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«Κανένας νόμος δεν θα
ψηφιστεί στην Ελληνική
Βουλή, αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από
τους δανειστές!»...
€

3ο Μνημόνιο, Aύγουστος 2015

Το
Καβούρι
σε
αστυνομικό
κλοιό
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΜΑΤ,
ξύλο
και
τραυματίες!
κομματοκρατίας!

Αστυνομικές δυνάμεις
χρήση χημικών,
κλειστοί δρόμοι,
αποτέλεσαν το σκηνικό
στο Δήμο ΒΒΒ και στο
Καβούρι, όπου τα ΜΑΤ
επιχείρησαν τη διάλυση
συγκέντρωσης φοιτητών που διαμαρτύρονται για τις αλλαγές στο
χώρο των ΑΕ, την ώρα
που οι πρυτάνεις των
ΑΕΙ συνεδρίαζαν
στο ξενοδοχείο Divani.

επανειλημμένα αναθεωρηθέν
Με την πρόσφατη, για πολλοστή φορά αναθεώρηση του Συντάγματος (Σ.), μεταξύ άλλων, υπερψηφίστηκε:
l Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Π.τ.Δ.) να εκλέγεται με τις ψήφους του πλειοψηφούντος κόμματος, με 151 βουλευτικές ψήφους, ακόμη και με
σχετική πλειοψηφία. Δηλαδή κομματικός Πρόεδρος!
Έτσι, το 2020 θα εκλεγεί Πρόεδρος της (Νέας) Δημοκρατίας!
Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
εξασφάλιση εκλογής Π.τ.Δ. κατοχυρώνεται η βέβαιη ανέκκλητη
μεταβίβαση για τέσσερα χρόνια,
της «λαϊκής κυριαρχίας» σε
εκλεγμένους κομματικούς βεβαίως βουλευτές, συνήθως εξαργράφει ο
Κώστας Βενετσάνος τώμενους από την εν πολλοίς
κληρονομική βουλευτία.
l Το πολίτευμά μας έχει μετατραπεί, ήδη από το
1986 (1η αναθεώρηση), από «Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία», όπως ορίζεται από το
Σύνταγμα (αρθρ1), σε Πρωθυπουργικό - κεντρικό
Σύστημα. Και τώρα, πιθανόν σε εξωθεσμικό.
l Με την απόρριψη της πρότασης για ρητή αναφορά πως ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι εκλεγμένος βουλευτής, δεν προκαθορίζεται τόσο το
μέλλον, όσο αποσκοπείται μάλλον η νομιμοποίηση
της παράνομης διακυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου (2011-2012). ΔΕΝ νομιμοποιείται όμως με
ΤΙΠΟΤΑ!
Το 2ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ και οι εφαρμοστικοί του νόμοι
είναι παράνομοι και ανυπόστατοι.
Σημείωση: Τα έχω εξηγήσει εν εκτάσει στο παρελθόν.
Ο Κατρούγκαλος, ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, έχει αποδεχθεί τις θέσεις μου ανεπιφύλακτα
και γι’ αυτό, προφανώς, έκανε ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, την πρόταση της ρητής αναφοράς. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να το φέρει ως
Συνέχεια στη σελ. 2
ερμηνευτική διάταξη.

Σελίδα 3

φωτο: Aπό το facebook του bloco se AEI-ΤΕΙ

Τ. Σ. Βουλιαγμένης:
τα προβλήματα της πόλης
και πλάνο γι’ αυτά

Νέος πρόεδρος και Δ.Σ.
στην ΚΕΔΕ

σελίδα 7

Η βία κατά των γυναικών!

Νέος Διοικητής στο
Ασκληπιείο

σελίδα 12

σελίδα 10

σελίδα 7
Πεζοπορικά μονοπάτια
στον Υμηττό
από τον “Αρχέδημο”

Σελίδα 17

Σελίδα 16

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

Σύνταγμα κομματοκρατίας!
Συνέχεια από τη σελ. 1

Με τη διατήρηση αναλλοίωτου του άρθρου 3 (αφορά
τα θρησκευτικά θέματα), με ευθύνη και της προτείνουσας προηγούμενης Βουλής (ΣΥΡΙΖΑ), παραμένει
συνταγματικά κατοχυρωμένο το αντιχριστιανικό
(«ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου», Ιωαν. 12, 20-23), «ανάθεμα» κατά των Ελλήνων, της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου και ο
αντιχριστιανικός θρησκευτικός όρκος! («Εγώ δε
λέγω υμίν, μη ομόσαι όλως» Ματθ. κεφ. ε΄ 34 & 37:
«...ναι, ναι και ου, ου· το δε περισσόν τούτων εκ του
πονηρού εστίν»). Αυτά τα λέει ο Ιησούς, όχι οι ιεράρχες!
Με την κομματική απόρριψη της πρότασης δημοψηφίσματος επί συνθήκης που προβλέπει μεταβίβαση
εθνικής κυριαρχίας ή παραίτηση απ’ αυτήν, προσθέτω – όπως στο 1ο Μνημόνιο κ.έ. – οποιαδήποτε
τυχούσα κυβέρνηση μπορεί να παραδώσει την Ελλάδα σε «έξυπνους» ειρηνικούς κατακτητές, «χάριν
της ευημερίας και της ειρήνης»... (θυμάστε;)
Συμπέρασμα: Η εθνική και λαϊκή κυριαρχία έχει
τρωθεί επικίνδυνα, για τον «αναθεματισμένο» ΈλΝΑΙ, αμφισβητώ τον «πατριωτισμό» των ανεύθυνων
ιδιοτελών «ρεαλιστών», και εξηγούμαι:
― Ο «κυρίαρχος» λαός που δεν εκλέγει τον ανώτατο
«άρχοντα» τον νομιμοποιεί, χωρίς να τον γνωρίζει
έστω εκ των προτέρων, όταν ψηφίζει τους εκλέκτορες, δηλαδή το κόμμα του (περίπου την «ομάδα» του)
που θα τον εκλέξει!
Και ναι μεν, αν ο Π.τ.Δ. εκλεγόταν κατευθείαν από το
λαό, θα προέκυπτε πιθανόν «μικρή» μετατροπή του
πολιτεύματος σε προεδρική Δημοκρατία, πράγμα που
αποκλείει το άρθρο 110 παρ. 1 του Συντάγματος,
αλλά αυτό μπορούσε ν’ αποτραπεί παραμένοντας

Διαβάστε ακόμη
Και λογοκρισία στο Τοπικό Βάρης Σελ. 6

Η γυναίκα από την αφάνεια στην
αναγνώριση γιάννης κορναράκης Σελ. 8

«προεδρευόμενη», με αυξημένο όμως κύρος του
Προέδρου – αφού θ’ αποκτούσε πρωτογενή εξουσία,
δηλαδή κατευθείαν από τον «κυρίαρχο λαό – αλλά με
καθορισμένες και περιορισμένες αρμοδιότητες, αλλά
αρμοδιότητες! Αρμοδιότητες παραπλήσιες μ’ αυτές
που του παρείχε το αρχικό κείμενο του ισχύοντος Σ.
του 1975. Θα είχαμε όμως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι διακοσμητικό περίπου Πρόεδρο· όχι πρόεδρο κομματικό.
Επ’ αυτού, ο Κων/νος Καραμανλής είχε δηλώσει, μετά
την εκλογή του ως Π.τ.Δ.: «...Η εκλογή μου υπήρξε
μίζερη(...) Οι Έλληνες εξακολουθούν να πιστεύουν
περισσότερο σε πρόσωπα παρά σε ιδέες(...) στερούνται δημοκρατικής νοοτροπίας»1. Και δεν τα είπε όλα!
Αναγκάστηκε να δεχθεί τον Κων/νο Μητσοτάκη στη
Νέα Δημοκρατία (1978) και άλλους, να τον κάνει
Υπουργό Συντονισμού για να εξασφαλίσει τις αναγκαίες ψήφους για την εκλογή του. Πώς να μην αισθανόταν μελαγχολικός όπως ομολογεί2, ενώ
επιθυμούσε μια ευρύτερη αποδοχή. Αν ίσχυε η παρούσα τροποποίηση τότε, η πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος θα είχε γραφτεί διαφορετικά.
― Όμως, ο «κυρίαρχος λαός» δεν εκλέγει καν Πρωθυπουργό, αλλά εν δυνάμει «διαπραγματευτή» και
εξισορροπιστή ή και τοποτηρητή, στη συνήθη περίπτωση οριακής απόλυτης πλειοψηφίας, ή και σχετικής (κάτω από 151), όπως ο Τσίπρας και παλιότερα ο
Κώστας Μητσοτάκης. Δηλαδή κάποιον ικανό στα
«παζάρια» συσχετισμών και ισορροπιών και όχι ιδεολογιών και προγραμμάτων.
Βέβαια τη δημιουργία τυπικών πλειοψηφιών την
ελέγχουν εν μέρει, με τα διάφορα ευπροσάρμοστα
εκλογικά συστήματα – 3%, bonus κ.λπ. και με τη διαπλοκή της πολιτικής με τα Μέσα Μαζικού Επηρεασμού (ΜΜΕ) της κοινής γνώμης και την εύσχημη
προπαγάνδα τους.

Εξασφάλιση κυβερνητικής σταθερότητας
Μέγιστος, ιερός περίπου, επιδιωκόμενος σκοπός η
εξασφάλιση κυβερνητικής σταθερότητας! Γιατί; «για
να μπορέσει η κυβέρνηση απερίσπαστη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της», λένε.
Ποιο πρόγραμμά της; Ποιά κυβέρνηση το έχει – ποτέ
– υλοποιήσει; Ποιά κυβέρνηση έχει βαδίσει άραγε
δεσμευτικά προς την κατεύθυνσή του; (για να είμαι
δίκαιος, το κάνανε με τις ιδιωτικοποιήσεις).
Συνήθως το έργο των κυβερνήσεων εκτρέπεται μέ-

Ο Δήμος ΒΒΒ συνεδριάζει

Οι άγνωστες πτυχές του Facebook
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Μια συζήτηση με τον Αριστοτέλη
Παναγιώτης Μουντανέας

Σελ. 14

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ
Ι. Δόγκα

Σελ. 17

Σε Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση καλεί ο
Δήμος ΒΒΒ, την Δευτέρα 3/12 και ώρα 7 μ.μ.
Λεπτομέρειες www.ebdomi.com-προσεχή γεγονότα
----

H Δημοτική Ενότητα Βούλας
συνεδριάζει την Τρίτη 3.12.19, στις 8 μ.μ.
με μοναδικό θέμα εκταφές

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

χρις ανατροπής και αναστροφής κατεύθυνσης. Πρόσφατο παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περιόδου
του 2015.
Η «κυβερνητική σταθερότητα» εξασφαλίζεται τυπικά
με πολλά άρθρα του Σ. και κυρίως με το άρθρο 41, με
την απειλή των εκλογών, της λίστας και της αντισυνταγματικής διαγραφής των βουλευτών, σύμφωνα με
τον κανονισμό της Βουλής και τα καταστατικά των
κομμάτων.
Η πραγματική κυβερνητική σταθερότητα όμως, εξασφαλίζεται με το θετικό έργο της κυβέρνησης, προς
την κατεύθυνση του δημοσίου και του λαϊκού συμφέροντος. Μόνον τότε.
Αλλοιώτικα, όπως λέει και ο πρύτανις του Συνταγματικού Δικαίου Ν.Ν. Σαρίπολος, «...εάν δεν ηκολούθη
η Βουλή (κι επομένως η κυβέρνηση) παντάπασι την
θέλησιν ή τας τάσεις του λαού, θα επήρχετο αφεύκτως επανάστασις»2. (Για τις συχνές αναθεωρήσεις
του “Σ” κοίτα και στη σελίδα 16).

Γιατί φοβούνται τις εκλογές;
Γιατί όμως τόσο πάθος για την «κυβερνητική σταθερότητα», ώστε να παραβλέπουν ακόμη και την
ανάγκη ευρύτερης συναίνεσης στην εκλογή του
Π.τ.Δ., απομειώνοντας ακόμη περισσότερο το κύρος
του;
Γιατί κατήργησαν (το 1986) την αρμοδιότητα του
Π.τ.Δ., αν διαπιστώνει δυσαρμονία εκλογικού σώματος και Βουλής να προκηρύσσει εκλογές όπως προέβλεπε το Σύνταγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
το 1975;
Γιατί φοβούνται τις εκλογές, «όπως ο διάβολος το
λιβάνι»; Διότι φοβούνται να λογοδοτήσουν στο λαό,
για τα ψεύδη τους, την ασυνέπεια υποσχέσεων και
πράξεων, την ανικανότητά τους, να λειτουργήσουν
ως ελεύθερα άτομα για το καλό του λαού στο σύνολό
του. Αυτό το πολίτευμα που ονομάζεται «πολιτεία»
από τον Αριστοτέλη και το οποίο αγνοούμε, ενώ
έχουμε ψωμοτύρι την «παρέκβαση», την εκτροπή
του, τη δημοκρατία!
Και ποια «δημοκρατία»; Όχι την άμεση, που ο πολίτης
μετέχει «αρχής και κρίσεως» αλλά αυτής της νόθας,
όπου ο υπήκοος καλείται κάθε 4 χρόνια να βγάλει κυβέρνηση με εκλογικά μαγειρέματα, για ν’ αποκτήσουν
νομιμοφάνεια οι κυβερνητικές πράξεις.
Γιατί δεν θέλουν εκλογές; Για να εξασφαλίσουν τα
βουλευτικά και κυβερνητικά προνόμιά τους όχι για
τέσσερα, αλλά για ...34 χρόνια, αν δεν αντιδρούσαν
οι άλλοι που καραδοκούν να τους αντικαταστήσουν.
Για να μην ξοδεύονται συχνότερα εξασφαλίζοντας
για όσο το δυνατόν μακρύτερο χρονικό διάστημα τις
απολαβές και τα προνόμιά τους.
―――――――
1. Αρχείο Ιδρύματος Καραμανλή, τομ. 11ος
2. Ν.Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ: «Σύστημα Συνταγματικού Γενικού Δικαίου»,
Αθήνα 1903, τομ. 1ος (εκ τριών), προλεγόμενα, σελ. 25.
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Το Καβούρι υπό αστυνομικό κλοιό
ΜΑΤ, ξύλο και τραυματίες!
Υπό αστυνομικό κλοιό βρέθηκε το
Καβούρι, Παρασκευή 29/11, περίπου
από τις 10 το πρωί, διότι συνεδριάζουν οι Πρυτάνεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στο
ξενοδοχείο Divani.
Oι Φοιτητές που αντιδρούν στα μέτρα
που επιθυμεί να περάσει η κυβέρνηση,
αντιδρούν αφενός στην κατάργηση
του ασύλου, που το’ χει ψηφίσει και
στην ισοτιμία των ιδιωτικών κολεγίων
με τα Α.Ε.Ι. (Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
από το “παράθυρο”)
Γι’ αυτό και προσπάθησαν να πλησιά-

σουν το ξενοδοχείο, αλλά βρέθηκαν
μπροστά σε αστυνομικό κλοιό, με
αποτέλεσμα να καταλήξουν σε οδομαχίες με τα MΑΤ, τα οποία έκαναν
χρήση δακρυγόνων και γκλομπς. Οι
πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν
τραυματισμοί. Το μοντέλο Εξαρχείων
μεταφέρεται στη Βουλιαγμένη!
Από το πρωί δεχθήκαμε σωρεία τηλεφωνημάτων από δημότες και πολίτες, που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι,
αφού το ρεύμα κυκλοφορίας προς
Βουλιαγμένη και οι γύρω από το ξενοδοχείο δρόμοι, είχε κλείσει καθώς

και οι δρόμοι της ευρύτερης περιοχής γύρω από το ξενοδοχείο.
Το μποτιλιάρισμα των αυτοκινήτων
ξεκινούσε από το Δημαρχείο της
Βούλας μέχρι τη διασταύρωση της
Λεωφ. Βάρης, όπου γινόταν εκτροπή
των αυτοκινήτων προς Βάρη.
Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε,

από πληροφορίες μάθαμε ότι συνεδριάζουν στο «Ντιβάνι» οι πρυτάνεις
των Α.Ε.Ι. και ότι πλήθος φοιτητών
που έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συνεπλάκησαν με τους αστυνομικούς και ...εισέπνευσαν τα γνωστά
χημικά που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις καταστολής.

φωτο: Aπό το facebook του bloco se AEI-ΤΕΙ

αλλά η προσπάθειά μας απέβη
άκαρπη. Επιπλέον προσπάθειά μας
να πληροφορηθούμε «τι συνέβαινε»
ώστε να ενημερώσουμε ανησυχούντες και διερωτώμενους πολίτες,
απέβη επίσης άκαρπη.
ΔΕΝ ΕΓΝΩΡΙΖΕΝ ουδείς!!! Ούτε ο
Δήμος, ούτε η Δημοτική Αστυνομία,
ούτε το Αστυνομικό τμήμα (αξιωματικός υπηρεσίας). Το μόνο που «γνώριζε» ήταν αυτά που γνωρίζαμε κι
εμείς, από την μακρόθεν αυτοψία
μας και ταλαιπωρία μας: ότι είναι
κλειστοί οι δρόμοι, ότι συμβαίνουν
«έκτακτα περιστατικά» χωρίς να μας
πουν ποια – κι ότι όταν τελειώσουν,
οι δρόμοι θα ανοίξουν!
Εν τέλει με επίμονη διερεύνηση και

Γιατί; Το «γιατί» προφανώς δεν δικαιούνται να το πληροφορηθούν οι
υπήκοοι του Δήμου ΒΒΒ και της «ευρωπαϊκής δημοκρατίας» μας!
Σημειωτέον ότι η συνεδρίαση των
πρυτάνεων θα συνεχιστεί και σήμερα
Σάββατο 30/11 και πιθανόν να είναι
πάλι κλειστοί οι δρόμοι.
Ο Λουδοβίκος αναβιώνει. “Car etais
mon plaisir” (γιατί ήταν ευχαρίστησή
μου) κι επί το σύγχρονο ελληνικό:
Γιατί έτσι μου γουστάρει!
Το Αστυνομικό κράτος αναβιώνει και
η Τουρκία τρίβει τα χέρια της, ενώ η
κυβέρνηση ανοίγει εσωτερικά μέτωπα. Επικίνδυνη ασχετοσύνη!
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Εκδηλώσεις ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης και το Τμήμα AHEPA HELLAS HJ-38 Phalereus Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας AHEPA HELLAS D-25,

«Η συμβολή
των Ελλήνων ευεργετών της διασποράς
στην ανάπτυξη της χώρας», την Τετάρτη

διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο:

4/12/19 και ώρα 18:30
Ομιλητές:
• Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου κοινωνικών & πολιτικών επιστημών.

• Χρίστος Απ. Λαδιάς, πρώην Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθευρη.

Στη γη της Καππαδοκίας
Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, θα
προβληθούν τα δύο Ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας:
α) Οι θησαυροί της Καππαδοκίας, της UNESCO και
β) Στη γη της Καππαδοκίας, των Δέσποινας και Ιφιγένειας Αμασλίδου. Είσοδος ελεύθευρη.

«ΓΕΡΜΑ – ΑΓΟΝΗ ΓΗ»
To Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, η ΕΣΤΙΑ
Νέας Σμύρνης και η Θεατρική Ομάδα ΠΕΡΑΜΑΤΙΖΩΜΑΣΤΕ, παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «ΓΕΡΜΑ – ΑΓΟΝΗ ΓΗ», σε
σκηνοθεσία του Στέλιου Καλαθά.
Είσοδος ελεύθευρη. Δεν γίνονται κρατήσεις
Εστία Ν. Σμύρνης: Κων/νου Παλαιολόγου 1, Ν. Σμύρνη

“Στοχασμοί για την φιλοσοφική επίγνωση του παρόντος”
Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα, τη Δευτέρα
9 Δεκεμβρίου/19, ώρα 8 μ.μ. με θέμα: «Στοχασμοί
για την φιλοσοφική επίγνωση του παρόντος”, με
αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της
εποχής μας», (Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ), στην Πλάκα, Πολυγνώτου 2 & Διοσκούρων, (είσοδος από την πλατεία
της Ρωμαϊκής Αγοράς), Πληροφορίες: 210 3387884
Συμμετέχουν οι:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΛΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, Καθηγητής Δημοσίου
Δικαίου και Διοικητικής Επιστήμης στο Παν/μιο Αθηνών
ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ, Kριτικός λογοτεχνίας

ΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Eικαστικός καλλιτέχνης,
Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Συντονίζει ο συγγραφέας Θ. Γεωργίου, Καθηγητής
Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.

ΕΒΔΟΜΗ

Δημοτικό Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Γλυφάδας
«Η Αποκάλυψη του
Ιωάννη: Χρησμός Τέλους
ή Ευαγγέλιο Ελπίδας;»
To Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Γλυφάδας παρουσιάζει τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου
2019, ώρα 19.00 το θέμα: «Η Αποκάλυψη του
Ιωάννη: Χρησμός Τέλους ή Ευαγγέλιο Ελπίδας;».
Ομιλητής: Σωτήριος Δεσπότης, Πρόεδρος και Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Bιβλιοπαρουσιάσεις
στην “Υπατία”
“Ψυχο-λογικά Μυστικά που
μακάρι να γνώριζα νωρίτερα”
Την Τρίτη 3/12/2019 προσκαλεί στην παρουσίαση του
νέου βιβλίου του Μαθηματικού – Θετικού Ψυχολόγου Δημήτρη Φλαμούρη, PH.D., με τίτλο: “Ψυχο-λογικά Μυστικά που μακάρι να γνώριζα νωρίτερα”, στο
γραφείο του συλλόγου Μικράς Ασίας 3, Βούλα, στις 7
μ.μ.
Τον συγγραφέα προλογίζει η Καθηγήτρια Μαρία Ματάλα, Φιλόλογος, Κριτικός Τέχνης, Εικαστικός
Μετά την παρουσίαση θα κολουθήσει συζήτηση.

"Εκ των έσω"
Την Τρίτη 10/12/19, στις 19.00 μ.μ. θα γίνει η Παρουσίαση της 4ης ποιητικής συλλογής του Μιχαήλ Αγγελάκη, Πρόεδρου του Π.Ο.Arthina, ποιητή και
εικαστικού, με τίτλο: "Εκ των έσω", στα γραφεία του
συλλόγου Μικράς Ασίας 3. Θα προλογίσει και θα παρουσιάσει το έργο η Μαρία Ματάλα, Γραμματέας.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
Tην Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, από 10 το πρωί μέχρι 6
το απόγευμα, στα γραφεία του, ο Σύλλογος “Υπατία”
οργανώνει χριστουγεννιάτικο bazaar, στα γραφεία
του (Μικράς Ασίας 3 Βούλα).

Θεατρικό Εργαστήρι Εφήβων
στο Δήμο Κρωπίας
Ο Δήμος Κρωπίας και ο “Σφητός” οργανώνουν
μαθήματα θεάτρου για εφήβους (12-18 ετών) ΔΩΡΕΑΝ.
Και η εγγραφή και η συμμετοχή.
Τα μαθήματα ξεκινούν στις 5
Δεκεμβρίου, ώρα 4 μ.μ.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη 4 - 5.30
στο Μέγαρο Ι.Κ. Γκιόκα, Λεωφ. Βασ. Κων/νου
160 και Πτεράρχου Ι. Γκιόκα 1, Κορωπί.

«Φαντασία»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την ταινία
«ΦΑΝΤΑΣΙΑ», έως ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Προβολές: 8 μ.μ. και 10 μ.μ.
Οκτώβριος 1993. Το ΠΑΣΟΚ έχει κερδίσει τις εκλογές.
Στην ελληνική τηλεόραση προβάλλεται το Ciao Antenna
και στο πρόγραμμα του κατάμεστου Διογένης Παλλάς,
ακούγονται επιτυχίες όπως το «είμαι πολύ φερέγγυος,
μείνε μαζί μου έγκυος». Μια νεαρή τραγουδίστρια (Φωτεινή) με μοναδική φωνή, καταφθάνει στην Αθήνα από
την επαρχία, για να τραγουδήσει στο μαγαζί ενός βετεράνου μπουζουξή (Χρηστάκης), τις Χάντρες. Ένας νεαρός λαϊκο-ποπ τραγουδιστής, ο Κόκκινος, θα συναντήσει
και θα ερωτευτεί παράφορα την Φωτεινή. Η συνάντηση
αυτή θα αλλάξει τις ζωές των τριών για πάντα.
Σενάριο - σκηνοθεσία: Αλέξης Καρδαράς
Παραγωγοί: Kωνσταντίνος Μωριάτης, Ελένη Κοσσυφίδου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: ΠΑΙΔΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΑΝΩ ΤΩΝ 65 & ΑΜΕΑ 5€,
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 7€ ΤΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Διήμερο φεστιβάλ
Το “Καλλιτεχνόραμα”, προσκαλεί το Σάββατο 30
Νοεμβρίου και Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 7.30
μ.μ. στο θέατρο ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, στον
2ήμερο φετεινό ΕΟΡΤΑΣΜΟ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ για 3η συνεχή χρονιά ΤΕΧΝΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στον εξαιρετικό
μουσικοσυνθέτη ΓΙΩΡΓΟ ΒΟΛΙΚΑ.
Η δεύτερη ημέρα είναι αφιερωμένη στο ΘΕΑΤΡΟ
με την θεατρική ομάδα "FACES IN THEMIRROR"
θα παρουσιάσουν παράσταση με τίτλο: από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.
Δέχονται σακκούλα με τα αναγκαία για το “ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, λόγω των εορτών και θα υπάρχει λαχνός
των 5 ευρώ για κάιε παρευρισκόμενο, που φέτος είναι
αφιερωμένος στο σπίτι του Ηθοποιού (ΤΑΣΕΗ).

ΕΒΔΟΜΗ
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Aφιέρωμα στο μουσικοσυνθέτη
Γιώργο Μητσάκη

Χριστούγεννα στο Ιδερυμα
Στ. Νιάρχος

O Oργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής του Δήμου ΒΒΒ, και ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, οργανώνουν εκδήλωση - αφιέρωμα
στο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Μητσάκη με το συγκρότημα “Μουσικοί της πόλης”, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, ώρα 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης
(Αττιδος 7). Είσοδος ελεύθερη.

O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ξεκινάει. 30
Νοεμβρίου, ώρα 8 μ.μ. τα γιορτινά φώτα ανάβουν στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ, ζωντανεύει με
μια γιορτή κυριολεκτικά αστραφτερή!
H φωτεινή εμπειρία των Χριστουγέννων, στο ΚΠΙΣΝ
όπου μεταμορφώνονται ο ένας μετά τον άλλον σ' ένα
μαγικό μέρος πλημμυρισμένο στο φως, τη μουσική
και τον χορό, και πολλές εκπλήξεις.

Bazaar με τον Ομιλο Unesco

Τριήμερη εκδρομή με την
“Ευρυάλη” Βούλας
Καστορια - Κορυτσά - Γιάννενα
Τριήμερη Εκδρομή οργανώνει ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, για Καστορια - Κορυτσά - Γιάννενα, από Παρασκευή έως Κυριακή 27
έως και 29/12.
Τιμή 115 ευρώ το άτομο σε δίκλινο και τρίκλινο.
Μονοκλινο 165 ευρώ το άτομο.
Πληροφορίες 6974017018.

Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, στο χώρο του BALUX
(Αστέρια Γλυφάδας), ο Ομιλος UNESCO Νοτίων
Προαστίων, οργανώνει Βazaar για να βοηθήσουν τα
παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Σας περιμένουν κεράσματα, Μουσική και προϊόντα
με εξαιρετικές τιμές. Στα εικαστικά δρώμενα θα
πραγματοποιηθεί Εκθεση Ζωγραφικής μελών και
φίλων.

«Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας»
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 19.00 η «ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ» προσκαλεί να παρακολουθήσετε την παράσταση
του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (W. Shakespeare) «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και
Μανώλη Δούνια στο θέατρο «Βεάκη».
• Συμμετοχή: 24 € μέλη & νέοι / 26 € μη μέλη (περιλαμβάνεται εισιτήριο θεάτρου και πούλμαν). Αναχώρηση πούλμαν ώρα 17:30 από την Κεντρική Πλατεία
Κερατέας. Κρατήσεις μέχρι 1 Δεκεμβρίου.
• Πληροφορίες - Κρατήσεις: 6972351959, 6984912459

1o Φεστιβάλ ερασιτεχνικών
θιάσων Δήμου Μαραθώνα
Το Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα (ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.) διοργανώνει το «1ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων
Δήμου Μαραθώνα».
Το Φεστιβάλ φιλοξενείται στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου Golden Coast με ελεύθερη είσοδο για το
κοινό. Οι τελευταίες παραστάσεις που ξεκινούν στις
8.30 μμ. είναι:
Σάββατο 30/11/2019
Ο ΣΕΝΤΖΑΣ του Παντελή Χόρν
Σκηνοθεσία: Γκεσούλης Νίκος
Θεατρική ομάδα: Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα - Σκηνή Βαρνάβα

Κυριακή 1/12/2019
ANΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΩΛΙΕΣ
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Βασιλοπούλου Τίνα
Θεατρική ομάδα: 4action.

“Εορτή της Αγίας Βαρβάρας”

Τριήμερο αγάπης και
αλληλεγγύης στο Κορωπί
To Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας διοργανώνει τριήμερο προσφοράς και αλληλεγγύης από
10 έως 12 Δεκεμβρίου και συγκεντρώνει είδη διατροφής μακράς διάρκειας (ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά, κ.ά.)
με σκοπό τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του
Δήμου.
Οι προσφορές συγκεντρώνονται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλεί, Ανδρούτσου 5 Κορωπί, από 9
τοπρωί έως 1 το μεσημέρι.

“Μαθησιακές δυσκολίες”
Με θέμα: “Μαθησιακές δυσκολίες - Ενα φάσμα στα
όρια της υπεραξιολόγησης - Ανίχνευση, Εκπαιδευτικές και Ειδικές Παρεμβάσεις”, θα πραγματοποιηθεί
επιστημονική ημερίδα, την οποία οργανώνει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας “Αγκαλιά σε συνεργασία
με το Δήμο Κρωπίας, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, ώρα
5 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του δημαρχείου (Βασ.
Κων/νου 47 Κορωπί). Είσοδος ελεύθερη.

Το Βιοτεχνικό - Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο,
προσκαλεί στην εορτή της Αγίας Βαρβάρας, Προστάτιδας των Μεταλλωρύχων, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, ωρα 12 πρωινή, σε Δέηση - Παράκληση
με Αρτοκλασία στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου, στην είσοδο της Στοάς, πίσω από το ανοιχτό Αμφιθέατρο.
Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα γύρω από
το γιορτινό τραπέζι, στην αίθουσα του Φαρμακείου
εντός του ΤΠΠΛ.
Πληροφορίες: τηλ. 22920-25575

“Ηθελε ακόμη φως πολύ
να ξημερώσει”
To πρώτο βιβλίο του Πάνου Παπαμιχάλη, παρουσιάζει το βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη στο Κορωπί (Βασ.
Κων/νου (πεζόδρομος, Γ. Παπασιδέρη), την 1η Δεκεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ.
Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Καλομοίρη Πιέτρη, ποιήτρια. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο Γ. Θηβαίος, μεταφραστής και θα προλογίσει ο Γ. Πρόφης,
συγγραφέας. Εκδόσεις Γραβριηλίδη
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Ιδρύεται Σύλλογος Αρκάδων
& Φιλαρκάδων
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 6 μ.μ., καλούνται οι Αρκάδες και Φιλαρκάδες του Δήμου ΒΒΒ, να
παραβρεθούν στην αίθουσα Ιωνία (δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα), όπου θα γίνει η ιδρυτική εκδήλβωση του Συλλόγου με τίτλο “Το Αρκαδικό
Ιδεώδες”. Η εκδήλωση περιλαμβάνει, αγιασμό, χαιρετισμούς, ομιλία του καθηγητή Ηλία Γιαννικόπουλου με θέμα “Το Αρκαδικό Ιδεώδες”.
H εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και κέρασμα στο διπλανό καφέ.
Πληροφορίες: π. Παν. Ασκούνης κιν.: 6945040181

“To Mεταναστευτικό - Προσφυγικό
ζήτημα από τη σκοπιά του Κράτους
Δικαίου και της Δημοκρατίας”

ΕΒΔΟΜΗ

Και λογοκρισία στο Τοπικό Συμβούλιο Βάρης
Tην Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, παραβρεθήκαμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Βάρης.
Το θέμα ήταν ένα, κλασικά πλέον,
όπως και σε όλα τα τοπικά συμβούλια. Εκταφές, παρατάσεις ταφής
στα Κοιμητήρια.
Γενικά, το κλίμα είχε μία ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, δεν ξέρω γιατί,
όπως και την προηγούμενη φορά
που επίσης παραβρεθήκαμε σε συνεδρίασή τους.
Η πρόεδρος Ασπασία Αντωνίου
αφού ήλεγξε ότι υπάρχει απαρτία,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο σύμβουλος Βασ. Σιαμέτης
ζήτησε το λόγο και έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του Δήμου για
τον καθαρισμό των φρεατίων πριν τη
μεγάλη βροχή.

γαίου τυχαία δεν χάθηκε (μέχρι σήμερα) άνθρωπος και σε πολλούς άλλους δρόμους της Βάρης που
γίνονται ποτάμια με τη βροχή.
Ενημέρωσε δε, ότι με απόφαση της
κυβέρνησης, θα τοποθετηθούν πινακίδες σε όλους τους δρόμους που
μεσολαβούν ρέματα!

Λογοκρισία
και ποινικοποίηση
Στη συνέχεια η πρόεδρος κράτησε
την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ στα χέρια
της και διάβασε ένα άρθρο του συμβούλου Βασίλη Σιαμέτη. Στη συνέχεια λογόκρινε το κείμενο αράδα αράδα, επιτιμώντας τον σύμβουλο
γιατί το έγραψε. Μάλιστα έφτασε

Ημερίδα για το μεταναστευτικό οργανώνει το ΕΠΑΜ,
την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, ώρες 11:00 – 17:00,
στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52,
Αθήνα), Αίθουσα “ΑΠΟΛΛΩΝ” στον ημιόροφο, με θέμα:
“To Mεταναστευτικό – Προσφυγικό ζήτημα από τη σκοπιά
του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας”.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α! ΕΝΟΤΗΤΑ: Εναρξη: ώρα 11:00
Ωρα 11:00 Φώτιος – Σπυρίδων Μαζαράκης, Δρ Νομικής, Δικηγόρος, επικεφαλής του τομέα Δικαιοσύνης
του ΕΠΑΜ.
Eισαγωγή στην Ημερίδα
ώρα 11:30 Παναγιώτης Ζησιμάτος, Δικηγόρος, μέλος
του τομέα Δικαιοσύνης του ΕΠΑΜ.
“ Θεσμικό πλαίσιο μεταναστών και προσφύγων στην
Ελλάδα”
ώρα 12:00 Δημήτρης Σπάθας, Δικηγόρος, “Αθρόες μεταναστευτικές ροές και πολυπολιτισμικότητα”
ώρα 12:30 Γιώργος Μπούτρης Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΗ.Κ.ΚΙ
ώρα 12.45 Στράτος Γεωργούλας (Παρέμβαση – διαδικτυακά) Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Εγκληματολόγος,
Περιφερειακός Σύμβουλος Β. Αιγαίου, Επικεφαλής περιφερειακής παράταξης “Ο Αλλος Δρόμος”
ώρα 13.00 Γιάννης Χατζηαντωνίου, Δικηγόρος
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: Τη συζήτηση θα συντονίσει o Aρης
Λαμπρόπουλος, Δικηγόρος
ώρα 14:30 Δημήτρης Καζάκης, Πρόεδρος ΕΠΑΜ
ώρα 15:00 Παρεμβάσεις φορέων και προσωπικοτήτων
-Ελένη Γούλα, Αρχαιολόγος- Φιλόλογος, κάτοικος
Σάμου “Μία βιωματική ματιά στο ζήτημα”
- Γιάννης Ραχιώτης, Δικηγόρος
Ερωτήσεις – απαντήσεις - συζήτηση με το ακροατήριο -Εξαγωγή συμπερασμάτων
Λήξη Ημερίδας
Πληροφ.: τηλ.: 2103422156, e-mail: info@epamhellas.gr

Τη συζήτηση θα συντονίσει o Ηρακλής Παπαδόπουλος, Δικηγόρος

Το γεφύρι της ...Αρτας
στη Βάρη
Ακολούθησε η σύμβουλος Αγγελική
Γκόγκου, η οποία αναφέρθηκε σε
ένα προαναγγελθέν ατύχημα, που
μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή
στην οδό Δημητσάνης και Ρ. Βλαχοπούλου, κοντά στην ταβέρνα “Λεύκες”, στη Βάρη, όπου ο δρόμος έχει
ένα γεφυράκι, γιατί περνάει ρέμα,
αλλά το γεφυράκι είναι ...μετέωρο.
Ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση και
αν βρέχει και δεν ξέρεις την περιοχή, ...πέφτεις μέσα!
Η Α. Γκόγκου, το επισκέφθηκε, όπως
είπε, και ευτυχώς ο ιδιοκτήτης της
ταβέρνα “Λεύκες” που βρίσκεται
κοντά είχε βάλει κορδέλα για να μην
περνούν οι οδηγοί. Τόνισε ιδιαίτερα
την επικινδυνότητα, και επεσήμανε
ότι από τύχη δεν έχει πνιγεί άνθρωπος και ζήτησε να παρέμβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Ο αντιδήμαρχος Ν. Βάσης, που παρευρισκόταν στο Συμβούλιο, απάντησε ότι το γεφυράκι έχει πρόβλημα
από το 1993, με τις μεγάλες πλημμύρες στην περιοχή, που το πήρε το
ρέμα και έμεινε έτσι!!! συνέχισε.
«Δεν πρόκειται να φύγει. Εχουμε
βάλει βάσεις. Πέρυσι είχε φύγει τελείως και το φτιάξαμε», απάντησε
και τόνισε ότι σ’ όλη την οδό Αι-

στο σημείο να του πεί ότι “ξέρουμε
ποιος σας τα γράφει”.
Και αναρωτήθηκε δεν ξέρει (ο Σιαμέτης) την τελευταία εβδομάδα πριν
ψηφίσει ποιες ήταν οι αρμοδιότητες
του τοπικού;
Ο Β. Σιαμέτης, απάντησε, ότι οι αρμοδιότητες ήταν άλλες και τις άλλαξε ο νόμος τον Αύγουστο (με τη
νέα κυβέρνηση) και είναι έτσι, όπως
το έχουμε τονίσει σε προηγούμενο

φύλλο μας. Ο νόμος “Κλεισθένη”
έδινε αυξημένες αρμοδιότητες στα
Τοπικά Συμβούλια, τις οποίες πήρε
πίσω η κυβέρνηση Μητσοτάκη, φοβούμενη τη λαϊκή συμμετοχή και
τους άφησε μόνο τις εκταφές και τις
παρατάσεις ταφής στα νεκροταφεία.
Η Α. Γκόγκου αντέδρασε ζητώντας
το λόγο, τον οποίον η πρόεδρος αρχικά αρνήθηκε και στη συνέχεια της
τον έδσσε μόνο για δύο λεπτά!
“Τι κάνουμε εδώ δικαστήριο”, απόρησε ο Α. Γκόγκου και συνέχισε,
“Ποινικοποιείται τις απόψεις;”
“Είναι θέμα συμβουλίου ένα άρθρο;
Είναι μία διαφορετική άποψη”.
Διεμείφθη ένας έντονος διάλογος
και η συνεδρίαση έληξε, αφήνοντας
πολύ κακές εντυπώσεις για τον
τρόπο συνεδρίασης του τοπικού, σε
αντίθεση με αυτό που εισπράξαμε
στο τοπικό συμβούλιο της Βουλιαγμένης.
Η πρόεδρος, δεν έχει αντιληφθεί,
ότι το τοπικό συμβούλιο έχει την έννοια της καλής γειτονίας, της συμμετοχής του πολίτη, για να μην
αποκοπεί από το χώρο του, με τις
συνενώσεις, άλλο αν αυτό πολλούς
αιρετούς τους ...τρομάζει. Εκεί όμως
φαίνεται η ικανότητα ενός ηγέτη.
Δεν κυβερνιέται με το φόβο και με
γκεμπελικές μεθόδους ο λαός.
Η σύνθεση του τοπικού:
Ασπασία Αντωνίου, Παππάς Παναγιώτης, Δρόσος Χαράλαμπος, Κούτρας
Φώτης, Μελέτη Ελίνα, Σκούρτη - Τσόκανου Λαμπρινή, Τριφυζά - Τζήλιου
Χαρά, Τσολομύτης Παντελής, Σιαμέτης Βασίλης και Γκόγκου Αγγελική.
Aννα Μπουζιάνη

Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο ΒΒΒ
Κάλεσμα σε συνεδρίαση
Σε Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης, καλεί ο Δήμος ΒΒΒ, την 9η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση επί του έργου κατασκευής πεζογέφυρας στη Λεωφ.
Κ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την
επομένη ημέρα, την ίδια ώρα (Τρίτη 10.12.2019 και ώρα 18:00).
Έχουμε αναφερθεί στην πρόθεση του Δήμου να τοποθετήσει πεζογέφυρα στο πάρκο που καταλήγει στην παραλιακή λεωφόρο και περνάει
απέναντι στην παραλία της Βούλας. Όντως εκεί είναι καρμανιόλα για
τον πεζό που αποφασίζει να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο για να βρεθεί στην παιδική χαρά ή στην παραλία, η στο πάρκο.
Το κόστος της γέφυρας φθάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ!! και θα παρουσιαστεί η μελέτη της στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Aναρωτιέται κανείς, βέβαια, αφού η μελέτη έχει ολοκληρωθεί τί θα αλλάξει με την
Επιτροπή Διαβούλευσης;;;

ΕΒΔΟΜΗ
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Καταγραφή προβλημάτων της Βουλιαγμένης από το Τοπικό Συμβούλιο
Στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Βουλιαγμένης παραβρεθήκαμε την Τρίτη 26/11/19, στο οποίο απ’
ότι είδαμε είχε και αρκετό ακροατήριο.
Το κλίμα διαφορετικό από τα άλλα δύο τοπικά· της Βούλας και της Βάρης. Πιο φιλικό, πιο τοπικιστικό, θα έλεγα.
Χαρούμενοι χαιρετισμοί, ευχάριστοι άνθρωποι, γνώριμοι μεταξύ τους. Και όπως απεδείχθη, στην πορεία, με
πολύ καλή διάθεση συνεργασίας και συναπόφασης,
χωρίς περιορισμούς και καρατομήσεις...
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με δύο απόντες (δικαιολογημένους). Παρόντες ο αντιδήμαρχος Nίκος Βάσης και ο
επόπτης καθαριότητας της Βουλιαγμένης Αρναουτέλης.
Είχαν κληθεί, όπως είπε ο πρόεδρος του τοπικού Γεώργιος Κοκολέτσος, για να δώσουν απαντήσεις σε θέματα
που αφορούν το περιβάλλον και την εικόνα γενικότερα
της πόλης.
Ο Πρόεδρος κρατούσε μία λίστα με τα θέματα, που απασχολούν την πόλη και τα ανέφερε ένα - ένα, όπως:
― να τοποθετηθεί πινακίδα μείωσης ταχύτητας στην
οδό Ακτής κοντά στο τένις, γιατί τρέχουν πάρα πολύ και
γίνονται συχνά τροχαία ατυχήματα.
― για τις παιδικές χαρές σε διάφορα σημεία της πόλης,
που χρήζουν ανάπλασης, όπως στην Βάκχου και Λητούς, στην περιοχή της Τάσιανης,
― για ανάπλαση πλατειών, όπως η πλατεία Ευτέρπης,
― για τα λιμνάζοντα νερά στην οδό Ηλέκτρας και Παναγούλη,
― για τα παγκάκια που έχουν καταστραφεί και θέλουν
συντήρηση τα παλιά και όχι αντικατάσταση με νέα πλαστικά.
― για τις λακούβες στους δρόμους
― για τα πεύκα που έχουν πάρα πολλά ξερά κλαδιά
― για την ασχήμια των κάδων απορριμμάτων κοντά στα
μαγαζιά
Γενικά απ’ ότι φαίνεται η πόλη χρειάζεται ένα γενικό
νοικοκύρεμα, γιατί έχει μείνει πολύ καιρό απεριποίητη.
Ο Αντιδήμαρχος Ν. Βάσης απάντησε στις ερωτήσεις.
Για κάποια έδωσε λύσεις για κάποια άλλα έδωσε παράταση χρόνου και για κάποια υπάρχει δυσκολία...

Ξεχειλισμένοι κάδοι με δυσοσμία
Για τους καφέ κάδους, που βρίσκονται στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και μυρίζουν πάρα πολύ
άσχημα, ιδιαίτερα το ΣαββατοΚύριακο που μένουν πάρα
πολύ χρόνο στους κάδους και πολλές φορές υπερχειλίζουν, αναφέρθηκε ο Διον. Κοντονής. Πρότεινε να συλλέγονται πιο σύντομα ή να τους πάρει το κάθε μαγαζί
κοντά του, κάτι βέβαια που δεν θέλουν να ακούσουν τα
καταστήματα.
Οι βυθιζόμενοι κάδοι, είναι αναποτελεσματικοί, όπως
αποδεικνύεται από την πράξη γιατί είναι δύσκολοι στο
χειρισμό τους, αλλά ιδιαίτερα γιατί έχουν μικρό στόμιο
και δεν χωράνε οι σακούλες που χρησιμοποιούν τα καταστήματα.
― για τον αγωγό των λυμάτων στην οδό Απόλλωνος,
ένα χρόνιο πρόβλημα που ρυπαίνει την περιοχή με τις
υπερχειλίσεις. Το έργο έχει ήδη κατασκευαστεί, αλλά
παρεμβάσεις της αρχαιολογίας δεν έχουν ακόμη επιτρέψει τις συνδέσεις με τα καταστήματα, όπως ενημέρωσε
ο Ν. Βάσης.

Η ...χωματερή στο νεκροταφείο
Για την αποκομμιδή των απορριμμάτων και τη χωματερή
που βρίσκεται δίπλα από το νεκροταφείο της Βουλιαγμένης, έγινε γενικότερη συζήτηση. Κοινή διαπίστωση ότι
υπάρχει πρόβλημα και οπτικό και περιβαλλοντικό, αλλά
αναζητούν χώρο και δεν βρίσκουν κατάλληλο.
Στο έλλειμμα προσωπικού έριξε ένα μέρος του προβλήματος, ο επόπτη καθαριότητας της Βουλιαγμένης, ο
οποίος τόνισε ότι υπάρχουν και πολλοί μη ενεργοί εργαζόμενοι.

βάθος χρόνου, του πότε και τι μπορεί να γίνει.
Εργα συλλογής ομβρίων θα ξεκινήσουν στη Βουλιαγμένη από τον Ιανουάριο και θα γίνουν εκτροπές κυκλοφορίας σε διάφορες οδούς και γι’ αυτό, όπως είπε ο
αντιδήμαρχος, δεν θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις στους
δρόμους.
Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του Τοπικού Συμβουλίου,
αποτελείται από τους: Κοκολέτσος Γεώργιος, (πρόεδρος), Σκουλάξενου Στυλιανή, Κακογιαννάκος Δημήτριος, Νανούρης Νίκος, Κοντονής Διονύσης, Ασλανίδου
Ευθαλία και Σίνας Σταύρος.
Αννα Μπουζιάνη

Νέοι διοικητές
στα Νοσοκομεία της χώρας

Στην ερώτηση του Δ. Κοντονή, τι σημαίνει “μη ενεργοί”,
απάντησε ο αντιδήμαρχος, ότι είναι εργαζόμενοι με
“αναπηρίες” (καρδιακοί, καρκινοπαθείς, εγκεφαλικά) που
βγαίνουν από την καθαριότητα και πάνε στα γραφεία.
Κανείς βέβαια δεν γνώριζε τον αριθμό, σε ένα σύνολο
130 εργαζομένων, στην καθαριότητα!
Ερίζουν για την ανάπλαση του ελεύθερου χώρου, όμορου με το ακίνητο Προκοπίου στο Καβούρι. Το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε να τον αναπλάσει, όπως και το
τοπικό. Σ’ αυτό αντέδρασε ο Δ. Κοντονής, γιατί όπως
τους ενημέρωσε, ο χώρος ανήκει σε ιδιώτη και δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει έργα.
Εκεί υπήρξε μια κόντρα Κοντονή - Βάση. Ο Κοντονής τόνιζε ότι δεν μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε παρέμβαση αφού με απόφαση του Αρείου Πάγου ανήκει σε
ιδιώτη, ο αντιδήμαρχος, δήλωσε ότι περιμένουν απαντήσεις από τα αρμόδια όργανα αν μπορούν να προχωρήσουν.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο χώρος
αυτός είναι η παραλία του Καβουρίου, η άμμος και μικρό
τμήμα πρασίνου. Πάντα υπήρχε αντίθεση και διαφωνία
ως προς την κυριότητα του κομματιού. Και η λογική, το
Σύνταγμα και οι νόμοι, λέει ότι δεν μπορεί η παραλία
να έχει ιδιοκτήτη! Οι παραλίες είναι res nulus, res omnium (πράγμα κανενός, πράγμα όλων).
Όσο για την απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε γράψει
πολλές φορές, ότι σε δίκες δημοσίου-ιδιώτη, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, περιέργως δικαιώνεται ο
ιδιώτης!
Μετά το πέρας της ημερήσιας διάταξης και της άνετης
συζήτησης από όλους προς όλους, ο πρόεδρος ρώτησε
αν θέλει κάποιος να μιλήσει από το ακροατήριο κατ’
επανάληψιν, και μίλησαν.
Στο ακροατήριο παραβρέθηκε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δ.Σ. του Δήμου, Δημ. Δαβάκης, η δημοτική σύμβουλος Ι. Δόγκα, ο δημοτικός σύμβουλος
Σωτ. Ελευθερίου, ο Σπ. Βαλάτας επιτετραμένος σύμβουλος του Δημάρχου, ο υποψήφιος του τοπικού Νίκος Κρέζος.
Κλείνοντας ο πρόεδρος ζήτησε από τον αντιδήμαρχο,
να τους δοθεί ένα πλάνο των διαφόρων εργασιών, και

Ανδρέας Πλημμένος
ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας
Όπως συνηθίζεται, για άλλη μια φορά, άλλαξαν οι
διοικητές των Νοσοκομείων της χώρας, με την αλλαγή της κυβέρνησης, παρά τις προεκλογικές “δεσεύσεις” του Κυρ. Μητσοτάκη, με χαρακτηριστική
τη φράση του: «Τι προτιμάει ο κόσμος; Αποτυχημένους βουλευτές ή τεχνοκράτες που θα λογοδοτούν και θα αξιολογούνται;».
Παρά τις εξαγγελίες λοιπόν του προέδρου της Ν.Δ.
για άλλον αέρα στις επιλογές τους, βλέπουμε μία
από τα ίδια. Οι νέοι διοικητές, επί το πλείστον προέρχονται από πολιτευτές της ΝΔ, υποψήφιους Περιφερειακούς συμβούλους, προέδρους ΝΟΔΕ, κλπ
Στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας Διοικητής ανέλαβε ο Ανδρέας Πλεμμένος και αναπληρωτής του
ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.
Από το βιογραφικό του, μαθαίνουμε ότι, ο Ανδρέας
Πλεμμένος είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακό στη
διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το University of
Miami Business School. με μακρά εμπειρία στο
χώρο εμπορίας και εξαγωγής ελαιολάδου και
μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τυποποίησης
Ελαιόλαδου. Είχε τη διεύθυνση μάρκετινγκ της
εταιρείας που δραστηριοποιήθηκε στο licencing των
προιόντων του ΑΘΗΝΑ 2004 με ενεργή συμμετοχή
σε όλο το project των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης είναι δημοσιογράφοςφιλόλογος. Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εκλεγμένο μέλος της Κ.Ε
της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Στο ΓΝΠ «Τζανειο», Αναπλ. Διοικητής ο Ηλίας Γουζουάσης
Στο ΕΑΝΠ «Μεταξα», Διοικητής ο Χαράλαμπος
Τουμπέκης και αναπλ. Διοικητής ο Σαράντος Ευσταθόπουλος.
Αννα Μπουζιάνη
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Η γυναίκα
από την αφάνεια στην
αναγνώριση
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα διάφορα κοινωνικά
και πολιτικά κινήματα βρήκαν έδαφος γόνιμο για μια δυναμική προσπάθεια που αποσκοπούσε στην κατάργηση της
όποιας ανθρώπινης ανισότητας.
Ένα από αυτά αφορούσε και τον ιδεολογικό αγώνα για την
αφύπνιση των γυναικών με πρώτες τις φεμινίστριες του μεσοπολέμου, που προχώρησαν με το σύνθημα της κατάργησης της ανισότητας στην αντιμετώπιση του γυναικείου
φύλου.
Το κυρίαρχο τότε αίτημα για μια κοινωνική ισότιμη ένταξη,
έδινε κάθε ημέρα και πιο δυνατά αρθρωμένο το σύνθημα
«ψήφο στη γυναίκα και ταυτόχρονα αναπροσαρμογή της
νομοθεσίας που υπονόμευε την οικονομικής χειραφέτησης
της».
Στο πλευρό της γυναίκας σε αυτή τη δύσκολη μάχη της χειραφέτησης, πολύ κοντά της στάθηκε μια μερίδα από τον καθημερινό τύπο, το θέατρο και οι συγγραφείς ξένοι και ντόπιοι
με τα σχετικά τους μυθιστορήματα, αλλά και μέρος του ανδρικού πληθυσμού εκείνου που δεν είχε ευνουχισθεί από την
πάτρια ή και θρησκευτική παράδοση.
Και βέβαια στο όλο παιχνίδι σε πρώτη παγκόσμια και ηγετική
σειρά, έρχονταν οι φωνές των γυναικών της βόρειας Αμερικής.
Γενικά τα πράγματα ήταν δύσκολα, επειδή συν τοις άλλοις
διάχυτη ήταν η άποψη πως η εργασία μειώνει την ηθική των
γυναικών, τις απομακρύνει από τον κύριο σκοπό της ζωής,
που είναι η οικογένεια και πως η όποια η εργασία δεν προσιδιάζει στις γυναίκες εξ αιτίας της θηλυκότητάς τους σαν εργαλείο ηδονής που με την εργασία μπορεί να χαθεί.
Χαρακτηριστική επάνω σε αυτά, είναι και μιά εισαγγελική παρέμβαση του 1877 στην Ελλάδα από την οποία επίσημα
πλέον έρχεται η δήλωση πως «η γυναικεία δουλειά προσβάλλει τη δημοσία ηθική»!
Ενωμένες λοιπόν οι γυναίκες σε κοινή μοίρα και κοινό αγωνιστικό κίνημα αντίδρασης, με ρίζα τα διαφωτιστικά ιδεώδη
του Ουμανισμού του 18ου αιώνα και με δοσμένες τις ευκαιρίες της βιομηχανικής επανάστασης, τελικά εδέησε και μπήκαν ορμητικά στα ριζοσπαστικά κελεύσματα της εποχής
τους.
Στις αρχές, κάπως δειλά, με εμπλοκή σε ένα όντως λόγω των
παντοειδών προσκομμάτων αβέβαιο ουτοπικό αγώνα. Για ουτοπικό και αβέβαιο αγώνα μιλάμε και δεν είναι άσχετο που
ο Σαρλ Φουριέ όντας ο εκπρόσωπος του ουτοπικού σοσιαλισμού ήταν αυτός που πρώτος έδωσε στο γυναικείο κίνημα
το όνομα “φεμινισμός”, βάζοντας και των παρονομαστή των
δυσκολιών του.
Οι γυναίκες παρούσες με τα ιδιαίτερα φυλετικά τους χαρακτηριστικά σε αυθορμητισμό και θέληση ανοίχτηκαν και πρωτοστάτησαν και σε άλλες πάμπολλες όπως φιλανθρωπικές
δραστηριότητες στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αλλά και σε
πολέμους έσπευσαν να ανταποκριθούν με δυναμισμό, εργατικότητα, μα και στοργή είτε σαν αδελφές νοσοκόμες στα
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μέτωπα μαχών είτε σαν εργάτριες σε αντικατάσταση των ανδρών στα εργοστάσια και τις βιομηχανίες πολέμου και σε άλλους νευραλγικούς τομείς.
Τελικά με το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, οι γυναίκες σε κάποιες από τις προηγμένες χώρες της, θα αρχίσουν να αποκτούν και το δικαίωμα συμμετοχής στο εκλέγειν
και εκλέγεσθαι.
Και όσο προχωρεί η κοινωνική και πολιτική τους εμπέδωση,
έρχεται και η ευρύτερη έξοδός τους στις ανοικτές αγορές
εργασίας με την πρόσθετη υποχρεωτική παροχή κοινωνικής
προνοίας, ασφάλιση και προστασία της μητρότητας.
Η Σιμόν ντε Μποβουάρ, η συγγραφέας του βιβλίου “Το Δεύτερο Φύλο” θα μιλήσει και θα πει πως «δεν είναι η φύση που
περιορίζει τους γυναικείους ρόλους, αλλά ένα σύστημα προκαταλήψεων εθίμων και απαρχαιωμένων αντιλήψεων το
οποίο μερικές φορές μάλιστα έχει παγιωθεί σε βάρος τους
και με τη συναίνεσή τους όταν ουκ ολίγες είναι οι γυναίκες,
που οι ίδιες προσωπικά αποδέχονται τον ήσσονα ρόλο τους».
Με τα χρόνια οι αγώνες του φεμινισμού ξεφεύγουν και περισσότερο από τα προκαθορισμένα όρια του σκοπού τους και
διευρύνονται στη γενικότερη αντιμετώπιση της ανισότητας.
Στα χρόνια 1960, Αμερικανίδες και βορειοευρωπαίες φεμινίστριες θα συμμετέχουν σε ρεύματα για την κατάργηση της
πάσης ανισότητας στον απανταχού άνθρωπο και θα αναρτήσουν σημαίες ενάντια στα φασιστικά και αποικιακά καθεστώτα, αλλά και θα πολεμήσουν για το δικαίωμα της
αυτοδιάθεσης των λαών και δη των Ινδιάνων μα και των μαύρων της Αμερικής.
Από την άλλη μεριά η Μάργκαρετ Σάντερς, Αμερικανίδα
ακτιβίστρια υπέρμαχος του ελέγχου των γεννήσεων προχωρώντας θα αποδυθεί σε αγώνα ζωής, και κοντά της με παρόμοιες κινήσεις οι γυναίκες σε Αγγλία και Γαλλία. Και το
1970, η πρώτη πρόοδος σε λύτρωση για τη γυναίκα έρχεται
το χάπι για την αντισύλληψη.
Μια πρώτη ανάσα που δίνει στη σεξουαλική απελευθέρωση,
την απαλλαγή από την αθέλητη μητρότητα που σπέρνει τον
τρόμο στη φυσιολογική ηδονή, αλλά και την αναστάτωση
στις οικογένειες όταν η εγκυμοσύνη με τις κοινωνικές συνέπειές της έρχεται σε ακατάλληλες συνθήκες ή και ακόμη
τον θάνατο από την έκτρωση, ιδίως όταν αυτή γίνεται κάτω
από κακές ιατρικές συνθήκες και από χέρια αδαών. Και αν όχι
ο θάνατος τουλάχιστον το τραγικό δώρο της στείρωσης.
Ο αγώνας όμως επάνω σε αυτό το πρόβλημα για να ολοκληρωθεί θα απαιτήσει και τη νομιμοποίηση της διακοπής της
κύησης, δηλαδή την άμβλωση, οσάκις βέβαια αυτή, από το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο, γίνεται επιθυμητή.
Η υποβάθμιση της γυναίκας “στο κατά τον Αριστοτέλη οικιακό εργαλείο αναπαραγωγής”, με τις σύγχρονες νομοθεσίες απαλλάσσεται και κερδίζει τη σωστή της θέση σαν μια
ανθρώπινη οντότητα.
Αυτό όμως τουλάχιστον για τις προηγμένες χώρες. Στις
χώρες όπου δεσπόζει ο θρησκευτικός σκοταδισμός και η
πρωτόγονη παράδοση, η μαντίλα, η μπούρκα και ο παραδοσιακός ευνουχισμός των γυναικείων οργάνων, η δυστυχία
στο φύλο παραμένει, για να μην ξεχάσω και την αγοραπωλησία της γυναικείας σάρκας, που ανθεί όχι μόνο στην “Ανατολία”, αλλά στην πολιτισμένη και χριστιανική Δύση.
Αξίζει πάλι εδώ να θυμηθούμε ότι η ελευθερία των αμβλώσεων δια νόμου θα θεσπιστεί στη δεκαετία του 1970 και μάλιστα πρώτα στην Αγγλία (1967), μετά στις ΗΠΑ (1972),
Γαλλία (1975), Ιταλία (1978), Βέλγιο (1990). Αυτά βέβαια για
τον 20ό αιώνα.
Διαβάζω όμως και μια μελέτη της Ζώγιας Χρονάκη, δημοσιευμένη σε παράρτημα της εφημ. “Καθημερινή” (Επτά Ημέρες,
6/10/1996), που αναφέρεται και στη θέση της “Γυναίκας” στον
19ο αιώνα στην Ελλάδα και μαθαίνω πως «Οι Ελληνίδες
στις αρχές του 19ου αιώνα ζουν μέσα στην εθνική και προσωπική τους σκλαβιά. Άτομα οικογενειακά εξηρτημένα,
αγράμματα, υποταγμένα και μειονεκτούντα γεμάτα προλήψεις, δεν έχουν περιθώρια για να ανακαλύψουν, αναπτύξουν

και προβάλλουν την προσωπικότητά τους.
Οι αντιλήψεις των Τούρκων για το γυναικείο φύλο και το
ρόλο του, επηρεάζουν καθοριστικά τις συνειδήσεις των Ελλήνων και κάνουν πιό συντηρητική και υποτιμητική την αντιμετώπιση των γυναικών».
Εξ ού και η πιο κάτω χαρακτηριστική λαϊκή παροιμία κατά
την οποία η γυναίκα σε πιστή προσέγγιση προς την άποψη
του Αριστοτέλη, εντάσσεται στα οικιακά εργαλεία και ζωντανά οικόσιτα και μάλιστα κάπου ανάμεσα στο γάιδαρο και
το χοίρο. «Σαλάχι βόδι νέπαρε και γάιδαρο καμπούρη, / γυναίκα στενοκάπουλη και χοίρο μακρυμούρη».
Η γυναίκα στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια της υποδούλωσης
στενάζει κάτω από τον Τούρκο, αλλά εξ ίσου και κάτω από
τον Έλληνα αφέντη.
Παιδί σε διακοπές στην πατρογονική μου πατρίδα την Κρήτη
“ο Κύρης μου” άκουγα τη γιαγιά μου να αποκαλεί τον παππού
μου, το ίδιο δε αντίστοιχα και οι θειάδες μου τους άντρες
τους.
Στο τραπέζι όταν μας καλούσαν για φαγητό, κάθονταν μοναχά οι άνδρες. Οι γυναίκες του σπιτιού πίσωθέ μας, μας παρατηρούσαν και χασκογελούσαν μέσα από τις μαντίλες τους,
τις κατεβασμένες ίσαμε τα μάτια και ανεβασμένες, καλύπτοντας τη μύτη. Άξιες γυναίκες στο χωριό, πρώτες στο χωράφι,
πρώτες στο μάζεμα των καρπών στις ελιές, πρώτες στο σπιτικό. Πρώτες και στο γεννοβόλημα. Επτά γέννες, πέντε αρσενικά και δύο θηλυκά ευτύχησε να δει ζωντανά και να
μεγαλώσει σε περισσότερα χρόνια η γιαγιά μου και “κύρη
της” όπως προσφωνούσε τον παππού μου.
Στην Ελλάδα το νομικό καθεστώς των χρόνων της τουρκοκρατίας στηρίζεται επάνω στο βυζαντινό δίκαιο, που λειτουργεί παράλληλα με εθιμικό της παράδοσης και πάντοτε κάτω
από την δικαιοδοσία της εκκλησίας. Επί παραδείγματι η παντρεμένη γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα υπογραφής. Εξαίρεση
αποτελεί η Τήνος και μερικά νησιά. Το γιατί δεν ξέρω. Υποθέτω όμως ότι ο καθολικισμός στα νησιά πρέπει να είχε παίξει κάποιο ρόλο. Οι γάμοι πάλι γίνονται με προξενιό. Τα
ζευγάρια σμίγουν όπως προβλέπει το συμφέρον της οικογένειας. Τον γαμπρό, η νύφη τον γνωρίζει μόνο κατά τη στιγμή
του γάμου. Στο δε νυφικό κρεβάτι δαιμονικά γράφεται ο βιασμός της από έναν κατά κανόνα άγνωστο.
Τη γυναίκα όποια και να ήταν αυτή και με όποια προσφορά
ακόμα και στην πατρίδα, σαν πολίτη σαν άνθρωπο, κανείς
δεν την υπολογίζει.
Διαβάζω μάλιστα πως όταν η ηρωίδα της Επανάστασης
Μαντώ Μαυρογένους, μετά την απελευθέρωση από το επίσημο κράτος, είχε ζήτησε να τύχει κάποιας σύνταξης, πήρε
την παρακάτω απάντηση.
«Η σύνταξη σάς χορηγείται μεν, αλλά ως χήρας οπλαρχηγού
και απόμαχης». Και η ίδια τότε με ιδιόχειρη επιστολή της,
απαντά στον Όθωνα: «Λυπάμαι, αλλά εγώ ούτε απόμαχος
ήμουν ποτέ, ούτε ποτέ και παντρεμένη για να είμαι χήρα».
Περπατάμε στο 1864 και στην Ελλάδα το νέο Σύνταγμα ορίζει ως πολίτευμα την “Βασιλευομένη Δημοκρατία” και κατοχυρώνει την ισότητα των Ελλήνων ενώπιον του νόμου
παρέχοντας το δικαίωμα της άμεσης ψηφοφορίας, αλλά μοναχά στους άνδρες.
Οι Ελληνίδες μένουν εκτός ως μη υπάρχουσες. Δεν αναγνωρίζονται ως πολίτες και η ζωή τους καθορίζεται ερήμην
αυτών. Το 1930 όμως ευτυχούν και μπορούν να ψηφίζουν,
αλλά μοναχά οι εγγράμματες χωρίς βέβαια να επιτρέπεται
να ψηφίζονται και να εκλέγονται.
Τελικά μόλις το 1952 οι γυναίκες στην Ελλάδα απέκτησαν το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Και στις εκλογές του
1953 η Ελένη Σκούρα εκλέγεται η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής.
Το ερώτημα πάντως το οποίο και σήμερα πλανάται, είναι το
αν η γυναίκα έχει πάρει στις ημέρες μας τη σωστή, που τις
αξίζει θέση ή ο αγώνας της ακόμα συνεχίζεται, και θα συνεχίζεται; Αλλά και πώς να την πάρει όταν ακόμα και μόνες
τους μερικές δίνουν το στίγμα τους ως σαρκός εν κρεοπωλείω και μάλιστα ζητούν και εύσημα γι’ αυτό;

ΕΒΔΟΜΗ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Πολλές αθωώσεις βρε παιδιά!
Kάτι δεν πάει καλά με τη δικαιοσύνη. Αυτό εδραιώνεται καθημερινά στην άποψη του πολίτη, με όλα αυτά
που ακούει καθημερινά για αθωώσεις κατηγορουμένων για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, ή με κάτι
“ψιλές” ποινές, έτσι για τα μάτια του κόσμου.

Μετά τις αθωώσεις λόγω ... παραγραφών, έρχεται η
αθώωση ουσιαστικά του καταδικασμένου για την υπόθεση “energa” Αριστείδη Φλώρου, που από τα 21 χρόνια που είχε καταδικαστεί, με την κατάργηση του
νόμου περι καταχραστών του δημοσίου, το Πενταμελές Εφετείου κακουργημάτων μείωσε την ποινή σε
πέντε χρόνια με αναστολή!
Μήπως ξεχάσατε τι σημαίνει υπόθεση “energa”. Mία
εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, από το 2006
έως τον Οκτώβριο του 2011 εισέπραττε από τους καταναλωτές και δεν απέδωσε στο ελληνικό Δημόσιο
και στους δήμους τα ποσά από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, το γνωστό «χαράτσι» στα ακίνητα.
Το κατηγορητήριο μιλούσε για υπεξαίρεση 236 εκα-

τομμυρίων ευρώ, τα οποία εισέπραξαν από τους καταναλωτές οι εταιρείες παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος Energa και Hellas Power και δεν απέδωσαν, όπως
όφειλαν, στο Δημόσιο.
Κι απ’ την άλλη βλέπεις ανθρώπους να κοιμούνται
στο παγκάκι, άστεγοί, παγωμένοι και νηστικοί, γιατί
κάποιοι άλλοι εισέπρατταν ζεστό, δημόσιο χρήμα και
το έβαζαν στις τσέπες τους και στο τέλος, βγαίνουν
και ...αθώοι, γιατί μεταμελήθηκαν...
H black friday που μας ήρθε από το America, δείχνει τη συνέχεια του σκλάβου, μόνο που σήμερα είναι
σύγχρονος σκλάβος. Τρέχει μονος του να μπει στο
σκλαβοπάζαρο του καταναλωτισμού και όχι του κορεσμού της πείνας του.

Οι άγνωστες πτυχές του Facebook!!
Οι ρομαντικές εποχές, που έγραφαν κυρίως τα κορίτσια
τα προσωπικά τους ημερολόγια, εξωτερικεύοντας συναισθήματα και περιστατικά της ζωής τους, καλύπτοντάς
τα με την ακαταμάχητη γοητεία της αίσθησης του απαγορευμένου, του απόκρυφου και του μη επιτρεπτού
προς δημοσίευση, καθώς και τα «λευκώματα», που ήταν
όμορφα πολυσέλιδα τετράδια και φιλοξενούσαν στις πικάντικα διακοσμημένες σελίδες τους, προσωπικές εμπειρίες, εκτιμήσεις, σχόλια, ανταλλαγές γνώσεων,
ιδεών, πεποιθήσεων και επιθυμιών, απαντώντας σε αντίστοιχες ερωτήσεις, αλλάζοντας χέρια μεταξύ γνωστών
και φίλων, υπό μορφή επικοινωνιακού δικτύου, έχουν αντικατασταθεί από τη σύγχρονη τεχνολογία!!
Το Φεβρουάριο του 2004 ένας νέος άντρας με το όνομα
Μαρκ Τσούκερμπεργκ, μέλος του Πανεπιστημίου του
Χάρβαρντ, με έδρα το Μένλο Παρκ στη Καλιφόρνια των
ΗΠΑ, ίδρυσε το γνωστό Facebook, το οποίο ανήκει στην
κατηγορία των Social Media!!
Στην αρχή είχαν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι φοιτητές
του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, αλλά αργότερα επεκτάθηκε η χρήση και στους φοιτητές άλλων επτά μεγάλων Πανεπιστημίων των ΗΠΑ και από το 2006
μπορούσαν να συμμετάσχουν σαν μέλη, όσοι ήθελαν
από 13 χρονών και άνω!!
Το FB δίνει την δυνατότητα σε γνωστούς και φίλους που
έχουν δικτυωθεί μαζί του, να επικοινωνούν μεταξύ τους,
να αλλάζουν φωτογραφίες και βίντεο, να παίζουν παιχνίδια, να δημιουργούν ομάδες διαφόρων δραστηριοτήτων κ.α.
Αυτός ο τρόπος δικτύωσης εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα,
ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων, με αποτέλεσμα το
FB να αποκτήσει μέχρι σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες, των οποίων ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου
(γεωμετρική πρόοδος λέγεται μία ακολουθία αριθμών
που κάθε όρος της προκύπτει από τον προηγούμενό του
αν τον πολλαπλασιάζουμε με έναν ίδιο αριθμό εκτός του
0, π.χ. 3, 6, 12, 24 …), κάνοντας πάμπλουτο τον δημιουργό και τους συνεργάτες του!!
Από το 2011 το FB προσφέρεται σαν μέσον διαφήμισης
διαφόρων προϊόντων, ενώ η επίδρασή του στην κοινωνική ζωή των χρηστών είναι μεγάλη και πολύπλευρη και
απλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα με πολλές παραμέτρους, όπως εμπορικές, πολιτικές, επιμορφωτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές, απελευθερώνοντας πολλά από
τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που σε άλλες
εποχές ήταν απόρρητα!!
Αν το FB ήταν ένα κράτος, τότε η κυβέρνησή του θα
ήταν άριστα πληροφορημένη για τις ιδιωτικές ανησυχίες

των πολιτών της, τις πολιτικές συμπεριφορές, τις καταναλωτικές προτιμήσεις και κάθε τι που θα αφορούσε τον
προσωπικό τομέα κάθε πολίτη και στην πιο απλή γλώσσα
θα λέγαμε ότι θα είχε έναν άρτιο φάκελο πληροφοριών
για τον καθέναν και με αυτό τον τρόπο θα έλεγχε τους
πάντες, αποκτώντας τεράστια ισχύ!!
Το ίδιο συμβαίνει και με την υπηρεσία του FB, η οποία
έχει σχηματίσει φάκελο με τα προσωπικά δεδομένα του
κάθε μέλους της, με όλες τις προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές πληροφορίες, που διοχετεύουν αφελώς τα μέλη μεταξύ τους, οπότε η υπηρεσία
με την σειρά της, αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα
του καθενός σε τέσσερις τεράστιους αποθηκευτικούς
ασφαλισμένους χώρους, στους οποίους φυλάει ακόμα
και τα δεδομένα χρηστών, που έχουν αποβιώσει, για να
τα χρησιμοποιήσει όταν τα χρειαστεί!!
Συνήθως τα παραχωρεί στη διαφημιστική βιομηχανία, με
μόνο σκοπό την κερδοφορία και όσο για τον ανθρώπινο
παράγοντα, αυτός θεωρείται ανύπαρκτος, όσο η κακή
χρήση του όμορφου κόσμου της καινούργιας τεχνολογίας, εξοστρακίζει τις ανθρώπινες ελευθερίες, για την
εδραίωση των οποίων έχουν χυθεί ποταμοί αίματος ανά
τους αιώνες!!
Οι δραστηριότητες του FB επεκτείνονται σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες
χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα, που ερευνούν τα
κοινωνικά δίκτυα και μαθαίνουν τη γνώμη των πολιτών
σε συγκεκριμένα θέματα που τους ενδιαφέρουν!!!
Ένας μεγάλος αριθμός από τους χρήστες του FB, που
έχει δώσει τα προσωπικά δεδομένα του, έχει μετανιώσει και επιθυμεί την διαγραφή τους και ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις που προσφέρονται κατόπιν
αδράς αμοιβής την διαγραφή των δεδομένων, οπότε
προκύπτουν νέες κερδοφόρες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εξαφάνιση των ψηφιακών ιχνών!!
Κάθε τεχνολογική εφαρμογή έχει την ωφέλιμη πλευρά
της, όταν χρησιμοποιείται σωστά και βασίζεται σε ηθικές
προδιαγραφές, αλλιώς αποδεικνύεται καταστροφική για
τους πολλούς και ευεργετική μόνο για τα άνομα συμφέρονται, που αδιαφορούν για τις ανθρώπινες υπολήψεις,
οπότε οι κίνδυνοι που δημιουργούνται και αναπαράγονται είναι μεγάλοι, όπως είναι οι εκβιασμοί, τα κατεστραμμένα επαγγελματικά όνειρα, η φίμωση της ελεύθερης
έκφρασης, η καταπάτηση της προσωπικής ζωής, η ανασφάλεια στα μέσα επικοινωνίας, η αύξηση της κατασκοπίας, της παρανομίας, της πορνείας, της παιδεραστίας
και πάσης φύσης εγκληματικής δραστηριότητας, ενώ καθοδηγούνται οι άνθρωποι να ενεργούν σύμφωνα με το
συμφέρον των εκμεταλλευτών τους, οι οποίοι αποβλέ-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

πουν στην υποταγή του ίντερνετ!!!
Είναι λοιπόν πολύ εύκολο ένα κοινωνικό δίκτυο φίλων
να μετατραπεί σε δίκτυο καταναλωτών, ενώ ψηφιακά κατευθυνόμενα βλήματα στοχεύουν στο κέντρο του εγκεφάλου τους, με σκοπό την διαδικτυακή διαφήμιση μέσα
από την παραπληροφόρηση!!
Οι διαρρήκτες δεν παραμονεύουν πια πίσω από τους θάμνους, γιατί ξέρουν που και πως θα κινηθούν αφού υπάρχει η σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ η παιδική
πορνογραφία έχει αποκορυφωθεί, σκοτώνοντας καθημερνά χιλιάδες αθώες ψυχές, αφού τα παιδιά παραμένουν τα εύκολα θύματα, λόγω άγνοιας και απειρίας,
παρά τις προσπάθειες που κάνει η αστυνομική καταδίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος!!
Το υπέροχο ερωτικό συναίσθημα πολλών ανθρώπων
και κυρίως νέων, έχει πέσει βορά στο Μινώταυρο της
κακής χρήσης της νέας τεχνολογίας και έχει μετατρέψει πολλούς χρήστες σε μαλθακά όντα, αναζητώντας
την ευχαρίστηση στον εθισμό της οθόνης με ολέθρια
αποτελέσματα!!
Ένα κοινωνικό δίκτυο που αριθμεί δισεκατομμύρια
μέλη και αποζητά την φιλία μεταξύ των μελών του, δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στο σκοπό του, γιατί όταν όλοι
οι άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ τους, τότε η πραγματική
φιλία «πάει περίπατο», όπως λέει ο λαός μας, δηλαδή
είναι ανύπαρκτη και απλώς θα επικρατήσει μια επικίνδυνη ισοπέδωση ηθών και αξιών, που θα οδηγήσει τους
ανθρώπους σε ένα καινούργιο και πολύ χειρότερο μεσαιωνικό σκοταδισμό, που θα αποσκοπεί μόνο στο όφελος ελαχίστων εκμεταλλευτών και απατεώνων!!
Η πρόοδος των τεχνολογικών εφαρμογών είναι ευπρόσδεκτη και ωφέλιμη, αν έχει σωστή χρήση, η οποία εκτός
από τις γνώσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνει: τη σύνεση,
την εγκράτεια, τη μετριοπάθεια, την απαλλαγή από κάθε
μορφή φανατισμού, το σεβασμό προς τα κάθε λογής ανθρώπινα πιστεύω και τον εξονυχιστικό έλεγχο σε κάθε
τι που παρουσιάζεται «λαμπερό», γιατί ότι λάμπει δεν
είναι χρυσός!!
Προσοχή λοιπόν στις άγνωστες πτυχές του Facebook,
με προτεραιότητα την προστασία των παιδιών, που είναι
ευκολόπιστα και άπειρα, γιατί μπορεί να καιροφυλακτούν πολλοί ορατοί και αόρατοι κίνδυνοι, που επιβουλεύονται την προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική

10 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Άστεγος πρώην
διευθυντής
ξενοδοχείου!
«Στο παρελθόν υπήρξε διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής μονάδας» λένε αστυνομικοί για τον 54χρονο άστεγο
που κατηγορείται για τις δύο ένοπλες ληστείες σε σούπερ-μάρκετ του Ηρακλείου, όπως γράφεις η Πατρίς.

Βία κατά των γυναικών, ένα άλυτο πρόβλημα...
Γνωρίζετε ότι ...
― 1 στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή
στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική
βία από τον σύντροφό της.
― 1 στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα
βιασμού ή απόπειρας βιασμού
― 40% με 50% των γυναικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας
― 500.000 με 2.000.000 άνθρωποι
στον κόσμο, κυρίως γυναίκες και
παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται
παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό
τη σεξουαλική εκμετάλλευση και
την εξαναγκαστική εργασία.
Πηγή: http://www.un.org/

84,5% είναι άνδρες και το 15,5%
γυναίκες
3) το σύνολο των βιασμών που
καταγγέλθηκαν ετησίως στην Ελληνική Αστυνομία τα έτη 20102017 κυμαίνονταν από 163-264.
(σ.σ. όσων βέβαια καταγγέλθηκαν
γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει μία omerta στο θέμα, αφού η
γυναίκα αν και θύμα, συνήθως βρίσκεται ....κατηγορούμενη.
4) το 2017 επτά γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα από κάποιο
μέλος της οικογένειάς τους – το
2016 και το 2018 οι δολοφονίες

και μέσω τρίτων προσώπων,
25.079 γυναίκες – τα 22.183 περιστατικά αφορούσαν περιστατικά
βίας
8) από το σύνολο των 3.325 γυναικών που απευθύνθηκαν το 2018
στη γραμμή SOS 15900 της
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το 88,8% των περιπτώσεων αφορούσε περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας. (έγγραφο 149/15-10-2019).
Σε 18.583 ανέρχονται τα περιστατικά που έχουν δεχτεί τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. από
τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και την

Η καταγγελία και
η omerta
Κάποιοι, μάλιστα, τον θυμούνται να κουμαντάρει ολόκληρο ξενοδοχείο στην περιοχή της Χερσονήσου!.
H ζωή όμως, όπως πάντα, επιφυλάσσει εκπλήξεις και τις
περισσότερες φορές οδυνηρές. Κάτι η κρίση, κάτι η οικονομία, κάτι αρρώστειες, μία ημέρα βρέθηκε στους δρόμους
να περιφέρεται άστεγος. Τελευταία είχε βρει καταφύγιο,
παρέα με δύο σκύλους, σε ένα πρόχειρο παράπηγμα
κοντά στη Μάχη Κρήτης.
Τέσσερις ημέρες είχε να βάλει κάτι στο στόμα του, είπε
στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, και η πείνα τον είχε
«σφίξει». Του ...τη βάρεσε, πήρε ένα όπλο και έκανε την
πρώτου του, ένοπλη ληστεία...
Κι όπως λέει ο λαός “το ένα φέρνει το άλλο”, ακολούθησε
και δεύτερη ληστεία σε σούπερ-μάρκετ της… γειτονιάς.
Ισχυρίστηκε ότι με τα χρήματα της πρώτης ληστείας πήρε
τρόφιμα,, όμως τα περισσότερα τα χρωστούσε.
πηγή: patris.gr

Υ.Γ.: 1155 ξενοδοχεία πωλούνται ανά την Ελλάδα!!!

Αποστάγματα σοφίας...
―

Έστειλα τον άντρα µου να πάρει
µακαρόνια και τον χτύπησε αµάξι.

― Πω πω! Και τώρα τι θα κάνεις;
― Δεν ξέρω... Μάλλον ρύζι

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), με αφορμή
την «25η Νοεμβρίου – Παγκόσμια
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών», έχει αναρτήσει το 23ο Ενημερωτικό Σημείωμα
του Παρατηρητηρίου της για την
Ισότητα των Φύλων.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τους
13 δείκτες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα
των Φύλων για την παρακολούθηση του φαινομένου της συντροφικής βίας.
Παραθέτει δε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία για την Ελλάδα,
όπως:
1) ο αριθμός των γυναικών που
έχουν καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το διάστημα 2012-2017
παρουσιάζει αύξηση της τάξης
του 49%
2) από το σύνολο των 2.833 δραστών ενδοοικογενειακής βίας του
2017, για τους οποίους υπάρχει
πληροφορία για το φύλο τους, το

www.allileggii.com

γυναικών από συγγενικό τους
πρόσωπο είχαν ανέλθει σε 13 σε
κάθε έτος αντίστοιχα
5) από το σύνολο των δραστών
που διώχθηκαν ποινικά για
άσκηση ενδοοικογενειακής βίας
το 86,2% αυτών το 2016 ήταν άνδρες, το 84% αντίστοιχα για το
2017 και το 85,4% για το 2018
6) οι καταδικαστικές αποφάσεις
των Εισαγγελιών για ενδοοικογενειακή βία το 2016 αφορούσαν άνδρες σε ποσοστό 92,8%, 93,4%
για το 2017 και 92,2% για το 2018
7) από την Δευτέρα 2 Απριλίου
2012 μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 εξυπηρετήθηκαν στα
41 Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την
επικράτεια, αυτοπροσώπως αλλά

21η Νοεμβρίου του 2019. Από αυτά
τα 16.603 είναι περιστατικά βίας,
ενώ τα 1.980 αφορούν περιστατικά
πολλαπλών διακρίσεων.
ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900
Η Γραμμή SOS 15900 είναι µια
υπηρεσία εθνικής εµβέλειας, που
δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες
θύµατα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα
να επικοινωνήσουν άµεσα µε ένα
φορέα αντιµετώπισης της έµφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν
ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που
παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
βίας σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες
το χρόνο. Και ηλεκτρονικά
e-mail: sos15900@isotita.gr.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Σπύρος Κωνσταντίνου Ανδρίκος

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Ο συγγραφέας και λαογράφος των Μεσογείων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣH ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!

Φίλοι μου, είναι μερικές φορές που θέλω να
περιγράψω κάτι μεγάλο και χάνω τη σκέψη
μου και δε ξέρω πώς να αρχίσω. Ναι! Εδώ
οι παλιές μου θύμησες αρχίζουν να ξυπνάνε
τη μνήμη μου.
Ελένη Ανδρίκου. Αγαπητή μου φίλη και
συμμαθήτρια στο γυμνάσιο, τελειώσαμε το
1967. Χαθήκαμε. Τώρα εκείνη ταξιδεύει σε
σφαίρες μεταφυσικές. Μου μιλούσε για τον
αδερφό της τον Σπύρο, που πήγαινε σε μεγαλύτερη τάξη από εμάς. ‘Ηταν αθλητής.
Η Ελένη μου μιλούσε με καμάρι γι’ αυτόν.
Πέρασαν πολλά χρόνια. Ξεχαστήκαμε όλοι
οι συμμαθητές και μη του τότε. Κι ένα
βράδυ, το 2013, σε μια εκδήλωση του ευρωπαϊκού κέντρου στην Παιανία, ένας κύριος
μου προσφέρει ένα έργο που αυτός είχε
γράψει. Διαβάζω πάνω το όνομα: «Σπύρος
Κωνσταντίνου Ανδρίκος».
Εκείνη τη στιγμή όλα τα σχολικά μου χρόνια ζωντάνεψαν και οι θύμησες στο μυαλό
μου τρελάθηκαν στο χορό. Τίτλος του βιβλίου «Γλυκά Νερά Ιστορία-Λαογραφία».
Δε χρειάζεται να σας πω πόσο μεγάλη
έρευνα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν
άφησε τίποτα να ανακαλύψει, όποιος άλλος
θελήσει κάτι. Τα έχει γράψει όλα. Ιστορία,
Λαογραφία… λεπτομέρειες να δουν τα
μάτια σας, που είμαι σίγουρη ότι θα ξαφνιαστείτε. Στηρίζει όλο το έργο στο «γνώθι
σ’αυτόν», του Πυθαγόρα που ο ίδιος λέει
στον πρόλογό του, ότι πρέπει να γνωρίσεις
τον εαυτό σου και μετά να κρίνεις το συνάν-

θρωπό σου και αυτό θα σου προσκομίσει
πολλά οφέλη. Γνωρίζοντας την γενέτειρά
σου. Δηλαδή έχεις την ιερά υποχρέωση να
γνωρίζεις την ιστορία του τόπου σου, τότε
θα μπορέσεις να κρίνεις τις άλλες περιοχές
(τόπους, χώρες). Έξι χρόνια μετά, το 2019,
ήρθε στο εργαστήρι μου και μου έφερε το
καινούργιο του έργο, ένα βιβλίο με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο που και μόνο αυτή η
εικόνα σε προδιαθέτει, όχι μόνο να το διαβάσεις αλλά και να το μελετήσεις. Τίτλος:
«Οι ρίζες των Αρβανιτών». Σε πέντε μεγάλα κεφάλαια χωρίζεται αυτό το συγγραφικό του έργο. Αρχίζει από την προϊστορία
και φτάνει στο σήμερα. Έχει το χάρισμα να
μη σου αφήνει κενό στην σκέψη σου. Αυτά
όλα που γράφει σε αυτό το βιβλίο ξεχειλίζουν από την πείρα μιας ζωής και έχει τη
δύναμη να τα συμπεριλάβει μέσα σε λίγες
σοφές λέξεις.
Γράφει στον πρόλογό του: «Μέσα στον
εαυτό μας βρίσκεται η οικογένεια, η κοινότητα, η πίστις, η πατρίδα, το έθνος.».
Εδώ πρέπει να τελειώσω φίλοι μου και να
ευχηθώ αυτές οι δύο αράδες ας καταγραφούν στο υποσυνείδητό μας, να γίνουν
βίωμα όλων μας και να μεταλαμπαδεύονται
σε όλες τις γενιές του σήμερα και σε αυτές
που θα’ ρθουν.
Αγαπητέ μου Σπύρο, σε ευχαριστώ που με
τίμησες με το έργο σου.
Aγγελική Τσεβά
Εικαστικός

Γιατί σε κατηγορούν
για ρατσισμό
Ναπολέων Λιναρδάτος
Aν θέλετε να κατανοήσετε το επίπεδο «ενημέρωσης»
που παρέχει η συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ
στην Ελλάδα, δεν έχετε παρά να διαβάσετε την περιβόητη επιστολή της πρώην πλέον προέδρου της
ΟΝΝΕΔ στην Πεντέλη, κα Φαίη Νικητοπούλου. Να
διαβάσετε την μονοσέλιδη επιστολή, και μετά να διαβάσετε το πως τα ΜΜΕ σας πλάσαραν την επιστολή.
Όταν η κα Νικητοπούλου έθεσε το θέμα της μη μεταφοράς του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης
σε όλη την Ελλάδα, ήταν αυτό ένα ρατσιστικό επιχείρημα; Όταν έθεσε το θέμα του τοπικού νοσοκομείου;
Το θέμα της εγκληματικότητας; Τις ψεύτικες ηλικίες
που δηλώνουν οι λαθρομετανάστες; Τους κινδύνους
για την δημόσια υγεία; Τις επιπτώσεις στα σχολεία,
στη μάθηση και τις «πολυπολιτισμικές» αλληλοεπιδράσεις;
Δεν υπάρχει ίχνος ρατσισμού στην επιστολή της κας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19/11 υπερψηφίστηκε ένας κανονισμός για τις παραχωρήσεις
σχολικών χώρων όπου έχει προβλέψεις για το πώς θα λειτουργούν οι κάμερες στα σχολεία (οριακά αξιοποιώντας και τη διπλή ψήφο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κου Κατσούλη). Λεπτομέρεια: μέχρι τώρα δεν υπάρχουν κάμερες σε κανένα απολύτως
σχολείο. Τον κανονισμό δυστυχώς υπερψήφισαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμαρχου Δ. Μάρκου (ανάμεσά τους και εκπαιδευτικοί, όπως ο διευθυντής του 4ου Δημοτικού
Αρτέμιδας κος Δ. Γκέλιας), ενώ για να περάσει επιστρατεύτηκαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΣΥΡΙΖΑ κκ Αργυρός και Κατσής. Για να ολοκληρωθεί η εικόνα της μεθόδευσης που
ακολουθήθηκε, αναφέρουμε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι υπερψήφισαν χωρίς να έχουν διαβάσει το κείμενο που ψήφισαν. Επίσης αν και το κείμενο αυτό θα έπρεπε πρώτα να είχε
εγκριθεί στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου μας, έχει εγκριθεί μόνο από τη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας. Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας δεν το έχει καν συζητήσει. Λεπτομέρεια: Η σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προ εξαμήνου απέρριψε σχετικό αίτημα του Γυμνασίου Σπάτων
για τοποθέτηση καμερών….
Γιατί λοιπόν τέτοια πρεμούρα να ανοίξει ο δρόμος για να τοποθετηθούν κάμερες παρακολούθησης στα σχολεία από μια δημοτική αρχή που αν και έχει αναλάβει 5 χρόνια δεν έχει
παραδώσει στους δημότες γονείς/μαθητές/εκπαιδευτικούς ΟΥΤΕ ΜΙΑ νέα σχολική μονάδα;
Ούτε καν ένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο; Όταν υπάρχουν σχολεία σε κοντέινερς; Όταν υπάρχουν σχολεία που στάζουν οι οροφές και που ο αέρας παίρνει τις σκεπές τους με κίνδυνο
να θρηνήσουμε κάποια μέρα; Απασχολεί τη δημοτική αρχή η ασφάλεια των μαθητών ή
μόνο των κτηρίων;
Η Δημοτική Αρχή και μερικοί φιλικά προσκείμενοι σε αυτήν διευθυντές ή γονείς, επικαλούνται τους «βανδαλισμούς» που γίνονται στα σχολεία, εννοώντας κυρίως την αναγραφή
συνθημάτων και κάποιες άλλες μικροφθορές. Η ευαισθησία είναι προσχηματική και αυτό
καταδεικνύεται από το γεγονός ότι τα σχολεία μας ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. [...]
Kαι καταλήγουν:
ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΕ ΚΛΙΜΑ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΙ - ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΤΙΣΕΤΕ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Νικητοπούλου. Το πρόβλημα με την επιστολή της κας
Νικητοπούλου είναι ότι θέτει απλά, νηφάλια και τεκμηριωμένα βασικά ερωτήματα και θέματα για την πολιτική ανοιχτών συνόρων που έχει αποφασίσει να
εφαρμόσει η κυβέρνηση. Δηλαδή η κα Νικητοπούλου
ασχολήθηκε με θέματα που θα έπρεπε να είχαν απασχολήσει τους αρμόδιους υπουργούς. Βέβαια, οι αρμόδιοι υπουργοί που γαλουχήθηκαν στα χρόνια της
μεταπολίτευσης έχοντας ως ιδεώδη τους «αγώνες»
και τις ιδεοληψίες της αριστεράς, είναι κάπως δύσκολο να παραδεχτούν τις καταστροφικές συνέπειες
της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων.
Στην Αυγή διαβάσαμε γιατί «Ο ρατσισμός της
ΟΝΝΕΔ Πεντέλης αποκάλυψε την ψυχή της Ν.Δ.»
Στην Εφημερίδα των Συντακτών «Ρατσιστικός οχετός
κατά μεταναστών και προσφύγων.» Στην iefimerida
για το ότι «Παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης μετά τον σάλο με τη ρατσιστική επιστολή.» Στα
ΝΕΑ για «Ρατσιστικό παραλήρημα κατά προσφύγων.»
Η ομοιομορφία στην ενημέρωση είναι πράγματι αξιοσημείωτη.
Θα πρέπει να το έχετε παρατηρήσει, ότι στο ζήτημα
των ανοιχτών συνόρων όλα τα ΜΜΕ έχουν την ίδια

ακριβώς στάση. Δηλαδή ανοιχτά και ξεκάθαρα υπέρ.
Επίσης θα έχετε παρατηρήσει το πόσο συχνά καταδικάζουν κάποιον ως ρατσιστή και ξενοφοβικό, χωρίς
σχεδόν ποτέ να σου πουν τι είναι αυτό που είπε ή
έκανε. Και δεν σου λένε τι είπε ή έκανε, γιατί στην
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, αν άκουγες τι είπε ο «κατηγορούμενος» θα καταλάβαινες ότι
απλά άσκησε μια λογική κριτική στην πολιτική των
ανοιχτών συνόρων. Η κατηγορία του ρατσισμού χρησιμοποιείται ως ένα μέσο λογοκρισίας. Ως ένα εργαλείο φόβου με σκοπό να επιβάλει την σιωπή σου. Μη
μιλήσεις γι’ αυτά που βλέπεις, μην εκφράσεις τις απόψεις σου, γιατί απλούστατα θα σε μετατρέψουμε σε
έναν παρία της κοινωνίας.
Ο σπουδαίος σοβιετολόγος Leonard Schapiro είχε πει
ότι «το πραγματικό αντικείμενο της προπαγάνδας δεν
είναι ούτε να πείσει ούτε να προσηλυτίσει, αλλά να
παραγάγει έναν ομοιόμορφο τρόπο δημόσιου λόγου,
έτσι ώστε και το παραμικρό ίχνος ανορθόδοξης σκέψης να ηχεί ως μια απειλητική παραφωνία». Δεν μπορείς να μιλήσεις για την καταστροφή της πατρίδας
σου, της θρησκείας και των παραδόσεών σου, γιατί
μια τέτοια στάση θα ήταν μια «απειλητική παραφωνία» για το πολιτι-δημοσιογραφικό κατεστημένο.

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

12 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΒΔΟΜΗ

Νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ο Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων
Οι εκλογές της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκαν προχθές Πέμπτη 28/11/19, ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιό της και τον πρόεδρός της που είναι ο
δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου, ο
οποίος επικράτησε με σαράντα και πλέον ψήφους
από τον Λάζαρο Κυρίζογλου, δήμαρχο Αμπελοκήπων
Μενεμένης και οι δύο της παράταξης «Σύγχρονοι
Ισχυροί Δήμοι» της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επικράτησε με μεγάλο ποσοστό μπροστά από όλες τις
άλλες παρατάξεις.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, μετά το αποτέλεσμα, δήλωσε: «Διεξήχθη ένας σκληρός αλλά δίκαιος προεκλογικός αγώνας, καθώς και μια υποδειγματική
εκλογική διαδικασία.
Η Αυτοδιοίκηση έδειξε ξεκάθαρα ότι θέλει να περάσει
στην επόμενη ημέρα. Μια ημέρα, κατά την οποία θα
κυριαρχεί:

η ενασχόληση με τα προβλήματα υποστελέχωσης

των Δήμων, αλλά και με τα προβλήματα που προέκυψαν από τον εκλογικό νόμο.
-Μία ημέρα, κατά την οποία θα θέσουμε σε νέα βάση,
τη θέση της Αυτοδιοίκησης ως προς την αποκέντρωση του κράτους, με περισσότερες και πιο άμεσες
υπηρεσίες για τον πολίτη».

Συνολικά τα αποτελέσματα
Σε σύνολο 528 εγγεγραμμένων ψήφισαν 511 αιρετοί.
Έγκυρα ψηφοδέλτια 510, άκυρα 1, λευκά 0.
Η παράταξη της ΝΔ, «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», έλαβε
325 ψήφους (ποσοστό 63,6%) και εκλέγει 19+1 μέλη (20
με το δήμαρχο Αθηναίων που είναι αυτοδίκαια μέλος)
Ακολουθεί το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» (ΚΙΝΑΛ), που έλαβε
91 ψήφους και εκλέγει 6 μέλη στο νέο ΔΣ.
Η «Προοδευτική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» με επικεφαλής τον δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη, με
στήριξη ΣΥΡΙΖΑ, έλαβε 45 ψήφους, εκλέγει 3 μέλη στο ΔΣ.
Η «Νέα Αυτοδιοίκηση» του δημάρχου Νίκαιας-Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη, έλαβε 33 ψήφους εκλέγει με 2 μέλη στο ΔΣ.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» με στήριξη ΚΚΕ έλαβε 10 ψήφους
και δεν εκλέγει μέλος στο νέο ΔΣ.
Ο «Συντονισμός Αιρετών» με στήριξη ΛΑΕ έλαβε 6 ψήφους
και δεν εκλέγει μέλος στο νέο ΔΣ.

Η σύνθεση του Δ.Σ.
“ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΗΜΟΙ”
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ)
ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΛΙΘΕΑΣ)
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΥΚΟΝΟΥ)

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής ύλης Συνδρομής
Η Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής υλοποιεί το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
Απόρους (ΤΕΒΑ) και το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Πρόγραμμα αφορά τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών σε δικαιούχους, οι
οποίοι είναι αποκλειστικά ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
και έχουν κάνει τροποποίηση της αίτησης τους, ώστε να είναι δικαιούμενοι και του προγράμματος αυτού.

Στην Σύμπραξη αυτή, επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Σαρωνικού και συμμετέχουν συνολικά και οι 13 Δήμοι της Ανατ. Αττικής. κΟι διανομές ξεκίνησαν στις 10/10/2019 και ολοκληρώθηκαν στις 30/10/2019.
Οι ωφελούμενοι της 2ης διανομής ανήλθαν στους 13.000 περίπου στο σύνολο των δήμων
και δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις ή άλλα προβλήματα κατά τις διανομές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΣΕΡΡΩΝ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΡΤΑΙΩΝ)
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΠΑΓΓΑΙΟΥ)
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ex officio
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΟΜΟΚΟΥ)
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ)
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΞΑΝΘΗΣ)
“ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ” 6 έδρες
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΛΙΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΛΙΔΑΣ)
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ (ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ)
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΠΑΤΡΑΣ)
“ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” 3 έδρες
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΑΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΙΓΑΛΑΙΩ)
“ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ” 2 έδρες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ Α.Ι.ΡΕΝΤΗ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΒΡΙΛΉΣΣΙΑ)

Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λαυρεωτικής
γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα

Η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα γιορτάζεται εδώ και 28 χρόνια σε περισσότερες από
εβδομήντα χώρες ανά τον κόσμο, θέλοντας να τιμήσει τη συνεισφορά του στην εργασία, την οικογένεια και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα να υπενθυμίσει και να ευαισθητοποιήσει σε ζητήματα που απασχολούν τον άνδρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Πρόεδρος Λουκάς Κωνσταντίνος και το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΦΑΛΟΣ”, χαιρετίζουν
τέτοιες εκδηλώσεις που στόχο έχουν την προαγωγή της κοινωνικής συναναστροφής,
την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και την ποιοτική διασκέδαση.
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Ανανεώθηκε το Συντονιστικό
του Δήμου Κρωπίας
Mε τη 2η εκλογική συνέλευση της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας, εξελέγησαν
με
δημόσια
φανερή
ψηφοφορία τα νέα μέλη του συντονιστικού οργάνου διοίκησης της ΕΟΔΚ με
διετή θητεία. Τομεάρχης Δασοπροστασίας-Πυρόσβεσης, εξελέγη ο Δημή-

τριος Ε. Γκίκας, Τομεάρχης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο Δημήτριος Ντούνης
(με αναπληρωματική την Αθηνά Γκίκα),
και τρίτο εκλεγμένο μέλος ο Κώστας
Φαραζής. Τα πρακτικά της εκλογής
ανέλαβε το μέλος της ΕΟΔΚ, Ιωάννα
Γεωργακοπούλου.

Κάτι συμβαίνει αυτά τα Χριστούγεννα
στο Δήμο Μαρκοπούλου…
Κάτι μαγικό και όμορφο, κάτι ξεχωριστό
για όλους εκείνους που νιώθουν μόνοι
…
Στόλισε ένα κουτί και γέμισε το με
αγάπη, ευχές και δώρα για έναν συνάνθρωπο σου…
Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του αυτές τις Άγιες
Μέρες……
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Ζητάμε από εσάς να φτιάξετε το δικό σας μαγικό κουτί, με την
δική σας προσωπική κάρτα ευχών που μπορεί να περιέχει:
Είτε ένα ζεστό ρούχο (πουλόβερ, γάντια, κασκόλ, πιτζάμες... ή
Είδη υπόδησης, κ.οκ.) ή Τρόφιμα/ Γλυκά
ή Τέλος ό,τι επιθυμεί κάποιος να δωρίσει με αγάπη……
Στη συνέχεια, εμείς με τη σειρά μας, θα το δωρίσουμε σε κάποιον
εξυπηρετούμενο της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Τα χριστουγεννιάτικα κουτιά αγάπης μπορεί να τα προσφέρει κάποιος καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων, στα
Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Χρ. Μεθενίτη 7, 2ος όρ.,) ή
και επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 22990-20174 & 20175
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΕΝΗ ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ

Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com

Την εκλογική συνέλευση χαιρέτησε, ο
Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης, ο αντιδήμαρχος, Θοδωρής Γρίβαςκαι ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
δημοτικός σύμβουλος, Κωνσταντίνος
Κωνσταντάρας.
Αλλο ένα αναπηρικό καρότσι απέκτησε το Συντονιστικό με τη συλλογή
καπακιών. Eίναι το 4ο κατά σειρά αμαξίδιο για ΑμεΑ, προϊόν της κοινωνικής
πρωτοβουλίας της εθελοντικής ομάδας, με σύστημα ανταποδοτικής διαδικασίας, που αφορά τη συλλογή
πωμάτων συσκευασιών στο Δημαρχείο

και στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας. Η πρωτοβουλία γρήγορα «αγκαλιάστηκε»
από δημότες, ΚΑΠΗ,
σχολεία, και συλλόγους.
Όλος ο Δήμος ευχαριστεί θερμά τον
απερχόμενο Τομεάρχη Δασοπροστασίας-Πυρόσβεσης, Δημήτρη Καραγιάννη για την πολύτιμη συνεισφορά
του στην ομάδα και εύχεται καλή δύναμη στο νέα μέλη της διοίκησης της
ΕΟΔΚ. Καλεί δε όλα τα μέλη της και
την κοινωνία να σταθούν ενεργοί στο
πλευρό τους Φωτο: Δ. Σιδέρης.
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Μια «συζήτηση”
με τον Αριστοτέλη
Ο γραπτός λόγος εκφράζει τη ζωή σε όλες της τις εκδηλώσεις. Είναι κάτι που βρίσκεται σε συνάρτηση με την
τρέχουσα καθημερινότητα, με τις χαρές, τις απογοητεύσεις, με τις κινήσεις της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου, τις κοινωνικές διαστάσεις, με τη φύση και με
τον πολύπλοκο γενικά μηχανισμό της λειτουργίας της
ζωής.
Έτσι επειδή, ο γραπτός λόγος και η επιθυμία δεν γνωρίζουν καθυστέρηση, αποφάσισα με περισσή τόλμη να
κάνω μία «διαλεκτική» συζήτηση
με τον Αριστοτέλη.
Εδώ και πολύ καιρό και μετά από
πολύ μελέτη, σκεπτόμουν τις ερωτήσεις, που θα του έκανα, γιατί
ήξερα ότι ως ετοιμόλογος φιλόσοφος, οι απαντήσεις του θα ήταν συνάρτηση της λογικής, οπλισμένη
με αμυντικά και επιθετικά όπλα.
Είναι φιλόσοφος, σκέφθηκα. Αρα θα είναι ένας άνθρωπος που αντιπαρατάσσει τη φύση στο νόμο, τη λογική
στην συνήθεια, τη συνείδηση στην δοξασία και την κρίση
στην πλάνη. Σκεπτόμουν ότι η φιλοσοφία, εκτός από τα
παραπάνω, ήταν για τον ίδιον η επιστήμη της αλήθειας,
άρα κάνει χωρίς επιβολή, αυτό που άλλοι κάνουν από
φόβο, ή την επιβολή των νόμων.
Η ηθική, η πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ηθική φιλοσοφία του μελετάται συστηματικά βρισκόμενη στον
αντίποδα των νεώτερων ηθικών θεωριών. Η πολιτική φιλοσοφία, έχει επηρεάσει σύγχρονες πολιτικές θεωρίες
που ασκούν κριτική στη θεωρία του φιλελευθερισμού. Ο
ίδιος ο Κικέρων τον έχει αποκαλέσει «χρυσό ποτάμι
λόγου». Θεωρώ, ότι ο Αριστοτέλης είναι ο πυλώνας του
ανθρώπινου πολιτισμού, πνεύμα που οι ιδέες του θα εμπνέουν – για πάντα - την ανθρωπότητα.

Να πούμε δυο λόγια για τον Αριστοτέλη, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί του.
Γεννήθηκε στα Στάγειρα το 384. Σε ηλικία 17 ετών μπήκε
στην Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου παρέμεινε επί 37 έτη.
Έτσι συνδέθηκε πολύ με τον Πλάτωνα, τον Εύδοξο και τον
Ξενοκράτη. Κατόπιν επιθυμίας του βασιλιά της Μακεδονίας
ανέλαβε το 343 τη διδασκαλία - μόρφωση του Αλεξάνδρου,
που ήταν γιος του Φιλίππου και της Ολυμπιάδας. Έμεινε στη
Μακεδονική Αυλή επί 7 χρόνια. Όταν ο Αλέξανδρος συνέτριψε την αντίσταση των Θηβαίων και αποκαταστάθηκε η
ησυχία της Νότιας Ελλάδας, πήγε στην Αθήνα το 335, όπου
ίδρυσε τη δική του «φιλοσοφική» Σχολή με το όνομα «Γυμνάσιο». Με τα πολλά χρήματα, που του έδωσε ο Αλέξανδρος, έχτισε ευπρεπή κτήρια και στοές που τα ονόμασε
«Περιπάτους». Έτσι αργότερα η Σχολή ονομάστηκε «Περιπατητική» και οι μαθητές του, μελλοντικοί φιλόσοφοι, ονομάστηκαν «Περιπατητικοί φιλόσοφοι».
Η Σχολή, έγινε στα πρότυπα της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Είχε μεγάλη βιβλιοθήκη και άριστα οργανωμένη και απ’ ότι
έμαθα την χρησιμοποίησε ο Αλέξανδρος, ως πρότυπο για
τη δημιουργία της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.
Μεταφερόμαστε λοιπόν στο 324 π.Χ. Σ’ ένα στρογγυλό και
φωτεινό αίθριο, τρία παλιά ανάκλιντρα, ένα μικρό τραπεζάκι
στη μέση, με τρία απλά ποτήρια κόκκινο κρασί, (τα δύο γεμάτα, το τρίτο άδειο), και ένα καλάθι πλεχτό με φρούτα.
Λιτό πολύ, αλλά πλούσιο, σε αγωνία και συναίσθημα.

ΕΒΔΟΜΗ

Μπήκαμε συγχρόνως με τον Αριστοτέλη στον χώρο, καθίσαμε στα ανάκλιντρα και η κουβέντα δεν άργησε να ξεκινήσει.

Σεβαστέ μου Αριστοτέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω
από καρδιάς, που δέχθηκες να συναντηθείς μαζί μου. Το
τόλμησα, γιατί πιστεύω, όπως και εσύ ισχυρίζεσαι, ότι κανείς δεν ζει μόνο για τον εαυτό του και...
Αριστοτέλης: Μ’ αρέσεις γιατί είσαι ετοιμόλογος και ευθύς.
Δεν θίγεσαι εύκολα και έχεις αντιληφθεί το μυστικό της επιτυχίας, που είναι η αδιάλλακτη επιμονή στο σκοπό. Διακρίνω δε και έναν εσωτερικό ενθουσιασμό, που είναι το
φως που φωτίζει ακέραιους και υπερήφανους χαρακτήρες.
Λοιπόν, επειδή θέλω να σε προλάβω, το έργο μου περιέχει
προβληματισμούς από διάφορες περιοχές της γνώσης και
των αισθημάτων. Θα σταθώ ιδιαίτερα στα «Ηθικά Νικομάχεια», πολιτική και ρητορική. Εκτιμώ ότι με το έργο αυτό
κάλυψα σχεδόν όλες τις φιλοσοφικές έννοιες και αναζητήσεις όπως: Ον, ηθική, δικαιοσύνη σε συνδυασμό με την κριτική έρευνα της πολιτικής εξέλιξης των πόλεων / κρατών.
Εκφράζω το διαχωρισμό της Νομοθετικής, Εκτελεστικής
και Δικαστικής Εξουσίας. Στα “Πολιτικά”, καταγράφω τις
παρεκβάσεις των πολιτευμάτων.
Επίσης διαχωρίζω τη Δικαιοσύνη σε τρία είδη. Την διανεματική, τη διορθωτική και αυτή της αβεβαιότητας. Ταλαντεύομαι ανάμεσα στον υλισμό και ιδεαλισμό. Κάθε πράγμα
αποτελείται από ύλη και πνεύμα που είναι αδιάσπαστα ενωμένα.
Θεωρώ την ηθική ως μία πρακτική παρά θεωρητική μελέτη.
Ηθικά Νικομάχεια. Δίνω δε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευτυχία, γυναικών και ανδρών, και το αναλύω στη «Ρητορική».
Στο συγγραφικό σου έργο, σεβαστέ μου Αριστοτέλη, έχεις
βάλει γερές και θεμελιώδεις αρχές.
Ναι, είναι αλήθεια, αυτό. Η βάση, με δυο λόγια είναι: Λογικό
ή Όργανο, Φυσική, Βιολογία, Περί ψυχολογίας, Ηθικό, Τεχνικό και Πολιτικό. Επειδή όμως θέλω να σε προλάβω,
Διδάσκω τους μαθητές μου πώς να αντιμετωπίσουν τη ζωή,
αλλά αυτά ισχύουν για όλους, όπως:
1. Ανακαλύψτε τους φίλους σας και κρατήστε τους κοντά
σας.
2. Η τιμιότητα είναι η καλύτερη διπλωματία. Να την έχετε
σε μεγάλη εκτίμηση.
3. Ποτέ μη σταματάς να μαθαίνεις καινούργια πράγματα,
σε όποια φάση της ζωής σου και αν είσαι.
4. Η τέχνη της γραφής είναι όμορφη.
5. Ενα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ζωής, είναι η
κατανόηση του εαυτού σου.
6. Για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου στη ζωή, θα πρέπει να υπάρχει η δύναμη της θέλησης.
7. Η χαρά και η διασκέδαση, πρέπει να υπάρχουν στη ζωή
για να είμαστε υγιείς.
8. Πολλές φορές, οι πιο παράλογοι άνθρωποι, έχουν τις
καλύτερες ιδέες.
9. Ο φόβος, δεν μας προσφέρει τίποτα άλλο, από το να μας
κρατάει πίσω.
10. Πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας στα χέρια σας και επιλέξτε τις αρετές, που θέλετε να διαθέτετε.
11. Μην υποτιμάτε τη δύναμη του σκότους!

Πολύ σημαντικά όλα αυτά και θεμελιώδη, σεβαστέ μου Αριστοτέλη, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου για το βασιλιά Φίλιππο της Μακεδονίας.
Ευχαρίστως, αλλά από πού να αρχίσω! Ακουσε, ο Φίλιππος
δεν ανήκει στις μορφές που γράφουν ιστορία, αλλά στις
μορφές που αφήνουν ιστορία. Δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος στρατιωτικός ηγέτης και πολιτικός, αλλά ο «ηγήτωρ».
Ήξερε να λαμβάνει υπ’ όψιν του τους άυλους εκείνους παράγοντες, που τους είχε ονομάσει «ηθικούς παράγοντες»
του πολέμου.
Γρήγορα κατάλαβε ότι κάθε διαμάχη ή πόλεμος έχει αυτόνομες, καινούργιες λογικές, διεξάγονται με καινούργιους
και όχι στατικούς κανόνες, όχι με τη γραφίδα, αλλά με το

νουν και το ξίφος στα «πεδία των μαχών».
Αυτός, ο μεγάλος «ηδονιστής», ήταν και μεγάλος οραματιστής. Οι δε κινήσεις του ιεραρχημένες και προγραμματισμένες. Ισως σ’ αυτό συνέβαλα λίγο και εγώ, γιατί του
έλεγα «όπου υπάρχει πολύ μυαλό, υπάρχει λίγη τύχη και
όπου υπάρχει πολύ τύχη, υπάρχει λίγο μυαλό».
Η καινοτομία του Φιλίππου, στην πολεμική τέχνη, ήταν ότι
κατόρθωνε να στηρίζεται στις πιο αξιόλογες πλευρές των
διαφόρων μεθόδων, να τις τελειοποιεί, να τις επεξεργάζεται και να πραγματοποιεί «καινούργιους» τρόπους πολεμικών επιχειρήσεων, που οδήγησαν στην επιτυχία του
σχεδιασμού και της εφαρμογής. Παράδειγμα η φάλαγγα.
Μια τεράστια διαπεραστική δύναμη που ξεκαθάριζε τα
πάντα στο διάβα της. Την εφαρμόζει και ο Αλέξανδρος.
Εμοιαζε με κινούμενο τείχος με εξοπλισμό και την περίφημη σάρισα. Αλλά πρόσεξε, οι φαλαγγίτες ήταν «αμιγώς»
ειδικά εκπαιδευμένοι Μακεδόνες μόνον.
Ως στρατιωτικός, ήταν υπέρ της ταχύτητας. Ήθελε γρήγορο
και άμεσο αποτέλεσμα. Ως πολιτικός δε, αξιοποιούσε το
αποτέλεσμα.
Με τον θάνατό του στις Αιγές, έκλεισε η ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος από κάθε άποψη ήταν σπουδαίος. Κανείς δεν
αμφισβήτησε τη στρατιωτική και πολιτική ιδιοφυΐα του. Έτσι
έθεσε τις βάσεις για την εποποιΐα του Αλέξανδρου και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο της πανανθρώπινης ιστορίας. Η προσωποποίηση του Φιλίππου
ήταν ανυπέρβλητη, διδαχή για τον Αλέξανδρο ή μάλλον
τώρα, όπως μαθαίνω «Μέγα» Αλέξανδρο.
Και σου αποκαλύπτω ότι τον έχω καλέσει εδώ, τώρα και να
που μπαίνει μέσα.
Ω, αγαπημένε μου μαθητή Αλέξανδρε. Θέλω να σε θυμάμαι
πριν ξεκινήσεις την εκστρατεία σου στην Ασία. Είχα πει και
θα το λέω πάντα, ότι «οι μάχες δεν κρίνονται στα πεδία των
μαχών», αλλά στο επίπεδο του μυαλού του ηγήτωρα.
Μεγάλε δάσκαλέ μου, Αριστοτέλη, από εσένα έμαθα ότι η
μετριοπάθεια είναι απαραίτητη στη διακυβέρνηση. Εστρεψα
το ενδιαφέρον μου προς τη σπουδή της ιατρικής, της Γεωγραφίας, της ζωολογίας και βιολογίας, αλλά και της σωστής πολιτικής και εθνολογίας. Πιστεύω, δάσκαλε, ότι τα
θεωρείς αναγκαία γνωστικά στοιχεία για έναν ηγήτορα, που
πρέπει να έχει «ευρείς» και ανθρώπινους ορίζοντες;
Ασφαλώς, Αλέξανδρε, χωρίς πλατιά γνώση του χώρου, του
χρόνου και του πνεύματος, δεν μπορείς να προχωρήσεις
μπροστά. Και εσύ τα ακολούθησες. Πρώτα κατάκτησες τις
ψυχές των λαών και μετά των εδαφών. Θα σου θυμίσω στον
Γόρδιο, υποδήλωσες τον τρόπο που θα κατακτήσεις την
Ασία, γιατί οι Ασιάτες έχουν πιο ψηλά αυτό, από τη νίκη
σου στον Γρανικό.
Αγαπημένε, δάσκαλε, εσύ μου ενέπνευσες τον «αστραπιαίο
πόλεμο». Επιτίθεμαι με «ασθενέστερες» δυνάμεις, επίλεκτες και άριστα συντονισμένες, βάσει «στρατηγικού σχεδίου» εναντίον οποιουδήποτε εχθρού που στηρίζεται στον
όγκο και όχι στο δυναμικό πνεύμα και στην ικανότητα διοίκησης. Έτσι ξεπέρασα και ξεπερνώ όλα τα εμπόδια που συναντούσα και συναντώ στο δρόμο μου.
Τα διδάγματα που θα κληροδοτήσεις για τις νέες γενεές
έχουν δύο πόλους, Αλέξανδρε. «Υψηλή Στρατηγική και Τακτική Διπλωματία». Δεν διέπραξες το λάθος να πολεμάς σε
δύο μέτωπα. Δεν θα μπορούσες να εκστρατεύσεις εναντίον
των Περσών, αν δεν είχες πρώτα καθυποτάξει τα άγρια πολεμικά φύλα που περιστοίχιζαν τη Μακεδονία.
Αριστοτέλη και Αλέξανδρε, έχετε τόσα πολλά να πείτε,
αλλά θα μου άρεσε πολύ να παρακολουθήσω μεταξύ σας
έναν διάλογο, όπως τη συνηθίζατε άλλωστε, χωρίς καμία
παρέμαση δική μου. Απλά θα καταγράψω τις θέσεις σας.
Τι λες δάσκαλέ μου, εγώ συμφωνώ.
Αλέξανδρε, έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Ωραίο το παιχνίδι των λέξεων, αλλά θα το αφήσουμε για την επόμενη
συνάντησή μας, μαζί με τον αγαπητό Παναγιώτη.
Παναγιώτης Μουντανέας
Αντιναύαρχος
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To περιβάλλον δεν περιμένει άλλο...
βροντοφώναξαν σε όλο τον πλανήτη με παγκόσμια πορεία για το κλίμα
Κινέτα, Ρόδος, Θάσος, Πιερία, Ολυμπιάδα, Χαλκιδική,
ένας ατελείωτος κατάλογος καταστροφών, από τις
πλημμύρες της εβδομάδας. Ανθρώπινες ζωές, περιουσίες μιας ζωής, δημόσια έργα βρέθηκαν όλα μέσα
σε ατέλειωτους τόνους λάσπης και όγκου φερτών
υλικών.
Στην Κινέτα υπερχείλισε το ρέμα Πίκκα, έκλεισε η
Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου και πλημμύρισαν σπίτια, μαγαζιά και οι δρόμοι θάφτηκαν με τα φερτά
υλικά από το δάσος που κάηκε πριν ένα χρόνο. Το ευτύχημα ήταν ότι η καταστροφή στην Κινέτα έγινε
βαθιά νύχτα, που δεν κυκλοφορούσαν άνθρωποι
στους δρόμους ακόμη, αλλιώς δεν θέλω να σκέπτομαι τι μπορούσε να έχει συμβεί. Εχουμε το παράδειγμα της Μάντρας...

«Τα επόμενα χρόνια οι πλημμύρες θα αυξηθούν κατά
6 φορές. Γι’ αυτό, όσα αντιπλημμυρικά έργα και να γίνουν δεν θα αποφύγουμε τις πλημμύρες, αυτό όμως
που μπορούμε να αποφύγουμε είναι η διακινδύνευση
των πολιτών» είχε επισημάνει, ένα χρόνο πριν (10.18)
μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού
και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμιος Λέκκας.
Το περιβάλλον πλέον δεν περιμένει. Πρέπει να ανασκουμπωθούμε και να οργανωθούμε. Τα ρέματα και
τα ποτάμια δεν ξεχνούν ποτέ την ...περπατησιά τους.

Κι ας τα χτίζουμε εμείς με βίλες και εξοχικά, κι ας τα
μπαζώνουμε εμείς με διάφορα υλικά. Όταν έρθει η
ώρα του, θα πάρει το δρόμο του και θα τον πάει. Κι

όπου βρει εμπόδιο θα το “πηδήσει”, να σταματήσει
αποκλείεται.
Παγκόσμια Πορεία πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 29 Νοεμβρίου. Από τα Χανιά μέχρι την Θεσσαλονίκη, από την Νέα Υόρκη μέχρι το Σύδνεϋ, από το
Ναϊρόμπι μέχρι την Καλκούτα.
Σε όλες τις πόλεις του πλανήτη, ξεχύθηκαν πορείες
και διαδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή.
Η "Πράσινοι - Αλληλεγγύη", εξήγησε ότι η Παγκόσμια
αυτή Πορεία είχε στόχο να πιέσει τους ηγέτες των
κρατών να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις, όταν
θα συνεδριάζουν στο πλαίσιο του 25ου Συνεδρίου για
την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ (COP25) [2 έως 19
Δεκεμβρίου] στην Μαδρίτη της Ισπανίας.
Η σημασία του συνεδρίου αυτού είναι καταλυτική για
το μέλλον του πλανήτη, καθώς αναμένεται να καθορίσει το κατά πόσο θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε
την επικείμενη κλιματική καταστροφή.

Μικρής κλίμακας ζημιές έγιναν και στην Ανατ. Αττική
από τις έντονες βροχοπτώσεις. Δέντρα έπεσαν, καταστήματα πλημμύρισαν, φρεάτια βούλωσαν, όπως
στην περιοχή της Ευρυάλης στη Βούλα, όταν έφραξε
ο αγωγός ομβρίων της ΕΥΔΑΠ και πλημμύρισαν όλα
τα υπόγεια στην γειτονιά της πλατείας Καραϊσκάκη.
Αλλά και το προαύλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου,
έμοιαζε ...πισίνα.
H Kινέτα από ψηλά. Ενας απέραντος λασπότοπος!
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Στο “τραπέζι” τα προβλήματα της Αγίας Μαρίνας Αλυκού
Συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου “Αγίας Μαρίνας Αλυκού”
με τον Αντιπεριφερειάρχη της Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- Το Σχέδιο πόλης του παραλιακού μετώπου και την κύρωση της πράξης εφαρμογής της 1ης και 2ης γειτονιάς της
Αγίας Μαρίνας.
- Την οδική ασφάλεια και την ρύθμιση της κυκλοφορίας της
λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου.
- Το αντιπλημμυρικό έργο του χειμάρρου Ξερέα που έχει
βαλτώσει εδώ και 4 χρόνια και ο καθαρισμός των ρεμάτων.
- Την αποχέτευση του παραλιακού μετώπου.
- Την δημόσια κοινόχρηστη πρόσβαση στην παραλία της

Αγίας Μαρίνας και την αξιοποίηση και απόδοση στους κατοίκους και επισκέπτες της παραλίας της Λουμπάρδας.
- Την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας που ενέχουν οι
βράχοι πάνω από την περιοχή της Αλθέας, στη κορυφή του
λόφου Βορού, καθώς και την επικινδυνότητα των χωμάτινων πρανών της παραλίας “σκαλάκια” της Αλθέας.

Οι νόμοι και το Σύνταγμα
Αντλούν την ισχύ τους
Απο την τριβή του χρόνου

Ο Σύλλογος μετά τη συνάντηση σημείωσε μεταξύ άλλων:

Μιας κι είναι διαπιστωμένη η συχνή και αβασάνιστη
αναθεώρηση του Συντάγματος και των νόμων βεβαίως κατά τις κομματικές συνήθως επιδιώξεις, ας
ανατρέξουμε στη σοφία του Αριστοτέλη για την
ισχύ των νόμων και μάλιστα των θεμελιωδών:
«Ο γαρ νόμος ουδεμίαν ισχύν έχει προς το πείθεσθαι πλην παρά το έθος (τη συνήθεια). Τούτο δ’ ού
γίνεται ει μη δια του χρόνου πλήθος. (Με την τριβή
και τη δοκιμασία της χρονικής διάρκειας). Ωστε το
ραδίως μεταβάλλειν (...) εις ετέρους καινούς νόμους, ασθενή ποιείν εστί την του νόμου δύναμιν».1
(ώστε η εύκολη αλλαγή τους, σε άλλους καινούργιους νόμους, να εξασθενεί την ισχύ των νέων
νόμων)!
Και οι νέοι νομοθέτες μας, σοφότεροι προφανώς
του Σταγειρίτη, αλλάζουν τους νόμους σαν τα πουκάμισα, σε κάθε κυβερνητική αλλαγή, όχι για να
τους βελτιώσουν για την προχειρότητά τους και την
απρονοησία τους, αλλά για να τους προσαρμόσουν
στις κομματικές ιδεοληψίες τους, στις κομματικές
επιδιώξεις τους, στα συμφέροντα εαυτών και ημετέρων και των όπισθεν και υπεράνω αυτών αφανών
πατρόnων και των συμφερόντων τους, βεβαίως –
βεβαίως.
Κι αν η αναδρομή και αναφορά μου – όχι προσήλωση2 στην αρχαία σοφία χαρακτηριστεί «προγονοπληξία», την αντιπαρέρχομαι, ως αναθεωρητικός3.
Όμως, τα ίδια περίπου λέει και ο πολιτικο-φιλόσοφος Μακιαβέλλι, συμβουλεύοντας τον Ηγεμόνα:
«...και θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα και πιο επικίνδυνος χειρισμός αμφίβολης επιτυχίας, από το (...) να επιβάλεις νέους
θεσμούς...»! Και ο Μ. Ναπολέων σχολιάζει: «Δεν ξέρουν ότι πρέπει να έχουν υπό την εξουσία τους νομοθετικές μαριονέτες»4!
Για ποιους τα λέει; Γιατί ταιριάζει νομίζω «κουτί» ή
«γάντι».
K.B.
――――――
1. Aριστοτέλης: “Πολιτικά”, Νομική βιβλιοθήκη, τομ. 2α, β. Β΄,
1269α (21-29).
2. προσ-ήλωση: κάρφωμα, “κώλυμα”.
3. Ανα-θεωρώ: θεωρώ τι εκ νέου. Το ξανακοιτάζω, ερευνώ. δεν
είμαι δογματικός.
4. Ν. Μακιαβέλλι: “Ο Ηγεμόνας με σχόλια του Ναπολέοντα”, εκδ.
Σκαραβαίος 2018, κεφ. IV, σελ. 130-131.

Τα παραπάνω και άλλα, ήταν το θέμα συζήτησης με τον Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να γίνει εκκίνηση και να ξεκινήσει η
σκυταλοδρομία των έργων στην Αγία Μαρίνα, που πραγματικά
είναι αδήρητη η ανάγκη, ιδιαίτερα για κάποια έργα.

- Πιστοποιήθηκε η υπανάπτυξη το παραλιακού μετώπου.
- Εκμαιεύθηκε η βούληση του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και
του στελεχιακού δυναμικού της Αντιπεριφέρειας που έλαβαν μέρος στην συνάντηση, να στηρίξουν με όλα τα μέσα
που διαθέτουν την ανάπτυξη της Αγίας Μαρίνας, αρκεί ο
θεσμικός “ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ” (δηλαδή αυτός που ενδιαφέρεται
να κινήσει τις διαδικασίες) και στην προκειμένη περίπτωση,
ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, να προχωρήσει στις απαιτούμενες
ενέργειες. Πλην όμως, μελετώντας τον προϋπολογισμό και
το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2020, όπως αυτά
εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν φαίνεται να
προκύπτει σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η βούληση του
Δήμου να ενεργήσει.

Εδαφοβελτιωτικό λίπασμα από το Δήμο ΒΒΒ
Συνεχίζεται κάθε Τετάρτη η
διάθεση του εδαφοβελτιωτικού VITA-GREEN που παράγεται από τα πράσινα
απόβλητα, στο πλαίσιο της
συνεργασίας του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
με το Παν/μιο Αθηνών και την
WATT Α.Ε., και έχει διακριθεί
με το σχετικό πιστοποιητικό
από τον οργανισμό ΔΗΩ, για
χρήση στη βιολογική γεωργία.
Όσοι δημότες ή επαγγελματίες έχουν καταγραφεί και
όσοι συμμετέχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαλογή
στην Πηγή στα Πηγαδάκια
Βούλας και στο πρόγραμμα
καφέ κάδων στη Βουλιαγμένη
και στη Μηλαδέζα Βάρης,
μπορούν να το προμηθευτούν
στο Δημοτικό Φυτώριο του
Δήμου (Ακτής & Θέτιδος, Καβούρι) κάθε Τετάρτη από τις
17.15 έως τις 20.00.
Oσοι νέοι χρήστες ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν
μπορούν να προσέλθουν στο
Δημοτικό Φυτώριο να το προμηθευτούν.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου
& Προμηθειών
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr
Λαύριο, 21.11.2019
Αρ. Πρωτ: 21331
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων
για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
του Δήμου Λαυρεωτικής, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
318.990,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, το οποίο αναλύεται ως:
――――――――――――――――
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 257.249,00 €
Φ.Π.Α. 24%:
61.739,76 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1,24 €
ΣΥΝ. ΕΚΤΙ/ΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 318.990,00 €
――――――――――――――――
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010, ΠΟΣΟ: 203.000,00
ευρώ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:
115.990,00 ευρώ

«ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Ο Σύλλογος «ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ» τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε μια προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας του Νοτίου Υμηττού.
Με την στήριξη του κ. Θανάση Μαρτίνου και την ευγενική
δωρεά του, μέσω της εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, καθώς και
με την ανταπόκριση δημοτών για οικονομική συνεισφορά,
ο Σύλλογος ανέθεσε στην ΚΟΙΝΣΕΠ «ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» την σύνταξη Πρότασης Ανάπτυξης & Προβολής Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών για την Περιοχή του
Νοτίου Υμηττού. Η Μελέτη ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο
του 2019 και χαίρει της στήριξης φορέων και της τοπικής
κοινωνίας.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ενός
έργου με μεγάλη σημασία για την ανάδειξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής του
Νοτίου Υμηττού. Άρρηκτα συνδεδεμένου με την τοπική
κοινωνία καθώς βασίζεται στην ιστορία της και μπορεί να
ενισχύσει την οικονομία της. Ακόμα θα αποτελέσει κίνητρο
για τουριστικό ενδιαφέρον και επένδυση στην κατεύθυνση
της αειφόρου ανάπτυξης.
Στην πρόκληση αυτή, ο Σύλλογος «ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ» σαν φορέας υλοποίησης αναζητά τη συνεργασία με τις τοπικές
αρχές και τη στήριξή τους για την υλοποίηση αυτού του
μεγάλου έργου. Σύντομα θα οργανωθεί ανοιχτή παρουσίαση του έργου που μπορεί να εμπλουτίσει το τουριστικό,
περιβαλλοντικό και πολιτισμικό προϊόν της περιοχής.
Πληροφορίες: syllogos.archedemus@gmail.com
Βάρη 28-11-2019
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Δαμανάκης
Αρετή Ντουρλιο
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, στο πλαίσιο
της πρόσκλησης ΙΙ «προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων
της χώρας». Απόφαση ένταξης: αρ.
πρωτ:
76280/19.12.2018
(ΑΔΑ:
Ω3ΖΟ465ΧΘ7-ΕΗ9).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV: 37535200-9 ‘’εξοπλισμός
παιδικής χαράς’’).
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες.
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 αποστολής της προκήρυξης προς δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
21 Νοεμβρίου 2019
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21 Νοεμβρίου 2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25 Νοεμβρίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 23 Δεκεμβρίου 2019
Συστημικός Αριθμός: 82194
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε ομάδες. Ο Δήμος προκηρύσσει την εν
λόγω προμήθεια για το σύνολο των
ειδών που την απαρτίζουν προκειμένου να επιτευχθεί ομοιομορφία οργάνων στις παιδικές χαρές της Δ.Κ.
Κερατέας, καθώς και κοινός φορέας
συντήρησης των παιδικών χαρών.
Συνεπώς οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να συμμετέχουν
στο διαγωνισμό για το σύνολο των

υπό προμήθεια ειδών. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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 μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ήτοι 5.145,00 ευρώ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό
διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, 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.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της παρούσας διαδικασίας παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής
(Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής,
Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια
υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147,
fax: 2292 0 69130, e- mail:
nitsa@lavrio.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον
ελληνικό τύπο (αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής) βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Σωρεία θεμάτων, αγαπητοί αναγνώστες, στην εβδομαδιαία Oικονομική Eπιτροπή, 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 3 εκτός, φτάσαμε τα 21 δηλαδή
κάναμε blackjack, που θα γίνει και επίκαιρο λόγω των
επικείμενων εορτών.
Τα θέματα “ξεπετάχτηκαν” κυριολεκτικά μιας και ο δήμαρχος δέχτηκε τηλεφώνημα και έπρεπε να φύγει
σύντομα, ωστόσο πρόλαβε να με ειρωνευτεί λέγοντας «Αλίμονο» όταν σχετικά με τον προϋπολογισμό
του ΟΑΠΠΑ ψήφισα “λευκό”, … «μαθημένα τα βουνά
απ’ τα χιόνια»…
Στέκομαι στις πληροφορίες που αποκομίσαμε στο
πλαίσιο της σύντομης συζήτησης επί των θεμάτων.
― Πάντα σύμφωνα με τη διοίκηση, 32 στρέμματα
μέρος της Σχολής Ευελπίδων έχουν χαρακτηριστεί
από το ΓΕΣ ως «μη ενεργά», οπότε θα μπορέσει ο

Ελληνικό:
Συμφωνία Λάτση - τραπεζών
για δάνειο 880 εκατ. ευρώ!
Ο Όμιλος Λάτσης δεν θα βάλει
ούτε ευρώ από τα κεφάλαιά του
για να ξεκινήσει το έργο!!!
Την καταρχήν επίτευξη συμφωνίας ως προς τους βασικούς όρους δανειακής χρηματοδότησης ύψους έως
880 εκατ. ευρώ (πλέον χρηματοδότησης του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας), με τις τράπεζες Eurobank και
Πειραιώς, ανακοίνωσε η Lamda Development, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την έναρξη του έργου
του Ελληνικού.
Όπως ανέφερε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
Lamda Development (22.11.19) ο διευθύνων σύμβουλος
της θυγατρικής του ομίλου Λάτση, Οδυσσέας Αθανασίου, τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο
πρώτο τρίμηνο του 2020.
Επισήμανε ότι από τα δύο δισ. ευρώ της επένδυσης, τα
600 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τα 400 εκατ. ευρώ
κυρίως από έσοδα από την οικιστική ανάπτυξη, 850
εκατ. ευρώ από δανειακές συμβάσεις και 150 εκατ.
ευρώ από την έκδοση ομολογιακού δανείου.
Κάπως έτσι γίνονται οι μεγάλες επενδύσεις! Ο Λάτσης
που έχει υποσχεθεί ότι κατά την πρώτη 5ετία του έργου
θα επενδύσει 1,07 δισ. ευρώ, τα έχει εξασφαλίσει ήδη
από δάνεια! Συγκεκριμένα 850 με 880 από τις ελληνικές τράπεζες και 150 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολογιακού δανείου! Με άλλα λόγια ο Όμιλος Λάτσης
δεν θα χρειαστεί να βάλει ούτε ευρώ από τα δικά του
κεφάλαια για να ξεκινήσει το έργο!!!
Κατά τα άλλα η κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα και η κυβέρνηση Τσίπρα το προήγουμενο διάστημα τον έχρισαν
«εθνικό επενδυτή» και «ευεργέτη»…
Ξεκινάμε τα πορνεία πολυτελείας... μπήκε το νερό στο αυλάκι. Τώρα θα φάνε και οι κότες...
Νίκος Γεωργόπουλος
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δήμος να τα χρησιμοποιήσει, το ερώτημα είναι γιατί
ακριβώς;;;
― Με αφορμή ένα ακόμη ένταλμα προπληρωμής (θα
αναφερθούμε επί του συνόλου στο ύψος αυτών των
ποσών, αρκετά μεγάλο πάντως), και στην ερώτηση
που έθεσα αν υπάρχει στον δήμο βυτιοφόρο λυμάτων, η απάντηση ήταν ότι υπάρχει ειδικό όχημα, που
διαθέτει το ίδιο δεξαμενή επεξεργασίας λυμάτων και
αφού πλύνει τα λύματα τα εναποθέτει στη Μεταμόρφωση Αττικής…!
― Ένα άλλο σημείο που ενδιαφέρει τους δημότες
είναι η μείωση δημοτικού τέλους και δημοτικού
φόρου για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια
ανέργους και αφορά το 2020. Προβλέπεται η μείωση
50% ή και η απαλλαγή. Για το αν υπάγεστε στις κατηγορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αποταθείτε στον δήμο.
― Σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή και μετατροπή σε
πολιτιστικό χώρο της οικίας (το πέτρινο) επί της Βασ.
Παύλου, οι ανάδοχοι παρελαύνουν χωρίς ακόμη να
έχουμε τον οριστικό. Με αυτόν τον ρυθμό που συμπιέζονται τα θέματα στην Επιτροπή και τα ΔΣ αραιώνουν και τα ουσιαστικά ζητήματα φοβάμαι πως
διαφεύγουν.
Πριν την οικονομική επιτροπή της Τετάρτης, την Τρίτη
το απόγευμα παραβρέθηκε το “Κύμα Ενωμένων Πολιτών”, σύσσωμο σχεδόν, συμπεριλαμβανομένου και
του αρχηγού μας Δημήτρη Δαβάκη στο τοπικό συμβούλιο Βουλιαγμένης, όπου αλιεύσαμε ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Καταρχάς οφείλω να ομολογήσω ότι με εξέπληξε ευχάριστα η ευγένεια του προεδρεύοντος του τοπικού,
εν αντιθέσει με τη στάση των εντεταλμένων δημοσιογράφων, οι οποίοι όταν ρωτήθηκε η γνώμη του Δημήτρη Δαβάκη, πριν καλά-καλά ανοίξει το στόμα του, οι
συγκεκριμένοι γελούσαν ειρωνικά.
Ας είναι, οι πληροφορίες έχουν ως εξής:

Θα αποκατασταθούν οι ζημιές
από τις πλημμύρες;
Θα αποζημιωθούν οι πληγέντες
Ερώτηση Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
Ερώτηση για τις μεγάλες καταστροφές που άφησαν πρόσφατα πίσω τους οι βροχοπτώσεις και η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο, στην Κινέτα, στη Χαλκιδική, στη
Θάσο, στο Ιόνιο (ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά
και τη Ζάκυνθο) και τη Δυτική Ελλάδα κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Μία νεκρή στη Ρόδο,
τραυματίες και εγκλωβισμένοι συνθέτουν την εικόνα της
καταστροφής. Σπίτια εργατικών λαϊκών νοικοκυριών βυθίστηκαν στις λάσπες, δρόμοι πλημμύρησαν, αγροτικοί οδοί
καταστράφηκαν, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν στα βασικά δίκτυα, όπως νερό, ρεύμα, τηλέφωνο.
Ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος στην ερώτηση που κατέθεσε τονίζει μεταξύ άλλων
ότι «Με διαχρονική ευθύνη της ΕΕ, των ελληνικών κυβερνήσεων και των περιφερειών, τα όποια αντιπλημμυρικά
έργα δεν εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου
αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, αλλά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με κριτήριο την κερδοφορία των κατασκευαστικών ομίλων, με μόνιμο αποτέλεσμα τις τεράστιες
υπερβάσεις κόστους, την αποσπασματικότητα και τη χαμηλή ποιότητα».

Σε σχετική ερώτηση του προέδρου, ο αντιδήμαρχος
κληθείς προκειμένου να ενημερώσει για τα τεχνικά
έργα, είπε πως θα καταργηθούν παιδικές χαρές λόγω
μη επισκεψιμότητας. Μας κάνει βέβαια εντύπωση πώς
ακριβώς υπολογίζεται η επισκεψιμότητα…
Στη Βουλιαγμένη δε θα γίνει καμία ασφαλτόστρωση,
τουλάχιστον όχι για φέτος.
Οι κάδοι που εξυπηρετούν τα εστιατόρια της πλατείας Βουλιαγμένης είναι κατά τη γνώμη μας ένα
αποτυχημένο εγχείρημα. Οι υπάρχοντες βυθιζόμενοι
κάδοι μικρής διαμέτρου, δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυναν, βρωμιά
γιατί δεν αδειάζουν όσο συχνά πρέπει και δυσοσμία.
Γι’ αυτό ο Δ. Δαβάκης ήταν εξαρχής αντίθετος με την
τοποθέτησή τους. Η αιτίαση του αντιδημάρχου για το
γιατί συμβαίνει αυτό είναι προτιμότερο να μην ειπωθεί.
Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία καθαριότητας το προσωπικό απαρτίζεται από 130 εργαζομένους, εκ των
οποίων άγνωστο πόσοι οι ενεργοί, αλλά πάντως στη
Βουλιαγμένη απασχολούνται το πολύ 20 άτομα.
Τέλος, έντονη διαμαρτυρία υπήρξε εκ μέρους τοπικού
συμβούλου, ο οποίος κοντραρίστηκε με άλλον σύμβουλο για το θέμα, στο οποίο και εμείς αναφερθήκαμε, της «διαμόρφωσης» της παραλίας Καβουρίου.
Πράγματι, γι’ αυτό το πλάνο που έχει η διοίκηση στο
επίμαχο σημείο, θεωρούμε ότι η προσέγγιση πρέπει
να είναι εντελώς διαφορετική και οπωσδήποτε να
τύχει διαβούλευσης, έχουμε άλλωστε και αρμόδια
επιτροπή.
Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες θα συγκληθεί
αυτή η Επιτροπή Διαβούλευσης την Δευτέρα 9/11/19
στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο για το θέμα της
πεζογέφυρας επί της παραλιακής στο ύψος του πάρκου της Βούλας, κοντά στο καφέ Νότος. Όσοι ενδιαφερόμενοι, προσέλθετε!
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν,
Ι. Δόγκα

Πίστωση 41 εκατομμυρίων
€ για την πληρωμή
των Βιοκαλλιεργητών
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης ενέκρινε και υπέγραψε την πίστωση ποσού 41.275.855,10 εκατομμυρίων ευρώ
το οποίο θα κατευθυνθεί στην πληρωμή των δικαιούχων του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 - 2020.
Η συγκεκριμένη πίστωση έρχεται σε συνέχεια της
απόφασης του M. Βορίδη να αυξηθεί κατά 3 εκατομμύρια ευρώ - πλέον των 38 εκατομμυρίων που
είχαν ήδη εγκριθεί - το συνολικό ποσό υπέρ της
βιολογικής γεωργίας, προκειμένου όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος να λάβουν κανονικά και στο
όλον τα χρήματα τους.
Η καταβολή των χρημάτων στους αγρότες έχει
προγραμματιστεί να γίνει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληροφ: Γκουλιούμη Μαρία, Ιορδάνους Κων/να.
Τηλ: 22990-20178, 20124
Μαρκόπουλο 28-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 1582
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 20192020.
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. 52/2019 Απόφαση του
Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για
τον προγραμματισμό προσλήψεων
Π.Φ.Α. για το πρόγραμμα «Άθληση για
Όλους» περιόδου 2019-2020.
4. Την υπ’ αριθμ. 20/2019 Απόφαση του
Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» για
υποβολή αίτησης – πρότασης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Άθληση για
Όλους» 2019-2020.
5. Το υπ΄αριθμ. 475208/16567/ 1373/
417/06-09-19 έγγραφο του Γ.Γ.Α. περί
εγκρίσεων των γενικών προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους Μεγάλης Διάρκειας, περιόδου 2019-2020.
6. Το υπ΄ αριθμ. 475220/ 16570/ 1375/
418/06-09-2019 έγγραφο του Γ.Γ.Α.
περί εγκρίσεων των ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης
Διάρκειας, περιόδου 2019-2020.
7. Την υπ’ αριθ. 439980/ 15334/ 1266/ 1408-2019 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
και των Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και
Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ 3200/Β΄/21-082019), 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 2019-2020», σύμφωνα με την οποία

ΕΒΔΟΜΗ

για το ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» εγκρίθηκαν
έξι (6) θέσεις.
8. Την υπ’ αριθ. 68/2019 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 2019-2020.
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019 για την κάλυψη της μισθοδοσίας,
που
θα
βαρύνει
τον
Κ.Α.Ε.
15.6041.0001.
10. Τον Κ.Α. Εσόδων 0529.0003 έτους
2019 «Έσοδα Προγραμμάτων Πολιτισμού Αθλητισμού».
Ανακοινώνει
την πρόσληψη τεσσάρων (4) 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 2019 – 2020,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες
με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

Tμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κρωπίας
O Δήμος Κρωπίας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του
Δήμου Κρωπίας στο οποίο θα υλοποιηθούν
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και
Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα προγράμματα:
1 Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)50
2 Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(Social media)
25
5 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234
Πληροφορίες: Δημητριάδου Κυριακή
Τηλέφωνο : 213-20 23 893
Email : k.dimitriadou@halandri.gr,
Χαλάνδρι, 29/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 52113
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
• ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,
Κεντρική
Πλατεία
Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03
Μαρκόπουλο Μεσογαίας, υπόψη κας
Γκουλιούμη Μαρίας και κας Κιμπεζή
Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας:
22990 20178, 22990 20124). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία μέσα στην οποία θα
υποβληθούν οι αιτήσεις είναι 10 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση
της ανακοίνωσης. Η αίτηση θα πρέ-

πει 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 παρο-

χής 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.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠ. ΔΡΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ (3)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ»
5ετούς
διάρκειας και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ
(5) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», Α.Μ. 122/2019, προϋπολογισμού 1.215.800,00€
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω
των ορίων, με αντικείμενο την «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΤΡΙΩΝ
(3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» 5ετούς διάρκειας και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕ-

καθημερινή ζωή
25
6 Πράσινη Επιχειρηματικότητα
25
7 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
8 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
25
9 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα
(σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη
εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)
25
10 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας
50
11 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
12 Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες 25
25
13 Διακόσμηση εσωτερικών χώρων
14 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
25
15 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες
Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και
μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για δηλώσεις, Τηλ. :2106026441
Email: koin.ypir.dkropias@gmail.com

ΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά (Α.Μ. 122/2019). Συνολικής
προϋπολογισθείσης
δαπάνης
1.215.800,00€
➢ Η προμήθεια αποτελείται από τα τμήματα:
ΟΜΑΔΑ 1:«Χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing) τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας
24m3», διάρκειας πέντε (5) ετών,
προϋπολογισμού
985.800,00€
συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.
ΟΜΑΔΑ 2:«Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με
ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων», προϋπολογισμού
150.000,00€, συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.
ΟΜΑΔΑ 3:«Προμήθεια ενός (1) ΒΑΝ με
καύσιμο πετρέλαιο (μεταχειρισμένο)»,
προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπ/νου
Φ.Π.Α 24%.

ΟΜΑΔΑ 4:«Προμήθεια δύο (2) ανοιχτών
ημιφορτηγών ανατρεπόμενων με καύσιμο
πετρέλαιο (μεταχειρισμένα)», προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.
➢ Τα προς προμήθεια οχήματα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
34144512-0: «Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων»
42414410-8: «Γερανοί για φορτηγά»
34136100-0: «Μικρά φορτηγά»
34131000-4: «Ημιφορτηγά»
➢ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό 82219
(για την Ομάδα 1), 82220 (για την
Ομάδα 2), 82221 (για την Ομάδα 3) &
82222 (για την Ομάδα 4).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών

16/12/2019 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

09/01/2020 και ώρα 15:00μ.μ.

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών

16/01/2020 και ώρα 10:00π.μ.

➢ Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για
το σύνολο μίας ή και περισσότερων ομάδων/τμημάτων (1, 2, 3 & 4) των υπό προμήθεια οχημάτων.
➢ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής
σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
OΛΟΓΡΑΦΩΣ
(σε €)
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1:
Χρηματοδοτική μίσθωση τριών (3) Απορριμματοφόρων
795.000,00
7.950,00
(Επτά χιλιάδες εννιακόσια
τύπου πρέσας χωρητικότητας 24m3
πενήντα ευρώ)
ΟΜΑΔΑ 2
Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων
120.967,74
1.209,68
(Χίλια διακόσια εννιά ευρώ και
με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή
εξήντα οχτώ λεπτά)
κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων
ΟΜΑΔΑ 3
Προμήθεια ενός (1) ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο (μεταχειρισμένο)
16.129,03
161,29
(Εκατόν εξήντα ένα ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτά)
ΟΜΑΔΑ 4
Προμήθεια δύο (2) ανοιχτών ημιφορτηγών ανατρεπόμενων
48.387,10
483,87
(Τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ
με καύσιμο πετρέλαιο (μεταχειρισμένα)
και ογδόντα επτά λεπτά)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+2+3+4
980.483,87
9.804,84
(Εννέα χιλιάδες οχτακόσια τέσσερα
ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά)
➢ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
➢ Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
➢ Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
➢ Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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στα πεταχτά
ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
ΚΑΛΕΣΜΑ στην ΑΝΟΙΧΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β., θα πραγματοποιήσει την 18η ανοιχτή γενική συνέλευση, την
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.30 πμ, στην
αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλας).
Η προτεινόμενη ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:
· Σύντομη ενημέρωση για τις πρόσφατες εκλογές και το
μετεκλογικό σκηνικό.
· Ενημέρωση για τα σημαντικά και επίκαιρα θέματα του
Δήμου θέματα που εξελίσσονται.
· Συζήτηση για την συνέχιση της δυναμικής πορείας της
ΡΙ.ΚΙ.Π. στην νέα αυτοδιοικητική περίοδο με δεδομένο
το νέο πολιτικό σκηνικό και εξελίξεις.
· Ενδυνάμωση του συντονιστικού οργάνου με νέα μέλη
και καθορισμός τομέων δράσης.
· Προτάσεις για την ενεργοποίηση και την συμμετοχή
των μελών στις δραστηριότητες της ΡΙ.ΚΙ.Π και την διεύρυνση των διεργασιών ενημέρωσης των πολιτών για
αυτές.
· Απολογισμό των οικονομικών της κίνησης και της λειτουργίας και διαχείρισης των μέσων διαλόγου και επικοινωνίας.

Το Συντονιστικό της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

ΑΔΑ: Ω7ΩΜΩΛ6-7ΝΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί: 29-11-2019
Αρ. Πρωτ. : 19893
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες:Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει:
Τη διενέργεια ανοικτού KATΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγωνισμού, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου
με τίτλο: «Συντήρηση οδών 2019» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη
ΤΥ/45/2019.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση
του έντυπου της οικονομικής προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η εκτέλεση εργασιών
προκειμένου να γίνει επισκευές οδοστρωμάτων, αποκατάσταση των λάκκων που δημιουργούνται από φθορά
λόγω χρήσης των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, καθώς και αποκατάσταση των τομών που κάνει η
υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου κατά
την επισκευή βλαβών του Δικτύου
Ύδρευσης.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 50230000-6

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα μέσω
της
Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου
2019, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2018
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Τρίτη 17/12/2019 και ώρα 14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
11:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική)
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη, άμεσα
& δωρεάν όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 173.600,00 € και αναλύε-

ΔΙΚΤΥΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Απλήρωτες
παραμένουν
χιλιάδες σχολικές καθαρίστριες
Πάνω από 9000 χιλιάδες
εργαζόμενες με το καθεστώς των συμβάσεων
έργου που εργάζονται
καθημερινά για την καθαριότητα των δημόσιων
σχολείων
όλης
της
χώρας
παραμένουν
απλήρωτες
από την
αρχή της σχολικής χρονιάς.
Οι εργαζόμενες καθαρίζουν τα δημόσια σχολεία,
με άθλιους μισθούς πείνας και εξαθλίωσης, που
για την πλειοψηφία δεν
υπερβαίνει τα 350 ευρώ
ται σε:
Δαπάνη Εργασιών 103.168,75 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.570,38 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.260,87 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Φ.Π.Α 24% 33.600,00 Ευρώ
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 τάξεως και
άνω για έργα κατηγορία ΟΔOΠOIIAΣ.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι δύο χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (2.800,00€), πρέπει
να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 12 μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει
ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

το μήνα, αφού η αμοιβή
τους καθορίζεται με βάση
τις σχολικές αίθουσες
που καθαρίζουν.Τις αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενες που αμείβονται με
το κομμάτι-αίθουσα- ενώ
παρέχουν μια καθημερινή, αναγκαία εργασία
και θα έπρεπε να έχουν
μόνιμη σχέση εργασίας
και να αμείβονται με την
κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
Ακόμα κι αυτοί οι μισθοί
πείνας δεν έχουν καταβληθεί, αφού η κυβέρνηση σωπαίνει και δεν
δίνει λύση, ώστε να καταβάλλεται άμεσα η μισθοδοσία.
Το Υπουργείο Παιδείας
κυριολεκτικά εμπαίζει τις
εργαζόμενες, καθώς από
κοινού με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), που
είναι ο αρμόδιος φορέας
για τη διεκπεραίωση της
πληρωμής των καθαριστριών και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο για
το σκοπό αυτό, ρίχνουν
το μπαλάκι της ευθύνης ο
ένας στον άλλο, αδιαφορώντας εάν οι εργαζόμενες θα πληρωθούν ή όχι.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.
ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε
μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια,
θέα στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.
Πληροφορίες 6944574132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.
από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking
οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΡΩΠΙ νέα άδεια Φαρμακείου.
Πληροφορίες 6944574132

Εθνική
Τηλε-Γραμμή
για τα παιδιά SOS
1056
Για συμβουλευτική
υποστήριξη σε παιδιά και
ενήλικες καλέστε την
«Ευρωπαϊκή Γραμμή
Υποστήριξης Παιδιών
116111»

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΤΑΥΡΟ Αττικής νέα άδεια Φαρμακείου. Πληροφορίες 6944574132

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό
Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση
Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από
πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού, εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος
(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30 μέτρα),
δίπλα σε αγορά, άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

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

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

Ηλεκτρονική κάρτα προστασίας υγείας
Σε συνέντευξη Τύπου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης, παρουσίασε τους στρατηγικούς άξονες
της Περιφέρειας για την προάσπιση της δημόσιας
υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε τη δημιουργία κάρτας
πρόληψης για την υγεία των πολιτών καθώς και τους
κεντρικούς άξονες της πολιτι
κής, που θα αναπτυχθούν και
στους 66 Δήμους της Αττικής σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ.
Μία από τις ενέργειες είναι η
ηλεκτρονική αυτή κάρτα, που
αποκτάται με την εγγραφή του
πολίτη σε μια ειδική ηλεκτρο
νική πλατφόρμα μέσω της
οποίας θα ενημερώνεται με μη
νύματα στο κινητό ή στο email
του για τις εξετάσεις που χρειάζεται να κάνει σε επί
πεδο πρόληψης υγείας, αλλά και σε κάθε άλλη περί
πτωση που ο δήμος ή η Περιφέρεια θέλει να τον
ενημερώσει για θέματα της υγείας του που τον αφο
ρούν προσωπικά.
Η δικτύωση με τους Δήμους της Αττικής έχει εξασφα
λιστεί μέσω και των ΚΕΠ Υγείας τα οποία αποτελούν
Δημοτικές Δομές, που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο ενός
ολοκληρωμένου Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών
Προαγωγής της Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής

στους Δήμους της Χώρας.
Το πρόγραμμα της Περιφέρειας, όπως ανακοίνωσε ο
Γ. Πατούλης, ήδη βρίσκεται στη φάση της προετοι
μασίας και θα αρχίσει σταδιακά να μπαίνει σε εφαρ
μογή από τον Μάρτιο του 2020. Στο διάστημα που
μεσολαβεί θα γίνουν οι ανα
γκαίες ενέργειες για να ενταχ
θούν
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα οι πολίτες που το
επιθυμούν. Παράλληλα θα
πραγματοποιηθούν συναντή
σεις σε όλους τους περιφερει
ακούς τομείς, παρουσία και
των δημάρχων, προκειμένου να
προσδιοριστεί το πλαίσιο συ
νεργασίας και οι τομείς ανά
πτυξης του προγράμματος.
Όπως επισημάνθηκε και από τον επιστημονικό συ
νεργάτη του Περιφερειάρχη Αττικής Σ. Παπασπυρό
πουλο, «είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που
επιχειρείται η εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων
screening του πληθυσμού μέσα από ένα θεσμοθετη
μένο αυτοδιοικητικό πλαίσιο σε βάθος χρόνους και
όχι αποσπασματικά. Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη των
ΚΕΠ Υγείας των Δήμων της Αττικής θα έχουν  με τη
συγκατάθεση του πολίτη  το follow up της διατήρη
σης της υγείας του».
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...για την υγειά μας
Ορμόνες και Έρωτας
Πλησιάζοντας προς το τέλος της συγγραφής ενός βιβλίου, σε ενα στάδιο πνευματικής ωρίμανσης και ερωτικής αποφώνησης ζωής (οπως στο ματς στα αποδυτήρια,
ναι), ο καθένας ας τοποθετήσει τον εαυτό του στο
πρώτο του βήμα και ας θυμηθεί…

‘Ερωτας, επιθυμία και πράξη, αντί επιλόγου.
Δες τι ορίζει αυτός ο μάγος της φύσης που λέγεται ορμόνη, που την έδωσε η φύση (ίσως και ο Θεός) για να
γουστάρουμε, για να κινητοποιούμαστε, για να σηκωνόμαστε από τον καναπέ και να κυνηγάμε την αιτία της
ύπαρξής μας, της παρουσίας μας στη φύση. Δες τί θα
πει ένστικτο, γιατί δόθηκε το ένστικτο και τί χρειάζεται
στο σώμα το οιστρογόνο, το ανδρογόνο και αυτή η μαγική και ερωτική χημεία που μας κάνει να βιώνουμε το
ιερότερο των συναισθημάτων, τον έρωτα και την παρόρμηση.
Δεν ξέρω πόσοι εκ των αναγνωστών είχαν την ευλογία
από το μαγικό ραβδάκι της φύσης να το βιώσουν, αλλά
η ερωτική πράξη με συναίσθημα, είτε αυτό λέγεται έρωτας, είτε αγάπη, είναι μία (και όχι μια, όπως θα τόνιζε
και ο Κάλβος στις Ωδές) από τις ωραιότερες στιγμές
στην πορεία του ανθρώπινου είδους στη διαδρομή του
στον χωροχρόνο. Δεν θα το βιώσεις συχνά, αν και εφόσον έχεις την τύχη να το βιώσεις.
Η αγάπη για την ψυχή και για το πνεύμα που συνοδεύεται από τη μετουσίωση σε ερωτική και σωματική συνένωση, είναι η επιτομή της επιθυμίας και της
πραγμάτωσής της.
Τώρα που γράφω βάζω στο ριπιτ ένα τραγούδι που για
εμένα σημαίνει πολλά (δεν έχει σημασία, το ξέρω, απλά
έχω σταγόνες ματαιοδοξίας και το γράφω, δε βαριέσαι).
Στο ριπίτ για να μου κρατάει πάνω από 5 και 52 δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας το τραγούδι και να μου
δημιουργεί παρατεταμένη ατμόσφαιρα, τέτοια ώστε να
ανατάσσομαι ψυχικά και να ανεβαίνω στο επίπεδο της
συναισθηματικής και ψυχικής τελείωσης, τέτοιο ως είναι
ο έρωτας και το νοερό ταξίδι.
Εικάζω οτι αν το ξαναδιαβάσω, θα πρέπει να είμαι μάλλον πιο ρομαντικός από πριν, από στιγμές που κατακεραύνωνα σκωπτικά συμπεριφορές και απόψεις
εκκλησίας από τη μία και σύγχρονης πορνείας, από την
άλλη. Για εμένα αυτή η μουσική τώρα είναι κάποιοι που
κάποτε συνόδευσαν τα πρώτα μου ερωτικά σκιρτήματα
στην εφηβεία, που λέγονται Simon & Garfunkel και που
εξύμνησαν κάτι μεταξύ ροκ, ποπ και έρωτα, απογειώνοντας ορδές κόσμου στο Central Park της Νέας Υόρκης το
1981.

Κάποιοι μουσικοί που απλά βρέθηκαν εκεί στην κατάλληλη στιγμή, τότε δηλαδή που οι εκλυτικές ορμόνες της
υπόφυσής μου ξύπνησαν ένα πρωινό που έκανα μαθηματικά και με έκαναν να φτερουγίσω, να πεταρίσω σαν
να έχω μια εσωτερική φούντωση και να σκεφτώ (για
πρώτη φορά στη ζωή μου, εξ’ ου και το θυμάμαι) ένα κορίτσι από το σχολείο.
Την πρώτη φορά που αυτό το μικρό μόριο στο βάθος του
εγκεφάλου μου, πέταξε μια ορμόνη σε ριπές, όπως τα
πυροτεχνήματα που έβλεπα επί 21 λεπτά την 4η Ιουλίου
από το μπαλκόνι μου στον 14ο όροφο στην Ουάσιγκτον,
20 περίπου χρόνια μετά και τα χάζευα σαν μικρό παιδί.
Την πρώτη φορά που η φύση επέλεξε ότι είναι η ώρα
μου να γίνω άντρας, να μεγαλώσω και βιολογικά να ενηλικιωθώ και να νιώσω σκίρτημα στην καρδιά κοντά
(κάπου εκεί τοπογραφικά νιώθουμε το φτερούγισμα) και
αντί να βλέπω τα x και τα y των εξισώσεων, να ταξιδεύω
και να με ξυπνάει η φωνή του μαθηματικού, «ε Κωστή,
εδώ είμαστε, πού χάθηκες πάλι?».
Τη φορά που σε κάθε άνθρωπο ξυπνάει όλο αυτό το μεγαλειώδες δημιούργημα της υπόφυσης, του συντονιστή
των ορμονών και μας ραντίζει με αυτή τη μαγεία των ορμονών που τρέχουν ιλιγγιωδώς μέσω του αίματος και
ξυπνάνε τις γονάδες μας, τους όρχεις και τις ωοθήκες,
ώστε να παράξουν σεισμό πολλών ρίχτερ. Ρίχτερ ή μποφόρ, πολλά, τόσο πολλά που να μας κάνουν να ξανασκεφτούμε το κορίτσι μας οι στρέιτ, το αγόρι τους οι
γκει, τον όποιον ο διαφυλικός, ό,τι γουστάρει ο καθένας
στην τελική σε αυτή τη φύση, γιατί απλά το γουστάρει
και γιατί όσοι νόμοι και να βγουν, όσες νόρμες και να
μπουν, θα το γουστάρει, θα τον ξυπνάει, θα τον καρδιοχτυπά και θα τον κάνει να νιώθει οτι πλημμύρισε με
χαρά. Ριχτερ και μποφορ ικανά να απλώνουν πέπλο και
να βάζουν ένα φίλτρο μπροστά από όλα, ώστε να τα
βλέπει ο άνθρωπος ωραιότερα.
Στην ιατρική όλα ορίζονται ώστε να μπορούν να περιγραφούν. Αν λοιπόν ορίσουμε κάπως έτσι τον έρωτα,
τότε είναι από τα ωραιότερα συναισθήματα και σας προκαλώ να τον αντιλαμβάνεστε ως τέτοιο, να τον ζείτε και
να τον αφήνετε να μπει παντού. Τον ορίσαμε άλλωστε,
άρα τον δεχθήκαμε, τον προσδιορίσαμε και τον περιγράφουμε. Μένει μόνο να τον αποδεχθούμε και να τον απενοχοποιήσουμε.
Μόνη παρέμβαση σε αυτό το μικρό ταξίδι που κάναμε σε
αυτές τις σελίδες, μόνη παρέμβαση στον ορισμό που
δώσαμε στον έρωτα, είναι ότι ο έρωτας έχει κάτι περισσότερο από στεγνή ιατρική περιγραφή και αυτό δεν είναι
άλλο από το ότι μπορεί να οριστεί αυθαίρετα από τον
καθένα.

Ο καθένας μπορεί και δικαιούται να τον νιώσει με μουσική υπόκρουση από Βιβάλντι και Μπιτλς μέχρι λαϊκά καψουροτράγουδα πιωμένος και να τον νιώσει όπως θέλει,
όσο θέλει, προς όποιον θέλει και για όσο θέλει.
Ο έρωτας είναι η σχετικά απτή περιγραφή της ψυχικής
ανάτασης και ολοκλήρωσης, είναι το ωραίο χρωματιστό
φίλτρο σε όλα. Σε κάθε έμβιο ον, είναι το εναρκτήριο λάκτισμα σε ένα παιχνίδι που ξυπνάει όλες τις αισθήσεις
να δουλέψουν και να ολοκληρωθούν σε μία μοναδικής
ιερότητας ερωτική πράξη, κορύφωσης και οργασμού, με
απώτερο σκοπό ίσως την αναπαραγωγή, ίσως και την
παροδική χαρά. Ανάλογα πώς θα το δει ο καθένας… η
φύση -πάντως- μας άφησε αυτή την επιλογή. Σειρά σας.
Κωστής Μιχαλάκης, Ενδοκρινολόγος, MD, PhD,SCOPE,
kostismichalakis@hotmail.com
πηγή: armonia-zoi.gr

«Η Εθνική Στρατηγική για
την επιδημία του HIV»
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
των Ελλήνων οργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Η Εθνική
Στρατηγική για την επιδημία του HIV», στις 3 Δεκεμβρίου
2019, ώρα 11.00, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των
Ελλήνων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Kωνσταντίνος Αν. Tασούλας, Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων
Βασίλειος Κικίλιας, Υπουργός Υγείας
Βασίλης Οικονόμου, Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Σ.Δ.Υ.
Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας
«Θετική Φωνή»
Παναγιώτης Αρκουμανέας, Πρόεδρος Ε.Ο.Δ.Υ.
Γιώτα Τουλούμη, Συντονίστρια Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίουγια τον ΗIV
Μάριος Λαζανάς, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής
Υγείας, Παν/μιο Πελοποννήσου
Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ΠαΔΑ
Θα ακολουθήσoυν παρεμβάσεις
Ώρα Έναρξης 11.00
Ώρα Προσέλευσης 10.30
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Εντυπωσιακή συμμετοχή στον ιστορικό
Χειμερινό Διάπλου του ΝOΒουλιαγμένης!
Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 16ος Χειμερινός Διάπλους του Ναυτικού Ομίλου
Βουλιαγμένης,
συγκεντρώνοντας
500
χειμερινούς κολυμβητές, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου.

Τα έσοδα του Διάπλου θα διατεθούν για την ενίσχυση
των Αθλητικών Σχολών του ΝΟΒ, που προάγουν τον
αθλητισμό του υγρού στίβου στα παιδιά.

Ο Χειμερινός Διάπλους του Ν.Ο.Β., έφερε κοντά
Olympians, πρωταθλητές και ερασιτέχνες κολυμβητές
με μοναδικό στόχο να κολυμπήσουν και να μεταδώσουν το μήνυμα για άθληση, ενεργοποίηση και έναν
υγιεινό τρόπο ζωής. Με αυτό το όραμα ο Διάπλους
ξεκίνησε από μία παρέα Μελών του Ομίλου το 2002
με πρωτεργάτη την Λίλα Κολοκοτρώνη, προς τιμήν
της οποίας διεξήχθη ο φετινός αγώνας.
Οι κολυμβητές επέλεξαν μία από τις τρεις εναλλακτικές διαδρομές στα 750, 1.500 και 3.000 μέτρα, με ή
χωρίς στολή, εντός του κόλπου της Βουλιαγμένης.
Η Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης
Στέλλα Λαζάρου δήλωσε: «16ος χρόνος για τον ιστορικό πλέον Χειμερινό Διάπλου του Ν.Ο.Β. και βλέπω
με συγκίνηση 500 συνάνθρωποί μας, καταξιωμένους
αθλητές που έχουν φτάσει σε Ολυμπιακό επίπεδο,
πρωταθλητές και ερασιτέχνες κολυμβητές να κολυμπούν μαζί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μαζικού αθλητισμού στην όμορφη Βουλιαγμένη. Ευχαριστώ όλους
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ομίλου για
άθληση, ευχαριστώ τους χορηγούς μας που μας στήριξαν με εμπιστοσύνη και εύχομαι και του χρόνου!»

Η Πρόεδρος του Ν.Ο.Β. Στέλλα Λαζάρου απονέμει τιμητικό κύπελλο στην ομάδα «Lila K. Swimming Team» προς τιμήν της Λίλας
Κολοκοτρώνη, πρωτεργάτη του Χειμερινού Διάπλου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο δήμαρχος
του Δήμου ΒΒΒ Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Πολλοί και μεγάλοι οι χορηγοί της εκδήλωσης πρόσφεραν ανάλογα, δώρα, ανάλογα με το αντικείμενό
τους.

Βραβεία στους κορυφαίους
του Αθλητισμού από τον ΠΣΑΤ
(Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Αθλητικού Τύπου)
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Κορυφαίων του
Ελληνικού Αθλητισμού για το 2019, που διοργανώνει
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ),
στην οποία μετέχουν οι αθλητικοί συντάκτες – μέλη
του συνεχίζεται κανονικά και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και ώρα 12μ.
Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα ανά
κατηγορία, καθώς επίσης και οι 3 επικρατέστεροι / επικρατέστερες με αλφαβητική σειρά, εν’ όψει της εκδήλωσης βράβευσής τους, που θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Banquet).
Να θυμίσουμε ότι η ψηφοφορία για τους Κορυφαίους
όλων των αθλημάτων διεξάγεται εδώ και 66 χρόνια
αδιαλείπτως.
Aνάμεσα στα υποψήφια ονόματα για βράβευση, είναι
και το δίδυμο της Κωπηλασίας που πήραν το χρυσό
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Κ23
(2πλό Σκιφ), ΚΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ και η Βουλιώτισσα
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ευχόμαστε να τις δούμε ανάμεσα στους κορυφαίους
αθλητές της χρονιάς.

Διασυλλογικός αγώνας κατηγορίας σκαφών
Laser 4,7 – Radial – Standard στον ΝΑΟΒ
Το Σαββατοκύριακο 23-24 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη στον
Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας ο διασυλλογικός αγώνας
κατηγορίας σκαφών Laser 4,7 – Radial – Standard.
Η συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών από 18 Ομίλους
ήταν μεγάλη, αριθμώντας τα 94 σκάφη συνολικά, στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών και Αγοριών-Κοριτσιών. Εκτός
από τους γειτονικούς ομίλους του Σαρωνικού και των
γύρω περιοχών τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία
τους και ο Ν.Ο. Άνδρου, ο Ν.Ο. Πάρου, ο Ν.Ο.Αντίπαρου
και ο Ι.Ο.Χαλκίδας.

Η αθλήτρια Ν.Α.Ο.Β Μαρίνα Καγιαλή, με την καθοδήγηση
του προπονητή του ΝΑΟΒ Γιώργου Φλωρίδη, διακρίθηκε
κερδίζοντας το έπαθλο για την 3η θέση στα Laser RDL
Γυναικών, ενώ στα laser RDL διακρίθηκαν, στις τρεις πρώτες θέσεις, γυναίκες των ομίλων του Δήμου ΒΒΒ, ΝΟΚΒ,
ΝΟΒ και ΝΑΟΒ.
Μετά το τέλος των Ιστιοδρομιών, και αφού διαπιστώθηκε
από την Επιτροπή Αγώνων ότι δεν υπήρχε καμία ένσταση,
ο ΝΑΟΒ έκλεισε τον αγώνα με την απονομή των επάθλων
στους νικητές, ανάλογα με την κατηγορία.
Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών:

Στην φωτογραφία διακρίνονται από δεξιά οι: Κ. Καμαρωτός (Ταμίας ΝΑΟΒ), Ν. Δήμου (Σύμβουλος Αθλητικού Τμήματος ΝΑΟΒ)
και οι νικητές του αγώνα.

Την πρώτη ημέρα του αγώνα δεν είχε καθόλου αέρα και
δεν πραγματοποιήθηκαν ιστιοδρομίες. Την δεύτερη ημέρα
ο καιρός ήταν ιδανικός για τους αγώνες κι ο ανατολικός
άνεμος που φυσούσε στον χώρο που στήθηκε ο στίβος, με
ένταση στους 8-12 κόμβους, επέτρεψε την ομαλή διεξαγωγή συνολικά 3 κουρσών.

LASER 4,7
ΑΓΟΡΙΑ
1 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)
2 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ (ΝΟΑΜ)
3 ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΟΒ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)
2 ΑΡΒΑΝΙΤΙΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)
3 ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΝΟΑΣ)
LASER RDL
ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΟΕΦ)
2 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)
3 ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΕΑΝΑΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΣΕΑΝΑΤΚ)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ
ΝΟΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΟΚΒ)
2 ΖΑΜΙΤ ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΗ
ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΟΒ)
3 ΚΑΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΑΟΒΟΥΛΑΣ (ΝΑΟΒ)
LASER STD
1 ΛΑΓΑΡΟΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ
ΝΟΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
2 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΟΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
3 ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΝΟΑΣ)
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 1
Αλλαγή δεδομένων στην κορυφή
Αλλαγή δεδομένων στην κορυφή της Super League 1, και
μάλιστα μια βδομάδα πριν από το ντέρμπι μεταξύ των δύο
διεκδικητών του τίτλου, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, επιφύλαξε
η 11η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» στραβοπάτησαν στη
Νέα Σμύρνη, όπου έμειναν στο 1-1 με τον Πανιώνιο (Εμανουηλίδης 88' - Βαλμπουενά 54' πέναλτι), κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι πρωταθλητές, οι οποίοι χάρη στη νίκη τους με
1-0 επί της ΑΕΛ (Σβιντέρσκι 16') έπιασαν τον Ολυμπιακό
στην 1η θέση.
Κατά τ' άλλα, μεγάλη νίκη 2-1 πήρε ο Ατρόμητος στο Περιστέρι
επί του ΟΦΗ, με τον Γιακουμάκη να πετυχαίνει το νικητήριο
γκολ στις καθυστερήσεις. Στο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ΑΕΚ και
Αρης έμειναν στο 1-1 (Μάνταλος 81' πέναλτι - Λάρσον 64'), με
τους Θεσσαλονικείς να είναι καλύτεροι αν και με 10 παίκτες
(αποβολή Ιντέγε στο 52'). Χωρίς τέρματα έληξαν τα Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης - Βόλος.
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 27, ΠΑΟΚ 27, ΑΕΚ 18, ΟΦΗ 16,
Αρης 16, Ξάνθη 16, Λάρισα 15, Ατρόμητος 14, Παναθηναϊκός 13, Λαμία 13, Βόλος 13, Αστέρας 11, Παναιτωλικός 4,
Πανιώνιος 3.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Απομακρύνεται το Τόκιο
για τον Πετρούνια
Το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης
Πετρούνιας στο προ-Ολυμπιακό Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Κότμπους της Γερμανίας. Ενα
λάθος στην «έξοδο» ήταν ικανό να τον αφήσει πίσω από
τον Κινέζο Γιανγκ Λιου, που πήρε το χρυσό. Ετσι, η προσπάθεια του Ελληνα πρωταθλητή για πρόκριση στους
Ολυμπιακούς του Τόκιο δυσκολεύει, καθώς ο Λιού προηγείται με τρεις νίκες στη σειρά στα Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Πετρούνιας χρειάζεται χρυσό και στα τρία εναπομείναντα
Παγκόσμια Κύπελλα τους πρώτους μήνες του 2020 (Μελβούρνη 20-23/2, Μπακού 12-15/3 και Ντόχα 18-21/3) και παράλληλα να έχει μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογιών.

BASKET LEAGUE
Σαρωτικός ΠΑΟ,
χαμογέλασαν ΑΕΚ και Αρης
Με μια σαρωτική εμφάνιση, κατά την οποία έσπασε όλα τα
«κοντέρ» και σημείωσε ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία του
(21/33), ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ με
το εκκωφαντικό 130-81 για την 8η αγωνιστική της Basket
League. Αλλα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η ευρεία
νίκη του Αρη επί του Περιστερίου (72-59) και το σημαντικό
«διπλό» της ΑΕΚ στο Λαύριο (73-60).
Στους υπόλοιπους αγώνες: Ιωνικός - Κολοσσός Ρόδου 7986, ΠΑΟΚ - Ρέθυμνο 78-56, Λάρισα - Ηφαιστος 58-63, Προμηθέας Πάτρας - Πανιώνιος 87-76.
Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 15, Περιστέρι 14, Προμηθέας
14, Λαύριο 13, Ηφαιστος 13, Κολοσσός 12, ΑΕΚ 12, Ιωνικός
12, ΠΑΟΚ 11, Ηρακλής 11, Πανιώνιος 10, Λάρισα 10, Αρης
10, Ρέθυμνο 10.

WADA
Προς νέα τιμωρία της Ρωσίας;
Τον αποκλεισμό της Ρωσίας από διεθνείς διοργανώσεις
κλασικού αθλητισμού για άλλα τέσσερα χρόνια προτείνει η

Επιτροπή Συμμόρφωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), σύμφωνα με σχετική είδηση στα διεθνή
ΜΜΕ. Η πρόταση φέρεται να έρχεται μετά τη διαπίστωση
ελλείψεων στα στοιχεία που ανέκτησε η ρωσική υπηρεσία
κατά της φαρμακοδιέγερσης από το εργαστήριο της Μόσχας τον περασμένο Γενάρη. Η Επιτροπή του WADA κάνει
λόγο για μια εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις συστάσεις του Οργανισμού για κατάθεση του
ακριβούς αντιγράφου των στοιχείων από το εργαστήριο.
Θυμίζουμε ότι ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ της Ρωσίας (RUSADA) είχε κατηγορηθεί για μη συμμόρφωση αρχικά το Νοέμβρη του 2015, όταν στην έκθεσή του ο δικηγόρος
αθλητικών υποθέσεων Ρίτσαρντ ΜακΛάρεν είχε κάνει λόγο
για εκτεταμένη διαφθορά και κρατικά υποστηριζόμενο πρόγραμμα φαρμακοδιέγερσης στον ρωσικό στίβο. Αντίστοιχη
έκθεση, με περισσότερα στοιχεία, υπήρξε και το 2016.
Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του WADA, η οποία θα συνεδριάσει στις 9
Δεκέμβρη στο Παρίσι.
Περιστέρι: Λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να επισημοποιηθεί η λύση της συνεργασίας του Περιστερίου με
τον Ηλία Ζούρο. Ο Ελληνας τεχνικός απ' ό,τι φαίνεται θα
πληρώσει το «μάρμαρο» για τη βαριά ήττα από τον Αρη,
παρά το γεγονός ότι η συνολική μέχρι τώρα πορεία της
ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι πολύ καλή. Παράλληλα, επιστρέφει στο τεχνικό τιμ του Περιστερίου ο Γιάννης Καλαμπόκης, μετά τη θητεία του στο τιμ της Εθνικής
ομάδας.
All Star Game: Στο Ηράκλειο, στο κλειστό «Δύο Αοράκια»
στις 8 και 9 Φλεβάρη, θα διοργανωθεί το 24ο All Star Game,
όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ. Η διοργάνωση επιστρέφει στο
Ηράκλειο μετά από 10 χρόνια και στην Κρήτη μετά από 6
(το 2014 είχε γίνει στα Χανιά). Στο ίδιο γήπεδο, στα «Δύο
Αοράκια», μια βδομάδα μετά (Κυριακή 16 Φλεβάρη) θα διεξαχθεί και ο τελικός του Κυπέλλου.

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός
στην επιστροφή Πιτίνο
Ο Αμερικανός τεχνικός πρόσφατα ανέλαβε και την τεχνική
ηγεσία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, με στόχο να την οδηγήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Έτσι, στο «Νίκος Γκάλης» περιμέναμε να δούμε αγώνα και
τελικά βρεθήκαμε σ’ ένα τρελό πάρτι.
Το λάθος της παρέας του Περάσοβιτς είναι πως πίστεψε ότι
μπορεί να αντιπαραθέσει ταλέντο στο ταλέντο και να πάρει
το ματς από την επίθεση. Απλά έστρωσαν… βούτυρο στο
ψωμί των γηπεδούχων, που είπαν «ευχαριστώ» κι άρχισαν
να βομβαρδίζουν. Κι όταν μιλάμε για… «τρίποντες βόμβες»,
καλώς ορίσατε στον κόσμο του Τζίμερ Φριντέτ, ο οποίος
ένιωσε σαν να ήταν στο πρώτο εφηβικό του πάρτι. Για τους
Βάσκους, δεν μπορώ να πω με σιγουριά πώς ένιωθαν, όταν
τον έβλεπαν να σκοράρει από παντού.
Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με
νταμπλ σκορ (5-10), αλλά με σερί 7-0 οι «πράσινοι» έβαλαν
το τρένο στις ράγες κι αν δεν ήταν τα τρίποντα του Στάουσκας, η… πλάκα θα είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν για μια περίοδο, αλλά μετά άρχισε η
κατηφόρα.
Παρότι ισοφάρισαν με τον… ζεστό Στάουσκας, δέχθηκαν
σερί 7-2, στο ημίχρονο η διαφορά έγινε διψήφια (46-36) και
στην Τρίτη περίοδο έγινε η… έκρηξη. Τρελός ρυθμός, που
βόλευε τον Παναθηναϊκό, λάθη που τα τιμωρούσε με τον πιο
αυστηρό τρόπο και Φριντέτ με άδεια να… εκτελεί.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Στα δύσκολα η ΑΕΚ
Στα δύσκολα έστειλε την ΑΕΚ η κλήρωση της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας Χάντμπολ για τη φάση των «16» στο Challenge Cup, καθώς η «Ενωση» θα διεκδικήσει την πρόκριση
στα προημιτελικά με αντίπαλο την ισχυρή Ντράμεν από τη
Νορβηγία. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, 8 - 9
Φλεβάρη, και ο επαναληπτικός στη Νορβηγία, 15-16 του
ίδιου μήνα.

Το ντέρμπι θα κρίνει τις εξελίξεις
Για ακόμα ένα φετινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ, το νόμισμα είχε δύο όψεις. Οι «ερυθρόλευκοι»
για 45 λεπτά κατάφεραν να στριμώξουν στα σχοινιά την Τότεναμ του Ζοσέ Μουρίνιο, στα υπόλοιπα 45΄ όμως γκρέμισαν από μόνοι τους αυτό που προσπάθησαν να χτίσουν.
Ακόμα και έτσι πάντως, η ευρωπαϊκή χρονιά τους δεν έχει
χαθεί, καθώς μπροστά τους υπάρχει ο «τελικός» με τον
Ερυθρό Αστέρα στο Φάληρο, που θα κρίνει το ποια από τις
δύο ομάδες θα συνεχίσει στο Γιουρόπα Λιγκ.
Ομως, μέχρι να φτάσουμε εκεί, μεσολαβεί το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ. Η ισοπαλία την περασμένη αγωνιστική
με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και η βαριά –όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι– ήττα από την ομάδα του Μουρίνιο έχουν
προκαλέσει στους «ερυθρόλευκους» κλυδωνισμούς που η
νίκη την Κυριακή απέναντι στο «Δικέφαλο» σημαίνει πολλά
περισσότερα από τρεις βαθμούς.
Ο Μαρτίνς, που αποθεώθηκε ακόμα και από τον «special
one» για τον τρόπο που έστησε τον Ολυμπιακό στο πρώτο
ημίχρονο, δέχθηκε έντονη κριτική για τη μη έγκαιρη αντίδρασή του στη συνέχεια της αναμέτρησης. Ο Πορτογάλος,
που δεν μπόρεσε να απαντήσει στις κινήσεις του συμπατριώτη του στη σκακιέρα του αγώνα, είναι σίγουρα υπό
πίεση και ίσως πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα την Κυριακή
να του δημιουργήσει «θέμα», όμως αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ότι... παίζει το κεφάλι του απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Αντίθετα, σε πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο Μεριά για το σοβαρό λάθος του στο πρώτο γκολ των Λονδρέζων, αλλά
είναι άδικο να πάρει πάνω του μόνο αυτός όλη την ευθύνη
για την ήττα. Πάντως, όπως φαίνεται, ο Τυνήσιος δύσκολα
θα είναι στην αρχική ενδεκάδα του ντέρμπι, καθώς σε αυτή
θα επιστρέψει ο Παπαδόπουλος. Από κει και πέρα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές, καθώς ο Βαλμπουενά θα ξεκινήσει, ενώ θέση διεκδικεί και ο Γκερέρο,
παρά το γεγονός ότι ο Ελ Αραμπί βρήκε και πάλι δίχτυα.
Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν
στο ντέρμπι της Κυριακής έχοντας την πλάτη τους στον
τοίχο. Το στραβοπάτημα στην Πλατεία έδωσε την ευκαιρία
στον ΠΑΟΚ να τους πιάσει στην κορυφή και είναι δεδομένο
πως με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί ακόμα και η
ισοπαλία θα μοιάζει με αρνητικό αποτέλεσμα.
Σίγουρα το ντέρμπι δεν θα κρίνει το πρωτάθλημα, καθώς
ακόμα υπάρχει δρόμος και… πλέι οφ, η νίκη όμως θα αποτελέσει το καλύτερο τονωτικό για τη συνέχεια, κυρίως δε
για τον Ολυμπιακό.

γιορτές
σημαίνει

Ευχές & Δώρα
Αύριο γιορτάζει ο...,. η... Kάθε ημέρα μια γιορτή!
Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές
δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.
Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται
και από ένα προσωπικό Δώρο!
Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες
θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.
Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο,
αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας
και κάνει, με την αφιέρωσή σας,
αθάνατη την παρουσία σας:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Το Βιβλίο

skaravaios.gr
Ένα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα
μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη,
δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα
από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που
κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».
Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας
και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης
και δημιουργίας.
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