“Κάποτε χτίζαμε
πολιτισμούς.
Σήμερα χτίζουμε
εμπορικά κέντρα”
(Bill Bryson, 1951-)
Αμερικανός συγγραφέας

Πολιτισμός και Το Δημόσιο θα αποζημιώνει
βαρβαρότητα δεσμευμένες ιδιοκτησίες
για περιβαλλοντικούς λόγους
Σελίδα 7

Σε πρώτη αντιληπτική αντίδραση θεωρούμε ότι οι
δύο έννοιες, πολιτισμός και βαρβαρότητα είναι έννοιες αλληλοσυγκρουόμενες, ασύμβατες.
Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Συμβαδίζουν!
(Αναλυτικά έχω αναφερθεί για τον «πολιτισμό» σε
ομιλία μου και άρθρο στις 15/3/2016 στο οποίο και
παραπέμπω). Επειδή συχνά συγχέεται ο πολιτισμός
με την κουλτούρα παραθέτω τους σχετικούς ορισμούς συνοπτικά:
Η κουλτούρα, που προέρχεται από
το λατινικό culture = καλλιεργώ (τη
γη), σηματοδοτεί την πνευματική
και ψυχική* καλλιέργεια και τα προϊόντα του πνεύματος: τη φιλοσοφία, το ήθος, την αισθητική, την
εκλεπτυσμένη συμπεριφορά, τη λοτου Κώστα
γοτεχνία και την καλλιτεχνική έκΒενετσάνου
φραση γενικότερα, τη ζωγραφική
και τις εικαστικές τέχνες, το χορό,
το τραγούδι την ποίηση, τη μουσική, την υποκριτική και λοιπά.
Ο πολιτισμός είναι γενικότερη έννοια και περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών και πνευματικών στοιχείων, το ηθικό, φιλοσοφικό, επιστημονικό,
τεχνολογικό και καλλιτεχνικό επίπεδο που χαρακτηρίζουν το σύνολο της δημιουργούσας ανθρωπότητας ή μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε δεδομένη
ιστορική στιγμή και γεωγραφική περιφέρεια.
Στην έννοια «πολιτισμός» λοιπόν περιλαμβάνεται
το σύνολο των πνευματικών και υλικών επιτευγμάτων και σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο.
Αυτό το τελευταίο μπορεί να συμβάλει στο θαυμαστό πεδίο των διαστημικών κατακτήσεων, στη ρομποτική ιατρική, ή στην χειρουργική με ακτίνες laser,
στην κατασκευή διηπειρωτικής γέφυρας στο Βόσπορο, μήκους ενάμιση χιλιομέτρου χωρίς αυτό να
Συνέχεια στη σελ. 2

Πολιτισμός στην 3η μαρίνα Γλυφάδας

Μια γωνιά εγκαταλελειμμένη επί σειρά ετών κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε
και φιλοξενεί τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Γλυφάδας 2017.
Σελίδα 3

Δωρεάν φυσικό λίπασμα
στο Δήμο 3Β

Σελίδα 6

Mε προμήθεια η πληρωμή
φόρων στις Τράπεζες!

Ο Δήμος Κρωπίας απαντά
για το σχέδιο στο Κίτσι
Σελίδα 17

Με δάνειο ο «Έξυπνος»
Φωτισμός στα 3Β

Σελίδα 6

Σελίδα 10
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Πολιτισμός και
βαρβαρότητα
Συνέχεια από τη σελ. 1
σημαίνει “εκλέπτυνση” των αρπακτικών διαθέσεων
των Τούρκων του τσαμπουκά, της βίαιης επιβολής, της
βάρβαρης αγριότητας, του βιασμού πάσης φύσεως…
Η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να
έφτασε σε επίπεδα ασύλληπτα, ιδιαίτερα τα τελευταία 80 χρόνια, ώστε να πούμε ότι η ανθρωπότητα δημιούργησε ένα σημαντικότατο ορόσημο της
διαστημικής και πυρηνικής εποχής, χωρίς όμως αντίστοιχο άλμα πνευματικής και χαρακτηρολογικής καλλιέργειας. Διαπιστώνουμε έτσι μία πνευματική
υστέρηση, αν όχι και αντιστροφή. Με την αίσθηση
ισχύος, αντίθετα, ξεπήδησαν καταπιεσμένα, προφανώς, ένστικτα βαρβαρότητας και αρπαγής. Το σύνδρομο των Ούννων, του Αττίλα, το ναπολεόντειο
σύμπλεγμα, το σύνδρομο των κονκισταδόρων του
Κορτές και του Πισάρο! Ολων αυτών δηλαδή των βάρβαρων καθαρμάτων.
Ας ξεκινήσουμε με χαρακτηριστικό παράδειγμα, τους
Αμερικανούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι
Αμερικανοί έγιναν ισχυροί εξαιτίας του Β΄Παγκοσμίου
Πολέμου, αν και δεν ήθελαν αρχικά να συμμετάσχουν

Διαβάστε ακόμη
Συγχωνεύσεις Α.Τ. και Τ.Α. στο
Σελ. 6
Δήμο Σαρωνικού
Επέκταση του Προαστιακού ΣιδηροΣελ. 7
δρόμου στο Λαύριο;

εφαρμόζοντας το δόγμα Μονρόε. Με την καταβύθιση
του υπερωκεάνιου Λουζιτάνια, για το οποίο μάλιστα
υπάρχουν, αναπόδεικτες βεβαίως, υποψίες, και κυρίως με την καταβύθιση του αμερικανικού στόλου από
τους Ιάπωνες στη βάση του Περλ Χάρμπορ, υπερίσχυσε η τάση της συμμετοχής στον πόλεμο και των
ΗΠΑ, όχι μόνο για λόγους αντιδράσεως στον άξονα
και ότι αυτός εξέφραζε αλλά και για λόγους στρατηγικής, γεωπολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης, μέσω
των εξοπλισμών και της έκτακτης εμπόλεμης κατάστασης. Αυτά είναι γνωστά και αναμφισβήτητα. Με
την κατασκευή και ρίψη των πρώτων ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι της Ιαπωνίας -ένα
μέσο που χρησιμοποιήθηκε όχι εξ ανάγκης στρατιωτικής αναμέτρησης, αλλά για επίδειξη ισχύος κατά
πάντων και κυρίως των μέχρι τότε Συμμάχων της, οι
ΗΠΑ κατέστησαν παγκόσμιοι επικυρίαρχοι ανάγοντας
τα μέσα εξαναγκασμού, εκφοβισμού, εκβιασμού, πιέσεων, διαφθοράς, εξαγοράς και εκμαυλισμού, όχι
μόνο των πολιτικών ηγεσιών αλλά και των ομάδων
πιέσεως και των λαών, σε πραγματική επιστήμη.
Μεγάλη χαμένη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν
ήταν η Γερμανία αλλά η Αγγλία, που παρέδωσε την
παγκόσμια αυτοκρατορία της στη διάδοχό της, ΗΠΑ.
Επιβεβαιώθηκε έτσι, για μία ακόμη φορά, ο Μακιαβέλλι που συμβουλεύει στον «Ηγεμόνα»: “μην κάνεις
ποτέ κανέναν ισχυρό. Θα είναι η καταστροφή σου”!
Πού είναι τα οράματα των λαών και οι εξαγγελίες των
ηγεσιών, για μία ειρηνική, πιο δίκαιη και ανθρωπινότερη ανθρωπότητα; Πού είναι τα όνειρα και τα οράματα, ότι πλέον δεν θα ισχύει το δίκαιο του ισχυρού,
αλλά θα κυριαρχούσαν επιτέλους στην ανθρωπότητα
κανόνες πανανθρώπινου δικαίου; Τσάμπα χάθηκαν
πρόωρα και βίαια σαράντα εκατομμύρια άνθρωποι,
προς ικανοποίηση του Μάλθους!

Κύπρος: 43 χρόνια
βαρβαρότητας

Παράλληλη στήριξη μαθητών με ειδιΣελ. 8
κές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τα μυστικά της νεότητας
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δήλωση δημάρχου Μαρκοπούλου Σελ. 10

Ασυνείδητοι πολίτες ρυπαίνουν στο
Δήμο Κρωπίας
Σελ. 10
Με “Ακτιο Οδηγό” ή φροντίδα στο
Σελ. 15
σπίτι; Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση
Εξ Αναξιμάνδρου άρχεσθαι
Πέτρου Ιωαννίδη

Σελ. 14

20 Ιουλίου 1974. Τούρκοι βρήκαν την κερκόπορτα
ανοιχτή και με Αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις καταλαμβάνουν την Κύπρο. Στα κατεχόμενα
γιορτάζουν το έγκλημα... και στην ελεύθερη Κύπρο
κάνουν τρισάγια στους τάφους...
Οι Τούρκοι θέλουν αιώνια αιχμαλωσία του νησιού.

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

Δεν υπήρξε, δεν δόθηκε ανάσα ψευδαίσθησης. Η
αρχή έγινε με την Ελλάδα και τον εμφύλιο που δεν
κόστισε μόνο σε αδελφικό αίμα, αλλά στις εθνικές
διεκδικήσεις, που πήγαν “περίπατο”, στην οικονομική
ανασυγκρότηση της χώρας, που ακόμη πληρώνουμε
και θα πληρώνουν και τα εγγόνια μας, στην πραγματική ανεξαρτησία της Ελλάδας, που δεν ήρθε ποτέ,
στη διάψευση των ελπίδων και στην αλλοίωση του χαρακτήρα του Έλληνα, σε μεγάλο βαθμό. Και δεν είναι
μόνον ο εμφύλιος και η μετεμφυλειωτική κατάσταση,
ήταν και η προδοσία της Κύπρου, από τους συμμάχους μας, τους Αγγλους και τους Αμερικανούς! Πού
ήταν, μωρέ, οι Τούρκοι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;
Κρατούσαν πονηρή ουδετερότητα, αφού είχαν ισχυρούς δεσμούς με τη Γερμανία, και στο τέλος του πολέμου μπήκαν στο πλευρό του σίγουρου νικητή. Πού
πήγαν οι θυσίες της Ελλάδας που ξεπέρασαν το 12%
του πληθυσμού της; Πού πήγαν τα λόγια τα μεγάλα!
Πού είναι τα ιδανικά και οι “αξίες”; Ποιες είναι οι
“αξίες” των Αμερικανών, των Ευρωπαίων αποικιοκρατών που ζηλεύουν και θαυμάζουν τους Αμερικανούς
κοσμοκράτορες και ονειρεύονται να τους μιμηθούμε
λιγάκι, δημιουργώντας “Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης”! Ανιστόρητοι και αστοιχείωτοι Φρανγκεστάιν!
Τα κράτη δεν είναι εταιρείες για να τα δημιουργήσεις
με εταιρικά συμβόλαια. Σφυρηλατούνται με την κοινή
καταγωγή, τις αξίες, τους αγώνες, την Ιστορία, τα
κοινά συμφέροντα και την αλληλεγγύη.
Να πάμε και στους άλλους λαούς, λίγο. Δεν είναι
μόνον οι φανατικοί του ISIS και άλλων “θρησκευτικών”
οργανώσεων με τα καπετανάτα τους. Είναι η Σαουδική Αραβία που θέλει “να τιμωρήσει παραδειγματικά”
μια κοπελίτσα που περπάτησε, με υποτυπώδη μίνι
φούστα, στους δρόμους της! Και άλλα πολλά σχετικά
παραδείγματα. Α΄, μέσα σε πολλούς άλλους βαρβάρους, όπως και στους γείτονές μας του Ερντογάν γιατί βάρβαροι είναι και αυτοί- είναι και το
“τρελόπαιδο” της Βόρειας Κορέας που παίζει με διηπειρωτικούς πυραύλους και ενοχλεί τους Αμερικανούς! Με ποιά έννοια δικαίου έχουν το μονοπώλιο
των όποιων όπλων κάποιες δυνάμεις και κάποιοι λίγοι
του κλειστού κλαμπ; Αν ήμασταν “πολιτισμένοι”, δηλαδή εκλεπτυσμένοι και εξευγενισμένοι ανάλογα
προς την επιστημονική και τεχνολογική μας εξέλιξη,
δεν θα αναπτύσσαμε και δεν θα διατηρούσαμε όπλα
μαζικής καταστροφής, κανείς! Ουτοπικό; Τότε, καλώς
αναπτύσσει διηπειρωτικούς πυραύλους και η Βόρεια
Κορέα! Αν μπορούσαμε ας το κάναμε κι εμείς.
Η ανθρωπότητα όμως δεν είναι πολιτισμένη. Είναι
ακόμη βάρβαρη.
Μόνον κοινωνικοί θύλακες και μεμονωμένα άτομα
είναι πολιτισμένα και αισθάνονται για τούτο, αλίμονο,
δυστυχείς.

―――――――
* Σημείωση: Στον όρο «ψυχή», αναφέρομαι στη συγκεκριμένη εγκεφαλική λειτουργία βέβαια, και όχι ως έκφραση μεταφυσικής οντότητας.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Πολιτισμός στην 3η μαρίνα Γλυφάδας
Ένα νέο χώρο εκδηλώσεων δημιούργησε ο Δήμος
Γλυφάδας στο τέλος της 3ης Μαρίνας, στο παλιό
«καράβι». Μια γωνιά εγκαταλελειμμένη επί σειρά
ετών κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε και πλέον φιλοξενεί τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Γλυφάδας 2017.
Η πρώτη εκδήλωση έγινε, με 4.000 θεατές να παρακολουθούν «Το πρώτο μας πάρτυ», μια μουσικοθεα-

Τζορντανέλι.
Η 3η Μαρίνα Γλυφάδας ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά,
με ασφαλτόστρωση, πεζοδρόμηση, νέα παγκάκια, οικολογικά φώτα και ευρεία δενδροφύτευση σε όλο το
μήκος της. Στο τέλος της 3ης Μαρίνας, ο χώρος αναμορφώθηκε πλήρως, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδη-

τρική παράσταση των Στέλιου Παπαδόπουλου και
Μάκη Δελαπόρτα, με τους Δάκη, Μπέσυ Αργυράκη,
Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Γιώργο Πολυχρονιάδη, Λάκη

λώσεις, δίπλα στο κύμα.
«Αυτή είναι η σπάνια ομορφιά της Γλυφάδας μας: Θάλασσα, κύμα, καλοκαιρινό αεράκι, βραδιές πάνω στην

παραλία, χαμόγελα, ζεστασιά. Άξιζε όλος ο κόπος για
να αναμορφώσουμε πλήρως την 3η Μαρίνα και να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό χώρο εκδηλώσεων και
άξιζε όλη η προσπάθεια για να προετοιμάσουμε το
Φεστιβάλ Γλυφάδας 2017», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.
Για επόμενες Εκδηλώσεις δείτε σελ. 5

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

Η συνδρομή σας, για να μπορεί η ΕΒΔΟΜΗ
να βρίσκεται κάθε Σάββατο κοντά σας είναι αναγκαία.
ΤΡΑΠΕΖEΣ: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193 GR 4601106560000065600144193
ALFA BANK GR4701402370237002101007538
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Φεστιβάλ Aθηνών και Επιδαύρου
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΤΡΟΒΑΤΟΡΕ / ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (Μουσική)
Ωδείο Ηρώδου Αττικού, ώρα 21.00
23, 25 και 27 Ιουλίου 2017
Η δεύτερη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, που ολοκληρώνει και την καλλιτεχνική περίοδο 2016-2017, είναι η δημοφιλέστατη όπερα
Τροβατόρε, μία από τις σημαντικότερες του
Τζουζέππε Βέρντι. Ο Τροβατόρε είναι μια κατ’
εξοχήν «όπερα τραγουδιστών», καθώς απαιτεί
κορυφαίους ερμηνευτές στους βασικούς ρόλους. Συμμετέχουν μερικοί από τους σημαντικότερους ερμηνευτές παγκοσμίως, όπως οι
Πιέρο Πρέττι / Βάλτερ Φρακκάρο (Μανρίκο), Τσέλια Κοστέα (Λεονόρα), Γελένα Μανίστινα
(Ατσουτσένα), Δημήτρης Πλατανιάς / Δημήτρης
Τηλιακός (Κόμης ντι Λούνα), Τάσος Αποστόλου
(Φερράντο).
Στην ιταλική γλώσσα, με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους.

Ευριπίδη (438 π.Χ.), προκάλεσε ατελείωτες συζητήσεις για το είδος στο οποίο ανήκει, εξαιτίας
της συνύπαρξης τραγικών και κωμικών στοιχείων.

ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 21.00
28-29 Ιουλίου 2017
Το Εθνικό Θέατρο προσεγγίζει ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα και συγχρόνως προκλητικά έργα
του Ευριπίδη, την Άλκηστη, αναθέτοντας την
παρουσίασή της στην Κατερίνα Ευαγγελάτου,
που θα πραγματοποιήσει την πρώτη της σκηνοθεσία στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Έργο
που φέρει επί σκηνής τον θρίαμβο επί του θανάτου, η Άλκηστη, το πρώτο από τα σωζόμενα του

Ο Δήμος Σαρωνικού με το νομικό του πρόσωπο “Αριστόδικος”
και σε συνεργασία με Συλλόγους του Δήμου, συνεχίζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του, σε όλες τις ενότητες του Δήμου.

WIM MERTENS

DUST OF TRUTHS
(Μουσική)

«Δεσποινίς Ετών 39…»,

Κυριακή 30 Iουλίου
Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21.00

Παρασκευή 28/7, 9μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Κουβαρά

O σπουδαίος Βέλγος συνθέτης Wim Mertens
(Βιμ Μέρτενς) επιστρέφει στην Αθήνα για μία
μοναδική συναυλία. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα παρουσιάσει τη σύνθεση «Dust of
Truths», το οποίο εμπνεύστηκε από την Ελλάδα
και τη μοναδική εμπειρία που βίωσε, όταν έπαιξε
σόλο πριν από τρία χρόνια στο μνημείο του
Οκταβιανού Αύγουστου στη Νικόπολη. Στο δεύτερο μέρος, το κοινό θα απολαύσει μία επιλογή
από τα πιο γνωστά έργα του συνθέτη.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου:
Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Αυγούστου

Μήδεια του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία ΜαριάνΑΛΚΗΣΤΗ / ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο
Δήμο Σαρωνικού

νας Κάλμπαρη.
Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Χάρης
Φραγκούλης, Γεράσιμος Γενατάς, Θεοδώρα Τζήμου κ.α.
Στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου:

Προ-

μηθέας Δεσμώτης, Ικέτιδες του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Ολιβιέ Πυ.
Μια παραγωγή που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ της
Αβινιόν.
Γενικές Πληροφορίες T. +30 210 9282900
Κρατήσεις Εισιτηρίων: +30 210 3272000
Φ. +30 210 9282941

23ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Αθήνας
Ζητούνται εθελοντές
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη βοήθεια των
εθελοντών, των ανθρώπων που αφιερώνουν τον
χρόνο τους πριν και κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ.
Σε περίπτωση που έχετε συμμετάσχει παλιότερα, θα
χαρούμε να σας ξαναδούμε. Για όσους/ες είναι η
πρώτη σας φορά, μπορείτε να πάρετε ενεργό ρόλο
στην διεξαγωγή του!
Με την συμμετοχή σας θα έχετε την ευκαιρία να
γνωρίσετε σημαντικούς ανθρώπους του χώρου,
καθώς και να ζήσετε την εμπειρία του Φεστιβάλ εκ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Παραδοσιακό Γλέντι Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
«Μαύρο λιθάρι» στην Εκκλησία
Αγίας Παρασκευής, Ανάβυσσος
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Τραγουδούν: Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Μιχάλης Κονιτόπουλος, Αγγελική Νικολάου στην Πλατεία
Ελευθερίου Βενιζέλου, Ανάβυσσος
και την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00
ο Σύλλογος Άνω Λαγονησίου Τραμπουριάς-Φοινικιάς Τραμπουριά, στο
Λαγονήσι Καλύβια

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

Σαρακατσαναίοι & Φωκιανοί Μουσικό ταξίδι με μελωδίες
Αφιέρωμα σε μια Ιστορική Συνάντηση και Συνύπαρξη Πολιτιστικός
Σύλλογος «Φωκαέων Πολιτεία» Θεατράκι Παλαιάς Φώκαιας

αγαπημένων συνθετών Χορωδία Παλαιάς Φώκαιας «Αρμονία» Θεατράκι
Παλαιάς Φώκαιας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ, 20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

2ο Συναπάντημα Παραδοσιακών Χορευτικών Ομάδων Δήμου
Σαρωνικού του Αριστόδικος & της Κοινότητας Σαρωνίδας, στην Πλατεία Σαρωνίδας.

«Μια Ροκ Βραδιά», Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου
Ολύμπου Λαγονησίου, Γήπεδο ποδοσφαίρου, Παναγή Μιχάλη, Λαγονήσι Καλύβια.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ, 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ, 22:00

«Μία Αγκαλιά Τραγούδια»

Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίου
Παντελεήμονα Αναβύσσου

Συναυλία με τον Νίκο Βολάκο στην
Πλατεία Σαρωνίδας

των έσω. Το μόνο που χρειάζεται είναι ελεύθερος
χρόνος και αγάπη για το σινεμά.
Θα χρειαστούμε:
Υπεύθυνες/ους αιθουσών
Βοηθούς Παραγωγής
Βοηθούς Γραφείου Τύπου
Υπεύθυνες/ους για τη συνοδεία των επίσημων προσκεκλημένων του Φεστιβάλ
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών ή/και
άλλης ξένης γλώσσας, όρεξη και κέφι για δουλειά,
συνέπεια, υπευθυνότητα και διαθεσιμότητα κατά τη
διάρκεια των ημερών του Φεστιβάλ και τις τελευταίες ημέρες προετοιμασίας του (11 Σεπτεμβρίου –
2 Οκτωβρίου).
Όσες/οι επιλεγούν θα διαπιστευθούν για όλους
τους χώρους του Φεστιβάλ, θα γνωρίσουν από πολύ
κοντά τον μαγικό κόσμο προετοιμασίας και πραγμα-

τοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ στην Ελλάδα και θα λάβουν, μετά το
πέρας των εργασιών τους, βεβαίωση συμμετοχής
για κάθε χρήση.
Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε εθελοντικά στο
φεστιβάλ και να γίνετε μέλη της δημιουργικής ομάδας,
στείλτε
με
e-mail
στη
διεύθυνση
production@aiff.gr μέχρι τις 15/08/2017 με: ένα βιογραφικό που να περιλαμβάνει την ηλικία σας, τις
ξένες γλώσσες που μιλάτε, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας την διαθεσιμότητά σας κατά τη διάρκεια του
διαστήματος 11 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου
μία φωτογραφία
Για περισσότερες πληροφορίες: production@aiff.gr
www.aiff.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6061163
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Γλυφάδας
Ένα καλοκαίρι συναυλιών, κινηματογραφικών προβολών και θεατρικών παραστάσεων στην ανακαινισμένη
3η Μαρίνα Γλυφάδας και σε υπαίθριους χώρους διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Γλυφάδας.
Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις
9 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό
παντοπωλείο του Δήμου Γλυφάδας.

ματα σε κοινό και κριτικούς.
Τετάρτη 26/7 στην 3η Mαρίνα. Ώρα 21:00.

«Είναι τρελοί αυτοί οι βόρειοι» (2008)
Κωμωδία, με τους: Καντ Μεράντ, Ζοέ Φελίξ, Ντάνι Μπουν,
Αν Μαριβάν, υποψηφιότητα για βραβείο Σεζάρ καλύτερου
πρωτότυπου σεναρίου
Πέμπτη 27/7 στην 3η Mαρίνα. Ώρα 21:00.

Συναυλία στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν το Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 και ώρα 9 το
βράδυ, στην συναυλία με την Μουσική Φιλαρμονική Δήμου Μαρκοπούλου, σε ένα εξαιρετικό μουσικό πρόγραμμα, στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.
Διευθύνει ο Αρχιμουσικός, Γάσπαρης Μαμμάς.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Διαβόλου Κάλτσα»

Kινηματογράφος:
«Ομερτά: Η σιωπή των ανδρών»
Κωμωδία, Σκηνοθεσία: Κ. Σπυρόπουλος Ερμηνεύουν: Κ.
Σπυρόπουλος, Π. Λαγούτης, Γ. Γαλίτης.
Σάββατο 22/7 στην 3η Mαρίνα. Ώρα 21:00.

«Ο άνθρωπος των ρεκόρ» (2005)
Περιπέτεια με τους: Άντονι Χόπκινς, Άαρον Τζέιμς Μέρφι,
Ντάϊαν Λαντ
Προβολή την Κυριακή 23/7 στην 3η Mαρίνα. Ώρα 21:00.

«Το ημερολόγιο ενός τρελού»
Το γνωστό αριστούργημα του Νικολάι Γκογκόλ. Στον ρόλο
του Ποπρίστσιν ο Δημήτρης Γιώτης.
Ένας κωμικοτραγικός ρόλος που αφυπνίζει συνειδήσεις,
ξυπνάει μνήμες και δημιουργεί ιδιαίτερα έντονα συναισθή-

Ο θίασος «Θεατρικό Μονοπάτι» με επικεφαλής τους ηθοποιούς Ελένη Φιλίνη και Γιώργο Μακρή παρουσιάζει την κωμωδία Διαβόλου Κάλτσα του Άγγελου Μοσχονά.
Συμμετέχουν ακόμη οι ηθοποιοί: Βαγγέλης Πυρινής, Ντίνα
Βούρτση, Γιώργος Καπετανάκος και Κατερίνα Πυρινή
Παρασκευή 28/7 στην 3η Mαρίνα. Ώρα 21:00.

Συναυλία με την Ελένη Ροδά
Μεγάλη συναυλία με την Ελένη
Ροδά Τραγουδούν επίσης: Λιζέτα
Νικολάου, Χρήστος Αγγελόπουλος,
Γιώργος Πολύζος, Γιάννης Φακής
Θα γίνει το Σάββατο 29/7 στην 3η
Mαρίνα Γλυφάδας. Ώρα 21:00.
Είσοδος ελεύθερη.

Βραδιές Πολιτισμού
στο Θέατρο των Οδηγών
Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός
στη Βάρη συνεχίζοντας τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις παρουσιάζει χορούς από όλη την Ελλάδα με
τον Λαογραφικό Σύλλογο Αναβύσσσου τη Δευτέρα
24 Ιουλίου, 8 το βράδυ, στο Θέατρο Των Οδηγών.
H είσοδος είναι ελεύθερη

Άκτιος Οδηγός, Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων,
Λεωφόρος Βάρης, (πρώην κτήριο ΣΕΟ).
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8971413

"Ξεφάντωμα στο Ντόμπερι"
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαραθώνα 2017, το Σάββατο 22 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ. γίνεται “Ξεφάντωμα στο
Ντέμπερι”, στην παραλία Βαρνάβα με τους:
Μιχάλης Παντελιάς, τραγούδι – κιθάρα (λαούτο)
Ρίτσα Ποζιού, τραγούδι
Στέλιος Κουτσούκος, βιολί
Νίκος Δαλιάνης, κλαρίνο
Γιάννης Λαμπράκης, μπουζούκι
Τάκης Ζαχαρόπουλος, κρουστά

Μεγάλη συναυλία
με τους Ζουγανέλη-Μαχαιρίτσα
Τρίτη 25/7 στην 3η Mαρίνα. Ώρα 21:00.
Είσοδος ελεύθερη.

«Το

Μόνον Της Ζωής Του
Ταξείδιον»
του Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ

Θέατρο Βράχων - Σκηνή Άννα Συνοδινού

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017
Η παράσταση του Δήμου Αβδελιώδη, ενθουσίασε κοινό και
κριτικούς, μετά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε τον Μάϊο
στο Θέατρο Τempus Verum - Εν Αθήναις στο Γκάζι, και
ανανεώνει το ραντεβού της για 7 ακόμα παραστάσεις στην
Αθήνα, στο πλαίσιο καλοκαιρινής περιοδείας, ξεκινώντας
από το Φεστιβαλ Βράχων “Μελίνα Μερκούρη”, την Δευτέρα 31 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9 μ.μ.
Ο Δήμος Αβδελιώδης παρουσιάζει ένα από τα εμβληματικά
κείμενα της ελληνικής πεζογραφίας, «Το Μόνον της Ζωής
του Ταξείδιον» του Γεωργίου Βιζυηνού, με την Ιωάννα

Μεγάλη συναυλία με τους Ζουγανέλη-Μαχαιρίτσα. Ο συνδυασμός μιας εξαιρετικής επιλογής τραγουδιών του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, με την ανατρεπτική σάτιρα του Γιάννη
Ζουγανέλη υπόσχονται μια εξαιρετικού επιπέδου μουσική
παράσταση!

Παππά να ενσαρκώνει καθηλωτικά όλους τους ήρωες του
διηγήματος. Ένα θαυμάσιο ταξίδι με μοναδικό μέσο την ερμηνεία και την κίνηση και με τη συνοδεία της αυθεντικής
μουσικής του Βαγγέλη Γιαννάκη να ακούγεται ζωντανά
από το πιάνο του Αλέξανδρου Αβδελιώδη.
Πρόκειται για τη βιωματική ιστορία του ίδιου του Βιζυηνού, όταν
πριν κλείσει ακόμα τα δέκα του χρόνια και μετά από τον πρόωρο
θάνατο του Πατέρα του, η Μητέρα του τον στέλνει στην Κωνσταντινούπολη για να μάθει την τέχνη του ράπτη, στο εργαστήριο Ραπτικής
ενός γέροντα συγγενή τους. Ο τελευταίος, του συμπεριφέρεται με μεγάλη σκληρότητα, ενώπιον όλων των κατά πολύ μεγαλύτερών του
μαθητευόμενων ραπτών, κάνοντας το μικρό ραφτόπουλο να ζήσει
απροετοίμαστο και ανυπεράσπιστο, μια βάναυση φυλακή.
Πληροφορίες Παράστασης:
Φεστιβάλ Βράχων, Βύρωνας, Διάρκεια: 80’
Τιμές Εισιτηρίων: 15 € γεν. είσοδος / 12 € μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, άτομα άνω των 65 και ΑΜΕΑ) / Προπώληση: 15 και 12 €
Προπώληση εισιτηρίων: Ticket365.gr
Για πληροφορίες: 213 0342966 ή 6947186910

“Καπετάν Κεμάλ,
ο σύντροφος”
Προβολή ντοκιμαντέρ στην αυλή του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Βαλτετσίου 42, Εξάρχεια. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 9 μ. μ.

“Καπετάν Κεμάλ, ο σύντροφος” μεγάλου μήκους
ντοκιμαντέρ 2008 σε σκηνοθεσία και σενάριο του
Φώτου Λαμπρινού.
Η ταινία γυρισμένη και στην Ελλάδα εξιστορεί τη
βιογραφία του Τούρκου κομμουνιστή Μιχρί Μπελί,
με τον ίδιο να αφηγείται την ένταξη του στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος/ΔΣΕ, με το ψευδώνυμο
«Καπετάν Κεμάλ», την ένοπλη και προπαγανδιστική
δράση του, μέχρι την υποχώρηση του ΔΣΕ, την πολυκύμαντη ζωή του στις ΗΠΑ και την πατρίδα του,
την πολιτική του δράση, τις διώξεις, τις μακρόχρονες φυλακίσεις του και την απόπειρα δολοφονίας
του.
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Συγχωνεύσεις Α.Τ.
και Τ.Α. Σαρωνικού
O Δήμαρχος Σαρωνικού με επιστολή που απέστειλε
προς τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Δημ. Αναγνωστάκη και κοινοποιεί
προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνει:
Αξιότιμε κύριε Γενικέ, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας με
τον Επιτελάρχη Αντιστράτηγο
κο. Καραμαλάκη, ενημερώθηκα ότι προωθείται ο σχεδιασμός σας για δημιουργία Α.Τ.
και Τ.Α. Σαρωνικού στο κτήριο
όπου σήμερα στεγάζεται η
Σχολή της Αστυνομίας στην
περιοχή του Λαγονησίου και δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού στα Καλύβια.
Γνωρίζοντας απόλυτα την οικονομική κατάσταση
της χώρας, αλλά και τις ανάγκες του Δήμου μας για
αστυνόμευση και βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
α) Κάθε σχεδιασμός που αφορά το ευαίσθητο θέμα
της ασφάλειας των πολιτών και της περιουσίας
τους, πιστεύω ότι πρωτίστως ως στόχο θα θέτει την
ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και δευτερευόντως την μείωση του κόστους.
β) Το κτήριο όπου σήμερα στεγάζεται η σχολή βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Δήμου μας σε μεγάλη
απόσταση από τους κυρίως οικισμούς των δημοτικών ενοτήτων με αποτέλεσμα αφενός να είναι δύσκολη η μετάβαση των πολιτών προς αυτό το
σημείο και αφετέρου να προϋποθέτει ύπαρξη Ι.Χ
μεταφορικού μέσου.
γ) Κατά την άποψη μας η καλύτερη αστυνόμευση
του Δήμου μας προϋποθέτει την λειτουργία δύο
Αστυνομικών Τμημάτων όπως λειτουργούν και σήμερα. Στην περίπτωση που πρέπει απαραιτήτως να
λειτουργήσει ένα Αστυνομικό Τμήμα, προτείνουμε
την λειτουργία του Α.Τ. και Τ.Α. Καλυβίων λόγω
του ήδη διαμορφωμένου χώρου (ύπαρξη ικανοποιητικών χώρων, διαμορφωμένων κρατητηρίων κ.α.)
και την λειτουργία Αστυνομικού Σταθμού στην
Ανάβυσσο, έτσι ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά
όλος ο Δήμος Σαρωνικού.
δ) Εμμέσου της θερινής περιόδου που διανύουμε
με περισσότερους από 100.000 κατοίκους και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στον Δήμο μας, πιστεύουμε ότι θα είναι τεράστια η αναστάτωση που
θα προκληθεί με οποιαδήποτε αλλαγή αυτήν την
περίοδο.
Παραμένουμε στην διάθεση σας για εξεύρεση της
καλύτερης δυνατής λύσης, συνδυάζοντας την εμπειρία της ΕΛ.ΑΣ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
και την εμπειρία της Δημοτικής Αρχής για τις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών χαρακτηριστικών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ
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«Έξυπνο» δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού με
δανεισμό αποφάσισε ο Δήμος 3Β
Με πλειοψηφία 24 θετικών ψήφων
επί 26 παρόντων δημοτικών συμβούλων εγκρίθηκε η λήψη δανείου
ύψους 1.600.000 € για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης του δικτύου
έξυπνου
Δημοτικού
Φωτισμού, το οποίο θα αντικαταστήσει το σύνολο του δημοτικού οδοφωτισμού στην πόλη μας στη
συνεδρίαση της 10/7/17. Το δάνειο,
διαρκείας δέκα ετών, θα χορηγηθεί
από δημόσια χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά
50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.
Οπως ενημέρωσε ο δήμαρχος στην
εισήγησή του, στο διαγωνισμό συμμετείχαν εννέα εταιρείες, αλλά κατακυρώθηκε στον 2ο μειοδότη με
1.600.000 €, μετά από δικαστικές
διαδικασίες.
Να θυμίσουμε ότι το αρχικό κόστος
εγκατάστασης φωτισμού είχε υπολογιστεί από το Δήμο στα 4.124.000
€, κάτι που τελικά ήταν λάθος.
Το έργο εγκατάστασης του Δημοτικού
Οδοφωτισμού βρίσκεται πλέον στην
τελική φάση ολοκλήρωσης της απαιτούμενης διαδικασίας και υπολογίζεται, ότι ο εργολάβος θα εγκατασταθεί
εντός του Οκτωβρίου ή το αργότερο
το Νοέμβριο και μέσα σε έξη μήνες

από την έναρξη εργασιών, το έργο θα
παραδοθεί. Με τη λειτουργία του νέου
δικτύου, υπολογίζεται ότι εκτός από
τα πλεονεκτήματα που αφορούν την
ποιότητα του φωτισμού στην πόλη και
την αξιοπιστία του δικτύου, ο Δήμος
θα έχει οικονομικό όφελος περίπου

580 000 € ετησίως από την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το νέο δίκτυο
χρησιμοποιεί λαμπτήρες τύπου LED.
Ο Δήμος, όπως σημείωσε ο δήμαρχος, λόγω της οικονομικής του ευρωστίας έχει τη δυνατότητα
χρηματοδότησης, σε μια εποχή που
λίγοι φορείς του δημοσίου μπορούν,
να θεωρηθούν αξιόχρεοι.
Ετσι, ήταν εύλογο το ερώτημα του
δημοτικού συμβούλου Σπύρου Βαλάτα: «Τα χρήματα του Δήμου τοκίζονται από ένα πολύ μικρό επιτόκιο

Στη διάθεση του κοινού
εδαφοβελτιωτικό παραγωγής
του Δήμου 3Β
Η διάθεση του πρότυπου εδαφοβελτιωτικού, το οποίο παρήγαγε από
τα πράσινα απόβλητα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την WATT Α.Ε., ξεκίνησε την
Τετάρτη 26 Ιουλίου.
Όσοι κάτοικοι, δημότες ή επαγγελματίες της πόλης επιθυμούν να
προμηθευτούν το εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας (Α+), μπορούν
να το βρουν στο Δημοτικό Φυτώριο (Ακτής & Θέτιδος, Καβούρι), όπου
κάθε Τετάρτη κατά τις ώρες 17.30 έως 20.30 θα βρίσκεται εκεί ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΠΑ, Δημήτριος Γκίκας (Δρ. Βιολογίας)
για να παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διακίνηση του προϊόντος.
Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες 50 λίτρων και στην παρούσα
φάση θα δίνεται δωρεάν για πιλοτική χρήση. Ήδη έχει γίνει εφαρμογή
του προϊόντος στο δημοτικό φυτώριο με εντυπωσιακά αποτελέσματα
και πλέον στόχος του Δήμου είναι να διατεθεί όσο γίνεται περισσότερο εδαφοβελτιωτικό, το οποίο, όταν χρησιμοποιηθεί με τις συμβουλές και τις υποδείξεις του τεχνικού συμβούλου, θα συμβάλει στην
αύξηση του πράσινου ισοζυγίου της πόλης.

στην Τράπεζα. Μου κάνει εντύπωση
πως το κάνετε αυτό. Εχετε ένα κόστος κάθε χρόνο που θα είναι περίπου 300.000 €. Πάτε να επιβαρύνετε
το Δήμο όταν έχει θετικό ισοζύγιο»
και καταψήφισε το θέμα.
Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και η αναφορά του δημοτικού συμβούλου
Θάνου Ματόπουλου που επεσήμανε
ότι «κάθε χρόνο η δόση του δανείου
είναι 188.000 € και αφού μπορούμε να
το καλύουμε ως Δήμος γιατί δεν το
κάνουμε; Μπορεί να γίνει με αυτοχρηματοδότηση» και ψήφισε παρών.
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι, η προσέγγιση αυτή μπορεί να ακούγεται
ορθολογική με τραπεζικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους πολυεθνικών εταιριών, ωστόσο δεν είναι
εναρμονισμένη με τις αρχές που διέπουν το δημόσιο λογιστικό το οποίο
οφείλει ο Δήμος να τηρεί. Το δημόσιο λογιστικό σχέδιο, ειδικά για τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίζει σαφώς την υποχρέωση
ισοσκελισμένων κωδικών ανταποδοτικών τελών.
Δηλαδή όσα χρήματα ο Δήμος εισπράττει από τους κατοίκους μέσα
από τα δημοτικά τέλη τόσα πρέπει
να ξοδεύει γι’ αυτά. Και ανάμεσα σ’
αυτά είναι και ο ηλεκτροφωτισμός
του Δήμου.
Συνεπώς, αν ο Δήμος δεν προχωρούσε σε δανεισμό, αυτό το πράγματι μεγαλόπνοο και πρωτοπόρο για
τη χώρα έργο, δεν θα μπορούσε να
υλοποιηθεί.
Η απόφαση - όπως γράφουμε - πάρθηκε κατά πλειοψηφία.
Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Είναι ένα μεγάλο βήμα για το
Δήμο μας και ευχαριστώ όλους τους
δημοτικούς συμβούλους που και το
κατάλαβαν και το στήριξαν. Δεν
έχουμε απαίτηση βαθιάς γνώσης δημοσίου λογιστικού σχεδίου από όλους
τους δημοτικούς συμβούλους, ούτε
φυσικά απαιτείται. Είναι όμως προϋπόθεση για όποιον δημοτικό σύμβουλο
αποφασίζει να τοποθετηθεί με πρόταση του δημόσια να γνωρίζει το αντικείμενο έτσι ώστε να μην οδηγεί σε
εσφαλμένα συμπεράσματα και φυσικά
να μην εκτίθεται».
Aπάντηση στο δήμαρχο δίνει ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Βαλάτας,
στη σελίδα 11
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Για την επέκταση του
Προαστιακού Σιδηρόδρομου
στη Λαυρεωτική
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου και οι τρεις Δήμαρχοι των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου και Σαρωνικού, με κοινή
επιστολή τους ζητούν συνάντηση με τον αρμόδιο
υπουργό, για το έργο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, που μια ακούγεται ότι απεντάχθηκε μια ότι
επανεντάχθηκε.
Γράφουν:
Προς: τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.
Χρήστο Σπίρτζη
Θέμα: Προαστιακός Λαυρίου.
Κύριε Υπουργέ,
επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα γράφονται
και λέγονται πολλά αναφορικά με την επέκταση
του Προαστιακού Σιδηρόδρομου από το Κορωπί
μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου και ιδιαίτερα συζητιέται το θέμα της απένταξης του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020»,
γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, όπως προκύπτει
και από το από 29/6/2017 έγγραφο της Εταιρείας
Μελετών Λαυρεωτικής (αρ. πρωτ. 661), θα θέλαμε
να σας παρακαλέσουμε για τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης – σύσκεψης είτε στο γραφείο
σας είτε στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, προκειμένου
να συζητήσουμε το μείζον αυτό για την περιοχή
μας θέμα και να ενημερώσουμε τους πολίτες της
περιοχής για την πορεία του.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική
σας ανταπόκριση.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτριος Λουκάς
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γεώργιος Σωφρόνης

ΔΩΡΕΑΝ μαστογραφία και
τεστ Παπανικολάου
O Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Ελληνικό Ιδρυμα Ογκολογίας προβαίνουν σε ΔΩΡΕΑΝ
μαστογραφία και τεστ Παπανικολάου στο πρόγραμμα πληθυσμιακού
ελέγχου
“Η Ελλάδα
κατά του καρκίνου” στο
Δημοτικό Πάρκινγκ Κερατέας.
Για πληροφορίες και
ραντεβού καλέστε στο
τηλ. 2292066456 ώρες
09:00 - 14:00

Το Δημόσιο θα αποζημιώνει ιδιοκτησίες
που έχει δεσμεύσει
για περιβαλλοντικούς λόγους
Τη δυνατότητα να απευθυνθούν
απευθείας στη διοίκηση και να ζητήσουν αποζημίωση έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, στα οποία
επιβλήθηκαν πολεοδομικές δεσμεύσεις για λόγους προστασίας
περιβάλλοντος. Αυτό όρισε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάνοντας δεκτή προσφυγή
ιδιοκτητών από την περιοχή Περιβολάκια της Ραφήνας. Με την
απόφαση ανατρέπεται προηγούμενη νομολογία που όριζε ότι οι
ενδιαφερόμενοι έπρεπε να αναζητήσουν το δίκιο τους μόνο μέσω
της δικαστικής οδού, μια πολυετής και κοστοβόρα διαδικασία.
Η απόφαση της μείζονος σύνθεσης του 5ου τμήματος του ΣτΕ εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες και
δικαιώνει πλήρως τους ιδιοκτήτες, των οποίων τα ακίνητα έχουν
υποστεί δεσμεύσεις για λόγους
που ανάγονται στην προστασία
του περιβάλλοντος, δίνοντάς τους
το δικαίωμα να ζητήσουν απευθείας από τη Διοίκηση την καταβολή αποζημίωσης.
Οι πολίτες που προσέφυγαν στο
ΣτΕ είναι οι κληρονόμοι του «κτήματος Κουζά», μιας μεγάλης περιοχής που συμπεριλήφθηκε στη

ζώνη Α΄ (απόλυτης προστασίας,
αδόμητη περιοχή) της ζώνης οικιστικού ελέγχου στα Μεσόγεια το
2003.
Οι πολίτες είχαν απευθυνθεί στο
υπουργείο Περιβάλλοντος (που
ήταν υπεύθυνο για τη σχετική ρύθμιση) ζητώντας αποζημίωση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το
αίτημά τους δεν απαντήθηκε. Κατόπιν οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν
στο ΣτΕ, ζητώντας ουσιαστικά να
ακυρωθεί η άρνηση του υπουργείου να εξετάσει το αίτημά τους.
Λόγω της σημασίας της, η υπόθεση παραπέμφθηκε το 2016 (απόφαση αρ. 1603) στη μείζονα
σύνθεση του Ε΄ Tμήματος και η
νέα απόφαση δημοσιεύθηκε πριν
από λίγες ημέρες.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση
(αρ. 1833/2017), η διοίκηση
έπρεπε να είχε εξετάσει το αίτημα
αποζημίωσης. «Με την απόφαση
μεταβάλλεται η νομολογία, καθώς
για πρώτη φορά ορίζεται ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το αίτημα των ιδιοκτητών για
αποζημίωση του ακινήτου τους»,
εξηγεί ο δικηγόρος Απόστολος
Παπακωνσταντίνου, που εκπροσώπησε τους προσφεύγοντες.
«Μέχρι σήμερα, ο θιγόμενος ιδιοκτήτης έπρεπε να ακολουθήσει τη

δικαστική οδό, μια εξαιρετικά χρονοβόρο διαδικασία η οποία αποθάρρυνε τους θιγέντες.
Μάλιστα το Ε΄ Τμήμα προσδιόρισε
και τα κριτήρια βάσει των οποίων
κάποιος μπορεί να υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης: η αίτηση πρέπει να έχει σαφή προσδιορισμό
του ακινήτου, να αναφέρει τις
χρήσεις γης στην περιοχή, την ενδεχόμενη αξία του. Πρόκειται
ασφαλώς για ένα σημαντικό βήμα
για τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας
και του κράτους δικαίου στη χώρα
μας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις
σχετικές για την προστασία της
ιδιοκτησίας κρίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
Με τη νέα απόφαση το δικαστήριο
ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να τους καταβάλει αποζημίωση για τη ζημία που υφίστανται
λόγω των δραστικών περιορισμών
που έχουν υποστεί οι ιδιοκτησίες
τους. Υπενθυμίζεται ότι με προγενέστερη προδικαστική απόφαση
του Σ.τ.Ε. είχε παραπεμφθεί η
υπόθεση στη μείζονα σύνθεση του
ιδίου Τμήματος του Δικαστηρίου,
επειδή η έως τότε νομολογία ήταν
αντίθετη.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 28 Mαΐου
Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,
κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα
από το τζάμπο.
Έτσι αυτή την Κυριακή 30 Ioυλίου και ώρες
λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το
μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται στον υπαί-

θριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου μπορείτε
να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε
πολύ χαμηλές τιμές.
Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,
αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε
οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων της περιοχής.
Πληροφορίες: 217 7202595
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σαν άλλοτε και τώρα...
Μηχανή του Χρόνου
γράφει ο Σπύρος Κουζινόπουλος
Στις 16 Ιουλίου 1946 στον «συνήθη
τόπον εκτελέσεων» πίσω από το
Γεντί Κουλέ της Θεσσαλονίκης,
ανοίγει η αυλαία του αίματος της
περιόδου του εμφυλίου πολέμου,
καθώς γίνονται οι πρώτες δύο
εκτελέσεις της καταραμένης πολυαίμακτης εκείνης περιόδου. Τουφεκίζονται οι καταδικασμένοι με
συνοπτικές διαδικασίες, αγρότες
από το Περιστέρι Κιλκίς, Θεοχάρης Σαπρανίδης και Γιώργος Καλέμος. Ο Θεοχάρης Σαπρανίδης
προκειμένου να στηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα, με βάση το
περιβόητο Γ’ Ψήφισμα «περί εκτάκτων μέτρων ασφαλείας», έφτανε
η κατάθεση στο Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, ένα ακριβώς
μήνα νωρίτερα, στις 12-6-1946,
του αγροφύλακα Χρ. Χαραλαμπίδη. Κατέθεσε ότι τέσσερα όπλα
με λίγες σφαίρες που είχαν βρεθεί
πεταμένα σε χωράφι της περιοχής

«ανήκον εις τους κατηγορουμένους, τούτο δε συμπεραίνω, αφ’
ενός διότι οι δύο πρώτοι ήσαν
πρώην ελασίται, αφ’ ετέρου δε
διότι υπήρχον πολλαί ενδείξεις
ότι ούτοι ετέλουν εις επαφήν μετά
της συμμορίας του καπετάν Βοργιά, η οποία δρα στις την περιφέρειαν Κιλκίς».
Έτσι λοιπόν, χωρίς στοιχεία,
δίχως αποδείξεις, παρά μόνο με
εικασίες και ισχυρισμούς περί
«ενδείξεων», οι δύο 35χρονοι
αγρότες εκτελέστηκαν, καθώς το
δικαστήριο σκοπιμότητας έκρινε
πως «ούτοι ετέλουν εις επαφήν»
με «συμμορία», αν και στη γύρω
περιοχή δεν είχε συμβεί καμιά
σύγκρουση ή επεισόδιο. ...
Αδικά φώναζαν: Αδέλφια! Άδικα
θέλετε να μας σκοτώσετε… Είμαστ’ αθώοι… άδικα… Να φέρουμε όλο το χωριό… Εμείς δεν
ξέρουμε τίποτα…...

Η περίπτωση
της Ηριάννας
Στις 19 Ιουλίου 2017 δικαστές
απέρριψαν το αίτημα αναστολής
εκτέλεσης της ποινής της 29χρονης Ηριάννας και του 33χρονου
συγκατηγορουμένου της, οι
οποίοι έχουν καταδικαστεί σε
ποινή κάθειρξης 13 ετών για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς».
Με πλειοψηφία 3-2 το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών Αθήνας
απέρριψε την αίτηση της 29χρονης Ηριάννας για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης ποινής που
τους έστειλε στη φυλακή μέχρι
την εκδίκαση της υπόθεσης στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Στην απόφαση των δικαστών βαρύνει το μερικό γενετικό υλικό
που έχει εντοπιστεί σε κινητό αντικείμενο και τα εργαστηριακά
αποτελέσματα του DNA.
Το δικαστήριο κάνει αναλυτική

αναφορά σε γεμιστήρα όπλου, ο
οποίος εντοπίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου μαζί
με άλλο «ορφανό» οπλισμό.
Όπως αναφέρει στην ακμή και
στα χείλη του γεμιστήρα, εντοπίστηκε «βιολογικό υλικό του
οποίου ο γενετικός τύπος STR
ταυτίζεται ως προς τα κοινά STR
που προσδιορίστηκαν με το γενετικό τύπο» της Ηριάννας.
Μάλιστα, οι δικαστές στο σκεπτικό τους εξηγούν ότι ο συγκεκριμένος τύπος καταλήγει σε
κλίμακα 1 προς 667.788.611, δηλαδή «δύναται να υπάρχουν το
πολύ άλλα 8-9 άτομα με τον ίδιο
γενετικό τύπο».
Ένα ακόμη στοιχείο που φαίνεται
να μέτρησαν οι δικαστές ήταν η
σχέση που διατηρεί η 29χρονη,
από το 2010, με νεαρό ο οποίος
κατηγορήθηκε για εμπλοκή του
σε υπόθεση των «Πυρήνων» και
απαλλάχθηκε.
Το δικαστήριο επικαλείται έρευνα
που έγινε σε διαμέρισμα που
ανήκε στη θεία της Ηριάννας, στο
οποίο διέμενε ο σύντροφος της

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
(Μέρος Α)

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομόφωνα αποφάσισαν τη στήριξη των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), αφού πρώτα παραδέχτηκαν ότι
η συνεκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
τη διασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών στους
μαθητές με διαφορετικούς τύπους ειδικών αναγκών.
Ο όρος «συνεκπαίδευση» δηλώνει την ένταξη ενός
ατόμου με σημαντικές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, και την ενεργητική συμμετοχή του στη
μαθησιακή διαδικασία με απαιτήσεις βέβαια ανάλογες
με τις δυνατότητές του (Μιχαηλίδης, 2009). Βασική
αρχή, στην οποία στηρίζεται η ένταξη των παιδιών με
ΕΕΑ στο Γενικό Σχολείο, είναι η αναγκαιότητα να
βιώνουν όλα τα παιδιά κοινές εμπειρίες, καθώς και να
διδάσκονται και να μαθαίνουν σε λιγότερο περιοριστικά περιβάλλοντα (Κουρκούτας, 2011. Τάφα, 1998).
Με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 24) και με το Προαιρετικό
Πρωτόκολλο στη Σύμβαση που υιοθετήθηκαν από τη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (2006) και την ΕΕ (2009)
– η Ελλάδα υπέγραψε το 2010 – τα κράτη όχι μόνο
αναγνωρίζουν το δικαίωμα για εκπαίδευση των ατό-

μων με αναπηρία, αλλά και δεσμεύονται να δημιουργήσουν ένα σχολείο για όλους που διασφαλίζει τη
συνεκπαίδευση και παράλληλα προσφέρει τις αναγκαίες συνθήκες για ίσες ευκαιρίες μάθησης.
Για να είναι εφικτή η εκπαίδευση αυτών των μαθητών
σε Γενικά Σχολεία και η συνεκπαίδευσή τους με παιδιά χωρίς ΕΕΑ είναι απαραίτητη η αρωγή «Παράλληλης Στήριξης». Την Παράλληλη Στήριξη παρέχει ένας
εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, ο οποίος είναι κατάλληλα καταρτισμένος, ώστε να έχει τη δυνατότητα να
υποστηρίξει τους μαθητές με ΕΕΑ στους τομείς που
είναι αναγκαίο.
Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής-Παράλληλης Στήριξης είναι τα εξής
(Ellis, 2009):
• Διδασκαλία σε μεμονωμένα άτομα
• Προσαρμογή των συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες του μαθητή
• Χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως οπτικοακουστικό
υλικό και υπολογιστές

29χρονης και ο συγκατηγορούμενός της.
Οι δικαστές στην απόφαση τους
καταγράφουν ταξίδια τους στο
εξωτερικό και εστιάζουν σε δυο
που φέρεται να έκανε ο 33χρονος
συγκατηγορούμενος της Ηριάννας στη Βαρκελώνη «αδικαιολόγητα, όχι για αναψυχή, ήτοι σε
πόλη της Ισπανίας που είναι γνωστή για την εκεί δράση ανάλογων
τρομοκρατικών οργανώσεων».
Την ημέρα της καταδίκης τους
τόσο η Ηριάννα όσο και ο 33χρονος υπέβαλαν αίτημα αναστολής
των ποινών τους το οποίο απορρίφθηκε.
Η Ηριάννα Β. Λ. είναι υποψήφια
διδάκτωρ της Φιλοσοφικής και
επιστημονική συνεργάτις σε διάφορα πανεπιστημιακά προγράμματα.

Μ’ αυτό το σκεπτικό οποιοσδήποτε μπορεί να κατηγορηθεί και
να καταδικαστεί για οτιδήποτε.
Αρκεί να είναι φίλος με κάποιον
που είναι φίλος με κάποιον…

• Χρήση ειδικών δεξιοτήτων για μαθητές με αναπηρίες όρασης ή ακοής
• Συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης για να
καθοριστούν οι κατάλληλες δραστηριότητες για το
μαθητή με ΕΕΑ σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
• Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, όπως είναι
οι Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές,
• Στενή επαφή με τους γονείς ή τους κηδεμόνες
• Διαχείριση συμπεριφοράς
Ειδικότερα ο εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης,
κατά την πρώτη εβδομάδα παρουσίας του στο σχολείο, αποφεύγει τη μη προγραμματισμένη εμπλοκή
του στη διεργασία διδασκαλίας-μάθησης και περιορίζεται στα τυπικά του καθήκοντα. Στα διαλείμματα
αποχωρεί από την τάξη μετά την έξοδο των μαθητών.
Μπορεί να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της
τάξης, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εφόσον
βεβαίως έχει εξασφαλίσει την εποπτεία του μαθητή
της ευθύνης του, και φροντίζει να είναι πάντοτε διακριτικός στη συνεργασία του με τους εκπαιδευτικούς
της τάξης και του σχολείου γενικότερα.
Πέραν των ανωτέρων καθηκόντων, κύριο μέλημα του
εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής είναι η δημιουργία
ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος,
το οποίο στοχεύει τόσο στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων, όσο και στην κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη του εκάστοτε μαθητή.

Ελπινίκη Χριστοδούλου
Ειδική Παιδαγωγός - Νηπιαγωγός, MSc
«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία παιδιού και εφήβου»
e-mail: elpiniki.chr@hotmail.com
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ΕΒΔΟΜΗ

Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η “έξυπνη” παγίδα...
Με πομπώδεις ανακοινώσεις μάς ενημέρωσε, το υπό
κατοχή κράτος μας, ότι δημιούργησαν μία εφαρμογή
για «έξυπνα» κινητά για να μπορούμε να δούμε αν η
απόδειξη που πήραμε από ένα κατάστημα είναι πλαστή ή όχι! Ε, και!
Σε ένα κράτος ληστή σε νοιάζει αν η επιχείρηση το
κλέβει, όταν το κράτος σου παίρνει το 60% των εσόδων σου; Ή μήπως σε υποχρεώσει να το χρησιμοποιήσεις για να εκπίπτει από το φόρο σου;;

«Κωνσταντέλλος»

Mας γδύνουν...!!

Τώρα εξηγείται γιατί ο δήμαρχος των 3Β, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, δεν ενθουσιάστηκε στην ευχή που
του έδωσε δημότης από το ακροατήριο: «εύχομαι να
είστε και την επόμενη τετραετία δήμαρχος».
Το άκουσε και ...μαγκώθηκε. Δεν απάντησε!

Έξι δις ευρώ έως το 2018 προγραμματίζει να εισπράξει
το ΤΑΙΠΕΔ από το «πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων» και
ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, τα οποία κατανέμονται σε 500 εκατ. ευρώ για το 2016, σε 2 δισ. ευρώ
για το τρέχον έτος και σε 3,5 δισ. ευρώ για το 2018.

Την απάντηση όμως την έδωσε το έντυπο που κυκλοφόρησε με τίτλο: “Γρηγόρης Κωνσταντέλλος”
Προαλοίφεται για υποψήφιος βουλευτής.
Να του ευχηθούμε καλή τύχη!

Το «πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων» όπως το ονομάζουν είναι αποελληνοποίηση και όχι ακριβώς αποκρατικοποίηση, αφού τα περισσότερα ακίνητα και υπηρεσίες
του ελληνικού κράτους αγοράζονται αντί πινακίου
φακής από κρατίδια της Γερμανία, δηλαδή από το γερμανικό κράτος!

Φαίνεται ότι έχει πέσει επιδημία στους Δημάρχους
γιατί την απόφασή του να εκτεθεί σε ανώτερα “κλιμάκια” εξέφρασε επίσημα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης διεκδικώντας το Δήμο Αθηναίων.

14 αεροδρόμια, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον ΟΛΘ, την Αφάντου στη
Ρόδο, 10 μεγάλα περιφερειακά λιμάνια και μαρίνες!!
Για το 2018, το πρόγραμμα περιλαμβάνει Ενέργεια, ΟΤΕ
Ελ. Βενιζέλος και...

Τα μυστικά της νεότητας!
Κάθε ελληνικός μύθος έχει εγκλωβισμένη μια σοφία, πού
εκφράζει ένα ηθικό νόημα ή ένα θεμέλιο μιας σύγχρονης
επιστήμης και διατυπώνεται με αλληγορικές εκφράσεις,
παρομοιώσεις και υπερβολές!!!
0 μύθος του Τιθωνού, που ήταν γιος του βασιλιά της Τροίας
Λαομέδοντα και δεύτερος σύζυγος της αδελφής του Ήλιου
της Ηούς, αναφέρεται στο μαρτύριό του, κατά το οποίο
είχε πάρει από τους Θεούς την αιωνιότητα, αλλά όχι και
την αιώνια νεότητα! Μετά από τα παρακάλια της Ηούς προς
το Δία, να δώσει κάποια λύση στο πρόβλημά του, γιατί δεν
πέθαινε αλλά γέρναγε και υπέφερε πάρα πολύ και μόνο η
γλυκιά φωνή του είχε μείνει αναλλοίωτη, ο Δίας τον μετέτρεψε σε τέττιγα (= τζιτζίκι) και από τότε τραγουδά όλο το
καλοκαίρι, για να πεθάνει και να αναστηθεί το επόμενο,
αφού η ανάσταση ήταν για την ελληνική Μυθολογία ένα
συνηθισμένο φαινόμενο!!! Εδώ βλέπουμε τη φοβία και την
αποστροφή του ανθρώπου για το θάνατο, με την επιδίωξη
της απόκτησης της αιωνιότητας, από την οποία πιο σπουδαία είναι ή νιότη, αφού το γήρας είναι βασανιστικό και ο
θάνατος πρέπει να έρχεται για να χαρίσει την λύτρωση!!!
Ό Αριστοτέλης είπε ότι ο τρόπος που θα γεράσουμε θα
εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα ζήσουμε!!! Το όνειρο κάθε
ανθρώπου ήταν και παραμένει, να μην ανταμωθεί με το θάνατο, αλλά κανείς δεν απέφυγε τη γήρανση και τη φθορά
που κατ’ επέκταση οδηγούν στο θάνατο!!! Πάντα όμως
προσπαθούσαν και προσπαθούν οι άνθρωποι, με διάφορους
τρόπους, να καθυστερήσουν το γήρας, το οποίο δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς αρχίζει!!
Την ανθρώπινη επιθυμία της καθυστέρησης του γήρατος,
εκμεταλλεύτηκαν πολλοί και διάφοροι κερδοσκόποι, φιλόσοφοι, επιστήμονες, ιδεολόγοι και απλοί απατεώνες, οι περισσότεροι πουλώντας ψεύτικες ελπίδες!!!
Το μυστικό είναι απλό και πλήρως κατανοητό, αν αναλύσουμε τα λόγια του Αριστοτέλη! Ο τρόπος ζωής του ανθρώπου, ο οποίος ακολουθεί τη φυσιολογική εξέλιξη της
ανάπτυξης, της ωριμότητας και της επερχόμενης φθοράς,
πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες της λειτουργίες του οργανισμού χωρίς στερήσεις και υπερβολές, αλλά με την
εφαρμογή της πρέπουσας αναλογίας σε κάθε τομέα της
σύντομης επίγειας ζωής, για να τον θεωρήσουμε «σωστό»,
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη! Όλες δηλαδή οι λειτουργίες
του οργανισμού πρέπει να ενεργοποιηθούν στο διάστημα
της ζωής του ανθρώπου. Επίσης το περιβάλλον που θα
γεννηθεί και θα αναπτυχθεί ο άνθρωπος πρέπει να είναι
κατάλληλο για την επιβίωσή του, ενώ ο ύπνος του πρέπει

καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του να καλύπτει το σωστό
ωράριο, γιατί ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπλαση των κυττάρων. Η κυριότερη αιτία της αρχής και της
εξέλιξης της γήρανσης είναι ο γονιδιακός παράγοντας, τον
οποίο κληρονομούμε από τους γονείς μας και ο οποίος δεν
παίρνει αλλαγές ή διορθώσεις! Η επόμενη όμως αιτία είναι
η διατροφική μας συνήθεια, η οποία μπορεί να ελεγχθεί,
να βελτιωθεί ή και να αλλάξει!!! Η σωστή και προσεγμένη
διατροφή μπορεί να επιβραδύνει την εκδήλωση των ρυτίδων, να κρατήσει την επιδερμίδα σε καλή κατάσταση, όπως
και τα μαλλιά, τα κόκαλα, τα δόντια και την ψυχική μας ευεξία!!
Η γήρανση αρχίζει από τότε που θα παρουσιαστούν βλάβες
στα κύτταρα, τις οποίες προκαλούν οι λεγόμενες ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να εξουδετερωθούν «εν
μέρει», με αντιοξειδωτικές ουσίες, που βρίσκονται σε διάφορες τροφές. Όταν καταναλώνουμε αυτές τις τροφές,
επιβραδύνεται η διαδικασία της γήρανσης.
Πρωταρχικά πρέπει να απέχουμε από κάθε είδους εξάρτηση, όπως από ναρκωτικές ουσίες, κάπνισμα, αλκοόλ,
αλλά και από μεγάλες ποσότητες του αλατιού, της ζάχαρης
και των λιπαρών ουσιών!
Στη χώρα των Θεών, οι αντιοξειδωτικές τροφές είναι άφθονες, όπως το ευλογημένο ελαιόλαδο, τα φρέσκα ψάρια και
τα οστρακοειδή, το γιαούρτι, το κόκκινο ιερό κρασί, τα νοστιμότατα δημητριακά, το υπέροχο μέλι, όλες οι τροφές
που έχουν έντονα κόκκινα χρώματα, όπως τα κεράσια, τα
παντζάρια, το καρπούζι, οι φράουλες, τα βύσσινα, τα σταφύλια, οι κόκκινες πιπεριές, το θαυματουργό ρόδι, οι τομάτες, αλλά και όσα τρόφιμα έχουν πορτοκαλί χρώμα, όπως
το πεπόνι, τα πορτοκάλια, τα βερίκοκα, η φάβα, τα καρότα,
αλλά και τα δαμάσκηνα, τα μαύρα μούρα, η μαύρη σταφίδα
και το νερό, πού είναι απαραίτητο στη ζωή μας, ξεπλένει
από τις τοξίνες και εξασφαλίζει καλή λειτουργία των νεφρών και η ενυδάτωση που προσφέρει προστατεύει την
επιδερμίδα από τις ψιλές ρυτίδες!!! Άλλες τροφές που
διατηρούν την νεότητα είναι τα φασόλια, οι φακές, το
μπρόκολο, τα κρεμμύδια, τα φυστίκια, το σπανάκι, οι γλυκοπατάτες, το αβοκάντο, τα ακτινίδια, τα εσπεριδοειδή,
αλλά και τα εισαγόμενα μάνγκο. Επίσης σπουδαίο ρόλο
παίζει ο τρόπος μαγειρέματος των διαφόρων τροφών, γι’
αυτό πρέπει να αποφεύγουμε τα τηγανιτά, τις βαριές σάλτσες και τις παχιές μαγιονέζες! Εσφαλμένα έχει επικρατήσει ο όρος «Μεσογειακή διατροφή» ή «Μεσογειακή
δίαιτα», εννοώντας την Κριτική παραδοσιακή διατροφή,

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

αλλά οι άλλες χώρες της Μεσογείου θάλασσας έχουν διατροφικές συνήθειες, τελείως διαφορετικές με την παραδοσιακή κριτική και οι οποίες δεν αποτελούν τρόπο σωστής
διατροφής!!
Ο άνθρωπος πρέπει να διασκεδάζει και όσο είναι δυνατό
να υπερπηδά τις στεναχώριες της ζωής, να είναι δημιουργικός και κοινωνικός και να απολαμβάνει τον έρωτα!!!
Η βιομηχανία της αντιγήρανσης είναι αναμφισβήτητα ένα
μυστήριο και αποτελεί σήμερα ένα ευρύ πεδίο έρευνας. Η
γήρανση, με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί να αποτραπεί, αλλά μπορεί να παραταθεί η νεότητα και να επιμηκυνθεί το προσδόκιμο της ζωής!!! Κάθε επιστημονική βοήθεια
είναι ευεργετική και ίσως απαραίτητη, αλλά χρειάζεται σύνεση και όχι ακρότητες, γιατί η φύση όταν δεν την σεβόμαστε μας εκδικείται και τα αποτελέσματα είναι ολέθρια
για την υγεία και για την εμφάνισή μας, όπως σε ορισμένες
πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες όταν δεν
στέφονται με επιτυχία, παρουσιάζουν ένα αλλοιωμένο και
μεταλλαγμένο παρουσιαστικό!
Η διατήρηση των κιλών που αναλογούν στο ύψος, στο
φύλο και στην ηλικία, μαζί με την κατάλληλη σωματική
άσκηση, όπως γυμναστική, περπάτημα, κολύμπι, χορός,
βοηθάνε στο επιθυμητό αποτέλεσμα!!
Το μυαλό όμως μοιάζει με ένα πολύπλευρο πρίσμα, στου
οποίου την κάθε πλευρά μπορούμε να προσφέρουμε ένα
διαφορετικό είδος δραστηριότητας και να κερδίσουμε την
πολυπόθητη πνευματική διαύγεια, απομακρύνοντας την γεροντική άνοια, το αλτσχάιμερ και άλλες παθήσεις!! Η χρήση
διαφόρων βιταμινών, ορμονών ή δισκίων αδυνατίσματος,
χωρίς ιατρική παρακολούθηση, καλό είναι να αποφεύγονται, ενώ απαραίτητες είναι όλες οι προληπτικές ιατρικές
εξετάσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την υπόδειξη
του θεράποντα ιατρού!!
Άλλο ένα σημαντικό μυστικό για την παράταση της νεότητας, ύστερα από εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες,
είναι η συνέχιση της καλής ποιοτικής ερωτικής ζωής, σε μεγάλες ηλικίες, η οποία παρατηρείται συνήθως σε ζευγάρια μονογαμικά, που βιώνουν την αλληλοκατανόηση και
την αλληλοσυμπλήρωση, μειώνοντας την ένταση του καθημερινού άγχους και των έντονων αρνητικών συναισθημάτων!!!
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Δήλωση
Δημάρχου Μαρκοπούλου
Σωτήρη Ι. Μεθενίτη
μετά την ανακοίνωση
του Προέδρου της ΚΕΔΕ
περί υποψηφιότητάς του
για τον Δήμο Αθηνών
Την ώρα που στη Βουλή συζητείται το Πολυνομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, το οποίο, ελάχιστα, περίπου
μηδαμινά, αιτήματα των Δήμων ικανοποιεί και η παρέμβασή μας, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη...
Την ίδια στιγμή, που οι οικονομικές περικοπές στους
Δήμους μας, ξεπερνούν το 70/100 και αγωνιζόμαστε,
δουλεύοντας μέρα-νύχτα, για να λειτουργήσουμε με
στοιχειώδη αξιοπρέπεια, τις
διάφορες υποστελεχωμένες
υπηρεσίες μας...
Ενώ βρισκόμαστε δύο ολόκληρα χρόνια, πριν τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές και ως
Αυτοδιοικητικό
Κίνημα,
έχουμε δεκάδες προβλήματα
να λύσουμε και δεκάδες ζητήματα να αγωνιστούμε…
Το σημαντικότερο θέμα που
απασχολεί τώρα τον Πρόεδρό
μας, είναι όπως αποδεικνύεται, η προώθηση της προσωπικής, πολιτικής του ατζέντας, με την πολυδιαφημισμένη ανακοίνωση της
υποψηφιότητάς του, για τον Δήμο Αθηναίων!
Η γνώμη μου, μετά από αυτή την εκ μέρους του, επιλογή αυτοδιοικητικών προτεραιοτήτων δράσης, είναι
ότι οφείλει πλέον αμέσως, να παραιτηθεί από την
Προεδρία της ΚΕΔΕ! Αυτό όμως, είναι μια δική του επιλογή, που συνδέεται άμεσα και με τον προσωπικό του
ηθικό κώδικα Αρχών και Αξιών, που συνοδεύει την πολιτική του δράση!
Αυτό όμως, που οφείλω να κάνω προσωπικά εγώ, που
τον στήριξα δημόσια και ενυπόγραφα από την αρχή
της πορείας του, προς την Προεδρία της ΚΕΔΕ, στην
βάση συγκεκριμένων, αυτοδιοικητικών δεσμεύσεων,
για αγώνες που όμως, έμειναν στα λόγια και χάθηκαν
στους διαδρόμους, του "ελαφρού" life style, είναι να
αποχωρήσω αμέσως, από το συνδυασμό μας "Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση", που κατέληξε άδοξα, σε
φορέα υλοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών και μόνο!
Κρίμα...

Με εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
επιστολή του Συναδέλφου από το Δήμο Μαρκοπούλου δικαιώνει πλήρως αυτούς που εδώ
και δύο χρόνια έχουν επισημάνει τον ρόλο του Προέδρου και της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα δεν
έχει να περιμένει τίποτα πια από αυτούς. Η λέξη
«παραιτηθείτε» όπως είχα τονίσει πριν από δύο
χρόνια, και τονίζει και σήμερα ο συνάδελφος, είναι
αυτό που τους αρμόζει.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης
Βασίλης Βαλασόπουλος

Η
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Με προμήθεια η πληρωμή φόρων
στα γκισέ των τραπεζών
Σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει η ΑΑΔΕ
Στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης δαπανών
και της ενίσχυσης της φορολογικής δικαιοσύνης, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία η ΑΑΔΕ
θα καλύπτει πλέον τις προμήθειες
στις περιπτώσεις:
-για συναλλαγές μέσω εναλλακτικών
δικτύων
(Internet
Banking,
PhoneBanking, ATM, APS)
-για συναλλαγές που αφορούν πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) των
φυσικών προσώπων τα οποία είτε
είναι άνω των 70 ετών, είτε βρίσκονται
σε δικαστική συμπαράσταση, είτε παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω, είτε είναι κάτοικοι
απομακρυσμένων περιοχών, με την
προϋπόθεση ότι η καταβολή των χρη-

μάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού του υπόχρεου.
Οι λοιπές προμήθειες για πληρωμή
φορολογικών υποχρεώσεων σε φυσικό κατάστημα θα καταβάλλονται
πλέον από τους ίδιους τους φορολογούμενους.
Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων
ετών και τις εκτιμήσεις για το 2017,
και δεδομένης της δυναμικής της
τάσης των φορολογουμένων προς τη
χρήση εναλλακτικών δικτύων και ηλεκτρονικής τραπεζικής, η δαπάνη σε
βάρος του Δημοσίου διαμορφώνεται
περί τα 19 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
ετησίως. Πλέον, η εν λόγω δαπάνη
μειώνεται στα 9 εκατ. ευρώ (πλέον
ΦΠΑ), επιτυγχάνοντας ετήσια εξοικονόμηση για το Δημόσιο τουλάχιστον
10 εκατ. ευρώ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ δήλωσε ότι "η

Χαρίζουν σε άραβες, νησιά
του Πολεμικού Ναυτικού
Φλέβες & Φλεβοπούλα
Όταν ακούτε έναν υπουργό, ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης και αρχηγό των ανεύθυνων Ελλήνων, να ωρύεται και να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του σχετικά με ένα ζήτημα,
τότε να είστε βέβαιοι/ες πως η αλήθεια βρίσκεται στο αντίθετο από ό,τι και αν ισχυρίζεται.
Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της πώλησης των
νήσων Φλέβες και Φλεβοπούλα, απέναντι από την Βουλιαγμένη, που μέχρι σήμερα αποτελούν χώρο άσκησης των
βατραχανθρώπων. Τα νησιά αυτά του Αργοσαρωνικού δεν
φαίνεται να γλίτωσαν από την μανία της κυβέρνησης, που
εκποιεί-χαρίζει τα εδάφη της Πατρίδος μας σε ολόκληρη
την επικράτειά της.
Η Ελληνική(;) κυβέρνηση με το πρόσχημα της αναζήτησης
πόρων και της ενίσχυσης της ρευστότητας της, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός σχεδίου, που θα φέρει μεγάλες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων.
Μετά τα "δώρα" προς τους Αλβανούς, τους Σκοπιανούς και
τους Τούρκους, οι κυβερνώντες προχωρούν στην πώληση
και των νήσων της Ελλάδος. Ανάμεσά τους, όπως προείπαμε, είναι οι νήσοι Φλέβες και Φλεβοπούλα, ιδιοκτησίας
του Πολεμικού Ναυτικού και διοικητικής ευθύνης του
Δήμου Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.
Ο υπουργός Αμύνης ισχυρίζεται πως δεν πρόκειται για πώληση αλλά για μακροχρόνια μίσθωση. Ωστόσο, διαψεύδεται
πανηγυρικά από το ότι οι νήσοι θα περιέλθουν είτε σε fund
αραβικών συμφερόντων με έδρα το Abu Dhabi (πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) ή σε Έλληνα(;) επιχειρηματία(;) και άκρως διαπλεκόμενο με το
σάπιο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, που με την σειρά
του θα το πωλήσει-ενοικιάσει στα μουσουλμανικά κεφάλαια
που εισρέουν τελευταία στην Πατρίδα μας.

απόφαση αυτή εντάσσεται στην πολιτική μας για πλήρη ηλεκτρονικοποίηση
των συναλλαγών των φορολογουμένων με τη φορολογική διοίκηση και για
την απαλλαγή από δαπάνες που επιβαρύνουν αχρείαστα τον κρατικό προϋπολογισμό. Η εξοικονόμηση αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι απελευθερώνει πόρους για την ενίσχυση
των πολιτικών καταπολέμησης της
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής,
αλλά και για την εντατικοποίηση των
φορολογικών ελέγχων και της τελωνειακής δίωξης σε πανελλήνια κλίμακα, προς όφελος του συνόλου των
πολιτών".
σ.σ. Δηλαδή για άλλη μια φορά πληρώνει ο πολίτης τις τράπεζες -με μικρές εξαιρέσεις κατηγορίας πολιτώνκαι απαλλάσσεται το κράτος, το οποίο
όμως σε υποχρεώνει να πληρώνεις
μέσω τραπέζης!!

Η μουσουλμανοποίηση και η συρρίκνωση της Ελλάδος συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, αλλά οι νεοέλληνες κινούνται απτόητοι ανάμεσα στις παραλίες και στους
τηλεοπτικούς δέκτες τους, χαρίζοντας στους απανταχού
γης τυχοδιώκτες και "επιχειρηματίες", χρήματα και απίστευτα έσοδα. Τα πάσης φύσεως "σκουπίδια" τύπου survivor, που προβάλλονται για λαϊκή κατανάλωση, κρατούν
χαμηλά το διανοητικό επίπεδο των νεοελλήνων και τους
αποπροσανατολίζουν από το εθνικό δράμα, που συντελείται στις ημέρες μας.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε
για ακόμα μία, πως δεν έχουμε την πολυτέλεια για να αδιαφορούμε ή να επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε ο καθένας
το "τομάρι" του, σύμφωνα με την λαϊκή ρήση. Ήρθε η ώρα
να σοβαρευτούμε και να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς
όλους τους προδότες του Έθνους, εγχώριους και αλλοδαπούς: Η Ελλάδα δεν πωλείται και δεν εκβιάζεται! Ήταν,
είναι και θα παραμείνει μία Ορθόδοξη χριστιανική χώρα με
βαριά πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, που δεν φοβάται και δεν λογαριάζει τους εχθρούς της!
voloudakis.blogspot.gr/2017/07/blog-post_10.html
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Θερμές ευχαριστίες
Προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ - ΒΟΥΛΑΣ
Άξιοτ. κ. Διοικητά,
Αίσθάνομαι τήν άνάγκη νά έκφράσω καί έγγράφως, διά
τού παρόντος, τίς θερμές εύχαριστίες μου πρός τούς
δύο Χειρούργους Όδοντίατρους καί τή Βοηθό τους, πού
ύπό την έπίβλεψη τής Δ/ντριας τού Όδοντιατρικού Τμήματος τού Νοσοκομείου σας, συνέβαλλαν στήν έπιτυχή
έκβαση τής δύσκολης καί λεπτής “άφαίρεσης Άποστήματος στήν Άνω Γνάθο μου”, στίς 24/04/2017.
Η όλη διαδικασία, μέ ένα έπί πλέον Σφράγισμα
καί μία πολύπλοκη Έξαγωγή, όλοκληρώθηκε στίς
02/06/2017.
Έπίσης, θέλω νά συγχαρώ, τόσο τόν Κύριο Ύπουργό,
όσο καί Έσάς Κύριε Διοικητά, διότι όπως διεπίστωσα, ή
έφαρμογή σωστής Πολιτικής στό Τομέα Ύγείας έκ μέρους τού κ. Ύπουργού, προφανώς σάς έπέτρεψε νά έξοπλίσετε μέ άρτια Μηχανήματα τό έν λόγω Τμήμα καί νά
τό έφοδιάσετε έπίσης μέ έπάρκεια Ύλικών.
Άξιότιμοι Κύριοι,
Είμαι Μηχανολόγος – Ήλεκτρολόγος Μηχανικός, Διπλωματούχος τού Ε.Μ.Π. καί Συνταξιούχος πρίν άπό
πολλά χρόνια, έχοντας ύποστεί όλες τίς μειώσεις τής
σύνταξής μου μέ τούς σχετικούς Νόμους τών έτών 2010,
2011 καί 2012, κατά τών όποίων έχω προσφύγει ήδη στή
Δικαιοσύνη.
Γιά όλη λοιπόν τήν άνωτέρω περιγραφείσα Όδοντιατρική
μου περίθαλψη, έπλήρωσα συνολικά 25,12 ευρώ (3,99 Άκτινογραφία Γνάθου καί 21,13 ευρώ γιά Ίστολογική Έξέταση),
ένώ σέ Ίδιωτικό Ίατρείο, όπως μέ έπληροφόρησαν καί κατά
πολύ μέτριους υπολογισμούς θά έπλήρωνα τουλάχιστον
2.500 – 3.000 ευρώ.
Συμπέρασμα! Όφείλω λοιπόν νά έκφράσω, όχι μόνο τίς
Εύχαριστίες μου, άλλά καί τά Συγχαρητήριά μου πρός
όλους, όσους έργάζονται γιά τή διατήρηση καί βελτίωση
τού Έθνικού Συστήματος Ύγείας.
Μετά Τιμής
Σταύρος Μ. Δημητριάδης
(Μόνιμος κάτοικος Βουλιαγμένης)

Το έντυπο του κου Δημάρχου
Κωνσταντέλλου
Ολοι οι κάτοικοι του Δήμου μας (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη) λάβαμε πρόσφατα ένα πολυτελές διαφημιστικό έντυπο για τα έργα του Δημάρχου κ. Κωνσταντέλλου (γι’
αυτό και μας διαφημίζει το www.konstantellos.gr).
Ερχονται πρόωρες δημοτικές εκλογές; Αλλοιώς προς τι
τέτοια διαφήμιση αφου οι τοπικές εφημερίδες και, κυρίως, η ΕΒΔΟΜΗ μας ενημερώνουν επί μονίμου βάσεως
για τα επιτεύγματα του Δήμου μας.
Διαβάζοντας το έντυπο δεν είδα πουθενά να αναφέρεται
κάποιος χορηγός αυτής της έκδοσης, εκτός και αν την
χρηματοδότησε προσωπικά ο κ. Δήμαρχος και δεν επιθυμεί να το αναφέρει.
Αν, όμως, έχει χρηματοδοτηθεί αυτή η έκδοση από τις
εισφορές και τους φόρους των δημοτών θα ήθελα να
προτείνω στον αγαπητό μας Δήμαρχο να διέθετε τα χρήματα αυτά για τον καθαρισμό και την απολύμανση των
κάδων απορριμάτων, και των χώρων γύρω από αυτούς,
που είναι εστίες μόλυνσης σε κάθε γειτονιά, κυρίως το
καλοκαίρι. Μέχρι προ ετών αυτού του είδους ο καθαρισμός γινόταν περίπου 2 φορές τον χρόνο.
Ευχαριστώ τον κ. Δήμαρχο που με άκουσε και την
ΕΒΔΟΜΗ που με «φιλοξένησε».
ΤΤ

Για το «Έξυπνο» δίκτυο Δημοτικού
Φωτισμού στα 3Β
απαντά ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Βαλάτας
Σε απαντηση του απο 18:7/2017 Δελτίου Τύπου του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμενης, που ειναι προφανές οτι
αναφέρεται σε εμένα θα παραθέσω τα
εξής:
1. Ο ρόλος των Δημοτικών Συμβούλων, κυρίως της αντιπολίτευσης εφόσον δεν ασκούν διοίκηση, ειναι να
συμβάλουν με τις γνώσεις τους για
την καλύτερη διαχείριση των πόρων
του Δήμου προς όφελος των δημοτών.
Εγώ προσωπικά, με αυτό τον γνώμονα
ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, θυσιάζοντας χρόνο απο τις
επαγγελματικές μου δραστηριότητες
και απο την οικογένεια μου. Επίσης, η
στάση μου μεχρι σημερα εχει δείξει
οτι δεν ειμαι οπαδός της στείρας αντιπολίτευσης. Όσον αφορά τις γνώσεις
μου, παραπέμπω οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο στο βιογραφικο μου.
2. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που γράφτηκε
ολόκληρο Δελτιο Τύπου (ΔΤ) προς
απαντηση της στάσης μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλα θα ηθελα να
υπενθυμίσω οτι υπήρξε άλλος ενας
Δημοτικός Σύμβουλος που εξεφρασε
επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα του
συγκεκριμένου δανείου, ο οποίος
μεχρι σημερα εχει δείξει ισχυρή παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια με
αρκετά στοχευμένες παρεμβάσεις.
Τωρα επι του συγκεκριμένου·
1. Οπως αναφέρει το εισηγητικό σημείωμα του 1ου θέματος του 14ου Δημοτικού Συμβουλίου, το συγκεκριμένο
δάνειο χορηγείται απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) απο
πόρους του ίδιου και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤεπ) εξ' ημισιας. Το ΔΤ αναφέρει οτι συνομολογουνται δανεια απο δυο πιστωτικά
ιδρύματα, το ΤΠ&Δ και την ΕΤεπ. Στην
πράξη χορηγειται μόνο απο το ΤΠ&Δ.
Υποθέτω οτι γράφτηκε εκ παραδρομής.
2. Οπως διαφημίζεται σε έντυπο που
εχει διανεμηθεί, ο Δημος εχει διαθεσιμα 11,5 εκ €. Θα μπορούσε κάποιος
αρμόδιος να μας ενημερώσει για ποιους σκοπούς μπορουν να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα χρηματα;
Ποιά ειναι τακτικά και ποια έκτακτα;
Και απο τα έκτακτα, ποια ειναι ειδικευμένα και ποια μη ειδικευμένα. Ο Δήμαρχος που γνωρίζει το Δημόσιο
Λογιστικό, και τον ευχαριστω που με
βοηθάει να το μάθω, διοτι σίγουρα δεν
εχω την εμπειρία του, αναφερει οτι
δεν του επιτρέπεται να χρησιμοποι-

ήσει χρηματα απο τα διαθεσιμα του
Δήμου για την συγκεκριμένη επενδυση και προχωράει στην συναψη δανειου για να μην αυξήσει τα δημοτικά
τέλη. Το περασμένο Δεκέμβριο όταν
ειχε τότε επιλεγεί ο πρώτος μειοδότης
με προσφορά 930 χιλιαδες € ειχε αναφέρει οτι όλη η επενδυση θα καλυπτόταν απο ίδιους πόρους. Τελικά μετά
απο ένσταση, φαίνεται οτι επιλέγεται
ο επόμενος μειοδότης με προσφορά
1,8εκ €. Μετά απο αυτήν την εξέλιξη

επιλέγει να παρει δάνειο 1,6 εκ € και
οχι (1,800.000-930.000= ) 870.000€. Τι
έγινε; Δεν ήξερε τότε το Δημόσιο Λογιστικό; Ενω μπορεί να χρησιμοποιήσει απο τα διαθεσιμα 930 χιλιάδες €
δεν το κανει επιβαρύνοντας τον Δήμο
με τόκους; Ή κάπου χάθηκαν τα 930
χιλιάδες € απο τους κωδικούς που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν να
την συγκεκριμένη επενδυση;
3. Εάν στο Δημόσιο Λογιστικό η συγκεκριμένη θεωρείται επενδυτική δαπάνη και οχι λειτουργική δαπανη,
εφοσον εχει μεγαλύτερη του ενός
έτους ζωής, θα πρέπει να αποτελει αντικείμενο αποσβέσεων. Αν η ζωή της
επένδυσης ειναι για παράδειγμα οκτώ
(8) χρονια και εφαρμόζεται γραμμική
απόσβεση τότε ο δημος σε επιπεδο
ταμειακών
ροών
αποταμιεύει
(1.800.000/8=) 225 χιλιάδες € τον
χρόνο. Αν προσθέσουμε σε αυτό το
ποσο των 580 χιλιάδες € που, οπως
ανέφερε ο Δήμαρχος, εξοικονομείται
με βάση την μελέτη για το ενεργειακό
κόστος, το συνολικό ταμειακό όφελος
για τον Δήμο υπερβαίνει τις 800 χιλιάδες € ετησίως. Παράλληλα θα πρέπει
να προσθέσουμε σε επίπεδα οφέλους
το οτι ο προμηθευτής αναλαμβάνει κάποιο κόστος συντήρησης και επίσης
οτι ο δημος πληρώνει με καθυστέρηση
κάποια ποσά τους προμηθευτές του,
πράγμα που αποτελει ταμειακή διευκό-

λυνση. Αν σε ολα τα παραπάνω προσθέσουμε τις 930 χιλιάδες € που προ
εξαμήνου υπήρχαν, τότε ο δημος δεν
χρειάζεται δανεισμό για την εν λογω
επενδυση.
4. Ας υποθέσουμε οτι δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι 930 χιλιάδες € και
ο δημος αποφασίζει να παρει δάνειο
1,6 εκ €. Με τους όρους που έχουν
προταθεί (ποσό: 1.595 ετήσιο μέσο
επιτοκιο :3,15%), και με υπολογισμό
που εχω κανει, ενα δάνειο για τρία
χρόνια εχει τοκοχρεωλυτικές δόσεις
περίπου 566 χιλιάδες €. Ποσό που
υπερκαλύπτεται με άνεση απο τα
οφελη της επένδυσης. Γιατί να να δεσμευτεί ο δημος για δέκα χρονια; Σημειώνεται οτι το σύνολο των τόκων
στην δεκαετία ειναι κοντά στις 300 χιλιάδες € ενω στην τριετία ειναι λιγο
πανω απο 100 χιλιάδες € Δηλαδή ο
δημος γλιτώνει γύρω στις 200 χιλιάδες
€ σε τόκους.
5. Ενω αναφέρονται με διθυράμβους
οι χαμηλές προσφορές, τα μεγάλα
ποσά εξοικονόμησης, ενω αναλαμβάνονται μακροχρόνια δανεια, αλλάζοντας τελείως τις δαπάνες του δήμου για
ηλεκτροφωτισμό και τις ταμειακές του
ροές, πουθενά δεν αναφέρεται δέσμευση του δήμου για μείωση στα δημοτικά τέλη.
6. Πιστεύω και εύχομαι οι αρμόδιες
υπηρεσίες να παρακολουθούν το site
του ΤΠ&Δ, και ο δημος να μην εχει δεσμευτεί με τα επιτόκια που προσκόμισε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διοτι
απο 13-7-2017, υπάρχει αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων προς
τους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα για την κατηγορία των επενδύσεων, το spread ειναι
στο 3,7% .
7. Τέλος, θέλω να πιστεύω οτι λογω
του γεγονότος οτι ο δημος ειναι αξιόχρεος, σε αντίθεση με πολλούς άλλους δήμους, αν μετέφερε κάποια
ποσά διαθεσιμα στο ΤΠ&Δ, οχι ως
cash collateral αλλα ως προθεσμιακή
κατάθεση ίση χρονικά με τον χρόνο
του δανείου, θα πετύχαινε καλύτερους
όρους για το spread χορήγησης ή/ και
καλύτερο επιτοκιο για τα διαθεσιμα
του δήμου, πράγμα που θα ειχε το ίδιο
επενδυτικά και σε επίπεδο κόστους
αποτέλεσμα.
Κλείνοντας, θα ηθελα να τονίσω οτι
ειναι πολυ σημαντικό όταν αναλαμβάνονται δανεια για διάρκειες μεγαλύτερες της θητείας της εκάστοτε
δημοτικής αρχής, διοτι δεσμεύονται οι
επόμενοι απο τους προηγούμενους.
Αρα η οποιαδήποτε απόφαση πρέπει
να ειναι πολυ μελετημένη.
Με εκτίμηση,
Σπύρος Βαλατας
Δημοτικός Σύμβουλος & Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου
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H άμεση αντίδραση έσωσε το “Κάστρο του Χριστού” στο Κορωπί
Η αστραπιαία αντίδραση των οργανωμένων πυροσβεστικών δυνάμεων του Κορωπίου το απόγευμα της Τρίτης 18ης
Ιουλίου 2017 απέτρεψε ένα πολύ σοβαρό
περιστατικό φωτιάς στο νότιο τμήμα στο
«Κάστρο του Χριστού» στην οδό Φουφάγιας που αν εξελισσόταν θα κινδύνευαν
ανθρώπινες ζωές και το δασικό σύστημα
του κεντρικού και νότιου Υμηττού.

Η Πυροσβεστικιή Υπηρεσία του Δήμου
Κρωπίας, η Πολιτική Προστασία του και η
Εθελοντική του Ομάδα - τμήμα δασοπυρόσβεσης με επικεφαλής τον αντιδή-

μαρχο υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας
Θοδωρή Γρίβα και με με επικεφαλής τον
Διοικητή της Π.Υ Κρωπίας, Πύραρχο, Νικόλαο Σπάη κατόρθωσαν να δράσουν
γρήγορα, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν, και να
αποτρέψουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Στην κατάσβεση και στην υποστήριξη
συμμετείχαν, 4 πυροσβεστικά οχήματα

της Π.Υ Κρωπίας, ένα πυροσβεστικό
όχημα πρώτης προσβολής της Π.Υ Κρωπίας, ένα πυροσβεστικό όχημα 10 τόνων
του Δήμου Κρωπίας, το οποίο τροφοδό-

τησε άμεσα με νερό όλα τα πυροσβεστικά οχήματα της Π.Υ Κρωπίας καθώς
και 2 πυροσβεστικά οχήματα πρώτης
προσβολής του Δήμου, στελεχωμένα με
εκπαιδευμένα μέλη της Εθελοντικής
Ομάδας του Δήμου Κρωπίας και με υπαλλήλους πολιτικής προστασίας.
Κάηκε περιμετρικά των οικιών, χαμηλή
βλάστηση και αμπελοκαλλιέργειες· το
σημαντικότερο όμως είναι ότι αποτράπηκε η εξέλιξη της φωτιάς εντός των κατοικιών, που στις αυλές τους είχαν πεύκα
καθώς και σε παρακείμενη δασική έκταση
που θα μετέφερε τη φωτιά στον Υμηττό.
Συγκινητικές στιγμές εξελίχθηκαν μετά
την κατάσβεση της πυρκαγιάς όταν κάτοικοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους
στα πληρώματα των ανδρών της Π.Υ για
την προσπάθειά τους. Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης, με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ειδοποίησε να σταλεί άμεσα το
δεκάτονο πυροσβεστικό όχημα του
Δήμου και πήγε άμεσα στην περιοχή,
όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της
κατάστασης.
Σε δηλώσεις του μετά την θετική έκβαση
του περιστατικού επισήμανε: «Ήταν ένα
πολύ ύποπτο περιστατικό που δεν εξελίχ-

θηκε γιατί οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις έδρασαν οργανωμένα και αστραπιαία. Μπράβο, στην Π.Υ Κρωπίας και στο
προσωπικό της, στην πολιτική προστασία
του Δήμου και την εθελοντική ομάδα.
Αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα οργανωμένης κρατικής και αυτοδιοικητικής
συνεργασίας και δράσης.Το ανακριτικό
τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος έχει
επιληφθεί του περιστατικού και διερευνεί
τα αίτια. Καλώ σε επαγρύπνηση όλους
τους κατοίκους, συλλόγους για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και των
δασικών οικοσυστημάτων του Δήμου
μας».

Ασυνείδητοι πολίτες ρυπαίνουν όπου βρουν
Eυκαιρία βρήκαν ασυνείδητοι κάτοικοι τις ημέρες της απεργίας των εργατών καθαριότητας και πετούσαν τα σκουπίδια και ογκώδη αντικείμενα όπου έβρισκαν...
Αποτέλεσμα στην περιοχή του Δήμου Κορωπίου παρατηρήθηκε εντονα το φαινόμενο πολλαπλής απόρριψης ογκωδών αντικειμένων, ειδών φανοποιίας, μπάζων, κλαδιών και προϊόντων κλαδεμάτων.

Προς τούτο ο Δήμος Κρωπίας προέβη σε ανακοίνωση την οποία παραθέτουμε:
«Ο Δήμος Κρωπίας κατάφερε το τελευταίο διάστημα παρά την απεργία που κήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑ να διατηρήσει τις περιοχές του καθαρές με την επικέντρωση
στην αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων. Όμως αυτή την υπερπροσπάθεια
(που συνέτεινε και το δομικό πρόβλημα του Δήμου με την έλλειψη προσωπικού
και χειριστών) δεν την σεβάστηκαν ορισμένοι ασυνείδητοι πολίτες- συνεπικουρούμενοι από τις γνωστές μετακινούμενες ομάδες και ασυνείδητους άλλων περιοχών- και εναπόθεσαν ογκώδη αντικείμενα, μπάζα, προϊόντα κλαδέματος κοπής
γκαζόν, φανοποιίας κ.α σε πολλές περιοχές της επικράτειας του Δήμου μας. Αξί-

ζει να σημειωθεί ότι αυτό το φαινόμενο εντάθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου στο μέσον σχεδόν της αντιπυρικής περιόδου.
Η επιχείρηση απομάκρυνσης των ογκωδών αντικειμένων ξεκίνησε.
Καλούμε τους τοπικούς συλλόγους και συνολικά τους πολίτες να καταγγέλλουν
όσους εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα και κάθε εύφλεκτο υλικό και βάζουν σε
κίνδυνο τα δάση μας, τις περιουσίες μας και κυρίως τις ανθρώπινες ζωές μας. Ο
Δήμος Κρωπίας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή του σχεδίου
διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών σε όλες τις περιφερειακές περιοχές του.
Για το λόγο αυτό αναζητεί από τον Ιούνιο του 2017, 30 γηπεδικούς χώρους για
δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης που θα στηρίξουν το Πράσινο Σημείο Ανακύκλωσης.
Καλούμε ιδιοκτήτες τέτοιων χώρων να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στο www.koropi.gr και στα τηλέφωνα
210-662 23 24 (εσωτ.112-113) και θα παραταθεί για όσο χρόνο χρειαστεί».
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“Κοίτα τους” με τη θεατρική
ομάδα του Δήμου 3Β
Το έργο “Κοίτα τους” ανέβασε για τρεις παραστάσεις η θεατρική ομάδα του Δήμου 3Β στο θέατρο της Βάρης.
Η αιχμηρή κωμωδία “Κοίτα τους” του Μάριου Ποντίκα είναι
μία ανθολογία των στερεότυπων της νεοελληνικής συμπεριφοράς.
Είναι σας ένα καθρέφτης τοποθετημένος κατάφατσα στους
θεατές, που τολμά να τους παρουσιάσει αφτιασίδωτη την
εικόνα τους. Συνδυάζει διασκέδαση, ωραίο λόγο, χιούμορ,

επικαιρότητα και κοινωνική κριτική.
Ο Θίασος 3Β απαρτίζεται από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς:
Βαγγελιώ Κονδάκη – Γιάννη Μανιά
Τάνια Παπαϊωάννου – Βασιλική Πατεράκη
Έλενα Σουλιώτη – Θεοδώρα Μουζακιάρη
Πόλυ Παπαδοπούλου – Βερονίκ Ζωγράφου
Θανάσης Μπεφάνης – Κωνσταντίνος Κριεζής
Γιάννης Λάλος – Αννίτα Μωραΐτου
Βαρβάρα Βιτάλη – Παρασκευή Μπαρμπούτση
Δήμητρα Γάρδια – Αιμιλία Παπαβασιλείου
κάτω από τη διδασκαλία του σκηνοθέτη – ηθοποιού Τάσου
Αλατζά.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
στο ΚΔΑΠ

Yποδειγματική λειτουργία βρήκε στο ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ» ) του
Δήμου Σαρωνικού ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης κατά
την επίσκεψή του εκεί την Τρίτη 18 Ιουλίου, με την πρόεδρο του Δ.Σ. Μαρία Κόλλια.
Το ΚΔΑΠ απασχολεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και
συγκεκριμένα, μουσικό, ζωγράφο, θεατρολόγο, φιλόλογο,
γλύπτη, γυμναστή και καθηγητή κατασκευών χειροτεχνίας.
Το καλοκαίρι λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 ως τις
15.30 ενώ το χειμώνα από τις 12.30 έως τις 18.30 καθημερινά και από τις 9.00 ως τις 14.00 κάθε Σάββατο.

Η διπλή κατεύθυνση της
πλατείας Κρήτης στη Βούλα!
Γράφαμε για τις ρυθμίσεις του κυκλοφοριακού που προετοιμάζει ο Δήμος 3Β με μελετητικά γραφεία και επισημαίναμε ότι στην πλατεία Κρήτης (σύνορα Βούλας - Γλυφάδας), όπου περνάει το Τραμ δεν προβλέπεται τίποτα, παρ’ ότι είναι από τα πιο
επικίνδυνα σημεία του Δήμου, αφού η πλατεία έχει δύο ρεύματα κυκλοφορίας!!
Στην πλατεία ερχόμενος από την παραλιακή προς Γλυφάδα δεν μπαίνει δεξιά για
να κάνει την πορεία της, αλλά μπαίνει στην έξοδό της με αποτέλεσμα να συμβαίνουν καθημερινά τροχαία ατυχήματα, κάτι που θεώρησε ανύπαρκτο ο μελετητής στις παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κι όμως ήρθε ο χρόνος να το επιβεβαιώσει με τον πιο τραγικό τρόπο.
Αυτοκίνητο ΙΧ μπαίνοντας στην ...έξοδο της πλατεία συγκρούστηκε με άλλο
όχημα και πήρα άμεσα φωτιά με αποτέλεσμα να καλεί ολοσχερώς.
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ːˑʿˆʿˑˍː˂
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµάνδρου,
ἄρχεσθαι &
Ἀναξιοποιήσεως*,
παύεσθαι
Αποδείξαμε στο προηγούμενο φύλλο (αρ. 993/
15.7.17) πως ο Αναξίμανδρος πέρα από τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είχε αναπτύξει και έντονη
ενεργό πολιτική δράση, όπως μας παραδίδεται πάντα
από τις πηγές, ηγήθηκε του αποικισμού της Απολλωνίας της Ποντικής εξουσιοδοτημένος από την πατρίδα του, τη Μίλητο (Αιλιανός, “Ποικίλη Ιστορία”, Γ’
17, 9-10), γεγονός που καταδεικνύει πως ήταν μια πολυσχιδής διάνοια που συνδύασε την Επιστημονική
Σκέψη με την Πολιτική Δράση. Έτσι ήταν οι περισσότεροι Προσω-κρατικοί, άνθρωποι του Πνεύματος
αλλά και της Δράσης. Συνδύαζαν τη Θεωρία με την
Πράξη.
Ο Ηρόδωρος ο Ηρακλειώτης (6ος αιώνας π.Χ.) ο Ποντικός, από την Ηράκλεια του Πόντου, σύγχρονος του
Εκαταίου του Μιλησίου και του Φερεκύδη του Σύρου,
πατέρας του φιλοσόφου/σοφιστή Βρύσωνα έγραψε
τα “καθ’ Ηρακλή” και τα “Αργοναυτικά”. Είναι ο ιστορικός που μας ετυμολόγησε την προέλευση της Μιλήτου από την μίλακα/σμίλακα.

«Πλεῖστον ἐν Ἑλλάδι κῦδος ὀρεῖται ἀνδρῶν κρινοµένων ἐν βασάνῳ σοφίης».
(Παυσανίας, 110-180, Περιηγητής - Γεωγράφος, “Ελλάδος Περιήγησις” βιβλίο 9ο, “Βοιωτικά”, κεφ. 38,4)

(= θα εξασφάλιζε/προσπόριζε πολύ μεγάλη δόξα /
φήμη στην Ελλάδα, αν οι άνθρωποι κρίνονταν με κριτήριο / βάση / μέτρο την εξέταση της σοφίας τους).
ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω ελεγειακό επίγραμμα είναι χαραγμένο στο μνήμα του Ησιόδου από τον Ορχομένιο
ποιητή επικό Χερσία και αποτυπώνει απόλυτα όλη την
δεινή κοινωνικοπολιτική κατάσταση της σημερινής
Ελλάδας την οποία θα την είχαμε αποφύγει, αν διαβάζαμε Παυσανία (= ο παύων την ανίαν) και εφαρμόζαμε ό,τι μας παρέδωσε. Δυστυχώς τα κριτήρια και τα
μέσα επιλογής των σύγχρονων ανθρώπων καθώς και
το αξιακό τους σύστημα είναι διαφορετικό από εκείνη
την εποχή. Σήμερα πρυτανεύει και πλεονάζει αντί της
Λογικής η βλακεία, η ανοησία, η αμυαλιά η αφροσύνη
/ ασοφία. Η πορεία της χώρας μας θα ήταν διαφορετική αν σκεπτόμαστε με σταθμισμένη Ευ-βουλία (ορθολογικά) και όχι με απύθμενη Α-βουλία.
Πολλά απ’ όσα γεγονότα συνέβησαν στο παρελθόν
μπορεί να μην έχουν σχέση με την επικαιρότητα.
Όταν όμως έχουν, προσφέρουν αβίαστα τη γνωστική
επιρροή για την εικόνα της σημερινής μορφής τους
ακόμη και τη σκευή (εξοπλισμό-αρματωσιά) για εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής εμβέλειας.
Θα ήθελα να ελπίζω πως παρέχουν αφορμή/τροφή
και για παραπέρα σκέψεις.

ΕΒΔΟΜΗ

Πρόθεσή μας δεν είναι να αναμασάμε τα γνωστά,
αλλά από τα γνωστά να φτάσουμε «στο βάθος του
αγνώστου για να βρούμε το νέο», στο βυθό του
αγνώστου για να ανακαλύψουμε το καινούργιο, όπως
θα ‘λεγε ο Σαρλ Πιερ Μπωντλαίρ (1821-1867), Γάλλος ποιητής στην ποιητική του συλλογή «τα Άνθη του
Κακού», (Fleurs du Mal).

υποστηρίζουν πως λάβαμε το “Φως εξ Ανατολής” (ex
Oriente Lux).
Πρωταρχικός μας στόχος και επιδίωξη είναι η αναζήτηση, η ανεύρεση, η προβολή και η προώθηση των
ελληνικών κατα-βολών μας, και η αποφυγή των χαλκευμένων δια-βολών, εισ-βολών, μετα-βολών.

Το σημερινό πολιτισμικό πλαίσιο της κοινωνίας μας
είναι Αντι-δημιουργικό, Αντι-παραγωγικό, Αντι-ορθολογιστικό, αντι-δημοκρατικό, ΥΠΕΡ-ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ.

Ο Γ. Σεφέρης (1900-1971) που τιμήθηκε με Νομπέλ
Λογοτεχνίας το 1963, διαλαλούσε πως: «σβήνοντας
ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις
και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον και είναι
θλιβερή πια η ζωή, που μοιάζει με ακατοίκητο σπίτι»!

Η Παιδεία απαιτεί ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ!
Το Πολιτικό Σύστημα απαιτεί ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!
Η Κοινωνική Προαγωγή απαιτεί ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ!
Αν είσαι καινοτόμος θα πρέπει να μην κάνεις τίποτε,
για να μη δυσκολέψεις αυτούς οι οποίοι είναι βολεμένοι. Εμείς αντίθετα επιδιώκουμε και επιχειρούμε
τη ρήξη/ την τομή για να ξεβολέψουμε τους ήδη βολεμένους.
Κάποιοι διπρόσωποι εκσυγχρονιστές / νεωτεριστές
μάς χαρακτηρίζουν ως γραφικούς και αναχρονιστικούς μα όποτε τους συμφέρει, για να υποστηρίξουν
ετερόκλητα συμφέροντα, αναφωνούν πως «οι ήρωες
πολεμούν σαν τους Έλληνες».
Ο Γάλλος ποιητής, διπλωμάτης και θεατρικός συγγραφέας Πωλ Κλωντέλ (1868-1955), Paul Claudel είχε
πει πως: «υπάρχουν δυο τρόποι για να ακτινοβολείς
/ λάμπεις είτε να αντανακλάς το φως είτε να το δημιουργείς».
Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι ο δημιουργός του
φωτός, ο Φωτοδότης Ήλιος και εμείς αντανακλούμε
την ενέργεια την οποία δεχόμαστε απ’ αυτόν.

«Ἄπλουν γάρ εἶναι τότε τήν θάλασσαν ταύτην καί καλεῖσθαι Ἄξενον διά τό δυσχείµερον
καί τήν ἀγριότητα τῶν περιοικούντων ἐθνῶν
καί µάλιστα τῶν Σκυθικῶν, ξενοθυτούντων
καί σαρκοφαγούντων καί τοῖς κρανίοις
ἐκπώµασι χρωµένων· ὕστερον δ᾽Εὔξεινον
κεκλῆσθαι τῶν Ἰώνων ἐν τῇ παραλίᾳ ἀποικίας κτισάντων».

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«Και Ἀναξίμανδρος δέ ἡγήσατο
τῆς ἐς Ἀπολλωνίαν ἐκ Μιλήτου ἀποικίας».
(Αιλιανός, 175-235, “Ποικίλη Ιστορία” Γ’, 17)

(= Ο Αναξίμανδρος ήταν επικεφαλής
αποικίας που έστειλε η Μίλητος στην
Απολλωνία την Ποντική - του Ευξείνου
Πόντου ή της Μαύρης θάλασσας).
(Στράβων, 64-24 μ.Χ., Γεωγράφος, Φιλόσοφος και Ιστορικός, “ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ”, βιβλίο 7ο, 3,6).

[= γιατί η θάλασσα αυτή ήταν τότε ακατάλληλη για
πλεύση, άπλευστη/αδιάπλευστη και την ονόμαζαν
Άξενη/αφιλόξενη, εξαιτίας του ότι είναι εκτεθειμένη
στην κακοκαιρία και για τη βαρβαρότητα των εθνών
που κατοικούν πέριξ και κυρίως των Σκυθικών, οι
οποίοι θυσιάζουν ξένους και τρώνε ωμές σάρκες ανθρώπων και χρησιμοποιούν τα κρανία τους ως ποτήρια / αγγεία κρασιού· ύστερα όμως ονομάστηκε
Εύξεινος (φιλόξενος) επειδή οι Ίωνες έστησαν / ίδρυσαν στην παραλία του εκατοντάδες αποικίες].
ΣΧΟΛΙΟ: Αυτές είναι οι “Ανατολικές επιδράσεις” τα
“πολιτιστικά επιτεύγματα” των λαών της Ανατολής,
που πολλοί αργυρώνητοι παρεπιστημονολογούντες

Το υπουργείο Α-παιδείας “σεβάστηκε” απόλυτα τη διδακτική του ρήση, την έκανε πράξη και έσβησε πολλά
κομμάτια του παρελθόντος, ένα απ’ αυτά ήταν ο Α’
και Β’ αποικισμός από την Α’ Λυκείου, το σχολ. έτος
2016-2017, λόγω του έντονου αρνητικού αποικιακού
πνεύματος που καλλιεργείται στους μαθητές (εξάπλωση, εκμετάλλευση, επεκτατισμός / ιμπεριαλισμός).
Ο Α’ και Β’ αποικισμός αποτελεί απ’ τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας. Σε
όλα σχεδόν τα παράλια της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου, από τη χερσόνησο της Κριμαίας ως
τις ακτές της Ισπανίας ιδρύονται νέες ελληνικές πόλεις (Β’ αποικισμός).
Το Υπουργείο Α-Παιδείας θεώρησε την ενότητα αυτή
περιττή και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού παραπέμπει συνειρμικά σε αποικιοκρατικές κατακτήσεις
και πολέμους, και στα πλαίσια της μεταναστευτικής
πολιτικής, την αφαίρεσε από τη διδακτέα ύλη της
ιστορίας. Γι’ αυτό και σας ανέφερα τη διαδικασία
αποίκησης μια που τώρα και στο εξής δεν θα διδάσκεται πια στα ελληνικά σχολεία.
Από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας αποτελεί επίσης εκείνο που περιλαμβάνει τις φιλόδοξες προσπάθειες των προγόνων
μας να ανοίξουν νέους ορίζοντες εμπορικής και πολιτιστικής επαφής με λαούς και εθνότητες αγνώστων
σ’ αυτούς περιοχών μέχρι τότε.
Τα ελληνικά πλοία μετέφεραν τους θαλασσοπόρους
που αψηφώντας τους κινδύνους ανταποκρίθηκαν στη
μεγάλη πρόκληση και πειρασμό να εξερευνήσουν και
να αποκτήσουν νέα γη. Αυτή η δραστηριότητα που
κλιμακώθηκε στα τέλη του 8ου και συνεχίστηκε μέχρι
τον 6ο χαρακτηρίστηκε από τον R. Hopper ως
«Εποχή των Περιπετειών».
Αποτέλεσμα αυτής της ριψοκίνδυνης περιπέτειας
ήταν η ίδρυση ενός αρκετά μεγάλου αριθμού αποικιών διασκορπισμένων σ’ ολόκληρη τη λεκάνη της
Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου και σε όλο σχεδόν
τον τότε γνωστό κόσμο.
Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο επιχειρείται και επιτελείται η μεθοδευμένη σταδιακή αποψίλωση της
ιστορίας μας. Στοχεύουν να σταματήσουν να καλλιεργούν στο υποσυνείδητο των μαθητών τη μεγαλειώδη και μνημειώδη όχι μνημονιακή κληρονομιά του
Ελληνισμού και να την αντικαταστήσουν με (μιζέρια)
εξαθλίωση, αθλιότητα, κακομοιριά και ηττοπάθεια.
―――――
* Το να μην έχει κάτι κατάλληλα αξιοποιηθεί ώστε να μπορεί να επιφέρει καρπούς. Το να παραμένει ανεκμετάλλευτο, όπως για παράδειγμα ο πανάρχαιος και μοναδικός πολιτισμός μας.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος

22 IOYΛIOY 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 15

ΕΒΔΟΜΗ

Με “Ακτιο Οδηγό” ή
φροντίδα στο σπίτι;
με την Άννα Μπουζιάνη
Η επαφή μας με τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων
“Ακτιος Οδηγός” μας έδωσε το έναυσμα να κάνουμε
κάποιες ερωτήσεις που απασχολούν πολλές οικογένειες που έχουν αγαπημένα τους πρόσωπα, ηλικιωμένα - και με προβλήματα άνοιας.
Αρχικά μας εντυπωσίασε ο χώρος που τον επισκεφθήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Επίπεδα για “ξενοδοχειακούς” επισκέπτες μέχρι νοσούντες σε βαριά
κατάσταση. Ομως όλα ευχάριστα, πολύχρωμα και με
μια καταπληκτική θέα στον κόλπο της Βάρκιζας.
Ετσι λοιπόν μπήκαμε στο δίλημμα να ρωτήσουμε:
Μακροχρόνια Κλειστή Περίθαλψη ή Φροντίδα στο
σπίτι; Την απάντηση πήραμε από τον Δρα. Κωστή
Προύσκα* με μεγάλη ευχαρίστηση.
Κυρία Μπουζιάνη, σχετικά με το ερώτημά σας μπορώ
να σας πω ότι η απόφαση να αναλάβει κάποιος άλλος
τη φροντίδα ενός δικού μας ανθρώπου δεν είναι
πάντα μια εύκολη απόφαση. Αντιθέτως θα έλεγα ότι
είναι δύσκολη και πόσο μάλλον στην Ελλάδα που οι
οικογενειακοί δεσμοί είναι ισχυροί και η αίσθηση της
υποχρέωσης απέναντι στους γονείς μας δημιουργεί
ενοχές ακόμα και όταν δεν υπάρχει άλλη λύση. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση πάντως μια ολοκληρωμένη
εκτίμηση των αναγκών των δικών μας ανθρώπων και
να μπουν αυτές σε άμεση προτεραιότητα.

Κύριε Προύσκα, πότε παίρνει κάποιος την απόφαση
να αναθέσει τη φροντίδα ενός δικού του ανθρώπου
σε μια Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων;
Δρ.Πρ.: Εξαρτάται από την περίπτωση. Ορισμένοι επιλέγουν να αναθέσουν τη φροντίδα του ηλικιωμένου
σε μια μονάδα φροντίδας από τα αρχικά στάδια της
νόσου. Σίγουρα σ’ αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια
ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση με συνδυασμό φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Συνήθως όμως παίρνει κάποιος την
απόφαση να απευθυνθεί σε μια μονάδα φροντίδας
ηλικιωμένων όταν πια η κατάσταση έχει δυσκολέψει
αρκετά. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούνται διαταραχές στη σίτιση, τον ύπνο, τη συμπεριφορά (επιθετικότητα, διέγερση) ή έντονη άρνηση στη λήψη της

φαρμακευτικής τους αγωγής. Πρόκειται για περιπτώσεις που η αντιμετώπιση στο σπίτι είναι πρακτικά αδύνατη και στο πρόβλημα αυτό εγκλωβίζονται διαρκώς
οι, πλέον εξουθενωμένοι, συγγενείς. Η λύση μιας
εξειδικευμένης μονάδας δεν αποτελεί απαραίτητα
μια μόνιμη κατάσταση. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να δώσει λύση και σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα όπως η ρύθμιση της φαρμακευτικής του
αγωγής, τη βελτίωση του ύπνου, την επαρκή σίτισή
του ή της επούλωσης κατακλίσεων, θέματα που αντιμετωπίζουν αρκετά συχνά ηλικιωμένοι και χρήζουν
έγκαιρης και σωστής παρέμβασης.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι προϋποθέσεις για
ασφαλή και ποιοτική φροντίδα στο σπίτι;
Δρ.Πρ.:Η φροντίδα στο σπίτι είναι δυνατή κυρίως στα
αρχικά στάδια της νόσου. Για την φροντίδα στο σπίτι
χρειάζεται κάποιος αμειβόμενος και εκπαιδευμένος
φροντιστής σε πλήρες ωράριο και ένας αντικαταστάτης σε περίπτωση που απουσιάσει. Είναι σημαντικό
να παρέχεται ένα περιβάλλον που εκτός απο τις άμεσες νοσηλευτικές ανάγκες να καλύπτει τις ανάγκες
για απασχόληση, κοινωνικοποίηση και δραστηριότητες νοητικής ενδυνάμωσης ώστε να μπορούμε να μιλάμε και για ποιοτική ζωή. Σαφέστατα, ένα δίκτυο
ιατρών και ειδικοτήτων, όπως ψυχολόγοι και φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ώστε να
υπάρχει επαρκής κλινική παρακολούθηση και παρέμβαση. Βέβαια, όσο η νόσος εξελίσσεται χρειάζεται
όλο και πιο εντατική και εξειδικευμένη φροντίδα η

εφαρμογή της οποίας στο σπίτι συναντά πολλές δυσκολίες.

Γιατί να αναθέσει κάποιος τη φροντίδα του συγγενή
του με άνοια σε μια εξειδικευμένη μονάδα φροντίδα
ηλικιωμένων;
Δρ.Πρ.:Η διαμονή σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων
είναι η μόνη εναλλακτική της φροντίδας στο σπίτι.
Πολλά από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην
κατ’ οίκον παροχή φροντίδας, αντιμετωπίζονται με
επιτυχία στις εξειδικευμένες μονάδες. Οι επαγγελματίες υγείας εργάζονται σε εναλλασσόμενες βάρδιες, καθιστώντας τον κίνδυνο σωματικής
εξάντλησης λιγότερο πιθανό. Οι φροντιστές είναι εκπαιδευμένοι να παρέχουν ατομική περιποίηση και υγιεινή, και να αναλαμβάνουν τη σίτιση του ασθενή. Οι
ιατροί και οι νοσηλευτές που βρίσκονται καθημερινά
στη μονάδα μπορούν και αναγνωρίζουν άμεσα τις ιατρικές και νοσηλευτικές ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν.
Εξειδικευμένοι φυσιοθεραπευτές παρέχουν εξατομικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη διατήρηση
της κινητικότητας και της μϋικής δύναμης.
Επιπλέον τα προγράμματα δραστηριοτήτων που παρέχονται είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό πλαίσιο
βοηθούν να κρατούνται οι ασθενείς δραστήριοι και σε
εγρήγορση.
Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις καθυστερούν την εξέλιξη της
άνοιας και βοηθούν στην επιτυχή διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις αλλαγές στην
προσωπικότητα και τις διαταραχές στη συμπεριφορά.
Ένα δυναμικό μοντέλο φροντίδας ηλικιωμένων με
άνοια, όπως αυτό που εφαρμόζεται στις μονάδες του
Άκτιου (www.aktios.gr), φαίνεται να έχει ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα.
* Ο Κωστής Προύσκας PhD είναι Ψυχολόγος – Δρ Γεροντολογίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Άκτιος
Α.Ε. και Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Γεροντολογικής
και Γηριατρικής Εταιρίας
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Αναζητείται άμεσα
ένας πραγματικός
Ηγέτης
Πραγματικά ζούμε ημέρες απόλυτης οικονομικής και
κοινωνικής εξαθλίωσης όπου οι Πολιτικοί όχι μόνο αδυνατούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του λαού
αλλά ... αντιθέτως φαίνεται ότι συμβάλουν ηθελημένα
και με σχέδιο στην διόγκωση αυτών!
Η υποκρισία πλέον περισσεύει και φτάνει στα όρια της
αθλιότητας και αναφέρω ως πρόσφατο παράδειγμα το
γεγονός όπου 60 βουλευτές της κυβέρνησης οι οποίοι
αφού πρώτα υπερψήφισαν το νέο εισαγόμενο από τους
τοκογλύφους μνημόνιο τώρα στέλνουν επιστολή στην
υπουργό εργασίας και ζητούν "δήθεν" την προστασία
των συνταξιούχων!!!
Οι γνωστοί Γραμματείς και Φαρισαίοι Υποκριτές της
Καινής Διαθήκης φαντάζουν μικροί μπροστά τους αφού
καθημερινά αυτοαναιρούνται στα τηλεοπτικά πάνελ και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς Τσίπα και
ντροπή.
Προσωπικά δεν μου κάνουν πια εντύπωση οι συχνές
διαδικτυακές επιθέσεις στους λειτουργούς της δικαιοσύνης (και όχι μόνο) του γνωστού γραφικού μουσάτου
υφυπουργού ο οποίος λειτουργεί ξεκάθαρα από το Μαξίμου ως εμπροσθοφυλακή της παραπληφόρησης και
του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης!
Είναι ολοφάνερο το νέο σχέδιο των κυβερνώντων οι
οποίοι λειτουργούν με έξωθεν εντολές και δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων που
κρίνουν αντισυνταγματικές και παράνομες πολλές πολιτικές αποφάσεις και γι’ αυτό ξεκινούν το δόλιο σχέδιο
της απαξίωσης του θεσμού και των λειτουργών που τον
υπηρετούν.
Για μένα είναι σίγουρο ότι ο κ. Τσίπρας και η παρέα του
(αν δεν προκύψει κάποιο έκτακτο γεγονός) θα κάνουν
εκλογές στο τέλος του 2018 πουλώντας μας και πάλι
την γνωστή Αριστερή τους "Αντίσταση".
Συγκεκριμένα θεωρώ ότι πριν τις εκλογές θα κατηγορούν την ΝΔ πως θα εφαρμόσει το 2019 αυτά που οι
ίδιοι ψήφισαν δηλ. τις νέες περικοπές των συντάξεων,
αλλά και την μείωση του αφορολόγητου.
Φυσικά θα μας υπόσχονται ότι αυτοί δεν θα τα εφαρμόσουν και πιθανόν να μας ξαναπουλήσουν και πάλι το
παραμύθι της σκληρής διαπραγμάτευσης με απώτερο
βέβαια σκοπό να μην καταποντιστούν εκλογικά για να
έχουν λόγο στις μετεκλογικές διεργασίες και κυβερνητικές συμμαχίες!
Δυστυχώς, το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας
αλλά και των εγγονιών μας φαντάζει ζοφερό μιας και
την δεδομένη στιγμή η μεν κυβέρνηση μας κοροϊδεύει
ασύστολα και η δε αντιπολίτευση προς το παρόν δεν
μας προτείνει αξιόπιστες λύσεις, παρά μόνο ότι θα πρέπει αν έρθει στην κυβέρνηση να τηρήσει τις υπογραφές
αυτών που τώρα ... αντιπολιτεύεται και κατηγορεί!!!
Αδιέξοδες καταστάσεις όπου αναζητείται άμεσα ένας
πραγματικός Ηγέτης (γνήσιος Πατριώτης) ο οποίος θα
συνενώσει την (εσκεμμένη) πολυδιάσπαση των πολιτικών σχηματισμών και κινήσεων και κυρίως όλων όσων
αντιδρούν σε όλα αυτά τα τραγικά και παρανοϊκά που
συμβαίνουν στην χώρα και στο λαό μας!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: johnpreve@gmail.com

ΕΒΔΟΜΗ

Στήριξη Ιαματικού τουρισμού
στους Δήμους
Στοχευμένο
ερωτηματολόγιο,
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
προώθησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στους δήμους
όλης της χώρας για τη χαρτογράφηση των υποδομών ιαματικού
τουρισμού.
Η έρευνα πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της προετοιμασίας, πρόσκλησης, χρηματοδότησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ
2014 – 2020), που αφορά
στην αξιοποίηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΙΦΠ)
και στόχοι είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των ιαματικών
φυσικών πόρων της χώρας,
η χαρτογράφηση των αναγκών ανάδειξης και αξιοποίησης
τους καθώς και των αναγκών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα
που θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η αρμόδια ειδική γραμματεία
για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας, θα συντελέσουν καθοριστικά στην έκδοση της σχετικής
αναπτυξιακής πρόσκλησης με την
αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα στο φθινόπωρο.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελ-

λάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο
υδάτινο ιαματικό δυναμικό σε διαφορετικά περιβάλλοντα του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, η
αναβάθμιση και η προβολή του,

O Σημίτης είναι αλλιώς
Παρακολουθώντας τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ένα
νεαρό άτομο, ας πούμε ηλικίας μεταξύ είκοσι και εικοσιπέντε, δεν πρόκειται ποτέ να μάθει ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος υπήρξε υπουργός τις περιόδους που ο κ.
Σημίτης ήταν πρωθυπουργός. Είναι ως αν ο κ. Τσοχατζόπουλος να υπήρξε υπουργός μιας περιόδου χωρίς
κυβερνήσεις, χωρίς φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, χωρίς κόλακες δημοσιογράφους που ποτέ δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν έστω αποχρώσες ενδείξεις διαφθοράς.
Τα παραπάνω έχουν την σημασία τους, μιας και τελευταία έχει γίνει τόσος λόγος για την ευθύνη που φέρει ο
κ. Τσίπρας για τις πράξεις ή τις παραλείψεις υπουργών
του. Αν ο κ. Τσίπρας ευθύνεται για το τι συμβαίνει στο
υπουργικό του συμβούλιο, τότε γιατί ο κ. Σημίτης θεωρείται απλά άμοιρος ευθυνών; Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος δεν ήταν η εξαίρεση
του κανόνα. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις των κκ. Παπαντωνίου, Μαντέλη και Τσουκάτου. Στην κυρίαρχη
αφήγηση των γεγονότων ο κ. Τσοχατζόπουλος ήταν η
εσωτερική αντιπολίτευση του κ. Σημίτη, κάτι διαφορετικό από τον κ. Σημίτη. Μόνο που οι Παπαντωνίου, Μαντέλης και Τσουκάτος ήταν της λεγόμενης
εκσυγχρονιστικής πτέρυγας του κ. Σημίτη. Οι δε Μαντέλης και Τσουκάτος ήταν του στενού πρωθυπουργικού
περιβάλλοντος.

αποτελεί στρατηγική ανάγκη. Η
ορθή επένδυση στον τομέα του
θερμαλισμού, θα συμβάλει στο να
αποτελέσουν οι δήμοι που διαθέτουν ιαματικές πηγές, πόλο έλξης
για επισκέπτες βρισκόμενους υπό
θεραπεία ή που απλώς επιθυμούν
να επωφεληθούν από τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών
πηγών, προσφέροντας με αυτό τον
τρόπο ένα πρόσθετο διαφοροποιημένο τουριστικό
προϊόν για τη χώρα»,
όπως σημειώνεται στην
σχετική επιστολή του
υπουργείου προς τους δήμους.
Η έρευνα γίνεται με απλό
και λειτουργικό τρόπο,
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
συμπλήρωσης
ερωτηματολογίου (39 σελίδων) και θα έχει διάρκεια δύο
μηνών δηλαδή μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017.
H στήριξη του ιαματικού τουρισμού θα γίνει μέσω του ΕΣΠΑ

Το θέμα δεν είναι μόνο τα πολλαπλά και αποδεδειγμένα
συμβάντα διαφθοράς της περιόδου Σημίτη. Ένα άλλο
θέμα τότε ήταν αντίδραση του κ. Σημίτη στις καταγγελίες για διαφθορά. «’Όποιος έχει στοιχεία να πάει στον
εισαγγελέα» ήταν η τότε απάντηση του κ Σημίτη, ενώ
όλη η Ελλάδα γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε με τις
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ενώ όλοι ήξεραν ότι αν
δεν υπήρχε δράση από την κορυφή της κυβέρνησης δεν
υπήρχε περίπτωση δικαστικός να αναλάβει μια ευθεία
σύγκρουση με την κυβέρνηση.
Ο κ. Σημίτης όχι μόνο δεν έκανε τίποτε για να αντιμετωπίσει την διαφθορά στις κυβερνήσεις του, αλλά προσπάθησε να δημιουργήσει όσον το δυνατόν και
περισσότερα εμπόδια για την διαλεύκανση και δημοσιοποίηση τέτοιων υποθέσεων. Το 1996 όχι μόνο θα
διατηρηθεί η διάταξη του Συντάγματος για την ευθύνη
υπουργών, αλλά θα γίνει η προσπάθεια ώστε η παραπομπή υπουργού στην δικαιοσύνη να πρέπει να γίνει με
αυξημένη πλειοψηφία, πράγμα που θα έκανε τις παραπομπές υπουργών κάτι ακόμα πιο δύσκολο και σπάνιο.
Ταυτόχρονα γίνεται δραματικά πιο αυστηρό το πλαίσιο
για τον τύπο με ποινές που έχουν ως στόχο την αποθάρρυνση ρεπορτάζ για θέματα διαφθοράς.
Οι κυβερνήσεις Σημίτη μέχρι στιγμής έχουν αποδειχτεί
οι πιο διεφθαρμένες της μεταπολίτευσης. Ο κ. Σημίτης
όμως κρίνεται ως κάτι ξεχωριστό από τη περίοδο που
κυβέρνησε και πρωταγωνίστησε. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να σε κρίνουν αυτοί που δημιούργησες.
Ναπολέων Λιναρδάτος
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«Γιατί καρκινοβατεί το
σχέδιο πόλης στο Κίτσι»;
Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο μας επιστολή
“ανώνυμου” αναγνώστη με τίτλο: «Γιατί καρκινοβατεί
το σχέδιο πόλης στο Κίτσι».
Είναι ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές,
μια που η περιοχή υποφέρει από τη μή ενταξή της στο
σχέδιο πόλης.
Στην επιστολή απαντά η Δημοτική Αρχή Κρωπίας και
συγκεκριμένο το γραφείο Δημάρχου την οποία δημοσιεύουμε:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
“Αξιότιμη κα Μπουζιάνη, στο φύλλο της 15ης
Ιουλίου 2017 δημοσιεύτηκε μια επιστολή ανώνυμου
που αυτοαποκαλείται «αγανακτισμένος κάτοικος από
το Κίτσι» και με σχόλια που προσβάλλουν ηθικά και
πολιτικά τη Δημοτική Διοίκηση, αιρετούς αλλά και το
θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου.
Τα σχόλιά του περιέχουν ανακρίβειες, ψευδείς ειδήσεις, μειωτικούς χαρακτηρισμούς αλλά και συκοφαντικές αναφορές για όλα τα πρόσωπα που
αναφέρει, αιρετούς και δημοτικούς υπαλλήλους.
Είναι στη διάθεση της εφημερίδας σας -μέσω φυσικά
της γραμματέως του Δ.Σ- τα ηχογραφημένα πρακτικά
που αποδεικνύουν τις ανακρίβειες, τις διαστρεβλώσεις,
τις συκοφαντίες και τις ψευδείς ειδήσεις που ανακαλύπτει…ο ανώνυμος. Διαφωνούμε έντονα με την τακτική
της εφημερίδας σας να δημοσιεύετε ανώνυμες επιστολές «επικοινωνιακού σχεδιασμού» μικροπολιτικής μάλιστα έμπνευσης και φαντασίας. Πολιτική κριτική
(δίκαιη ή άδικη, σκληρή ή όχι) μπορεί να ασκεί ο κάθε
πολίτης δημόσια με το επώνυμό του ώστε να υπάρχει
πλαίσιο εμπιστοσύνης και δημοκρατικού σεβασμού
της άποψής του.
Ποτέ ο Δήμαρχος Κρωπίας δεν αρνήθηκε σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου… πως θα μπορούσε άλλωστε; Δεν ελέγχει ο Δήμαρχος τον θεσμό! Παραποιεί
ο ανώνυμος… σκοπίμως τις συζητήσεις εκτός αίθουσας δημοτικού συμβουλίου ενώ διαστρεβλώνει με κακόβουλο τρόπο τις απόψεις της δημοτικής υπαλλήλου
και της υπηρεσίας της. Ο Δήμαρχος παρενέβη στη συνεδρίαση και έλαβε θέση -σε άλλο ένα ψευδές σχόλιο
του ανώνυμου. Ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και νυν πρόεδρος του Δ.Σ Κρωπίας, Νικόλαος
Γιαννάκος ουδέποτε αναφέρθηκε αποσπασματικά για
την Α΄ ή Β΄ γειτονιά αλλά στο σύνολο και των δύο που
υπήρχαν οι καθυστερήσεις. Ο δε αντιδήμαρχος Τ.Υ Εμμανουήλ Γρινιεζάκης, αρνήθηκε να συμμετέχει σε έναν
διάλογο με ανώνυμο συκοφάντη. Είναι προφανές ότι
ο συγκεκριμένος ανώνυμος δυστυχώς φαίνεται ότι περισσότερο προσπαθεί να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις, να εξυπηρετήσει πολιτικές, προσωπικές και
τοπικές σκοπιμότητες παρά να βοηθήσει στην ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια καθυστέρησης στο σχέδιο πόλης Κιτσίου που τα γνωρίζει… Είναι γεγονός ότι
ο τίτλος που επιλέγει (είναι ίδιος με τον τίτλο του άρθρου σας) και σε ορισμένες απόψεις της τοποθέτησης
του χρησιμοποιεί στοιχεία του άρθρου που είχατε επι-

μεληθεί η ίδια, πριν ένα χρόνο, στο φύλλο της 30ης Ιανουαρίου του 2016 (σελ.1 και σελ.3) αλλά αυτό δεν
ακυρώνει την θλιβερή πρακτική του και τα αστεία επιχειρήματα που σκαρφίζεται για να δικαιολογήσει την
ανωνυμία του.
Ποιοι είναι όμως επί της ουσίας οι λόγοι που
την παρούσα περίοδο δυσκολεύουν τις διαδικασίες
οριστικής ένταξης τόσο για την Α΄ όσο και για την
Β΄ γειτονιά Κιτσίου; Σύμφωνα με την ενημέρωση που
προέβη η υπεύθυνη υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας που χειρίζεται το θέμα αλλά και την τοποθέτηση
του Δημάρχου Κρωπίας στην συνεδρίαση του Δ.Σ της
16ης Μαΐου 2017 οι λόγοι εδράζονται σε μια εμμονή
υπηρεσιακών παραγόντων, της κρατικής αποκεντρωμένης διοίκησης και του β΄βαθμού αυτοδιοίκησης να κωλυσιεργούν και να ζητούν στοιχεία που
έχουν υποβληθεί ξανά και ξανά επικαλούμενοι την
«κατά γράμμα», κατά την αντίληψή τους, εφαρμογή
των νομοθετικών ρυθμίσεων. Η πρόσφατη εμπειρία
της υπηρεσίας του Δήμου από άλλο σχέδιο ένταξης
αυτό της περιοχής Μακιλιάρι το οποίο και υπέβαλλε πήγε το σχέδιο πίσω τουλάχιστον ένα χρόνο!
Ειδικότερα, η μελέτη της Α΄ γειτονιάς Κιτσίου έχει ολοκληρωθεί από το Δήμο Κρωπίας ως
διαδικασία για το πολεοδομικό σχέδιο. Ήταν αυτό
που υπηρεσιακά ονομάζεται «ώριμο» επίπεδο μελέτης.
Όμως απαιτούνταν και άλλες μελέτες και αυτές με τη
σειρά τους άλλες εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες.
Η γεωλογική π.χ μελέτη έκανε 10 χρόνια για να εγκριθεί (2007-2017!). Το επόμενο βήμα που προβαίνει
η υπηρεσία του Δήμου είναι η διαβίβαση της μελέτης
στο τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής που είναι αρμόδιο για την εισήγηση
έγκρισης της μελέτης στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α (Συμβούλιο
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων με σύνθεση μελών, κρατική και αυτοδιοικητική καθώς και εκπροσώπων αρμόδιων φορέων, ΤΕΕ κ.α), που ανήκει
στην Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αν.Αττικής. Η μελέτη πλέον είναι ολοκληρωμένη κατά
την υπηρεσία μας. Όμως ζητάνε νέες εγκρίσεις των
ήδη εγκεκριμένων(!) που σημαίνει πολλές άλλες
ενέργειες από τον Δήμο όσο και με άλλες υπηρεσίες
κρατικές και αυτοδιοικητικές. Ουσιαστικά πρόκειται
για μια πολύμηνη διαδικασία που ήδη την έχει ξεκινήσει η υπηρεσία του Δήμου. Ο συνολικός φάκελος είναι έτοιμος κατά 90% να κατατεθεί από
πλευράς υπηρεσίας. Χρειάζεται όμως μια διαχείριση κάλυψης ενδεχομένων «ελλείψεων» (βάσει της
εμπειρίας της περίπτωσης Μακιλιάρι) ώστε να μην
μας τον επιστρέψουν πίσω, διότι αυτό σημαίνει πάλι
ένα χρόνο πίσω! Αυτή την περίοδο (Ιούλιος 2017)
γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για να υποβληθεί με
τρόπο που θα προστατέψει τον σκοπό μας: την υποβολή της για την οριστική έγκριση.
Για την Β΄γειτονιά Κιτσίου είναι δεδομένη
και γνωστή η καθυστέρηση, λόγω της σοβαρότητας
του θέματος που αφορά την ιστορική κοίτη του ρέματος Κόρμπι, η οποία περνά μέσα από κτίσματα μεταξύ των οδών Ρόδου και Ανεμώνης (κάθετες στην
οδό Αθηνάς) στην περιοχή Σούριζα. Αφορά δηλ. την
έγκριση της οριοθέτησης του ρέματος με τη διόρθωση των σχεδίων και της μελέτης του ρέματος. Ότι

απαιτείται για την επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος, η Υπηρεσία σε συνεργασία πάντα με τον μελετητή έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
μελέτες, σχέδια, συναντήσεις, διορθώσεις, υποβολή
νέων προτάσεων στην αρμόδια Υπηρεσία του Κράτους ώστε να επιλυθεί οριστικά και άμεσα το ζήτημα, το οποίο όμως έχει πολύ σοβαρό κοινωνικό
χαρακτήρα, που η Δημοτική Διοίκηση πάντα προσπαθεί να αντιμετωπίζει με ευαισθησία και δίκαιο τρόπο.
Για τα ζητήματα που ανέκυψαν, ο Δήμος
Κρωπίας, με παρέμβαση του Δημάρχου Κρωπίας,
Δημητρίου Κιούση με την παρουσία της υπηρεσιακής
υπευθύνου και του διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών συναντήθηκαν με την περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα
Δούρου για την επίλυση των ζητημάτων γραφειοκρατικής εμμονής, αλλά και την αλληλοπληροφόρηση των
δύο βαθμών αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης. Δημιουργήθηκε ένα είδος οδικού χάρτη
για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις μεταξύ των
υπηρεσιών. Πολιτικά έγιναν οι ενέργειες από τον
Δήμαρχο και σεβόμενοι την ισότιμη καταστατική
θέση μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης και
την ενδοϋπηρεσιακή δομή δεν μας επιτρέπεται να
επεκταθούμε.
Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι
ότι οι διαδικασίες πολεοδόμησης ήταν δημόσιες,
διαφανείς και νόμιμες. Ο Δήμος Κρωπίας και οι
υπηρεσίες του διασφαλίζουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας όπως οφείλει κάθε φορέας εκπροσώπησης να κάνει για να μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε αξιόπιστες, σύγχρονες κρατικές
και αυτοδιοικητικές δομές για την εξυπηρέτηση
των συλλογικών συμφερόντων και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος
Κρωπίας, ως διοικητική συνέχεια και η παρούσα
δημοτική διοίκηση έχει πάντα σε υψηλή προτεραιότητα τις εντάξεις στα σχέδια πόλης (έχουμε από το
2012-2016 σημαντικές αποφάσεις εντάξεων) παρά τη
δραματική έλλειψη δημοτικού προσωπικού, τα πολιτικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, τους κυβερνητικούς ανασχηματισμούς και τις συνεχείς εκλογικές
αναμετρήσεις, τις εμμονές και την ευθυνοφοβία
υπηρεσιακών παραγόντων. Με την υπερπροσπάθεια
του υπάρχοντος προσωπικού, τη συνεχή αρωγή των
επιστημόνων πολεοδόμων που συνεργαζόμαστε, την
συνεχή πολιτική επιμέλεια της Δημοτικής Διοίκησης με την καλή πίστη και συνεργασία των κατοίκων του Κιτσίου θα προχωρήσουμε. Ότι πρέπει να
γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και κρατικών
υπηρεσιών έχει γίνει. Θα δείξουμε υπομονή και σύντομα, αν βρεθούμε πάλι μπροστά σε εμμονές, μη
σύμφωνες με την «κοινή λογική και τη δίκαιη διοίκηση» θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για
την προστασία των συμφερόντων των συμπολιτών
μας του Κιτσίου που περιμένουν τόσα χρόνια την
ένταξη. Δεν θα ανεχτούμε άλλη καθυστέρηση!».
Υ.Γ.: Δεν «πιστώσαμε» σε κανέναν το νέο
σχολικό συγκρότημα στο Κίτσι ενώ δεν υπάρχει δωρητής του οικοπέδου! Ο χώρος αποτελεί κληροτεμάχιο της διανομής του 1929 από τον Οργανισμό
Διαχείρισης Διανομής Εκκλησιαστικής Περιουσίας,
παραχωρήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου
και περιήλθε στο Δήμο Κρωπίας.
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“Πολιτική γης και αξιοποίηση της
δημόσιας περιουσίας”
της Μαρίας Καραμανώφ*
Το ζήτημα της ορθολογικής και βιώσιμης
διαχείρισης των δημοσίων ακινήτων της
χώρας έχει γεννήσει σοβαρούς προβληματισμούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες,
αφότου δηλ. άρχισαν οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις, ιδίως με τη μεταβίβαση των ακινήτων του ΕΟΤ στην ΕΤΑ ΑΕ. Σύμφωνα με
τους προβληματισμούς αυτούς, η μεταχείριση των δημοσίων ακινήτων πρέπει να
διαφοροποιείται ανάλογα με την φύση και
τα χαρακτηριστικά εκάστου και σύμφωνα
με το δημόσιο σκοπό στον οποίο το καθένα από αυτά είναι αφιερωμένο. Το κράτος δεν μπορεί να αποξενώνεται από
δημόσια ακίνητα τα οποία είναι αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση θεμελιωδών ή παγίων δημοσίων σκοπών, όπως η κυριαρχία
και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, οι δημόσιες υπηρεσίες, η ενέργεια, οι συγκοινωνίες κ.λπ. Και
τούτο διότι, χωρίς τα κατάλληλα δημόσια
ακίνητα, η πραγματοποίηση των δημοσίων σκοπών καθίσταται ουσιαστικά ανέφικτη.
Τα ζήτημα όμως της διαχείρισης των δημοσίων ακινήτων έχει πλέον πάρει δραματική τροπή μετά τη μεταβίβαση του
συνόλου σχεδόν της δημόσιας περιουσίας, κατά πλήρη κυριότητα, στην «Ελληνική
Εταιρεία
Συμμετοχών
και
Περιουσίας», το λεγόμενο «Υπερταμείο»
(ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016). Το
τελευταίο είναι μια ανώνυμη εταιρεία μοναδικός σκοπός της οποίας είναι η εκμετάλλευση των –τέως πλέον- δημοσίων
ακινήτων (με περαιτέρω μεταβιβάσεις, παραχωρήσεις κ.λπ.), για τον πορισμό εσόδων
που
θα
χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Με την εξέλιξη αυτή, διερράγη οριστικά ο σύνδεσμος των δημοσίων
ακινήτων με τους πολλούς και ποικίλους
δημοσίους σκοπούς τους οποίους, από καΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφορίες: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048289
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Καλύβια 18/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 10424
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
ανάδειξης Προμηθευτών για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Προσφορές υποβάλλονται για α) για όλες τις
κατηγορίες και β) η για κάθε μία, η
περισσότερες ξεχωριστά και με την

ταβολής ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα,
εξυπηρετούσαν.
Με τα δεδομένα αυτά, όλη η συζήτηση για
την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση
των δημοσίων ακινήτων έχει πλέον καταστεί άνευ αντικειμένου, αφού δεν υπάρχουν πλέον δημόσια ακίνητα, δηλ.
ακίνητα προορισμένα να εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς. Μέσα στο ζοφερό αυτό
πλαίσιο, μόνη ελπίδα για τη διάσωση της
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας απομένει ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, δηλ. οι
όροι και περιορισμοί που θα πρέπει να τεθούν στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες των
τέως δημοσίων ακινήτων ως προς την εκμετάλλευση αυτών.
Η θεσμοθέτηση όμως πολεοδομικών εργαλείων εξαιρετικού χαρακτήρα, όπως λ.χ.
τα ΕΣΧΑΔΑ και ΕΣΧΑΣΕ, δεν αφήνει
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, γιατί η μέχρι
τώρα χρήση τους φαίνεται να αποβλέπει
στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλ.
στο να καταστούν τα ακίνητα αυτά όσο το
δυνατόν πιο ελκυστικά στους επίδοξους
αγοραστές τους. Στους χωροτάκτες και
πολεοδόμους της χώρας εναπόκειται να
τα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τις
αρχές και το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε, έστω και την ύστατη στιγμή, να
μετριασθεί η ολοκληρωτική καταστροφή
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, που είναι και το πραγματικό και αναντικατάστατο κεφάλαιό της.

*Η Μαρία Καραμανώφ είναι Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος.
Βασικά σημεία της ομιλίας στην Ανοικτή Σύσκεψη του ΣΕΠΟΧ για την ‘Εθνική Χωρική Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας
στην κρίση’, 31/05/2017.

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα
από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται στο
ποσό 220.538,41€ χωρίς ΦΠΑ
(192.709,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%
και 24%), για το έτος 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
µε χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 08/08/2017 και ώρα
10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών:
14/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.
Όταν η προσφορά αφορά μια ή περισσότερες ομάδες των προς προμή-

θεια ειδών, γίνεται δεκτή η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής με ποσοστό
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων
για την οποία γίνεται η προσφορά. Σε
αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των
προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, στη διεύθυνση Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ. 19010
και στο τηλέφωνο 2299320317 (Ρουμελιώτης Ντάνιελ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία / Νομός Αττικής / Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
/ Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr / HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 19-7-2017
/
Aρ. Πρωτ.: 28977
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ
ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο ανά ομάδα επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της με α/α 93/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , προϋπολογισμού 66.118,09€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κ.Α.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΔΑΠΑΝΗ ( € )
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ομάδα
Κωδικός CPV
20-6635.016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α
19640000-4
Σακούλες πλαστικές χρώματος
πορτοκαλί με επωνυμία του Δήμου
διαστάσεων 110 Χ 80 εκ.
13.200 κιλά
2,10 € (το κιλό)
Σακούλες πλαστικές χρώματος
πράσινου με επωνυμία του Δήμου
διαστάσεων 110 Χ 80 εκ.

5.000 κιλά

2,10 € (το κιλό)

Σακούλες πλαστικές χρώματος
πράσινου με επωνυμία του Δήμου
διαστάσεων 65 Χ 90 εκ.
1.000 κιλά
2,10 € (το κιλό)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ :
40.420,00 €
――――――――――――――――――――――――――――
Φ.Π.Α. 24 % :
9.576,80 €
――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :
49.996,80 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β
19640000-4
20-6635.016 Σακούλες βιοδιασπώμενες
χρώματος μπεζ με επωνυμία του
Δήμου διαστάσεων 42 Χ 42 εκ.
36.373 τεμάχια
0,11 €
(10 λίτρων)
(το τεμάχιο)
Σακούλες βιοδιασπώμενες χρώματος
μπεζ με επωνυμία του Δήμου
20.000 τεμάχια
0,45 €
διαστάσεων 75 Χ 85 εκ. (50 λίτρων)
(το τεμάχιο)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ :
13.001,04 €
――――――――――――――――――――――――――――
Φ.Π.Α. 24 % :
3.120,25 €
――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :
16.121,29 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α,Β)
53.421,04 €
――――――――――――――――――――――――――――
Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΩΝ (Α,Β)
12.697,05 €
――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α,Β)
66.118,09 €
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού
1.068,42 €. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος του ποσού της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
"http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N00000000
20_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530" \n _blankάρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας / τμήματος εκτός ΦΠΑ ήτοι:
Ομάδα Α : 808.40 €
Ομάδα Β : 260,02 €
Η προμήθεια 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>), την Τεχνική Μελέτη με α.α 93/2017
και τη με αρ. Πρωτ. 28873/19-7-2017 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 2/8/2017 και ώρα
έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις:
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού και ώρα 14:00 δείγματα σάκων για κάθε προσφερόμενο είδος
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη
, τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ και σφραγισμένη οικονομική προσφορά) με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 24-7-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email.
promithies@vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΗΛ. 2106026272 ΕΣΩΤ.147
ΓΑΧ: 2106624963
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ.ΔΗΜΟΤΣΗ
ΚΟΡΩΠΙ 19/7/2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.15186
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση του κυλικείου στο 2o
Νεκροταφείου του Δήμου Κρωπίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει φανερή προφορική δη-

μοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου
που θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο.
Το ακίνητο βρίσκετε στο χώρο του
2ο Νεκροταφείου του Δήμου και
αποτελείται από μια αίθουσα 165,13
τ.μ. και βοηθητικούς χώρους (wc και
κουζίνα 37,63 τ.μ.).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ενώπιων της επιτροπής διαγωνισμού την
ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, ημέρα Τρίτη 8 Αυγούστου
2017 και ώρα 11.00.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου που βρίσκετε
στην οδό Βασ. Κων/νου 47.

Τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί το ποσό
των πεντακοσίων (500,00) Ευρω μηνιαίως.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
8.00 με 14.00, από το γραφείο εσόδων του Δήμου Αρμόδιος υπάλληλος Δημότση Μαρία, Διεύθυνση
Βασ.Κων/νου
47,
Τηλέφωνο
2106026272-5 εσωτ.147.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
ΤΗΝ 22/8/2017 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΕΒΔΟΜΗ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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Ένας στους δύο νέους στηρίζεται
οικονομικά από γονείς - συγγενείς
Περίπου ένας στους δύο Έλληνες ηλικίας 18-35 ετών
δηλώνουν ότι υποστηρίζονται οικονομικά από τους
γονείς ή άλλους συγγενείς τους, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα έρευνας την οποία διεξήγαγε η διαΝΕΟσις για τις διαγενεακές σχέσεις και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση των νέων.
Συγκεκριμένα, το 48,2% των νέων δηλώνει ως βασική
πηγή εισοδήματος την οικονομική στήριξη από γονείς
ή συγγενείς, το 44,5% τη μισθωτή εργασία, το 15,1%
την αυτοαπασχολούμενη εργασία, το 14% την οικονομική στήριξη από σύζυγο/σύντροφο, το 7,3% το
επίδομα ανεργίας, το 6,9% άλλες κοινωνικές παροχές, το 5,3% τα εισοδήματα από επενδύσεις /αποταμιεύσεις/ κληρονομιά και το 2,7% την αποζημίωση για
απόλυση.
Περίπου ένας στους δύο νέους είχε βρει μέχρι σήμερα μισθωτή εργασία για τουλάχιστον έναν χρόνο.
Βρήκε αυτή τη δουλειά κατά μέσο όρο στα 22, και σ’
αυτή δούλευε περίπου 40 ώρες την εβδομάδα. Σ’ αυτούς που είναι άνεργοι, ωστόσο, είναι διάχυτη η απαισιοδοξία: Μόνο ένα 15% των νέων ανέργων θεωρεί
πιθανό να βρει δουλειά τους επόμενους 6 μήνες.
Ακόμη, το 41% των νέων δηλώνει διατεθειμένο να
μετακομίσει σε άλλη χώρα για να βρει δουλειά (κι
ένα 34% απαντά "ίσως"). Παρόμοιο είναι το ποσοστό
που δηλώνει διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη
περιοχή της Ελλάδας (46%).
Οι νέοι θεωρούν πως οι φορείς που μπορούν να μειώσουν την ανεργία είναι κατά σειρά η Κυβέρνηση /
Βουλή (78%), η Ευρωπαϊκή Ένωση (73%) και τρίτον,
με μεγάλη διαφορά, οι επιχειρήσεις / εργοδότες
(52%).
Παρ’ όλο που οι νέοι δηλώνουν απογοητευμένοι σε

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ENOIKIAZETAI

πολλές από τις ερωτήσεις, εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους γονείς τους όταν πρόκειται για το μέλλον τους. Το 29% των νέων πιστεύουν ότι το βιοτικό
τους επίπεδο στο μέλλον θα είναι χειρότερο από το
βιοτικό επίπεδο των γονιών τους. Το αντίστοιχο
όμως ποσοστό στους γονείς που πιστεύουν ότι τα
παιδιά τους θα έχουν χειρότερο βιοτικό επίπεδο από
τους ίδιους φτάνει το 55%.
Στην έρευνα, την οποία διεξήγαγε για λογαριασμό
της διαΝΕΟσις η MRB το φθινόπωρο του 2016, συμμετείχαν περίπου 1500 Έλληνες νέοι από όλες τις
περιφέρειες της χώρας, καθώς και ένα δείγμα 500
γονέων.
www.eea.gr

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

ENOIKIAZETAI
Γκαρσονιέρα στη Γλυφάδα, 40 τ.μ., ισόγεια, γωνιακή, 1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο, επιπλωμένη, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισμένη, έμπροσθεν στάσης Λεωφορείου,
δίπλα σε καταστήματα, με κουζίνα & πλυντήριο,
διαθέσιμη από 10/7/2017, τιμή 250€.
Επικοινωνία ώρες 09:00-21:00, Τηλ.: 210 8945718

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΓΑΜΟΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΝΤΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της
ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΧΑΔΟΥΛΗ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα Αττικής και η
ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ το γένος ΡΕΤΟΥΛΗ που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στo Κορωπί Αττικής θα τελέσουν
το γάμο τους στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Αλυκού.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ βοηθοί ή πρακτικοί για πλήρη
απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
"Άκτιος Οδηγός" στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ
άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
e- mail: jobs@aktios.gr"

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ξύλινο πατζουρι διαστάσεων περίπου
Υψος 1,20 και πλάτος 1,70 αμοιβή μεχρι 40€.
Τηλ 6984734133 κα Μαρια

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πωλούνται εργαλεία, όχι καινούργια επαγγελματικά, σε άριστη κατάσταση και πολύ φτηνή τιμή.
Επίσης πλακάκια διάφορα από 2 μέχρι 3.50 ευρώ το
μέτρο. Τηλ. σταθερό 2292022079

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Διευκρινίσεις από την ΕΥΔΑΠ αναφορικά
με τις διακοπές υδροδότησης
Μετά από δημοσιεύματα που αφορούν
σε διακοπές υδροδότησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ΕΥΔΑΠ προχωρά στις παρακάτω διευκρινίσεις.
Οι διακοπές υδροδότησης αφορούν σε
δύο κατηγορίες:
• Ακίνητα που κατοικούνται από τους
ιδιοκτήτες τους και παρουσιάζουν
υψηλή οφειλή, μεγαλύτερη των
500,00€, που κατά κανόνα έχει διαμορφωθεί σε ένα βάθος χρόνου και
• Μισθωμένα ακίνητα τα οποία παρουσιάζουν οφειλή μεγαλύτερη από
100,00€. Ειδικά αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύει μόνο το 0,5% των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ και αφορά
κυρίως σε ασυνεπείς πελάτες οι
οποίοι δεν έχουν γνωστοποιήσει στην
Εταιρεία τεκμηριωμένη αδυναμία πληρωμής του λογαριασμού και δεν

έχουν προβεί σε ρύθμιση οφειλών.
Η ΕΥΔΑΠ με βάση το καταστατικό της,
συμβάλλεται με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος είναι και
υπόλογος για οποιαδήποτε οφειλή
στην Εταιρεία. Συνεπώς, υπάρχει η
υποχρέωση από την πλευρά της
ΕΥΔΑΠ να προστατέψει τους ιδιοκτήτες από τους ασυνεπείς ενοικιαστές.
Η διακοπή της υδροδότησης δεν γίνεται ποτέ απροειδοποίητα, καθώς έχει
προηγηθεί τουλάχιστον μία ειδική επιστολή που αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση του υδροδοτούμενου ακινήτου, ενώ για τους καταναλωτές που έχουν δηλώσει e-mail ή κινητό τηλέφωνο, γίνεται ταυτόχρονη
αποστολή μηνύματος e-mail ή sms.
Η ΕΥΔΑΠ, συνεπής όπως πάντα στον
κοινωνικό της ρόλο, έχει θεσπίσει το
Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, το οποίο

από 1/7/2017 διπλασιάζει τη δωρεάν
ποσότητα νερού για όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ενώ παρέχει
επιπλέον δωρεάν ποσότητα σε κάθε
μέλος ΑμΕΑ ενός τέτοιου νοικοκυριού. Επίσης, η Εταιρεία εφάρμοσε
ένα εξαιρετικά ευνοϊκό πρόγραμμα
ρύθμισης οφειλών, το οποίο έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τους καταναλωτές, ενώ το τιμολόγιο ύδρευσης
και αποχέτευσης έχει διατηρηθεί στα
ίδια επίπεδα από το 2008.
Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη δρομολογήσει τη
συνεργασία της με τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες των Δήμων για την τεκμηρίωση της πραγματικής οικονομικής
αδυναμίας των νοικοκυριών που χρήζουν φροντίδας για την επιβίωσή
τους, φροντίδα που η ΕΥΔΑΠ δεν θα
τους τη στερήσει.

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

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες
υπηρεσίες του και βρίσκεται δίπλα σε ΚΑΘΕ παιδί που
έχει πέσει θύμα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής
κακοποίησης, παραμέλησης, bullying, παράνομης διακίνησης κι εμπορίας στην Ελλάδα με στόχο ΠΑΝΤΑ την ολιστική αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας. Οι υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και
θρήσκευμα.

Για όποιο περιστατικό αφορά παιδί θύμα βίας καλέστε
«Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για παιδιά SOS 1056».
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης
Παιδιών 116111».
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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 και πνιγμός. Πρόληψη στα παιδιά
Αν και η χώρα μας βρέχεται από θάλασσα και έχει πολύ
μεγάλη ακτογραμμή, κάθε χρόνο χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωες - κυρίως παιδιά - από πνιγμό. Από έρευνα
που είχε γίνει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και φορείς
περίπου το 63% δεν γνωρίζει να κολυμπάει σωστά!
Η άσκηση στην θάλασσα με τη μορφή της κολύμβησης
αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για να
μείνετε σε φόρμα, δυναμώνοντας παράλληλα το καρδιαγγειακό και το μυϊκό σας σύστημα. Η χρήση της αντίστασης του νερού σαν όργανο γυμναστικής, αποτελεί
την ιδανική επιλογή για μια πλήρη προπόνηση, χωρίς τον
παραμικρό κίνδυνο τραυματισμού (πρέπει οπωσδήποτε
να γνωρίζετε κολύμπι!). Έχει την ιδιότητα να ενεργοποιεί όλους τους μυς του σώματος, χωρίς να επιβαρύνει
καθόλου τις αρθρώσεις και την σπονδυλική μας στήλη.
Είναι άλλωστε ενδεικτικό το γεγονός πως οι ασκήσεις
των αθλητών σε περιόδους αποθεραπείας από τραυματισμούς γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσα στο νερό.
Πέρα από αυτό, η κολύμβηση αποτελεί μία "δροσερή"
εναλλακτική στην αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού.
Μπορεί να γίνει είτε σε πισίνα, είστε στην θάλασσα, ανά
πάσα στιγμή και ώρα και διακρίνεται από μία ποικιλία
στυλ και δυσκολίας. Εσείς δεν χρειάζεται να φτάσετε
σε επίπεδο ...Φέλπς, απλά να μάθετε τις βασικές κινήσεις και την τεχνική της κολύμβησης ώστε να το κολυμπάτε σωστά.
Οσο ευεργετικό είναι το νερό της θάλασσας κρύβει και
κάποιους κινδύνους, που αν δεν τους “σεβαστείς” μπορεί να κινδυνεύσεις.
Οι πνιγμοί είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτων
λόγω ατυχημάτων, στα παιδιά κάτω των 14 ετών.
Περίπου 350 πνιγμοί αντιστοιχούν το χρόνο. Oι καταγεγραμμένοι θάνατοι στη θάλασσα ανέρχονται σε 331 για
το έτος 2015 και σε 356 για το έτος 2016. Κάθε χρόνο
περίπου 20 παιδιά (μικρότερα των 14 ετών) και 15 έφηβοι (15-19 ετών) πνίγονται. Για κάθε παιδί που πνίγεται
άλλα 7 παιδιά εξετάζονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και άλλα 6 περίπου νοσηλεύονται.
Στην Ελλάδα το 70% σχεδόν των πνιγμών και παρ’ ολίγων πνιγμών, σε παιδιά μικρότερα των 15 ετών, διαδραματίζονται στη θάλασσα, ενώ το 25% στις πισίνες.
Ο πνιγμός προκαλεί τον θάνατο μέσω ασφυξίας. Η
ασφυξία οφείλεται ή σε εισρόφηση του νερού από την
αναπνευστική οδό ή από σπασμό του λάρυγγα (όταν
έρθει σε επαφή η επιγλωτίδα με το νερό). Η καταβύθιση
σε πολύ ψυχρό νερό μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο
μέσω υποθερμίας.
Η όλη διαδικασία θέλει περίπου 5 με 10 λεπτά. (λαρυγγόσπασμος - εισρόφηση - ανεπαρκής αναπνοή και κυκλοφορία - εγκεφαλικός θάνατος).
Το θύμα συνήθως είναι ωχρό ή κυανό χωρίς αναπνοή και
σφυγμό. Μπορεί να έχει αντίληψη ή να είναι σε διέγερση. Έμετος, αναπνοή με συριγμό, ροζ αφρός από το

στόμα μπορεί να παρατηρηθούν. Στην τελευταία περίπτωση έχουμε γρήγορη και επιπόλαιη αναπνοή και ασθενικό σφυγμό. Γενικά το θύμα είναι υποθερμικό.

Πρόληψη του πνιγμού στα παιδιά
Στις διακοπές αλλά και το σπίτι, πάρτε τα μέτρα σας και
προφυλάξτε το παιδί σας από ενδεχόμενο πνιγμό.
Στην πισίνα ή τη θάλασσα
― Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη μέσα ή
κοντά σε νερό.
― Μη χρησιμοποιείτε συσκευές επίπλευσης (μπρατσάκια,
φουσκωτές κουλούρες κλπ) ως υποκατάστατα της επίβλεψης.
― Φροντίστε να μάθει το παιδί σας κολύμβηση όσο το δυνατόν νωρίτερα (συνήθως μετά τα 4 έτη), από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
―Μη θεωρήσετε ποτέ ότι το παιδί σας είναι “απρόσβλητο”
από πνιγμό κι ας ξέρει καλή κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά (ειδικά τα κάτω των 6 ετών) πρέπει να παρακολουθούνται
στενά από ενήλικα όσο κολυμπάνε.
― Διδάξτε το παιδί σας ότι δεν πρέπει ποτέ να κολυμπά
μόνο του!
― Μάθετε καρδιο-αναπνευστική ανάνηψη.
Στο σπίτι
• Αν το παιδί σας είναι μικρό, να είστε συνεχώς μαζί του
όταν κάνει μπάνιο.
• Αδειάστε τη μπανιέρα μόλις τελειώσετε το μπάνιο.
• Μην αφήνετε ποτέ το μεγαλύτερο παιδί να επιβλέπει το
μικρότερο.

• Να έχετε την πόρτα του μπάνιου κλειδωμένη, ώστε να μην
μπορεί να μπει το παιδί χωρίς να το αντιληφθείτε.
Οδηγίες για τους κολυμβητές
• Να κολυμπάτε πάντα με παρέα. Ποτέ μόνοι και ποτέ σε
ερημιά.
• Περιμένετε να περάσουν 4 ώρες από το φαγητό για να
κολυμπήσετε.
• Τα οινοπνευματώδη ποτά και η κολύμβηση είναι επικίνδυνος συνδυασμός.
• Μην κολυμπάτε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές (ειδικά όταν βρέχει) και σε θάλασσα με μεγάλα κύματα.
• Μην κολυμπάτε κοντά στα βράχια
• Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα ή θολά νερά ή σε περιοχές με βράχια και πέτρες.
• Μην περνάτε τις σημαδούρες που ορίζουν τη ζώνη κολύμβησης στις οργανωμένες παραλίες.
• Μην κολυμπάτε στα ανοιχτά ιδίως σε πολυσύχναστες παραλίες όπου περνάνε βάρκες ή ταχύπλοα.
• Μη σπρώχνετε και μη βυθίζετε τους άλλους στο νερό.
• Βγείτε από το νερό αν δεν νοιώθετε καλά, αν φοβάστε ή αν
κρυώνετε. Καλέστε για βοήθεια αν νοιώσετε κίνδυνο.
• Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό βρείτε ένα αντικείμενο
που επιπλέει και ρίξτε το κοντά του για να πιαστεί. Παράλληλα φωνάξτε για βοήθεια τον αριθμό τηλεφώνου των πρώτων βοηθειών 112.
Προσοχή: μην πλησιάσετε το θύμα γιατί μπορεί να κινδυνέψετε και εσείς αν πιαστεί πάνω σας. Ο αλτρουϊσμός και η αυτοθυσία δεν ωφελεί αν δεν κατευθύνεται από τη λογική.

Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D, medlabnews.gr

Οι ψυχολόγοι προτείνουν: το καλοκαίρι
αφήστε τα παιδιά να βαρεθούν
Είστε από τους γονείς που ψάχνετε να
βρείτε δραστηριότητες για να απασχολήσετε τα παιδιά σας τους καλοκαιρινούς
μήνες;
Στις μέρες μας υπάρχουν πάρα πολλά
πράγματα που μπορεί να κάνει ένα παιδί
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από
μεμονωμένες δράσεις, summer camp που
απασχολούν τα παιδιά μέχρι κάποια ώρα
καθημερινά, ή κατασκηνώσεις που φιλοξενούν για κάποιο διάστημα τα παιδιά.
Στόχος όλων αυτών είναι να υπάρχει ένα
οργανωμένο πλαίσιο που θα φροντίζει,
θα απασχολεί τα παιδιά και θα καλύπτει
τον ελεύθερο χρόνο τους κατά την διάρκεια του καλοκαιριού που δεν έχουν σχολείο.
Όμως πολλοί ψυχολόγοι και ειδικοί σε
θέματα ανάπτυξής των παιδιών υποστη-

ρίζουν ότι η υπερφόρτωση των παιδιών
με δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των
διακοπών είναι περιττή. Για την ακρίβεια
λένε ότι υπερφορτώνοντας το πρόγραμμα των παιδιών μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα να στερήσουμε από τα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από
μόνα τους τι πραγματικά τους κινεί το ενδιαφέρον.
Η Lyn Fry ψυχολόγος στο Λονδίνο που
ειδικεύεται στην εκπαίδευση λέει ότι «ο
ρόλος σας ως γονείς είναι να προετοιμάσετέ τα παιδιά σας για να πάρουν το
ρόλο τους στην κοινωνία. Το να είσαι
ενήλικας σημαίνει να μπορείς να απασχολείς τον εαυτό σου και να γεμίζεις τον
ελεύθερο χρόνο σου κάνοντας πράγματα
που σε κάνουν χαρούμενο…..
Αν οι γονείς αφιερώνουν όλο το χρόνο

τους με το να φροντίζουν να καλύψουν
τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών τους,
τότε τα παιδιά δεν θα μάθουν ποτέ να το
κάνουν μόνα τους».
Η Dr. Teresa Belton, εξωτερικός συνεργάτης του University of East Anglia, είπε στο
BBC ότι όταν βαριέται κανείς αναπτύσσει
«εσωτερικά κίνητρα» τα οποία εν συνεχεία επιτρέπουν να αναδυθεί η δημιουργικότητα.
Το 1993, ο ψυχαναλυτής Adam Phillips
έγραψε στο βιβλίο του ”On Kissing, Tickling,
and Being Bored: Psychoanalytic Essays on
the Unexamined Life” ότι “η ικανότητα να
βαριέται μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός παιδιού”.
“Ανοιχτό Σχολείο - Χώρος
Προσωπικής Ανάπτυξης”
Μετάφραση από το κείμενο της Olivia Goldhill
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Κ.Δ.Α.Π) του ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, οι συμμετοχές στο Καλοκαιρινό Camp, που διοργανώνεται για ένατη (9η) φορά στην
ιστορία του Δήμου Κρωπίας, με περισσότερα από 320 παιδιά.Και στις δύο εγκαταστάσεις στις οποίες υλοποιείται
ταυτόχρονα το καλοκαιρινό πρόγραμμα, παιδιά ηλικίας 512 χρονών, χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες, έχουν την ευκαιρία τις εργάσιμες καθημερινές ημέρες, από τις 8.00
μέχρι τις 15.00, να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, όπως Μουσική, Θέατρο, Χορός, Ζωγραφική, Κατασκευές, Παιχνίδια Δημιουργίας & Έκφρασης,
Αγγλικά, Δημοσιογραφία, Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Βόλεϊ,
Στίβος, Ενόργανη, με την καθοδήγηση & επίβλεψη των καθηγητών Γιαννοπούλου Αγγελικής, Σουλιώτη Πόπης, Κωστοπούλου Μαρίας, Μέρμηγκα Αλίκης, Γούλα Βίκυς,
Ιμβριώτη Κώστα, Λεβεντάκη Τζωρτζίνας, Εφραιμίδου Σταυρούλας, Παπαχρήστου Μαρίας, Πιστικού Βασιλικής, Εφραιμίδου Μαίρης, Νομικού Φωτεινής, καθώς και των
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (γυμναστών του προγράμματος), Σβεντζούρη Ηλία, Δογκάκη Κώστα και Δράκου Σπύρου (πρώην Δημοτικού Συμβούλου Μαρκοπούλου και
Προέδρου του ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος»).

Το καλοκαιρινό camp του Δήμου, ξεκίνησε στο Κ.Δ.Α.Π του
Καρελά στις 19 Ιουνίου 2017 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Κρωπίας στις 3 Ιουλίου 2017, ενώ θα ολοκληρωθεί και στις
δύο εγκαταστάσεις στις 31 Ιουλίου, με δωρεάν συμμετοχή
για όλα τα παιδιά ! Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 διοργανώθηκε τελικός αγώνας ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του
προγράμματος και ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης απένειμε το Κύπελλο, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ της
ΚΕΔΚ, δημοτικός σύμβουλος, Παναγιώτης Πολίτης το
«Χρυσό Παπούτσι».
Η Κ.Ε.Δ.Κ. του Δήμου Κρωπίας, η οποία και υλοποιεί το
πρόγραμμα, μέσω του Προέδρου της – και παράλληλα προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολίτη Παναγιώτη, εκφράζει τις ευχαριστίες της,
προς όλους όσους συνέβαλαν για την άρτια οργάνωση
αυτής της εκδήλωσης.

18ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Beach Handball
Oλοκληρώνεται το Beach Handball, στο Beach Bar “Sailing
The Club” στην παραλία Σχοινιά από 21 έως 23 Ιουλίου στο
6ο και τελευταίο τουρνουά της προκριματικής φάσης του
18ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ανδρών και γυναικών.
Παίρνουν μέρος 16 ομάδες και πάνω από 165 αθλητές oι
οποίοι θα δώσουν 47 αγώνες και υπόσχονται συναρπαστικές μάχες και εντυπωσιακό θέαμα στην καυτη άμμο.
To "Anixi Marathon Beach Handball Tournament" συνδιοργανώνουν ο
Α.Ο Άνοιξης, η Επιτροπή Beach Handball της ΟΧΕ, ο Δήμος Μαραθώνα και ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού «ΣΠΑΠ».

«Χρυσός»
ο Δημήτρης Αντωνιάδης
στο Βαλκανικό ορεινής ποδηλασίας
«Αργυρή» η Βαρβάρα Φασόη στους
αγώνες που έγιναν στη Ναύπακτο
Ο Δημήτρης Αντωνιάδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη Ναύπακτο. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στο Βαλκανικό πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας
Cross Country XCO, στην κατηγορία των ανδρών elite,
επαναλαμβάνοντας την περσινή επιτυχία του, όταν
είχε κερδίσει στο Μαυροβούνιο. Ήταν για μια ακόμα
φορά πρώτος καλύπτοντας την εντυπωσιακή και γνώριμη σ’ αυτό διαδρομή των 29,4 χλμ. σε 1:44.31.
Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και η Βαρβάρα Φασόη
στις γυναίκες elite κατακτώντας την δεύτερη θέση και
το ασημένιο μετάλλιο.
Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Σοφία Λιοδάκη στα
cadets, ενώ βάθρο ανέβηκαν επίσης η Δήμητρα
Τάτλη που ήταν 2η στα juniors και ο Ορφέας Συρίγος
που ήταν 3ος στην κατηγορία Under 23
Διοργανωτές ήταν η Ομοσπονδία Ποδηλασίας, η Πε-

ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ναυπακτίας και
η Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Πράσινο+Μπλε».
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Το αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους και οι τραγικές συνέπειες
Παρά τις «φωνές» για την πληθώρα των υποχρεώσεων και
την κόπωση των παικτών, η αύξηση των αγώνων είναι
πρώτο μέλημα για τη FIFA.
Eν μέσω δημοσιευμάτων που κατακλύζουν τα ευρωπαϊκά και
παγκόσμια αθλητικά ΜΜΕ αυτή την περίοδο και στο επίκεντρο έχουν τα μεταγραφικά θέματα, και κυρίως τους πακτωλούς χρημάτων που τα συνοδεύουν, την εβδομάδα που
πέρασε υπήρξαν δύο σοβαρές ειδήσεις, για διαφορετικά περιστατικά αλλά με κοινό παρονομαστή: Την κατάσταση που
επικρατεί σήμερα στην «πίσω όψη» της απατηλής βιτρίνας
του οικοδομήματος του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου. Μια όψη που, πίσω από τη λάμψη με την οποία αυτοί
που προσδοκούν σε κέρδη από την πώληση του προϊόντος
προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα, εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους ακόμα και για την ίδια τη ζωή των ποδοσφαιριστών.
Η μία από τις δύο ειδήσεις αφορά τις δηλώσεις του Αργεντινού άσσου της δεκαετίας του '90 Ντανιέλ Μπατιστούτα,
για τις συνέπειες στην υγεία του από την πίεση που είχε για
διάκριση τα χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο. Η άλλη, ακόμα
πιο τραγική, αφορά την περίπτωση του νεαρού 20χρονου ποδοσφαιριστή του Αγιαξ, που κατέρρευσε στη διάρκεια φιλικού με τη Βέρντερ Βρέμης μετά από ανακοπή καρδιάς.

σκολία και γενικότερα έχει τεράστιο πρόβλημα στις μετακινήσεις. Αυτή τη φορά όμως εμβάθυνε περισσότερο στις αιτίες που τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση: Τις απέδωσε
στην πίεση που προέκυπτε από τα όσα απαιτούσε το ίδιο το
ποδόσφαιρο, όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο. Μια πίεση
που όπως είπε ασκούσε και ο ίδιος στον εαυτό του, επηρεασμένος και αυτός απ' αυτή την πραγματικότητα, προκειμένου
να «δίνει» όλο και περισσότερα.
«Παρόλο που μικρός δεν είχα μεγάλο ενδιαφέρον για το
άθλημα, όταν μεγάλωσα το ποδόσφαιρο έγινε το απόλυτο

Μερική αναπηρία λόγω πίεσης

πάθος μου, ζούσα και ανέπνεα γι' αυτό. Ομως τώρα η μεγάλη
αλήθεια είναι πως για το λόγο ότι έδωσα πολλά περισσότερα
από ό,τι το σώμα μου μπορούσε να δώσει, έχω φτάσει σε σημείο να δυσκολεύομαι να περπατήσω», έχει πει μεταξύ
άλλων ο Μπατιστούτα. Οπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της
καριέρας του στην Ιταλία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Φιορεντίνα, Ρόμα, Ιντερ, και σε μια περίοδο που το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν στο «φόρτε» του, οι προπονήσεις ήταν
υπερβολικά σκληρές, με αποτέλεσμα αυτό να τον επηρεάζει
στη ζωή του και στη συμπεριφορά του. «Επαιζα στην Ιταλία
όταν το ποδόσφαιρο της χώρας ήταν "στα πάνω του".
Υπήρχε πίεση απ' όλους και από μένα τον ίδιο προς τον
εαυτό μου. Ολοι μου μιλούσαν για το ποδόσφαιρο τόσο που
έφτασα σε σημείο να το θεωρήσω βαρετό. Τώρα πλέον
υπάρχουν οι συνέπειες που βιώνει το σώμα», τόνισε ο άλλοτε επιθετικός της Εθνικής Αργεντινής.

Ηταν πριν από μερικά χρόνια, το 2014, όταν η αποκάλυψη
του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ο Αργεντινός βετεράνος επιθετικός, Ντανιέλ Μπατιστούτα, με σπουδαία καριέρα στην Ιταλία και ειδικότερα στη Φιορεντίνα, είχε
προκαλέσει αίσθηση. Ο επονομαζόμενος και «Μπατιγκόλ»,
εξαιτίας της έφεσής του στο σκοράρισμα, είχε αποκαλύψει
τότε ότι από το 2005 που σταμάτησε το ποδόσφαιρο υποφέρει από αφόρητους πόνους στα πόδια, που δεν τον αφήνουν
να πάει ούτε από το δωμάτιό του στην τουαλέτα. Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση είχε κάνει η δήλωσή του πως είχε ζητήσει
από τον προσωπικό του γιατρό να τον ακρωτηριάσει προκειμένου να ανακουφιστεί, κάτι που αρνήθηκε να κάνει ο γιατρός του. Μάλιστα, ο Μπατιστούτα είχε δηλώσει τότε πως
δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο και το βλέπει επαγγελματικά.

Η κατάθλιψη και τα ναρκωτικά αποτέλεσαν τη συνέχεια της
ζωής του Βραζιάνου Αντριάνο, μετά την αποχώρηση από
την ενεργό δράση.
Τρία χρόνια μετά την τότε δήλωσή του και 12 χρόνια πλέον
μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση, το πρόβλημα παραμένει για τον Μπατιστούτα, αφού μιλώντας πρόσφατα στο
επίσημο περιοδικό της FIFA εξήγησε πως περπατάει με δυ-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
Οριστικοποιήθηκε
η αντίπαλός του
για το Τσάμπιονς Λιγκ
Το εμπόδιο της Παρτιζάν καλείται να
ξεπεράσει τελικά ο Ολυμπιακός,
καθώς οι Σέρβοι πήραν το εισιτήριο
για τον 3ο προκριματικό γύρο του
Τσάμπιονς Λιγκ, με την ισοπαλία 0-0
απέναντι στη Μπούντουσνοστ (2-0 το
πρώτο παιχνίδι). Οι «ερυθρόλευκοι»
θα φιλοξενηθούν στο Βελιγράδι, την
ερχόμενη Τρίτη 25 Ιούλη (21.45), ενώ

Σοκ από μια ακόμα κατάρρευση παίκτη
Λίγες μέρες μετά τις νέες δηλώσεις του Γκαμπριέλ Μπατιστούτα για το πρόβλημα υγείας του, από την Ολλανδία ένα
περιστατικό που αφορούσε μία ακόμη κατάρρευση εν ώρα
αγώνα ήρθε να προκαλέσει σοκ. Στη φιλική αναμέτρηση μεταξύ Αγιαξ και Βέρντερ Βρέμης, ο νεαρός παίκτης του πρώ-

ο επαναληπτικός θα γίνει την ίδια ώρα
στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 2 Αυγούστου.
Για τα δύο ματς, ο υπεύθυνος ασφαλείας της UEFA, Κένι Σκοτ, ενημέρωσε τους συλλόγους πως δεν θα
υπάρξουν φίλαθλοι των φιλοξενουμένων, καθώς θεωρούνται αγώνες υψηλής επικινδυνότητας.
Στα αγωνιστικά, η Παρτιζάν εμφανίστηκε νωθρή στον επαναληπτικό απέναντι στους Μαυροβούνιους και αυτό
ανησύχησε παίκτες και τεχνικό. Ειδικότερα, ο προπονητής της Παρτιζάν,
Μίροσλαβ Τζούκιτς, μετά τη λήξη του
αγώνα, είπε πως «το πιο σημαντικό
ήταν ότι προκριθήκαμε στον επόμενο
γύρο. Δεν ήμασταν στο επίπεδο που

έπρεπε, σε πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος, μία πραγματική ομάδα και θα
πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι,
εάν θέλουμε να προχωρήσουμε».

Τον ίδιο κίνδυνο επεσήμανε και ο παίκτης της σερβικής ομάδας, Μάρκο
Γιάνκοβιτς. «Ο Ολυμπιακός είναι πολύ
δυνατή ομάδα και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, καθώς ο αποκλεισμός
από την Ευρώπη θα είναι καταστροφή
γι' αυτούς. Είναι πολύ πιο δυνατή
ομάδα από την Μπούντουσνοστ και
θα πληρώσουμε τα όποια λάθη κάνουμε, όπως αυτά κόντρα στους Μαυροβούνιους», δήλωσε.

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

του, Αμπντελάκ Νούρι, στο 72' της αναμέτρησης αισθάνθηκε
έντονη αδιαθεσία και αφού κάθισε αρχικά στο έδαφος, σε
δευτερόλεπτα κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις του.
Οπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, είχε υποστεί ανακοπή
καρδιάς και μπήκε στην εντατική. Οπως έγινε γνωστό λίγο
αργότερα, από το περιστατικό υπήρξαν σοβαρές συνέπειες
για τον παίκτη, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί
μόνιμη και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη για τις συνέπειες που θα έχει το συμβάν στη
ζωή του ποδοσφαιριστή. Το συγκεκριμένο έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα παρόμοιων γεγονότων, με ακόμα και
θανατηφόρα εξέλιξη, αλυσίδα που δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια αυξάνει τους κρίκους της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο
αλλά και γενικότερα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Σε πολλές
περιπτώσεις μάλιστα, ως αίτια έχουν αποδειχτεί προβλήματα
υγείας τα οποία είτε δεν είχαν ανιχνευτεί, κάτι που δημιουργεί αρκετά ερωτήματα, είτε είχαν αποκρυφθεί εξαιτίας των
συμφερόντων που παίζονταν από μια πιθανή μεταγραφή ή
γενικά την καριέρα ενός παίκτη.

Αμείλικτες οι λογικές του κέρδους
Πέρα από τις διαφορές ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις και
τους όποιους ειδικούς παράγοντες που τις οδήγησαν προς
το χειρότερο (π.χ. η νοοτροπία του Μπατιστούτα και παθολογικές αιτίες στην περίπτωση Νούρι), καμία από τις δύο δεν
μπορεί να ειδωθεί ξεκομμένα από τις λογικές του κέρδους
που επικρατούν σήμερα στο εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο. Αλλωστε, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι
συνεχώς πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας από τους ίδιους
τους παίκτες, τους προπονητές, τους αθλίατρους, για τις συνέπειες της κόπωσης στην ψυχολογική και σωματική υγεία
των παικτών ως αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί.
Πίεση και άγχος για την επιτυχία, απαιτήσεις για το αποτέλεσμα από τους επιχειρηματίες και τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο χώρο, υπερβολική κόπωση από τις
συνεχιζόμενες υποχρεώσεις και φυσικά οι τρόποι για να νικηθούν τα παραπάνω (π.χ. αναβολικά), είναι μερικά από τα
κομμάτια που συνθέτουν το «παζλ» ενός ποδοσφαίρου προϊόντος προς εκμετάλλευση και απόκτηση κέρδους. Ενός
προϊόντος του οποίου οι κυρίαρχες λογικές, του κέρδους,
της επιτυχίας, της δόξας, «μπολιάζουν» ακόμα και τις μικρές
ηλικίες. Και εδώ, οι αποκαλύψεις για τον τρόπο δουλειάς και
την πίεση που ασκείται στα παιδιά στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες συγκεκριμένων πρωτοκλασάτων συλλόγων δείχνουν
ξεκάθαρα τι κατάσταση επικρατεί.
Σε ένα ποδόσφαιρο που δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό αθλητισμό δεν χωρούν ευαισθησίες και προβληματισμοί για τα όσα συμβαίνουν. Τα παχυλά συμβόλαια (ιδιαίτερα
στους πρωτοκλασάτους παίκτες) αποτελούν το «νήμα» ώστε
οι ίδιοι οι παίκτες να δεθούν με αυτές τις λογικές, που είναι
αμείλικτες, όπως και το ίδιο το κυνήγι του κέρδους. Δεν είναι
τυχαίο ότι την ώρα που οι διαμαρτυρίες για τις πολλές και
χωρίς διακοπή αγωνιστικές υποχρεώσεις των παικτών πληθαίνουν, η ίδια η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου
(FIFA), ενόψει του Μουντιάλ 2026 και της προοπτικής να διεξαχθεί αυτό σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με ιδιαίτερα προσοδοφόρες για τα σχέδια της αγορές, εξήγγειλε
σχέδιο «αναβάθμισης», με αύξηση των ομάδων σε 48, που
σημαίνει και περισσότερους αγώνες...

