουν όλοι μαζί,
στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τους!

Μπορείτε να απορρίπτετε τα μικρά Α.Η.Η.Ε., στους ειδικά διαμορφωμένους κάδους συλλογής, στα εξής σημεία:
Δημαρχείο
Μαρκοπούλου,
Πολεοδομία
Μαρκοπούλου, Υποκατάστημα Δημαρχείου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη και Γραφείο Ύδρευσης, καθημερινά 7π.μ. – 3μ.μ., καθώς επίσης και στο Δημοτικό
Στάδιο Μαρκοπούλου, καθημερινά και ΣΚ 9 π.μ. – 9 μ.μ.
Για την κατ’ οίκον, ΔΩΡΕΑΝ, παραλαβή των ογκωδών
Α.Η.Η.Ε., μπορείτε να επικοινωνείτε με τον επίσημο
συνεργάτη ΦΑΙΔΡΑ ΕΠΕ, στα τηλ: 801 801 90 90 και
210 400 26 20.

«Μην ξεχνάτε: Η ευαισθητοποίηση και η έμπρακτη
συμβολή όλων μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για
την επιτυχία του Προγράμματος Ανακύκλωσης
Α.Η.Η.Ε.
Όλοι μαζί, μπορούμε και οφείλουμε να προστατεύσουμε το Περιβάλλον που μας «φιλοξενεί», για να το
παραδώσουμε καλύτερο, στις επόμενες γενιές!» επισημαίνει ο Δήμος.

«Ανεργία, Ασφαλιστικό,
Πορεία της Οικονομίας»
Η Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας καλεί στην εκδήλωση με θέμα: «Ανεργία, Ασφαλιστικό, Πορεία της
Οικονομίας» με ομιλητές το Γιάννη Θεωνά Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και το Δημήτρη Τσακίρη
Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017
και ώρα 19:30
Στο χώρο μπροστά από τα γραφεία τους, Γεννηματά 71, πλατεία Αγ. Τρύφωνα.

Κλιμάκωση ενεργειών για το ξεπούλημα
της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού
Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαρωνικού πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 12 Ιουνίου, με μοναδικό
θέμα «Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επικείμενο
διαγωνισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ για τις
Αλυκές της Αναβύσσου (ζώνη παραλίας και αιγιαλού)», προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις
περαιτέρω ενέργειες ενάντια στα
σχέδια της Διοίκησης της ΕΤΑΔ να
αφαιρέσει τη διαχείριση της παραλίας Αλυκών Αναβύσσου από τον
Δήμο.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι
Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γεώργιος Βλάχος και
Αθανάσιος Μπούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής,
Πέτρος Φιλίππου, η Περιφερειακή
Σύμβουλος Αττικής, Ιωάννα Τσούπρα, οι πολιτευτές Νικόλαος Καντερές, Νικόλαος Αντωνίου και
Σταύρος Πετρόπουλος, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Επιτροπής του
ΚΚΕ, Γιώργος Γεωργαντάκης, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Οργάνωσης 3Β, Κρωπίας, Σαρωνικού και
Λαυρεωτικής του Ποταμιού Άρης
Δημητρίου, καθώς και πλήθος εκπροσώπων τοπικών φορέων και
συλλόγων.
Κατά την εισηγητική του ομιλία, ο
Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος
Σωφρόνης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις μέχρι τώρα
ενέργειες του Δήμου και τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα, ενώ ακολούθησε
συζήτηση
και
τοποθετήσεις από τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων,
Δημοτικούς Συμβούλους, βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων και
φορέων.
Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας,
Π. Φιλίπου (Αντιπεριφερειάρχης
Αν. Αττικής) και η Ι. Τσούπρα επιβεβαίωσαν και πάλι τη θέση της Περιφέρειας Αττικής για τις παραλίες
επισημαίνοντας ότι η αρμοδιότητα
για τη διαχείριση των ακτών θα
πρέπει να περάσει στους φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
οποίοι εκ των πραγμάτων και σή-

μερα έχουν την ευθύνη της διαχείρισης (καθαριότητα κλπ).
Πρότειναν δε προς το Δημοτικό
Συμβούλιο να αιτηθεί προς την
ΕΤΑΔ ΑΕ να συνεργαστεί με τον
Δήμο Σαρωνικού, με τον ίδιο τρόπο
και τους ίδιους όρους με τους
οποίους συνεργάστηκε με τους δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, σύμφωνα
με τις πρόσφατες συμβάσεις που
υπόγραψε με τους τρεις δήμους
και να μην προχωρήσει στον διαγωνισμό για τη μίσθωση των

του κοινού.
― Σύσταση Επιτροπής Αγώνα με
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των
φορέων του Δήμου, με σκοπό τη
διεκδίκηση της διαχείρισης της παραλίας των Αλυκών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί από
όλους τους πολιτικούς φορείς να
στηρίξουν το ομόφωνο ψήφισμα
του Δήμου και τις θέσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής. Ζητεί
επίσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, να λάβει σαφή
θέση επί του θέματος.

Σύσσωμες όλες
οι παρατάξεις
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Σαρωνικού
στέκονται απέναντι από την
ΕΤΑΔ
διεκδικώντας
τα του οίκου
τους.
χώρων στις Αλυκές Αναβύσσου
(καντίνες, ξαπλώστρες και ομπρέλες, παρκινγκ κ.α.) που θα σημάνει
την πλήρη ιδιωτικοποίηση των παραλιών.
Εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία τις
προτάσεις του Δημάρχου Σαρωνικού, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε
τις εξής αποφάσεις:
― Να υπάρξει διάλογος του Δήμου
με την Διοίκηση της ΕΤΑΔ, μόνο
επί της πρότασης αξιοποίησης που
έχει υποβάλει ο Δήμος Σαρωνικού
για την ανάπλαση της παραλίας
των Αλυκών.
― Να προτείνει ο Δήμος την καταβολή του 20% των μισθωμάτων
που θα εισπράττει.
Παράλληλα, αποφασίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες ενάντια στην
υλοποίηση των σχεδίων της ΕΤΑΔ:
― Αναγραφή μηνύματος ενάντια
στο ξεπούλημα της παραλίας Αλυκών στις ηλεκτρονικές πινακίδες
του Δήμου
― Ανάρτηση πανό στην παραλία
των Αλυκών, για την ενημέρωση

Προσωρινή αναστολή
του διαγωνισμού
της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Στο μεταξύ την Τρίτη 13 Ιουνίου,
δεκτό έγινε από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα του Δήμου Σαρωνικού για
έκδοση προσωρινής διαταγής, με
την οποία αναστέλλεται η προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου
διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού από την ΕΤΑΔ Α.Ε. για την
εκμίσθωση εκτάσεων στην παραλία Αλυκών Αναβύσσου.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, δήλωσε
σχετικά: «Με την απόφαση αυτή
κερδίσαμε μια πρώτη μάχη, στην
προσπάθεια να διαφυλάξουμε το
δικαίωμα για ελεύθερη και δωρεάν
πρόσβαση, σε όλες τις παραλίες
του Δήμου μας.
Συνεχίζουμε τον αγώνα ενωμένοι,
μέχρι να πετύχουμε το στόχο
μας.»
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Το 1912, σαν σήμερα!
Το 1912, το περιοδικό “Εικονογραφημένος Παρνασσός” με αφορμή τα αποτελέσματα των τότε πρόσφατων εκλογών, θέλησε να ανιχνεύσει τη γνώμη που
είχαν οι άνθρωποι του πνεύματος για τους πολιτικούς
της εποχής τους.
Τυχαία έπεσαν στα χέρια μου αυτές οι συνεντεύξεις,
οι οποίες με άφησαν όχι τόσο άναυδο, όσο βαθιά προβληματισμένο, καθώς η τότε φωτογραφία έδειχνε τη
σημερινή πολιτική κατάσταση.
Αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια. Στην δημοσκόπηση
αυτή συνεντευξιάστηκαν πολλοί. Εγώ διάλεξα τρεις
από αυτούς.
Τον Κόκκινο, τον Βουτιερίδη και τον Μελά.
Μεταφέρω δε κατά λέξη και ορθογραφική Γραμματική
τα όσα είπανε.
Αρχίζω με τη καταιγιστική θέση του Διονύσιου Κόκκινου, δημοσιογράφου, πεζογράφου, πρώην διευθυντή
της πρώτης εβδομαδιαίας σοσιαλιστικής εφημερίδας
“το Μέλλον” και πολύ γνωστού συγγραφέα από το βιβλίο του “Η Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”.
«Ο λαός μας δεν μπορεί να εννοήση το εξής: Πώς ενώ
πιστεύει ότι η καλή θέλησις και η ικανότης δεν λείπει
από κανέναν εκ των κυβερνητών του, συμβαίνει να μην
ικανοποιούν τις αξιώσεις του και τας ανάγκας που
φρονεί ότι έχει ως έθνος, ως κράτος, ως άτομον. Ο
λαός δεν μπορεί να ονομάση κανέναν προδότην, ή ανίκανον και όμως κάθε αντιπολιτευόμενος τού ομιλεί
πειστικότατα περί των εκάστοτε κυβερνητικών ως προδοτών ή ανικάνων. Ο λαός δεν εννοεί ότι οι πολιτικοί
του όπως τους εκλέγει, δεν μπορούν να του πούν
ποτέ την αλήθειαν της θέσεώς του και να του ομιλήσουν δια τας πραγματικάς του ανάγκας. Ο κόσμος
δεν εννοεί δηλαδή, ότι ο λαός δεν είναι ομοιογενής,
δεν εννοεί ότι άλλαι είναι αι ανάγκαι τού εργάτου,
άλλαι του γεωδεσπότου, του μικρο-ιδιοκτήτου, του
εργοστασιάρχου. Και επομένως, ότι ο πολιτικός είναι
αδύνατον να ικανοποιήσει τας ανάγκας όλων, αφού
αυταί συγκρούονται μεταξύ των και κατά συνήθειαν ο
πολιτικός ποτέ δεν θα τού φανεί καλός εις το τέλος
της πολιτείας του.
Βλέπομεν να τρέχουν οπίσω από τον ίδιον πολιτικόν,
και εκείνος που ζητεί προστατευτικόν δασμολόγιον
δια την βιομηχανίαν του και εκείνος που θέλει ελάττωσιν φόρων. Ο στερούμενος ιδιοκτησίας, τας παραμονάς των εκλογών αντί τότε να δείξη ότι έχει
συνείδησιν των αναγκών του, ενώνει τον δρόμον του
μετά του πλουτοκράτου και πηγαίνει εις τον ίδιον πολιτικόν, ο οποίος κατά φυσικόν λόγον δεν μπορεί ποτέ
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να αντιπροσωπεύση και τους δύο. Με δύο λόγια δεν
είμεθα χωρισμένοι ως κοινωνικαί τάξεις. Οι πολιτικοί
μας δεν βγαίνουν από ομοιογενείς ομάδας εχούσας
συνείδησιν των αναγκών και αξιώσεις δια την πλήρωσίν των, αλλ’ από όλην την μάζαν, την αμόρφωτον πολιτικώς και μη αλληλοσυγκρουομένην εις τα
συμφέροντά της. Συνεπώς, αφού αι τάξεις δεν εχωρίσθησαν και δεν έλαβαν γνώσιν των συμφερόντων
των και των συμφερόντων τών άλλων, δεν κατόρθωσαν να βγάλουν αντιπροσώπους τους οποίους να
κρίνη κανείς. Ούτε είναι δυνατόν να αγανακτήσωμεν,
διότι μερικοί που ονομάσθησαν σοσιαλισταί υπήχθησαν εις συνδυασμούς και πολιτικάς ενώσεις μετά των
έως χθες αντιθέτων. Ο σοσιαλισμός των ήτο μόνον
ρούχο ορισμένου καιρού, ούτε η πολιτική των πίστις
ήτο σοσιαλιστική, ούτε εργάται τους εψήφισαν δια τα
συμφέροντά των. Επομένως ουδεμία επίκρισις δι΄ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν σύμφωνοι προς την εποχήν των. Διότι όλη η πολιτική εποχή από της
συστάσεως της Νέας Ελλάδος, μέχρι της ημέρας που
θ ‘αναφανούν χωρισμέναι αι λαϊκαί τάξεις, πρέπει να
εξετασθή ως μια κατάστασις, η ίδία πάντοτε και εις την
οποίαν πολύ να θέλη κανείς και να μην μπορεί να ξεχωρίση πρόσωπα. Εκτός αν επρόκειτο να βαθμολογηθούν μερικοί δια την ικανότητα της δημοκοπίας των».
Ο Ηλίας Βουτιερίδης, διευθυντής της εβδομαδιαίας
επιθεώρησης “Χρονικά”, θερμός δημοτικιστής και συγγραφέας της ‘’Ιστορίας της Ελληνικής Λογοτεχνίας’’
έλεγε πως: «Η κατάστασις της Ελλάδος ως κράτους,
μάς δίνει τον καλλίτερο χαρακτηρισμό των πολιτικών
μας! Το Κράτος είναι η συνολική εκδήλωσις της αξίας
των πολιτικών ανδρών ενός λαού, αφού αυτοί ρυθμίζουν την λειτουργία του. Η λειτουργία του ελληνικού
κράτους ήταν και είναι τέτοια, ώστε να κάνει τον λαό
να μην έχη απόλυτη πεποίθησι στους πολιτικούς του.
Λένε πως ο λαός είναι κακομαθημένος και δεν αφήνει
τους πολιτικούς του να κάμουν το χρέος τους προς το
Κράτος και το Έθνος. Μα ποιός φταίει γι’ αυτό; Όχι
βέβαια ο λαός.
Όταν οι πολιτικοί δεν έχουν τη δύναμη και την τέχνη
να διοικήσουν το λαό παρά αφήνουν το λαό να τους
διοικεί, θα ειπή ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί άξιοι να κυβερνούν μια χώρα.
Οι κυβερνήτες και αν δεν έχουν μεταρρυθμιστικόν
πνεύμα πρέπει τουλάχιστον να έχουν την τέχνη του
διοικείν.
Οι δικοί μας οι κυβερνήτες δεν έχουν την τέχνην
αυτήν και για τούτο δεν μπόρεσαν ποτέ να επιβληθούν
στη συνείδηση του λαού. Τους λείπει ακόμη η ψυχική
δύναμις αυτή που θα τους εβοηθούσε να καταλαβαίνουν ότι η πολιτική δεν είναι μόνο το να έλθουν στη
εξουσία, αλλά προ πάντων το να αφήνουν την εξουσία, όταν βλέπουν ότι από έλλειψη αποφασιστικότητος είναι αναγκασμένοι να προδώσουν την
οποιαδήποτε ιδέα που καθοδηγεί την πολιτική τους
πορεία.
Με άλλα λόγια δεν έχουμε πολιτικούς με δυνατή την
ψυχή. Μα τάχατες έχουν οι πολιτικοί μας και ιδέες
αποκρυσταλλωμένες σε ένα αρμονικό σύνολο πολιτικής μορφής; Αμφιβάλλω πολύ, γιατί έως τώρα δεν μας
έχουν δείξει τίποτε τέτοιο.»
Και ο Σπύρος Μελάς, γνωστός συγγραφέας με πολλά
βιβλία, που τότε μαχόταν από τη εφημερίδα “Χρόνος”
με χρονογραφήματα για τις σοσιαλιστικές του ιδέες
είχε δηλώσει:

«Δεν θέλω να έχω γνώμη δια τα πρόσωπα της ελληνικής, όπως ονομάζω πολιτικής κωμωδίας. Τα υπάρχοντα κόμματα είναι ανεξαιρέτως φατρίαι
και
συνασπισμοί προσωπικών κατά βάθος συμφερόντων.
Δεν υπάρχει λόγος να αγωνίζονται συγκρουόμενοι
αναμεταξύ τους, διότι τίποτε δεν χωρίζει οπαδούς,
ούτε κοινωνικαί ή πολιτικαί αντιλήψεις, ούτε σκοποί,
ούτε και μέθοδοι προς επιτυχίαν των σκοπών. Θα
μπορούσαν κάλλιστα να συνεννοηθούν να καταλήξουν
εις μιαν συμφωνίαν να διαδέχεται το ένα το άλλο εις
ίσας χρονικάς περιόδους και βεβαιωθείτε ότι τότε κανείς δεν θα είχε παράπονον. Και τότε μόνον θα μπορέσουν να υπάρξουν πολιτικά κόμματα, τα οποία θα
επιδιώξουν την ικανοποίησιν ομαδικών συμφερόντων.»
Και εγώ τελειώνοντας συνέκρινα εποχές και απογοητεύτηκα.
Όταν διαπίστωσα για ακόμα μια φορά ότι τα απολιθωματικά πέτρινα λείψανα του παρελθόντος, δυστυχώς φαίνεται να καθορίζουν και θα καθορίζουν το
μέλλον αυτού του τόπου και των παιδιών μας. Και
εμείς θύματα, τί επί τέλους κάνομε και τί θα πρέπει να
κάνομε.;
Εσείς τι λέτε; Αυτά για σήμερα.

Συλλογή ειδών για μητέρες
και ανήλικα παιδιά
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης, επηρεασμένη από αυτό που συμβαίνει γύρω μας, απευθύνει κάλεσμα ευαισθητοποίησης
προς όλους όσους είναι πιστοί στην αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, να συνδράμουν στην προσπάθεια και στον αγώνα προσφοράς και στήριξης των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Η εν λόγω προσπάθεια ξεκινάει και σε πρώτο επίπεδο
θα διαρκέσει έως και τις 30 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι
πολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν τη δράση και να
προσφέρουν βοήθεια, μπορούν να συμβάλουν αφήνοντας όσα πράγματα επιθυμούν στο χώρο του Πυροφυλακείου καθημερινά και ώρες 18:30-21:00.
Η υλική βοήθεια αφορά ΜΟΝΟ τα εξής:
• Πάνες για τα μωρά • Είδη βρεφικής περιποίησης και καθαριότητας πχ. σαπούνια, σαμπουάν, λαδάκια, κρέμες
• Ρούχα και παπούτσια σε άριστη κατάσταση για παιδιά
μέχρι 3 - 5 χρόνων
• Παιχνίδια • Αποστειρωτήρες, μπιμπερό • Τηλεκάρτες
• Πετσέτες, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια
• Σερβιέτες • Σαμπουάν, σαπούνια, χαρτιά υγείας, οδοντόκρεμες, σκόνες πλυσίματος • Είδη καθαριότητας
(χλωρίνη, υγρό για τα πιάτα, υγρό για τα τζάμια και
υγρό γενικής καθαριότητας)
• Άνετα ρούχα όπως φόρμες, πιτζάμες, τζιν, μάλλινα,
εσώρουχα σε άριστη κατάσταση
• Παντόφλες, αθλητικά παπούτσια • Ηλεκτρικά σώματα
λαδιού • Βραστήρες • Ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• Τηλεοράσεις, DVD • Γραφική ύλη • Επιτραπέζια παιχνίδια, μπάλες.
Τα συλλεχθέντα είδη αναμένεται να παραδοθούν στις
μητέρες και τα ανήλικα παιδιά που βιώνουν έγκλειστα
στις γυναικείες φυλακές στον Ελαιώνα Θηβών και στην
Ελληνική Εθνική Επιτροπή Unicef.
Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων για τη συμβολή και τη συνεργασία σας!
Η Διοικούσα Επιτροπή
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Εργατικό ατύχημα...
O ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος
κατέθεσε ερώτηση στην Επιτροπή της Ε.Ε. για την
αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα μετά
το 2013, όταν οι εργασίες έχουν συρρικνωθεί.
Και ρωτάει «Πώς σχολιάζει τα παραπάνω στοιχεία; Συνά-

Αποφασίζουν για εμάς
χωρίς εμάς!
Εκπληκτες οι Ενώσεις Περιφερειακού και Τοπικού
Τύπου πληροφορήθηκαν ότι Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δρομολογεί σχέδιο νόμου για τον Τύπο, το οποίο μάλιστα
πρόκειται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη
Βουλή, χωρίς προηγουμένως να έχει ζητηθεί από τις
Ενώσεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους, όπως γινόταν πάντα.
Είναι της νέας κοπής υπουργοί βλέπεις...

δουν αυτές οι επιπτώσεις με το ευρωπαϊκό δίκαιο;»

Και μας γεννάει την απορία; ποιόν ρωτάει; ποιος ψηφίζει αβλεπί τους μνημονιακούς νόμους; Ποιο κόμμα
“κυβερνάει” τον τόπο; Γιατί δεν κοιτάζεται στον καθρέφτη; Πόση ακόμη κοροϊδία!!

Το αντριλίκι στα 3Β...
Για ...αδένες και πηδήματα μίλησε ο δήμαρχος των

3Β στη συνεδρίαση της 7/6/17 και δη στο 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης που άλλαξε - τίτλο και ουσία - το
μεσημέρι της ημέρας της συνεδρίασης.
Οι σύμβουλοι στις δύο ώρες συνεδρίασης δεν είχαν
καταλάβει ότι άλλη απόφαση έπρεπε να πάρουν απ’
αυτή που είχαν διαβάσει, γι’ αυτό και διαμαρτυρήθηκαν οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης.
Εκεί δόθηκε και η απάντηση του δημάρχου περί...
αδένων.
α δεντράκια γύρω από το γήπεδο που είχε φυτέψει ο τότε δήμαρχος Σπύρος Πανάς επικαλέστηκε σημειώνοντας ότι μαραίνονται και
ξεραίνονται και είναι κρίμα γιατί ήδη έχουν μεγαλώσει και πρέπει να τα προσέξουν.
Προφανώς δεν γνωρίζει ότι ο νυν δήμαρχος σκοπεύει
να τα ξεριζώσει, αφού θέλει να κάνει επέκταση του
γηπέδου!

Τ

Η ανεξάντλητη πηγή ενέργειας!
Η ενέργεια που προέρχεται από το φως, τη θερμότητα και την ακτινοβολία του Ήλιου, η λεγόμενη ηλιακή
ενέργεια πρακτικά θεωρείται ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και είναι ανεξάρτητη του χώρου και του χρόνου
της εκμετάλλευσής της, από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι διαφορετικές τιμές θέρμανσης της ατμόσφαιρας από τον Ήλιο, δημιουργούν ξεχωριστές πηγές
ατμοσφαιρικής πίεσης, με επακόλουθο τις μετακινήσεις αερίων μαζών, που γεννούν τους ανέμους. Σύμφωνα με τους προγόνους των Ελλήνων, διαχειριστής
των ανέμων ήταν ο Αίολος, γι’ αυτό η ενέργεια η προερχόμενη από τους ανέμους ονομάστηκε αιολική και
είναι ατελείωτη επειδή είναι ανανεώσιμη, αφού όσο
υπάρχει ο ήλιος θα παραμένουν αναλλοίωτες και οι
ισχύουσες ιδιότητές του, μια απ’ της οποίες είναι η εκπομπή θερμότητας η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των ανέμων!!!
Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων εκμεταλλεύονταν την αιολική ενέργεια, για την ιστιοπλοΐα τους, για
να αλέθουν με τους ανεμόμυλους τα δημητριακά τους
κ.α. Από τη δεκαετία του 1980 χρησιμοποιήθηκαν οι
ανεμογεννήτριες, με τις οποίες μετατρέπεται η κινητική ενέργεια των ανέμων σε ηλεκτρική!!! Συστοιχίες
από πολλές ανεμογεννήτριες σχηματίζουν τα αιολικά
πάρκα, από τα οποία γίνεται μαζική εκμετάλλευση της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με συνεχή αύξηση, γιατί αυτή η πηγή ενέργειας είναι άφθονη, ανανεώσιμη, φιλική με το περιβάλλον, δεν προκαλεί
μόλυνση και περιορίζεται το κόστος της μόνο στις μηχανικές εγκαταστάσεις, σε τοποθεσίες που έχουν πολλούς ανέμους, όπως είναι και η χώρα μας!!!
Ο Ήλιος εκτός από τη θερμότητα εκπέμπει και τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας, αφού λειτουργεί σαν
ένας πελώριος πυρηνικός αντιδραστήρας!!! Από τις
αρχές του 1970 είχε αρχίσει στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από
τη λήψη και μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε
ηλεκτρική ενέργεια, με θερμικές και φωτοβολταΐκές
εφαρμογές. Η απόδοση αυτής της τεχνολογίας εξαρτάται από την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που
δέχεται κάποια τοποθεσία, κατά τη διάρκεια της ημέρας, από την χρονική εποχή που διάγει και από την νεφοκάλυψη που υφίσταται, π.χ. στην έρημο υπάρχει
σχεδόν διπλάσια ηλιακή ενέργεια, σε σύγκριση με
άλλες περιοχές της Γης!!! Τα πλεονεκτήματα της αξιο-

ποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι πολλά, όπως η
μηδενική ρύπανση, η αθόρυβη λειτουργία, η αξιοπιστία
και η μεγάλη διάρκεια ζωής, η απεξάρτηση από χρήση
καυσίμων και μπαταριών, η δυνατότητα επέκτασης και
το μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας με ελάχιστη
συντήρηση, ενώ τα μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος κατασκευής, η έλλειψη επιδοτήσεων και η προβληματική αποθήκευση!!!
Οι συχνές εκρήξεις του Ήλιου, από τις οποίες εκπέμπονται οι τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας, δημιουργούν και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στη Γη, γιατί πολύ
συχνά εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια, που φθάνουν
στον πλανήτη μας και πολλές φορές προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, σε αεροπλάνα και σε δορυφορικά συστήματα, αλλά και σε
επανδρωμένα διαστημόπλοια, τα οποία τα «βομβαρδίζουν» με επιβλαβή ακτινοβολία!
Η επιστημονική γνώση πάνω σ’ αυτό το αστρικό φαινόμενο είναι ανύπαρκτη και γι αυτό το λόγο οι επιστήμονες, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να δώσουν
κάποια λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα!
Η λύση αυτού του προβλήματος θα δώσει την δυνατότητα στις αρμόδιες επιστημονικές κοινότητες να κάνουν προβλέψεις για τον «καιρό» που επικρατεί στο
Διάστημα και έτσι θα μπορούν να αποφεύγονται οι δυσμενείς επιπτώσεις του συγκεκριμένου ηλιακού φαινομένου!!!
Ένας ανατρεπτικός παράγοντας για την λύση του προβλήματος είναι ή απόσταση της Γης από τον Ήλιο που
αποτελείται μια αστρική μονάδα μέτρησης και ισούται
με 150.000.000. χλμ. Για αστρική απόσταση είναι πολύ
μικρή αλλά για τα γήινα δεδομένα, η απόσταση είναι
μεγάλη και έτσι αποφάσισαν να στείλουν προς τον
Ήλιο οι επιστημονικοί κύκλοι της ΝΑSA ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο, για να συλλέξει διάφορες
χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με τα μυστικά του
απλανούς και αυτόφωτου, αέριου αστέρα του ηλιακού
μας συστήματος, δηλαδή του Ήλιου μας, που για
450.0000.000 ή 500.000.000 γήινα χρόνια χαρίζει ζωή,
αλλά και όλεθρο κάποιες φορές και γι αυτό παρομοιάστηκε από τους πρώτους μελετητές του, τους Έλληνες, με τον Απόλλωνα και στη συνέχεια δοξάστηκε και
λατρεύτηκε σαν Θεός από πολλούς λαούς μέχρι και
από την Περσική θρησκεία του Μίθρα, που αρχιερέας
της ήταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κων\νος, ο ιδρυ-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

τής της Νέας Ρώμης, η οποία πολλά χρόνια αργότερα
ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη!
Υπολογίζεται ότι γύρω στον Αύγουστο του 2018, θα
εκτοξευτεί προς τον Ήλιο ένα κατάλληλο διαστημόπλοιο που θα φέρει το όνομα «Solar Probe Plus» και θα
κατέχει την πρωτιά στην αποστολή που θα πλησιάσει
περισσότερο τον Ήλιο, με σκοπό την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους μηχανισμούς που θερμαίνουν
τη στεφάνη του Ήλιου και επιταχύνουν τον ηλιακό
άνεμο, που αποτελείται από μια συνεχή ροή φορτισμένων σωματιδίων!
Το σκάφος θα πραγματοποιήσει 24 περάσματα από τον
Ήλιο μέσα σε διάστημα 7 ετών, γράφοντας ιστορία σαν
το πρώτο τεχνικό αντικείμενο που θα φθάσει 37,6 εκατομμύρια χλμ πιο κοντά στον Ήλιο, από οποιοδήποτε
άλλο διαστημόπλοιο στο παρελθόν και θα εκτεθεί σε
θερμοκρασίες, που θα ξεπερνούν τους 1.370 βαθμούς
Κελσίου, ενώ θα αναπτύξει την πρωτοφανή ταχύτητα
των 200χλμ/δευτερόλεπτο περίπου!!!
Το πρωτοπόρο αυτό διαστημόπλοιο θα είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό μηχανισμό που μοιάζει με κύπελλο
και λέγεται Faraday και έχει προορισμό να μετράει την
πλήρη δύναμη των ηλιακών σωματιδίων της ακτινοβολίας και μαζί με ένα άλλο μηχανισμό θα βρίσκεται έξω
από την προστατευτική ηλιακή ασπίδα του σκάφους!!!
Οι κατασκευαστές του διαστημικού σκάφους είναι αισιόδοξοι για την επιτυχία του πονήματός τους και αναμένουν να δουν τα θετικά αποτελέσματα, αρκεί να μην
ξεχνάνε και την ελληνική Μυθολογία, της οποίας η αποκωδικοποίηση αποτελεί το θεμέλιο κάθε σύγχρονης
επιστήμης και στην προκειμένη περίπτωση ο μύθος του
αποτυχημένου επιχειρήματος του γιου του Ήλιου του
Φαέθοντα, που ήθελε να οδηγήσει μόνος του το άρμα
του πατέρα του Ήλιου, τον οδήγησε στην ολοκληρωτική καταστροφή του και σήμερα εκπροσωπεί ένα αστεροειδές με το όνομά
3200 Phaethοn, που
ανακαλύφθηκε το 1983 και βρίσκεται πολύ κοντά στον
Ήλιο!!!
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Άρειος Πάγος έβαλε ... "πάγο" στις απαράδεκτες
ποινές των μαθητών του Γυμνασίου Ρεθύμνου
Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πρωτοφανούς περίπτωσης δίωξης
τριών μαθητών Γυμνασίου στο Ρέθυμνο
Κρήτης. Ο λόγος, η απόφασή τους να συμμετέχουν στην κατάληψη του σχολείου
τους, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα
στην Παιδεία. Η παρέμβαση του διευθυντή
ήταν να τους καταγγείλει διότι συμμετείχαν
στην συντονιστική επιτροπή της κατάληψης, ενώ υπήρξε και δικαστική απόφαση
στις 22/05/2017 που τους επέβαλε ποινή 80
ημερών κοινωνικής εργασίας! Σε δίκη παραπέμφθηκαν και οι γονείς των μαθητών οι
οποίοι κρίθηκαν αθώοι από το Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου έσπευσε να ζητήσει την
ακύρωση της πρωτοφανούς αυτής ποινής
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, ενώ αντιστοίχως τοποθετήθηκε και το
Υπουργείο Παιδείας, καταδικάζοντας την
συμπεριφορά του διευθυντή του Γυμνασίου,
καθώς δεν σημειώθηκαν αξιόποινες συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών!
Επικροτούμε την απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας και του Εισαγγελέα να βάλουν ...
φρένο στις παράλογες πρακτικές του διευθυντή του Γυμνασίου όπως και την δημοκρατική αντίδραση της κοινωνίας και της
ΕΛΜΕΡ. Εδώ πρέπει να τονίσουμε την υποκριτική στάση του κρατικού μηχανισμού που
έχοντας σε ισχύ το αντιδραστικό νομικό

πλαίσιο, που πάνω του πατάει ο αυταρχισμός και το οποίο διατηρεί αυτούσιο, αναγνωρίζει
ευθύνες
για
όλα
αυτά
αποκλειστικά και μόνο σε ... κάποιον “διευθυντή” σχολείου, κάνοντας λόγο για “απαράδεκτη αντιμετώπιση των μαθητών”!
Εκφράζουμε την απόλυτη στήριξή μας
στους μαθητές και τους γονείς τους, καταδικάζοντας παράλληλα τη συγκεκριμένη
πρακτική του διευθυντή του σχολείου,
καθώς τα «μαθητοδικεία» στερούνται παιδαγωγικού χαρακτήρα και δεν συνάδουν
στο πνεύμα του Σχολείου που αρμόζει σε
ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες της.
Ο αγώνας των μαθητών είναι ιερό κεκτημένο της Δημοκρατίας και η προσπάθεια φίμωσης ή/και ποινικοποίησης αυτού του
αγώνα, παραπέμπει σε άλλες εποχές!
Η Ένωση Γονέων Μαρκοπούλου καλεί:
― όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του
Δήμου μας να καταδικάσει αυτές τις πρακτικές. Να δώσει απάντηση απέναντι στην
τρομοκρατία που εξαπολύει η ίδια η κυβέρνηση σε 15χρονα παιδιά που αγωνίζονται
για τη μόρφωση που αξίζουν.
― τους Συλλόγους Γονέων, να καταδικάσουν την ποινικοποίηση των μαθητικών
αγώνων, να πάρουν θέση δίπλα στα παιδιά
τους, παλεύοντας μαζί τους για την Παιδεία
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
Tο ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η εκλογική ευθύνη των πολιτών
Πολλοί συμπατριώτες μας «λογικά» σκεπτόμενοι αποδίδουν μονομερώς στο λαό που τους εξέλεξε τις ευθύνες
των πολιτικών που καταστρέφουν τη χώρα και θα ήθελα
να παρουσιάσω μία άλλη όψη του προβλήματος που κατά
την γνώμη μου ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα.
Η ευθύνη του λαού για αυτούς που εκλέγει θα ήταν ευνόητη σε μία ευνομούμενη Δημοκρατία. Θα έπρεπε όμως
να έχουμε αντιληφθεί από καιρό ότι στην Ελλάδα δεν
υπάρχει Δημοκρατία διότι ο δήμος (ο λαός ) δεν έχει λόγο
καθότι ο πολιτικός λόγος μονοπωλείται από τα ΜΜΕ και
τα κόμματα. Το μόνο κριτήριο του δήμου είναι η δυνατότητα
επιβίωσης και παρασύρεται από όποιον του το υπόσχεται
ασχέτως από το εάν ο εκλεγμένος επαληθευτεί ή εάν ο
τρόπος που θα το πράξει θα είναι βιώσιμος και προς όφελος του συνόλου και όχι μιας μερίδας οπαδών. Σαν παράδειγμα αναφέρω την εκλογή του ΓΑΠ που βασίστηκε στο
ψέμα ότι τάχα “λεφτά υπάρχουν” χωρίς μάλιστα να υποστεί
ουδεμία δίωξη για την προφανή εξαπάτηση του λαού, όπως
προβλέπει το ισχύον Σύνταγμα.
Ο κάθε λαός χρειάζεται ηγέτες και η ευθύνη για την τύχη
της χώρας επιβαρύνει αυτούς τους ίδιους και όχι αυτούς
που τους εξέλεξαν. Ο λαός μπορεί, έστω και εξαπατημένος,
να εκλέγει κάποιον αλλά οι πράξεις του βαρύνουν ή αναδεικνύουν τον ίδιο τον εκλεγέντα. Όμως, ακόμη και αν τα
κριτήρια του λαού ήταν σωστά και ανιδιοτελή η επιλογή
του καταστρατηγείται από το ίδιο το εκλογικό σύστημα καθότι είναι σχεδιασμένο με κομματικά κριτήρια και όχι να
αναδείξει τους αρίστους. Υπάρχει μία βασική ιδιότητα του
ελληνικού εκλογικού συστήματος που αποτρέπει την

Ακούει κανείς
στα 3Β;;
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,
Μετά το τέλος της πρώτης
εβδομάδας που η ΛΑΪΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΒΟΥΛΑΣ ματακόμισε στην Οδό Ι. Μεταξά,
ειδοποιήσαμε την υποτιθέμενα «υπεύθυνη» τεχνική
υπηρεσία του Δήμου Βούλας ότι είχαν ξηλωθεί, καταστραφεί, οι πινακίδες
της κυκλοφορίας και/ή
αυτές με τα ονόματα οδών
στις διασταυρώσεις της
Ι. Μεταξά με τις Οδούς Σολωμού, Κανάρη, Λακωνίας.
Εκτοτε τηλεφωνήσαμε
άλλες 2 ή 3 φορές, πάντοτε
«κατέγραφαν» το αίτημά
μας για επανατοποθέτηση
των πινακίδων, αλλά μέχρι
σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Σαν αποτέλεσμα η κυκλοφορία σε
αντίθετο ρεύμα μονόδρομων είναι καθημερινό πρόβλημα. Το αναφέρω στην
ΕΒΔΟΜΗ, που πάντα ασχολείται με αυτά τα προβλήματα, μήπως και πάρει
μέτρα κάποιος αρμόδιος.
Σας ευχαριστώ.
Τ.Τ.

εκλογή των αρίστων και ευνοεί τα λεγόμενα κομματόσκυλα
και αυτή έχει δύο πλοκάμια.
Το ένα είναι η ύπαρξη πολυεδρικών περιφερειών όπου
χάνει η μάνα το παιδί το παιδί την μάνα με αποτέλεσμα,
εκτός του ότι οι εκλογείς ευρίσκονται σε σύγχυση, ένας
υποψήφιος κόμματος που μειοψηφεί αν και έχει περισσότερους προσωπικούς ψήφους από έναν υποψήφιο ενός
πλειοψηφούντος κόμματος να μην εκλέγεται και να εκλέγεται ο υποψήφιος του πλειοψηφούντος κόμματος παρά το
ότι έχει λιγότερους προσωπικούς ψήφους. Αυτό οδηγεί
προς τα μεγάλα κόμματα όσους θέλουν να πολιτευτούν
πράγμα του σημαίνει την απαρχής υποταγή τους και άρνηση των προσωπικών τους πιστεύω.
Το άλλο πλοκάμι είναι η μεταφορά ψήφων από όλη την επικράτεια σε μία κατ’ επιλογή περιφέρεια με αποτέλεσμα σε
ορισμένες περιφέρειες να εκλέγονται τελείως ακατάλληλα
πρόσωπα όπως π.χ. η εκλογή της απαράδεκτης κυρίας Ρεπούση στον Πειραιά οι πολίτες του οποίου αντιπροσωπεύονταν στο Κοινοβούλιο από κάποια που δεν επέλεξαν.
Τώρα τελευταία προστέθηκε και νέο πλοκάμι διαστροφής
της λαϊκής ετυμηγορίας που ξεπερνά κάθε έννοια δημοκρατικής αρχής και ισονομίας των πολιτών και δεν είναι
άλλο από το εφεύρημα του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου
να δίνει «δώρο» 50 βουλευτών, που αντιστοιχεί περίπου σε
ένα εκατομμύριο ψήφους, στο πρώτο μειοψηφούν κόμμα
με αποτέλεσμα να κυβερνούν μειοψηφίες καταστρατηγώντας την βασική αρχή της δημοκρατίας που είναι η υπερίσχυση της γνώμης των πολλών. Η πρόφαση είναι να μην
μείνει τάχα η χώρα ακυβέρνητη την στιγμή μάλιστα που
όλες οι κυβερνήσεις που εκλέχθηκαν με αυτό τον εκλογικό
νόμο δεν κυβέρνησαν αλλά ήταν φορείς ξένων εντολέων.
Αντιθέτως η μετεκλογική συνεργασία ισότιμων κομμάτων

Η αλήθεια να λέγεται
Θα ήθελα -ως οφείλω νομίζω ηθικώς- να εκφράσω την
πεποίθησή μου για το θέμα που έχει τεθεί σε σχέση με
τους Οικονομικούς Απολογισμούς της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης των ετών 2012, 2013 και 2014, που
αφορά κατά κύριο λόγο την τότε πρόεδρο της Επιτροπής κα Μαρία Χόβρη Σίνα. Τα διαδικαστικά ζητήματα και
τα ευρήματα καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που
βρέθηκαν ως τώρα (και συνάδουν με τους ισχυρισμούς
της Δημοτικής Συμβούλου), έχουν απασχολήσει αρκούντος τους αρμοδίους, οι οποίοι άλλωστε θα προχωρήσουν και θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία με κάθε
δικαιοσύνη.
Συνέβη να έχω προσωπική εμπειρία των γεγονότων που
έλαβαν χώρα στα σχολεία της περιοχής Βουλιαγμένης
τις συγκεκριμένες χρονιές, καθώς τα τέσσερα παιδιά
μας φοιτούσαν εκεί. Ένα μόνο έχω να πω και οφείλουν
να το συνομολογήσουν και όσοι άνθρωποι και φορείς
ενεπλάκησαν εκείνη την περίοδο με τα σχολικά δρώμενα της περιοχής από θώκο ή από θέση:
Αυτός ο Άνθρωπος που λέγεται Μαρία Σίνα, έκανε τα
πάντα για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων σ'
ό,τι αφορά τα σχολικά κτήρια, και ακόμη περισσότερα
για το ανθρώπινο δυναμικό (διδάσκοντες και μαθητές).
Υποστήριξε πληθώρα εκδηλώσεων, φιλανθρωπικών και
κοινωνικών δράσεων με ποιότητα, ασφάλεια και επιτυχία. Σε κάθε ζημιά που προέκυπτε, σε κάθε έλλειψη που
δεν είχε προβλεφθεί, σε κάθε απροσδόκητη ανάγκη, τα
σχολεία κατέφευγαν σ' εκείνη με τη σιγουριά ότι θα σταθεί αρωγός και θα δώσει τη λύση ανεξαρτήτως αργιών
και ωραρίων. Το ότι ήταν αιρετή, ήταν απλώς το εφαλτήριο για να εκτυλίσσει τις εκπληκτικές οργανωτικές και
δημιουργικές της ικανότητες. Κι αν μέσα στην πίεση και
στη φούρια των υποχρεώσεων δεν ήταν άψογες οι λογιστικές καταγραφές, εγώ προσωπικά εκτιμώ και χαίρομαι τα αποτελέσματα, γιατί έχω μια επιφύλαξη στην
πολλή τυπολατρεία.
Ως προς το πρόσωπο της Μαρίας λοιπόν, προσυπογράφω ανεπιφύλακτα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο
τίμιο έως αυταπάρνησης.
Μετά τιμής ΕΛΕΝΗ ΡΩΝΤΑ
θα αποτελούσε μια πιο ισορροπημένη συσχέτιση απόψεων
προς το συμφέρον της χώρας.
Το θλιβερότερο είναι ότι ο εμπνευστής της καταστρατήγησης της βασικότερης αρχής της ισονομίας, για την οποία
διακρίνεται η δημοκρατία, έχει αναδειχθεί και Πρόεδρος
της κατ’ ευφημισμό Ελληνικής «Δημοκρατίας». Ο λαός δεν
έχει εξουσία, όπως του έλεγε εξαπατώντας τον ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά ούτε τα ΜΜΕ τον αφήνουν να
αποκτήσει τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των αρίστων,
για την στέρηση των οποίων τον κατηγορούν. Περιμένει
όμως από τους πνευματικούς ανθρώπους να τον φωτίσουν
και όχι να τον ενοχοποιήσουν.
Ας βοηθήσουμε τον λαό να κατανοήσει ότι, το ατομικό συμφέρον δεν εξυπηρετείται με την υποταγή και την συμμετοχή σε πολιτικές κλίκες που μας υπόσχονται απολαύσεις
μέσα από λούφα και παραλλαγή, αλλά με την δημιουργική
συμμετοχή στο κοινό γίγνεσθαι δηλαδή, τον τρόπο ζωής
που κάποτε βοήθησε αυτό το έθνος να μεγαλουργήσει και
που σήμερα προσπαθεί να δηλητηριάσει η κομματοκρατία
και ο αμοραλισμός των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης
με την δημιουργία του πελατειακού κράτους που εξευτελίζει κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ηλίας Σταμπολιάδης
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Γερμανός Καπετάνιος!
To σύντομο ανέκδοτο
Θεωρείται σήμερα ως το πιο σύντομο ανέκδοτο με δύο λέξεις,
το οποίο προκαλεί αυθόρμητα γέλια όχι μόνο στους διεθνείς
ναυτιλιακούς κύκλους, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη – ειδικά στους Αμερικανούς και στους Κινέζους ανταγωνιστές της
βιομηχανίας της Γερμανίας.
«Οι καταθέτες πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματά τους σε σίγουρες τράπεζες και όχι στο ρίσκο των υψηλών επιτοκίων«.
Μετά τη δήλωση αυτή, 50.000 επιστολές στάλθηκαν στην
Κύπρο από Γερμανικές τράπεζες, προτείνοντας στους καταθέτες άμεση μεταφορά των χρημάτων τους στον ασφαλή Γερμανικό οικονομικό παράδεισο!
Μου φάνηκε αρκετά παράδοξο το ότι, οι ισχυροί τραπεζίτες
της Γερμανίας «ζητιανεύουν» καταθέσεις στον τραπεζικό
«σκουπιδότοπο» του λεηλατημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου. Αναρωτήθηκα λοιπόν το εξής: «Εάν
έχουν τόσο ανάγκη, μήπως δεν είναι ισχυροί;«.
Έκανα μία έρευνα και θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματά της.
Τελικά, οι Γερμανικές τράπεζες μπορεί να είναι πολλά, όμως
μόνο για υγιείς κι ασφαλείς δεν φημίζονται! Οι περισσότερες
τράπεζές τους είναι ουσιαστικά υπό κατάρρευση.
Η ναυαρχίδα του Γερμανικού συστήματος, η Deutsche Bank,
χρειάζεται άμεσα 10 δις € για να ανακεφαλαιοποιήσει τη θυγατρική της στις Η.Π.Α. Έχει χορηγήσει τεράστια ποσά σε ναυτιλιακά δάνεια, τα οποία είναι «σε καθυστέρηση» και η μόνη
λύση – που έχει βρει – είναι να μεταθέτει την εξόφληση του

Έλεγχος των ανασφάλιστων οχημάτων
με βαριά πρόστιμα
Από την Τρίτη 6/6/2017, ξεκίνησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να
διαμορφώνει τη λίστα των ανασφάλιστων οχημάτων, διασταυρώνοντας τους
αριθμούς κυκλοφορίας τους στη βάση
δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ
• Ειδοποίηση για ασφάλιση σε 8 ημέρες
με πρόστιμο 250 ευρώ.
• Αν δεν προσέλθουν οι ιδιοκτήτες οικειοθελώς, τότε πρόστιμο: 500 € στα
Ι.Χ., 1000 € στα φορτηγά, 250 € στις
μοτοσυκλέτες.
• Ανασφάλιστο σε τροχαίο: αφαίρεση
πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2
χρόνια.
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝ ΤΟ
ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ ΒΡΕΘΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
• Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων θα ενημερωθούν από την Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι πρέπει να ασφαλίσουν το όχημά
τους εντός 8 ημερών από τη στιγμή που
λάβουν τη σχετική ειδοποίηση. Εξαιρούνται μόνο οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία έχουν κατατεθεί
πινακίδες.
• Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον για

κεφαλαίου και να κεφαλαιοποιεί τους τόκους έως ότου «σκάσουν» (Roll over)!
Ενώ λοιπόν είναι σε δυσμενή φάση – περισσότερο και από τη
Lehman Brothers – η έκθεσή της σε ναυτιλιακά δάνεια είναι
περίπου όσο το κούρεμα της Κύπρου: 6 δις ευρώ! Μάλιστα
έβγαλε στο σφυρί θυγατρικές της, αλλά κανείς δεν τις αγοράζει!
Όσο για τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, την
Commerzbank, καταρρέει σταθερά – όπως μου εξηγούσε χρηματιστής, ενώ φαίνεται από την πορεία της μετοχής της.
Όλα ξεκίνησαν από τη ναυτιλία.
Κάποιοι φωστήρες Γερμανοί οικονομολόγοι, σκέφτηκαν ότι,
επειδή η χώρα τους κατασκευάζει αυτοκίνητα (και έχει βαριά
βιομηχανία), μπορεί να ανταγωνιστεί τους Έλληνες και Κύπριους εφοπλιστές. Δημιούργησαν λοιπόν έναν τεράστιο στόλο
με κοντέινερ και βγήκαν στη διεθνή αγορά μεταφοράς εμπορευμάτων.
Αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990 – όπου βρήκαν πρόθυμους τραπεζίτες να τους χορηγήσουν τεράστια δάνεια, με τα
οποία «μόλυναν» όλο το τραπεζικό τους σύστημα!
Ο οίκος Moody’s εκτιμά ότι, η έκθεση των 10 μεγαλύτερων
τραπεζών στη ναυτιλία ανέρχεται στα 98 δις € – γεγονός το
οποίο εδώ και μερικούς μήνες έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό τόσο στην κεντρική τράπεζα (Bundesbank), όσο και
στην ομοσπονδιακή αρχή οικονομικής εποπτείας (BaFin).
Tο ποσό αυτό είναι, σύμφωνα με τον Αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, αθροιστικά υπερδιπλάσιο σε σχέση με την έκθεση
των τραπεζών στα ομόλογα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, και της Ισπανίας.
Ο Andreas Dombret μέλος του Δ. Σ. της κεντρικής τράπεζας
της Γερμανίας προειδοποίησε το Φεβρουάριο ότι, η κρίση στη

την ασφάλιση θα είναι να καταβληθεί
πρώτα παράβολο 250 ευρώ υπέρ του
Δημοσίου. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες
των ανασφάλιστων οχημάτων πρέπει να
το προσκομίσουν, μαζί με την ειδοποιητήρια επιστολή που έλαβαν από την
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή τους ή στην ασφαλιστική για την
έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου
(μάλλον αυτό θα γίνεται και ηλεκτρονικά εφόσον το παράβολο έχει πληρωθεί σε μία από τις 4 συστημικές
τράπεζες).
• Σε περίπτωση που το παραπάνω δεν
γίνει, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστέλλει τα
στοιχεία τους στο Αστυνομικό τμήμα
του τόπου διαμονής τους για την επιβολή προστίμου. Το πρόστιμο για ανασφάλιστα δίκυκλα θα ανέρχεται στα 250
ευρώ, για επιβατικά αυτοκίνητα στα 500
ευρώ και για φορτηγά στα 1000 ευρώ.
Παράλληλα με το τσουχτερό πρόστιμο,οι οδηγοί, ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων δεν πρόκειται να
αποφύγουν την αφαίρεση πινακίδων,
άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος για
6 μήνες.
• Σε περίπτωση που ένα ανασφάλιστο
όχημα προκαλέσει ζημία σε άλλο ασφαλισμένο όχημα, τότε ο νόμος προβλέπει
αφαίρεση πινακίδων για 2 χρόνια, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, ποινικές κυρώσεις και τα παραπάνω χρηματικά
πρόστιμα.
• Για την επιστροφή των πινακίδων και
της άδειας κυκλοφορίας χρειάζεται η
προσκόμιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για να επιστραφεί η άδεια ικανό-

τητας οδηγού πριν τη διάρκεια που ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω, χρειάζεται να πληρωθεί το αντίστοιχο
διοικητικό πρόστιμο και να προσκομιστεί
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, ΕΑΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΕΝΑ ΑΝΑΝΕΩΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ 06/06,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 06/06 ΤΟ
ΑΡΓΟΤΕΡΟ. ΕΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ 07/06,
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΘΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ/ΒΑΡΗΣ/ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ», θέλοντας να υποστηρίξει εκείνους από τους συμπολίτες μας, που
κυρίως λόγο οικονομικών δυσχερειών,
αδυνατούν να καταβάλλουν υψηλά
ασφάλιστρα, προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές ασφαλίστρων.
Παράδειγμα: ΙΧΕ 10 φορ. Ιππών Τρίμηνη απλή ασφάλιση 50 ευρώ, αν προστεθει Οδική Βοήθεια 57 ευρώ,
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 150 κυβικων τρίμηνο
32 ευρώ, τρίμηνο με οδικη 39 ευρω.
Πληροφορίες
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ.Παπανδρέου 3 – 16673 Βούλα
Τηλ. 2109689623 fax 2109689687
giorgos@roubesisinsurance.com

ναυτιλία θα τινάξει το τραπεζικό σύστημα στον αέρα.
Ήδη οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες στη ναυτιλία, η HSH Nordbank και η Commerzbank, έχουν τεθεί κάτω από τη στενή εποπτεία τόσο της Bundesbank όσο και του BaFin. H
Commerzbank το 2012 απορρόφησε την άλλη μεγάλη Γερμανική τράπεζα, τη Deutsche Shiffsbank και στη συνέχεια έκλεισε
το ναυτιλιακό της κομμάτι – το οποίο αγωνίζεται μάταια να
πουλήσει.
Και ενώ λοιπόν η κυρία Merkel με θράσος εξαγγέλλει πώς οι
επενδυτές μέτοχοι, ομολογιούχοι και καταθέτες, πρέπει να
χάνουν τα χρήματά τους – όταν οι τράπεζες πτωχεύουν – η
HSH Nordbank, η οποία παραμένει στη ναυτιλία, αναγκάστηκε
να ζητήσει και να λάβει κρατική βοήθεια ύψους 1,3 δις €.
Τη βοήθεια αυτή την έλαβε από το κρατίδιο Schleswig Holstein
το οποίο είναι μέτοχός της – έτσι ώστε να μην πτωχεύσει από
τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν από τα επισφαλή
δάνεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι το KGFunds που
διογκώθηκε την δεκαετία του ‘90 με τη ναυτιλία.

Οι αυστηροί Γερμανοί, οι οποίοι διαφημίζουν παντού τη δίκαιη
φορολογική μεταχείριση, πρόσφεραν σε αυτά τα Funds αφορολόγητες επενδύσεις. Τις ημέρες της ναυτιλιακής άνθησης,
εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ανάλογη ανοησία (γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες,
μηχανικοί κλπ.), έσπευσαν να τοποθετήσουν εκεί χρήματα,
έχοντας το πλεονέκτημα της μη φορολόγησης και των υψηλών αποδόσεων.
Τα Funds αυτά αγόρασαν και ναυπήγησαν εκατοντάδες πλοία
σε υψηλές τιμές, λαμβάνοντας παράλληλα άφθονα δάνεια από
τις Γερμανικές τράπεζες.
Όμως το 2008 η φούσκα των αξιών των πλοίων έσπασε ξαφνικά και από το 2009 η ναυτιλία μπήκε στην περιπέτεια της κρίσης.
Όλα αυτά τα πλοία σήμερα έχουν χάσει ακόμη και το 70% της
αξίας τους – ενώ έχουν καταστρατηγήσει κάθε πρόβλεψη των
δανειακών τους συμβάσεων. Είναι μία άνευ προηγουμένου καταστροφή, την οποία τα KG Funds αδυνατούν να διαχειριστούν – επειδή δεν έχουν την τεχνογνωσία του εφοπλιστή. Τα
πλοία τους βγήκαν στην αγορά για να πουληθούν, έτσι ώστε
να συμμαζέψουν μέρος της ζημιάς τους.
Οι Έλληνες εφοπλιστές έκαναν πάρτι αγοράζοντας για ένα
κομμάτι ψωμί πολλά από τα πλοία που έβγαλαν στο σφυρί οι
Γερμανικές τράπεζες. Έτσι εξηγείται λοιπόν η κίνηση «του
πνιγμένου που πιάνεται από τα μαλλιά του» – η ζητιανιά δηλαδή, με στόχο προς τους πελάτες των Κυπριακών τραπεζών
Εξηγείται επίσης το γερμανικό μίσος εναντίον της Ελλάδας
και Κύπρου, όπως και η άρνηση αλληλεγγύης. Η ναυτιλία της
Γερμανίας βούλιαξε από τον ανταγωνισμό των Ελλήνων και
Κύπριων εφοπλιστών – οι οποίοι, μετά την καταστροφή, αγοράζουν πάμφθηνα τα καράβια τους.
Μπορεί εμείς να διδαχθήκαμε πικρά τι σημαίνει δημοσιονομική
σπατάλη, καθώς επίσης οι Κύπριοι τι σημαίνει υπερδιογκωμένος χρηματοπιστωτικός τομέας – αλλά πιο πριν οι Γερμανοί
πήραν το δικό τους μάθημα.
Έμαθαν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι, επειδή φτιάχνεις καλά
αυτοκίνητα και ηλεκτρικές σκούπες, δεν μπορείς να ανταγωνισθείς τους Έλληνες και Κύπριους εφοπλιστές, οι οποίοι κυριαρχούν στις παγκόσμιες θάλασσες 3000 χρόνια!
Vasilis Strongilis <vastrogilis@gmail.com>
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Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας στο Brindisi Ιταλίας O πατέρας παραδίδει στην κόρη!
Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας στα πλαίσια του διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus + πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη την Κυριακή, 21
Μαΐου 2017 στο Brindisi της Ιταλίας.
Η αποστολή αποτελούμενη από 7 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς παρουσίασε δράσεις και εργασίες που
έχουν εκπονηθεί για το πρόγραμμα Healthy Eating
Active Living (H.E.A.L.), ενώ παράλληλα τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από ιταλικές οικογένειες του σχολείου
“Istituto Comprensivo Brindisi -S. Elia Commenda”.

Στο συγκεκριμένο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που συμμετέχουν 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία) και είναι διετούς
διάρκειας, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν

Ο γνωστός σ’ όλους μας δάσκαλος περιβαλλοντολόγος Χρήστος Βασιλείου, ιδιοκτήτης μαζί με τη σύζυγό του Καίτη Αράπη, του Οικολογικού Κέντρου
Προσχολικής Αγωγής “Ξεκίνημα” στο Κορωπί, παραδίδει... στην κόρη του Ηρώ Βασιλείου, η οποία
έλαβε πρόσφατα το πτυχίο της Νηπιαγωγού.

μαθητές από τις παραπάνω χώρες και να μοιραστούν
εμπειρίες και εντυπώσεις σχετικά με το πρόγραμμα.

Ζωντανό παράδειγμα το ανέβασμα του θεατρικού
έργου «Ο Μάγος με τα χρήματα» του Γιάννη Ξανθούλη από την Ηρώ με τη βοήθεια των Νηπιαγωγών
Αργυρώ και Ελπίδας και την επιμέλεια της μητέρας
της Καίτης Αράπη, που θα παρουσιαστεί το Σάββατο
17 Ιουνίου 2017 και ώρα 19.30 στους χώρους του
Σχολείου, Ερχείας 4 Κορωπί (κοντά στο Κέντρο
Υγείας Κορωπίου).

Η αποστολή επέστρεψε στην Ελλάδα το Σάββατο, 26
Μαΐου 2017 γεμάτη με θετικές εμπειρίες που θα αξιοποιηθούν αναλόγως για την σωστή συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος.

Προβληθείτε στις σελίδες μας
με μία συνδρομή στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

Σημείωση “Ε”
Το έργο έχει σκηνοθετηθεί και διασκευαστεί από το 1982,
17 φορές από το Χρήστο Βασιλείου σε σχολεία, Κατασκηνώσεις, Σεμινάρια κ.ά. με αποκορύφωμα το Πανελλήνιο
Βραβείο, που έλαβε το 1987 στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης από το Δημοτικό
Σχολείο Πόρτο - Ράφτη.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµάνδρου,
ἄρχεσθαι &

Ἀναξιολογίας
Ἀναξιοπιστίας
παύεσθαι
«Πίστις ὑπόληψις ὀρθή τοῦ οὕτως ἔχειν, ὡς αὐτῷ φαίνεται· βεβαιότης ἤθους».
«Ἐπιστήμη ὑπόληψις ψυχῆς ἀμετάπτωτος ὑπό λόγου·
δύναμις ὑποληπτική τινoς ἤ τινων, ἀμετάπτωτος ὑπό
λόγου· λόγος ἀληθής ἐπί διανοίᾳ ἀμετάπτωτος».
(Πλάτων, 427-347, “ΟΡΟΙ”, 413c, 414c)

(= Η πίστη είναι η ορθή αντίληψη / δοξασία του να έχουν
τα πράγματα έτσι όπως νομίζει ο καθένας - προσωπικό
βίωμα· ακεραιότητα ήθους)
(= Η επιστήμη είναι η αντίληψη της ψυχής αναλλοίωτη από
το λόγο· δύναμη ικανή προς αντίληψη κάποιου ή κάποιων
πραγμάτων, αναλλοίωτη από το λόγο· λόγος αληθινός
αμετάβλητος για σκέψη / συλλογισμό).

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ή ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΓΝΩΣΗ ή ΠΙΣΤΗ
Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς (Richard Dawkins), 1941, Βρετανός
Εξελικτικός Βιολόγος, στο βιβλίο του “Η περί Θεού αυταπάτη”, “The God Delusion”, 2006, αναφέρει: «Είμαι εναντίον της θρησκείας, γιατί μας μαθαίνει να αρκούμαστε στο
να μην κατανοούμε τον κόσμο».
Θρησκεία: «Κόρη της Ελπίδας και του Φόβου, που (δήθεν)
εξηγεί στην Αμάθεια τη φύση του Ακαταλήπτου».
Πίστη: “Το να αποδέχεσαι άνευ αποδείξεων τα λεγόμενα
κάποιου που μιλά άνευ γνώσεων για πράγματα άνευ προηγουμένου”.
[Ambrose Bierce (Αμβρόσιος Μπηρς), 1842-1914, Αμερικανός συγγραφέας “Το Αλφαβητάρι του Διαβόλου” (1911)].

«Υποστηρίζετε ότι η Επιστήμη μπορεί να φέρει πρόοδο
στη θεολογική σκέψη. Στην πραγματικότητα, η μόνη συνεισφορά που μπορεί να κάνει η Επιστήμη στις ιδέες της
Θρησκείας είναι η Αθεΐα». Matthew Cobb (τμήμα Βιολογικών
Επιστημών, Παν/μιο του Μάντσεστερ) και Jerry Coyne (τμήμα Οικολογίας και Εξέλιξης, Παν/μιο του Σικάγο), από άρθρο τους με
τίτλο: «Η Αθεΐα μπορεί να είναι η συμβολή της επιστήμης
στη θρησκεία», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature,
τεύχος 454 (28.8.2008), σελ. 1049.
Ο Μέγας Φιλόσοφος, ο Ηράκλειτος (540-480) φησί: «τοῖς
ἐγρηγορόσιν ἕνα καί κοινόν κόσμον εἶναι, τῶν δε κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον (κόσμον) ἀναστρέφεσθαι».
(Πλούταρχος, 50-120, “Περί δεισιδαιμονίας” 166c, 6 και Ηράκλειτος,
Fragment, 89, 2)

(= Για τους έξυπνους ανθρώπους υπάρχει ένας και κοινός κόσμος, αλλά ο κάθε κοιμισμένος καταφεύγει στον δικό του).
Ο θεός είναι το μπαστούνι του “κουτσού”, που δεν εμπιστεύεται να περπατήσει στα δυο του υγιή πόδια. Δεν με
ενοχλεί το γεγονός να κρατάει αυτό όποιος θέλει, εκείνο
που με ενοχλεί είναι όταν σηκώνει το μπαστούνι του, μας
απειλεί αρχικά και ύστερα μας φορτώνει ξύλο, γιατί δεν
ακολουθούμε την ανικανότητά του.

ΕΒΔΟΜΗ

Ο σοφός λαός έχει μια παροιμία: «κάθε κατεργάρης στον
πάγκο του», γιατί λοιπόν να ασχολείται μαζί μου;
Αγνωστικιστής από το άγνωστος και αγνωστικισμός: τον
όρο τον έπλασε ο Βρετανός Βιολόγος Τ.Η. Huxley και σημαίνει την φιλοσοφική θεωρία, που αποδέχεται την ύπαρξη
του θεού ως πιθανή, ωστόσο θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να υποστηριχθεί η ύπαρξή του ή μη.
Καθ’ ημάς σημαίνει τον ανόητο, τον βλάκα, γιατί δεν ξέρει
με ποιον να συνταχθεί και ποιον να εγκαταλείψει, ήτοι
θέλει να πατάει το ένα του πόδι στη βάρκα του θεού και το
άλλο του στη βάρκα του αθέου. Άμα τον ρωτήσεις με ποιον
απ’ τους δυο συντάσσεται, απαντά: «Δεν ξέρω», «Διερωτώμαι». Αυτά τα διφορούμενα (αμφιλεγόμενα, αμφίσημα), ο
μέγας νομοθέτης Σόλων ο Αθηναίος (640-558) φρόντισε να
τα κολάσει (= τιμωρήσει παραδειγματικώς). Προέβλεπε λοιπόν ο νόμος του Σόλωνα για τους αδιάφορους πολίτες προς
τα πολιτικά ζητήματα «ἄτιμον εἶναι τόν ἐν στάσει μηδετέρας
μερίδος γενόμενον» (= στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων ο πολίτης ο οποίος στις πολιτικές διαμάχες αποφεύγει
συστηματικά να συνταχθεί με το μέρος της μιας ή της άλλης
παράταξης), (Πλούταρχος, 50-120, “ΣΟΛΩΝ” κεφ. 20, 1,2).

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«τούτου
(Ἀναξιµάνδρου)
φασίν ᾄδοντος καταγελάσαι
τά παιδάρια, τόν δέ µαθόντα
φάναι, βέλτιον οὖν ἡµῖν
ᾀστέον διά τά παιδάρια».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο Β’, 2, 11-13)

(= λένε πως όταν κάποτε ο Αναξίμανδρος τραγούδησε, τα μικρά παιδιά γέλασαν εις βάρος του, τον κορόιδεψαν, όταν εκείνος
το έμαθε, είπε, πρέπει να μάθω να τραγουδάω καλύτερα).

Αν στην πόλη επικρατήσει επανάσταση, εξέγερση, στάση,
κίνημα ο ενεργός πολίτης οφείλει να υποστηρίξει μια από
τις δυο παρατάξεις. Αν η παράταξή του κερδίσει θα δικαιωθεί, αν χάσει θα τιμωρηθεί, αλλά θα τιμωρηθεί και όποιος
κρύφτηκε στο σπίτι του (στον καναπέ του) περιμένοντας,
να εξακριβώσει ποιος θα νικήσει για να ταχθεί με το μέρος
του ως γλοιώδης σφουγγοκωλάριος «σφουγγίζω + κώλος
+ άριος ήτοι εκείνος που καθαρίζει τον πισινό των ισχυρών
προσώπων από τις βρωμιές που παράγουν, ο κωλογλείφτης.
Κι όπως έλεγε και ο Ιταλός ποιητής, φιλόσοφος και συγγραφέας Δάντης Αλιγκιέρι, (1265-1321)! «Τα πιο ζεστά
καζάνια στην κόλαση είναι προορισμένα για κείνους που
τον καιρό της Μεγάλης Δοκιμασίας του Έθνους κράτησαν
ουδετερότητα».

Ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ
O δάσκαλος πρέπει να αποτελεί για τους μαθητές του πρότυπο συμπεριφοράς, παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς
αποφυγή, να διδάσκει με τις πράξεις του και όχι μόνο με
τα λόγια (θεωρία - διδασκαλία).
«τούτου (Ἀναξιµάνδρου) φασίν ᾄδοντος καταγελάσαι τά παιδάρια, τόν δέ µαθόντα φάναι,
βέλτιον οὖν ἡµῖν ᾀστέον διά τά παιδάρια».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ” βιβλίο Β, 2, 11-13
και Αναξ. “Μαρτυρίες” Testimonia, Fragment 1, 15).

(= λένε πως όταν κάποτε ο Αναξίμανδρος τραγούδησε, τα
μικρά παιδιά γέλασαν εις βάρος του, τον κορόιδεψαν, όταν
εκείνος το έμαθε, είπε, πρέπει να μάθω να τραγουδάω καλύτερα).
Ο Αναξίμανδρος είναι ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις της
σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.
Ο Αναξίμανδρος, ως σωστός παιδαγωγός δεν θύμωσε, δεν

επέπληξε τα παιδιά που τον περιέπαιζαν, δεν έχασε τον
έλεγχο και την ψυχραιμία του αλλά χαμογέλασε και είπε
πως έπρεπε να βελτιώσει τη φωνή του, για να τραγουδάει
καλύτερα και να αρέσει στα παιδιά. Έκανε δηλαδή την αυτοκριτική του, ανέλαβε τις ευθύνες του και επεδίωξε την
αυτοβελτίωσή του, όπως είναι σωστό να αναλαμβάνει τις
ευθύνες του οποιοσδήποτε υποπίπτει σε κάποιο σφάλμα
και να μην το φορτώνει στους άλλους.
Τα παιδιά, οι μαθητές συνήθως διαθέτουν αλάθητο κριτήριο
κρίσης, προσοχής, εκτίμησης, αξιολόγησης και είναι αυστηροί αλλά αντικειμενικοί κριτές μας.
Οι σημερινοί δάσκαλοι οφείλουν να τον μιμηθούν αν θέλουν
να διαμορφώνουν προσωπικότητες ελεύθερες, σκεπτόμενες και χαρούμενες και όχι να κάνουν καταναγκαστικά έργα
της ξεπέτας.
Τα από καθέδρας (ex cathedra) κηρύγματα, διδασκαλίες,
νουθεσίες δεν πείθουν πλέον τα αυθόρμητα, ανυπόκριτα
και ανήσυχα νεανικά πνεύματα· αυτά αναζητούν εναγωνίως γνήσια/αυθεντικά πρότυπα διαγωγής, καλής συμπεριφοράς και υγιούς αντίδρασης σε εξωτερικά ή εσωτερικά
ερεθίσματα.
Οι σοβαροφανείς πόζες (στάσεις) και το επιτηδευμένο
ύφος που δηλώνει παντογνωσία αντί για την αμάθειά τους
είναι ήδη γνωστά κόλπα στα παιδιά, δεν μπορείς να τα κοροϊδέψεις.
Ας μην ξεχνάμε πως το ἄδοντος (= τη μουσική, το τραγούδι) του Αναξίμανδρου το χρησιμοποιούν σήμερα οι δάσκαλοι στις πρώτες τάξεις, για να διδάξουν τα παιδιά
τραγουδώντας μαζί τους διαπαιδαγωγικά τραγούδια και
ποιήματα.
Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ, 1712-1778, Γαλλοελβετός φιλόσοφος
στο παιδαγωγικό έργο «Αιμίλιος ή περί αγωγής» αναφέρει
πως τα παιδιά χρειάζονται παραδείγματα και όχι κριτικές.
Η δύναμη του παραδείγματος ως μάθημα ζωής είναι πολύ
ισχυρή.
Ο Πλάτων στο έργο του “Πρωταγόρας, σοφισταί, ενδεικτικός”, 325ε - 326α, μας αναφέρει για τον ρόλο της αγωγής «ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν ἀγαθῶν ποιήματα καί
ἐκμανθάνειν ἀναγκάζουσιν, ἐν οἷς πολλαί μέν νουθετήσεις ἔνεισι, πολλαί δέ διέξοδοι καί ἔπαινοι καί ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἵνα ὁ παῖς ζηλῶν
μιμῆται καί ὀρέγηται τοιοῦτος γενέσθαι».
(= δίνουν στα παιδιά να διαβάζουν ποιήματα καλών ποιητών και τα υποχρεώνουν να τα μαθαίνουν από στήθους,
απέξω, μέσα στα ποιήματα αυτά υπάρχουν πολλές παραινέσεις, πολλές διηγήσεις και έπαινοι και εγκώμια παλαιών
ηρώων, για να ξυπνήσουν στο παιδί τον ζήλο να τους μιμείται και να επιθυμεί να γίνει τέτοιος, να τους μοιάσει).
Η διδασκαλία του ήθους, “Ηθοπαιδεία” και όχι ηθικολογία
εξαρτάται κυρίως από το ήθος του δασκάλου «η ίδια σου
η ζωή γίνεται διδακτέα ύλη». Δεν συνάδει να διδάσκεις
περιβαλλοντική ηθική και να μην ανακυκλώνεις τα χαρτιά
σου, να διδάσκεις ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και
να τρομοκρατείς ολόκληρη την τάξη· να υποστηρίζεις την
ποικιλότητα (= διαφορετικότητα) και να μη σέβεσαι τους
μαθητές που δεν τα καταφέρνουν σε ένα δύσκολο θέμα.
«Για να προβάλουμε τις ΑΞΙΕΣ πρέπει να γίνουμε εμείς οι
ίδιοι τα ΠΡΟΤΥΠΑ τους».
Όλοι οι δάσκαλοι εκόντες άκοντες λειτουργούν ως Δείγματα και όχι ως Δήγματα (= Δαγκωματιές) ήθους, γιατί
βρίσκονται συνεχώς πολύ κοντά στα νιάτα και η συμπεριφορά τους είναι αφεύκτως κολλητική (= μεταδοτική).
Σημαντική ευθύνη στην αγωγή των νέων έχουν σήμερα
τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αντί να
προβάλουν το αξιομίμητο προβάλουν το ευκολομίμητο.
Επιζητείται το άμεσο, εύκολο και γρήγορο κέρδος μέσω
της Εντυπωσιοθηρίας, της Σκυβαλολαγνείας και της προβολής ιδιαζόντως αποκλινουσών συμπεριφορών.
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος
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ΕΒΔΟΜΗ

Έμφυλες ταυτότητες
βιολογικό ή Κοινωνικό φύλο!
Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου 3Β αφορούσε: «Εξέταση αιτήματος σχετικά με την υλοποίηση στα Γυμνάσια της
Δημοτικής μας Περιφέρειας της Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο “Σώμα και Ταυτότητα”».
Στο συμβούλιο ήρθε μετά από αίτημα 160 υπογραφών γονέων, που ζητούν να πάρει θέση το Δημοτικό
Συμβούλιο στην εγκύκλιο που εστάλη στα Γυμνάσια
από τον Υπ. Παιδείας ενός «καινοτόμου θεσμού»!!!
όπως το χαρακτηρίζει με τίτλο «Σώμα και ταυτότητα»
θεματική εβδομάδα.
Με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί η εφημερίδα εκτενώς με ρεπορτάζ. Και είναι ένα θέμα που χρήζει
πράγματι ιδιαίτερης προσοχής, γιατί είναι σε μία κατεύθυνση στρεβλή για την κοινωνία και τη φύση. Κοντεύουμε να πιστεύουμε ότι το φυσιολογικό είναι
απόκλιση και όχι το αντίθετο.
Μπορούμε να φανταστούμε τη φύση χωρίς τη διαφορά των φύλων; Εκεί θα τελείωνε και η ζωή στον
πλανήτη!
Για το θέμα ενημέρωσε το σώμα ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Ιεραπετρίτης εκπροσωπώντας τους γονείς,
επισημαίνοντας:
Η εγκύκλιος περιλαμβάνει 3 άξονες
Α) Διατροφικές συνήθειες και ποιότητα ζωής,
β) Εθισμοί και εξαρτήσεις και
γ) Εμφυλες ταυτότητες.

Εκτιμούμε πιθανότατα ότι τα δύο πρώτα χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνα ως προπέτασμα για το τρίτο θέμα.
Στις «έμφυλες ταυτότητες» υπάρχουν υποάξονες:
α) κοινωνικό και βιολογικό φύλο
β) αποδομώντας τα στερεότυπα και
γ) Ομοφοβία και τρανσφοβία στα σχολεία.
Ουσιαστικά νομίζουμε ότι καλούνται τα παιδιά να επιλέξουν το φύλο τους ανεξάρτητα αν έχουν γεννηθεί
αγόρια ή κορίτσια. Βασίζεται σε μία θεωρία για το κοινωνικό φύλο, κοινωνιολογική θεωρία η οποία αμφισβητείται και ιατρικά και φιλοσοφικά.

Καλούνται τα παιδιά στην πρώιμη εφηβική ηλικία να
μάθουν ότι δεν υπάρχουν φυσιολογικές κανονικότητες και αποκλίσεις στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα,
ότι το φύλο καθορίζεται κοινωνικά, ότι η ερωτική
έλξη προς το ίδιο φύλο και οι ομόλογες σεξουαλικές
πρακτικές είναι το ίδιο κανονικές όσο και οι παραδοσιακές πρακτικές σχέσεις των δύο φύλων. Ότι το βιολογικό φύλο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, εν ολίγοις
ότι το βιολογικό φύλο δεν αποτελεί μία δεσμευτική
προϋπόθεση ζωής.
Και οι γονείς καλούνται ως αρωγοί οι επιλογές αυτές
των παιδιών τους να μάθουν να αποδομούν μέσα
τους τα έμφυλα στερεότυπα και να μην προσπαθούν
να τα αποτρέψουν γιατί κάτι τέτοιο αποτελεί ομοφοβία και τρασφοβία.

Επισήμως στο Μητρώο Εθελοντικών
Οργανώσεων η Ομάδα του Δήμου Κρωπίας
Σε κλίμα ενότητας και με καθολική αποδοχή
των μελών που συμμετείχαν, εκλέχτηκαν τα
τρία μέλη της Εθελοντικής ομάδας Δήμου
Κρωπίας (ΕΟΔΚ), στις 7 Ιουνίου 2017, στην
έδρα της, Κέντρο Πολιτικής Προστασίας και
Εθελοντικής Δασοπροστασίας (Λ. Αγίας
Μαρίνας & Ηφαίστου), στη θέση «Μπότα».
Η πρώτη εκλογική συνέλευση της ΕΟΔΚ
έγινε με φανερή διαδικασία, όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός λειτουργίας της, ψήφισε τα τρία μέλη του προεδρείου της
Επιτροπής Διοίκησης από τα 5 που συγκροτούν το όργανο.

Εξελέγησαν παμψηφεί, ο Δημήτρης Καραγιάννης, Δασοπροστασίας-Δασοπυρόσβεσης, η Αθηνά Γκίκα τομεάρχης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και το μέλος Δημήτριος Ε.

Γκίκας. Η εθελοντική ομάδα εντάσσεται
πλέον στο πλαίσιο των καταστατικών
αρχών και σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ). Τα άλλα
δύο μέλη του προεδρείου της Ε.Ο. είναι ο
πρόεδρος της ΚΕΔΚ Παναγιώτης Πολίτης
και ο αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ
της ΚΕΔΚ. Τα μέλη που εξελέγησαν αποτελούν ιδρυτικά μέλη της εθελοντικής ομάδας από τις πρώτες ημέρες συγκρότησής
της, το 2011. Η θητεία ορίζεται ως το 2019.
Στις 17 Ιουνίου 2016, έπειτα από αίτηση
που κατατέθηκε στην Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας η Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας εντάσσεται επισήμως στο Μητρώο
Εθελοντικών Οργανώσεων με αριθμό
9/2016.
Η νέα σύνθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας είνα: Πρόεδρος: Παναγιώτης Πολίτης και Αντιπρόεδρος ο
Κων/νος Κωνσταντάρας (δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας). Τακτικά μέλη: Δημήτριος
Πιέτρης, Σταμάτιος Ντούνης, Αγγελική
Μαρκαντώνη-Ντούνη, Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου (από την μειοψηφία), Γεώργιος
Καραλής (ως εκπρόσωπος κοινωνικού
φορέα της περιοχής).

Αυτός ο άξονας για τις έμφυλες ταυτότητες έγειρε
σοβαρότατες αντιρρήσεις για την υποχρεωτικότητα,
τη στοχοθεσία σε παιδιά 12 έως 15 ετών και το χαρακτηρισμό του ως «εξαιρετικά επείγον».
Εμείς ως γονείς προσπαθήσαμε να εκφράσουμε τις
αντιρρήσεις μας, θεωρώντας ότι έχουμε έναν λόγο
σε ποιά θέματα τα παιδιά μας εκπαιδεύονται. Δυστυχώς ο Υπουργός είπε ότι η συμμετοχή σ’ αυτή την
εβδομάδα είναι υποχρεωτικότητα και όποιες αιτήσεις
υποβλήθηκαν για απαλλαγή των παιδιών απ’ αυτή την
εβδομάδα δεν ελήφθησαν καν υπόψιν από τους διευθυντές. (σ.σ. υπάρχουν διευθυντές που απέρριψαν
την εγκύκλιο και πρέπει αυτή η αντίδραση να γενικευθεί και να απειθαρχήσουν).
Θεωρούμε άστοχο να συζητιούνται αυτά τα θέματα
σ’ αυτή την ηλικία. Θεωρούμε ότι προπαγανδίζεται η
ομοφυλοφιλία σ’ αυτή την ευαίσθητη ηλικία των 12
χρόνων.
Το ζητήσαμε αυτό και δεν ελήφθη υπόψιν, γι’ αυτό
απευθυνθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εντάσσεται στη συνολική ατζέντα και με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση για την επιλογή του
φύλου κατέληξε ο Δ. Ιεαραπετρίτης και κάλεσε το
Δημ. Συμβούλιο να λάβει θέση, όπως έχουν ήδη πράξει πολλοί άλλοι Δήμοι.
Στη συνέχεια ακούστηκαν απόψεις από τους δημοτικούς συμβούλους αρνητικές και επιφυλακτικές.
Ο δήμαρχος κράτησε αποστάσεις προτείνοντας να
μην πάρουν απόφαση στην παρούσα φάση, το Δ.Σ. να
επεξεργαστεί ψήφισμα που θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και να το προωθήσουν προς τα ανώτερα όργανα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και αυτό αποφασίστηκε.
Αννα Μπουζιάνη

Περιπολίες φύλαξης του
παραλιακού μετώπου των 3Β
Με ιδιωτική αστυνόμευση
Υπεγράφη 9.6.17 η σύμβαση μεταξύ του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και
της εταιρείας Delta Force Security για φύλαξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι μήνες,
για να καλύψει τους θερινούς μήνες και
ισχύει ήδη από τη Δευτέρα 12 Ιουνίου.

Ετσι ξεκίνησαν δύο περιπολικά της εταιρείας να κάνουν περιπολίες σε όλο το
μήκος του παραλιακού μετώπου του Δήμου
και στις ελεύθερες παραλίες.
Οπως μας ενημερώνει με δ.τ. ο Δήμος, η

σύμβαση προβλέπει την συνεχή παρουσία
δύο περιπολικών, σε τρεις οχτάωρες βάρδιες όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες
την εβδομάδα.
Οι φύλακες θα συνεργάζονται με όλες τις
κρατικές αρχές, (Αστυνομία, Λιμενικό
Σώμα, Δημοτική Αστυνομία, Πυροσβεστική
και ΕΚΑΒ) στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν οποιοδήποτε περιστατικό.
Για το συντονισμό της δράσης, ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συγκάλεσε σύσκεψη (7.6.17) μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της διεύθυνσης των
ομάδων ΔΙΑΣ, των τοπικών αστυνομικών
τμημάτων, της Δημοτική Αστυνομίας, του
Δήμου και της εταιρείας φύλαξης όπου συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας και ο
συντονισμός των μεταξύ τους ενεργειών.
Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την πεποίθηση
ότι η συμβολή της ιδιωτικής εταιρείας η
οποία θα συνεπικουρεί τις αρμόδιες αρχές
θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας στην περιοχή.
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Gay παρελάσεις.
Η κοινωνία … εάλω!
Η δήλωση Χρήστου Σιμαρδάνη
συγκλονίζει το πανελλήνιο,
απάντηση γροθιά στη ψευδο
-αριστερή στήριξη των Athens Pride.

του Βασίλη Κασιμάτη

Την περασμένη βδομάδα διεξήχθη με μεγάλη «επιτυχία» το
Athens pride (παρέλαση ομοφυλοφίλων) στο Σύνταγμα, με
την συμμετοχή και πλήρη στήριξη των μελών της κυβερνώσας παράταξης και άλλων κυρίως αριστερών ή κι αν θέλετε…
ψευδοαριστερών πολιτικών δυνάμεων.
Η παραπάνω παράγραφος βέβαια αποτελεί μια σουρεαλιστική
δημοσιογραφική απεικόνιση του γεγονότος, ως τίτλο είδησης.
Η πραγματικότητα βέβαια και το τι υποθάλπει ο νέος αυτός
θεσμός των Gay παρελάσεων στο κέντρο της Αθήνας απέχει
μακράν από τους πηχυαίους τίτλους των εφημερίδων.
Εμείς δεν θα σταθούμε στην επεξήγηση των νεο-όρων ΛΟΑΤΚΙ ή LGBTQI που αφειδώς πλέον κατακλύζουν τις ειδησεογραφικές σελίδες κανιβαλίζοντας την παιδεία, στην
προσπάθεια του απόλυτου εκφυλισμού της Ελληνικής κουλτούρας και φιλοσοφίας. Ούτε θα αναφερθούμε στις προεκτάσεις στα όσα αφορούν τις “έμφυλες ταυτότητες” και την
θεματική εβδομάδα που «εναγωνίως» κόπτεται να θεσμοθετήσει τελευταίως η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
Εμείς αυτό που σας προσφέρουμε σήμερα, μέσα από τούτο
εδώ το πόνημα, είναι η ερμηνεία της λέξεως, ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ.
Κι αυτό ως το αντίπαλον δέος στα όσα εντέχνως προσπαθούν
οι «αλλότριες» δυνάμεις να περάσουν μέσω δήθεν της αναγκαιότητας για την περηφάνια των ομοφυλοφίλων, μέσω των
παρελάσεων αυτών στο Σύνταγμα ήτοι Athens Pride
(Pride=περηφάνια).
Ψάχνοντας στο λεξικό στη λέξη «περηφάνια = «το θετικό συναίσθημα που νιώθει κάποιος όταν έχει επιτελέσει ένα αξιόλογο
έργο,
το
οποίο
έχει
ως
αποτέλεσμα
την αυτοεπιβεβαίωσή του».

Σε αυτό το σημεία θα σταθούμε υποκλινόμενοι στη δήλωση
του αξιόλογου ηθοποιού Χρήστου Σιμαρδάνη - gay γαρ - που
μας εξηγεί γιατί δεν είναι υπερήφανος που είναι gay.
«Την ημέρα του Gay Pride μου ζήτησαν από ραδιοφωνικό
σταθμό να μιλήσω, αλλά τους είπα ότι δεν συμφωνώ.

ΕΒΔΟΜΗ

Δεν είμαι περήφανος που είμαι ομοφυλόφιλος. Κανείς δεν
μπορεί να είναι περήφανος για το τι κάνει στο κρεβάτι του.
Είναι σαν να λες, είμαι περήφανος που έχω αυτιά. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος επειδή είσαι θηλαστικό ή επειδή
έχεις δύο αυτιά. Περήφανος μπορείς να είσαι για χίλια δύο
άλλα πράγματα. Θα μου άρεσε να νιώθω περήφανος για τον
εαυτό μου για κάποια ανθρώπινα χαρακτηριστικά μου.
Δε νιώθω περήφανος που είμαι gay, ούτε εσύ πρέπει να νιώθεις περήφανος που είσαι straight. Να είσαι περήφανος επειδή
είσαι τίμιος, καλός άνθρωπος, ή καλός πατέρας», ήταν η προ
ημερών δήλωσή του στο περιοδικό TV Έθνος αναφορικά με
την παρέλαση-παραφωνία στα ήθη, της περασμένης εβδομάδας.
Τέσσερα χρόνια πριν, ο γνωστός ηθοποιός σε συνέντευξή
του είχε μιλήσει για τις αξίες και τις ηθικές αρχές στη ζωή,
που καμία σχέση δεν έχουν με τις σεξουαλικές προτιμήσεις.
Υπό κανονικές συνθήκες, κάπου εδώ θα κλείναμε το άρθρο.
Υπό κανονικές. Επειδή όμως οι υπάρχουσες συνθήκες που
επικρατούν, μόνο κανονικές δεν είναι, θα ανοίξουμε περισσότερο το ζήτημα, σχολιάζοντας το παρασκήνιο των όσων
επιμελώς κρύπτονται πίσω από τις απαράδεκτες αυτές παρελάσεις. Από ποιους στήνονται, γιατί στήνονται, ποιος τις επιδοτεί και που καμία σχέση δεν υπάρχει με την αναγκαιότητα
της έκφανσης της περηφάνιας από την ομοφυλοφιλική κοινότητα.
Καταρχήν να δηλώσουμε για μια ακόμα φορά από ετούτο
εδώ το βήμα, ότι τόσο ο υπογράφων όσο και η διεύθυνση της
εφημερίδας, ουδεμία αποστροφή συναισθάνονται για την
ομοφυλοφιλία. Τουναντίον, αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα με εντελώς φίλιο πρίσμα, δίχως ίχνος μνησικακίας,
διότι… κακό δεν υφίσταται!

σάπιου, κοινωνούς και καθοδηγητές του διχασμού, όπου ως
τέτοιος και μόνο είναι ο αυτοσκοπός των «παρελάσεων περηφάνιας» (Athens Pride). Ο εθνικός διχασμός.
Σε πρόσφατη συνέντευξη που η “Ε” εξασφάλισε για συγγενές
θέμα από τον γνωστό ακτιβιστή, δικηγόρο και gay Γρηγόρη
Βαλιανάτο, μας ανέφερε αυτολεξεί ότι οι παρελάσεις αυτές
επιδοτούνται, χρηματοδοτούνται επισήμως και από την οργάνωση του George Soros (Σώρος) εξ Η.Π.Α.
Ρίχνοντας και μια πρόχειρη ματιά στους χορηγούς του προ
ημερών Athens Pride στο Σύνταγμα, είναι αρκετό να καταλάβει κανείς τι τελικά κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Vodaphone,
ΕΡΤ, Εφημερίδα των Συντακτών, Ίδρυμα Μποδοσάκη μεγάλες
πολυεθνικές και πάμπολλα άλλα τέτοια μεγάλα ονόματα στη
λίστα.
Πού είναι όμως όλοι αυτοί οι «ψυχοπονούντες» στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας μας; Χορηγούν μήπως τον
παιδικό καρκίνο, τα αδέσποτα ζώα, τη διάσωση των εθνικών
μας πάρκων; Λέω εγώ τώρα!
Mega χορηγός η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ!! Και στη σκιά της… οι
ομοφυλοφιλικές Μ.Κ.Ο που χρηματοδοτούνται σκανδαλωδώς από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δήθεν στήριξη
της κοινότητας των «διαφορετικών», όπως οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται.

Ρατσισμός, ομοφοβία
Ακούγεται ευρέως η λέξη ρατσισμός κατά των ομοφυλοφίλων
σε μια προσπάθεια να στραφούμε όλοι ενδότερα της διαφορετικότητας, εκ του μη όντως.
Αποκωδικοποιώντας το εγχείρημα περί ρατσισμού απλώς
αναφέρουμε ότι πρακτικά δεν δύναται να υπάρχει ρατσισμός,
καθώς η ίδια η λέξη αναφέρεται στη διαφορετικότητα της ράτσας, δηλαδή της φυλής.
Οι gay δεν είναι διαφορετική φυλή. Διαφορετική φυλή είναι
οι λευκοί από τους έγχρωμους, οι ινδιάνοι από τους μογγόλους και ούτω καθεξής.
Οι gay από τους straight διαφέρουν στη σεξουαλικές τους επιλογές, συνεπώς δεν τίθεται καν θέμα ρατσισμού.
Όσο γα την περιώνυμη ομοφοβία που ομοίως πολύ-κυκλοφορεί τελευταίως… τ’ αφήνουμε ασχολίαστο. Η “Ε” δεν ενδίδει
στην προσπάθεια αλλοίωσης της Ελληνικής γλώσσας, που μοναδικό στόχο έχει την αλλοίωση της εθνικής μας ταυτότητας
και την απομάκρυνσή μας από τη γνησιότητα.
Όχι, «ομοφοβικός» ο Έλληνας δεν είναι. Και εν τέλει στη
χώρα μας οι ομοφυλόφιλοι ουδέποτε βρέθηκαν στο περιθώριο καθώς έτσι κυοφορείται στους ειδησεογραφικούς τίτλους. Μια μικρή «βόλτα» από τα τηλεοπτικά show (σε
καθολικό βαθμό!), το θέατρο, τον κινηματογράφο και άλλες
δημοφιλείς επαγγελματικές κατηγορίες, είναι αρκετή για να
πείσει και τον πλέον δύσπιστο νου, ότι όχι μόνο δεν υπάρχει
απομόνωση και περιθωριοποίηση της ομοφυλοφιλικής κοινότητας, αλλά σε ορισμένα "γκλαμουράτα" επαγγέλματα οι gay
κυριαρχούν, αφήνοντας τους straight πολλές φορές στο …
περιθώριο. Κι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Έχει μήπως δει κανείς κάποια gossip εκπομπή από τα «πρωινάδικα», όπου οι
συντελεστές της να μην απαρτίζονται - ακόμα και καθ’ολοκληρία - από gay; Άρα, αρκούντος και ίσως και πέρα του δέοντος περήφανοι οι gay αστέρες και κατ’επέκταση η gay
κοινότητα. Άρα, για ποια ανάγκη περηφάνιας (pride-Athens
Pride, γίνεται λόγος); Για ποια απομόνωση, για ποιο περιθώριο
ομιλούν εκείνοι που δόλια επιχειρούν να μας πείσουν ότι η
gay κοινότητα έχει ανάγκη της προστασίας των υπολοίπων;
Ανάγκη προστασίας έχουμε όλοι εμείς – gay ή straight από
τους εχθρούς της κοινωνίας μας, κοινωνούς του δόλιου, του

Αλήθεια, τι θλιβερό να βλέπει κανείς τον τσαλακωμένο Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον κατά τα άλλα τσάρο της οικονομίας
μας και υπουργό οικονομικών να κρατά τα πανό στο Athens
Pride, ως εμβληματική φιγούρα, αρχιτέκτονας της «άλωσης».
Ευκλείδης, ο «μπροστάρης».
Μα η Ελληνική πολιτεία έχει ανάγκη υπουργό οικονομικών
και όχι κρυφο-gay σούπερ-σταρ να αναλώνονται σε επιχειρήσεις εκφυλισμού!
Οφθαλμοφανής λοιπόν η συντεταγμένη προσπάθεια άλωσης
της κοινωνίας, ηλίου φαεινότερη η διαίρεση του λαού μας,
επιχειρώντας με απόλυτη επιτυχία το «διαίρει και βασίλευε».
Και λέμε απόλυτη επιτυχία αφού το «Athens Pride» όντως
πέτυχε το σκοτεινό σκοπό του και διαίρεσε για μια ακόμα
φορά, την τέταρτη κατά σειρά τους Έλληνες πολίτες, καθώς
έτσι αποτυπώθηκε ευρέως και σε υπερ-μεγέθη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μίσος οι μεν εναντίον των δε. Μίσος που
ουδέποτε άλλοτε υπήρχε στη κοινωνίας μας εις βάρος της
διαφορετικότητας. Ίσως ελάχιστες μεμονωμένες θέσεις, ανάξιες προσοχής. Και σήμερα… σφάζονται. Και η κοινωνίας
μας… εάλω.
Τιμή και δόξα λοιπόν στον προαναφερόμενο gay ηθοποιό Χρήστο Σιμαρδάνη που μέσα από της ομοφυλοφιλική κοινότητα
και τις δηλώσεις του, διδάσκει ήθος και αρετή!
Φανταστείτε αύριο, να ξεκινήσουν παρελάσεις μπροστά από
το Ελληνικό κοινοβούλιο και οι straight διαδηλώνοντας τις
ετεροκανονική τους διάθεση και μετατρέποντας τη Λεωφόρο
Αμαλίας σε ένα απέραντο ...κρεβάτι οργίων.
Ούτε οι gay, μηδέ και οι straight έχουν ανάγκη να προβάλουν
μέσω τυμπανοκρουσιών και παρελάσεων τις σεξουαλικές τις
επιλογές.
Αυτές τις κρατάμε αυστηρά για τους εαυτούς μας και κλειστές στους τέσσερις τοίχους της κρεβατοκάμαράς μας.
Με τσι γειες μας…
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Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση
Μαζική απεδείχθη η πρώτη θεματική συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου στα
γραφεία της Ένωσης Περιφερειαρχών (ΕΝΠΕ) στην Αθήνα,
μετά από πρωτοβουλία δέκα Αντιπεριφερειαρχών από όλη την
Ελλάδα.
Στη συνάντηση που είχε ως θέμα «Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
και Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση: Υφιστάμενη κατάσταση
και προτάσεις στο πλαίσιο διαλόγου για τη μεταρρύθμιση της
τοπικής αυτοδιοίκησης» παραβρέθηκαν συνολικά 37 Αντιπεριφερειάρχες από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη.
Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, ο οποίος αφού καλωσόρισε
τους παρευρισκόμενους, έδωσε το λόγο για σύντομους χαιρετισμούς στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων και μέλος του ΔΣ
της ΕΝΠΕ Χρήστο Μιχαλάκη και στον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργο που μετέφερε και τον χαιρετισμό του
Προέδρου της ΕΝΠΕ Κων/νου Αγοραστού.

επίλογος αυτής της στήλης, με γενικό τίτλο «Η
Αναπηρία στον Πραγματικό μας Κόσμο», θα είναι
σχετικός μεν, πλην έμμετρος. Η αναπηρία και η
απόκλιση, θέμα βαρύ, σκληρό, δύσκολο και τόσο πλατύ,
που μας αγγίζει και επηρεάζει όλους, αντικατοπτρίζει
και διαθλά πάνω στις πτυχές του, τις αξίες, τους εύθραυστους και πολύπτυχους εαυτούς μας.

Ο

Στάσου
Στάσου, στάσου!
Πριν πατήσεις τη σκανδάλη, κοίτα γύρω, σκέψου πάλι
τ’ όνομά σου, τη θωριά σου,
τα υψηλά ιδανικά σου, όλα αυτά στα δόσαν άλλοι, όμως
έχεις, τι δεν έχεις,
την ιδέα να σαι φύλλο στον αέρα δεν αντέχεις
κι όλο τρέχεις και γκρινιάζεις,
σα να πρόκειται να ζήσεις χίλια χρόνια σχεδιάζεις.
Τυχερά, όλα είναι τυχερά
κι από τύχη, από τύχη καθαρά,
σου μιλάω, σου γελάω,
είμαι όρθιος εδώ και τραγουδάω.
Μ’ αν φυσούσε ένα βοριαδάκι, ίσως δρόσιζε λιγάκι,
να δινε στις σκέψεις φως και χρώμα, μα δε φύσηξε ακόμα.
Αν φυσούσε ένα βοριαδάκι, ίσως δρόσιζε λιγάκι
κι αν ήταν αλλιώς δε θα ταν έτσι κι αν γεννιόσουνα αητός
δε θα ζούσες σε κοτέτσι!

Να μη με κρύβεις ( αντ’ αυτών)
Σιγά-σιγά να μ’ αγκαλιάζεις, σιγά-σιγά να με φιλάς,
σιγά-σιγά να μου μαθαίνεις, σιγά-σιγά να μου ζητάς.
Σιγά σιγά κι εγώ θα μπαίνω, σ’ αυτό τον όμορφο χορό,
σιγά-σιγά να με πηγαίνεις, εκεί που θέλω, εκεί που πρέπει
και μπορώ.
Να μη με κρύβεις, να μη με πνίγεις, να μη με διώχνεις, μη
με σπρώχνεις, μη με πονάς,
να μη λυπάσαι, να μη φοβάσαι, αυτός ο κόσμος είναι
ωραίος και για μας.
Σιγά-σιγά, θα ξημερώνει, σαν παραμύθι μαγικό,
σιγά-σιγά μην κλαις το ξέρω, δε φταις εσύ, ούτε κι εγώ.

Γιατί μ’ αρέσει κάθε μέρα πιο πολύ;
Δεν ξέρω αν αντέξω, δεν ξέρω αν θα προλάβω,
δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω.
Δεν ξέρω αν θα νικήσω, δεν ξέρω αν θα λυγίσω,
δεν ξέρω αν θα μπορέσω χαρές να σου χαρίσω.
Θέλω να τραγουδάω, θέλω και να πετάω

Μετά τον λόγο έλαβε ο πρώτος εισηγητής, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, με θέμα «Από την
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση» , όπου επεσήμανε ότι προκειμένου να υπάρξει σωστή
αποκέντρωση του συγκεντρωτικού διοικητικού μοντέλου της
χώρας προς τις περιφέρειες, θα πρέπει να προηγηθεί ενδοαυτοδιοικητική αποκέντρωση των ίδιων των ΟΤΑ και των περιφερειών σε αντίθεση με το δημαρχοκεντρικό και περιφερειαρχοκεντρικό μοντέλο που υπάρχει σήμερα.
Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης
Κουκιαδάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη αναθεώρηση του
Καλλικράτη και τη συνταγματική αναθεώρηση εστιάζοντας
στον ρόλο Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ ο
Πολιτικός – Κοινωνικός Επιστήμονας Δημήτρης Μπουρίκος
μίλησε για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τα εμπειρικά
ευρήματα – κριτήρια αξιολόγησης της μεταρρύθμισης, αλλά
και για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο αυτοδιοικητικό σύστημα και στη χώρα γενικότερα.

να ταξιδεύω, να ονειρεύομαι και να μεθάω,
δε θέλω να πονάω, δε θέλω να ζητάω,
θέλω να τρέχω, ν’ ανασαίνω, να γιορτάζω, να σωπαίνω
να μ’ αρέσει κάθε μέρα πιο πολύ, γιατί
μ’ αρέσεις κάθε μέρα πιο πολύ.

Αυτό (Id)
Μπορεί να είναι από πυρετό, μπορεί και να μην είναι απ’
αυτό, / Μπορεί να ναι περαστικό, μπορεί και μόνιμο.
Μπορεί να ναι εκ γενετής, μπορεί και ήρωας και θεατής,
μπορεί μικρόψυχος και ποιητής, ευγενικός και απρεπής.
Μπορεί να είναι βιολογικό, μπορεί να κινδυνεύετε απ’ αυτό,
μπορεί να είναι εκκωφαντικό, μπορεί και άηχο.

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

Μπορεί και λάθος να ναι και σωστό, μπορεί και να μην ήτανε
γραφτό, / μπορεί και λίγο να ναι και πολύ, ψάρι και δέντρο
και πουλί.
Ίσως να είναι και τρελό, ίσως και τόσο λογικό, που συχνά
«χάνεται» / και τότε διώχνει τη σιωπή, δίνει στη σκέψη
του μορφή και την αισθάνεται,
τόσο δυνατή, που το ζαλίζει και το πνίγει κι ετοιμάζεται
να «φύγει».

Δεν υπάρχει ζύγι
Δεν υπάρχει ζύγι για την ηθική μου, ούτε τόπος να γωνιάσει
το κορμί μου, / δεν περνιέμαι για θεός κι ούτε γουστάρω, σαν
υπόδειγμα παράσημο να πάρω.
Δε χωράω στα στενά λεωφορεία, ούτε στήνομαι στα κρατικά
ταμεία, / δε θα ζήσω τη ζωή μου εγώ στη ζούλα, να χω δόξα
το θεό μια καβατζούλα.
Δε θα μπλέξω στα γρανάζια του μυαλού σου, μες στην ίντριγκα του λαίμαργου φαλλού σου / κι ούτε θέλω μερτικό από
τα φράγκα, που σε κάναν από εμποράκο, μάγκα.
Δεν υπάρχει νόμος για να τους δικάσει, για ότι έχω δώσει κι
ότι έχω χάσει / κι ούτε θα πουλήσω ότι τους αρέσει να μαι

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από πολλούς Αντιπεριφερειάρχες
και αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός τόσο σε θέματα
λειτουργίας του θεσμού της αυτοδιοίκησης όσο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις Περιφέρειές τους.
Όλοι επισήμαναν το καλό κλίμα στο οποίο έγινε η συνάντηση
καθώς και ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο θετικό βήμα το γεγονός
ότι για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα στους Αντιπεριφερειάρχες να εκφραστούν συλλογικά και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα που απασχολούν τη λειτουργία των
περιφερειακών ενοτήτων.
Στη συνάντηση αποφασίστηκε η σύσταση προσωρινής δεκαμελούς επιτροπής που θα αναλάβει να συγκεντρώσει και να
επεξεργαστεί τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των Αντιπεριφερειαρχών της χώρας, ώστε να συνταχθεί και να διατυπωθεί
ένα κοινό κείμενο προτάσεων για την επικείμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, οι Αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν να επαναλάβουν τη συνάντηση τον
προσεχή Σεπτέμβριο.

εγώ το ψέμα κι όλοι αυτοί στη μέση.
Δεν υπάρχει πίστη, να μου δώσει ελπίδα, δεν υπάρχει χώρα
να την πω πατρίδα / κι όταν γονατίζω, πριν το πρώτο δάκρυ,
γδέρνω τις πληγές μου και τους βάζω αλάτι.
Θα φορέσω τη στολή που εγώ γουστάρω και σα γύφτικο σκεπάρνι θα βολτάρω,
μια που πριν ο ήλιος σβήσει θα χαθούμε, σας φιλώ και σε άλλα
μέρη θα βρεθούμε.

Ο χρόνος (Ο βασιλιάς νικάει)
Δος μου, δος μου, δος μου, ένα υπόγειο με θέα παραμύθι,
μύθοι, φλόγινα βέλη που τρυπούν, το χρόνο πέρα ως πέρα,
λάμπεις νύχτα μέρα κι αρωματίζεις το νερό και τον αέρα,
σφαίρα, όπως στο όνειρο το φως, η νύχτα φέγγει και φωτάκια
φανερώνει, το μαύρο άλογο που το καφέ ζυγώνει,
πόνοι, κλάμα που φέρνει τη ζωή, ζωή με ήθος και πυγμή
σαν κούφιο στήθος και ξαναρχίζει η γιορτή και ξημερώνει,
μόνη, μια πεταλούδα μου μιλάει, τη νύχτα η φωνή της σπάει,
φεύγει, πάει και δε γυρνάει όσο κι αν θέλεις και σ’ αλλάζει,
τάζει, το ωραιότερο να δεις, να ζήσεις όλα τ’ άλλα
χιόνι, χώμα, στάλα, θα με δροσίσει δυο φορές αυτή η ψιχάλα,
η τοσοδούλα η σκέψη γίνεται φωνή κι όταν πεθαίνει ο μύθος,
σκόνη, πέτρες, πλήθος, χίλιες κραυγές να μουρμουρίζουν στο
σκοτάδι,
χάδι, παλιές αγάπες και μελό, εκδίκηση γυρεύουν,
μνήμες ζωντανεύουν, πως τόσοι φάλτσοι «τραγουδούν» και με
παιδεύουν,
κλέβουν, ότι ονειρεύτηκα μικρός, μα τούτη η αλήθεια καίει,
παίρνει, δίνει, κλαίει, παρακαλάει και κοκορεύεται όλη μέρα,
πέρα, ένας ορίζοντας ζεστός κι όλη η γη δική μου,
ξύδι στην πληγή μου, τέτοια αγάπη δεν την ήθελα μικρή
μου,
γεια σου, θα ταξιδέψω δυο ζωές κι όσο για σένα κλέψε,
ζήσε και φαντάσου, ότι στερήθηκες σου λείπει και πονάει,
πάει, θα σβήσει η λήθη το θυμό κι ο βασιλιάς νικάει.
Dust in the wind, all we are is dust in the wind ( σκόνη στον
άνεμο, όλοι είμαστε σκόνη στον άνεμο, Kansas 1977)
Ευχαριστώ θερμά την εφημερίδα «Εβδόμη» και τους ανθρώπους της, οι οποίοι μου διέθεσαν το χώρο και το μελάνι
τους, για να εκθέσω τις εμπειρίες, απόψεις και σκέψεις
μου, ελεύθερα…
…και όλους εσάς, αναγνώστριες και αναγνώστες, που τιμήσατε αυτή τη στήλη με το χρόνο , την προσοχή και τα
σχόλιά σας.
Να είστε τυχεροί και χαρούμενοι.
Καλό καλοκαίρι!
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Πυρκαγιά στο Λονδίνο – ή πώς
η «ιδιωτική πρωτοβουλία» καίει
ανθρώπους για να βγάζει κέρδη!
Η πυρκαγιά που ξέσπασε στον πολυώροφο πύργο Grenfell Tower του Λονδίνου
τις πρώτες πρωινές ώρες της 14.6.17 δεν
αποτελεί απλά μια τραγωδία, αποτελεί
ένα (ακόμα…) τρομακτικό σκάνδαλο που
δείχνει πως ο καπιταλισμός θυσιάζει ανθρώπινες ζωές για να μεγαλώνει τα
κέρδη του.
Το Grenfell Tower είναι ένα 24ωροφο κτίριο με 120 διαμερίσματα. Υπολογίζεται
ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς υπήρχαν περίπου 600 άτομα στο εσωτερικό
του πύργου.
Οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο
διαδίκτυο είναι συγκλονιστικές, βλέποντας απελπισμένους ανθρώπους να ζητάνε βοήθεια, να πηδούν από τα
παράθυρα φλεγόμενοι ή να πετάνε τα
παιδιά τους από τα παράθυρα για να τα
σώσουν.
Ήταν όμως ένα σχεδόν προμελετημένο
έγκλημα. Και έχει να κάνει με το γεγονός
ότι τέτοιοι «πύργοι» είχαν χτιστεί στο παρελθόν από τις δημοτικές αρχές για να
στεγάσουν μαζικά εργατικές οικογένειες,
αλλά στη συνέχεια παραχωρήθηκαν σε
ιδιώτες επιχειρηματίες για να τα λειτουργήσουν, υποτίθεται, πιο αποτελεσματικά από τους δημόσιους φορείς!!
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με
μαρτυρίες διασωθέντων, το κτίριο δεν

ΑΔΑ : ΩΠΔ2ΩΛ6-ΧΝ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ. / Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 12-06-2017
Αρ. Πρωτ.: 11071
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX :
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό
κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και
εγκατάσταση αυτοματοποιημένων
αντλιοστασίων» του Δήμου Κρωπίας
προϋπολογισμού 145.000,00€ πλέον
ΦΠΑ 24% (σύνολο 179.800,00€) με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της χαμηλότερης τιμής.
Τα προϊόντα που ζητούνται αναλυτικά
περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης με αρ. μελέτης ΤΥ/19/2017. Η
εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών μόνο. Εναλλακτι-

είχε κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης! Ενώ,
όπως καταγγέλθηκε στον Τύπο, δεν λειτούργησε καν το κουδούνι πυρόσβεσης!
Οι ένοικοι πήραν είδηση τη φωτιά από
τους καπνούς ή τις φωνές άλλων!
Το Grenfell Tower παραχωρήθηκε από τις
δημόσιες αρχές στον ιδιωτικό οργανισμό
Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO).
Ο συγκεκριμένος οργανισμός σύμφωνα
με την ιστοσελίδα του επιβλέπει 10.000
κτίρια. Όπως αναφέρουν σ’ αυτήν, η αποστολή τους είναι «η παροχή άριστων υπηρεσιών στέγασης» και ένας από τους
στόχους τους είναι «να αυξηθούν τα πρότυπα και οι προσδοκίες των οικιστικών
υπηρεσιών».
Το KCTMO, λειτουργεί για λογαριασμό
των δήμων Κένσινγκτον (Kensington) και
Τσέλσι (Chelsea) στην ευρύτερη περιοχή
του Λονδίνου και είναι ο μεγαλύτερος
οργανισμός διαχείρισης τέτοιου είδους
εργατικών πολυκατοικιών στην Αγγλία.

Μια προαναγγελθείσα τραγωδία
Η Grenfell Action Group (Ομάδα Δράσης
του Grenfell) –μια οργάνωση που συγκροτήθηκε για την υπεράσπιση του Lancaster
Green, ενός σημαντικού χώρου πρασίνου
στην περιοχή– είχε προειδοποιήσει για
τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο

κές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. O τρόπος, ο χρόνος και η παραλαβή των υλικών θα γίνει όπως
αναφέρεται στο αρ. 25 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθούν όλα
τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμενους μέχρι την Τρίτη 04
Ιουλίου 2017 15:00, και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας
αρχής μέχρι την Πέμπτη 06 Ιουλίου
2017 23:00, μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται το
Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 ώρα 12:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Δευτέρα 10
Ιουλίου 2017 ώρα 23:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00, από την
αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ
ήτοι ποσού 1.450,00€. Πληροφορίες
δίνονται στο Άρθρο 9 των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών είναι για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

κτίριο από το 2016!
Μάλιστα αναφέρει επίσης η Grenfell Action Group ότι το 2013 οι κάτοικοι του
συγκεκριμένου πύργου, Grenfell Tower,
αντιμετώπισαν σειρά περιστατικών αιφνίδιας και υπερβολικής αύξησης της
τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος που
οφείλονταν σε ελαττωματική καλωδίωση, γεγονός που καταγγέλλουν ότι
καλύφθηκε από τον οργανισμό διαχείρισης, ο οποίος αρνήθηκε να ερευνήσει τις
καταγγελίες των ενοίκων!
Οι τόνοι δε με τους οποίους προειδοποιούσαν για το μέγεθος του κινδύνου δεν
αφήνουν καμία αμφιβολία για το πόσο
τραγική ήταν η κατάσταση:
«Η σκέψη είναι πραγματικά τρομακτική,
αλλά σαν Ομάδα Δράσης του Grenfell πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα χρειαστεί
ένα καταστροφικό γεγονός για να εκθέσει την ανικανότητα και την ανευθυνότητα του διαχειριστή, της KCTMO, και θα

θέσει τέλος στις επικίνδυνες συνθήκες
διαβίωσης και την παραμέληση των κανονισμών υγείας και ασφαλείας. Πιστεύεουμε ότι η KCTMO είναι μια
κακόβουλη, χωρίς αρχές, μικρή μαφία…
»…Πεποίθησή μας είναι ότι μία σοβαρή
πυρκαγιά σ’ ένα τέτοιο κτίριο θα είναι ο
πιο πιθανός τρόπος με τον οποίο θα εντοπισθούν τελικά και να προσαχθούν
στην δικαιοσύνη εκείνοι που ασκούν
εξουσία στο KCTMO…»
Αυτά δεν είναι «λάθη», είναι εγκλήματα.
Και την ευθύνη γι’ αυτά φέρουν, κατ’
αρχήν, οι πολιτικές της άρχουσας τάξης
που ανάμεσα σε όλα τ’ άλλα, έχουν σαν
αποτέλεσμα και τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και το ξεπούλημα-ιδιωτικοποίηση των πάντων.

Γιώργος Λυγουριώτης
<info_xekinima@xekinima.org>

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης / Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr / www.vvv.gov.gr
Βούλα: 9-6-2017 / Aρ. Πρωτ.: 22465
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2017» με ηλεκτρονικές προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με την υπ.αρ. 21864/7-6-2017 διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 16/2017 μελέτης της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 86.000,00€.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό
σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) με την οποία ρυθμίζονται οι
τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεωτικά πρέπει να καταθέσουν προσφορά για όλα τα οχήματα (120) που αναφέρονται στην υπ.αρ. 16/2017 τεχνικής μελέτης.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τετάρτη 5-7-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες
από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τρίτη 13-6-2017
Δευτέρα 19-6-2017 Τετάρτη 5-7-2017 και ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Κ.Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2017
10-6253.001
Δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών 5.000,00
2017
15-6253.001
Δαπάνες για την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων Υπηρεσίας πολιτισμού
αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής
5.000,00
2017
20-6253.003
Δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων Υπηρεσίας Καθ/τας και Ηλεκ/σμού 55.000,00
2017
30-6253.002
Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων Τεχνικών Έργων
10.000,00
2017
35-6253.002
Δαπάνες για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων Πρασίνου-Πυρασφάλειας
10.000,00
2017
50-6253.003
Δαπάνες για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας
1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
86.000,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.720,00€
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 42776.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
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ΕΒΔΟΜΗ

Αναλογικά τέλη αυτοκινήτων

ΓΑΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4467/2017, παρ. 4 του άρθρου 16, με
τον οποίο δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ΙΧ οχημάτων
που τα έχουν σε ακινησία να πληρώσουν τέλη ανάλογα με
το χρόνο που θέλουν να τα κινήσουν. Τα τέλη είναι αναλογικά με το χρόνο κίνησης· παράδειγμα για κίνηση ενός
μήνα καταβάλλονται τα 2/12 των ετήσιων τελών του οχήματος. Κι αυτό γιατί ενώ θα κάνει χρήση ένα μήνα, λαμβάνεται υπόψιν ολόκληρος και ο μήνας που θα κάνεις την
άρση της ακινησίας.
Η άρση ακινησίας γίνεται με έγγραφο αίτημα του ιδιοκτήτη
του ΙΧ στο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. που έχει κατατεθεί.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΡΗ και της ΑΜΑΛΙΑΣ, το γένος ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί
στη Βούλα Αττικής και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΝΤΗ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στη Βούλα θα τελέσουν το γάμο τους στη Βουλιαγμένη.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μονοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη
Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατόριο, Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες
κλπ. Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

EUROSTAT: Οι Έλληνες δεν
μπορούν να καταναλώσουν
όσο οι Ευρωπαίοι
Στο 77% του ευρωπαϊκού μέσου όρου κυμάνθηκε η κατά
κεφαλήν Πραγματική Ατομική Κατανάλωση στην Ελλάδα
το 2016, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat,
που είδαν το φως της δημοσιότητας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, δέκα κράτη-μέλη
κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΠΑΚ άνω του μέσου όρου της
ΕΕ το 2016. Το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ καταγράφηκε
στο Λουξεμβούργο, ήτοι 32% πάνω από τον μέσο όρο της
ΕΕ. Η Γερμανία και η Αυστρία ήταν περίπου στο 20% πάνω
από τον μέσο όρο, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Φινλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις
Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, οι οποίες κατέγραψαν επίπεδα
μεταξύ 10% και 15% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ του Γεωργίου και της
Μαρίας το γένος Πολίτου που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής και
η ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΑΚΑ του Παντελεήμονος και της
Μαρίας το γένος Δέδε που γεννήθηκε στο Μαρούσι
Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής θα
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Δήμο Παιανίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασυνείδητος οδηγός χτύπησε
νεαρή πεζή και έφυγε...
25χρονη πεζή παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην
διασταύρωση Λ. Μαρκοπούλου καί Λαυρίου την
Πέμπτη 25 Μαΐου, περί της 13:00, με αποτέλεσμα
τον βαρύτατο τραυματισμό της.
Παρακαλούμε θερμά αν κάποιος είδε και γνωρίζει
κάτι για την διαλεύκανση του ατυχήματος, να επικοινωνήσει με την οικογένεια στο 69.9123.9123

ENOIKIAZETAI

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος
Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής
σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ (23-29 ΕΤΏΝ), στο
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ σε κατάστημα νεανικού ρούχου
sport/casual, απαραίτητη προϋπηρεσία στο ρούχο. Βιογραφικό στο terra3@otenet.gr ή τηλ. 6977463444, 11
π.μ. έως 6 μ.μ. κάτοικος γύρω περιοχής ή άλλως κάτοχος μεταφορικού μέσου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ (23-28 ΕΤΏΝ), για
άμεση εργασία στο Σχοινιά/Μαραθώνα, καλοκαιρινή
περίοδο από παραλιακή επιχείρηση νεανικού, εποχιακού ρούχου. Βιογραφικό στο terra3@otenet.gr ή τηλ.
6977463444, 11 π.μ. έως 6 μ.μ. κάτοικος γύρω περιοχών ή κάτοχος μεταφορικού μέσου.

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας, ενημερώνει για τις γραμμές βοήθειας στις οποίες
μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες.
11130 Γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς. Είναι μια
γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς που θέλουν να μιλήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό. Η
γραμμή λειτουργεί καθημερινά από τις 08.30 ως
τις 14.00.
116111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων. Συμβουλευτική γραμμή
αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους
μέχρι 18 ετών. Μπορεί να τηλεφωνήσει
ανώνυμα οποιοδήποτε παιδί νιώθει την
ανάγκη βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα ψυχικής υγείας, χωρίς κόστος, από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.
801 801 1177 «Γραμμή-Σύνδεσμος» για την ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων. Η γραμμή απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς και ενηλίκους που θέλουν να

μιλήσουν για κάποιο θέμα ψυχικής υγείας που τους απασχολεί σε σχέση με ένα παιδί ή έναν έφηβο. Λειτουργεί
από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 09.30 ως τις 20.30
και Σάββατο από τις 09.30 ως τις 14.00.
8001180015 Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Β’ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού»). Λειτουργεί καθημερινά, χωρίς χρέωση, από τις 9:00 έως τις 15:00.
1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα
Παιδιά SOS: Σε αυτή την τηλεφωνική
γραμμή του Χαμόγελου του Παιδιού ο
καθένας μπορεί να τηλεφωνήσει δωρεάν
και ανώνυμα.
Η γραμμή που λειτουργεί όλο το 24ωρο
είναι στελεχωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που
βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και
θρήσκευμα.

((
Τηλεφωνικές
Γραμμές
βοήθειας

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

ΕΘΝΙΚΗ 65600144193 GR 4601106560000065600144193
ALFA BANK GR4701402370237002101007538

Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία
σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Τηλ. 6932644713, 210 8953.289
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλείται Πολυκατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επίπεδα,
σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη ποιότητα κατασκευής.
Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με ευκολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΠΩΛEIΤΑΙ
Σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή, ΕΠΙΠΛΟ ΚΟΥ-

ΚΕΤΑ με πλαϊνή σκάλα - αποθηκευτικό χώρο, γραφείο και ράφια για παιδικό - εφηβικό δωμάτιο.
Πληροφορίες 6977429709
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμένος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με
γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο.
ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
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

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

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

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

email: tsakoniatism@gmail.com

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ikaraiskos@gmx.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

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

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
Θάλασσα, βουτιές, κολύμπι: προσοχή στα αυτιά!
Θάλασσα, κολύμπι και βουτιές στην Ελλάδα είναι συνδυασμένα άμεσα με τις καλοκαιρινές διακοπές μικρών και μεγάλων. Ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, ιδιαίτερα σε
όσους έχουν ευαισθησία στα αυτιά, γιατί καιροφυλαχτούν
μολύνσεις, ωτίτιδες κι άλλα που μπορούν να χαλάσουν τις
διακοπές. Μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες η συχνότητα
των προβλημάτων στα αυτιά τριπλασιάζεται στα παιδιά,
στις ηλικίες 5-14 χρόνων.
«Στους ενήλικες η συχνότητα είναι μικρότερη, σχεδόν η
μισή, αλλά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως
ο σακχαρώδης διαβήτης» αναφέρει ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευθυντής του
Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ
κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».
Aν τα αυτιά σας βουλώνουν εύκολα ή είναι αρκετά ευαίσθητα, θυμηθείτε πως το κολύμπι σε πισίνες και τα μακροβούτια στη θάλασσα μπορεί να τους δημιουργήσουν αρκετά
προβλήματα. Για το λόγο αυτό όλοι μας, λένε οι Ω. Ρ. Λ.
πρέπει να γνωρίζουμε τα μέτρα προφύλαξης και θεραπείες

που συνιστούν οι ειδικοί. Aν λοιπόν έχουμε ευαισθησία στα
αυτιά, μία επίσκεψη στο γιατρό μας για να τα καθαρίσει
είναι αρκετή για να μας εξασφαλίσει ανέφελες διακοπές
και... βουτιές. Φυσικά γι’ αυτούς που βουτούν στα βαθιά (καταδύσεις, υποβρύχιο ψάρεμα, μεγάλες βουτιές) μια πιο
εξειδικευμένη εξέταση είναι απαραίτητη.
Σύμφωνα με τους Ω.Ρ.Λ., αν σε κάποια βουτιά νιώσουμε
πόνο στο αυτί, δεν πρέπει να τον αγνοήσουμε, αλλά αμέσως να ανέβουμε στην επιφάνεια. Aν βουλώσει ή πονέσει
το αυτί μας μετά το μπάνιο, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε την επαφή με το νερό. Mία
καλή λύση είναι να κλείσουμε το αυτί με ένα βαμβάκι, εμποτισμένο με λίγο λάδι ή βαζελίνη. Mπορούμε επίσης να
στάξουμε στο αυτί που έχει την ενόχληση μερικές σταγόνες οινόπνευμα, που θα κάνει μια ελαφριά αντισηψία. Στην
περίπτωση που ο πόνος προέρχεται από διογκωμένη κυψελίδα, θα τη βοηθήσει να «στεγνώσει» και να «μαζέψει». Aν
χρησιμοποιούμε ωτοασπίδες για να προστατέψουμε το
αυτί, πρέπει να τις πλένουμε με σαπούνι και να τις στεγνώ-

ΑΔΑ: ΨΔΘΚΩΛ6-ΞΔΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί 22/05/2017 / Αριθμ. πρωτ. : 9075
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 με ΑΔΑ:6Η01ΩΛ6-ΨΙΓ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου»
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ
205/τ.Α΄/31-10-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE
L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4904/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Δήμου Κρωπίας: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003414 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020».
7. Την υπ' αριθ. 80/11-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σχετικά με την πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κρωπίας Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Κρωπίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003414 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Αττική 2014 – 2020) και καθορισμός ειδικοτήτων και την υπ'
αριθ. 102/2-5-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, περί τροποποίησης και συμπλήρωσης στοιχείων της
υπ΄αριθμ.80/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου σχετικά με την πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κρωπίας Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κρωπίας» με Κωδικό
ΟΠΣ 5003414 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Αττική 2014 – 2020) και καθορισμός ειδικοτήτων.
8.Την υπ’ αριθ.πρωτ.37336/14000/16-5-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος
νομιμότητας των υπ΄αρ. 80 και 102/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας».
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10497/7-6-2017 (Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας, 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 Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο Δήμο
Κρωπίας που εδρεύει στην Κρωπία Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αρ. ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
111
Δήμος Κρωπίας
Ένα (1) έτος από την υπογραφή
Για τη στελέχωση
Κρωπία
ΠΕ ή ΤΕ
της σύμβασης με δυνατότητα
1
της Δομής
Κοινωνικών
ανανέωσης ή παράτασης έως
«Κοινωνικό Παντοπωλείο
Λειτουργών
τη λήξη του Προγράμματος
Δήμου Κρωπίας»
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
112
Δήμος Κρωπίας
Ένα (1) έτος από την υπογραφή
1
Για τη στελέχωση
Κρωπία
ΥΕ Βοηθητικού
της σύμβασης με δυνατότητα
της Δομής
Προσωπικού
ανανέωσης ή παράτασης έως
«Κοινωνικό Παντοπωλείο
τη λήξη του Προγράμματος
Δήμου Κρωπίας»
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου

νουμε καλά μετά από κάθε χρήση, για να αποφύγουμε τη
μόλυνση από κάποιο μικρόβιο.
Aν ο πόνος επιμένει, κάνουμε πυρετό ή εμφανιστεί πύον,
καλό είναι να επικοινωνήσουμε με γιατρό, που θα μας
δώσει την κατάλληλη θεραπεία.
Τα περισσότερα προβλήματα στα αυτιά προκαλούνται από:
― Εξωτερική ωτίτιδα: Η παγίδευση ακάθαρτου νερού στον
εξωτερικό ακουστικό πόρο προκαλεί μόλυνση που πονάει.
Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα δημιουργεί πύον. Η έγκαιρη
διάγνωση της λοίμωξης μπορεί να αντιμετωπιστεί με σταγόνες και αποφυγή έκθεσης στο νερό για 10 με 15 ημέρες.
― Διάτρηση τυμπάνου: Τα θαλασσινά σπορ (καταδύσεις,
σκι, σέρφινγκ, κ.λπ.) χαρίζουν συγκλονιστικές εμπειρίες.
Πολλές φορές βάζουν σε δοκιμασία το αυτί με ελαφρές ή
βαριές παθήσεις. Η διάτρηση τυμπάνου είναι η πιο συχνή.
Τη στιγμή που σπάει το τύμπανο υπάρχει έντονος πόνος
και μερικές φορές αίμα. Ο πόνος υποχωρεί, αλλά ο πάσχοντας πρέπει να πάει άμεσα στον γιατρό.
www.artopoulos.com

21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Nομού
Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση
έκδοσης «26-5-2017»] να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κρωπίας, στον οποίο
εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στον φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728
ή 213 1319188.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Κρωπίας, Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ.19400 Κρωπία, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού υπόψη κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κρωπίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλαδή από 19/06/2017 ημέρα Δευτέρα. 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, δηλαδή έως και 28/06/2017 ημέρα Παρασκευή.
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας,
τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα
με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται
ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί,
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής
του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές
Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «26-5-2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης
δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, 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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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Συναρπαστικό θέαμα στα ποδοσφαιρικά «Πρίφτεια 2017» στο Κορωπί
Με μεγάλη μαζικότητα πραγματοποιήθηκε στις 7, 8 και 9
Ιουνίου 2017, η ετήσια αθλητική ποδοσφαιρική διοργάνωση
«Πρίφτεια» προς τιμήν του αθλητή-Πανελληνιονίκη, Αντώνη
Μ. Πρίφτη (1885-1913) που διοργάνωσε το ΝΠΔΔ Σφηττός του
Δήμου Κρωπίας. Η διοργάνωση είχε ως κύρια χαρακτηριστικά,
την πολύ καλή προετοιμασία όλων των φορέων της διοργάνωσης (ΝΠΔΔ Σφηττός, Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εθελοντές εκπαιδευτικοί,
υπάλληλοι και πολίτες) και την πειθαρχία των παιδιών στα
αθλητικά ιδεώδη της συμμετοχής και της ευγενούς άμιλλας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης σε δήλωσή του,
ευχαριστεί όλα τα παιδιά του Κορωπίου που συμμετείχαν,
τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εθελοντές, αιρετούς και πολίτες που συνέβαλλαν στην ομαλή και
επιτυχημένη διεξαγωγή, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους
στη διοργάνωση και επεσήμανε ότι «όλες οι ομάδες ήταν αξιόμαχες για να διεκδικήσουν κύπελλα και να φτάσουν στον τελικό. Παρακολουθήσαμε στους τελικούς-αλλά όπως με
πληροφόρησαν και στους ημιτελικούς- πολύ μαχητικές ομάδες
ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά ταλέντα που διακρίναμε
είναι «προϊόντα» προπονητικής δουλειάς των ακαδημιών ποδοσφαίρου που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. Είναι ένα
ελπιδοφόρο μήνυμα. Η όλη διοργάνωση ήταν πολύ όμορφη και
γεμάτη πάθος αλλά σε πλαίσια αθλητικής παιδείας. Μπράβο
στους εκπαιδευτικούς-γυμναστές. Μπράβο στα παιδιά μας!».
Βραβεύτηκαν όλα τα μέλη της διοργάνωσης, ο ιατρός του
αγώνα Αντώνης Πανόπουλος, ο διαιτητής ΕΠΣΑΝΑ Κώστας
Κορωνιάς, οι επικεφαλής-εκπαιδευτικοί των ομάδων και απονεμήθηκαν αντίστοιχα κύπελλα και μετάλλια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν. Βοήθησαν εθελοντικά, εκτός της

συντονίστριας, μέλους του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Σφηττός Ρούλα
Νουχάκη, η Μαρία Δούζη, οι γυμναστές του ΝΠΔΔ Σφηττός,
Κωνσταντίνος Φραγκούλης και Κωνσταντίνος Πρόφης, ο συμβασιούχος γυμναστής του Δήμου Κρωπίας και πρώην πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» Δήμου Μαρκοπούλου, Σπύρος
Δράκος, ενώ συνδρομή παρείχαν, ο δημοτικός υπάλληλος,
Φώτης Τσεβάς (εξασφάλισε οδηγούς για τα δημοτικά λεωφορεία και τη μεταφορά των μαθητών), η συμβασιούχος δημοτική
υπάλληλος, Κατερίνα Κερκύρα, υπεύθυνη φύλαξης του δημοτικού Σταδίου και η Μελίνα Χριστοφαρίδου, υπεύθυνη γραμματείας Ακαδημιών του ΑΟΚ.

φαβορί σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις όσων γνωρίζουν την
δουλειά «βάσης» που έγινε στο Δ.Σ του 3ου αλλά και την καλή
ποδοσφαιρική «φουρνιά» που έχει.
Τα αποτελέσματα που έφερε ήταν χαρακτηριστικά τόσο
στην προημιτελική όσο και στην ημιτελική φάση (κέρδισε με
2-0 το 5ο Δ.Σ στην προημιτελική φάση και 4-0 στην ημιτελική
του 1ο Δ.Σ). Ο τελικός αγώνας ήταν μαχητικός και από τις δύο
ομάδες με το 3ο Δημοτικό Σχολείο να έχει τις ευκαιρίες αλλά
να μη βρίσκει στόχο στην τελική προσπάθεια. Το 2ο Δ.Σ άντεξε
στην πίεση του 3ου Δ.Σ και με προσόν του την καλή οργάνωση
στο κέντρο και στην άμυνα κατόρθωσε να φτάσει τον τελικό
στη διαδικασία των πέναλτι.

Πρώτο το 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στα ΑΓΟΡΙΑ
Πρώτο το 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στα ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Στην κατηγορία των αγοριών προκρίθηκαν στον τελικό,
το 3ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου.
Την πρώτη θέση και το κύπελλο της διοργάνωσης κατέκτησε

το 2ο Δημοτικό Σχολείο με επικράτηση 3-2 στη διαδικασία των
πέναλτι. Προπονητής ο γυμναστής του 2ου Δημοτικού Βασίλειος Νομικός. Το 3ο Δημοτικό, με προπονήτρια την γυμνάστρια, Βασιλική Ζέρβα, έφτασε στον τελικό ως το απόλυτο

Στα κορίτσια, προκρίθηκαν στον τελικό, οι ομάδες του,
4ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου (επικράτησε με 4-0 του 5ου
Δημοτικού Σχολείου) και του 2ου Δημοτικού Σχολείου (απέκλεισε με 3-1 στα πέναλτι το αξιόμαχο Δ.Σ Κιτσίου στα ημιτελικά). Την πρώτη θέση κατέλαβε με άνετη επικράτηση 2-0, το
4ο Δημοτικό Σχολείο με σκόρερ και των δύο τερμάτων τη χαρισματική, Κυριακή Κωνσταντοπούλου. Το προπονητικό team
(Δημήτρης Παπαηλιού και Αθανασία Βρατσίστα) έκανε πολύ
καλή διαχείριση των παικτών του.

Φιλικός αγώνας μπάσκετ
στον Πρωτέα με βουλευτές
Ένας διαφορετικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στις 18:00 στο κλειστό "Γ. Γεννηματάς". Η ομάδα του Πρωτέα (αποτελούμενη από γονείς
των αθλητών του συλλόγου) θα αντιμετωπίσει την
ομάδα της Βουλής των Ελλήνων (ομάδα βουλευτών) σε
έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί
υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
για την ενίσχυση του κέντρου αποκατάστασης αναπήρων παιδιών Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ).

Τρία Δεκαήμερα, με καλοκαιρινές Αθλητικές & Πολιτιστικές Ενασχολήσεις για τα παιδιά, στον Δήμο
Μαρκοπούλου με καθημερινή ενασχόληση (Δευτέρα ως Παρασκευή) 08.00-15.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου.

Στην είσοδο του γηπέδου θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη κάλπη ώστε ο καθένας να συνεισφέρει με όποιο
τρόπο μπορεί.
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Νταρουσάφακα, το πιο συμφέρον «σούπερ μάρκετ»
του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Σε «θολό» μέλλον...
από τα τερτίπια του χορηγού
Στον απόηχο του πρόσφατου φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και της κατάκτησης
του τροπαίου από την τουρκική Φενέρμπαχτσε, με ό,τι
σημαίνει αυτό για την ίδια την ομάδα, αλλά και το τουρκικό μπάσκετ, ακούστηκαν πολλά... Πέραν του δίκαιου
της επιτυχίας από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς,
που όντως απέδειξε εντός αγωνιστικού χώρου ότι ήταν
η καλύτερη των τεσσάρων που συμμετείχαν (κόντρα σε
Ολυμπιακό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης), δεν ήταν
λίγοι αυτοί που συνέδεσαν την επιτυχία και με άλλους
λόγους. Από τον τόπο της διεξαγωγής του φάιναλ φορ
μέχρι τη σύνδεση της ίδιας της Ευρωλίγκας με πληθώρα
τουρκικών πολυεθνικών ως βασικών χορηγών της Λίγκας και της ίδιας της διοργάνωσης, οι ...συμπτώσεις
έδωσαν τροφή για ποικίλα σχόλια.

έρμαιο των επιχειρηματικών συμφερόντων και των στόχων των πολυεθνικών για κέρδος μέσω αυτού, είναι
αυτά που χρήζουν δεύτερης και τρίτης ματιάς για το τι
πραγματικά έχει συμβεί. Σε έναν αθλητισμό όπου πλέον
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν ότι οι χορηγοί
είναι αυτοί που «κινούν τα νήματα» και παίζουν ρόλο σε
πληθώρα αποφάσεων, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Από το πού θα μεταγραφεί ένας παίκτης, κυρίως οι λεγόμενοι πρωτοκλασάτοι, και τι μπορεί
να προσφέρει η μετακίνησή του στην εκάστοτε αγορά,
σε ποια διοργάνωση θα αγωνιστεί κάποια ομάδα, μέχρι
την πορεία προς την επιτυχία που θα προσφέρει περισσότερα κέρδη και στον χορηγό (μέσω της διαφήμισης
κτλ.), τα πάντα συνδέονται με τις αποφάσεις των χορηγών. Ακόμα και η ύπαρξη των ίδιων των ομάδων...

Διοργανώσεις και ομάδες
υπό τον έλεγχο των χορηγών
Στο σημερινό οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου
αθλητισμού οι θεωρίες συνωμοσίας ούτε ξένες ούτε
πρωτόγνωρο φαινόμενο είναι, αφού άλλωστε σε αρκετές περιπτώσεις εκτός από «καπνός» έχει υπάρξει και
«φωτιά», έστω κι αν αυτή ήρθε στην επιφάνεια καθυστερημένα (π.χ. αποδείξεις εκ των υστέρων για στημένα).
Από την άλλη, το σίγουρο είναι ότι σε έναν αθλητισμό

Θερινές Ακαδημίες
Ποδοσφαίρου στον Α.Ο.Β.
Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 ξεκινούν οι θερινές ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης, που θα διαρκέσουν ως τις 14 Ιουλίου (εκτός από
Σαββατοκύριακα).

Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές, από Δευτέρα ως
Παρασκευή τα απογεύματα μεταξύ 6.30 – 8 μ.μ. στο γήπεδο του ΑΟΒ (Καβούρι) και το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά γεννηθέντα τις χρονιές από 2005-2010.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεχνική ποδοσφαίρου, συζητήσεις περί διατροφής, ευ αγωνίζεσθαι, κανόνων
ασφαλείας στις θάλασσες, πρόληψη τραυματισμών κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΑΟΒ
στο τηλέφωνο 210 8962947.

Το πρόσφατο παράδειγμα της τουρκικής Νταρουσάφακα, που απειλείται ακόμα και με διάλυση, λόγω της
επερχόμενης φυγής του βασικού χορηγού της, αποτελεί
έναν ακόμα κρίκο στην «αλυσίδα» τέτοιων περιστατικών.
Και δείχνει ξεκάθαρα πού μπορεί να οδηγήσει η σύνδεση
του αθλητισμού με τις πολυεθνικές, πέραν του εφήμερου του εγχειρήματος για όσο η πολυεθνική έχει κέρδη,
όταν αλλάξουν οι υπολογισμοί.

Το ...φανταχτερό παραμύθι
Με βασικό χορηγό έναν από τους ισχυρότερους τουρκικούς ομίλους επενδύσεων, με δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της οικονομίας, τόσο στην ίδια την Τουρκία
όσο και διεθνώς, η Νταρουσάφακα έκανε την πρώτη
«γνωριμία» της με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της Ευρωλίγκας και του Eurocup πριν από λίγα χρόνια. Και κυρίως από το 2013, όταν ο ισχυρός χορηγός αποφάσισε
να μπει στην ομάδα, δίνοντάς της και το όνομά του.
Mπαίνοντας «σφήνα» στην ισχυρή μπασκετική τετράδα
των ομάδων της Κωνσταντινούπολης (Φενέρ, Γαλατασαράι, Εφές, Μπεσίκτας), η Νταρουσάφακα συνεχώς δυνάμωνε αγωνιστικά και κυρίως οικονομικά. Κορυφαίο
γεγονός θεωρήθηκε η συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα,
και ιδιαίτερα αυτή της περσινής σεζόν, όταν απέσπασε
την περίφημη «wild card» (κάρτα ελεύθερης συμμετοχής) από τη Λίγκα για να συμμετάσχει στη διοργάνωση,
παρά τις αναδιαρθρώσεις που είχαν αποφασίσει οι υπεύθυνοι της Ευρωλίγκας. Το γεγονός μάλιστα ότι ο πολυεθνικός όμιλος - χορηγός της ομάδας αποτελούσε και
βασικό χορηγό της διοργάνωσης έκανε αρκετούς να
συνδέουν άμεσα την απόφαση της Λίγκας να δώσει εκεί
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την «wild card».
Αμέσως μετά ακολούθησε ένα πανάκριβο πλάνο αγωνιστικής επένδυσης στην ομάδα, σε τεχνική ηγεσία και
παίκτες. Με την έλευση του πρώην τεχνικού των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ντέιβιντ Μπλατ, και την απόκτηση
σπουδαίων παικτών (Αντερσον, Ουαναμέικερ, Κλάιμπερν
μερικοί απ' αυτούς), το ...παραμύθι για την ομάδα άρχισε
σιγά σιγά να γράφει τα πρώτα του κεφάλαια. Αν και εξ
αρχής μπήκαν υψηλοί στόχοι, που έφταναν ακόμα και
στην παρουσία στο φάιναλ φορ, εντούτοις τελικά κάτι
τέτοιο δεν επιτεύχθηκε. Θεωρείται ωστόσο επιτυχία το
γεγονός ότι κατάφερε έστω και την ύστατη ώρα να προκριθεί στην οκτάδα, αλλά και να παλέψει τα προημιτελικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μέχρι η ισπανική ομάδα να
πάρει την πρόκριση. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε το
όνειρο της Ευρωλίγκας για τη Νταρουσάφακα, αφού την
επόμενη σεζόν η «wild card» φεύγει απ' τα χέρια της (θα
καταργηθεί ή θα δοθεί σε ισπανική ομάδα), ενώ το τουρκικό μπάσκετ, πέραν των δύο ομάδων με εγγυημένα
συμβόλαια (Φενέρ, Εφές) δεν δικαιούται άλλη συμμετοχή. Αρχικά αυτό που διαφαινόταν ήταν το γεγονός ότι
η ομάδα θα αγωνιστεί του χρόνου στη δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας, το Eurocup, προκειμένου να ανακτήσει την παρουσία της στη Λίγκα των ισχυρών, ίσως
με ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου.

...με δράκους στο φινάλε
Η αλλαγή στις προθέσεις του χορηγού μετέτρεψε τα χαμόγελα των οπαδών σε αγωνία για το μέλλον στην Νταρουσάφακα
Ωστόσο, ακόμα και αυτό καθίσταται πλέον «ρευστό». Γιατί
το τέλος του παραμυθιού περιλάμβανε τελικά και ...δράκους. Αυτοί σχετίζονται με τον ίδιο τον χορηγό και την αλλαγή των υπολογισμών του. Οπως έγινε γνωστό, ο
πανίσχυρος επενδυτικός όμιλος αλλάζει πλέον «χωράφια»,
προκειμένου να βρει νέα κέρδη, και αυτά ακούνε στο όνομα
Φενέρ. Το δέλεαρ της επένδυσης στη μία εκ των δύο πιο
δημοφιλών ομάδων της Τουρκίας, με τεράστια μάζα οπαδών και αγαπημένη του Προέδρου της χώρας Ρ. Τ. Ερντογάν, υψηλούς στόχους και πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης,
αποτελούσε μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον ισχυρό χορηγό.
Αυτό όμως δεν θα γίνει χωρίς συνέπειες για την ίδια τη
Νταρουσάφακα, που διανύει μια περίοδο κατά την οποία κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιο θα είναι το μέλλον
της. Κάποιες φήμες θέλουν τον χορηγό να συνεχίζει τη
βοήθεια προς τον σύλλογο, φυσικά με πολύ λιγότερα χρήματα, προκειμένου αυτός να αγωνιστεί στο Εurocup, κάτι
τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι δύο από τα ισχυρά ονόματα της
ομάδας, Κλάιμπερν και Ουαναμέικερ, που είχαν αγοραστεί
από τον ίδιο τον χορηγό, θα τον ακολουθήσουν στη νέα
ομάδα. Προς την έξοδο φαίνεται να οδεύουν και αρκετοί
άλλοι παίκτες, τους οποίους εποφθαλμιούν αρκετές ομάδες
της Ευρωλίγκας, μετατρέποντας τη Νταρουσάφακα στο πιο
συμφέρον «σούπερ μάρκετ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτή
τη στιγμή. Την ίδια ώρα, «θολό» είναι και το τοπίο ως προς
την παραμονή του τεχνικού Ντέιβιντ Μπλατ, αφού με βάση
τα νέα δεδομένα, από τη μία δεν μπορεί να «σηκωθεί» το
βαρύ συμβόλαιό του, και από την άλλη δεν μπορεί να παραμείνει στην ομάδα με το μέλλον άγνωστο.

