«Ἆρα ἐλπίζειν αὐτόν
καί τεθνήξεσθαί
ποτε;»
21ο

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πατριωτισμός – Φασισμός
– Ρατσισμός
«Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»

Σελ. 14

€€

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Μείωση των τελών χρήσης
κοινοχρήστων χώρων

Σελίδα 12

Αντισθένης
Με τις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις των μαθητών
ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, για το μακεδονικό και
την συνθήκη των Πρεσπών, πέσαμε θύματα πάλι
μιας λεκτικής βίαιης εθνοφοβικής έως αντεθνικής
ιδεολογικής επίθεσης, με περίσσια σολοικισμών1 και
αυθαίρετων συσχετισμών. Μιας επίθεσης που υποβοηθά και ενισχύει, εκείνο που υποτίθεται ότι επιδιώκει να καταπολεμήσει: το φασισμό και τον
ρατσισμό:

«...Οι μαθητές ξεσηκώθηκαν με
αφορμή την άδικη αποβολή των
μαθητών που συμμετείχαν στην
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου,
στο Γέρακα Αττικής (στα “χωρικά
μας ύδατα” δηλαδή). Τα πραγματικά
αίτια του απρόσμενου ξεσητου Κώστα
κωμού εντοπίζονται στη βαθιά
Βενετσάνου
πεποίθηση των μαθητών ότι το
μέλλον της Ελλάδας, της Μακεδονίας και το
δικό τους υποθηκεύεται ανεπιστρεπτί με την
παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας, η
οποία αποτελεί ΚΙΝΔΥΝΟ για την ειρήνη στην
ευρύτερη περιοχή και οδηγεί στον ακρωτηριασμό της πατρίδας μας...», λέει μεταξύ άλλων σε
ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων.
Την είδατε, την ακούσατε πουθενά; Αντίθετα παραχωρήθηκε άνεση χρόνου και τηλεθέασης σε καθηγητές
Μέσης
Εκπαίδευσης
και
νεαρές
δημοσιογράφους, φερέλπιδες προβολής και επαγγελματικής και πολιτικής ανόδου, όπου ταύτιζαν αυθαιρέτως τον εθνικισμό και τις εθνικές ευαισθησίες
με το φασισμό και το ναζισμό και τις κινητοποιήσεις
των μαθητών ως υποκινούμενες από τη «Χρυσή
Αυγή»
Συνέχεια στη σελ. 2

Ποιος είπε ότι οι μαθητές δεν έχουν άποψη; Ποιός λέει ότι
οι μαθητές δεν έχουν δικαίωμα έκφρασης για τον τόπο
που ζούνε; Όσοι το λένε, ξεχνούν σκοπίμως την ιστορία!

“Ενδοσκοπικά των
Φωτοτρόπων”

Aσφαλιστικά μέτρα
για τη Μαρίνα
Βουλιαγμένης
Σελίδα 7

“Παρόν και Μέλλον
για τον Υμηττό”
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ

Σελίδα 13

Σελίδα 12

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

Εθνικισμός - Δημοκρατία
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ένας μάλιστα, που η εθνοφοβία του και ο εθνομηδενισμός του με τρόμαξε, απομόνωσε ένα ηλεκτρονικό
κάλεσμα με SMS (μέσω κινητού) που παρότρυνε τους
μαθητές σε καταλήψεις για «εθνικά θέματα, Μακεδονικό, Κώστα Κατσίφα και Β. Ήπειρο» για να τα διογκώσει ειρωνικά λέγοντας «...η Β. Ήπειρος είναι
ελληνική, η Μακεδονία είναι ελληνική, η Μικρά Ασία
είναι ελληνική, το ...Πεκίνο είναι ελληνικό»!
Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ανθέλληνας διδάσκει τα
παιδιά μας. Και τον έβγαλαν στην κρατική τηλεόραση
να διδάξει κι εμάς! Αυτό με τρομάζει.

Διαβάστε ακόμη
Επικίνδυνη η επιβάρυνση της πλατφόρμας στο λιμάνι Βάρκιζας Σελ. 6
Τα 124 στρέμ. και η ιστορία... Σελ. 7
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα νεανικής
Σελ. 7
επιχειρηματικότητας στα 3Β

Ζακ Λακαριέρ ο Γάλλος ελληνιστής
Χρίστος Κοντοβούνησιος

Σελ. 8

Ιωσήφ Πιλάτος!
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Γάμος του Κάδμου και της Αρμονίας,
Βούλα Λαμπροπούλου

Σελ. 10

Ορφεύς, ο πρώτος διδάξας την
Αστρονομία Πέτρος Ιωαννίδης
Σελ. 14
Λαχανόκηποι στους Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Σαρωνικού
Σελ. 15

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός στην
Σελ. 17
Περιφέρεια Αττικής

Ο Προϋπολογισμός 2019 της χώρας
διαιωνίζει τη λιτότητα και την επιτροπεία
Σελ. 16
γράφει ο Γιάννης Τόλιος
διδάκτωρ Οικονομικών, μέλος ΠΓ της ΛΑΕ

Και πιστεύουν ίσως και οι ίδιοι – δεν είναι η πρώτη
φορά άλλωστε, που τρέφουν αυταπάτες – πως είναι
«διεθνιστές» και «δημοκράτες!» Αντιφασίστες και
«προοδευτικοί!»...
Είναι «διεθνιστές» επειδή αποδέχονται την ομαδοποίηση των εθνών, στην Ε.Ε. υπό τη γερμανική βεβαίως ηγεσία, όπως πίστευαν και επεδίωκαν οι Ναζί
και ο Χίτλερ2 και ολοκληρώνουν οι «δημοκράτες» επίγονοι Γερμανοί των ημερών μας, των «Χριστιανο-Δημοκρατών» - που ούτε χριστιανοί είναι, ούτε
δημοκράτες και οι «Σοσιαλιστές», που υπηρετούν τον
ακραίο καπιταλισμό της παγκοσμιοποίησης – εχθρό
και φανατικό πολέμιο των εθνών.
Τώρα, όσο για το πόσο «δημοκράτες» είναι, για τον
απλά σκεπτόμενο, μέσης παιδείας, άνθρωπο, είναι
καταφανέστατο. Η Αντιπροσωπευτική «δημοκρατία»
των κομμάτων δεν είναι δημοκρατία (κράτος του
δήμου, του λαού ως πηγή εξουσίας). Είναι κομματοκρατία (κράτος των κομμάτων, των κομματιών του
λαού, όχι ως δήμου πλέον, αλλά ως οπαδών (στο μεγαλύτερο δυστυχώς, ποσοστό τους). Ως οπαδών,
όπως της ποδοσφαιρικής ομάδας εκάστου. Και ανάλογα του χαρακτήρα, τη μόρφωση, την ηλικία την
ωριμότητα και ο βαθμός ομαδοποίησης, απλώς οπαδός, περιστασιακός, δοκιμαστικός, ή πιστός, ένθερμος, ακόμη και φανατικός – σε βαθμό χουλιγκανισμού
– ή και τυφλός οπαδός!
Για το βαθμό οπαδοποίησης, άφησα μια αιτία για το
τέλος: Το ιδιοτελές συμφέρον. Να μην το αναλύσω·
είναι καταφανές. Να μεταφέρω μόνον τι έλεγε για τα
κόμματα ο D. Truman «… πολιτικό κόμμα έφτασε να
θεωρείται αυτό μέσω του οποίου επιλέγονται οι διεκδικητές δημοσίων θέσεων3» και αλλού «…μια επινόηση για την κινητοποίηση των ψήφων3». Άλλoς
πάλι πως, κόμματα είναι οι ενώσεις εκείνες, μέσω
των οποίων επιδιώκεται η κατάληψη της εξουσίας, με
σκοπό το μοίρασμα των λαφύρων της δημόσιας διακυβέρνησης.
Τώρα πόσο «προοδευτικοί» είναι οι άνθρωποι που κρίνουν επιδερμικά και περιφρονούν αξίες, όπως η πατρίδα, το έθνος, η ιστορία και οι θυσίες για ν’
αναδειχθεί σε «αξία» το δικαίωμα κάποιου να έχει
αποκλίνουσα σεξουαλική προτίμηση, το αφήνω στην
κρίση και στη γνώμη του καθενός. Είναι εξάλλου κι
αυτό βασικό δικαίωμα.
Ένα άλλο θέμα είναι η υποκίνηση των μαθητών, κατά
την κυβέρνηση και των φερεφώνων της – κατά συνήθεια και των παρελθουσών κυβερνήσεων – η υποκίνηση των μαθητών, λέει, από τη «Χρυσή Αυγή». (Εγώ,
δηλαδή, ως μαθητής διαδήλωνα για την ΕΝΩΣΗ της
Κύπρου με την Ελλάδα, υποκινούμενος από ποιόν;
Εγώ υποκινούσα τους συμμαθητές μου. Κι όταν διαδήλωνα για το 114 και την ειρήνη, προφανώς “υποκινούμην από τους Λαμπράκηδες”).
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Δεν αμφισβητώ ότι θα έκανε τέτοια προσπάθεια η
Χ.Α. και μεμονωμένα, θα το πέτυχε, αλλά ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Ποιος καλλιέργησε αυτό το γόνιμο
έδαφος; Ποιος άφησε ελεύθερο το γήπεδο για δράση
καπηλείας; Ποιος απεμπόλησε το δικαίωμα και το
ιστορικό καθήκον της υπεράσπισης του έθνους και
των εθνικών υποθέσεων, παρά η νομιζόμενη κοσμοπολίτικη «αριστερά».
Η αριστερά που προσπαθεί να ξεχάσει την ιστορία
της. Τί ήταν το ΕΑΜ, μωρέ; Εθνικό Απελευθερωτικό
Μέτωπο! Τί ήταν η «Κυβέρνηση του βουνού» (ΠΕΕΑ);
Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Αντίστασης! Εθνική Αλληλεγγύη!
Γιατί αφήσατε αυτές τις αξίες, για τις οποίες οι πατεράδες σας, αγωνίστηκαν, σ’ αυτούς που τις καπηλεύθηκαν;
Ο Διεθνισμός, Ειρήνη, συνεργασία, Αλληλεγγύη και
φιλία των λαών, δεν έχει καμμιά σχέση με τον «αριστοκρατικό κοσμοπολιτισμό» (ανοίξτε λεξικά) και
πολύ περισσότερο με την «παγκοσμιοποίηση» της
ασυδοσίας του κεφαλαίου, για την εξαντλητική εκμετάλλευση των λαών και την ταχύτητα υπερ-συγκέντρωσης του κεφαλαίου: Οκτών (8) ονόματα έχουν
συγκεντρώσει τόση περιουσία, όση τρία δισεκατομμύρια, εξακόσια εκατομμύρια άνθρωποι (3,6 δις), ο
μισός δηλαδή πληθυσμός της γης!
Ας ανοίξουμε και κανένα βιβλίο, ένα λεξικό, το ίντερνετ, βρε αδερφέ. Εγώ και οποιοσδήποτε «σοφός»,
σας λέει ό,τι νομίζει κι ό,τι θέλει, ή, ακόμη χειρότερα,
ότι του λένε! Αλλά ούτε αυτούς τους διαβάζουν, οι
περισσότεροι.

Ξέρετε τί κρύβουν τα βιβλία;
Διαβάστε ένα ωραίο σχόλιο του Ναπολέοντα, πάνω
στον «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλλι:
Ναπολέων: «Ποιο μυστικό τους αποκαλύπτεις;», λέει
απευθυνόμενος (θεωρητικά) στο Μακιαβέλλι, για να
συμπληρώσει αμέσως: «Αλλά ευτυχώς που αυτοί δεν
διαβάζουν, ούτε σε διάβασαν ποτέ»4 και δεν θα το διδαχθούν ποτέ.
Σ’ αυτή την εθελούσια άγνοια του λαού στηρίζονται
κι αυτοί που διαχειρίζονται την εξουσία, για να τον
εξαπατούν, να τον εκμεταλλεύονται, να τον ληστεύουν νόμιμα! (διάβαζε νομότυπα – για τα «δημοκρατικά» προσχήματα).

――――――
1. Σολοικισμός: λανθασμένος λόγος γραμματολογικά και εννοιολογικά εγνωσμένα και συχνά από άγνοια ή παρανόηση.
2. Μαρκ Μαζόουερ (σύγχρονος Αμερικανός Καθηγητής της Ιστορίας στο Παν/μιο Κολούμπια: «Σκοτεινή Ήπειρος», τόμ. Α. προλ.
3. UNESCO: Λ.Κ.Ε., τομ. 2ος, σελ. 474, και The governmental
process – Κυβερνητική διαδικασία Ν.Υ. 1951, σελ. 270-1.
4. Ν. Μακιαβέλλι: «Ο Ηγεμόνας - σχολιάζει ο Ναπολέων Βοναπάρτης». Εκδ. Σκαραβαίος, 2018, κεφ. 14, σελ. 244, σχ. 4.
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«Mάνα»
Θεατρικό Έργο
Η παράσταση «ΜΑΝΑ» του Σταμάτη Πακάκη, που παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Faust, γνωρίζει
πολύ μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.
Το βιβλίο «ΜΑΝΑ» του Σταμάτη Πακάκη, που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις i-Write Publications και περιέχει το έργο
και CD και QR Code με την ηχογράφηση ολόκληρου του
έργου, το αναγνωστικό κοινό μπορεί να το προμηθευτεί
από το Θέατρο Faust κάθε Παρασκευή, την ώρα της παράστασης και από τα βιβλιοπωλεία.
Ένα μουσικό σκοτεινό κοινωνικό παραμύθι για εφήβους
και ενήλικες.
Ανθρώπινες σχέσεις, ανθρώπινα πάθη, ανθρώπινα τραύματα! Όλα μπερδεύονται κατά τη διάρκεια του Ύπνου.
Ύπνος με ‘’Υ’’ διότι είναι ο μικρός γιος της Νύχτας, φίλος
των μικρών παιδιών καθώς και σύμμαχος της Μάνας.
Ποιας Μάνας; Της δικής σου Μάνας… της δικής μου
Μάνας… της Μάνας όλων μας. Η ιδέα της Μάνας λοιπόν.
Παιδιά… Αγοράκι… Κοριτσάκι… Παιδικά παιχνίδια… Φανταστικοί φίλοι... Παιδικοί δαίμονες… Παιδική ασθένεια…
Παιδική ηλικία… Παιδικά τραύματα! Σχέση Μάνας - Παιδιού και πως αυτή διαμορφώνει την πορεία μας ως ενήλικες.
Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο Δήμος Σαρωνικού φωτίζει
τα χριστουγεννιάτικα δέντρα
Ξεκινάει τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του, ο
Δήμος Σαρωνικού, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
με το φωτισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Έτσι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, 5 μ.μ. θα φωτίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ανάβυσσο.
Την ίδια ημέρα, στις 7 μ.μ. φωτίζουν το δέντρο της
Παλαιάς Φώκαιας.
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 5μ.μ. στη Σαρωνίδα
και στις 7.30 μ.μ. στο Λαγονήσι.
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ. στα Καλύβια
και στις 7 μ.μ. στον Κουβαρά.
Σε όλους τους φωτισμούς των χριστουγεννιάτικων
δέντρων θα συμμετέχουν: η Δημοτική Φιλαρμονική,
Φορείς και Σύλλογοι.
Μικροί φίλοι θα διασκεδάσουν με τον Αγιο Βασίλη,
με Μάγο, θα μεταμορφωθούν με το “μακιγιάζ” (Face
Painter) και θα παρακολουθήσουν διάφορα δρώμενα
με πολλά κεράσματα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, ο Δήμος Σαρωνικού
παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα, για το οποίο θα
επανέλθουμε.

ΕΒΔΟΜΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
O Δήμος Λαυρεωτικής, το Ν.Π.Δ.Δ
ΘΟΡΙΚΟΣ και η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ Κερατέας διοργανώνουν την Κυριακή 9
Δεκεμβρίου 2018 ώρα 19:00 στο πολιτιστικό κέντρο Κερατέας (Στ.
Ρώμα 12), Συναυλία - Αφιέρωμα
στον συνθέτη Δημήτρη Νικολάου,
με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του.
Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης θα
καλύψει το Κουαρτέτο Σαξοφώνων
STAB, που αποτελείται από τους:
Guido de Flaviis - σοπράνο σαξόφωνο, Στάθη Μαυρομμάτη - άλτο
σαξόφωνο, Ilia Samsonov - τενόρο
σαξόφωνο, Κώστα Τζέκο - βαρύτονο
σαξόφωνο καθώς και οι πιανίστες:
Χριστίνα Παντελή και Σπύρος Σουλαδάκης.
Για την προσφορά του Δημήτρη Νικολάου θα μιλήσει ο Θωμάς Ταμβάκος,
μουσικογράφος - κριτικός – ερευνητής

Ο Δημήτρης Νικολάου θεωρείται
ένας από τους σημαντικότερους
συνθέτες της διασποράς που γεννήθηκε στη Κερατέα, αλλά έζησε και
εργάστηκε στη Ρώμη.
Άρχισε να συνθέτει σε ηλικία δεκατριών ετών και δημιούργησε πάνω
από 290 συνθέσεις, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται 3 όπερες, 5
συμφωνίες για μεγάλες ορχήστρες,
πολυάριθμα κονσέρτα για σολίστες
και ορχήστρες, μικρές και μεγάλες,
πολλά έργα για χορωδίες, ηθοποιούς και μουσική για μπαλέτο.
- συγγραφέας, επίτιμο μέλος Ένωσης
Ελλήνων Μουσουργών και φίλος του
συνθέτη. Στη συναυλία θα ερμηνευτούν αντιπροσωπευτικά έργα από τον
πλούσιο κατάλογο του συνθέτη και θα
παρευρεθούν μέλη της οικογένειας
του.

Στις 29 Μαρτίου 2008 μας άφησε σε
ηλικία μόλις 62 ετών. Σε αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του το
Δημοτικό Ωδείο Κερατέας φέρει το
όνομα του.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χριστουγεννιάτικη
Δωροαγορά στη “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”
Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”,
περιμένει τους φίλους, στην όμορφη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνουν για τη διάδοση και την
ενίσχυση του έργου της,. το διήμερο 8 & 9 Δεκεμβρίου 2018, ώρες 10.00-18.00.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
* Χριστουγεννιάτικες ιδέες για δώρα και αγορές
* Κατασκευές από τα χέρια εθελοντών και ασθενών
* Χειροποίητα γλυκά, αλμυρά και ποτά
* Γυναικεία και αντρικά αξεσουάρ, ρούχα, κοσμήματα
* Παιδικά ρούχα και παιχνίδια
* Βιβλία * Είδη σπιτιού
* Λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα
* Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά
Και πολλά άλλα!

Tο Σάββατο 8/12 στις 17.00 οι Bracera και την Κυριακή στις 16.00 ο Θεατρικός Σύλλογος Σπάτων "Το
Τέταρτο Κουδούνι" θα μας ταξιδέψουν με τη μουσική
τους.
Τα έσοδα από τις αντίστοιχες εκδηλώσεις των προηγούμενων ετών εξασφάλισαν δωρεάν φροντίδα περίπου σε 100
ασθενείς με καρκίνο και τη λειτουργία για ένα μήνα του
πρώτου Hospice στην Ελλάδα.
www.galilee.gr

ΕΒΔΟΜΗ
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“Το ψηφιακό μέλλον
του πολιτισμού μας”
Oμιλία οργανώνει ο Σύλλογος Υπατία με θέμα : “Το
ψηφιακό μέλλον του πολιτισμού μας”, την Παρασκευή
7 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:00, στα γραφεία του (Μικράς Ασίας 3, Βούλα), με ομιλητή τον Στράτο Λαμπρινό - Βλάττα,

«Εξορία από την ωραιοποίηση»
Εκθεση Ζωγραφικής
Eγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο: «Εξορία
από την ωραιοποίηση» της Σάντρας Τσιλιγγερίδου θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις
19:00, στην πολιτιστική αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο). Πρόκειται για μία καλλιτεχνική προσέγγιση στους μηχανισμούς
άμυνας της ανθρώπινης ύπαρξης, που μέσα από 24 έργα
μικτής τεχνικής τυπωμένα σε metal print, τα χρώματα
ζωντανεύουν σε αντιπαράθεση με τα σχήματα, αποδίδοντας δύσκολες ανθρώπινες καταστάσεις.
Την έκθεση θα προλογίσουν η συγγραφέας, καθηγήτρια
Ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου και η παιδοψυχίατρος, Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας Μίνα
Παλαιολόγου.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή από την Πέμπτη 6 έως
το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, 11:00 – 20:00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μουσική βραδιά
Tην Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21:00 o
Σύλλογος “Υπατία” καλεί σε ένα εορταστικό δείπνο
με ιδιαίτερες ιταλικές γεύσεις και αρώματα, σε έναν
χώρο που θα προσφέρει ένα μουσικό ταξίδι διεθνούς
και Ελληνικού ρεπερτορίου.
Θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε μια αξέχαστη διασκεδαστική βραδιά συντροφιά με κορυφαίους σολίστ
που θα σας ταξιδέψουν μελωδικά με πιάνο, κιθάρα,
βιολί, ακορντεόν και φυσαρμόνικα στο ιταλικό εστιατόριο
CASANOVA, Λ. Αθηνάς 41 & Άρεως 2 Βουλιαγμένη.
Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 6998958059, 6932400636.

το Χριστουγεννιάτικο Bazaar καλεί η “Υπατία” που θα γίνει στα γραφεία της (Μ. Ασίας 3
Βούλα), την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 από τις
10:00 πμ έως τις 18:00 μμ.

Σ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση, προσκαλούν την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου
2018, στις 5 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις» στην Εκδήλωση «ΓΑΜΟΣ, ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙ»,
που διοργανώνει ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος
«Δήλιος Απόλλων»!
Ο ΛΌμιλος «Δήλιος Απόλλων» επιμελείται και παρουσιάζει μια μοναδική Παράσταση αφιερωμένη στην Ελληνική Παράδοση, που θα συνδυάσει την μαγεία του
Θεάτρου Σκιών, από τον θίασο «Σκιές και Γέλια» του
Μιχάλη Θεοδωρόπουλου, με την ομορφιά των παραδοσιακών χορών.
Συμμετέχουν οι Σύλλογοι:
• Χορευτικός Όμιλος Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη
«Μυρρινούς»
•Σύλλ. Κρητών Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη
•Πολιτ. Σύλλ. Νέας Ιωνίας «Μνήμες Παράδοσης»
• Αδελφότητα Ηπειρωτών Νέας Μάκρης
• Ομάδα χορού «ξέσυρτος»
Είσοδος Ελεύθερη.

Ο Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στην εκδήλωσή του με θέμα: “Ο νεοπλατωνισμός στη
Βυζαντινή Περίοδο” με ομιλητή τον Γεώργιο Δρακόπουλο Πολιτικό Μηχανικό - καθηγητή επί τιμή
της Σχολής Ικάρων.
Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”
Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα
(Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ.
Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 €
ανα άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Εκθεση της Μαρίας – Έλενας Γιαννοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί στα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής και Κοσμήματος, της συμπολίτισσας, εικαστικού Μαρίας – Έλενας Γιαννοπούλου, την Τρίτη, 4
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 7μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου (Γ. Παπαβασιλείου 34).
Διάρκεια Έκθεσης: 4 – 9 Δεκεμβρίου 2018
Ωράριο Έκθεσης: Καθημερινές και Σαβ/Κυρ. 5.30 μ.μ. –
8.00 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Φανταστικά Ζώα.
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,
παρουσιάζει την ταινία φαντασίας «Φανταστικά Ζώα. Τα
εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ» έως και την Τετάρτη, 28
Νοεμβρίου 2018. Ώρες προβολών: 6.45 μ.μ.
Στον ρόλο του μαγικοζωολόγου Νιουτ Σκαμάντερ επιστρέφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντι Ρέντμεϊν («Θεωρία των
Πάντων»). Το δίπολο του καλού και του κακού εκπροσωπείται επάξια από τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του σκοτεινού
μάγου Γκρίντελβαλντ και την καινούρια, πανέξυπνη προσθήκη του Τζουντ Λο που υποδύεται τον πολυαγαπημένο
Ντάμπλντορ -σε πιο νεαρή ηλικία από την εποχή του Χάρι
Πότερ και τη διεύθυνση του Χόγκουαρτς.
Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

στο Μαρκόπουλο

“Ο νεοπλατωνισμός στη
Βυζαντινή Περίοδο”

Ζωγραφική και Κόσμημα

Τα εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ»

«ΓΑΜΟΣ, ΧΟΡΟΣ & ΓΛΕΝΤΙ»

«Ο Μελ ο Ραμπιές και
η Κου η Μακαρόν»
Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου με τίτλο «Ο Μελ ο Ραμπιές και η Κου η Μακαρόν», της συγγραφέως Έλενας Κουβαρά, οργανώνει η Κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου
Μαρκοπούλου, το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 5
μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Νικολάου και Κωνσταντίνου Μεθενίτη», στον 1ο όροφο του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου Μαρκοπούλου «Άρτεμις» με την
Τρία κορίτσια ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να σώσουν
τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα, τα γλυκά των Χριστουγέννων! Μέσα από την πλοκή και το μυστήριο του χριστουγεννιάτικου αυτού παραμυθιού, συνδυάζονται και
αναδεικνύονται οι έννοιες του παιχνιδιού, της παράδοσης,
της οικογενειακής θαλπωρής και της αγάπης!
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Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν κάτοικοι και φορείς
κατά της επέκτασης της Μαρίνας Βουλιαγμένης
Κάτοικοι της Βουλιαγμένης και το «Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών» (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) προσφεύγουν κατά της εταιρείας “Αστήρ Μαρίνα
Βουλιαγμένης Α.Ε.” ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την επέκταση της Μαρίνας
Βουλιαγμένης, που βρίσκεται στη διαδικασία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Θυμίζουμε ότι εγκρίθηκαν οι όροι από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου 3Β και από την Περιφέρεια.
Μάλιστα η Περιφέρεια πρότεινε κάποιες αλλαγές.
Θυμίζουμε επίσης ότι η απόφαση και του Δήμου και
της Περιφέρειας δεν είναι δεσμευτική, αλλά γνωμοδοτική.
Οι προσφεύγοντες κατά της περιβαλλοντικής μελέτης γράφουν μεταξύ άλλων στην αίτησή τους:
Κατά μήνα Ιούνιο του 2018 λάβαμε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι μας ενημέρωναν ότι οι αντίδικοι επιχειρούν την υλοποίηση - εφαρμογή μελέτης σχεδιασμού της “Μαρίνας Βουλιαγμένης η οποία θα έχει
επιβλαβείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο οικοσύστημα της περιοχής.
Αυτό κινητοποίησε το ΠΑΚΟΕ το οποίο διενήργησε
λεπτομερή έλεγχο στη μελέτη που έχει αναρτηθεί
στο διαδίκτυο, και δημοσιεύουμε και εμείς
www.ebdomi.com/eidiseis-nea/14158-oikologiki-katastrofi-i-epektasi-marinas-vouliagmenis.html.
Το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι η μελέτη πάσχει ως προς
τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για την προστασία
του περιβάλλοντος καθώς και ως προς την εφαρμογή
αυτών.
Αναφέρεται σε ανακατασκευή και επέκταση της ήδη

Επικίνδυνη
η επιβάρυνση της
πλατφόρμας
στο λιμάνι Βάρκιζας
Η πλωτή εξέδρα στο λιμάνι της Βάρκιζας κινδυνεύει να διαλυθεί, γιατί δένουν μεγάλα
σκάφη, που δεν προβλέπεται ο όγκος τους.
Αυτό ενημέρωσε το σώμα του Δ.Σ. του Δήμου
3Β στη συνεδρίαση της 26/11/18 ο δημοτικός
σύμβουλος Ελ. Αργυρουδάκης, επισημαίνοντας ότι μπορεί να συμβεί πολύ σοβαρό ατύχημα. «Να προβλέψουμε να μη γίνει η ζημιά
και σπάσει η πλατφόρμα γιατί θα κλάψουν μανούλες», τόνισε χαρακτηριστικά.

υπάρχουσας μαρίνας, γεγονός το οποίο θα προκαλέσει αλλοιώσεις τόσο στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον όσο και στο υπάρχον οικοσύστημα της
περιοχής.
Σημειώνεται στην αίτηση ότι
― Δεν έχουν γίνει συγκριτικές μελέτης της σημερινής ποιότητας των θαλάσσιων νερών της υφιστάμενης μαρίνας και αυτής (ποιότητας) η οποία θα
προκύψει από τη χρήση της νέας Μαρίνας.
― Δεν έχουν γίνει άρτιες τεχνικές μελέτες σχετικά
με την διαχείριση των τόνων των στερεών αποβλήτων (μπάζα), τα οποία θα προκύψουν από τις εργασίες ανακατασκευής της Μαρίνας.

― Στην επίδικη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων και ιδιωτικών ακινήτων, με συντελεστή
δόμησης 0,0005. Η παραπάνω κατασκευές ωστόσο
αφορούν εκτάσεις και οικόπεδα τα οποία είναι ήδη
χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
ως δασικά.

Και καταλήγοντας ζητούν:
1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας, ως βάσιμη
τόσο κατά το νόμο, όσο και κατά την ουσία.
2. Να διαταχθούν τα ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και δη:
α. Να απαγορευθεί η έκδοση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, για τον υλοποίηση της επίδικης μελέτης ανακατασκευής της «Μαρίνας Βουλιαγμένης»,
όπως αυτή εξειδικεύτηκε στο ιστορικό της αιτήσεώς
μας.
β. Να απαγορευθεί κάθε ενέργεια των καθών, με την
οποία θα τίθεται αμέσως ή εμμέσως σε εφαρμογή η
υλοποίηση της μελέτης αυτής, μέχρι να εναρμονιστεί
και να συμμορφωθεί με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία θα αναστέλλεται η έκδοση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών
Όρων, για τον υλοποίηση της επίδικης μελέτης ανακατασκευής της «Μαρίνας Βουλιαγμένης», μέχρις Εκδόσεως Αποφάσεως επί της Αιτήσεώς μας αυτής και σε
κάθε περίπτωση μέχρι της συζητήσεώς της.
4. Να απειληθεί σε βάρος των καθών χρηματική ποινή
μέχρις 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί.

5. Να καταδικαστούν οι καθών στην καταβολή της δικαστικής μας δαπάνης, στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή της πληρεξούσιου μας
δικηγόρου.

«Μαρίνα παγκοσμίου κλάσης»
Όπως γράφαμε και τον Ιούλιο μήνα, που λόγω καλοκαιρινής ραστώνης, πολλοί δεν αντελήφθησαν και δεν ενημερώθηκαν για την επέκταση της μαρίνας και σήμερα
τρέχουν... το σχέδιο έχει εγκριθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε.
(Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου). Εχει εγκριθεί ομόφωνα
από την Επιτροπή τουριστικών λιμένων του Υπουργείου
Τουρισμού, έχει εγκριθεί ομόφωνα από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο).
Υπέρ της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ετάχθη, ομόφωνα, το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου 3Β, στη συνεδρίαση της 18/7/18.
Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος τόνισε -τότε- ότι η ανακατασκευή αυτή «Θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία
και τουριστικό βάρος υψηλής ποιότητας στην περιοχή
μας, κάτι που έχει υπάρξει ως ζητούμενο από μεγάλο
μέρος του Δ. Συμβουλίου».
Ο διευθύνων σύμβουλος του Αστέρα, Κουτσιβίτης, που
παρευρισκόταν στη συνεδρίαση μιλώντας τόνισε ότι:
«Είναι μία μαρίνα παγκοσμίου κλάσης υψηλών προδιαγραφών, διεκδικώντας ένα μερίδιο αγοράς από τη διεθνή πελατεία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα
προϊόν ανταγωνιστικό. Εντάσσεται στη γενικότερη
στρατηγική ανάπτυξης του Αστέρα.
Αυτό είναι πολύ μοναδικό παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν
πολλά συγκροτήματα που να συνδυάζουν την ομορφιά της
Βουλιαγμένης, αλλά και το προϊόν σε συνδυασμό με της
μαρίνας, του οικιστικού και μιας πολυτελούς αλυσίδας, που
σαν σύνολο αποτελούν ένα εκπληκτικό συνδυασμό, μοναδικό ως προϊόν στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».
Ο Σωτ. Ελευθερίου μέχρι πρότινος συμπαραστάτης του
Δήμου και επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος στο
Δήμο Βουλιαγμένης, επεσήμανε στο σώμα ότι είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένος ο κόλπος της Βουλιαγμένης, με
κύριο λόγο τη μαρίνα. Τα λύματα των σκαφών θα μπορουν να πέφτουν στον κεντρικό αγωγό της αποχέτευσης; Η θέση της μαρίνας δεν είναι η καλύτερη γιατί
είναι κλειστός κόλπος. Είπατε ότι θα κάνετε και κάποια
προβλήτα, μήπως αυτή θα εμποδίζει την ανακύκλωση
του νερού;

Κλείνοντας ο δήμαρχος τόνισε: «μετά από μία πάροδο περίπου δέκα ετών, το μόνο σίγουρο είναι ότι
θα μιλάμε για μία άλλη πόλη, για έναν άλλον κόσμο,
για ένα άλλο παράκτιο μέτωπο».
σημείωση: Το ερώτημα που μένει είναι: Αυτό το
“άλλο”, μήπως θα είναι η καταστροφή αυτού, που η
φύση έφτιαχνε εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Aννα Μπουζιάνη
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Τα 124 στρέμματα και η ιστορία...
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ότι το Κτηματολόγιο έκανε δεκτές τις ενστάσεις του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης για τα κατατμημένα 124
στρέμματα που βρίσκονται στη Βούλα στο ύψος τoυ
Πανοράματος.
Αυτή η υπόθεση ξεκινάει από το 1954 όταν ο Οικοδομικός Συν/σμός Καστελλοριζίων αγόρασε μία έκταση
464 στρεμμάτων για να ...στεγάσει Καστελορίζιους.
Αφού μπήκαν στο σχέδιο τα περισσότερα στρέμματα
και δεν έμενει “λέπι” για κοινόχρηστους χώρους κλπ.,
το ΥΠΕΧΩΔΕ δέσμευσε τα 124 και δεν εντάχθηκαν

Νέος κανονισμός λειτουργίας
στα αθλητικά κέντρα
του Δήμου 3Β
Νέος Κανονισμός Λειτουργίας συστήθηκε
από τον ΟΑΠΠΑ, που θα λειτουργήσει για
το Αθλητικό Κέντρο της Βουλιαγμένης
καθώς και για το κλειστό Μπαγλατζή της
Βάρης.
Ο στίβος του ΑΟΒ έχει 5 διαδρόμους. Οποιαδήποτε σκέψη για 8 διαδρόμους προκειμένου να γίνει αγωνιστικός και να δέχεται
διεξαγωγή αγώνων πρέπει να αποφευχθεί
γιατί, τότε, ξεχάστε τη Βουλιαγμένη...
Πέραν ότι οι διαστάσεις του δεν το επιτέπουν.

στο σχέδιο πόλης.
Μέσα όμως σ’ αυτά τα 124 στρέμματα είχαν αγοράσει
και 161 ιδιοκτήτες, χωρίς προφανώς να γνωρίζουν τη
δέσμευση αυτή. Η περιοχή αυτή που εντάσσονται και
τα 124 στρέμματα έχει κηρυχθεί αναδασωτέα (Υπ.Γεωργίας 1084424/13.9.34).
Ακολούθησαν δύο πυρκαγιές που κατέκαψαν το
δάσος και αυτής της περιοχής, αλλά και του Πανοράματος που ήταν ένα πολύ πυκνό πευκοδάσος.
Επανακηρύχθηκε αναδασωτέα η περιοχή των 124
στρεμ. και το 1980, από το Νομάρχη Πειραιά (αρ.
Δ245507/20.3.80).
Ο Συν/σμός Καστελλοριζίων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατ’ επανάληψιν, αλλά
απορρίφθηκαν οι προσφυγές του. με το σκεπτικό ότι
είναι αβάσιμοι οι τίτλοι καθώς δεν κατατμείται μείζων
δασική έκταση.
Από τότε οι ιδιοκτήτες καθώς και ο Συν/σμός Καστελλοριζίων κάνουν αγώνα για να αποχαρακτηριστεί από
“δασικό”.
Τη σκυτάλη όμως πήραν και κάτοικοι της Βούλας,
αλλά και φορείς, που όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκαν για να διατηρηθεί ο δασικός τους χαρακτήρας.
Τώρα εν όψει του Κτηματολογίου, οι ιδιοκτήτες κατέθεσαν δήλωση στο Κτηματολόγιο οι οπίες έγιναν δεκτές.
Δεν έκανε ένσταση ούτε το Δασαρχείο επ’ αυτού.
Αυτό έτρεξε να προλάβει ο Δήμος και κατέθεσε αντίστοιχες ενστάσεις στο Κτηματολόγιο, οι οποίες έγιναν δεκτές. Δηλαδή το Κτηματολόγιο δέχθηκε ότι τα
124 στρέμματα είναι ενιαία και όχι κατατμημένα. Και
αυτό δημοσιοποιήσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας.
Δεν ασχοληθήκαμε με το ιστορικό. Εχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Αυτό όμως ενόχλησε κάποιους δημοτικούς συμβούλους· γιατί γράψαμε μόνο την

είδηση και όχι την ιστορία.
Βέβαια η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Η γνώμη του
Κτηματολογίου δεν είναι ...απόφαση δικαστηρίου και
είναι περισσότερο από βέβαιο, ότι κάποιοι από τους
ιδιοκτήτες θα την προσβάλλουν και ο δρόμος είναι
μακρύς ακόμα, όπως το επεσήμανε και ο δήμαρχος.
Στη συνεδρίαση της 26/11/18 οι δημοτικοί σύμβουλοι
Δ. Δαβάκης και Δ. Κιούκης μας “επέκριναν” γιατί δεν
αναφέραμε τα ονόματα, που όλα αυτά τα χρόνια “κυνήγησαν” το θέμα και πέτυχαν να παραμείνει δασικό.
Ο δήμαρχος απάντησε στους δημοτικούς σύμβουλους και έδωσε το δικό του “ανάγνωσμα” για το θέμα.
Στο ακροατήριο παρευρισκόταν και ο επί σειρά ετών
δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης Πέτρος Θανόπουλος, που ζήτησε το λόγο,
για να απαντήσει σχετικά.
Δεν έτυχε της ανάλογης συμπεριφοράς από πλευράς
Δημάρχου. Ο Π. Θανόπουλος έχει προσφέρει, δεκαετίες, υπηρεσίες στα δημοτικά δρώμενα του Δήμου
Βούλας και έχει ασχοληθεί μετ’ επιμονής, να παραμείνουν τα 124 στρέμ. δασικά. Οπως είπε στη συνεδρίαση, του ζητήθηκε η βοήθεια και συνεργάστηκε με
τη δικηγόρο του Δήμου Όλγα Φώτα, και το σκεπτικό
της Έφεσης που κατέθεσε ο Δήμος είναι δικό του.
Eίναι ευχάριστο ότι ένας πνεύμονας πρασίνου, από
τα χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους του ορεινού
όγκου της Βούλας σώζεται, αλλά είναι και επώδυνο
για τους 161 μικροϊδιοκτήτες που έχασαν τα χρήματα, που πλήρωσαν σε ζοφερές - μάλιστα - εποχές.
Κοιτώντας όμως το καλό της πόλης και την ποιότητα
ζωής των κατοίκων της, είμαστε υπέρ της ενιαίας δασικής έκτασης των 124 στρεμμάτων για το δημόσιο
βεβαίως και όχι για τον Συνεταιρισμό!
Εμείς θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι ...μισογεμάτο
αναδείξαμε την είδηση με θετικό τρόπο. Όταν τελεσιδικήσει και βγει ο Δήμος και οι πολίτες του νικητές,
θα αναφερθούμε στο ιστορικό.
Αννα Μπουζιάνη

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Το φαινόμενο της βίας κατά
των γυναικών και παιδιών
αντιμετώπιση και πρόληψη»
Στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η
Tοπική της Ν.Δ. προσκαλεί την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ
(Λεωφ. Καραμανλή 18 Βούλα-Δημαρχείο) στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με θέμα: «Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και παιδιών
αντιμετώπιση και πρόληψη» Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Βιργινίας Μάρκου «Τρέξε
να σωθείς» το οποίο είναι σχετικό με το θέμα.
Κεντρικοί ομιλητές:
Νίκη Κεραμέως Βουλευτής Επικρατείας & Τομεάρχης Παιδείας - Γιώργος Βλάχος, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής - Βάσω Κόλλια πρ.Γενική
Γραμματέας Ισότητας Γυναικών.
Την εκδήλωση θα προλογίσει η Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.
Για το ΔΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε το Προγράμματος Νεανικής
Επιχειρηματικότητας του Δήμου 3B
Με μια εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, έληξε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου Athens Innovation
Festival.

Ο Δήμος 3Β με το Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής
Επιχειρηματικότητας, έδωσε την ευκαιρία σε δέκα ομάδες να παρακολουθήσουν συμβουλευτικά εργαστήρια
ούτως ώστε να εξελίξουν και αξιοποιήσουν τις ιδέες

τους επιχειρηματικά.
Από τις δέκα ομάδες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα,
οκτώ είχαν την δυνατότητα να εξελίξουν τις ιδέες τους,
φέρνοντάς τες σε ένα ώριμο στάδιο υλοποίησης. Δύο
από αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους
έχοντας εταιρική μορφή. Η συμβολή του Δήμου γι’
αυτές τις ομάδες ήταν σημαντική γιατί απάλλαξε τους
συμμετέχοντες από κόπο, χρόνο, έξοδα και την απογοήτευση μιας αποτυχημένης προσπάθειας.
Οι τρεις πρώτες βραβεύσεις έλαβαν 3.000 η πρώτη,
2.000 η 2η και 1000 η 3η.
Το Πρόγραμμα έκλεισε με την ομιλία του ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος προχωρώντας ένα
βήμα παρακάτω, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί η ευκαιρία σε
δύο από τις ομάδες να εφαρμόσουν πιλοτικά τις ιδέες
τους στα πλαίσια του Δήμου. Τονίζοντας τη σημασία
αυτών των πρωτοβουλιών εκ μέρους των Δήμων σημείωσε ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να υποστηρίζει με τις δικές του δυνάμεις την
επιχειρηματικότητα και τις νέες ιδέες.
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ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΙΕΡ-JACQUES LACARRIERE
Ο μεγάλος Γάλλος Ελληνιστής
Στη μακρόχρονη, και πλούσια σε εμπειρίες ανά τον κόσμο
διπλωματική μου ζωή, είχα την καλή τύχη να συναντήσω και
να γνωρίσω πολλούς και διαφόρων εθνικοτήτων άνδρες και
γυναίκες, που με τίμησαν με τη φιλία τους, αλλά πάνω απ`
όλα αισθανόμουν όμορφα, υπερήφανος, γιατί αυτοί οι εκλεκτοί φίλοι είχαν, εκ θείας μανίας, αγαπήσει, ταυτισθεί και
αφοσιωθεί σε ό,τι ονομάζεται, Έλλην, Ελλάς, ελληνικός πολιτισμός και γλώσσα.
Ένας από αυτούς τους εκλεκτούς, που θα ήθελα να έχω
γνωρίσει από κοντά, αλλά δυστυχώς δεν τον συνάντησα,
ήταν ο Ζακ Λακαριέρ- Zacques Lacarriere, μεγάλος και
ωραίος Γάλλος ελληνιστής του περασμένου αιώνα του
οποίου, συνοπτική παρουσίαση, θα επιχειρήσουμε εδώ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΑ
Ο Ζακ Λακαριέρ (Jacques Lacarriere) γεννήθηκε το 1925
στη Λιμόζ της Ορλεάνης, όπου μεγάλωσε, έλαβε την εγκύκλιο παιδεία του και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Από τη
γυμνασιακή, λυκειακή του ηλικία άρχισε να παθιάζεται με
τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας και να σχεδιάζει ποιήματα και διηγήματα. Οι πανεπιστημιακές του σπουδές γίνονται στην ιστορική Σορβόννη των Παρισίων, όπου αρχικά
σπουδάζει κλασσικά γράμματα και ανατολικούς πολιτισμούς
και μετά καταγίνεται με τη νομική επιστήμη, για να καταλήξει, μαχόμενος δημοσιογράφος, συγγραφεύς, μεταφραστής και ποιητής του κόσμου. Στο Παρίσι συχνάζοντας
στους ανάλογους κύκλους, θα ακολουθήσει ποιητικά το
ρεύμα του Υπερρεαλισμού.
**Απ’ τα πανεπιστημιακά του χρόνια, η έμφυτη δημιουργική
περιέργεια και η φιλομάθειά του παντρεύονται με τις φιλοσοφικές, κοινωνικές και ιστορικές αναζητήσεις του, για να
γεννήσουν έναν ιδιαίτερο συγγραφέα και ποιητή, ο οποίος
θα κατόρθωνε να συνδυάσει στο πρόσωπό του όλες τις ιδιότητες ενός σύγχρονου και ελεύθερου στοχαστή: αφηγητής,
ταξιδευτής, ποιητής, οδοιπόρος, μυθιστοριογράφος, χορευτής, ηθοποιός, συγγραφέας και τόσα άλλα, αλλά πάνω απ`
όλα, να αναβαπτισθεί στα νάματα του αρχαιοελληνικού κάλους και λόγου και συγχρόνως να μεταλάβει των αχράντων
μυστηρίων της βυζαντινής και νέας Ελλάδος και να ακολουθήσει η ολοκληρωτική ταύτισή του με ό,τι ελληνικό.
Η ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΙΣ ΤΟΥ
Η πολυσύνθετη συγγραφική, ποιητική προσωπικότητά του
κτίζεται με τα κλασσικά υλικά της αρχαιοελληνικής σκέψης
και αναζήτησης. Δεν δέχεται ως “έτοιμο φαγητό” τη γνώση
και τη σοφία, αλλά τις αναζητεί και τις κάνει βιώματά του,
μέσα από τη μάθηση και τα ταξίδια του, κυρίως στη Ελλάδα.
Η πρώτη του φυσική επαφή με την Ελλάδα ήταν το 1947 ως
μέλος θεατρικής ομάδας, που έπαιξε και στην Επίδαυρο. Θα
ακολουθήσουν ταξίδια και περιηγήσεις που έκανε μόνος του
και γαλουχήθηκε με τις αξίες, σκέψεις και τρόπους ζωής της
σύγχρονης Ελλάδος.
Από το 1950 έως τη δικτατορία του 1967, έζησε σχεδόν
μόνιμα στην Ελλάδα, επισκέφθηκε και παρέμεινε κατά διαστήματα σε πολλά ιστορικά μέρη, όπου αναμίχθηκε και συνέζησε με τους ντόπιους κατοίκους την καθημερινή τους
ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις, εκκλησία, ταβέρνα, χορός, πανυγήρια, γάμους κ.α. Στη δε επαναλαμβανόμενη ερώτηση,
των εκάστοτε φίλων ντόπιων, γιατί στην Ελλάδα, απαντούσε
στερεότυπα: “Pour être la” (= για να είμαι/ζω εδώ).
Το 1954 επισκέπτεται το Άγιον Όρος και παραμένει για αρκετό καιρό, αναζητώντας να ανακαλύψει την εσωτερική
πνευματική συνοχή και παρουσία του Βυζαντίου στη σύγχρονη Ελλάδα. Απο την παραμονή του στην Ελλάδα φαίνεται ότι προτιμούσε τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, στα οποία
συχνά αναφέρεται, καθώς εκεί έζησε: Ύδρα, Αμοργό, Κω,
Χίο, Αλόνησο, Φολέγανδρο, Σέριφο και ιδιαίτερα Πάτμο.
Κατά διαστήματα επισκέφθηκε κι άλλες ανατολικές χώρες,

όπως, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Ινδία Αίγυπτο κ.α, για τις
οποίες έτρεφε σεβασμό και θαυμασμό, ως κοιτίδων των ανατολικών ιστορικών πολιτισμών, γνωστικό πεδίον που είχε
σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.
** Τα μακρά και έντονα βιώματά του στην Ελλάδα έγιναν διαρκής πηγή έμπνευσης και φιλοσοφικής ενατένισης
της ζωής για τον Ζ.Λ., κατάσταση που τον έφερε να ταυτίσει
τη ζωή με τη γραφή, την απλή ζωντανή γνώση και εμπειρία
με το εφήμερο, τη χαρά της κάθε στιγμής με την αρμονία. Η
ελληνική πραγματικότητα όλο και τον ενδυναμώνει και τον
κάνει καρπερότερο. Η πλατιά και βαθιά γνώση της ελληνικής τον οδηγεί στη μετάφραση κλασικών έργων στη γαλλική, καθώς και σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων και
ποιητών.

πής, όπως έλεγε με τη στάση του να είναι “souvent intéresse aux
marginaux et rebelle aux systèmes”.
Μοιράζει τη πνευματική του ζωή μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας και
πλουτίζει τις χώρες με έργα που θα διαβαστούν από τους δυο λαούς.
Σταχυολογούμε τα κυριότερα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την
αρχαία και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα:
- Οι ένθεοι-1961
** Η Ελλάδα των Θεών και των ανθρώπων-1965
**Λόγια της αρχαίας Ελλάδας 1972
**Η Μαρία η Αιγυπτία-1981
** Στη δύση του γαλάζιου-1989
** Σουράτες-1990
** Ερωτικό λεξικό της Ελλάδος-2001 κ.α, που το σύνολό τους
ξεπερνάει τα 40, όλων των ειδών του γραπτού λόγου.
Τα έργα όμως που του έφεραν την καθολική αναγνώριση και τον
καθιέρωσαν ω συγγραφέα υψηλού ευρωπαϊκού διαμετρήματος
ήταν τα “Διανύοντας” και το “Ελληνικό καλοκαίρι” τα οποία
αναφέρονταν στα προσωπικά του βιώματα και αναζητήσεις ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, Γαλλία και σε άλλες ανατολικές χώρες. Ως
προς το διάσπαρτο και ετερογενές ποιητικό του έργο, αυτό ταξινομήθηκε και εκδόθηκε το 2011στο Παρίσι με τον τίτλο “`A l`orée
du pays fertile-Στις άκρες της εύφορης χώρας”, ποίηση που καθρεφτίζει τα αισθητικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά οράματα τού
ασυμβίβαστου Ζακ Λακαριέρ.

Ως επίλογο στην επιμνημόσυνη αυτή συνοπτική αναφορά,
θα παραθέσω σε μετάφραση αποσπάσματα από λεκτικούς
αφορισμούς του Ζ.Λ., για τη λέξη επίλογος: Μια λέξη ελληνική τριών χιλιάδων ετών… Σφραγίζει το σύνολο του επιστημονικού, φιλοσοφικού και θρησκευτικού λεξιλογίου…
Ύστατο τέλος επί του Λόγου… Ζω παρά το πέρασμα των
χρόνων… Ένιωσα τον ίλιγγο των ελληνικών λέξεων…
Φέρω μέσα μου - φέρομε πάντα μέσα μας - όταν γράφουμε
τη λέξη ΕΠΙ-ΛΟΓΟΣ.
Από το 1957 και επέκεινα μετέφρασε το πρώτον Ηρόδοτο, Σοφοκλή και Παυσανία και μετά καταπιάστηκε με
τους σύγχρονους: Σεφέρη, Ελύτη, Ταχτσή, Βασιλικό, Ρίτσο
κ.α, ενώ πολλές ήταν οι αναφορές του για την Ορθοδοξία
και μοναστική ζωή και συναφές είναι το απόφθεγμά του:
“για τον Έλληνα, η Ορθοδοξία είναι το σπίτι του”.
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
**ΕΠΙ-ΛΟΓΟΣ

Η φιλοσοφική και κοινωνική του ένταξη χρωματίζεται από
τον καθημερινό βιωματικό του τρόπο. Έχοντας μια κλίση προς τους
αιρετικούς και ανένταχτους τύπους ανθρώπων, αφιέρωσε πολλά
έργα του σ’ αυτούς τους “συνήθεις κοινωνικούς υπόπτους”, συνε-

Ο Ζακ Λακαριέρ που τόσο πεζοπόρησε στη ζωή του,
έμελλε να πεθάνει το 2005, μετά από ορθοπεδικές επιπλοκές
στο γόνατό του, αφού είχε υποστεί αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις. Κατ’ επιθυμίαν του, η σύζυγος του και ο
υιός του έφεραν τις στάχτες του στην Ελλάδα και τις
σκόρπισαν στον θαλάσσιο χώρο, ανοικτά της Ύδρας.
Το λογοτεχνικό έργο και γενικότερη παρουσία του αξιολογήθηκε και παρουσιάσθηκε από τα πλέον έγκριτα λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες στη Γαλλία και Ελλάδα, η
δε κληρονομιά του παραμένει ζωντανή, πολύ δε περισσότερο, αυτή του Μεγάλου και Ωραίου Ελληνιστή.
Χρίστος Κοντοβούνησιος
π.Πρέσβυς (ποίηση - δοκίμιο)

Ευπατρίδη Κωνσταντίνου Κουρτίδη συνέχεια
Όπως αναφέρθηκε στο φ. 1059/
17.11.2018 της ΕΒΔΟΜΗΣ, στο Σουφλί έλαβε χώρα ημερίδα για την μεγάλη και πολυσχιδή προσωπικότητα
του Κων/νου Κουρτίδη στις 25/11/18.
Οι πληροφορίες μου, οι αναρτήσεις
στο διαδίκτυο και τα στοιχεία που διαθέτω, με οδήγησαν στο συμπέρασμα
ότι η εκδήλωση υπό τον Μιχάλη πατέλη, ήταν εξαιρετική, με πολύ, -για τα
δεδομένα του Σουφλίου- κόσμο. Ιδιαίτερη στιγμή της ημερίδα ήταν η ώρα
που ο διοργανωτής της αναφέρθηκε,
με τρεμάμενη φωνή, στο περιστατικό
του άρρωστου πατέρα του, που παιδί
κινδύνευσε να πεθάνει, αλλά σώθηκε,
μετά από τις άοκνες ιατρικές φροντίδες που έλαβε, παρά την άρνηση του
παππού του λόγω βασιλικικών φρονημάτων να τον βοηθήσει ένας Βενιζελικός, από τον Κων/νο Κουρτίδη!
Το δημοσίευμα της “Εβδόμης” με τίτλο
“Ευπατρίδες”, ήταν η αφορμή, ώστε το

όνομα του Κων/νου Κουρτίδη να φέρει
κοντά ανθρώπους από το Σουφλί, οι
οποίοι μένουν στα Νότια Προάστια.
Αυτό το βίωσα και αισθάνομαι βαθύτατα συγκινημένος, γιατί ο Κων/νος
Κουρτίδης ήταν προπάπος μου και η
μητέρα μου (εγγγονή του), είναι η τελευταία εν ζωή στο γένος Κουρτίδη.
Στο συμμαθητή μου και νυν Δήμαρχο
Σουφλίου Βαγγέλη Πουλιολιό, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την
παρουσία του και τον παρακαλώ, να
εγκρίνει μέσω του Δ.Σ. τα αιτήματα
του Μιχάλη Πατέλη, που παρέλαβε σε
επιστολή, όπως:
α) Η κεντρική πλατεία Σουφλίου να μετονομασθεί σε πλατεία Κων/νου Κουρτίδη.
β) Το 2020, που συμπληρώνονται 150
χρόνια από το θάνατό του να κηρυχθεί
ως “έτος Κων/νου Κουρτίδη”.
γ) Όσον αφορά την τοποθέτηση ανδριάντα στο κέντρο της πλατείας,

μετά την έγκριση του Δήμου και την
από παντού άμεση ανταπόκριση των
συμπατριωτών μου για την κάλυψη
του κόστους, το θεωρώ εφικτό και θεάρεστο.
“Ταξιδεύοντας” στο προσωπικό ημερολόγιο του Κων/νου Κουρτίδη, διαγράφεται καθαρά ο ιατρός, ο φιλόσοφος,
ο βουλευτής, ο συγγραφέας. Αντιγράφουμε:
«Ὁ νοῦς ἡμῶν, εῖνε ἀλληλουχία
ἰδεῶν, όπως ἡ καρδία μας ἀλληλουχία πόθων». (σελ. 16).
«Ἡ ἄγνοια εῖνε συνήθως ἡ τρόφος
τῆς εὐτυχίας». (σελ. 18).
«Πρέπει νά μελετᾶ κανείς τόν ἑαυτόν
του χωρίς ἐπιείκειαν καί νά τόν κρίνωμεν χωρίς καμμιά ἐπιείκειαν» (σελ. 21).
Κλείνοντας ευλαβικά το γόνυ
στον προπάπο μου
Παναγιώτης Μουντανέας
Υποναύαρχος ε.ά.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

...Πονάει το Brexit!
To πόσο πόνεσε την Ευρωπαϊκή Ενωση η έξοδος του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ...ομάδα της, δεν λέγεται. Και ενώ η Αγγλία προχωράει στις διαδικασίες,
γνωρίζοντας καλά την προπαγάνδα, οι “Ευρωπαίοι”
έχουν αλωθεί σε αγώνα δρόμου να το σταματήσουν.
Καθημερινά, στα τηλε-παράθυρα μας “γανώνουν” το

μυαλό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα τα καταφέρει
η Βρετανική Βουλή μπορεί να μην το επικυρώσει.
Απ’ την άλλη μας τονίζουν ότι η Ε.Ε. έκανε «την καλύτερη δυνατή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Και είναι η μοναδική συμφωνία που θα μπορούσε να
επιτευχθεί». Και καλούν το βρετανικό Κοινοβούλιο,
να το λάβουν σοβαρά υπόψιν τους.
Καλά, όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια,
που λέει και ο σοφός λαός.

Είμαι, λένε, φασίστρια!
Μέχρι χθες, δεν γνώριζα ότι από μικρό παιδί είμαι φασιστάκι. Και εγώ και ο δάσκαλός μου, αλλά και όλα
τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Κι αυτό γιατί στην

προετοιμασία για τις εθνικές εορτές, ο δάσκαλος μ;aς
μάθαινε βήμα, με το τραγούδι “Μακεδονία ξακουστή”,
αλλά και στη μουσική, μας μάθαινε το “έχω μια
αδελφή κουκλίτσα αληθινή, τη λένε βόρειο Ήπειρο
την αγαπώ πολύ”.
Τα τραγουδούσαμε με στεντόριες φωνές και πηγαίναμε με βηματισμό μέχρι την εκκλησία για τη δοξολογία, και ακολούθως στην κατάθεση στεφάνου.
Αλλά και αργότερα, ήμουν φασιστάκι, όταν στο Γυμνάσιο συμμετείχαμε όλες οι μαθήτριες (ήταν θηλέων τότε) στη διαδήλωση για την Κύπρο
φωνάζοντας “ένωση, ένωση”.
Και τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές, πάλι φασίστρια είμαι, γιατί αγαπώ τη χώρα μου και δεν θέλω
να μειώνεται, να μην την σέβονται, να μικραίνει...

Ιωσήφ Πιλάτος!
Σε μια μικρή πόλη της Γερμανίας, είχε γεννηθεί το 1883
ένα αγοράκι που ο πατέρας του ήταν Έλληνας από την
Κεφαλλονιά και λεγόταν Πιλάτος ή Πιλάτου και ήταν γυμναστής, ενώ η μητέρα του ήταν Γερμανίδα και ασχολείτο με την φυσιοπαθητική, που είναι μία μέθοδος που
αποβλέπει στην ίαση χωρίς φάρμακα και την εφάρμοζε
ο Ιπποκράτης!!!
Το αγοράκι το ονόμασαν Ιωσήφ και στα γερμανικά το
φώναζαν Τζόζεφ, ενώ το επίθετό του από Πιλάτος, μετετράπη σε Πιλάτες, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στο
μικρό Τζόζεφ, γιατί τα παιδιά στο σχολείο τον φώναζαν
κοροϊδευτικά «Πόντιο Πιλάτο!!»
Δεν ήταν όμως μόνο το όνομά του που προκαλούσε τον
περίγελο των συμμαθητών του, αλλά και η καχεκτική του
εμφάνιση, που την χαρακτήριζε η ραχίτιδα και το άσθμα,
ενώ υπέφερε και από ρευματικό πυρετό!!
Αντίθετη με την εξωτερική του αδύναμη εμφάνιση, ήταν
η ψυχική του δύναμη, που την συνόδευε μια ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα!!!
Οπλίστηκε με τεράστια υπομονή και επιμονή, βάζοντας
στόχο της ζωής του να διορθώσει την εμφάνισή του!!!
Ασχολήθηκε με το σκι, με την γιόγκα, με το body building
και με τις πολεμικές τέχνες!!
Σε ηλικία 14 χρόνων είχε τόσο σκληραγωγήσει τον
εαυτό του, που μπορούσε να ανταπεξέλθει πλέον στις
ανεπιθύμητες καταστάσεις που τον βασάνιζαν, αφού τις
είχε δαμάσει, όπως την κακή αναπνοή, την κακή στάση
του σώματος, αλλά και τον κακό τρόπο ζωής!!
Είχε φτιάξει όργανα γυμναστικής, με τα οποία γύμναζε
ορισμένα μέρη του σώματός του· αυτά που κατά τη
γνώμη του είχαν περισσότερη ανάγκη εκγύμνασης, ενώ
ακολουθούσε μια σειρά ασκήσεων που μόνος του είχε
επινοήσει και τις οποίες εφάρμοζε και σε άτομα που
είχαν κι αυτά παρόμοια προβλήματα!
Όταν μετακόμισε στην Αγγλία, αναγκάστηκε να κάνει
διάφορες δουλειές για να επιβιώσει, όπως τον πυγμάχο,
τον υπάλληλο τσίρκου, αλλά και τον εκπαιδευτή των
αστυνομικών της Scotland Yard!
Κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου πολέμου βρέθηκε σε
στρατόπεδο συγκέντρωσης μαζί με άλλους Γερμανούς
και εκεί ολοκλήρωσε ένα σύστημα φυσικής άσκησης, που
το ονόμασε Contrology!!
Μετά τον πόλεμο, όταν επέστρεψε στη Γερμανία, συνεργάστηκε με ονομαστούς χορευτές, μέχρι που πιέστηκε από το κράτος για να εκπαιδεύσει τον γερμανικό
στρατό και τότε έφυγε από την Γερμανία και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ!!
Στο πλοίο που τον μετέφερε στην Αμερική γνώρισε την
μετέπειτα σύζυγό του, με την οποία ίδρυσε στην Ν.
Υόρκη ένα γυμναστήριο και δίδασκε στους μαθητές του,

μία συγκεκριμένη μέθοδο γυμναστικής!!
Η μέθοδος συμπεριελάμβανε ένα συνδυασμό βασικών
ασκήσεων της γιόγκα και άλλων παραδοσιακών μεθόδων
άσκησης, που συνήθως η προέλευσή τους είναι από τις
χώρες της ανατολής και έχουν άμεση σχέση με τις ανατολικές φιλοσοφίες, στις οποίες ο Πιλάτες είχε προσθέσει και τεχνικές δυτικών μεθόδων!!
Από το όνομα του, η γυμναστική αυτή μέθοδος ονομάστηκε «Πιλάτες» και σήμερα είναι στις περισσότερες
χώρες γνωστή και εφαρμόσιμη!!
Το Πιλάτες έχει χαρακτηρισθεί σαν δίδυμη μέθοδο της
γιόγκα, με προσέγγιση ενεργειακής εκγύμνασης μέσω
χαλάρωσης»!!
Η διαφορετικότητα του Πιλάτες ενδείκνυται στην προσέγγισή του με την φιλοσοφία, κάτι που δεν το συναντάμε στις άλλες γνωστές γυμναστικές ασκήσεις!!
Η φιλοσοφία αυτή γίνεται τρόπος ζωής και βασίζεται στη
θεωρία που αναφέρεται στον έλεγχο του κέντρου του
σώματος, δηλαδή της κοιλιακής χώρας, η οποία φέρει το
όνομα «Powerhouse» που σημαίνει «ο οίκος της δύναμης»!!
Πρωταρχικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση του Πολάτες, είναι ο έλεγχος του νου πάνω στο σώμα, αλλά και
στην αφύπνιση της εσωτερικής δύναμης!!
Οι ασκήσεις του Πιλάτες, που είναι περίπου 500, έχουν
αργή έκβαση και πρέπει να συνοδεύονται με «εξαντλητική συγκέντρωση και ακρίβεια», με την πνευματική συμμετοχή και με την αναπνευστική λειτουργία!
Ο Πιλάτες πίστευε ότι η πλήρης ομαλή και αρμονική συνύπαρξη του νου και του σώματος, θα έφερνε το σωστό
αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οι ανατολικές ιδεολογίες
ή θρησκευτικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι όλες αντιγραφή του πρωτοπόρου και μοναδικού ελληνικού πολιτισμού, τον οποίο μεταλαμπάδευσαν οι Έλληνες με τα
πολλά ταξίδια τους και με τη δημιουργία των αποικιών
τους όπως στη Μεσοποταμία με την δημιουργία της ελληνικής αποικίας των Σουμερίων, την οποία ίδρυσε ο
Ηρακλής μαζί με τον γιο του Δία, τον Διόνυσο (=Νους
του Δία)!
Ο Διόνυσος εκπολίτισε και τους κατοίκους την Ινδίας που
το όνομά της σημαίνει παιδί του Δία, και γι αυτό οι θρησκευτικές τους απόψεις είναι εμπλουτισμένες από το
αθάνατο ελληνικό πνεύμα!!
Στην αναφερόμενη περίπτωση σχετικά με την υγεία του
σώματος και του νου, είναι «τοις πάσι γνωστόν», ότι
μόνο οι πρόγονοι των Ελλήνων πίστευαν και έλεγαν ότι:
«Νους υγιής εν σώματι υγιεί»!!
Η αναφερόμενη γυμναστική διαδόθηκε κυρίως στην δεκαετία του 1990 και στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε
δυο χρόνια αργότερα!

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Υπάρχουν και ειδικές ασκήσεις Πιλάτες και για τις εγκυμονούσες γυναίκες για να γεννάνε ευκολότερα, όπως οι
πρόγονοι των Ελλήνων από αρχαιοτάτων χρόνων εκγύμναζαν τα κορίτσια σε ειδικές χορευτικές ασκήσεις, που
αποσκοπούσαν στην καλή σωματική και πνευματική κατάσταση, στη μυϊκή ενδυνάμωση και ελαστικότητα του
σώματος, με την συμμετοχή της αναπνοής σε ψυχοσωματική αρμονία, ισορροπία και αυτογνωσία στην ενεργοποίηση πνεύματος και σώματος, με κεντρικό σημείο την
κοιλιά. Αυτός ο χορός λεγόταν χορός της «ευγονίας»,
ήταν ιερός και απαγορευόταν να χορεύεται σε άλλον
χώρο, εκτός από τους ιερούς ναούς της μάνας Γης, της
μεγάλης μητέρας!!
Όταν το ελληνικό έθνος σκλαβώθηκε και το μεγαλείο
του ελληνικού πολιτισμού βρέθηκε αντιμέτωπο με τις
πρωτοφανείς λεηλασίες, αρπαγές, σφετερισμούς και
οικειοποιήσεις, από διάφορους βάρβαρους λαούς, κατά
την διάρκεια πολλών αιώνων, αυτός ο ιερός χορός της
ευγονίας, που την φιλοσοφία του χρησιμοποίησε ο Πιλάτες, σήμερα είναι άγνωστος και παραξηγημένος. Χορεύεται αλλοιωμένος και παραλλαγμένος σε διάφορες
διασκεδάσεις με το χαρακτηριστικό όνομα «χορός της
κοιλιάς» ή ανατολίτικος ή τσιφτετέλι ή οριεντάλ και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι αυτός ο χορός είναι αρχέγονος ελληνικός ιερός χορός συνυφασμένος με τα Καβείρια
μυστήρια!!!
Ο Πιλάτες χρησιμοποίησε εκτός από την κοιλιά και την
«γήινη» ενέργεια, η οποία χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες σαν την ενέργεια της μάνας Γης, που είχε διάφορα
ονόματα όπως Γαία, Ρέα, Κυβέλη, Δήμητρα και διαφορετικά ονόματα στους διάφορους λαούς που αντέγραψαν
τον ελληνικό πολιτισμό από αρχαιοτάτων χρόνων!!
Οι απόψεις σχετικά με την χρησιμότητα του Πιλάτες, διίστανται, γιατί ακουμπά κάποιες θρησκευτικές ιδεολογίες
και μπορεί να δοθεί από κάποιους διαφορετικό νόημα
εκτός από αυτό της γυμναστικής!!
Ο Πιλάτες απέκτησε δύο παιδιά, τα οποία ακολούθησαν
τη δουλειά των γονιών τους, που είχε μετατραπεί σε μια
μεγάλη αυτοκρατορία με τεράστια οικονομική επιφάνεια,
ενώ ο ίδιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και
άφησε να σκεφθούμε, πως πίσω από κάθε μεγάλο και
θαυμαστό επίτευγμα υπάρχει πάντα ένας Έλληνας!!!
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Ο Γάμος του Κάδμου και της Αρμονίας!
Έξαφνα στη στροφή του στενωπού προς την κεντρική
πλατεία της Θήβας, εκεί στο πλάτωμα που γίνονταν οι
χοροί και οι γιορτές, ξεπρόβαλε μια βασιλική άμαξα. Την
έσερναν δύο ανόμοια ζώα, ένα αγριογούρουνο και ένα
λιοντάρι και επάνω ήταν στητοί σαν αγάλματα ο γαμπρός
και η νύφη. Δυο όμορφοι νέοι άνθρωποι, ο Κάδμος που
έμοιαζε σαν ήρωας, έτσι γενναίος και δυνατός που ήταν,
και η Αρμονία που φαινόταν σαν κόρη θεάς, πανώρια και
ευτυχισμένη.
Στο χαλικοστρωμένο καλντερίμι έτριξαν οι ρόδες. Κάτω
και πλάι στην άμαξα ένας θαυμάσιος λυρωδός, συνοδεία,
έπαιζε την λύρα. Τον έλεγαν Απόλλωνα. Κατευθύνονταν
προς το μεγαλοπρεπέστατο παλάτι, που ήταν στο μέσον
της πόλης και είχε κολώνες στην πρόσοψη και έναν χαρακτηριστικό, λείο, κυλινδρικό στύλο στο μέσον του σαλονιού που έκαιε μια μεγάλη φωτιά, στην εστία.
Το παλάτι είχε πολλά δωμάτια και διαδρόμους, φαντασμαγορικά στολίδια και ζωγραφιές στους τοίχους και στις
οροφές. Ωραιότατα σερβίτσια στα τραπέζια, κούπες για
κρασί που τότε τις έλεγαν κύλικες, - που θα μπορούσαν
οι ιδιοκτήτες τους να δεξιωθούν και θεούς,- ανάκλιντρα
θαυμάσια διακοσμημένα με παραστάσεις νυμφών ή σκηνές από κυνήγια και ποικίλα αγγεία ήταν τοποθετημένα
με τάξη.
Η πόλη είχε επτά πόρτες, όπως επτά είναι και οι πλανήτες στον ουρανό. Είχε ωραία ρυμοτομία και διάταξη. Την
είχε κτίσει ο Κάδμος σύμφωνα με τη γεωμετρία των ουρανών. Πέτρες είχε πάρει από τον Κιθαιρώνα, τον Ελικώνα και την Τευμησσό και ήταν όλες διαφορετικού
χρώματος.
Για να παντρευτεί την Αρμονία ένας μεγάλος βασιλιάς, ο
Δίας, τον είχε στείλει να σκοτώσει τον Δράκο.
Εκεί έξω από την πόλη σε μια σπηλιά ήταν ένας μεγάλος
Δράκος, που τριγύριζε στους βοσκοτόπους και στα λιβάδια, κουλουριαζόταν απειλητικός, έφθανε δε και στην
κεντρική πηγή. Εκεί που έπρεπε να πάει ο Κάδμος να πιει
νερό, να καθαριστεί και να εξαγνιστεί. Τον έλεγαν Τυφωέα. Πολλοί σύντροφοι του Κάδμου βρέθηκαν με τα
κόκκαλα σπασμένα από τις σπείρες του φιδιού, πριν ο
ήρωας του επιτεθεί. Ο Κάδμος ένοιωθε τις γάμπες του
ήδη σφιγμένες από τις σπείρες του τέρατος. Προσευχήθηκε στην Αθηνά, που είχε έρθει εκεί, και αυτή του έδωσε
κουράγιο. Φεύγοντας άφησε στον αέρα το αποτύπωμα
της φτέρνας της.
Στο στήθος του Κάδμου κύλησε καινούργια δύναμη. Σήκωσε ένα βράχο και τον πέταξε στο κεφάλι του φιδιού.
Τράβηξε το μαχαίρι της θυσίας που κρεμόταν στον μηρό
του και το βύθισε στο κορμί του τέρατος. Οι σύντροφοί
του τον είδαν να ανεβοκατεβάζει το μαχαίρι στο κεφάλι
του τέρατος. Στο τέλος κατάφερε να το κόψει και το σήκωσε ψηλά, ενώ οι σπείρες του φιδιού συνέχιζαν να συσπώνται στη σκόνη.
Η πηγή ήταν του Άρη. Ο Κάδμος με τη συμβουλή της Αθηνάς πήρε τα δόντια του φιδιού και τα έσπειρε αντί για τον
καρπό της Δήμητρας σε μια πεδιάδα. Σ’ αυτό τον σπαρμένο τόπο βλασταίνουν και ξεπετιούνται μονομιάς μεστωμένοι και πάνοπλοι άνδρες. Σ’ αυτούς τους
«Σπαρτούς», που ξεφύτρωσαν από τη Γη, τους «Γηγενείς», τους αυτόχθονες, ανάγουν την καταγωγή τους οι
πολίτες της πόλης αυτής, οι Θηβαίοι.
Έτσι λοιπόν, ως ανταμοιβή για το κατόρθωμά του αυτό, ο
Δίας έδωσε στον Κάδμο ως σύζυγο την ξανθομαλλούσα
Αρμονία και έγινε ο πιο ωραίος γάμος που θυμούνται οι
άνθρωποι στη Θήβα. Η νύφη ήταν από πλέον ξακουστή
γενιά της εποχής. Οι γονείς της ήταν της υψηλής κοινωνίας αφού είχαν την κατοικία τους στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδος, στον Όλυμπο. Η μάνα της, ήταν η

ωραιότερη γυναίκα του κόσμου· είχε κερδίσει και σε διαγωνισμό ομορφιάς, στα Καλλιστεία της Ίδης. Από τότε
μέχρι σήμερα όλοι τη γνωρίζουν, τη θαυμάζουν και θέλουν την ευμένειά της και τα δώρα της. Είναι η Αφροδίτη.
Ο πατέρας της ήταν ο δυνατότερος άνθρωπος πάνω στη
γη. Για να καταλάβετε, περπατούσε αρματωμένος. Μύριζε ατσάλι, σίδερο και αίμα. Όλοι από τότε μέχρι τώρα
νοιώθουν την παντοδυναμία του και την πλήρη αδυναμία
τη δική τους μπροστά του. Τον έλεγαν Άρη. Τον απέφευγαν και τον επικαλούνταν με την ίδια ένταση. Οι γονείς
της δεν είχαν παντρευτεί ποτέ.
Το βράδυ άναψαν χιλιάδες πυρσούς. Η εξώπορτα ήταν
στολισμένη με στεφάνια από φύλλα ελιάς και δάφνης.
Στην διαδρομή οι περαστικοί χαιρετούσαν την πομπή και
εύχονταν ευτυχία στους νεόνυμφους. Στην πόρτα ακούστηκαν ήχοι αυλού και από μακριά το γλυκόπικρο τραγούδι του γάμου, ο Υμέναιος.

Λεπτομέρεια από κρατήρα που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της
Φερράρας. Κάδμος και Αρμονία στο άρμα. Την Αρμονία στεφανώνει ο Έρως. Τον κάδμο με στεφάνι μυρτιάς στέφει η Αφροδίτη. Ο
Απόλλων κρούει την επτάχορδη κιθάρα.

Η νύφη βγαίνει! Να τις δάδες κοίτα
πως ανεμίζουν τα πυρά μαλλιά τους..
Λουλούδι τέτοιο μόνο στων αρχόντων
τους κήπους με τα’ αναρίθμητα λουλούδια
υάκινθου ανθός, καμαρώνει. Όμως
εσύ αργείς κι η μέρα ξεμακραίνει:
ξεπρόβαλε, νυφούλα νέα!
Μέσα στον θάλαμο, η Αφροδίτη είχε αναλάβει να στολίσει το νυφικό κρεβάτι. Μετά από λίγο όλοι είχαν μαζευτεί
γύρω από τη γαμήλια κλίνη. Για να προλάβουν να ευχαριστήσουν τους εκλεκτούς καλεσμένους, την Αθηνά, τον
Ερμή, την Δήμητρα, τον Ιασίωνα, τις τρεις Χάριτες, τις
Ώρες και τις φίλες της νύφης- που της στόλισαν το νυφικό φόρεμα και της έπλεξαν το στεφάνι του γάμου από
λεμονανθούς και υάκινθους- την Πειθώ, την Πεισινόη, την
Αρσινόη, την Ηλέκτρα, είχαν προσλάβει δύο υπηρέτες,
που είχαν φτερά, τη Νίκη και τον ΄Ερωτα. Και οι δύο τους
διασκέδαζαν αφάνταστα τριγυρνώντας στο μεγάλο παλάτι. Ο Έρωτας βέβαια συνήθιζε να πηγαίνει στους γάμους και αλλοίμονο αν έλειπε. Της νεαρής Νίκης από τα
τρεξίματα της βγήκε το σανδάλι και έσκυψε να το ξαναφορέσει.
Θαυμάσιες μελωδίες από πολλά στόματα και χοροί στήθηκαν στο προαύλιο του παλατιού. Τα πεθερικά είχαν
φέρει ένα συγκρότημα με εννέα μέλη με την επωνυμία
«Οι Μούσες», που κάποτε τις συνόδευε ένας οργανοπαί-

χτης, ο Απόλλων. Οι χαριτωμένες αυτές υπάρξεις με
ωραιότατα, πολύπτυχα, λαμπυρίζοντα μακριά φορέματα
ήταν χάρμα ισορροπίας, πειθαρχίας και αρμονίας. ΄Ηταν
σοφές και ταλαντούχες, γλυκιές και εφευρετικές. Δεν
μπορούσες ποτέ να πεις ποια ήταν η καλύτερη από την
άλλη, γιατί όλες ήταν μοναδικές. ΄Ηρθαν από την Πιερία
στεφανωμένες με χρυσά στεφάνια θαυμάσια δείγματα
τέχνης και κομψότητας.
Καλλικέλαδες όπως ήταν, τραγουδούδαν και ημέρωναν
τα άγια θηρία, χόρευαν και γελούσαν. Ποτέ δεν είχαν
ακουστεί στη γη τόσο θαυμάσιοι ύμνοι και συνθέσεις.
Ρυθμικά αρμονισμένα τόσα στόματα έσταζαν μέλι.
Κάποιος σερβίριζε αμβροσία και νέκταρ, που είχαν φέρει
από τον Όλυμπο , όταν ο Έρωτας έκανε πάλι τις σκανδαλιές του. Πήρε το τόξο του, που το είχε αφήσει σε μια
γωνιά του Παλατιού και σαΐτεψε τη Δήμητρα και τον Ιασίωνα. Τότε εκείνοι σφιχταγκαλιάστηκαν και απομακρύνθηκαν από το θόρυβο της γιορτής και μετά από αυτό η
Δήμητρα γέννησε έναν όμορφο γυιο, τον Πλούτο.
Έκτοτε, όποιος ασχολείται με τα δώρα της Δήμητρας τον
επισκέπτεται ο πλούτος.
Ψηλά στον ουρανό σπαρτάρησε ο Αυγερινός. ΄Ηταν η
ώρα να παρουσιάσουν οι καλεσμένοι τα δώρα τους πριν
η Αρμονία και ο Κάδμος πάνε να κοιμηθούν. Ω, τι υπέροχα
δώρα ήταν εκείνα! Θεοί και Δαίμονες! Οι Θηβαίοι έτρεξαν
ξαναμμένοι και περίεργοι να τα δουν. Δεν πίστευαν στα
μάτια τους βλέποντας εκείνο το μαγικό περιδέραιο, τον
«όρμο» που φόρεσε στον λαιμό της νύφης, η μάνα της, η
Αφροδίτη. Πόσες ιστορίες θα γραφούν γι’ αυτό το περιδέραιο, που άλλαζε συνεχώς χέρια και που έφερνε συμφορές!
Η Αθηνά χάρισε στη νύφη έναν αραχνοΰφαντο πέπλο,
που χώραγε σ’ ένα καρύδι. Ο Ερμής της χάρισε μια λύρα
με κέλυφος χελώνας και η Ηλέκτρα μια φλογέρα, ή όπως
λένε άλλοι, ιερά κύμβαλα και τύμπανα που είχε φέρει από
τη Σαμοθράκη.
Ο γαμπρός ήταν ευγνώμων και ικανοποιημένος, γιατί ο
Δίας του χάρισε κάθε τι το τέλειον. Την τελειότητα! Και
εκείνος πρόσφερε στους ανθρώπους «δώρα φορτωμένα
με πνεύμα», φωνήεντα και σύμφωνα πλεγμένα σε μικροσκοπικά σχέδια. Το χαραγμένο πρόσωπο της σιωπής που
δεν σωπαίνει: Την τελειότητα και το Αλφάβητο. Κανένας
πλέον δεν μπορούσε να εξαφανίσει τα μικροσκοπικά
εκείνα γράμματα, που ο Κάδμος ο ΄Ελληνας σκόρπισε
την Ελληνική γη.
Το ζευγάρι αυτό απέκτησε την Ινώ, τη Σεμέλη, την Αγαύη,
την Αυτονόη και έναν γυιο τον Πολυδωρο. Εζησαν πολλά
χρόνια άστατα· άλλοτε ευτυχισμένοι και άλλοτε δυστυχισμένοι. Τα κορίτσια τους παντρεύτηκαν και η Ινώ πήρε
τον Αθάμα, η Αυτονόη τον Αρισταίο και η Αγαύη τον
Εχίωνα. Τη Σεμέλη που ήταν μια καλλονή την ερωτεύτηκε
ένας μεγάλος βασιλιάς, ο Δίας, που είχε έλθει και αυτός
στον γάμο της μητέρας της. Από τον έρωτα αυτό γεννήθηκε ένας τρελλός-τρελλός γυιος, μεθυσμένος και επαναστάτης που τον έλεγαν Διόνυσο, που γυρνούσε
ξυπόλυτος με ακολουθία γυναικών, με αμπελόφυλλα και
κισσούς στο κεφάλι, που σήμερα αν θα ζούσε, θα τον έλεγαν αλήτη, ταραξία και ρεμπέτη και θα τον έβαζαν φυλακή.
Ο Κάδμος και η Αρμονία πέρασαν πολλά. Χρόνια αργότερα όταν ο Κάδμος και η Αρμονία είχαν κάτασπρα μαλλιά, λέγεται, ότι έφυγαν από την Θήβα γιατί οι θεοί τους
πήγαν σ’ ένα ωραιότατο μέρος που το έλεγαν Ηλύσια
πεδία. Και εκεί πλέον αναπαύθησαν ευτυχισμένοι.
Bούλα Λαμπροπούλου
καθηγήτρια φιλόλογος
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Στη Βάρη οργανώνονται ομάδες
για μείωση της εγκληματικότητας
ΟΧΙ στις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
Με αφορμή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για την ΣΜΠΕ για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες
περιοχές «Νοτιοδυτικά Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης», το Πράσινο Κίνημα δηλώνει για ακόμα μία
φορά ότι είναι αντίθετο στην πολιτική της εξόρυξης
υδρογονανθράκων, ενεργειακή πρακτική που
ούτως ή άλλως θεωρείται ξεπερασμένη και ακριβή
σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ειδικά στην Ελλάδα, όπου το φυσικό δυναμικό ηλιοφάνειας είναι το ισχυρότερο στην Ευρώπη, μόνο ως
κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί, η εμμονή
στις παρωχημένες και «βρώμικες» μορφές ενέργειας. Ταυτόχρονα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για
τον τουρισμό μας, να σχεδιάζονται εξορύξεις σε
σεισμογενείς περιοχές.
Είναι προφανές ότι με αυτές τις πολιτικές χιλιάδες
θέσεις εργασίας στον τουρισμό θα πάψουν να
υπάρχουν, ενώ παράλληλα το οικολογικό ισοδύναμο (που είναι το ζητούμενο πανευρωπαϊκά) θα
μειωθεί δραματικά στη χώρα μας.

Η άμμος της κλεψύδρας άρχισε
να τρέχει για τη Λαυρεωτική
Αγαπητοί συμπολίτες της Λαυρεωτικής.
Οι καιροί επιβάλλουν την ενεργή συμμετοχή όλων
μας στα κοινά του τόπου που ζούμε.
Ο χρόνος είναι η κίνηση γεγονότων στο παρελθόν,
στο παρόν, και στο μέλλον.
Έχει αντιφατικές απόψεις για το νόημά του.
O χρόνος κυλάει. Ο χρόνος τελειώνει. Ο χρόνος αρχίζει.
Η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» θέλει να παρέμβει στο χρόνο.
Θέλει να σταματήσει το ρολόι και να το κουρδίσει

Από το Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος “Αρχέδημος” στη Βάρη,
ελάβαμε την παρακάτω επιστολή που
απευθύνουν στους πολίτες για να περιφρουρήσουν τις οικογένειές τους
και την περιουσία τους.
Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που
δημιουργούνται με κλοπές και εισβολές σε σπίτια πολιτών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δημιουργείται η ανάγκη να βρεθούν τρόποι
επίλυσης αυτού του προβλήματος.
Είναι καιρός πλέον η Αστυνομία, οι
Συλλογικότητες και εμείς οι πολίτες
να εμπλακούμε πιο ενεργά σε θέματα
που αφορούν άμεσα την ασφάλεια
των οικογενειών μας και των περιου-

σιών μας.
Η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή
όλων μας αποτελούν ακρογωνιαίο
λίθο για την επιτυχία ενός τέτοιου
στόχου με τον θεσμό του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» (εφαρμόζεται
στην Κύπρο) που θα αποτελείται από
εθελοντές.
Συνεπώς, από εμάς εξαρτάται το πόσο
αγαπάμε και πόσο νοιαζόμαστε την
περιοχή μας και την ποιότητα ζωής
που θέλουμε να έχουμε.
Δεν θα γίνουμε Αστυνομικοί, αλλά θα
βοηθούμε την Αστυνομία. Δεν πρέπει
να υπάρχει γειτονιά που το μάτι του
παρατηρητή να μην επαγρυπνά στον
οποιονδήποτε πιθανό παραβάτη ή εγκληματία που θα ήθελε να κάνει κακό

Σφαίρες πολυβόλου στο βυθό!
Από τον ενεργό πολίτη του Δήμου 3Β, Θεόδωρο Σαλιαρέλη, ελάβαμε την
είδηση ότι κολυμπώντας με μάσκα, στην περιοχή του Καβουρίου, είδε στο
βυθό σφαίρες από πιστόλι και πολυβόλο όπλο διαφόρων διαμετρημάτων.
Άμεσα ενημέρωσε το Λιμενικό και «Με αξιωματικό από την Ομάδα Υποβρυχίων Αποστολών πήγαμε στο σημείο όπου είχα εντοπίσει τις σφαίρες,
σε αριθμό πάνω από 300, σε βάθος περίπου 5 μέτρων και σε απόσταση
από την παραλία περίπου 8 μέτρων. Έπειτα από την ενημέρωση και τις
φωτογραφίες, όπου έβγαλε ο αξιωματικός, εστάλη η Ομάδα Υποβρυχίων
Αποστολών για τις περαιτέρω διευκρινίσεις».

από την αρχή.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στον ίδιο χρόνο συνυπάρχουμε μαζί με άλλους
Η θέσπιση της απλής αναλογικής στις επόμενες Δημοτικές εκλογές αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς.
Θα πρέπει όλοι να βρεθούμε στο χρόνο όχι μόνο πριν
τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές.
Πολλοί θεωρούν ότι οι ιδιοι ή οι αλλοι αντιπροσωπεύουν την νέα αρχή ή το τέλος, το φως ή το σκοτάδι
, την Δημοκρατία ή την Απολυταρχία την πρόοδο ή
την οπισθοδρόμηση.
Κριτής των πάντων είναι οι πολίτες. Αυτοί αποφασίζουν, κρίνουν, επιλέγουν και στο τέλος ψηφίζουν. Ο
χρόνος θα είναι ο τελικός κριτής των επιλογών των
πολιτών .
Η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» έρχεται να καταθέσει την πρότασή της.
Θέλει να παρέμβει για να ξαναβρούμε τις ρίζες, τις
αρχές μας, την ελπίδα, το όραμα μας. Στην σημερινή
εποχή της οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής κρίσης, που συνδυάζεται με κρίση δημοκρατίας και αντιπροσώπευσης, τα οράματα αρχίζουν να θολώνουν
.
Αν θα τα καταφέρει να εμπνεύσει, να πετύχει τους

στην οικογένειά μας, στην περιουσία
μας.
Στόχοι και οφέλη:
Ο Θεσμός είναι καλό να εφαρμοστεί
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αφού προηγουμένως εξεταστεί με
την ΕΛ.ΑΣ. κατά πόσο είναι εφικτό να
υλοποιηθεί.
1) Με στόχο την πρόληψη εμφάνισης
αντικοινωνικών συμπεριφορών οποιασδήποτε μορφής στην τοπική κοινωνία του Δήμου και στην αντιμετώπιση
αυτών που ήδη έχουν εντοπιστεί ή και
θα εντοπισθούν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας και χρήζουν παρέμβασης.
2) Για να προσφέρει:
Καλύτερη ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας. Ενδυνάμωση σχέσεων των
ατόμων της κάθε γειτονιάς
Ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας και
υπευθυνότητας
Μείωση του εγκλήματος, παραβατικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών
Σε αυτό το πλαίσιο ο Σύλλογός μας θα
συναντηθεί με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και
να συζητήσει αυτό το πολύ σοβαρό
για την περιοχή μας πρόβλημα.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πληροφορίες:
syllogos.archedemus@gmail.com

στόχους της θα κριθεί από την πειστικότητα των προτάσεων της και όχι από το χρώμα ή την φανέλα που
θα φορέσει.
Ακράδαντα πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα τέλος
εποχής. Ένας κύκλος που τελειώνει και αρχίζει κάποιος άλλος. Εάν ο κύκλος που αρχίζει θα έχει τα ίδια
χαραχτηριστικά με τον προηγούμενο εξαρτάται από
τις επιλογές και τις πράξεις όλων μας.
Καλώ όλους τους πολίτες που πιστεύουν στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, στη θεσμική ανανέωση
της δημοκρατίας και τη γενικότερη λειτουργία της να
σταθούν κριτικά δίπλα μου.
Θέτω την υποψηφιότητά μου για τον Δήμο Λαυρεωτικής και ατενίζω με αισιοδοξία το μέλλον για ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο μας.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσω αναλυτικά τις θέσεις τις Δημοτικής μας κίνησης για μια
νέα πορεία της Λαυρεωτικής
Η άμμος της κλεψύδρας άρχισε τρέχει.
Ο χρόνος πλέον άρχισε να μετρά για ολους μας.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκπαιδευτικός
Υποψήφιος Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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«Προστασία του όρους Υμηττού,
Παρόν και Μέλλον»
O Σύλλογος «Κίνηση Ενεργών Πολιτών ΠαιανίαςΓλυκών Νερών», διοργάνωσε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα της Συνιδιοκτησίας στην
Παιανία, συζήτηση με θέμα «Προστασία του όρους
Υμηττού, Παρόν και Μέλλον».
Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας
Αττικής Αθαν. Αναγνωστόπουλος, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, ο Δήμαρχος Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, και ο
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων.

Δημιουργία ΧΥΤΥ στα όρια
του Δήμου Κρωπίας
Τα προβλήματα που προέκυψαν από την συζήτηση
είναι η δημιουργία ΧΥΤΥ στα όρια του Δήμου Κρωπίας, η ανυπαρξία πολεοδομικού σχεδιασμού για
τους οικισμούς που βρίσκονται στην ανατολική
πλευρά του Υμηττού (Κίτσι Κορωπίου, Χέρωμα
Βάρης, Προσήλιο Παιανίας), οι οποίοι, συνεχίζουν
μέχρι και σήμερα να βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και οι δεσμεύσεις που είχε επιβάλει στις ιδιοκτησίες το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 14.6.2011.
Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύθηκαν ότι
θα ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση τόσο πριν όσο και
κατά τη δημόσια διαβούλευση για την έκδοση του
νέου Προεδρικού Διατάγματος, η οποία πρόκειται να
αρχίσει εντός των επόμενων μηνών.

O Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης (αριστερά) χαιρετίζει την εκδήλωση.

Επίσης παραβρέθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις
τους ο πρώην Δήμαρχος Παιανίας Δημήτρης Δάβαρης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του
Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, και υποψήφιος δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης, και ο υποψήφιος δήμαρχος
Γιώργος Δάβαρης.

O Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (αριστερά)
χαιρετίζει την εκδήλωση.

Μείωση των τελών χρήσης
κοινόχρηστων χώρων
στο Δήμο Σαρωνικού
Μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για
το έτος 2019, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Σαρωνικού, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, 27
Νοεμβρίου, εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία τη σχετική
πρόταση του Δημάρχου, Γιώργου Σωφρόνη.
Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη
μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το
2019 κατά 50% στη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας,
κατά 20% στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων και κατά
10% στις Δημοτικές Κοινότητες Αναβύσσου, Παλαιάς
Φώκαιας και Κουβαρά.
Σκοπός της απόφασης ήταν αφενός η εξομάλυνση των
τελών σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Σαρωνικού, μετά
από 8,5 χρόνια, καθώς και η ενίσχυση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του Δήμου, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης.
Σημειώνεται ότι για το 2018, με αντίστοιχη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε εφαρμοστεί οριζόντια
μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά
10%, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, καθώς και μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 2%.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης σημείωσε:
«Χάρη στην αποτελεσματική
οικονομική διαχείριση που
εφαρμόζουμε, είμαστε φέτος
σε θέση να μειώσουμε ακόμη
περισσότερο την επιβάρυνση
για δεκάδες επιχειρήσεις, οι
οποίες στηρίζουν την τοπική
οικονομία και την απασχόληση.
Στόχος μας ήταν και παραμένει να δίνουμε αξία σε κάθε
ευρώ που πληρώνουν οι δημότες. Συνεχίζουμε, λοιπόν,
την προσπάθειά μας για εξοικονόμηση πόρων και για τη
δημιουργία πλεονασματικών προϋπολογισμών, που θα
μας επιτρέψουν να στηρίξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά την καθημερινότητα του πολίτη και της επιχείρησης».

Προβληθείτε με μια συνδρομή!

ΕΒΔΟΜΗ
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“Ενδοσκοπικά των Φωτοτρόπων”
μια ποιητική συλλογή του Δημήτρη Καρούση με πολλά μηνύματα
Mε εντυπωσιακή παρουσία καλεσμέ-

κός και επίτιμος πρόεδρος της Πα-

νων πραγματοποιήθηκε η παρου-

νελλήνιας Εταιρείας Λόγου και Τέ-

σίαση

ποιητικής

χνης (ΠΕΛΤ), ο οποίος κράτησε το

έκδοσης του Δημήτρη Καρούση με

ενδιαφέρον του κοινού, με τις “έντε-

τίτλο “Ενδοσκοπικά των Φωτοτρό-

χνες” αναφορές του στους στίχους

πων”, στην αίθουσα της Εταιρείας

του ποιητή Δημήτρη Καρούση.

Ελλήνων Λογοτεχνών “Μιχαήλας

Χαιρέτισαν την εκδήλωση ο εικαστι-

Αβέρωφ”, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου

κός, δημοσιογράφος, πρ. πρόεδρος,

2018.

νυν αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Λ. Παύλος

της

δεύτερης

Η Ηλέκτρα Βενετσάνου, νέα γενιά του Εκδοτικού Οίκου Σκαραβαίος στο βήμα.

Σε μια αίθουσα, που οι προτομές με-

Ναθαναήλ, ο εικαστικός, πρόεδρος

γάλων ποιητών και οι βιβλιοθήκες έδι-

της ΠΕΛΤ Γ. Λένης, ο εικαστικός ποι-

ναν μία ιδιαίτερη λογοτεχνική αύρα,

ητής μέλος της ΕΕΛ Κώστας Ευαγγε-

εξελίχθηκε μια πολύ όμορφη βραδιά,

λάτος. Από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος,

με ποίηση, στοχασμό, τραγούδι και

μίλησε η Ηλέκτρα Βενετσάνου.

απαγγελία.

Ομιλητές της βραδιάς ο πρόεδρος

Την εκδήλωση άνοιξε ο συντονιστής

της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

Αριστοτέλης Λαδογιάννης εικαστι-

Κώστας Καρούσος και η Δρ Φιλολο-

γίας Γιούλη Χρονοπούλου.

Περικλή Λιανό ηθοποιό, Αννα Παν-

Απαγγελίες ποιημάτων έγιναν από

τζέλη ηθοποιό και Μίνα Νεγρεπόντη

τους: Κατερίνα Οικονόμου υψίφωνο,

ηθοποιό.

Ο ποιητής Δημήτρης Καρούσης υπογράφει το βιβλίο του.

Τη βραδιά πλαισίωσαν με τα όμορφα

Τα μαύρα

μελοποιημένα ποιήματα από την

Τα έπλεναν τα ξέπλεναν
και φόρους δεν πληρώναν.
Ήταν πολλά, τα μαύρα
και είχαν θεία αύρα.

Κι ανοίγανε λογαριασμούς
σε τράπεζες στα ξένα
και χάνανε το μπούσουλα
στα πόσα έχουν κλεμμένα.

Τ' άπλωναν τα σιδέρωναν
ήταν πολλά τα μαύρα.
Με τίποτα Συνέλληνες
δεν χώραγαν σε τσάντα.

Κι εμείς με πόνο ανείπωτο
και μάτια δακρυσμένα,
να ζήσουν τα παιδάκια μας
τα στέλναμε στα ξένα.

Των Φωτοτρόπων, στους βουβούς λυγμούς
τι να τους κάνουν τα ποιήματα, σαν κλαίνε
αν τίποτα γι’ Αγάπη κι Έρωτα δεν λένε
για Δίκιο και του κόσμου τους καημούς;
Από το ποίημα: “Ενδοσκοπικά των Φωτοτρόπων”

πρώτη έκδοση του Δ. Καρούση “Τρα-

γούδια της Καλντέρας και του Πιτθέα”,
ο ερμηνευτής Νικόλας Παπακωνσταντίνου με το Γ. Ντινάκο στο μπουζούκι
και το Μάριο Παπούλια στο βιολί.
Η βραδιά έκλεισε με κρασάκι, μαζεδάκια και ...πηγαδάκια συζητήσεων.

Εκδόσεις Σκαραβαίος
Σχήμα 14Χ21, σελίδες 80, τιμή 10 €
Διατίθεται στα Βιβλιοπωλεία
Κεντρική Διάθεση: Σκαραβαίος
Στρ. Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004
kin. 6937153052 - press@ebdomi.com
www.skaravaios.gr
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀνυποκρισίας
ἄρχεσθαι
&
Ὑποκρίσεως*
παύεσθαι
«Ὦ Μοῖσ’, ἀλλά σύ καί θυγάτηρ Ἀλάθεια Διός,
ὀρθᾷ χερί ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπάν ἀλιτόξενον».
(Πίνδαρος, 518-438, 10ος ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ, 4-5)

(= Μούσα, αλλά και συ Αλήθεια κόρη του Διός, με το δίκαιο
χέρι σας αποτρέψτε την ψεύτικη καταγγελία/επιτίμηση
προς τον φιλοξενούμενο).
ΣΧΟΛΙΟ: Ο κορυφαίος Θηβαίος Λυρικός, ο Πίνδαρος, ένας
από τους υψιπετέστερους ποιητές όλων των αιώνων, ο
“Διρκαίος Κύκνος”, όπως ονομάστηκε από τον κορυφαίο
λυρικό Ρωμαίο ποιητή Οράτιο (65-8), θεωρεί την Αλήθεια
ότι είναι κόρη του Διός. Επειδή διανύουμε παρατεταμένη
προεκλογική περίοδο και οσονούπω θα προκηρυχθούν
εκλογές για να μη μεγαλώσει η ποσοστιαία διαφορά, σε
πρόθεση ψήφου, από τις δημοσκοπήσεις και να περιορισθεί η συνεχής απώλεια της κυβερνώσης πλειοψηφίας, το
οποίο για το μόνο πράγμα που αγωνιά και αγωνίζεται είναι
το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, άρχισε τα εκλογομαγειρέματα και τις εκλογοπαροχές. Εμείς, παραφράζοντας τον Πίνδαρο, αντικαταστήσαμε τη λέξη ἀλιτόξενον
= ο ασεβών στον ξενιζόμενον με τη λέξη ψηφιδοφόρον <
ψηφίς + φέρω = ο ψηφίζων, ο δίδων την ψήφον του, ο ψηφοφόρος. Ζητάμε από την Αλήθεια να μας προφυλάξει ως
ψηφοφόρους από τις κάλπικες υποσχέσεις και εξαγγελίες.
Διότι το να αυταπατάται κανείς για πρώτη φορά είναι λογικόν, λόγω απειρίας· αλλά το να αυταπατάται πολλές
φορές λόγω συνηθείας θεωρείται παράλογον και βλακώδες. Γενικά όμως ρητά και ανέκκλητα δεν θα πρέπει κανείς
να τρέφει αυταπάτες και να υποδουλώνεται σε κανέναν.
Ο 10ος επίνικος ύμνος αφιερώνεται στον Αγησιδάμα,
Λοκρό νικητή στην πυγμαχία παίδων.
Ας θυμόμαστε πάντοτε τα διδακτικά λόγια του Φωκυλίδη
του Μιλησίου, ελεγειογράφου και γνωμικογράφου τέλη
6ου - αρχές 5ου αιώνα π.Χ.: «οὐδένα θωπεύω πρός ὑπόκρισιν· οὕς δ᾽ἄρα τιµῶ, τούτους ἐξ ἀρχῆς µέχρι
τέλους φιλῶ» [με λαθροχειρία έχει γραφεί ἀγαπῶ
αντί φιλῶ!!!], (Φωκυλίδης, “ΓΝΩΜΑΙ”, Fragment 17,3).
= κανέναν δεν καλοπιάνω/κολακεύω υποκριτικά/προσποιητά· και όσους τυχόν εκτιμώ, αυτούς τους αγαπώ από την
αρχή μέχρι το τέλος).

«Πέπαυσο τῆς ἐπιπλάστου καί δυσχεροῦς ταύτης ὑποκρίσεως, Θεόμνηστε» (Λουκιανός, 120-180, “ΕΡΩΤΕΣ”, §3).
(= Σταμάτησε, Θεόμνηστε, την ψεύτικη και ανυπόφερτη
αυτή υποκρισία).
«Ἐχθρός γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πόλῃσιν ὅς χ᾽ἕτερον μέν κεύθῃ ἐνί φρεσίν, ἄλλο δέ εἴπῃ».
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ι, στίχ. 312-313)

(= Μισώ σαν τις πύλες του Άδη εκείνον που άλλα κρύβει
στο νου του κι άλλα λέει).
ΣΧΟΛΙΟ: Αυτά τα ιστορικά, διαχρονικά και επίκαιρα λόγια

ΕΒΔΟΜΗ

απευθύνει ο Αχιλλέας στον Οδυσσέα, ο οποίος μαζί με τον
Αίαντα και τον Φοίνικα έχουν αποσταλεί για να παρακαλέσουν τον Αχιλλέα να ξεχάσει το θυμό του και να πολεμήσει τους Τρώες. Tέτοιες ιδέες αξίζουν ευρύτερης
αποιδοχής και διάδοσης από το ελληνικό κοινό.
Η Επιστήμη της Αστρονομίας εφεύρεση των Ελλήνων
και όχι των Αιγυπτίων, Βαβυλωνίων και Χαλδαίων!!!
Αποκαλυπτική Πληροφορία του Λουκιανού από το έργο
του, «Περί Ἀστρολογίης» § 10.
Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, βρίσκεται σε μια αμφίδρομη σχέση με
την ελληνική “ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ” (= ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ), αφού η
μούσα ΟΥΡΑΝΙΑ ήταν η προστάτιδά της.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΙΑ ΠΟΜΦΟΛΥΓΑ
(ΦΥΣΑΛΙΔΑ - ΦΟΥΣΚΑ) ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΥ ΑΡΓΑ ή ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΣΚΑΣΕΙ

«Οὐδείς γάρ τῶν ἀνθρώπων ἀδακρυτί διέπλευσε» (κεφ. 1)
(= Κανείς δεν έκανε αυτό το τελευταίο ταξείδι χωρίς δάκρυα).

«Ἆρα ἐλπίζειν αὐτόν καί τεθνήξεσθαί ποτε;» (κεφ. 8).
(= Φαντάζεται άραγε αυτός ότι θα πεθάνει κάποια μέρα;)
«Ὦ μάταιοι, τῆς ἀνοίας, οὐκ εἰδότες ἡλίκοις ὅροις διακέκριται τά νεκρῶν καί τά ζώντων πράγματα» (κεφ. 22).
(= Ανόητοι άνθρωποι, που δεν αντιλαμβάνεστε ποια σύνορα ανυπέρβλητα υπάρχουν μεταξύ των νεκρών και των
ζωντανών).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΩΝΟΣ
ΟΡΦΕΥΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΔΑΞΑΣ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
«Ἕλληνες δὲ οὔτε παρ᾽ Αἰθιόπων οὔτε παρ᾽ Αἰγυπτίων
ἀστρολογίης πέρι οὐδὲν ἤκουσαν, ἀλλὰ σφίσιν Ὀρφεὺς
ὁ Οἰάγρου καὶ Καλλιόπης πρῶτος τάδε ἀπηγήσατο, οὐ
μάλα ἐμφανέως, οὐδὲ ἐς φάος τὸν λόγον προήνεγκεν,
ἀλλ᾽ ἐς γοητείην καὶ ἱερολογίην, οἵη διανοίη ἐκείνου. Πηξάμενος γὰρ λύρην ὄργιά τε ἐποιέετο καὶ τὰ ἱερὰ ἤειδεν·
ἡ δὲ λύρη ἑπτάμιτος ἐοῦσα τὴν τῶν κινεομένων ἀστέρων
ἁρμονίην συνεβάλλετο. Ταῦτα Ὀρφεὺς διζήμενος καὶ
ταῦτα ἀνακινέων πάντα ἔθελγεν καὶ πάντων ἐκράτεεν οὐ
γὰρ ἐκείνην τὴν λύρην ἔβλεπεν οὐδὲ οἱ ἄλλης ἔμελε μουσουργίης, ἀλλ᾽ αὕτη Ὀρφέος ἡ μεγάλη λύρη. Ἕλληνές
τε τάδε τιμέοντες μοίρην αὐτέῃ ἐν τῷ οὐρανῷ ἀπέκριναν καὶ ἀστέρες πολλοὶ καλέονται λύρη Ὀρφέος».
[= Και όσο για τους Έλληνες, ούτε από τους Αιθίοπες, ούτε
από τους Αιγύπτιους έμαθαν κάτι για την Αστρολογία, αλλά
πρώτος ο Ορφέας, ο γιος του Οιάγρου και της Καλλιόπης,
τους την δίδαξε, όχι βέβαια ολοφάνερα ούτε και διαφώτισε
πολύ την ανακάλυψή του, αλλά συγκάλυψε τη διδασκαλία
του με θαύματα και μυστήρια, για να υποβοηθήσει τους σκοπούς του. Κατασκεύασε λοιπόν μια λύρα και σύστησε μυστηριακές τελετές που σ’ αυτές έψαλλε τις ιερές
διδασκαλίες του· η επτάχορδη λύρα μελωδούσε συμβολικά
την αρμονία των κινούμενων αστέρων (επτά πλανήτες).
Έτσι ο Ορφέας αναζητώντας και αναδιφώντας σ’ αυτά τα
μυστήρια μάγευε και υποδούλωνε τα πάντα. Γιατί στην
πραγματικότητα δεν πρόσεχε σ’ εκείνη τη λύρα ούτε και
φρόντιζε για τη μουσική μα ο νους του ήταν δοσμένος στη
μεγάλη λύρα του Ορφέα. Και οι Έλληνες για να τον τιμήσουν έδωσαν στη λύρα του θέση στον ουράνιο θόλο και
πολλά αστέρια ονομάζονται “λύρα του Ορφέα” (αστερισμός
του Ορφέα)].

«ΧΑΡΩΝ ή ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ»
Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΑΤΙΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ και ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ
Ο Λουκιανός δεν ταξείδεψε με την μυθοπλαστική του φαντασία μόνο στη Σελήνη αλλά και στον Κάτω Κόσμο, και όχι
μονάχα μια φορά, όπως πιστοποιούν οι (30) «Νεκρικοί διάλογοί” του, κυρίως όμως τα έργα του όπως: «Περί Πένθους»,
«Κατάπλους
ή
Τύραννος»,
«Μένιππος
ήΝεκυιομαντεία» και “Χάρων ή Επισκοπούντες». Μάστορας (μήστωρ) σ’ αυτά τα ταξείδια και ξεναγός εφοδιασμένος με φιλάνθρωπο, απελευθερωτικό σαρκασμό, θαυμάσιος
στυλίστας της Ελληνικής, παρ’ ότι μη Έλλην, και χλευαστής
μέγας της παντοειδούς δεισιδαιμονίας. Η Αρχαιοελληνική
Σκέψη και Ποίηση επιμένει στη φυσικότητα του θανάτου. Ο
Επίκουρος έλεγε: «Να συνηθίσεις την βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτε για μας, επειδή κάθε κακό και κάθε
καλό βρίσκεται στην αίσθηση, ενώ ο θάνατος αποτελεί
ακριβώς τη στέρηση της αίσθησης».
Ο Χάρων ανεβαίνει στον Πάνω Κόσμο, αφού παίρνει άδεια
μιας ημέρας από τον Πλούτωνα και γελάει με την ματαιότητα των ανθρώπων. Ως ξεναγό θα έχει τον Ερμή, φίλο
του και σύντροφο στη μεταφορά των νεκρών.

Χάρων: ἐθέλω δ᾽ οὖν σοι, ὦ Ἑρμῆ, εἰπεῖν, ᾧτινι ἐοικέναι μοι ἔδοξαν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὁ βίος ἅπας αὐτῶν. ἤδη
ποτὲ πομφόλυγας ἐν ὕδατι ἐθεάσω ὑπὸ κρουνῷ τινι καταράττοντι ἀνισταμένας; τὰς φυσαλλίδας λέγω, ἀφ᾽ ὧν
συναγείρεται ὁ ἀφρός· ἐκείνων τοίνυν τινὲς μὲν μικραί
εἰσι καὶ αὐτίκα ἐκραγεῖσαι ἀπέσβησαν, αἱ δ᾽ ἐπὶ πλέον
διαρκοῦσι καὶ προσχωρουσῶν αὐταῖς τῶν ἄλλων αὗται
ὑπερφυσώμεναι ἐς μέγιστον ὄγκον αἴρονται, εἶτα μέντοι
κἀκεῖναι πάντως ἐξεῤῥάγησάν ποτε· οὐ γὰρ οἷόν τε
ἄλλως γενέσθαι. τοῦτό ἐστιν ὁ ἀνθρώπου βίος· ἅπαντες
ὑπὸ πνεύματος ἐμπεφυσημένοι οἱ μὲν μείζους, οἱ δὲ
ἐλάττους· καὶ οἱ μὲν ὀλιγοχρόνιον ἔχουσι καὶ ὠκύμορον
τὸ φύσημα, οἱ δὲ ἅμα τῷ συστῆναι ἐπαύσαντο· πᾶσι δ᾽
οὖν ἀποῤῥαγῆναι ἀναγκαῖον.
(= Χάρων: Ξέρεις λοιπόν πώς μου φαίνεται, Ερμή, ότι μοιάζουν οι άνθρωποι και όλη τους η ζωή; Θα είδες κάποτε τις
φυσαλίδες που σχηματίζει το νερό το οποίο πέφτει από
βρύση· εννοώ εκείνες από τις οποίες σχηματίζεται ο αφρός·
απ’ αυτές άλλες είναι μικρές και αμέσως διαλύονται και χάνονται και άλλες διαρκούν περισσότερο και με την προσθήκη
και άλλων φουσκώνουν περισσότερο και αποκτούν πολύ μεγάλο όγκο, αλλά στο τέλος και αυτές σκάνε, γιατί δεν είναι
δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Τέτοια είναι και η ζωή των ανθρώπων· όλοι φουσκώνουν από αέρα πολύ ή λίγο και άλλοι
παραμένουν για λίγο καιρό και άλλοι μόλις φανούν εξαφανίζονται· γιατί όλοι είναι προορισμένοι να σκάνε ως φυσαλίδες.

Ἑρμῆς: Οὐδὲν χεῖρον σὺ τοῦ Ὁμήρου εἴκασας, ὦ Χάρων,
ὃς φύλλοις τὸ γένος αὐτῶν ὁμοιοῖ.
(= Ερμής: Η παρομοίωσή σου Χάροντα δεν είναι χειρότερη
από αυτή του Ομήρου, ο οποίος παρομοιάζει τους ανθρώπους με τα φύλλα του δέντρου).
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

«Οἵη περ φύλλων γενεή τοίη δέ καί ἀνδρῶν, φύλλα τά
μέν τ᾽ἄνεμος χαμάδις λέει, ἄλλα δέ θ᾽ὕλη τηλεθόωσα
φύει, ἔαρος δ᾽ἐπιγίγνεται ὥρη· ὥς ἀνδρῶν γενεή
ἡ µέν φύει ἡ δ᾽ἀπολήγει».
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ζ΄, στίχ. 146-149)

(= Όπως ακριβώς είναι η γενιά των φύλλων, έτσι είναι και
των ανθρώπων τα φύλλα· άλλα τα ρίχνει ο άνεμος χάμω
στη γη, και άλλα βγάζει το ολόχλωρο δάσος, σαν έρθει η
εποχή της άνοιξης. Έτσι και των θνητών η γενιά, η μια φυτρώνει και η άλλη τελειώνει/πεθαίνει).
ΣΧΟΛΙΟ: Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το διάλογο
μεταξύ του φαίδιμου (= λαμπρού) Γλαύκου, του γιου του
Ιππολόχου και του μεγάθυμου (= λεοντόκαρδου) Διομήδη,
του γιου του Τυδέα.
――――――
* ῾Υπόκρισις: με μεταφορική χρήση η ειρωνεία, κολακεία, ψευδολογία, ανειλικρίνεια, προσποίηση, εξαπάτηση, επιτήδευση, δολιότητα,
υπουλότητα, πανουργία, υποκρισία, φαρισαϊσμός, προπαγάνδα.
.Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος
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Λαχανόκηποι στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σαρωνικού
Λαχανόκηποι στους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Σαρωνικού
Στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης των παιδιών,
ξεκίνησε η δημιουργία λαχανόκηπων στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Σαρωνικού.
Οι δύο πρώτοι λαχανόκηποι δημιουργήθηκαν
στον
Παιδικό
Σταθμό Καλυβίων, την
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου και
στον
Βρεφονηπιακό
Σταθμό Κουβαρά, την
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου.
Με τη βοήθεια γεωπόνου,
τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους και το εκπαιδευτικό
προσωπικό,
ήρθαν σε επαφή με την
γη και τους σπόρους και
φύτεψαν λαχανικά, που
αποτελούν βασικά στοιχεία της μεσογειακής
διατροφής.
Μέσα από την ενασχόληση με το
λαχανόκηπο, τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν βιωματική σχέση με τη φύση, να

γνωρίσουν τη θαυμαστή λειτουργία της και να καλλιεργήσουν την
οικολογική τους συνείδηση. Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή
στην παραγωγή και τη συγκομιδή
των λαχανικών, βοηθά τα παιδιά
να ενισχύσουν την υπευθυνότητα και την αυτοπεποίθησή
τους, αλλά και να υιοθετήσουν
καλές διατροφικές συνήθειες
τώρα και στο μέλλον.

Στο επόμενο διάστημα η δράση
θα επεκταθεί σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Σαρωνικού.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης:
«Συνεχίζουμε να επενδύουμε
στη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου μας, ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου φροντίδα,
αλλά και ουσιαστική διαπαιδαγώγηση.
Αυτό ακριβώς το σκοπό υπηρετεί
η δημιουργία των λαχανόκηπων,
δίνοντας στα παιδιά
την ευκαιρία να μάθουν, να χαρούν, να
διαμορφώσουν μια
θετική,
υπεύθυνη
στάση
απέναντι
στην τροφή και στο
περιβάλλον. Ευχαριστούμε θερμά τη Γεωπονική Καλυβίων
και το γεωπόνο, κ.
Τάσο Δράκο, για την
πολύτιμη βοήθειά
τους σε αυτή την
προσπάθεια.

Εύχομαι στους μικρούς μας κηπουρούς καλή σπορά και καλή
σοδειά.»

Mαθητές και καθηγητές συζητούν με το
“ERASMUS” στην Παιανία
Στο πλαίσιο του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS +
2017-2019 με τίτλο: «Myrights – Myresponsibilities»από 5 έως 9
Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Παιανίας, η 3η Διεθνής Συνάντηση Συντονισμού, όπου συμμετείχαν 11 εκπαιδευτικοί από το 1ο Δημοτικό Παιανίας, την Ισπανία,
Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία και Αγγλία καθώς και μαθητές από τις
παραπάνω χώρες.

Στο πρόγραμμα, έλαβαν μέρος οι μαθητές του 1ου Παιανίας, και
οι μαθητές από τα σχολεία του εξωτερικού φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών του σχολείου Παιανίας.
Όπως μας ενημερώνει η «Ομάδα Ανάπτυξης του Προγράμματος Εκπαιδευτικοί του Σχολείου», κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι φιλοξενούμενοι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές του σχολείου συμμετείχαν σε προγραμματισμένες δράσεις σχετικές με τα δικαιώματα του παιδιού. Πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις των σχολείων από τα οποία προέρχονται οι
εταίροι καθώς και παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων και των εργασιών των μαθητών όλων των σχολείων. Aντάλλαξαν εκπαιδευτικές
πρακτικές, για να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση των
Νέων Τεχνολογιών, να επικοινωνήσουν μέσω της αγγλικής γλώσσας
και να γνωρίσουν την ελληνική φιλοξενία και κουλτούρα.
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Ο Προϋπολογισμός 2019
διαιωνίζει τη Λιτότητα
και την Επιτροπεία
Ο νέος Προϋπολογισμός 2019, έχει στο
…«DNA» του, τις σκληρές δεσμεύσεις
του νέου άτυπου Μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον
Ιούνιο 1018. Προβλέπει πρόσθετους
φόρους (κυρίως ΦΠΑ και Ειδ.Φόρ.Κατανάλωσης), καθώς και μείωση των αναπτυξιακών και κοινωνικών δαπανών. Η
«υποσχεσιολογία των παροχών» στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες προβλέψεις
(αύξηση ΑΕΠ 2,1% το 2018 και 2,5% το
2019) για υπερ-πλεονάσματα (3,96%
του ΑΕΠ το 2018 και 4,25% το 2019),
προκειμένου να βγει ….«προεκλογικό
μέρισμα».! Ωστόσο οι «παροχές» βρίσκονται στον αέρα, αφού οι υπερεθνικοί θεσμοί (ΕΕ, ΕΚΤ, ΕΜΣ) θα έχουν
τον τελευταίο λόγο, χρησιμοποιώντας
ως …«φραγγέλιο πειθάρχησης» τη μη
επιστροφή τόκων από τα ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου, κά.!
Παρ’ ότι οι παλιές συντάξεις σώζονται
προσωρινά, οι νέες «ψαλιδίζονται» και
όλες μαζί θα υποστούν σταδιακή μείωση 8-10% ως το 2022, αφού θα παραμείνουν «παγωμένες».!! Ταυτόχρονα
αυξάνει η ….«ουρά αναμονής» των
νέων συνταξιούχων για τη χορήγηση
της συνολικής σύνταξης τους. Παράλληλα μειώνονται τα κονδύλια στήριξης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε σχέση
με τις εξαγγελίες Α.Τσίπρα στη ΔΕΘ.
Επίσης προβλέπεται οριακή μείωση του
ΕΝΦΙΑ και μείωση ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες
και αγρότες. Ταυτόχρονα δίδονται φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις (μείωση φορολογίας κερδών και
μερισμάτων, επιδότηση ασφαλιστικών
εισφορών για νέους απασχολούμενους, κά). Αντίθετα η μείωση του αφορολόγητου κατά 40% από το 2020
διατηρείται, ενώ η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ κρίσης επίπεδα (751 €) βρίσκεται στις
«καλένδες», παρ’ ότι τα κέρδη των ΑΕ
& ΕΠΕ τα τελευταία χρόνια βρίσκονται
σε «άνθιση».!
Στο μεγάλο θέμα το χρέους, ο νέος
προϋπολογισμός συνεχίζει την πολύμορφη καταλήστευση του ελληνικού
λαού με πληρωμή τοκοχρεολυσίων (1314 δις ετησίως), από τα «αιματηρά πλεονάσματα», μέσω της φορολογίας
λαϊκών στρωμάτων, μείωσης μισθών

Γιάννης Τόλιος, διδάκτωρ
Οικονομικών, μέλος ΠΓ της ΛΑΕ
και συντάξεων, περικοπές κοινωνικών
και αναπτυξιακών δαπανών, λεηλασία
δημόσιας περιουσίας, ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών και κατασχέσεων για
χρέη στις ΔΟΥ, κά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δημόσιο χρέος στο τέλος
του 2018 θα είναι 335 δις € ή 180,4%
του ΑΕΠ, ενώ το σύνολο των δαπανών
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους
(τοκοχρεολυσίων) στο διάστημα 20092017, ανήλθε σε 336,2 δις.!!
Ο νέος προϋπολογισμός 2019, παρά τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να του
φορέσει μανδύα …«κοινωνικής ευαισθησίας», είναι κοινωνικά ανάλγητος,
βαθιά αντιλαϊκός και ηθικά υποκριτικός,
διότι με τα «υπερ-πλεόνασμα» προωθεί
στην πράξη τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και λειτουργεί ως όχημα κατάργησης της λαϊκής κυριαρχίας. Όλα
α κόμματα του «μνημονιακού τόξου»
κάνουν στην ουσία «κούφια» αντιπολίτευση, δεδομένου ότι εφάρμοσαν, ψήφισαν, στήριξαν και στηρίζουν την
εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων μέτρων, ενώ δεν αμφισβητούν τις κυρίαρχες επιλογές της άρχουσας ελίτ και
της ευρωζωνικής επιτροπείας.
Οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που
αντιμάχονται το νεοφιλελευθερισμό,
απορρίπτουν το νέο Προϋπολογισμό.
Στηρίζουν τις λαϊκές κινητοποιήσεις κατά
των πολιτικών «Λιτότητας και Επιτροπείας» και διεκδικούν ενεργά, την εφαρμογή μιας φιλολαϊκής πολιτικής εξόδου
από την κρίση, με μείωση της φορολογίας των λαϊκών στρωμάτων, στήριξη της
αγοραστικής δύναμης μισθών και συντάξεων, παραγωγική ανόρθωση της οικονομίας, δραστική μείωση ανεργίας, κά, για
άνοιγμα του δρόμου μιας ελπιδοφόρας
προοπτικής στον ελληνικό λαό και στη
χώρα.
e-mail:ytolios@gmail.com
https://ytoliosblog.wordpress.com
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Για την πρόσληψη ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους»
περιόδου 2018-2019.
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 187200/13385/ 1259/
891/07.06.2016 (ΦΕΚ 1774/ 17.06.2016
τεύχος Β’) Κοινή Απόφαση Υπ. Πολιτισμού
& Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού
Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.

4151/2013, σύμφωνα με το οποίο «η πρόσληψη προσωπικού ΠΦΑ με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου εξαιρείται των διαδικασιών της υπ.αρ. 33/2006 ΠΥΣ».
3. Την υπ’ αριθμ. 28/2018 Απόφαση του Δ.Σ
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για τον προγραμματισμό προσλήψεων Π.Φ.Α. για το
πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου
2018-2019.
4. Την υπ’ αριθμ. 27/2018 Απόφαση του Δ.Σ
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για υποβολή
αίτησης – πρότασης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» 2018-2019.
5. Την με αριθμ. 582504/23061/ 1894/ 540/
15-11-18 έγκριση των προγραμμάτων, τα
οποία περιληπτικά έχουν ως εξής: ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: α)Παιδί και Αθλητισμός,
β)Άθληση στην Προσχολική Ηλικία, γ)
Άθληση και Γυναίκα και δ) Άσκηση στην
Τρίτη Ηλικία.
6. Την με αριθμ. 582539/23062/ 1895/
541/15-11-18 εγκρίσεις ειδικών προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας περιόδου 20182019.
7. Την υπ’ αριθ. 489678/20065/ 1687/ 528/410-18 Απόφαση Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Οικονομικών (ΦΕΚ 4478/Β΄/9-10-18),
για την «Έγκριση κατανομής θέσεων για
την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των
ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που
υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για

Όλους (Π.Α.γ.Ο) για τη περίοδο 2018-19»,
σύμφωνα με την οποία για το ΝΠΔΔ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» εγκρίθηκαν έξι (6) θέσεις.
8. Την υπ’ αριθ. 86/2018 Απόφαση του Δ.Σ
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για την έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού
Π.Ε. Καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019.
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για
την κάλυψη της μισθοδοσίας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6041.0001.
10. Τον Κ.Α. Εσόδων 0529.0003 έτους
2018 «Έσοδα Προγραμμάτων Πολιτισμού
Αθλητισμού».

Ανακοινώνει
την πρόσληψη έξι (6) ατόμων κλάδου
Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄
ωρομίσθιας, προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα στο Δήμο Μαρκοπούλου «Άθλησης για Όλους» της
Γ.Γ.Α. και του φορέα υλοποίησης
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, κατά την
περίοδο 2018 – 2019, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία
αποζημίωση, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΘΕΣΗ
Υπηρεσία
Έδρα Υπηρεσίας
Γενικά
Διάρκεια
Αριθμός
Προγράμματα
σύμβασης
Ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πτυχιούχων
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
«Άσκηση στην
Έως Οκτώ (8)
Φυσικής
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
προσχολική
μήνες
Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
ηλικία»
Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πτυχιούχων
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
«Παιδί και
Έως Οκτώ (8)
5
Φυσικής
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
αθλητισμός»
μήνες
Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πτυχιούχων
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
«Άθληση και
Έως Οκτώ (8)
Φυσικής
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Γυναίκα»
μήνες
Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πτυχιούχων
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
«Ασκηση στην
Έως Οκτώ (8)
Φυσικής
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
τριτη ηλικία»
μήνες
Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πτυχιούχων
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
«Ασκηση ατόμων με Έως Οκτώ (8)
Φυσικής
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ αναπηρίες στα πλαίσια
μήνες
1
Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
του ελεύερου χρόνου»
Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σύμφωνα με πρόγραμμα σπουδών ΤΕΦΑΑ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
«Άσκηση στην προσχολική ηλικία»
Μουσικοκινητική Αγωγή
«Παιδί και αθλητισμός»
Ρυθμική ή Ενόργανη Γυμναστική
Αθλητισμός & Γυναίκα
Γενική Γυμναστική ή Αεροβική ή pilates
«Άσκηση στην τρίτη ηλικία»
Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων
«Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου» Ειδική φυσική αγωγή
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Δήμου Μαρκοπούλου στην
ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο (τηλ. επικοινωνίας 2299020178).
Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι 10 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων,
στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από
την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα
οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
- Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου (έδρα του
ΝΠΔΔ).
- Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της
έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.
- H ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη και από την ιστοσελίδα www.markopoulo.gr Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών)
ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ
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Τελευταίος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής
Υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ρένα Δούρου:

Μπορούμε πλέον να μιλάμε
για μια κανονικότητα στην
Περιφέρεια Αττικής

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συζητήθηκε
29.11.18 και υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, ο προϋπολογισμός του 2019. Ο τελευταίος προϋπολογισμός της παρούσας περιφερειακής θητείας. «Ένας
προϋπολογισμός, ο οποίος σε αντίθεση με ό,τι θα
μπορούσε κανείς να σκεφθεί, δεν είναι προεκλογικός
προϋπολογισμός. Είναι προϋπολογισμός που σφραγίζει μια σαφή πορεία», όπως ανέφερε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου κατά την εισήγησή της
στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού της
Περιφέρειας Αττικής, Καλλιόπη Σταυροπούλου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο προϋπολογισμός αυτός χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία μεταξύ του
αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών μέσω ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου κοινωνικής πολιτικής. Το
συνολικό στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής
αξιοποιεί αποτελεσματικά όλες τις πηγές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες στον β' βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμάνος, παρουσίασε τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού και σημείωσε ότι «έχουμε σήμερα καταφέρει
να κλείσουμε το 2018 με περίπου 80 εκατομμύρια
απορροφήσεις έργων. Και έχουμε καταφέρει αυτό να
είναι σταθερό ή αυξανόμενο για τα επόμενα 3 χρόνια.
Τα χρήματα θα είναι όλο και λιγότερο τοποθετημένα
στις τράπεζες και όλο και περισσότερο θα καλύπτουν
τα σωρευμένα ελλείμματα του παρελθόντος».

Σήμερα στην Αττική λειτουργούν 327 εργοτάξια που

δίνουν δουλειά στους συμπολίτες μας και τονώνουν
τις τοπικές κοινωνίες
Στην εισήγησή της, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
τόνισε μεταξύ άλλων:
«Σήμερα στην Αττική λειτουργούν 327 εργοτάξια που
δίνουν δουλειά στους συμπολίτες μας και τονώνουν
τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές αγορές. Μιλάμε
συγκεκριμένα για 327 μεγάλα έργα που είναι υπό
εκτέλεση, για 156 έργα που είναι υπό ωρίμανση, για
80 έργα που είναι υπό ολοκλήρωση».

Μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια κανονικότητα
στην Περιφέρεια Αττικής. Μια κανονικότητα που κάθε
άλλο παρά δεδομένη ήταν όταν αναλαμβάναμε την
ευθύνη της Διοίκησης τον Σεπτέμβριο του 2014 και
ανακαλύπταμε, για παράδειγμα ότι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας δεν διέθετε Ε9 και δεν τηρούσε διπλογραφικό σύστημα!
Πλέον η Περιφέρεια Αττικής έχει αποκτήσει εξορθολογισμένη οικονομική λειτουργία, διαθέτει Ε9 και
τηρεί διπλογραφικό σύστημα, εκπληρώνοντας έτσι
στοιχειώδεις προϋποθέσεις άσκησης χρηστής διοίκησης.
― Τροχοδρομούμε πράγματα που όφειλαν να είχαν
γίνει εδώ και δεκαετίες
― Συμβάλλουμε σε ένα δίχτυ αλληλεγγύης, δίχτυ
προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
― Χρηματοδοτήσαμε με 30 εκατομμύρια της αγοράς
οικολογικών λεωφορείων, με 4,5 εκατομμύρια της
αγοράς 60 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων.
Στόχος όλων των ενεργειών μας η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Το παράδειγμα
του Πεδίου του Άρεως είναι χαρακτηριστικό. Πριν
από τέσσερα χρόνια παραλάβαμε έναν χώρο σε εγκατάλειψη, ρημαγμένο και σήμερα, τούτο το βράδυ,
ο χώρος αυτός γυρίζει σελίδα με την επαναλειτουργία ενός εμβληματικού κτιρίου, που έχει συνδεθεί με
τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, του θεάτρου Άλσους, του πλήρως ανακαινισμένου κτιρίου Οικονομίδη.

Μιλάμε για ένα απόλυτα βιώσιμο
προϋπολογισμό
Ο φετινός προϋπολογισμός βάζει τη σφραγίδα της
διαφοράς. Κάνει τη διαφορά προς όφελος της αποτελεσματικότητας, της εξορθολογισμένης λειτουργίας, της χρηστής διαχείρισης. Και αυτή η διαφορά,
αυτό το έργο, αυτή η προδιαγεγραμμένη πορεία ανάπτυξης με έργα υποδομών, δεν κινδυνεύει από καμία
“υπερδέσμευση”. Γιατί μιλάμε για έναν απόλυτα βιώσιμο προϋπολογισμό.

Εμείς το έλλειμμα υποδομών επιλέξαμε να το μετατρέψουμε σε πλεόνασμα έργων
Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό – εργαλείο για το
σήμερα και το αύριο. Ωριμάζει έργα, τα δημοπρατεί
και τα προχωρά, ανταποκρίνεται έτσι σε ανάγκες των
Δήμων, των πολιτών.

H Περιφέρεια μπαίνει στα μνημόνια!

Το Προϋπολογισμό καταψήφισε ο πρ. Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, σημειώνοντας ότι η περιφερειάρχης παρέλαβε “ζεστό” χρήμα και δεν έχει κάνει
κανένα έργο. Τουναντίον τίναξε το ταμείο στον αέρα
και φεύγει, γιατί έρχονται εκλογές και θα πάνε στο
σπίτι τους. «Η χώρα θα βγαίνει από τα μνημόνια και
η Περιφέρεια Αττικής θα μπαίνει» τόνισε.

Φιλόδοξος με “κούφιες” υποσχέσεις
Η Φωτεινή Βρύνα από την παράταξη “Η Αττική αλλάζει πρόσωπο” καταψήφισε επίσης τον προϋπολογισμό
σημειώνοντας ότι o Προϋπολογισμός (πρ.) είναι ένας
πρ. αρκετά φιλόδοξος με πολλά θα, και υποσχέσεις,
που ικανοποιεί το ακροατήριο της Περιφερειακής
πλειοψηφίας.
Είναι ένας πρ. με ελάχιστη παραγωγή έργου, με υψηλούς και ανέφικτους στόχους. Δεν δίνει λύση σε κανένα από τα μεγάλα προβλήματα της Αττικής.
Αναπαράγει αδιέξοδα.

Εξαντλείται στην ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας
H εκπρόσωπος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αλεξάνδρα Μπαλού καταψήφισε τον πρ. τονίζοντας μεταξύ
άλλων ότι o οδικός χάρτης της Περιφέρειας είναι το
κυνικό και αποκρουστικό πρόσωπο μιας πολιτικής που
έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το όραμα της ανάπτυξης που έχει ως κριτήριο το κέρδος. Η πηγή του
κακού, οι τεράστιες ευθύνες που έχετε ως πλειοψηφία, είναι η ιεράρχηση που βάζει μπροστά τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού.
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Προσωρινά ελεύθερη η καθαρίστρια μετά την κατακραυγή
Δικαστήριο της Λάρισας αποφάσισε
την αποφυλάκιση της καθαρίστριας,
μέχρι να εκδικαστεί από τον Αρειο
Πάγο η αίτηση αναίρεσης της ποινής
της.
Απαλλαγή από κάθε κατηγορία και αποκατάσταση στη δουλειά της απαιτούν συνδικάτα και η γενικευμένη κατακραυγή από
συνδικάτα και φορείς για την άδικη ποινή
φυλάκισης 10 ετών που είχε επιβληθεί στην
53χρονη καθαρίστρια από τον Βόλο, οδήγησε το 5μελές Κακουργιοδικείο Λάρισας
να αποφασίσει χτες την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της ποινής της.
Θυμίζουμε ότι η καθαρίστρια βρισκόταν από
τις 5/11 στις φυλακές Θήβας ύστερα από
την καταδίκη της για «κατάχρηση δημόσιου
χρήματος», επειδή για την πρόσληψη με
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 1996 σε παιδικό
σταθμό του Δήμου Βόλου δήλωσε ότι είναι
τελειόφοιτη της ΣΤ' Δημοτικού, ενώ στην

AΔΑ: 6ΕΒΛΟΚ0Κ-ΤΛΒ
18AWRD0040823502018-11-28
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη, 27/11/2018
Αρ. πρωτοκόλλου: 7443
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την υπ’ αριθμ. 20914/16.05.2018
(ΑΔΑ:ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αντίτιμο) που ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 22363/
22-05-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
4. Το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 4369/Β΄/
13.12.2017 με το οποίο δημοσιεύθηκε
ο ΟΕΥ του ΟΑΠΠΑ
5. Την υπ΄αριθμ. 145/2018 Απόφαση
του Δ.Σ (ΑΔΑ:ΩΝΔΛΟΚ0Κ-280) «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων
εκπαιδευτικού προσωπικού για τις
ανάγκες των αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΑΠΠΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου με αντίτιμο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη συνολικά δέκα (10)
ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
την κάλυψη των αναγκών του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΟΑΠΠΑ), που θα
αμείβονται με ωριαία αποζημίωση
σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων από έσοδα που
εισπράττει ο Οργανισμός για υπηρεσίες που παρέχει σε ωφελούμενους
έναντι αντιτίμου. Οι ειδικότητες, η
διάρκεια σύμβασης είναι έως οκτώ
(8) μήνες, ο αριθμός των ατόμων με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά

πραγματικότητα είχε τελειώσει την Ε' Δημοτικού.
Η καθαρίστρια αποφυλακίστηκε και τώρα
περιμένει να εκδικαστεί η αίτηση αναίρεσης
της ποινής της στον Αρειο Πάγο, όποτε θα
αποφασιστεί αν θα επιστρέψει στη φυλακή
ή όχι. Τα ταξικά εργατικά σωματεία, που
πρώτα ανέδειξαν το θέμα, ζητούν την
άμεση ακύρωση της ποινής και την απαλλαγή της εργαζόμενης καθαρίστριας από
κάθε κατηγορία με βούλευμα, καθώς και να
επιστρέψει στην εργασία της, χωρίς καμία
επίπτωση στην προϋπηρεσία της.
Θυμίζουμε ότι η 53χρονη καθαρίστρια επί
μια 20ετία προσέφερε με συνέπεια τις υπηρεσίες της στον παιδικό σταθμό. Το 2016,
όμως, σύρθηκε στο δικαστήριο κατηγορούμενη για «πλαστογράφηση» και πρωτόδικα
της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 15 ετών!
Στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων
της Λάρισας, όπου πριν από λίγο καιρό εκδικάστηκε η έφεσή της, η απόφαση ήταν

και τυχόν πρόσθετα προσόντα, αναφέρονται ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΣ - ΑΤΟΜΑ -ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
01 Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και εξειδίκευση σε
προγράμματα αεροβικής γυμναστικής
ή pilates. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή pilates.
02 Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην
Ενόργανη και στη Ρυθμική Γυμναστική και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή pilates.
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και
εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή pilates.
03 Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση και εξειδίκευση σε
pilates και ΤΡΧ. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής
της αλλοδαπής με ειδικότητα στην
Πετοσφαίριση και εξειδίκευση σε pilates και TRX.
04 Ένας (1) ΠΕ Θεατρολόγος
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα
Ανώτερης Δραματικής Σχολής, ή
Υποκριτικής, ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού θεατρικών σπουδών, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία
05 Ένας (1) ΠΕ Εικαστικών (ΑΣΚΤ)
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα
Σχολής ή τμήματος ΑΕΙ, Καλών Τεχνών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών
06 Ένας (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με ειδικότητα ΚΙΘΑΡΑ. Τίτλοι σπουδών:
Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου (ΚΙΘΑΡΑ)
Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή
εξωτερικού, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία.
07 Ένας (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με ειδικότητα Πιάνο Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου (Πιάνο)
Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή
εξωτερικού, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία.
08 Ένας (1) ΔΕ Αγιογραφίας Τίτλοι

σπουδών: ΙΕΚ Αγιογραφίας, με εξειδίκευση στη ζωγραφική φορητών εικόνων ορθοδόξων και τοιχογραφίας
με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο
αντικείμενο.
09 Ένας (1) ΔΕ Χοροδιδάσκαλος
Λάτιν- Χορών Τίτλοι σπουδών: Απολυτήριο ΔΕ και Δίπλωμα Σχολής
Λάτιν Χορών, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
1. Προσόντα Πρόσληψης
• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών
• Να έχουν τα τυπικά προσόντα
• Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
που επιλέγουν.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση, δικαστική
αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).
• Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών
του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι.,
λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις
σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα
δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στις εφημερίδες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
κατεβάσουν την προκήρυξη από την
ιστοσελίδα
του
ΟΑΠΠΑ
(www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν
όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του Οργανισμού
μας (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη
ΤΚ:16671 ) Δευτέρα έως Παρασκευή
κατά τις ώρες 9:30- 14:30.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή email δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση
συστημένης
αποστολής
δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος
φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη
θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2
Βουλιαγμένη), και στην ιστοσελίδα
του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

πάλι καταδικαστική και μάλιστα με τη βαριά
ποινή των 10 χρόνων φυλάκισης.
Κι αυτό ενώ η κατηγορία άλλαξε από «πλαστογράφηση» σε «παραποίηση», και παρά
το γεγονός ότι η κατηγορουμένη εξήγησε
ότι αναγκάστηκε να προβεί στην ενέργεια
αυτή επειδή είχε μεγάλη ανάγκη να βρει μια
δουλειά για να θρέψει τα παιδιά της και να
βοηθήσει τον σύζυγό της, που είναι ανάπηρος, ζητώντας, ταυτόχρονα, δημόσια συγγνώμη.
Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο ΛάΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 19/11/2018
Αρ. Πρωτ. 36649
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΚΑΝΤΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προυπ : 100.000,00 Ευρώ (με
Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑ : 30.7322.0041
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παλλήνης, διακηρύττει την
με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ» εκτιμώμενης
αξίας 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016
2. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών 18/12/2018
ημέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 13:30 π.μ.
3. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, με προΕλληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη
Λαύριο, 27.11.2018
Αρ. Πρωτ: 18283
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη
προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας ειδών παντοπωλείου, αρτοποιε ί ο υ , ο π ω ρ ο π ω λ ε ί ο υ ,
γαλακτοκομικών ειδών και έτοιμων
γευμάτων για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Α.Π.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ,
Κ.Η.Φ.Η. ΚΕΡΑΤΕΑΣ & Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου
Λαυρεωτικής, με κριτήριο ανάθεσης
ανά ομάδα όπως αυτές αναφέρονται
στην υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (είδη παντοπωλείου), Β1 – Β2 (είδη αρτοποιείου),
Γ1 – Γ2 (γαλακτομικά είδη), Ε1 (είδη αρτοποιείου), Στ1 (γαλακτομικά είδη), Η1
(έτοιμα γεύματα), την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) για το σύνολο των ειδών της κάθε
ομάδας, στις τιμές της μελέτης.
(β) για την ομάδα Ζ1 (είδη οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενιαίο ποσο-

ρισας σημειώνει ότι «δεν αρκεί η αναστολή
εκτέλεσης αυτής της άδικης ποινής, αφού
αφήνει ανοιχτό το θέμα νέας καταδίκης
στον Αρειο Πάγο και επιπλέον δεν της επιτρέπει να επιστρέψει στη δουλειά της και
να της αναγνωριστεί η 20ετής προϋπηρεσία
της».
Συνεχίζουμε τον αγώνα!
Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και το Σωματείο Καθαριστριών - Καθαριστών Νομού
Μαγνησίας.
Τα Σωματεία ζητούν την άμεση πρόσληψή
της και καλούν και τους φορείς να παλέψουν
με όλες τους τις δυνάμεις για την πλήρη αποκατάσταση της συναδέλφου τους.
Νίκος Γεωργόπουλος

σφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του
προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%),
σύμφωνα με το άρθρο 95 & 2Α του
Ν.4412/2016 .
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που πληρούν
τα κριτήρια των άρθρων 21 και 22 της
διακήρυξης και δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ
και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016.
6. Ως μέγιστος χρόνος κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διάστημα
6 μηνών. Το έργο χρηματοδοτείται
από ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης (ΚΑ : 30.7322.0041) προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ορίζεται σε 1.620,00 €
(2% επί του δημοπρατούμενου
ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς
το Δήμο Παλλήνης , να βεβαιώνεται
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-

γνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ , να είναι συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και το Ν.4412/2016, και να έχει
ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών
από τη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά την διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών .
9. Το σώμα της διακήρυξης , τα τεύχη
και τα σχέδια της μελέτης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
Παλλήνης (www.pallini.gr) , στο ΚΗΜΗΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ , πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 66 04 723
Καλδής Παναγιώτης και ΦΑΞ επικοινωνίας 210 66 12 965 .
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

στό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες,
επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας
εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
13 του Ν. 3438/2006.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός)
ανέρχεται
σε
28.419,83 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 34.896,12 ευρώ
και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα
χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27 Νοεμβρίου 2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29 Νοεμβρίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 21 Δεκεμβρίου 2018
Συστημικός Αριθμός: 67643
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν
προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για
περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε
ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται
στην υπ’ αριθμ.20/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων
για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς
ΦΠΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα
δέκα (10) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής
των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
στο
http://www.promitheus.gov.gr,
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου
Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr.
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής
(Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής,
Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι
υπάλληλοι: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292 3 20 147,
fax: 2292 0 69130, e- mail:
nitsa@lavrio.gr, κα Ε. Παπαδοπούλου,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292 3 20
145, fax: 2292 0 69130, e-mail: papadopoulou@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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στα πεταχτά
Γενετικά τροποποιημένες τροφές
επηρεάζουν την υγεία
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι γενετικά τροποποιημένες τροφές επηρεάζουν την υγεία. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα αναπτύσσουν τροποποιημένο καλαμπόκι,
σόγια και πατάτες, ενώ η Αυστρία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία δήλωσαν ότι είναι απαλλαγμένες από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Η ζημιά των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων δεν
αποδεικνύεται, αλλά αν είναι σημαντικό το φαγητό σας
να είναι απολύτως οργανικό.
Πώς να αποφύγετε γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
-ΓΤΟ σημαίνει γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
(φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί), με μεταμοσχευμένα γονίδια από άλλους οργανισμούς.
-Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι ανθεκτικά
στα παράσιτα, τα ζιζανιοκτόνα, τους μύκητες και τους
ιούς. Έχουν καλύτερη γεύση και μεγαλώνουν γρηγορότερα από τα βιολογικά προϊόντα.
-Ως τώρα, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι τα
τροποποιημένα προϊόντα είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. Πολυάριθμα διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και επιΑΔΑ:628ΞΩΛ6-ΩΡ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 27-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 17903
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ. Κ. Μωραΐτη
Τηλ.: 210 6625682,
Φαξ: 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και σιδηροπλισμού 2018» προϋπολογισμού
40.095,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, Γέρακας, 153 44
Πληροφορίες: Ε. Ξουραφά
Τηλ. 210 6135010, Fax: 210 6137920
Γέρακας 23/11/2018
Αρ. Πρωτ. 5359/107295
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ. 14 Ν.998/79 όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
εκδόθηκε η αριθμ. 5193/1044044/2111-2018 Πράξη Χαρακτηρισμού της
υπηρεσίας μας που έλαβε ΑΔΑ:
ΩΞ6ΒΟΡΙΚ-Ε8Λ και ΚΑΔΑ: 67077 για
έκταση εμβαδού (223,73) τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “ΠΗΓΑΔΙ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”
Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Με την πράξη αυτή, η ως άνω έκταση
που απεικονίζεται επί του φύλλου
χάρτη Γ.Υ.Σ. 6457/-4 κλίμακας
1:5000, καθώς και στο τοπογραφικό

αναφερόμενα στα τμήματα 1 και 3,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
έγγραφα της σύμβασης με αρ. μελέτης ΤΥ/59/2018 καθώς και στα παραρτήματά της I έως VII τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
όρων διακήρυξης. Γίνονται δεκτές
προσφορές είτε για το σύνολο των
ειδών, είτε για κάθε ένα από τα δύο
(2) τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η εν λόγω
προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.koropi.gov.gr. Πλήρης διακήρυξη
θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η
Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα με
ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών
10:00 και ώρα λήξης 10:30, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού
Καραμολέγκου Νικήτα με ΑΜΕΤΕΕΣ57949 υπό στοιχεία κορυφών
(Α3-Α4-Α-Α’6-Α6-Α3), και με ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ 87, χαρακτηρίζεται ως μη
δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την
έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6(α) του άρθρου 3 του Ν. 998/79
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4
του άρθρου 32 του Ν. 4280/2014 μη
υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από της επιδόσεως ή
κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό
δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής
παραβόλου ενώπιον της Τεχνικής
Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων,
Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή,
από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που έχει έννομο συμφέρον.
Ο δασάρχης
Τ.Υ.Σ.
Αθανάσιος Ρέππας
Δασολόγος

ΓΑΜΟΙ

στημονικές οργανώσεις το αποδεικνύουν.
-Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αν
είστε αλλεργικοί στα φουντούκια και καταναλώσετε ένα
προϊόν με γονίδια φουντουκιών, μπορεί να δημιουργηθεί
αλλεργική αντίδραση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις πληροφορίες στις ετικέτες.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, το γένος ΒΟΥΔΟΥΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, και κατοικεί
στο Βύρωνα Αττικής και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΖΑΚΣΟΝ, του ΣΕΝΤΡΙΚ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το
γένος ΛΙΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στο Καλαμαζού του
Μίσιγκαν των Η.Π.Α. και κατοικεί στη Βουλιαγμένη
Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
Διαβάστε την ετικέτα
Τα βιολογικά προϊόντα επισημαίνονται με ιδιαίτερο
τρόπο. Αναζητήστε στις ετικέτες: «100% βιολογικό»,
«Βιολογικό» ή «Κατασκευασμένα με βιολογικά συστατικά». Έτσι εξασφαλίζουν ότι το προϊόν δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένα συστατικά.
Προσέξτε τις επισημάνσεις: «Χωρίς ΓΤΟ», «Μη ΓΤΟ» ή
«Παρασκευασμένα χωρίς γενετικά τροποποιημένα συστατικά». Τα προϊόντα αυτά μπορεί να περιέχουν ΓΤΟ,
αλλά όχι περισσότερο από 0,9%. Στις ΗΠΑ, τα φρούτα
και τα λαχανικά επισημαίνονται σε ετικέτα με έναν κωδικό PLU με 5 αριθμούς. Ο κώδικας για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα αρχίζει με το 8.
Δώστε προσοχή στο πώς φαίνεται το προϊόν
Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα φαίνονται τέλεια.
Έχουν το σωστό σχήμα, το ίδιο μέγεθος και μεγάλη διάρκεια ζωής, επειδή τα νέα γονίδια τους επιτρέπουν να αντιστέκονται σε αρνητικές εξωτερικές συνθήκες. Αν τα
λαχανικά ελκύουν τα έντομα, πιθανώς είναι οργανικά.
Αν είναι σημαντικό για εσάς να αποφύγετε τα γενετικά
τροποποιημένα τρόφιμα, θυμηθείτε τον κατάλογο:
Το 78% των σπόρων σόγιας, το 33% από καλαμπόκι, το
64% από βαμβάκι και το 24% από κραμβέλαιο στον
κόσμο είναι διαγονιδιακά· προστίθενται σε τρόφιμα.
https://thessbomb.blogspot.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη
Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέδων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,
email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.
Τηλ.6988392939.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη δασκάλα παραδίδει στις περιοχές (3Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ DELF ° DALF.
Επίσης παρέχει βοήθεια στα ΑΓΓΛΙΚΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΤΗΛ. 69 45 49 62 45

ΤΗΛ. 6977729300

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.
Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία
στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.
ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει
Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπισθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμπορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο
ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική.
Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί
κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία
της Βούλας. Τηλ. 69322621062.
Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,
6932644713.
Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ
εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για
πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται
συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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)

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

www.ikaraiskos.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

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

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

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

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΑΣΚΗΣΗ | ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ
NOΣOKOMEIO:

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

Μαζί θα θέσουμε στόχους και με τα σωστά εργαλεία θα αποκτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη
σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype
www.kmhealthcoaching.com
contact@kmhealthcoaching.com

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική
εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το
πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν
πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ

213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2294320011
21 3203 0900
2106668888

Δύο σημαντικές αποφάσεις στην Υγεία
Δύο σημαντικές ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) υπογράφησαν
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (Α. Ξανθός και Π. Πολάκης) και τον αν. Υπουργό
Οικονομίας Γ. Χουλιαράκη, αποκαθιστώντας χρονίζουσες αδικίες στο
πεδίο της αρμονικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου
συστήματος Υγείας.
Η πρώτη αφορά στην συμπλήρωση
του οριστικού καταλόγου των 341
Περιφερειακών, Πολυδύναμων και
Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων
και Κέντρων Υγείας σε όλη την επικράτεια, που χαρακτηρίζονται ως Ιατρεία προβληματικών και άγονων
περιοχών. Η οριστική αυτή ρύθμιση
αφορά σε συγκεκριμένες οργανικές
θέσεις (433) που προβλέπονται για

τα ιατρεία αυτά που βρίσκονται σε
δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας
και αποτελεί οικονομικό κίνητρο για
τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
(υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά. Με την δημοσίευση
της
απόφασης
στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν σχετικά.
Η δεύτερη αφορά στην επέκταση
χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’
αποδοχών του άρθρου 105 του
ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
(πλην ιατρών, που ήδη την δικαιούνται) που υπηρετούν στα μια σειρά
τμήματα και ειδικές μονάδες των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ
και ΝΠΙΔ: α) Επειγόντων Περιστατι-

κών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (αξονικός
–
μαγνητικός),
δ)
Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής, στ) Αιμοδυναμικό, ζ) Μεταμοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοιμώξεων, θ)
Ψυχιατρικά Τμήματα που υποδέχονται
τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, ι)
Χημειοθεραπείας – Ογκολογίας, ια)
Τραπεζών γάλακτος, ιβ) Προγεννητικού ελέγχου, ιγ) Αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, ιδ)
Αιματολογικό εργαστηριακού τομέα,
ιε) Βιοπαθολογικό και τέλος ιστ) στους
εργαζόμενους που ασχολούνται με
την διάλυση κυτταροστατικών και
άλλων βιολογικών φαρμάκων.
Η ρύθμιση αυτή, αποκαθιστά μια πολύχρονη εργασιακή αδικία στο δημόσιο
σύστημα Υγείας.

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Απόλυτη ακοή και αυτισμός
Η Απόλυτη Ακοή είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο πειρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε παιδί χαρακτηριστικό ποιοτικής αισθητηριακής υπεροκαι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό φυσικό με αυτά τα Ειδικά χαρακτηριστικά, το οποίο είτε χής με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται για τον ψυσυχνά είτε αραιά κλείνει με τα χέρια του τα χισμό και το αυτοπεποίθηση του ίδιου του
χάρισμα.
Είναι η φυσική ικανότητα ενός ατόμου να προσλαμβάνει, να επεξεργάζεται, να ταξινομεί, να
απομνημονεύει, να ανακαλεί και να αναπαράγει
κάθε ήχο. Είναι η πιο πλήρης και ολοκληρωμένη ακοή και αφορά τουλάχιστον τα τρία στοιχεία που ταυτοποιούν κάθε ήχο και τα οποία
είναι:
1) Η συχνότητα, που μετριέται σε Xz (Χερτζ) η
οποία προσδιορίζει πόσο οξύς ή πόσο βαθύςμπάσος είναι ο κάθε ήχος.
2) Η ένταση, που μετριέται σε Db (ντεσιμπέλ) η
οποία προσδιορίζει πόσο ασθενής ή δυνατός
είναι ο κάθε ήχος και

αυτιά του, σα να θέλει να περιορίσει την πηγή
της ταραχής, έχει το μοναδικό και σπάνιο χάρισμα της Απόλυτης Ακοής και Συχνοτικής-Ακουστικής υπερευαισθησίας

youtube απόλυτη ακοή και διαταραχή αυτιστικού φάσματος)

ατόμου.
Με βάση ερευνητικά και επιστημονικά δεδομένα,
υπάρχει η άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με απόλυτη ακοή, η οποία σταδιακά μετά την
παιδική ηλικία μεταπίπτει σε σχετική και αργότερα σε απλή ακοή, ως αποτέλεσμα (κατά τη
γνώμη μας) είτε αισθητηριακής άμβλυνσης
(όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνει
και με τις άλλες μας αισθήσεις) είτε ως μηχανισμός αυτοπροστασίας από την ηχητική υπερπρόσληψη πληροφοριών. Για το λόγο αυτό η
στοχευμένη και αυστηρά εξατομικευμένη εκπαίδευση ανάδειξης της Απόλυτης Ακοής δεν
αφορά μόνο τα άτομα με αυτισμό, αλλά και κάθε
τυπικό παιδί σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία.
Καλοχριστιανάκης Αλέξανδρος

youtube Αυτισμός και απόλυτη ακοή 1

3) Η χροιά, η οποία αφορά τους συνεργούντες
«παράπλευρους» αρμονικούς ήχους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ηχείου και
διαμορφώνει την ιδιοφωνία του κάθε ήχου, η
οποία με απλά λόγια μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε στους ίδιους τόνους την ηχογόνο πηγή
(πχ το βιολί από τη φυσαρμόνικα κλπ)
Αυτό το εντυπωσιακό χάρισμα είναι τόσο σπάνιο
στον τυπικό πληθυσμό, ώστε συναντάται σε λιγότερο από 1/10.000 ανθρώπων. Αντιθέτως στις
περιπτώσεις παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού
φάσματος αλλά και άλλα Αναπτυξιακά σύνδρομα, όπως πχ Σύνδρομο Williams, Εύθραυστο
Χ κλπ, τα ποσοστά Απόλυτης Ακοής είναι εντυπωσιακά και σχεδόν καθολικά. Με βάση την εμ-

Από την Ειδική διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία διαπιστώνουμε τόσο την κλίση των παιδιών
με Δ.Α.Φ στη μουσική, την ανεκπαίδευτη ικανότητά τους να αποστηθίζουν μελωδίες και τραγούδια στο σωστό τόνο και τονικότητα, να
ανταποκρίνονται σε δύσκολα και αδίδακτα ρυθμικά μοντέλα, να αρέσκονται σε ενασχόληση με
τονικά και ρυθμικά μουσικά όργανα, όσο και την
αγχώδη και φοβική τους άπωση σε έντονους
ήχους και κάποιες ηχητικές συχνότητες.
Το χάρισμα της Απόλυτης Ακοής, μέχρι να αναδειχθεί, καλλιεργηθεί και εγκατασταθεί, παραδόξως λειτουργεί ως ΠΡΟΒΛΗΜΑ, το οποίο
εντείνει και συντηρεί την ένταση του ατόμου,
όπως επίσης συμπεριφορές στρεσογόνες, φοβικές, δυσερμήνευτες και αλλοπρόσαλλες ως
προς την αντίληψη των τρίτων.
Για αυτό το λόγο είναι κατά τη γνώμη μας απόλυτα συνιστώμενη η ανάδειξη και εγκατάσταση
αυτού του ταλέντου. Με αυτόν τον τρόπο, το
μέχρι πρότινος «πρόβλημα» θα μετουσιωθεί σε
εφόδιο και θα αποτελεί πλέον δια βίου ατομικό

Μουσικός – Καθηγητής
Ειδικής Φυσικής Αγωγής.
σ.έκδοσης: Για να κατανοήσετε απόλυτα τα παραπάνω, πρέπει να δείτε και να ακούσετε τα βίντεο, που
σημειώνουμε κάτω από τις φωτογραφίες.
Είναι πραγματικά, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, να πιάνει
(η ακοή) τη νότα χωρίς να γνωρίζει το όργανο!
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Η μελιτζάνα φλάσκα, αυτή την εποχή
είναι σε αφθονία και προσφέρει πλήθος
πολύτιμων θρεπτικών συστατικών που
συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας.
Διαθέτει ακόμη χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για όσους
προσέχουν το σωματικό τους βάρος.
Περιέχουν φυτικές ίνες, που βοηθούν στην καλή
λειτουργία του εντέρου και απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά, όπως κάλιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο
και βιταμίνη Β6.
Επιπλέον, είναι πλούσια πηγή ανθοκυανινών, μιας
κατηγορίας αντιοξειδωτικών συστατικών με καρδιοπροστατευτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες.
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Στη Ραφήνα ο Επίλογος της αγωνιστικής περιόδου, για τον Ποδηλατικό Ομιλο Γέρακα
Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος για
το έτος 2018. Η ομάδα του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. κατέβηκε με πλήθος συμμετοχών και σ’ αυτή
τη διοργάνωση, με δυναμική και κλείνοντας
τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.
Συγκεκριμένα ο Σύλλογος Φίλων Αθλητισμού Γέρακα (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ.) κατέβηκε στον
αγώνα με δύναμη 25 αθλητών σε μικρές και
μεγάλες ηλικιακές κατηγορίες, πετυχαίνοντας πρωτιές και λοιπές άλλες διακρίσεις.
Στο αγώνισμα ποδηλασίας, στην κατηγορία
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ο Αργυριάδης Παναγιώτης κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Στην κατηγορία ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ σημείωσε
διπλή επιτυχία μονοπολώντας τις δύο πρώτες θέσεις του αγώνα, με το Σταμάτη Εγγλέζο στην πρώτη θέση και τον Ανδρέα
Σταματόπουλο στη δεύτερη θέση.

στο τρέξιμο και Μακρυγιάννη Χρήστο στην
ποδηλασία.
Από τα παραπάνω ζευγάρια, οι Ταμπαρόπουλος Αριστοτέλης και Ερμής κατέκτησαν
την 4η θέση στον αγώνα διάθλου, ενώ το

ταση, διακρίσεις και ευχάριστες αναμνήσεις
για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του
Αθλητικού Ποδηλατικού Σωματείου του Γέρακα.

ζευγάρι των Στάθη Λύτρα και Στέλλα Τσομπανόγλου κατέλαβε την 5η θέση.

Έκλεισε μία αγωνιστική περίδος, αλλά οι
αθλητές του ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. περιμένουν την
επόμενη αγωνιστική περίοδο του 2019 με
ανυπομονησία, έτοιμοι να μπουν στους
αγωνιστικούς χώρους για ακόμα μία χρονιά.

Σε ότι αφορά τις μικρές κατηγορίες κορίτσια, οι ηλικιακές κατηγορίες ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ
και ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ πραγματοποιήθηκαν μαζί,
με το ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. να έχει και εκεί επιτυχίες,
με τη Γαλάνη Εμμέλεια να κατακτά την
πρώτη θέση και την Ιριμία Ηλέκτρα Ευφροσύνη να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση.
Στις μεγάλες κατηγορίες στα αγωνίσματα
ποδηλασίας ο Ταμπαρόπουλος Αριστοτέλης κατέκτησε την 4η θέση στην κατηγορία
19-50 ετών, την ώρα που Λύτρας Στάθης
κατέλαβε την 5η θέση στην κατ. 50+ ετών.
Πέρα από αγώνες ποδηλασίας, ο Rafina
Multi-Cross περιελάμβανε και αγώνες διάθλου, στους οποίους ο ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. συμμετείχε με τρία ζευγάρια: τους Ταμπαρόπουλο
Αριστοτέλη στο τρέξιμο και Ταμπαρόπουλο
Ερμή στην ποδηλασία, Τσομπανόγλου
Στέλλα στο τρέξιμο και Στάθη Λύτρα στην
ποδηλασία και τους Τσαμουδάκη Αφροδίτη

Έτσι ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος
για το έτος 2018, μία περίοδος γεμάτη έν-

Διασυλλογικός αγώνας Laserστο ΝΟΒ
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος
Βούλας διοργάνωσε στις 2425/11/18 διασυλλογικό Ιστιοπλοϊκό αγώνα με σκάφη τύπου
Laser, σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
Μεγάλη η συμμετοχή, ξεπέρασε
τους 100 αθλητές από 19 Ομίλους.
Ξεκίνησε ένας θεαματικός αγώνας
με συννεφιά, ήλιο και πολλές
εναλλαγές του ανέμου, που δυσκόλεψαν τους αθλητές του Laser,
αν και αυτά είναι τα στοιχεία που
κάνουν το άθλημα της ιστιοπλοΐας
ξεχωριστό. Οι ιστιοπλόοι δεν
έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο
τους αντιπάλους, αλλά και τις συνεχείς αλλαγές του θαλάσσιου
στίβου.
Ο συναγωνισμός ήταν τόσο υψηλός και η επιτροπή αγώνων χρειάστηκε, αρκετές φορές, να
κοιτάξει καρέ - καρέ τις φωτογραφίες κατά τον τερματισμό. Τα
σκάφη τερμάτιζαν το ένα μετά το
άλλο, μόλις με μερικά δευτερόλεπτα διαφορά.
Μετά από 5 ιστιοδρομίες στην κατηγορία 4,7 διακρίθηκαν οι παρακάτω αθλητές:
LASER 4,7
ΑΓΟΡΙΩΝ
1ος Κεφαλωνίτης Ιάσωνας

ΝΟΚ

2ος Παπαδάκης Γιώργος
ΝΟΕΦ
3ος Συνέσιος Γιώργος
ΝΟΠΦ
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η Καλαϊτζογλίδου Γαλήνη
ΟΦΘ
2η Γεωργοστάθη Γεωργία ΣΕΑΝΑΤΚ
3η Δρακοπούλου Κατερίνα
ΝΟΠΦ

1ος Τοκοβόι Νικήτας
ΝΟΚΒ
2ος Μόνος Αιμιλιανός
ΣΕΑΝΑΤΚ
3ος Λαγαρός Κωνσταντίνος ΝΟΠΦ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Φακίδυ Νάνσυ
ΝΟΒ
2η Καγιαλή Μαρίνα
ΝΑΟΒ
3η Γιακουμίδου Έλενα
ΝΟΕ

Στις κατηγορίες Radial και Standard
μετά από 6 ιστιοδρομίες διακρίθηκαν
οι αθλητές :
LASER STD – ΑΝΔΡΩΝ

Μετά τους διασυλλογικούς αγώνες
των Optimist και Laser σειρά έχουν τα
Lightning. Το Σαββατοκύριακο 1-2 Δε-

1ος Μαργαριτίδης Παύλος
ΝΟΠΦ
2ος Παναγιωτίδης Αναστάσιος ΝΟΘ
3ος Παπαδημητρίου Δημήτρης ΝΟΒ
LASER RDL
ΑΝΔΡΩΝ

κεμβρίου 2018 οι αθλητές του Lightning θα συγκεντρωθούν για τον
τελευταίο διασυλλογικό αγώνα του
ΝΑΟΒ για το 2018. Μια χρονιά με
πλούσια αθλητική δράση.
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...στο κύλισμα της μπάλας
διήμερων επεισοδίων.

Champions League

ΑΕΚ - ΑΓΙΑΞ 0-2

Eπεισόδια στο ΟΑΚΑ
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Αθήνα 26 -27/11, τα
οποία εκτυλίχθηκαν με φόντο τον ποδοσφαιρικό αγώνα της
ΑΕΚ με τον Αγιαξ (0-2) στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική των
ομίλων του Champions League.
Ομάδες χούλιγκανς, από τη μια μεριά των γηπεδούχων και από
την άλλη οπαδοί της ολλανδικής ομάδας, ενισχυμένοι (σύμφωνα
με όλες τις πληροφορίες) με αντίστοιχους της Βίσλα Κρακοβίας
αλλά και του Παναθηναϊκού, από την παραμονή του αγώνα (Δευτέρα 26/11) σε διάφορα σημεία της Αθήνας μέχρι και μέσα στο
ΟΑΚΑ (πριν την έναρξη και στο ημίχρονο), έστησαν ένα σκηνικό
συγκρούσεων μεταξύ τους και με τις αστυνομικές δυνάμεις. Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι από μερίδα οπαδών που βρίσκονταν στην κερκίδα του Αγιαξ κατά τη διάρκεια
του αγώνα (27.11) μιλούσαν άπταιστα Ελληνικά...
H αρχή των επεισοδίων έγινε το βράδυ της Δευτέρας στους
δρόμους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν οπαδοί του Αγιαξ
(μαζί με οπαδούς της Βίσλα Κρακοβίας αλλά και του Παναθηναϊκού), επιστρέφοντας από το ΟΑΚΑ και την προπόνηση της
ολλανδικής ομάδας, συγκρούστηκαν με οπαδούς της ΑΕΚ στο
ύψος του Πεδίου του Αρεως. Εγιναν μάχες σώμα με σώμα και
ρίψη μολότοφ και αντικειμένων. Η συνέχεια στα έκτροπα δόθηκε την Τρίτη το απόγευμα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα, αυτή
τη φορά μεταξύ των ξένων οπαδών και των αστυνομικών δυνάμεων στο Γκάζι, κατά την προγραμματισμένη συγκέντρωση
των πρώτων προκειμένου να μεταβούν στο ΟΑΚΑ.
Η τελευταία πράξη παίχτηκε στο ΟΑΚΑ. Αρχικά κατά την είσοδο των φιλοξενούμενων οπαδών, όταν υπήρξε «ντου» από
μέρος τους προκειμένου να μπουν στο στάδιο οπαδοί χωρίς
εισιτήριο (υπολογίζονται περίπου στους 100), και στη συνέχεια
με τη ρίψη φωτοβολίδων από μέρος τους προς τους οπαδούς
των γηπεδούχων που ήταν ήδη στις εξέδρες. Οι τελευταίοι
απάντησαν με επίθεση από τις «τάφρους» του ΟΑΚΑ και ρίψη
μολότοφ και αντικειμένων, ενώ η εμφάνιση των αστυνομικών
δυνάμεων οδήγησε σε νέα επεισόδια, κυρίως μεταξύ ΜΑΤ και
οπαδών του Αγιαξ. Αρκετοί τραυματισμοί, εκτεταμένες ζημιές
και προσαγωγές από την αστυνομία ήταν το αποτέλεσμα των

Η 5η ήττα σε ισάριθμους αγώνες στον 5ο όμιλο του Champions
League, αυτή τη φορά από τον Αγιαξ στο ΟΑΚΑ με 2-0, σήμανε
και το μαθηματικό τέλος των λιγοστών ελπίδων της ΑΕΚ για
ευρωπαϊκή συνέχεια. Παράλληλα, η 4η συνεχόμενη ήττα σε
Ελλάδα και Ευρώπη επιδείνωσε το ήδη βεβαρημένο κλίμα στην
ομάδα, δίνοντας συνέχεια στην αγωνιστική και ψυχολογική
κρίση.
Σε ένα γνώριμο φέτος σκηνικό για την «Ενωση», η κατάρρευση ήρθε μέσα σε λίγα λεπτά στο 2ο ημίχρονο (65' - 75').
Μέχρι τότε η ΑΕΚ, αν και χωρίς σπουδαία απόδοση, είχε καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της, έχοντας και την
τύχη μαζί της στο δοκάρι του Ντε Μπεκ (64'), ενώ στις αρχές
της επανάληψης είχε δείξει κάπως πιο δραστήρια και απειλητική επιθετικά. Στο 68', όμως, το παιδαιριώδες χέρι - πέναλτι
του Λιβάγια και η αποβολή του Κροάτη με 2η κίτρινη σήμαναν
την αρχή του τέλους για τους γηπεδούχους. Ο Τάντιτς με εύστοχο χτύπημα έκανε το 1-0, που αποσυντόνισε πλήρως την
ελληνική ομάδα, με αποτέλεσμα ο ίδιος παίκτης λίγο αργότερα
(73') να κάνει το 2-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Μπάγερν στο Μόναχο συνέτριψε 5-1 την Μπενφίκα, εξασφαλίζοντας μαζί με τον Αγιαξ
την πρόκριση στους «16», ενώ η Μπενφίκα θα συνεχίσει στο
Europa League.
Η βαθμολογία: Μπάγερν 13, Αγιαξ 11, Μπενφίκα 4, ΑΕΚ 0.

Tο νέο αθλητικό νομοσχέδιο παρουσίασε
ο Υφυπουργός Αθλητισμού
Την παρουσίαση του νέου αθλητικού νομοσχεδίου έκανε
σε συνέντευξη Τύπου ο υφυπουργός Αθλητισμού. Ο
Γιώργος Βασιλειάδης ανέλυσε τις βασικές αλλαγές που
πρόκειται να γίνουν και αφορούν την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), τους προπονητές, τις
ομοσπονδίες καθώς και όσους προκαλούν επεισόδια στα

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
γήπεδα. Το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με τη μορφή κατεπείγοντος έως τις 3 Δεκέμβρη
και στη συνέχεια θα κατατεθεί προς ψήφιση.
Μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για
συμμετοχή στη διοίκηση των ομάδων πλέον και σε μετόχους στοιχηματικών εταιρειών (εάν διαθέτουν ποσοστό μέχρι 15%). Επίσης, για τις αθλητικές ομοσπονδίες
προβλέπει πλαφόν στις θητείες των προέδρων και των
γενικών γραμματέων. Ειδικά στο ποδόσφαιρο το νομοσχέδιο ενισχύει περισσότερο το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ.
Παράλληλα προβλέπει βαρύ πρόστιμο σε περίπτωση
που μια ομάδα θα μετέχει στο πρωτάθλημα χωρίς να
έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό συμμετοχής από την
ΕΕΑ. Σε αυτήν την περίπτωση το πρόστιμο, που θα
αφορά και τη διοργανώτρια αρχή, θα κυμαίνεται γύρω
στις 100.000 ευρώ ανά αγώνα.

Αντίδραση για το πτυχίο προπονητή
Στο θέμα του πτυχίου προπονητή το νέο νομοσχέδιο αν
και εξισώνει αυτό των ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) με το
UEFA B, ωστόσο υποχρεώνει τους πτυχιούχους προπονητές ποδοσφαίρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε
συμμετοχή (με το ανάλογο κόστος) στα σεμινάρια της
ΕΠΟ για την απόκτηση του αντίστοιχου UEFA Pro.
Το τελευταίο ζήτημα προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση
της Πανελλήνιας Ενωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΠΠΠΕ) που σε ανακοίνωσή της καταθέτει ερωτήματα στον υφυπουργό,
αμφισβητώντας το όφελος του μέτρου, όπως εκείνος το
παρουσίασε, κατηγορώντας τον πως παίζει «παιχνίδια»
στις πλάτες των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Oι Αθλητικές μας Ομοσπονδίες πρέπει
να αποκτήσουν κοινή ΦΩΝΗ!
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ = Ένωση Σωματείων η
συνεταιρισμών, με κοινούς στόχους, η
συνδικαλιστική οργάνωση σωματείων του
ιδίου κλάδου.
Όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα καλλιεργούνται και αναπτύσσονται στα σωματεία τους,
τα δε σωματεία εκπροσωπούνται από τις
Αθλητικές Ομοσπονδίες. Π.χ. ο ΣΕΓΑΣ είναι
η Ομοσπονδία του Κλασσικού Αθλητισμού
(στίβος) η ΕΠΟ είναι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κλπ. κλπ. Τα Δ.Σ των Ομοσπονδιών
ψηφίζονται από τα σωματεία τους, πολλοί,
δε, από τους συμβούλους ανήκουν ταυτόχρονα και στα ΔΣ των σωματείων τους.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια τα έξοδα των Ομοσπονδιών στην πλειοψηφία τους τα κάλυπτε το ΚΡΑΤΟΣ. Σήμερα, μετά την πλήρη
εμπορευματοποίηση όλων των Ολυμπιακών
Αθλημάτων, με την συναίνεση της ΔΟΕ και
όλων των Διεθνών Ομοσπονδιών, μετατρέ-

Ο

ψανε με …πρωταγωνιστή το Ποδόσφαιρο
όλα τα ΣΠΟΡ σε Λαϊκή Αγορά…Μπάτε Σκύλοι αλέστε…
Ο Αθλητισμός, από τότε που μπήκε στην
ΑΓΟΡΑ και πέρασε στα χέρια του Μ. Κεφαλαίου, έγινε από τις μεγαλύτερες Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με τρις εκατομμύρια
κέρδη τα οποία οδηγούνται στα ταμεία των
Πολυεθνικών.
Στη Χώρα μας, από τη δεκαετία του 70
έγραφα ότι, οι Αθλητικές μας Ομοσπονδίες
πρέπει να αποκτήσουν κοινή ΦΩΝΗ εάν θέλουν να προχωρήσουν μπροστά, γιατί
έχουν κοινά συμφέροντα. Έχουν τεράστια
δύναμη…. Χιλιάδες τα Αθλητικά Σωματεία
εκατοντάδες χιλιάδες οι Αθλητές. Είναι μία
δύναμη, που μπορεί αν υπάρξει ΘΑΡΡΟΣ
και ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ και απομάκρυνση κυρίως
των Αστικών Κομμάτων, τα οποία εδώ και

δεκάδες χρόνια έχουν την ευθύνη για τα
χάλια της Παιδείας, των Τεχνών των Γραμμάτων του Αθλητισμού και ΟΧΙ μόνο γι’
αυτά, τότε θα έρθουν τα πάνω κάτω στο
χώρο.
Οι Ομοσπονδίες, εάν θέλουν μπορούν να
βάλουν τον Αθλητισμό στα Σχολεία, είμαστε ίσως η μόνη Χώρα στην ΕΥΡΩΠΗ που
δεν έχουμε Σχολικό Αθλητισμό, αυτή είναι
και η βασική αιτία που δεν έχουμε σωστά
οργανωμένο Αθλητισμό, αυτός είναι ο κύριος λόγος που έχουμε συμπωματικό Πρωταθλητισμό. Εάν λοιπόν οι Ομοσπονδίες
σταματήσουν να εργάζονται η κάθε μία για
τα δικά της συμφέροντα και γίνουν μία
ΜΠΟΥΝΙΑ και απαιτήσουν δυναμικά από το
ΚΡΑΤΟΣ αυτά που τους ανήκουν, τότε μόνο
ο Αθλητισμός μπορεί να δει μια ΑΣΠΡΗ
ΜΕΡΑ.

Προσωπικά σα φίλαθλος που έχει αφιερώσει
τη ΖΩΗ του σε αυτόν τον εντελώς Παραμελημένο - Καταφρονημένο – Εξαθλιωμένο
χώρο, με την ανοχή της Οικογένειάς μου παλεύοντας…. με νύχια και με δόντια…. σε εχθρικό περιβάλλον, κυρίως για τα Πολιτικά μου
Πιστεύω, ο Αθλητισμός μου έδωσε μεγάλη
ψυχική δύναμη – με έμαθε να αγωνίζομαι με
Τίμιο και Ηθικό τρόπο και στον Αθλητισμό και
στη ΖΩΗ… Η μετατροπή του Αθλητισμού σε
ΕΜΠΟΡΙΟ (Φάρμακα - Ναρκωτικά - Βία Πορνεία - Λαθρεμπόριο – Εγκλήματα κλπκλπ) για τα κέρδη του Μ. Κεφαλαίου με τη
συναίνεση όλων των ΚΡΑΤΩΝ και βέβαια
όλων των Διεθνών Ομοσπονδιών με επικεφαλής τη ΔΟΕ…
Προσωπικά Πιστεύω, ότι πρόκειται για ΕΓΚΛΗΜΑ…. Πού είναι η…..ΕΕ – το ΝΑΤΟ –
ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ. Πού είναι Αυτός ο κόσμος;;;
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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