
Ο Πρωθυπουργός της χώρας πήγε στην Κούβα ν’

αποτίσει φόρο τιμής, μ’ έναν ύστατο αποχαιρετισμό,

σ’ ένα μεγάλο σύμβολο της επανάστασης και της

αντίστασης ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό.

Στον commadante Φιντέλ Κάστρο!

Σ’ έναν ηγέτη που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα

του στην υδρόγειο, για πάνω από

μισό αιώνα.

Σ’ έναν ηγέτη που πέρασε στην

ιστορία ως σύμβολο της αντίστα-

σης των καταπιεσμένων· «που
ενέπνευσε πολιτικές και κοινωνι-
κές αλλαγές στη Λατινική Αμε-
ρική» και όχι μόνο. Ο Φ. Κάστρο

και ο Κουβανικός λαός που τον

λάτρεψε – είτε μας αρέσει, είτε

όχι – είναι «ένα παγκόσμιο σύμ-
βολο αγώνα και αντίστασης, που με το παράδειγμά
του ενέπνευσε τους αγώνες των λαών σε ολόκληρο
τον κόσμο», όπως είπε στον επικήδειο που εκφώ-

νησε ο Αλέξης Τσίπρας στην «πλατεία της επανά-

στασης,, στην Αβάνα.

Μακάρι να μπορούσε να εμπνεύσει και την ελληνική

κυβέρνηση! Ο λαός μας έχει δώσει δείγματα και πα-

ραδείγματα, με τελευταίο, το προδομένο δημοψή-

φισμα του 2015. 

Κάθε άνθρωπος, κάθε πολιτικός, κάθε δημοσιογρά-

φος έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Κι ανά-

λογα με τις γνώσεις του και τις ικανότητες

ανεπηρέαστης κρίσης, που διαθέτει, να καταλήγει

στα συμπεράσματά του· θετικά ή αρνητικά.

Δεν δικαιούται όμως, ιδιαίτερα ο πολιτικός, να μη

σέβεται τα ιστορικά γεγονότα και την ιδεολογία του

αντιπάλου του, σε τέτοιες ιερές στιγμές, όταν μά-

λιστα ένας λαός σύσσωμος και όχι στρατευμένος,

όπως ομολογήθηκε γενικά, αποχαιρετά και τιμά τον

ηγέτη του. 

Έναν ηγέτη που δεν ξεσήκωσε τους συναγωνιστές

του από ταξική ανάγκη – γιατί ήταν γόνος ευκατά-

στατης οικογένειας – αλλά από αίσθημα δικαίου
και πατριωτικής συνείδησης.
“Patria o muerte” (Πατρίδα ή θάνατος) ήταν το λά-

βαρο της επανάστασης το 1959, ενάντια στον στυ-

γνό δικτάτορα Μπατίστα, συνεργάτης της Μαφίας

και της αμερικανικής κυβέρνησης, Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

“Μύθοι και αλήθειες για
το ΚΕΛ Σαρωνικού”

Σελίδα  7

3 Προϋπολογισμός στο
Δήμο 3Β

3«Μακριά από την κοινωνία 

και τις ανάγκες της» 
Δημοσθένης Δόγκας

Σελίδα  12

Αμεινίας ο Παλληνεύς: 
20 χρόνια στίβος 

Σελίδα  22

Iστορική νίκη της “Θέτιδας Σελ. 22

Σε καλό δρόμο η αποχέτευση στην Ανατ. Αττική

Οριστικά στην Ψυττάλεια 

ο Δήμος Παλλήνης, 
το Κίτσι, το Κόρμπι και το Χέρωμα

“ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ”
και “Δημοκρατίες”

«Δημοκρατία κρεῖττον 
τυραννίδος»

Περίανδρος (7ος-60ς π.Χ. αι.) 

τύραννος της Κορίνθου. 

Ενας από τους επτά σοφούς. 

Η Παλλήνη πέτυχε

να διοχετεύσει τα

λύματά της στην

Ψυττάλεια. 

Τα Σπάτα - Αρτέμιδα

και Ραφήνα - Πι-

κέρμι δημιουργούν

δικό τους ΚΕΛ.

Το ίδιο και ο Δήμος

Σαρωνικού.
Σελίδα 6, 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

της CIA και του μεγάλου κεφαλαίου. Ξεπούλησε την Κούβα,

τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές και την είχε μετατρέψει

σ’ έναν παράδεισο του τζόγου, με τα ξενοδοχεία – καζίνο,

σ’ ένα πάρτυ πορνείας και ναρκωτικών (μαριχουάνας και

κόκας) κ.λπ., απ’ όπου αντλούσε προμήθειες 10 – 30%.

Κι όταν δεν υπάρχει ο στοιχειώδης σεβασμός της σιωπής σ’

έναν εκλιπόντα ηγέτη και, κυρίως, σ’ έναν λαό που τον ακο-

λούθησε και τον λατρεύει, ε, αυτό είναι ύβρις! Είναι έλλειψη

πολιτικού πολιτισμού. Ακόμη χειρότερα, είναι πολιτικός χου-

λιγκανισμός!

Αυτό, δυστυχώς, διαπιστώσαμε στα τηλεοπτικά «παράθυρα»

που βγαίνουν οι «εκπρόσωποι», σαν κουτσομπόλες να δια-

γωνιστούν με ποιον «ευρηματικό» τρόπο και ύφος θα «στο-

λίσει» η μία την άλλη με τα ηχηρότερα κοσμητικά επίθετα.

Το κακό επεκτάθηκε και στην ασυδοσία των Μ.Κ.Δ. (Μέσων

Κοινωνικής Δικτύωσης).

... «Γνώστες», από τρίτο χέρι, των κουβανικών πραγμάτων,

απεφάνθησαν: Δικτάτορας! (ο Κάστρο) «Μόνος αυτός, (ο

Τσίπρας) απ’ όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες ... πήγε στην

Κούβα μαζί με τον Ντανιέλ Ορτέγκα, τον Εβο Μοράλες, τον

Ραφ. Κορέα...».

Μ’ όλη δηλαδή την πλέμπα, αυτός ο Ευρωπαίος!... Ενώ ο

Σόιμπλε, ο Νταϊσεμπλουμ... τί «κύριοι»! Ευρωπαίοι, παιδί

μου! Να δεις που, αυτοί οι δεξιοί που λένε αυτά, θα ξανα-

βγάλουνε τον Τσίπρα. Από απέχθεια προς τη μισαλλοδοξία! 

Ας σοβαρευτούμε όμως, επισκεπτόμενοι πάλι τις λέξεις: Τί

σημαίνει δικτάτωρ(ας), τί είναι δημοκρατία;

Μια απάντηση έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας, ο γνωστός

μας Ζουράρις, που αν μη τι άλλο, οφείλουμε να του αναγνω-

ρίσουμε ότι γνωρίζει άριστα την ελληνική γλώσσα!

«Το να λες τον Φιντέλ δικτάτορα, σημαίνει ότι δεν έχεις επι-

στημονική ανάλυση για τι σημαίνει δημοκρατία και να είσαι

επικεφαλής ενός αμεσοδημοκρατικού συστήματος. Άλλο το

σύστημα στην Κούβα, γι αυτό και είχε να κάνει 60 χρόνια

εκλογές  (όπως τις ξέρουμε εμείς)... Δεν είναι αυτές που νο-

μίζετε εσείς οι εκλογές. Εκλογές (στην Κούβα) γίνονται

κάθε μέρα, στους τόπους δουλειάς, στις ευρύτατες λαϊκές

συσπειρώσεις... (...) οι φυλακισμένοι στην Κούβα ήταν ελά-

χιστοι». Και συνέχισε, «Μέσα στην Κούβα υπάρχει το

Γκουαντάναμο, το σύγχρονο Άουσβιτς των ΗΠΑ». Δεν

άκουσα τους «δημοκράτες» που ωρύονται για τον «δικτά-

τορα» Κάστρο, να βγάζουν άχνα για το Γκουαντάναμο, που

να το πούμε «εν παρόδω», ο αποχωρών Αμερικανός Πρό-

εδρος δήλωσε ότι οκτώ χρόνια «δεν πρόλαβε να το κλείσει».

Κι έδωσε ο Ζουράρις πρακτικά τον ορισμό του δικτάτορα:

«Ο άνθρωπος ο οποίος ασκεί ολιγαρχική, τυραννική εξουσία

εις βάρος των πολλών, ο οποίος δέχεται την ανισοκατανομή

ισχύος και πλούτου επ’ ωφελεία του και επ’ ωφελεία της πα-

ρέας του, εις βάρος των πολλών, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται

ούτε για το ΙΚΑ, ούτε για τη δημόσια υγεία, ούτε για τη μόρ-

φωση του λαού, αυτός είναι δικτάτορας. Ο Κάστρο όμως

ήταν ακριβώς όλα τα αντίθετα», παρατήρησε ακόμη ο Κ.

Ζουράρις1.

Αλλά, φαίνεται, ότι πρέπει να εντρυφύσουμε λίγο περισσό-

τερο στον ορισμό, γιατί και τον Ι. Καποδίστρια τον έχουν χα-

ρακτηρίσει δικτάτορα!

Ο όρος και η χρήση του έγινε πρώτα από τους Ρωμαίους

(dictator) και προέρχεται από το ρήμα dicto (λέγω, δίνω εν-

τολή, διατάζω) ’ δικτάτωρ, εκείνος του οποίου ο λόγος, η

εντολή επέχει θέση νόμου. Ο Μωυσής για παράδειγμα, ήταν

“δικτάτωρ”, ελέω Θεού. Στη Ρώμη, σε κρίσιμες περιστάσεις,

αναλάμβανε την απόλυτη εξουσία (δικτατορία), πλην των

Δημάρχων. Η ανάδειξή του γινόταν από τη Σύγκλητο, για

ορισμένο χρονικό διάστημα, -έξι το πολύ μήνες- προκειμέ-

νου να φέρει εις πέρας την αποστολή του2. Το αξίωμα λοι-

πόν του δικτάτορα ήταν τιμητικό, μέχρι τα μεταγενέστερα

χρόνια, όπου σφετεριστές της εξουσίας στην πράξη, μετέ-

τρεψαν το εννοιολογικό περιεχόμενο, ώστε το αξίωμα ταυ-

τίστηκε με παρεκτροπή από τη συνταγματική νομιμότητα και

τη βίαιη και αυθαίρετη κατάληψη της εξουσίας, για ίδιον

όφελος ή εξυπηρέτησης αλλοτρίων, συνήθως εξωγενών

συμφερόντων.

Σε τελική ανάλυση έχει δίκηο ο Ζουράρις. Σε μια επανά-

σταση, η εξουσία δεν καταλαμβάνεται “συνταγματικά”. Έχει

σημασία λοιπόν σε τί αποβλέπει η εξουσία. Αν αποβλέπει

στο καλό του λαού και της πατρίδας, είναι και επιβεβλημέ-

νος και ανεκτός ένας έλεγχος της ελευθερίας και μια εν

μέτρω αυταρχικότητα για όσο χρόνο είναι επιβεβλημένο, ιδι-

αίτερα όταν ασκείται από επαναστατικό συμβούλιο ομοφρο-

νούντων. Είναι το παράδειγμα του χειρουργού ιατρού, που

κατά τη διάρκεια της εγχειρίσεως, δεν ακολουθεί “δημοκρα-

τικές διαδικασίες”, αλλά τις γνώσεις του και την εμπειρία του

επικουρούμενος από τους βοηθούς του και τους νοσηλευ-

τές. Το ίδιο και ο καπετάνιος σε ώρα τρικυμίας. Με πλήρη

ευθύνη του όμως τηρώντας τους κανονισμούς και δίνοντας

λόγο των ενεργειών του. Γιατί “δημοκρατίες” βέβαια δεν

είναι τα καθεστώτα του Κοινοβουλευτικού κατευθυνόμενου

φιλελευθερισμού, των ΜΜΕ (Μέσων Μαζικού - λέω εγώ-

επηρεασμού) των προπαγανδιστών και των επικοινωνιολό-

γων. Ιδιαίτερα τώρα, που έχουμε φτάσει να βλέπουμε χαμο-

γελαστά και ευδιάθετα πρόσωπα, μόνο στις διαφημίσεις!

Αυτή η έμμεση, “αντιπροσωπευτική” δημοκρατία, δυτικού

τύπου η Democracy, είναι η “δημοκρατία” του καπιταλισμού

«είναι το όργανο με το οποίο ο Καπιταλισμός κυριαρχεί στις

λαϊκές μάζες, με τη... θέληση του λαού. Είναι το όργανο με

το οποίο κατορθώνει η ολιγαρχία να παριστάνει τη θέλησή

της, ως λαϊκή θέληση».

Αν θέλουμε να δούμε τί είναι Δημοκρατία, πρέπει να γυρί-

σουμε πολύ πριν· στις πηγές: «...Καλείται το πολίτευμά μας

Δημοκρατία, επειδή η κυβέρνηση του κράτους ευρίσκεται όχι

στα χέρια των ολίγων (ολιγαρχία), αλλά των πολλών. Αλλά

και διότι με το νομικό μας σύστημα εξασφαλίζεται για όλους

ισότητα δικαιοσύνης για τα ιδιωτικά τους ενδιαφέροντα, ενώ

για τα δημόσια αξιώματα προτιμάται έκαστος πολίτης, όχι

γιατί ανήκει σε ορισμένη κοινωνική τάξη, αλλά για την προ-

σωπική του αξία (αξιοκρατία) εφόσον διακρίνεται σε κάποιον

κλάδο. Ούτε τους εμποδίζει η οικονομική τους ανέχεια,

εφ΄όσον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη

(στο κράτος)...»3.

Τίποτε από τις παραπάνω εννοιολογικές αιτιολογίες, δεν

ισχύει σήμερα, στην αντιπροσωπευτική μας “δημοκρατία” δυ-

τικού τύπου. Ούτε η διακυβέρνηση των πολλών ισχύει. Με

τις ακολουθούμενες πρακτικές, οι πολίτες “γυρίζουν την

πλάτη” στη συμμετοχή στα κοινά, ούτως ώστε οι διαμορφού-

μενες επικοινωνιακά “πλειοψηφίες”,  να είναι μειοψηφίες,

και να κυβερνούν βεβαίως οι μειοψηφίες. Ούτε εξασφαλίζε-

ται ισότητα δικαιοσύνης και τα παραδείγματα είναι αισθητά

στον καθένα μας. Και βέβαια, μόνον ως ανέκδοτο θα μπο-

ρούσε κάποιος ν’ αναφέρει την αξιοκρατία. Οικογενειοκρα-

τία έχουμε. Κληρονομική βουλευτία έχουμε, με ευκαιριακές

χαραμάδες παρείσφρησης νέων ευκαιριοκρατών. Όσο για

την οικονομική ανέχεια, άστα καλύτερα.

Ενα από τα στοιχεία της δημοκρατίας είναι και η ελευθερία

λόγου. Ελευθερία λόγου, σήμερα έχουμε, έτσι, για να ξεδί-

νουμε. Εχουμε όσο δεν ενοχλεί (έχουμε;).

Πρέπει να κλείσω όμως, μ’ αυτό που άνοιξα: Με τον “δικτά-

τορα” Κάστρο και τη δημοκρατία στην Κούβα. Θα κλείσω με

τα λόγια ενός συναδέλφου, τα οποία προσυπογράφω: «Η
Kούβα έφτασε ως εδώ όρθια! Στάθηκε στα πόδια της χωρίς

να προσκυνήσει! Χωρίς να γονατίσει! Χωρίς να υποταχθεί!
Χωρίς να ταπεινωθεί! Με το λαό της (τον εξοπλισμένο λαό

της) να μην εγκαταλείπει ούτε μια στιγμή, ακόμα και στις πιο

δύσκολες συνθήκες, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμά του
να αποφασίζει αυτός για τη ζωή του και για τη χώρα του»4.

Σ’ αυτά ο Αλέξης πήρε κάτω απ’ τη βάση. Δεν τα κατάφερε.

Απερρρίφθη! Επιδιώκει να μείνει επανεξεταστέος.

――――――
1. ΣΚΑΙ 29.11.16

2. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: “Βίοι παράλληλοι - Κάμιλλος”.

3. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ: Ιστορίαι, Επιτάφιος Περικλέους, βιβλ. Β’, 37.

4. Enikos.gr, Ν. Μπογιόπουλος

“ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ”

Πρόγραμμα υγείας στα 3Β Σελ. 6

Ο ποιητικός λόγος του Καβάφη, σε προφητική

αλληγορία , Γ. κορναράκις Σελ. 8

Απόδειξη αγάπης ή κάλυψη εγκλήμα-
τος; Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το κυνήγι των περιπτέρων στα 3Β Σελ. 11

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Απόπειρα ακύρωσης προστασίας του
Υμηττού Σελ. 13

Παρακολούθηση τηλεφωνικών ακροά-

σεων κατήγγειλε το Κ.Κ.Ε. Σελ. 18

Ο Μαραντόνα αποχαιρετά τον Φιντέλ Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3Β καλεί σε 

Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί για την 3η

Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης, την Παρασκευή 9η Δεκεμ-

βρίου 2016 και ώρα 18:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Κανονιστικής Απλής Χρήσης Κοινοχρήστων

Χώρων του Δήμου.

σ.σ. Καλό θα είναι όσοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Δια-

βούλευσης να παρευρεθούν, γιατί κάθε φορά εμφανίζον-

ται 2- 4 άτομα από τα 50 και κάτι!!! Κάποιοι μάλιστα

διαγκωνίζονταν για να μπούνε στην Επιτροπή!                  
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Τα έσοδα θα διατεθούν 
για τους σκοπούς 
του Συλλόγου Φίλων 
Παιδιών με Καρκίνο.

Μαρμαρά 7-9 
Σταμάτα
210 8144.137-8

Ο πολιτιστικός σύλλογος Ευρυάλη Βούλας,  οι εκδόσεις Σκαραβαίος 

και ο ποιητής Δημήτρης Στεφ. Καρούσης,

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου "Τραγούδια της Καλντέρας και του Πιτθέα",
την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ώρα 7μ.μ.,  στην Πνευματική Εστία Βούλας 

(Ζεφύρου 2 και Αγ Ιωάννου, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης).

Το βιβλίο και την ποίηση θα αναλύσει 

η Δρ. Γιούλη Χρονοπούλου, φιλόλογος, σχολική σύμβουλος.

Θα σχολιάσουν: Ο υπουργός, ποιητής και συγγραφέας Γιώργος Καλός, 

ο φιλόσοφος και συγγραφέας Δημήτρης Ράπτης 

και ο εκδότης, δημοσιογράφος Κώστας Βενετσάνος.

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μελοποιημένα ποιήματα, και απαγγελίες

από το συνθέτη Νικόλα Παπακωνσταντίνου 

και τους μουσικούς:

Χριστίνα Γκουντέλια στο Πιάνο,  Κωνσταντίνα Ρούσσου στο φλάουτο

και τον Φοίβο Μποζά, σαξόφωνο, κρουστά.

H είσοδος είναι ελεύθερη

"Τραγούδια της Καλντέρας και του Πιτθέα”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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Παρατήρηση του πλανήτη

Άρη από τη Γλυφάδα

Μια νοητή επίσκεψη στον πλανήτη Άρη θα μπορέσουν να

πραγματοποιήσουν οι κάτοικοι και επισκέπτες της Γλυφά-

δας, το Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το

βράδυ. Το National Geographic, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας

Παρατήρησης του Πλανήτη Άρη», θα τοποθετήσει τηλεσκό-

πιο στην πλατεία Εσπερίδων, σε μια πρωτοβουλία που πραγ-

ματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Αθηνών.

Μέσα από το φακό

υπερσύγχρονων τηλε-

σκοπίων, δίνεται η μο-

ναδική ευκαιρία σε

όλους να παρατηρή-

σουν ουράνια σώματα,

καθώς και τον πιθανό

επόμενο προορισμό του

ανθρώπου στο ηλιακό

μας σύστημα, τον πλα-

νήτη Άρη. Αν σας συναρπάζει το διάστημα και οι πλανήτες,

επισκεφθείτε τη Γλυφάδα αυτό το Σάββατο το απόγευμα και

μάθετε περισσότερα για το διάστημα αλλά και για τον κόκ-

κινο πλανήτη!

«Σύμαχοι»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την κατασκοπευτική ταινία «Σύμμαχοι», του

βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ζεμέκις (Φό-

ρεστ Γκαμπ) έως και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016.

Προβολές: 7 & 9.15 μ.μ.  
Το 1942, ένας αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών θα συναν-
τήσει στη βόρεια Αφρική, μια γυναίκα – μέλος της γαλλικής Αντί-
στασης, σε μια θανατηφόρα αποστολή, πίσω από τις γραμμές του
εχθρού. Όταν θα επανενωθούν στο Λονδίνο, η σχέση τους θα δο-

κιμαστεί από τις πιέσεις του πολέμου.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Λέσχη Παραμυθιού στη Βούλα

Παιδιά ηλικίας 4-11 ετών καλεί η “Μαρλού”  να πάρουν

μέρος στη “Λέσχη Παραμυθιού”  που ξεκινά η Εναλλακτική

Δράση από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου. Με αφήγηση παρα-

μυθιών σε συνδυασμό με διαδραστικά παιχνίδια εμπνευ-

σμένα από τα παιδικά έργα του Ευγένιου Τριβιζά, η

Μαρία-Ελένη Εσαγιάν θα παίζει με τα παιδιά  κάθε Σάββατο

από τις 5.30- έως τις 7 το απόγευμα.

Η  “Λέσχη Παραμυθιού” θα γίνεται στα γραφεία της Εναλ-

λακτικής Δράσης, Βασ.Παύλου 88, στην κεντρική πλατεία

της  Βούλας και η συμμετοχή των παιδιών είναι ελεύθερη.

Δράσεις των ΚΑΠΗ Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης 

- Διήμερη εκδρομή Καρπενήσι – Παναγιά Προυσιώτισσα

– Μονή Δαμάστας, 10-11 Δεκεμβρίου 2016 με διανυκτέ-

ρευση στο ξενοδοχείο Avaris 5*.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο/ τρίκλινο δωμάτιο: 80€

Μονόκλινο δωμάτιo: 90€

Επίσης θα πραγματοποιηθεί:

- Στολισμός των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων  
ΚΑΠΗ: Βάρης, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου ώρα 10.00, Βούλας,

Τρίτη 6/12 ώρα 10.00 & Βουλ/νης: Τετάρτη 7/12 ώρα 10.00

«Χοροί της Πατρίδας μας -
Ήθη και Έθιμα» 

Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα διαδημοτικών πολι-

τιστικών δρωμένων οργανώνεται το διήμερο Σάβ-

βατο 3 και  Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. με

Φεστιβάλ  υπό τον τίτλο: «Χοροί της Πατρίδας μας
- Ήθη και Έθιμα”.
Το Φεστιβάλ θα εξελιχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Αμα-

ρουσίου (Σπύρος Λούης, Βασ. Όλγας 12 Μαρούσι), πλη-

σίον ΗΣΑΠ. Οι εκδηλώσεις και τις δύο ημέρες ξεκινούν

στις 18.30 μμ, με ελεύθερη είσοδο.

Στο φεστιβάλ συμμετέχει ο Δήμος Σαρωνικού με το

Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων του Ν.Π. “Αριστόδι-

κος”.

Έκθεση ζωγραφικής στο
ΚΑΠΗ Παλλήνης 

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και θα διαρ-

κέσει έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, έκθεση

ζωγραφικής μελών του ΚΑΠΗ Παλλήνης στο χώρο του

ΚΑΠΗ, επί της οδού Υψηλάντου 13, Παλλήνη.

Oι καλλιτέχνες είναι επιμορφούμενοι των προγραμμά-

των ζωγραφικής του Δήμου Παλλήνης.

Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 - 13:00. 

Το Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο

Ατόμων με Αναπηρία (ΠΕΚ/ΑμεΑ) σε

συνεργασία με την Κοινωφελή Δη-

μοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ)

διοργανώνει Πολυφεστιβάλ Ευαι-

σθητοποίησης για την Αναπηρία

«Κάτι… παίζει»
την Παρασκευή 9 & το Σάββατο 10

Δεκεμβρίου 2016 (ώρες 10:00-

20:00).

Παίζουν παιχνίδια παλιά και αγαπη-

μένα και μέσα από διαδραστικές

δραστηριότητες στοχεύουν στην

αλληλεπίδραση και τη συνύπαρξη

ατόμων με και χωρίς αναπηρία.

Σο Πολυφεστιβάλ περιλαμβάνει :

- Διαδραστικά παιχνίδια

- Εργαστήριο σαπουνιού

- Εργαστήρια κατασκευών

- Θεατρικές παραστάσεις

- Μουσικοκινητικά δρώμενα

- Μουσικές παραστάσεις

Στο χώρο θα λειτουργήσει και

bazaar για τις χριστουγεννιάτικες

αγορές σας!
Είσοδος ελεύθερη

Διατίθεται χώρος στάθμευσης

«Κάτι… παίζει» στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας!

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ  

Στις 3 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν  150 χρόνια από την

ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Η “Εναλλα-

κτική Δράση”  θα πραγματοποιήσει ειδική ξενάγηση. 

Θα συναντηθούν στις 10.30 το πρωί στις σκάλες του Μου-

σείου, που βρίσκεται στην Πατησίων 44

Η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη

Δηλώσεις συμμετοχής Γιώργος Σούλτος  6906468807 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΖΕΡΜΙΑ «EIDOMEN»  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης ζω-

γραφικής του Βαγγέλη Τζερμιά, με θέμα «EIDOMEN», το

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7.30 μ.μ. στο Πολι-

τιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου (οδ. Παπαβασι-

λείου 36), με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ανθρώπινων

δικαιωμάτων και διεθνούς Αμνηστείας.

Ωράριο έκθεσης: Καθημερινές 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Η έκθεση θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού θα διατεθούν

αριθμημένα αντίγραφα έργου του καλλιτέχνη, για την υποστήριξη

του hotspot της Ειδομένης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου Μαρκοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.

“Γνώθι Σαυτόν”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί

την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 σε εκδήλωση  με

θέμα:  “Γνώθι Σαυτόν“ με ομιλητή τον  Κωνσταντίνο

Γουλή, Ψυχίατρος.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS Hotel

Apartements” Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ.

2108941662, 2108940495). Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται: καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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Σταμάτης Κόκοτας  

Μουσικά Ταξίδια

Η βελούδινη φωνή, ο μεγάλος τραγουδιστής, ο

αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας έρχεται στο ιταλικό

εστιατόριο Casanova στη Βουλιαγμένη για να μας

ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή.

Εστιατόριο Casanova  
6 & 7 Δεκεμβρίου 

13 & 14 Δεκεμβρίου

Ώρα Έναρξης 21:30 μ.μ.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής θα ερμηνεύσει χρυσές

επιτυχίες όλων των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών

και στιχουργών.

Διεύθυνση: Λ.Αθηνάς& Άρεως 2,Βουλιαγμένη.

Επικοινωνία: 210-8963700/210-8963500

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Τσίλης

e-mail: ioannistsilis@gnail.com

BBιιββλλιιοοππααρροουυσσιιάάσσεειιςς

“Του Νου κλωθογυρίσματα”
Αντιγόνης Καμπέρου

Η Αντιγόνη Καμπέρου θα παρουσιάσει το νέο της βι-

βλίο με τίτλο «Του Νου Κλωθογυρίσματα», την Πα-

ρασκευή 9 Δεκεμβριου και ώρα 6μ.μ. στο Καφέ

Πόλις (Πεσματζόγλου 5 Αθήνα).

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν οι ηθο-

ποιοί Ευαγγελία Βοσινάκη και Λεωνίδας Παπαγιαν-

νόπουλος.

Και με γλυκιά μουσική συντροφιά.

“Τραγούδια της Καλντέρας
και του Πιτθέα”
Δημήτρη Καρούση

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας και οι

Εκδόσεις Σκαραβαίος παρουσιάζουν την ποιητική

συλλογή του Δημήτρη Καρούση, την Τετάρτη 14 Δε-

κεμβρίου στις 7μ.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας

(Ζεφύρου 2).

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μουσικό συγκρό-

τημα.

«Πριν τα Χριστούγεννα - Federico Garcia Lorca»

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ) παρου-

σιάζει τη Μικτή Χορωδία Βάρης, σε μία συναυλία - αφιέρωμα στον ποιητή  Federico Garcia Lorca, με τίτλο «Federico
Garcia Lorca – Πριν τα Χριστούγεννα». Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης

(Άττιδος 7), στις 19:00. 

Θα ακουστούν μελοποιημένα ποιήματα του Federico Garcia Lorca από γνωστούς συνθέτες, (Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη,

Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη Γλέζο, Χρήστο Λεοντή,  κ.ά.), ερμηνευμένα από τη Μικτή Χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Βάρης. 

Διδασκαλία και διεύθυνση:  Αιμίλιος Γιαννακόπουλος. Είσοδος Ελεύθερη.
Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

στο Δήμο Κρωπίας

Η εκδήλωση φωτισμού του Χριστουγεννιάτικου

Δέντρου στην Κεντρική Πλατεία Κορωπίου  θα

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

2016, από τις 16.00  με πολλές παράλληλες εκδη-

λώσεις.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016: 
16:00:Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα, Κεντρική

Πλατεία Κορωπίου

17:00: Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών και

Face Painting για όλα τα παιδιά, Δημοτική Βιβλιοθήκη

(Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη, Γ.Σ Παπασιδέρη 13)

17:30: Διαδραστική Θεατρική Παράσταση για τα εγ-

καίνια του «Σπιτιού του Άγιου Βασίλη», από την Ένω-

σης Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων

Κορωπίου.

18:00: Μουσική παρέλαση από τη Δημοτική Φιλαρ-

μονική και την ομάδα «THEATRO-THEAMA» με ξυ-

λοπόδαρους, χιονάνθρωπους & ζογκλέρ, Κεντρική

Πλατεία Κορωπίου

19:15 : Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, Χορωδίες,

ΚΔΑΠ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Κεντρική

Πλατεία Κορωπίου

19:30: Φωτισμός του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

στην  Κεντρική πλατεία Κορωπίου

20:30: Χριστουγεννιάτικες  Χορογραφίες, Σχολές

Χορού Κορωπίου, από την Ένωση Επαγγελματιών,

Βιοτεχνών και Εμπόρων, 

Έκθεση Ζωγραφικής 

Νικόλαου Πολύζου

Τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής του Νικόλου

Πολύζου, με τίτλο “Στιγμές ...μοναδικές στο χρόνο”
θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

2016, ώρα 19:30 στο Ιταλικό Εστιατόριο Da Giovanni

Con Tsili Casanova, (Λ. Αθηνάς -παραλιακή- 41 και

Άρεως 2, Βουλιαγμένη).

Συμμετέχουν: 

Το Μουσικό Σύνολο Quasi Quartetto, η υψίφωνος Ζα-

φειρώ Χατζηφωτίου (τραγούδι) και ο συνθέτης Leon-

dard Wallenstein (πιάνο).

Η Έκθεση διαρκείως το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και

ώρες 10.30-13.30 & 17:30-21.30.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη και την

υλοποίηση δράσεων για παιδιά με αναπηρίες. 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία

της οικογένειας Δημοσθένη Δόγκα.  
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«Πολίτες κατά των 

Πλειστηριασμών 

στα Μεσόγεια»

Εδώ και μήνες, συμμετέχοντας στην Πρωτοβουλία

«Πολίτες κατά των Πλειστηριασμών στα Μεσόγεια»,

έχουμε συμβάλλει στην αναβολή δεκάδων πλειστη-

ριασμών – σχεδόν όλων όσων είχαν προγραμματι-

σθεί από το Γενάρη και πέρα – αποκλείοντας κάθε

Τετάρτη την είσοδο του Ειρηνοδικείου Κορωπίου.

Τα πρώτα αποτελέσματα λοιπόν είναι ήδη φανερά!

Καλούμε κι’ εσένα, συμπολίτισσα και συμπολίτη, να

είσαι μαζί μας στο Κορωπί, κάθε Τετάρτη από τις

3:30 ως τις 5:00 μμ. Αναχώρηση από Βάρη (οδός

Λεύκης 9, απέναντι από την Πλατεία Δήμα) στις 3μμ. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6944539542, 6948000171

Μέλη της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών

Συγκέντρωση Τροφίμων

στον Εξωραϊστικό Σύλλογο

Αγίου Γεωργίου Κρωπίας

To Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλό-

γου “Αγ. Γεωργίου” Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, εν όψει

των εορτών των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς

και των Θεοφανείων, ζητά και φέτος να συνεχίσουμε

όλοι μαζί, την προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και

δυο χρόναι με αγάπη προς τους συνανθρώπους μας

για παροχή σε τρόφιμα.

Τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στην Ενορία της Αγίας

Μαρίνας και θα καλύψουν ανάγκες πασχόντων συ-

νανθρώπων της περιοχής μας.

Ημερομηνία συλλογής τροφίμων έως 21/12/2016. Οι

ημέρες που θα συλλέγονται τα τρόφιμα στο γραφείο

του Συλλόγου θα είναι:

ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 6 μ.μ - 8 μ.μ

ΚΑΙ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ 10:00 π.μ - 13:00 μ.μ

ΤΗΛ : 6937617105

Η συμμετοχή σας είναι πράξη αγάπης.

Πρόγραμμα Δημόσιας

Υγείας στο Δήμο 3Β

Απολαμβάνω τις  γιορτές 
Προσέχω  την υγεία μου

Συζήτηση με θέμα: «Απολαμβάνω τις γιορτές – Προ-
σέχω την υγεία μου» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη

6 Δεκεμβρίου στις 11.00 στο ΚΑΠΗ Βούλας και την

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στις 09.30 στο ΚΑΠΗ Βάρης

από την Εθελόντρια  Κλινική Διαιτολόγο, Μαρίνα

Μουγκρίδου. Στη συζήτηση, διάρκειας τριών ωρών,

θα δοθούν οδηγίες, πρακτικές συμβουλές και έντυπα

για να μην πάρουμε κιλά στις γιορτές και να μην επι-

βαρυνθεί η υγεία μας.

Αξιολόγηση ισορροπίας 

και κίνδυνοι πτώσεων

Στο πλαίσιο του Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος

του Υπουργείου Υγείας «ΗΠΙΟΝΗ» και στοχεύοντας

τόσο στην ενημέρωση των ατόμων τρίτης ηλικίας,

όσο και στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και των

πτώσεων, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα πραγματοποιήσει

δράση με θέμα: «Αξιολόγηση ισορροπίας και κινδύ-
νου πτώσεων». Τη Δράση θα οργανώσει, θα συντονί-

σει και θα υλοποιήσει η Φυσικοθεραπεύτρια του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κα Ειρήνη Δρίζη

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στις 10.00 στο ΚΑΠΗ

ΒΑΡΗΣ

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στις 11:00 στο ΚΑΠΗ

Βούλας

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος 

μαστού στο Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού για ασφαλισμένες και

ανασφάλιστες γυναίκες

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού σε

συνεργασία με το Δίκτυο «Οι γυναίκες στην Ογκολο-

γία» ξεκινούν δράση για την πρόληψη και έγκαιρη

διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Κάθε 15 μέρες στο  Μητροπολιτικό  Κοινωνικό Ια-

τρείο Ελληνικού θα γίνεται  λήψη ιστορικού, ψηλά-

φηση και υπέρηχος μαστού, από την Παθολόγο

-Ογκολόγο Δρ. Μαντώ Νικολαϊδη και την Ακτινολόγο

Δρ 'Αντρη Κωνσταντινίδου.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ασφαλισμένες

και ανασφάλιστες  γυναίκες, καλώντας στο 210-

9631-950  για να κλείσουν ραντεβού.

Αλλο ένα χρόνιο πρόβλημα βαίνει

προς τη λύση του στην Ανατολική

Αττική γενικότερα.

Μετά τη δρομολόγηση της αποχέ-

τευσης στο Δήμο Σαρωνικού, με

απόφαση του Δημοτικού του Συμ-

βουλίου, να προχωρήσουν σε εγ-

κατάσταση  (ΚΕΛ) Κέντρου Επε-

Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δήμο

τους, 

Μετά την απόφαση εγκατάστασης

ΚΕΛ στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμι-

δος (Πλατύ Χωράφι) ήρθε και η

απόφαση της ΕΥΔΑΠ να συμπερι-

λάβει το αποχετευτικό δίκτυο του

Δήμου Παλλήνης στην Ψυττάλεια.

Ετσι την Παρασκευή, 25 Νοεμ-

βρίου 2016, με την Α.Π. οικ.

57114/ 25.11.2016 απόφαση του

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-

λοντος & Ενέργειας Σωκράτη Φά-

μελου εγκρίθηκε η «Ανανέωση και

τροποποίηση των περιβαλλοντι-

κών όρων για το ΚΕΛ Ψυττά-

λειας», η οποία αφορά στην

αποχέτευση ακαθάρτων στο σύ-

νολο του Δήμου (Ανθούσας, Γέ-

ρακα, Παλλήνης), δηλαδή στο

σύνολο του Δήμου.

Στο Δήμο Παλλήνης θα γίνουν

συνδέσεις σε 12 χιλιόμετρα αγω-

γών και θα τοποθετηθούν έξι αντ-

λιοστάσια. 

Με την ίδια απόφαση εντάσσονται

και άλλες περιοχές, όπως το Κίτσι

του Δήμου Κρωπίας και οι περιο-

χές Κόρμπι και Χέρωμα της

Βάρης, του Καλλικρατικού Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Η υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ αφορά

το πρωτεύον δίκτυο, ενώ το δευ-

τερεύον αφορά τους εμπλεκόμε-

νους Δήμους.

Είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος,

αλλά έχει προορισμό...

Με την απόφαση αυτή, λύνεται

ένα μείζον πρόβλημα για την πε-

ριοχή. Ενα πρόβλημα που τους κα-

λοκαιρινούς μήνες γινόταν

ανυπόφορο από τη δυσοσμία και

τα λύματα στους δρόμους.

Η Δημοτική Αρχή Παλλήνης αι-

σθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη,

αφού υλοποιείται η υπόσχεση που

είχε δώσει στις εκλογές του 2014,

όλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρ-

χος προσωπικά, ότι θα δοθεί ορι-

στική λύση στο πρόβλημα της

αποχέτευσης  εντός της θητείας

2014-2019.

Με ανακοίνωσή της η Δημοτική

Αρχή Παλλήνης σημειώνει ότι «το
πρώτο μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε.
Ο Δήμος μας, στο σύνολό του,
έχει εγκεκριμένο και υπαρκτό
αποδέκτη, εγκεκριμένο και υπαρ-
κτό σχεδιασμό έργων για υλοποί-
ηση.
Με την σοβαρότητα και την συνέ-
πεια που μας διακρίνει και χωρίς
καμία χρονοτριβή, εργαζόμαστε
ήδη για την υλοποίηση των έργων
της αποχέτευσης που εγκρίθηκαν
με την παραπάνω Υπουργική Από-
φαση».

Σε καλό δρόμο η αποχέτευση στην Ανατ. Αττική

Στην Ψυττάλεια ο Δήμος Παλλήνης, 

το Κίτσι, το Κόρμπι και το Χέρωμα

Hμερίδα για το Προσφυγικό 

Ημερίδα με θέμα την «Ανάδειξη και εμβάθυνση των πραγματικών δια-
στάσεων του προσφυγικού  και μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελ-
λάδα» οργανώνει το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.), με σκοπό την

ανάδειξη  στις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος.

Η ημερίδα θα γίνει την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, από 10.30 π.μ.

έως 6 μ.μ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (οδός Πανεπιστημίου).

Μεταξύ μιας πλειάδας αξιολογότατων ομιλητών, τις πρωινές ώρες θα

είναι και ο αρθρογράφος της Εβδόμης, Κώστας Βενετσάνος.

Το προσεχές Σάββατο, παραμονή της ημερίδα θ’ ανακοινωθεί το ακριβές

πρόγραμμα της ημερίδας. 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                           3  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016  -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι οι αυτοαποκα-

λούμενοι ως «Συντονιστική Επιτροπή» και οι «Ενη-

μερωμένοι Πολίτες Καλυβίων», με την αγαστή

συνεργασία της Αντιπολίτευσης, συνεχίζουν να αν-

τιτίθενται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να

δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης

και των πράσινων απορριμμάτων, παρά τις απαντή-

σεις που δόθηκαν από τον Δήμαρχο Σαρωνικού στις

6 ενημερωτικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν.

Συνεχίζουν να διαδίδουν μύθους και ψέματα, πέ-

φτοντας σε όλο και μεγαλύτερες αντιφάσεις. 

Πρώτα βάπτισαν το ΚΕΛ «χαβούζα» και τώρα μας

λένε ότι είναι υπέρ της κατασκευής ΚΕΛ εντός του

Δήμου. 

Προτείνουν να κάνουμε επιτροπές και μελέτες για

χωροθέτηση σε άλλο σημείο, αλλά χωρίς να υποδεί-

ξουν συγκεκριμένη περιοχή. 

Προτιμούν να έχουμε τους βόθρους στις αυλές μας,

παρά να προχωρήσουμε με μια ρεαλιστική, υλοποι-

ήσιμη και οριστική λύση.

Δεν θα τους αφήσουμε.  

Μύθος 1: στα Καλύβια έχει επιλυθεί το θέμα της
αποχέτευσης
Η αλήθεια: Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του

Δήμου Μαρκοπούλου, το ΚΕΛ Μαρκοπούλου μπορεί

να εξυπηρετήσει συνολικά 1.700 από τις 3.882 συν-

δέσεις που υπάρχουν σε Καλύβια και Κουβαρά. Οι

υπόλοιπες 2.182 συνδέσεις, αλλά και οι υπόλοιπες

κοινότητες του Δήμου συνεχίζουν να εξυπηρετούν-

ται από τους βόθρους.

Μύθος 2: ολιγωρία της δημοτικής αρχής για τη σύν-
δεση Καλυβίων και Κουβαρά με το ΚΕΛ Μερέντας. 

Η αλήθεια: η δημοτική αρχή έχει δημοπρατήσει εγ-

καίρως το σχετικό έργο, από το Μάιο του 2016. Έχει

αναδειχθεί ανάδοχος και η σύμβαση θα υπογραφεί

εντός των επομένων ημερών, μετά την ολοκλήρωση

των διοικητικών διαδικασιών που απαιτεί η Αποκεν-

τρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Μύθος 3: το σχεδιαζόμενο ΚΕΛ στη ΒΙΟΠΑ Καλυ-
βίων θα απέχει 150 έως 650 μέτρα από τον κυρίως

οικισμό

Η αλήθεια: το ΚΕΛ θα βρίσκεται σε απόσταση 1.000

μέτρων από το κοντινότερο όριο του κυρίως οικι-

σμού. Με εγκαταστάσεις κλειστού τύπου και τεχνο-

λογίες απόσμησης, η όχληση θα είναι μηδενική. Αυτό

που δημιουργεί δυσοσμία και απειλεί τη δημόσια

υγεία είναι οι βόθροι που βρίσκονται σήμερα, σε κάθε

αυλή. 

Μύθος 4: το επεξεργασμένο νερό θα παροχετευθεί
στο ρέμα του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήγει στην
παραλία του Λαγονησίου

Η αλήθεια: ούτε ένα κυβικό εκατοστό νερού από το

ΚΕΛ δεν θα καταλήγει στη θάλασσα, ή σε κάποιο

ρέμα. Το παραγόμενο καθαρό νερό, μετά την επε-

ξεργασία, θα επαναχρησιμοποιείται για άρδευση και

καθαριότητα από το Δήμο και τους δημότες.

Μύθος 5: το έργο έχει υψηλό κόστος, που θα επιβα-
ρύνει τους δημότες. 

Η αλήθεια: Ούτε ένα ευρώ από το κόστος του έργου

δεν θα επιβαρύνει τους δημότες. Το έργο θα χρημα-

τοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΥΔΑΠ.  Θα στοι-

χίσει 11 εκατ. ευρώ παραπάνω από τη σύνδεση με

την Ψυτάλλεια και θα περιλαμβάνει επιπλέον το δί-

κτυο αποχέτευσης, το Πράσινο Σημείο και το Κέντρο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η εξοικονό-

μηση πόρων από τη διαχείριση των πράσινων απορ-

ριμμάτων, θα σημάνει λιγότερα δημοτικά τέλη,

μικρότερο κόστος ύδρευσης και αποχέτευσης για

τους δημότες. 

Μύθος 6: οι αποζημιώσεις γης θα καθοριστούν με δι-
καστική απόφαση

Η αλήθεια: σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας

Δ.Ο.Υ. η αντικειμενική αξία των ακινήτων για τη θέση

ΠΑΤΗΜΑ ΒΙΟΠΑ Καλυβίων ορίζεται ήδη στα 85,5

ευρώ/τ.μ. ή 85.500 ευρώ/στρέμμα. 

Μύθος 7: η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει «τερατούργημα» για
150.000 κατοίκους
Η αλήθεια: οι εγκαταστάσεις του ΚΕΛ, που θα κα-

τασκευαστούν σε πρώτη φάση, θα καλύπτουν συν-

δέσεις που υπολογίζονται σήμερα σε 15.000 έως

17.000.

Μύθος 8: η λειτουργία του ΚΕΛ θα υποβαθμίσει την
ΒΙΟΠΑ Καλυβίων

Η αλήθεια: Η λειτουργία ΚΕΛ εντός του ΒΙΟΠΑ, όχι

μόνο δεν υποβαθμίζει την περιοχή αλλά αποτελεί κί-

νητρο προσέλκυσης επιπλέον βιομηχανικών εγκα-

ταστάσεων – όπως έχει επιβεβαιωθεί από το ΒΙΟΠΑ

Κερατέας με τη λειτουργία του αντίστοιχου ΚΕΛ. 

Μύθος 9: υπάρχει η εναλλακτική λύση της σύνδεσης

με την Ψυτάλλεια

Η αλήθεια: Η Περιφέρεια Αττικής και 4 διαφορετικοί

υπουργοί λένε ΟΧΙ στη σύνδεση με Ψυτάλλεια.

Όσοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι υπάρχει

αυτή η εναλλακτική λύση, είτε λένε συνειδητά ψέ-

ματα ή δεν έχουν αντίληψη της πραγματικότητας.  

Μύθος 10: «Μπορούμε να κατασκευάσουμε ΚΕΛ σε
άλλο σημείο του Δήμου Σαρωνικού»
Μύθος 11: «Η λειτουργία του ΚΕΛ θα επιβαρύνει το
χωριό μας» Η αλήθεια: Ο Δήμος Σαρωνικού έχει ζη-
τήσει κατ’ επανάληψη από πολίτες και δημοτικές πα-
ρατάξεις, να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση
χωροθέτησης του ΚΕΛ. Δεν έχει υπάρξει καμία τέ-
τοια συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί γνωρίζουν καλά
ότι εναλλακτική λύση δεν υπάρχει.

Η αλήθεια: Εκτός των υπολοίπων σύγχρονων εγκα-

ταστάσεων κατασκευάζεται και Κέντρο Περιβαλλον-

τικής Εκπαίδευσης όπου θα δέχεται μαθητές από

όλη την Αττική. Εάν το ΚΕΛ ήταν ρυπογόνο ή είχε

οσμές, θα αδειοδοτούνταν ένας χώρος όπου θα επι-

σκέπτονται παιδιά δίπλα του;  

Ας τελειώνουμε επιτέλους με

τους μύθους

Η λειτουργία ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ

Καλυβίων είναι η μόνη εφικτή και

οριστική λύση στο πρόβλημα της

αποχέτευσης

Όχι άλλα παιχνίδια με την υγεία

και την ποιότητα της ζωής μας

Είναι ώρα για λύσεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Ο Δήμος Σαρωνικού απαντά στα ψέματα και στις ανακρίβειες

Μύθοι και αλήθειες για το ΚΕΛ 

Εθνικό Κτηματολόγιο 

Σε ενημέρωση για το Εθνικό Κτηματολόγιο, καλεί ο

Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούριζα - Λαγονησίου”,

ύστερα από την ανάρτηση των προσωρινών κτημα-

τολογικών διαγραμμάτων της περιοχής.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις

11 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Λαγονήσι.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης διόρ-

θωσης ή ένστασης έχει παραταθεί μέχρι την 17η Φε-

βρουαρίου 2017.
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«Τα  γεγονότα  που συνέβησαν και εκείνων που θα συμ-

βούν στο μέλλον, από την πλευρά της παραπλήσιας ανθρώ-

πινης φύσης, θα είναι όμοια η παρόμοια» 

(αύθις κατά το ανθρώπινον τοιούτων και παραπλησίων έσε-

σθαι)  (Θουκυδίδης  Α,22)  

«Τι κάθονται οι Συγκλητικοί  και δεν νομοθετούνε; 

- Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα/

οι βάρβαροι θα έλθουν να νομοθετήσουν!»  

Καβάφης 

Είναι βεβαιωμένο  από παλιά,  ότι στις αναπτυγμένες  κοι-

νωνίες,  ποίηση και   προφητεία  σχετίζονται με έναν άρρη-

κτο ταυτισμό. 

Έτσι στην ποίηση η προβλεπομένη υπέρβαση, ενίοτε οδη-

γεί σε μια προφητική   ενόραση η οποία ενδέχεται   να

διαβλέπει τα μελλούμενα με κάποιο  φιλοσοφικό σκεπτικι-

σμό και  διαχρονική πρόβλεψη. 

Με δυό λόγια με βάση   το όποιο παρελθόν,   αναλύει  το

παρόν  και με  χαρισματική προσωπική διαίσθηση  δίνει τα

όποια μηνύματα για το αύριο.   

Ο Καβάφης, μελετητής της παρακμής των ηθικών αξιών,

αλλά και πολιτικών αμαρτιών της εποχής του, αλλά και της

εφημερότητας του ανθρώπινου βίου  γράφει και με τον

στίχο του   αρέσκεται στο να εξάγει συμπεράσματα σε τόνο

τολμηρό και αποφθεγματικό. 

Μιλά  αλληγορικά και εννοιολογικά και μας βγάζει το βγά-

ζει μετά από κοπιώδη προσπάθεια, γι’ αυτό και διεκδικεί την

διαχρονικότητα.

Σχετικά όταν ήθελε να μιλήσει για το γράψιμό του, ο Οβί-

διος, κόμπαζε τελειώνοντας  πως το αποτέλεσμα του

έργου είναι «φορέας μεγάλου μόχθου». Νομίζω ότι το ίδιο

θα έπρεπε να επαναλάβει κανείς για την Καβαφική ποίηση:

«piget corrigere et longi ferrelaboris unus».

Στο σημερινό  άρθρο,  φέρνοντας στο προσκήνιο μια φαν-

ταστική ρωμαϊκή πόλη  ο Καβάφης, διατρυπά  την στειρό-

τητα της εποχής της και διεισδύει στα μύχια της

ανθρώπινης ψυχής. 

Η πόλη  η φανταστική, προφανώς βρίσκεται σε μια περίοδο

οικονομικής κρίσης και απαξίωσης της ηθικής αρετής.  Οι

πολίτες απαθείς και απραγείς συμμετέχουν σιωπηλοί στην

κατάντια της πόλης τους και της προσωπικής τους ζωής.

Ανενεργείς ως αθύρματα αφήνονται και επιπλέουν ηδονικά

στην αποχαυνωτική τους νιρβάνα (dolce fas niete). 

Στο ποίημα τούς παρακολουθούμε βλέπομε να μαζεύονται

στην αγορά, και  γιορταστικά να περιμένουν  την άφιξη των

ξένων, των ‘’βαρβάρων’’ που θα τους δώσουν διοικητική ορ-

γάνωση και νόμους,  μα και χρήματα σαν έρθουν. 

Και αυτοί, ως άθλιοι επαίτες  αναμένουν  εκείνους για να

τους ευχαριστήσουν.  Έχουν άλλωστε άφθονη  γη, ματω-

μένη μάλιστα  αλλά και προγονικό  καθάριο νερό  για να

τους παραχωρήσουν και με αυτά ενδεικτικά    να τους προ-

σκυνήσουν υποταχτικά.  Γι’ αυτό βάζουν τα καλά τους,

γι΄αυτό  και στολίζονται με τα λιλιά τους. Για να τους θαμ-

πώσουν. Γι΄ αυτό απλώνουν και την παλάμη τους. Για να

τους ικετεύσουν.  Θα ήθελαν   αυτοί να τους εντυπωσιά-

σουν βγάζοντας στον αέρα τα ωραία αρχαιόφωνα λόγια

τους. Αλλά εκείνοι δεν έρχονται για τα λόγια. Έρχονται για

να πάρουν την υποταγή  και μόνο. Και αυτοί τους  δέχονται.

Άλλωστε τους έχουν δεχτεί από καιρό, αφού πρώτοι  οι

δικοί τους αγαπημένοι άρχοντες  τους  έχουν προσκαλέσει,

κι αυτοί  ως πολίτες “άβουλοι και μοιραίοι” σιωπηλά έχουν

προσυπογράψει.  Οι άρχοντες της φανταστικής ρωμαϊκής

πόλης που και αυτοί  λαμπροστολισμένοι έχουν σκόπιμα

συγχρωτισθεί  με τον άβουλο ανώνυμο όχλο. Αυτοί πάλι

είναι που έχουν πρωτοστατήσει στην πράξη της υποταγής

και γι΄αυτό και μαζικά καθολική φιέστα; 

Ας αναγνώσομε όμως τον στίχο του ποιητή. 

Το  όλο ποίημα, ίσως θα έπρεπε να διακριθεί  σε ένα πρώτο

μέρος,  στο οποίο δηλώνεται η προσμονή,  η χαρούμενη·

της άφιξης. Σε ένα δεύτερο στο οποίο καταγράφεται η απο-

γοήτευση του όχλου των πολιτών. Και σε ένα το τρίτο, μα-

κάβριο για τους λάτρεις της παρακμής, ένα δίστιχο με το

αποφθεγματικό μήνυμα του Καβάφη.   

Το όλο πάλι ποίημα, κυριαρχείται από μια διαλογική  ερω-

τηματο- απαντητική παράθεση. 

Μπαίνομε στο πρώτο  μέρος του ποιήματος “Περιμένοντας

τους βαρβάρους”

« --Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;/

Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα./

--Γιατί μέσα στην Σύγκλητο, μια τέτοια απραξία;;/

τί κάθονται οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα/ 

---Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;

Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν / 

--Γιατί ο αυτοκράτωρ μας, τόσο πρωί σηκώθη /

και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη,/

στο θρόνο επάνω, επίσημος φορώντας την κορώνα;/

Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα 

Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει  να δεχτεί / 

τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε /

για να τον δώσει  μια περγαμηνή. Εκεί / 

τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα /

--Γιατί οι δυό μας ύπατοι κι οι πραίτορες εβγήκαν /

σήμερα μες τις κόκκινες, τις κεντημένες τόγες /

γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους /

και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια 

γιατί  να πιάσουν σήμερα  πολύτιμα μπαστούνια/

μ’  ασήμια και μαλάματα, έκτακτα σκαλισμένα; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα /

και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.

---Γιατί οι άξιοι  ρήτορες, δεν έρχονται σαν πάντα/

να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί οι βάρβαροι  θα φτάσουν σήμερα,

κι αυτοί βαρυούνται  ευφράδειες και δημηγορίες. 

Με ξεχυλισμένη την ειρωνεία πλήν σε  τόνο υφέρποντα και

ελάσσονα,  ο καβαφικός στίχος δραματουργεί  δυναμικά

επάνω στην ανθρώπινη απραγία  μιας νιρβάνας,  συναπό-

τοκο μιας προηγηθείσης  ψευδούς  δημοκρατικής ευημε-

ρίας. 

Ο πολίτης εθισμένος στο να υπακούει,  προβάλλει ως

σκέψη την έντεχνα διοχετευμένη  απόφαση του άλλου, του

απο επάνω σαν δική του  και ηδονίζεται. Βιώνει ασμένως

την παρακμή του. Θέλει να είναι το πιόνι, το άψυχο μιας

σκακιέρας, το προσωποποιημένο πιόνι του ίδιου του εαυ-

τού.

Είναι και θέλει να είναι ο καλός αποδέκτης ο άβουλος. Και

σαν καλός μαθητής στην απομνημόνευση αναμένει  για να

χειροκροτήσει  αυτός  ως “ο εν μεταλλαγμένη φύσει και

πληρωμένη θέσει’” κομπάρσος.

Στο δεύτερο μέρος του ποιήματος, βιώνεται   μια ανατα-

ραχή από  πλήθος το μαζεμένο. Το μουρμουρητό εν κύματι

διαχέεται «οι βάρβαροι που περιμένανε  και αργούν, δεν

έρχονται, δεν θάρθουν».  

Και  συνέχεια  ο στίχος    του Καβάφη στην ανάγνωση  που

έπεται: 

-- Γιατί να αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία /

κι  η σύγχυσις. (τα πρόσωπα, τι σοβαρά που εγίναν)  

Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι  κι οι πλατείες/

κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους συλλογισμένοι;/

Γιατί νύχτωσε κι, οι βάρβαροι δεν ήλθαν./

Και μερικοί    έφτασαν απ΄ τα   σύνορα 

κι είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 

Και ο μηνυματικός λόγος έρχεται καταπελτικά  σε διαχρο-

νική επιβίωση: 

«Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους

Οι άνθρωποι αυτοί, ήσαν μια κάποια λύσις.»

Δεν θα συνεχίσω με  σχόλια. Νομίζω ότι κάθε περισσότερη

λέξη μου θα προσβάλλει την νοημοσύνη του  φίλου ανα-

γνώστη  που τόσο σέβομαι. 

Όμως θα ήθελα να κλείσω  το θεματικό περιεχόμενο του

άρθρου  με ένα στίχο σταχυολογημένο  από την συλλογή

του ποιητή  γιατρού  και φίλου  Γεωργίου Πολυκράτη   

“Ασήμαντος λαός” που νομίζω τα λέει όλα. 

Προφητική  φωνή αρχαίου χορού / 

Ηχεί στην θυμέλη και ιστορεί:

« Ορφάνεψε η βροχή από αστραπές/ 

Τώρα η καταιγίδα θα΄ναι σιωπηλή /

και θάναι χειρότερη.  

Τη μαύρη μέρα / 

θα την ακολουθήσει μια νύχτα  /

ακόμα μελανότερη , γιατί σε λίγο/

τα όνειρα επορνευμένα /

θα κατέβουν στο πεζοδρόμιο.   

Στο επερχόμενο σκότος

ψηλαφητά ο σαστισμένος λαός/

ψάχνει τον δύσκολο  δρόμο του.»

Αυτά για σήμερα.

Από την άλλη εβδομάδα, εκτός απροόπτου  η σελίδα θα

ανοίξει για το Βυζάντιο.

――――――――
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Ο ποιητικός λόγος 
του Καβάφη, 
σε προφητική 

αλληγορία

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου
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Οταν εκβιαστείς μία φορά
θα εκβιάζεσαι συνέχεια

Φτάσαμε λοιπόν άλλη μία φορά στο χείλος του γκρε-

μού και βρισκόμαστε με το ένα πόδι στο κενό!

Για άλλη μια φορά εκβιάζεται η χώρα να προχωρήσει

σε νέο τέταρτο μνημόνιο, στέλνοντας στο θάνατο χι-

λιάδες πολίτες από πείνα, αρρώστια και ανεργία.

Με τους νενέκους που μας κυβερνάνε βέβαια, δεκαε-

τίες τώρα, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη ημέρα.

Ετούτοι δε οι τελευταίοι κλαίνε, που υλοποιούν τα μνη-

μόνια. Πονάνε, που υποκύπτουν στους εκβιασμούς,

αλλά η καρέκλα και η εξουσία είναι πολύ γλυκιά...

Ακόμη δεν καταλάβαμε ότι μας οδηγούν και μπαί-

νουμε μόνοι μας στα κρεματόρια και στους φούρ-

νους; Πόσο ακόμα;

Καρατομήθηκε για 
δωροδοκία από τον Πούτιν! 

O Βλαντίμιρ Πούτιν συνέλαβε τον Αλεξέι Ουλιου-

κάεφ, υπουργό Οικονομικής ανάπτυξης της κυβέρνη-

σης Μεντβέντεφ, με την κατηγορία του εκβιασμού

και της δωροδοκίας. Ο Ουλιουκάεφ, συνελήφθη

νύχτα, με 2.000.000 δολάρια ΗΠΑ στην κατοχή του! 

Σύμφωνα με επίσημες ρωσικές πηγές, ο Ουλιουκάεφ

απαίτησε το ποσό των δύο εκατομμυρίων δολαρίων

και τελικά δωροδοκήθηκε, από μια κρατική εταιρεία

πετρελαίου!

Οπως αναμεταδίδουν δημοσιογραφικές πληροφο-

ρίες, τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, παρακο-

λουθούσαν και τηλεφωνικά οι  ρωσικές Υπηρεσίες

Ασφαλείας από το περασμένο καλοκαίρι.

Ηταν ένας από τους γνωστότερους “φιλελεύθερους”

αξιωματούχους της κυβέρνησης, όπως γράφει ο Saker

για την ειδησεογραφική ιστοσελίδα The Unz Review,

και υπάρχει μεγάλη ομάδα εραστών της “Ατλαντικής

ολοκλήρωσης”, που θέλει τη Ρωσία να δεθεί στο άρμα

των ΗΠΑ, και η οποία μένει να ξεκαθαρίσει...

Ο Ουλιουκάεφ θα προσαχθεί κανονικά, όπως προ-

βλέπει το Σύνταγμα, η υπόθεσή του θα πρέπει να διε-

ρευνηθεί περαιτέρω και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί

ενώπιον της δικαιοσύνης.  
Πηγή: kostasxan.blogspot.gr

Oι Τούρκοι ξύνουν τα νύχια τους
και ακονίζουν τα δόντια τους

Και όπως έχουμε μάθει οι Τούρκοι γνωρίζουν πολύ

καλά πώς να χώνουν την κεφάλα τους. Η Ευρωπαϊκή

Ενωση καμώνεται πώς δεν ακούει και ημείς άδομεν... 

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Είχαν περάσει εβδομήντα τρία χρόνια, από τότε που

είχε ακουστεί το “εάλω η πόλις”, όταν τελείωνε ο Μάης

του 1453, και το ελληνικό μεγαλείο λαβωμένο κούρ-

νιαζε μέσα στις πικραμένες καρδιές των σκλαβωμένων

Ελλήνων, στους οποίους απαγορευόταν ακόμα και το

γένος τους να αναφέρουν και επί Ανατολικής Ρωμαϊ-

κής Αυτοκρατορίας λέγονταν “Ρωμιοί”, ενώ στο νέο αι-

μοσταγές Οθωμανικό καθεστώς αποκαλούνταν

μειονεκτικά “Ραγιάδες”.

Η Μογγολική λαίλαπα είχε απλώσει σ’ όλη την Ασία

την οσμή του θανάτου! Στη Bόρεια Ινδία, οι ντόπιοι αγ-

κομαχούσαν κάτω από τα κοφτερά τσεκούρια των απο-

γόνων του Τζένγκις Χαν και του γιου του Ταμερλάνου!

Άδικα πολεμούσε ο Ινδός πρίγκιπας Ρασπούτς, τους

βαρβάρους κατακτητές για να γλυτώσει από τη σκλα-

βιά το πριγκιπάτο του, που λεγόταν Ρατζαστάν, (Ραζ=

πρίγκιπας) και “σταν” είναι η μετοχή του ελληνικού ρή-

ματος “ίστημι” που σημαίνει “ο στεκούμενος”, αυτός

που στέκεται, που ζει, που κατοικεί. Αυτό το “σταν” επι-

κράτησε σε όλη την Ασία, από τότε που ο Διόνυσος

μαζί με τον Ηρακλή μετέφεραν ελληνικό πολιτιστικό

στοιχείο στους Ινδούς και τους έμαθαν να καλλιεργούν

το αμπέλι, αλλά και να γράφουν και να διαβάζουν,

αφού τους βοήθησαν να δημιουργήσουν την μυστικι-

στική “σασκριτική” γραφή!

Μογγολικής καταγωγής ήταν πολλοί λαοί όπως τα Του-

ρανικά ή Τουρκικά φύλα, οι Χαζάροι, οι Τουρκμάνοι, οι

Κουμάνοι, οι Θοωμανίδες, οι Σελτζούκοι Τούρκοι και

άλλες τουρκογύφτικες φυλές, που ζούσαν σε αγρία κα-

τάσταση και μιλούσαν τη διάλεκτο “Ουρντού”, που στην

αρχή είχε 300 - 400 λέξεις και μεγάλωνε το λεξιλόγιό

τους από τις γλώσσες των λαών που κατακτούσαν ή

από τους Άραβες ή τους Πέρσες, όταν έγιναν μωαμε-

θανοί.

Στη Β. Ινδία, οι Μογγόλοι ίδρυσαν την αυτοκρατορία

των Μουγκάλ (1526-1897), και μετά άλλαξαν οι Ινδοί

αφεντικό γιατί έπεσαν στα χέρια των ...ευγενών Άγ-

γλων, που μέχρι τότε ενίσχυαν τους εμφύλιους πολέ-

μους μεταξύ των Ινδών, σύμφωνα με το Αγγλικό δόγμα,

που είναι “διαίρει και βασίλευε”!
Πολλοί Μογγολικής καταγωγής λαοί εγκαταστάθηκαν

στην Ινδία και άλλοι μετανάστευσαν  στην Ευρώπη, όπου

δημιουργήθηκε η “Ινδοευρωπαϊκή” ομογλωσσία και “Ινδο-

ευρωπαϊκή φυλή” (έτσι υποστηρίζουν κάποιοι!).

Ο 5ος αυτοκράτορας των Μουγκάλ ήταν ο Σαχ Τζάχαν

ή Γιαχάν Α’ τον 17 αι. ο οποίος μιμήθηκε τη δόξα του

Περικλή και ονόμασε την περίοδο της διακυβέρνησής

του, “χρυσή εποχή”!
Την τρίτη γυναίκα του την ονόμασε Μούμταζ Μαχάλ,

που σημαίνει κορώνα του παλατιού. Ήταν όμορφη, δυ-

ναμική και τον ακολουθούσε παντού, ακόμη και στις εκ-

στρατείες! Σε μια εκστρατεία του ζήτησε να αναλάβει

αυτή τη διακυβέρνηση της χώρας και ο αυτοκράτορας

οργίστηκε και τη σκότωσε, αν και ήταν ετοιμόγενη στο

δέκατο τέταρτο παιδί τους!

Για να καλύψει το έγκλημά του είπε ότι πέθανε στη

γέννα και έδωσε εντολή να κατασκευαστεί ένα θαυμά-

σιο ταφικό μνημείο για να ικανοποιήσει την τελευταία

επιθυμία της, όπως ισχυρίστηκε στο λαό του!!

Το μνημείο  κτίστηκε στη Β. Ινδία, δίπλα στον ποταμό

Γιαμούνα ή Γιούμα και κοντά στην πόλη Αγκρα.

Η αρχιτεκτονική του είναι ένα μείγμα Ινδοϊσλαμιστικο-

περσικής καλλιτεχνίας!

Το έργο άρχισε το 1632 και τελείωσε μετά από 22 χρό-

νια, όπου δούλεψαν 20.000 εργάτες. 

Ο τεράστιος τρούλους

και οι ψηλοί μιναρέδες

είναι μοναδικοί σε κάλλος!

Κατασκευάστηκε από λευκό μάρμαρο και για αντίθεση

χτίστηκαν κόκκινα συμπληρώματα αριστερά και δεξιά.

Στο εσωτερικό του μνημείου τοποθέτησε ο αυτοκράτο-

ρας ολόχρυσο φράχτη, στολισμένο με διαμάντια και

άλλα πολύτιμα πετράδια και εκεί μέσα τοποθετήθηκε

οτ χρυσοστόλιστο φέρετρο της λατρεμένης γυναίκας

του, όπως ο ίδιος την έλεγε!

Το μνημείο θεωρήθηκε διαμάντι της αυτοκρατορίας και

πήρε το όνομα της βασίλισσας, Ταζ Μαχάλ, και έγινε

σύμβολο αιώνιας αγάπης του αυτοκρατορικού ζεύγους!

Ο “ευαίσθητος” αυτοκράτορας, μετά το τέλος των ερ-

γασιών, διέταξε και έκοψαν και τα δυο χέρια όλων

όσων εργάστηκαν στο μνημείο για να μην ξαναφτιά-

ξουν κάτι άλλο, τόσο όμορφο!!! 

Ίσως έτσι να εκδήλωναν οι ...”Ινδευρωπαίοι” τα αισθή-

ματα της ευγνωμοσύνης τους!!

Ο αυτοκράτορας δεν πρόλαβε να κατασκευάσει άλλο

παρόμοιο μνημείο στην απέναντι όχθη του ποταμού,

αλλά από μαύρο μάργαρο, για τον ευατό του, γιατί τον

ανέτρεψε ο γιος του και τον φυλάκισε για να βλέπει

από τα πράθυρο της φυλακής του το μνημείο της γυ-

ναίκας του, μέχρι που μπήκε κι αυτός μέσα!

Σήμερα το Ταζ Μαχάλ, θεωρείται μνημείο Παγκόσμιας

πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι υπό την προστασία

της Unesco. Χιλιάδες μωαμεθανοί το επισκέπτονται για

να προσευχηθούν, αλλά και πολλοί τουρίστες, για να

θαυμάσουν τον καλλιτέχνη και να συγκινηθούν από την

διακρύβρεχτη ιστορία αγάπης του αυτοκρατορικού ζεύ-

γους το οποίο απολαμβάνανει τον ισλαμικό του παρά-

δεισο, μέσα στο παγερό και χρυσοστόλιστο νεκρικό

μνημείο του, χωρίς να γνωρίζουμε αν η αιτία της αι-

ώνιας συντροφικότητας ήταν η αγάπη ή το μίσος!

Aπόδειξη αγάπης ή κάλυψη εγκλήματος;

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Πότε επιτέλους θα

αποφασίσουμε να

σταθούμε όρθιοι;

ΠΟΤΕ  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΘΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ  ΝΑ  ΣΤΑ-

ΘΟΥΜΕ  ΟΡΘΙΟΙ;; 

Oι μέρες, οι βδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια περνάνε

σαν κινηματογραφικό έργο, και ένα ερώτημα: αυτοί

που τρελαίνονται για το χρήμα σκοτώνοντας, κλέβον-

τας, και καταστρέφοντας…..γιατί ;;;; 

Τι λένε οι Θρησκείες για όλα αυτά;;; Γιατί δεν κατεβά-

ζουν τους Πιστούς στους Δρόμους;;; Γιατί δεν κλεί-

νουν τους χώρους Προσευχής;;; Γιατί τους αφήνουν

οι λαοί και τους δουλεύουν…..

Παράδειγμα: Βγαίνει ο ΠΑΠΑΣ στην Πλατεία του Αγ.

Πέτρου να ευλογήσει τον Κόσμο όταν είναι γνωστό,

ότι τα πλούτη της Καθολικής Εκκλησίας είναι ασύλλη-

πτα (πέρα από κάθε λογική) ή ο Ερτογκάν, (άλλος Πι-

στός, όλο προσεύχεται), στέλνει γιατί έτσι γουστάρει

στρατό στο ΙΡΑΚ για να σφάξει γυναικόπαιδα για τα

συμφέροντα της Άρχουσας Τάξης της Πατρίδας του.

Η προσευχή όμως προσευχή για να αποβλακώνουμε

τους ΛΑΟΥΣ… 

Έπεσε ο τοίχος  του Βερολίνου (είπαμε, ότι θα σταμα-

τήσουν να ντοπάρονται οι αθλητές από τους Ανατολι-

κογερμανούς) έπεσε η Σ. Ένωση (είπαμε οτι τώρα θα

τρώμε με χρυσά κουτάλια). Τζίφος η δουλειά… Πολλά

περισσότερα τα κρούσματα ντόπινγκ (εμπορευματο-

ποίηση ΓΑΡ) και δεύτερο και σοβαρότερο η ΖΩΗ των

ΛΑΩΝ από το κακό στο χειρότερο χωρίς καμιά ελπίδα

καλυτέρευσης, και με τον ΤΡΟΜΟ ενός 3ου  Παγκο-

σμίου Πολέμου… 

Λέτε να βάλουν οι ΘΕΟΙ του κόσμου τα χέρια τους και

να γλυτώσουμε;; Εντελώς Φιλικά…. Μόνο, αν εμείς οι

Λαοί της ΓΗΣ  βάλουμε, τα δικά μας χέρια να δουλέ-

ψουν,  τότε μόνο μπορεί να  αλλάξει η Ζωή μας. 

Αρέσει δεν αρέσει η ΚΟΥΒΑ είναι ένα ζωντανό παρά-

δειγμα. Για κοιτάχτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη

χώρα μας· 5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτω από το

όριο της φτώχιας… και το ερώτημα… αυτοί οι άνθρω-

ποι τι κάνουν για να αλλάξουν τη Ζωή τους;  Αφού

γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δεν έχουν να περιμένουν

από πουθενά ΤΙΠΟΤΑ, όταν μάλιστα όλα τα πολιτικά

κόμματα  εκτός ΚΚΕ, έχουν ακριβώς την ίδια  Πολιτική

των Μνημονίων ;;;;
Νίκος Γεωργόπουλος

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Μετανάστες 

κοιμούνται στην πλατεία 

Γλυφάδας!

Την απορία της εκφράζει αναγνώστρια, για τους δεκάδες

μετανάστες που κοιμούνται απέναντι από το παλιό δημαρ-

χείο Γλυφάδας.

Αγαπητή Εβδόμη,
δίπλα από την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου στην Πλα-
τεία Γλυφάδας, επάνω στο πρανές που βρίσκεται μεταξύ
της περίφραξης της Δημοτικής Παιδικής Χαράς και της
Λεωφ. Βασ. Γεωργίου,  διαμένουν και κοιμούνται τις τε-
λευταίες εβδομάδες κάποιες δεκάδες μεταναστών.  Φυ-
σικά πρέπει να το γνωρίζει ο Δήμος Γλυφάδας, αφού είναι
απέναντι από το κτίριο του παλαιού δημαρχείου.  
Τι κάνει ο Δήμος επ’ αυτού;

T. Tσιρακοπούλου

Προς Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

κ. Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

κ. Αντιδήμαρχο Διονύση Γεωργουλόπουλο

Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βασ. Τσίμο

Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης

Κοινοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Περί διακοπής μίσθωσης περιπτέρου στην Βάρκιζα

(Βασ. Κων/νου 94).

Κύριοι, με την αίτησή μου, σας ενημερώνω ότι, διακό-

πτω τη μίσθωση του περιπτέρου επί της Βασ. Κων/νου

94 στη Βάρκιζα, που είμαι μισθωτής. Δεν συμφωνώ με

τις επιλογές του κ. Δημάρχου, που είναι ο καθ’ ύλην αρ-

μόδιος για τις αποφάσεις του, σχετικά με την παραχώ-

ρηση αδείας, του συγκεκριμένου περιπτέρου, αφού

είμαι ήδη μισθωτής.

Και εγώ και ο πατέρας μου, δαθέτουμε τα προσόντα που

απαιτούνται, καθώς ο πατέρας μου, ακόμα, σύμφωνα με

το Ν. 4257/14 δικαιούται άνευ διαγωνισμού την συνέ-

χιση παραχώρησης αδείας. 

Πιστεύω, η ουσία του Νόμου αυτό το σκοπό είχε και όχι

η ημερομηηνία εγγράφου, που επικαλείσθε.

Η κρίση του κ. Δημάρχου με απορρίπτει τελείως και λυ-

πάμαι που αποχωρώ με πικρία, γιατί η ψυχική μου υγεία,

εμένα και της οικογενείας μου είναι πάνω απ’ όλα. 

Στα μέσα Δεκεμβρίου περίπου θα σας παραδώσω τα

κλειδιά του περιπτέρου, όπως τα παρέλαβα.

Ευχαριστώ θερμά το Δημοτικό Διαμέρισμα Βάρης και

τους Δημότες του, που μας αγκάλιασαν με τόση αγάπη

όλα αυτά τα χρόνια από το 1996.
Σας ευχαριστώ

ο αιτών

Παναγιώτης Αθαν. Γιακουμής

Υ.Γ. Το υπέρ δικαίου ή αδίκου αισθήματος κρίνεται από

τη Θεία Δίκη, η οποία είναι συνυφασμένη με τον αιθέρα

της Ελληνικής Επικράτειας.

Η κοσμική δικαιοσύνη θελει πολύ χρήμα και πολύ

χρόνο.

Tης σύνταξης: Ενας νέος άνθρωπος με προβλήματα υγείας, μένει άνεργος, από την ώρα που του στέρησαν το δι-

καίωμα να παραμείνει μισθωτής στο περίπτερο της Βάρκιζας.

Θυμίζουμε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και του δημάρχου ειδικότερα να μετακινήσει τα περίπτερα στα

3Β, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις οικογένεις (μισθωτές), που - έτσι κι αλλιώς - τα έβγαζαν δύσκολα

πέρα.

Γεμάτος αξιοπρέπεια ο νέος Παν. Γιακουμής, μετά από ένα χρόνο ψυχικής ταλαιπωρίας, ενστάσεων, δικαστικών εξό-

δων καταθέτει τα κλειδιά του περιπτέρου και αποχωρεί... Κι ας μείνει άνεργος μετά. Κι ας έχει προβλήματα υγείας.

Η Δημοτική Αρχή, άπαντες από το τοπικό συμβούλιο, την “Ποιότητα Ζωής”, τον αντιδήμαρχο,  μέχρι το δήμαρχο δεν

θα έπρεπε να εξατομικεύουν κάποιες περιπτώσεις; Γιατί τέτοια αναλγησία;

Yποτίθεται ότι η μεταβίβαση των περιπτέρων στους Δήμους, από το Υπουργείο Αμυνας έγινε γιατί η κάθε δημοτική

αρχή είναι πιο κοντά στον πολίτη, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ενεργεί αναλόγως. Δεν έγινε για να “κονομάει”

ο Δήμος!
Με την παρακάτω αίτηση, γεμάτη αξιοπρέπεια, αφήνει το περίπτερο και μπαίνει στην ανεργία!

Το “κυνήγι” των περιπτέρων στα 3Β

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ &

ΤΟ ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπάτων/Αρτέμιδας (στη συνεδρίαση της Παρασκευής 11-

11-16), να συμφωνήσει στην εγκατάσταση του Κέντρου

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στη θέση  Έτος  στο

Πλατύ Χωράφι, η λύση του χρόνιου μεγάλου προβλήμα-

τος της αποχέτευσης που ταλαιπωρεί την περιοχή μας,

θα είναι γεγονός.

Η Ο.Μ. Σπάτων/Αρτέμιδας θεωρεί πολύ θετική αυτήν την

απόφαση, γιατί ανοίγει το δρόμο για συνεργασία με τα

αρμόδια Υπουργεία, την Περιφέρεια και την ΕΥΔΑΠ για

να επιτευχθούν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για το

Δήμο μας.

Ήδη η Ο.Μ. Σπάτων/Αρτέμιδας με το Δελτίο Τύπου της

1ης Φεβρ 2016, είχε καταθέσει συγκεκριμένες διεκδική-

σεις και προδιαγραφές για την κατασκευή της αποχέτευ-

σης και του ΚΕΛ.

Η συνεχής προσπάθεια (επαφές, συσκέψεις, πιέσεις κομ-

ματικών στελεχών κ.ά) την έφερε στη θέση να δηλώνει

απερίφραστα ότι συνέβαλλε στην υιοθέτηση απ’ την

πλευρά της Κυβέρνησης, της πλειοψηφίας των βασικών

αιτημάτων της.

Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί με επιπλέον αιτήματα που

ήδη διαμορφώνονται από τη νέα πραγματικότητα. 

20-11-2016

Ο. Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΣΠΑΤΩΝ /ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου, ενέκρινε κατά

πλειοψηφία τον προϋπολογισμό του 2017. 

Τρεις παρατάξεις της μειοψηφίας καταψήφισαν τον προ-

ϋπολογισμό (ΡΙ.ΚΙΠ., Δημοτική Βούληση και Λαϊκή Σηυσπεί-

ρωση. Από την αξιωματική αντιπολίτευση “Ανεξάρτητη

Κίνηση” ο επικεφαλής της Σπύρος Πανάς τον υπερψήφισε,

ενώ σύμβουλοι της παράταξης έδωσαν λευκό.

Με δυο λόγια τί είναι ο προϋπολογσιμός;

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλα τα έσοδα και  oι δα-

πάνες του Δήμου για ένα έτος. Καμία δαπάνη δεν μπορεί

να πραγματοποιηθεί αν δεν έχει εγγραφεί με εξειδικευμένο

τρόπο στον προϋπολογισμό. 

Παράλληλα, οι εγγραφόμενες στον προϋπολογισμό δαπά-

νες πρέπει να είναι ακριβώς ίσες με τα εγγραφόμενα

έσοδα. Τα δε εγγραφόμενα στον προϋπολογισμό έσοδα

δεν επιτρέπεται να είναι υπερεκτιμημένα και θα πρέπει να

συνάδουν με τα πραγματικά αντίστοιχα εισπραχθέντα

έσοδα κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος (ΚΥΑ

23976/22-07-2016).

Οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης τριμηνι-

αίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει συσταθεί "Παρατηρητήριο

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ", με σκοπό την παρακολού-

θηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού

των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσον-

ται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι,  η επίτευξη ισοσκελισμέ-

νων προϋπολογισμών και απολογισμών των ΟΤΑ.

Προϋπολογισμός  μακριά

από την κοινωνία 

και τις ανάγκες της
H θέση του Δημοσθένη Δόγκα στα 3Β

Σε καταψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης για το 2017 προχώρησε στη σχετική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της

Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης Δόγκας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, “καταψηφίζουμε και κρατάμε

επιφυλάξεις για διαφορετική στάση, αν με τις αναμορφώ-

σεις του προϋπολογισμού από τη δημοτική αρχή αλλάξει η

συνολική του εικόνα”. 

Συγκεκριμένα, ο Δημοσθένης Δόγκας, ανέφερε αιτιολο-

γώντας τη στάση του:

Το Σχέδιο Προϋπολογισμού για το έτος 2017 του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που πρότεινε η δημοτική

αρχή είναι μακριά από την κοινωνία και τις ανάγκες της. 

Αν συγκρίνει κανείς τον Προϋπολογισμό αυτό με τον περ-

σινό Προϋπολογισμό, όπως διαμορφώθηκε μετά και την τε-

λευταία αναμόρφωση, προκύπτει ότι η Δημοτική Αρχή θέλει

να χαρατσώσει τους δημότες προκειμένου να αυξήσει τα

έσοδά της και την ίδια στιγμή

αφαιρεί τεράστια ποσά από

θεμελιώδεις υπηρεσίες. 

Η διοίκηση προϋπολογίζει ότι:

➢ Θα λάβει 150.000 ευρώ επι-

πλέον σε σχέση με το 2016

από τα έσοδα Κοιμητηρίων. 

➢ Θα λάβει 70.000 ευρώ επι-

πλέον σε σχέση με το 2016

από τα τέλη Καθαριότητας και

Φωτισμού. 

➢ Θα λάβει 170.000 ευρώ επι-

πλέον σε σχέση με το 2016 από λοιπά τέλη και δικαιώματα.

Θα είναι λοιπόν μια χρονιά που οι δημότες θα πληρώσουν

περισσότερα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Την ίδια στιγμή ο Προϋπολογισμός μας λέει:

➢ Θα δαπανηθούν 670.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το

2016 για την Κοινωνική Πολιτική και τις υπηρεσίες αθλητι-

σμού και πολιτισμού.

➢ Θα δαπανηθούν 813.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το

2016 για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-

σμού. 

➢ Θα δαπανηθούν 500.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το

2016 για τις Υπηρεσίες Ύδρευσης άρδευσης και Αποχέτευ-

σης.

Έρχεται λοιπόν μία χρονιά που οι Δημότες και οι κάτοικοι

θα λάβουν λιγότερες υπηρεσίες. 

Παράλληλα, δεν μπορούμε παρά να σχολιάσουμε τη δια-

χρονική ανικανότητα των δημοτικών αρχών να εισπράξουν

αυτά που πρέπει από αυτούς που πρέπει. 

Μέσα σε ένα χρόνο τα μη εισπρακτέα υπόλοιπα αυξήθηκαν

κατά 286.000 ευρώ και πλέον έχουν διαμορφωθεί σε 25,6

εκατομμύρια ευρώ που ο Δήμος δεν θα δει ποτέ να μπαί-

νουν στα ταμεία του. 

Η εμφανής απουσία της κοινωνικής μέριμνας και αναπτυ-

ξιακής προοπτικής για τους ανθρώπους του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης μας κάνει να καταψηφίσουμε το

Σχέδιο Προϋπολογισμού. 

Προϋπολογισμός 2017 Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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“Συνταγές Ευτυχίας”
Σε μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα παρουσιάστηκε

το βιβλίο του Μιχάλη Γύρα “Συνταγές Ευτυχίας”
στην Πνευματική Εστία Βούλας, την Κυριακή 27

Νοεμβρίου.

Φίλοι και γνωστοί έγιναν όλοι μία παρέα, μια που

οι περισσότεροι ήταν κάτοικοι της περιοχής, αλλά

και της Ευρυάλης Βούλας.

Ο Κώστας Βενετσάνος αναφέρθηκε στο συγγρα‐

φέα Μιχάλη Γύρα και στο βιβλίο γενικότερα.

Η Ελένη Γύρα (αδελφή του Μιχάλη), η οποία προ‐

λογίζει και την έκδοση, τόνισε ότι «”οι συνταγές Ευ-
τυχίας” μαζί με την προτροπή του (του συγγραφέα)

για ψυχολογική εμβάθυνση και τη δραστηριοποίηση
του εγώ εν δράσει, δείχνουν το δικό του “εγώ” μέσα
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Γύρας έκανε μία “ενδοσκο‐

πική” ανάλυση σε κάθε συνταγή και στη συνέχεια

ακολούθησε διάλογος με το ακροατήριο.

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης έπαιξε στο πιάνο η

πιανίστα Χριστίνα Γκουντέλια και το συντονισμό

έκανε η Αννα Μπουζιάνη.

Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία
της Βούλας. Κεντρική διάθεση στις Εκδόσεις Σκαρα‐

βαίος Στρ. Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8950.004

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 2/12 το ΣτΕ θα εκδικάσει προσφυγές των Δήμων Κρω-

πίας, Ηλιούπολης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παι-

ανίας-Γλυκών Νερών, Γλυφάδας, Αργυρούπολης-

Ελληνικού και Παπάγου- Χολαργού καθώς και ιδιωτών κατά

του Π.Δ. 187/2011 για την προστασία του Υμηττού. Σε δη-

μοσίευμα της εφημ. Καθημερινή (8/10/2016) για το

θέμα ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ, Δήμαρχος Ηλιούπολης

κ. Β. Βαλασόπουλος, μεταξύ άλλων, δήλωσε: “Το
Διάταγμα του 2011 είναι ακραίο … Δεν μπορεί η Α΄
Ζώνη να επεκταθεί έως τα όρια του σχεδίου πόλης,
δεν μπορεί να μας απαγορεύουν να κάνουμε νέα νε-
κροταφεία όταν δεν έχουμε χώρο στα υφιστάμενα”,

κ.λπ.

Σχολιάζοντας την διαμορφωμένη κατάσταση και

ενόψει όσων έπονται της εκδίκασης των προσφυ-

γών στο ΣτΕ στις 2/12, το ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΩΝ του ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΕΟΥ) επισημαίνει τα

ακόλουθα:

Α. Σε ότι αφορά την εν εξελίξει απόπειρα ακύρω-

σης του καθεστώτος προστασίας του Υμηττού Η

διαμορφωμένη κατάσταση, εν όψει της εκδίκασης

των προσφυγών στο ΣΤΕ, είναι αποτέλεσμα σκο-

πούμενων παραλείψεων του ΥΠΕΚΑ ώστε να έχει

εκπονηθεί εγκαίρως Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αυτό, ισοδυναμεί με

ανάληψη από την ελληνική κυβέρνηση βαρύτατης πολιτι-

κής ευθύνης για την διαρκή ανατροφοδοσία των πιέσεων,

που επί δεκαετίες, καίνε, εμπορευματοποιούν και τσιμεν-

τοποιούν τμήματα του Υμηττού, παρά τις επαναλαμβανό-

μενες περί του αντιθέτου υποσχέσεις του Υπουργού.

Β. Σχετικά με τις δηλώσεις του δημάρχου Ηλιούπολης

Δηλώσεις αυτοδιοικητικών που προτάσσουν τη διεκδίκηση

χώρων εκτός των ορίων του σχεδίου πόλης για κάλυψη των

αναγκών σε νέες εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού

(νέα νεκροταφεία, κλπ.), κλείνουν το μάτι σε συμφέροντα

που επί δεκαετίες εμπορευματοποιούν και τσιμεντοποιούν

κομμάτια του βουνού.

Το Διάταγμα δεν επεκτείνει την προστασία του βουνού στα

όρια του σχεδίου πόλης καθώς, το υφιστάμενο σχέδιο

πόλης, είναι το αποτέλεσμα διαδοχικών και εκ των υστέρων

νομιμοποιήσεων και εντάξεων σε αυτό περιοχών, που η αυ-

θαίρετη, παράνομη και καταχρηστική δόμηση αποσπούσε

από τον Υμηττό. Κατά τούτο, δηλώσεις περί «ακραίας προ-

στασίας», που παρέχει ένα διάταγμα, το οποίο βάζει τέλος

ακριβώς σε τέτοιες πρακτικές, είναι απαράδεκτο να γίνον-

ται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανά-

πτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), καθώς όχι μόνο απάδουν των

σκοπών του Συνδέσμου, αλλά και δεν εκφράζουν το σύ-

νολο των Δήμων-μελών του.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του το Δίκτυο Εθελοντικών

Ομάδων Υμηττού δηλώνει:

Εμείς, οι Εθελοντές Δασοπροστασίας του Υμηττού που σε

κάθε φωτιά παλεύουμε να σταματήσουμε την καταστροφή,

θεωρούμε όλα τα παραπάνω ως «αιτία πολέμου» για την

προστασία του βουνού. Απέναντί μας, βρίσκονται δήμαρχοι

– που ΔΕΝ εξελέγησαν για να καταστρέψουν τον Υμηττό,

καταπατητές, οικοπεδοφάγοι, οργανωμένα συμφέροντα και

η «επιλεκτική» ανικανότητα και βραδύτητα της Δη-

μόσιας Διοίκησης. 

Σε αυτόν τον πόλεμο, που μας έχει επιβληθεί λέμε:

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ, ΚΑΘΗΚΟΝ

ΟΛΩΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ και καλούμε:

• Την Ελληνική Κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την έκ-

βαση της εκδίκασης στο ΣτΕ στις 2/12, να πάρει

άμεσα ΟΛΑ τα αναγκαία μέτρα που θα αποτρέψουν

την υποβάθμιση του καθεστώτος προστασίας του

Υμηττού, εγκαταλείποντας άμεσα την μέχρι σή-

μερα τακτική της και εκδίδοντας ΟΛΕΣ τις απαραί-

τητες αποφάσεις, οι οποίες θα αποκλείουν κάθε

σκέψη για παραπέρα υποβάθμιση και εμπορευματο-

ποίηση του Υμηττού, ενισχύοντας ακόμα περισσό-

τερο την προστασία του.

• Τους κατοίκους της Αττικής να συνειδητοποι-

ήσουν την απειλή που εξελίσσεται και να συστρα-

τευθούν στον αγώνα που ξεκινάμε, καθώς είναι

πρώτα απ’ όλα δικός τους αγώνας η προστασία του

δάσους και της ποιότητας ζωής.

Το δάσος είναι κοινωνικό αγαθό, η υπεράσπιση του οποίου

αποτελεί υποχρέωση ΟΛΩΝ.

ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΔΕΟΥ)

ΔΑΠΑΧΟ - ΕΔΔΚ - ΚΠΔΦΠ Βύρωνα  - Δασοπροστασία

Βάρης - ΕΥΔΠΗ - ΤΟ ΔΑΣΟΣ

Aπόπειρα ακύρωσης του καθεστώτος προστασίας του Υμηττού

Από προσφυγές στο ΣτΕ των όμορων με τον Υμηττό Δήμων 
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Μέρος 2ο

ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ ΠΙΣΤΩΜΑΤΑ* 

«Οὐδέποτε ὠρέχθην τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν. 
Ἅ μέν γάρ ἐκείνοις ἤρεσκεν, οὐκ ἔμαθον· ἅ δ᾽ᾔδειν
ἐγώ, µακράν ἦν τῆς ἐκείνων αἰσθήσεως».

(Eπίκουρος, 341-270, “Γνωμολόγιον” cod. Paris 1168 F, 115r).

( = Ποτέ δεν επεδίωξα να γίνω αρεστός στους πολλούς.

Αφενός δεν κάθισα να μάθω τι αρέσει στους πολλούς· κι

αφετέρου, τα όσα γνώριζα εγώ βρίσκονταν μακριά από τη

δική τους αντίληψη).

«ἔργμασι γάρ ἐν μεγάλοις πᾶσιν ἁδεῖν χαλεπόν».
(Πλούταρχος, 50 - 120, “ΣΟΛΩΝ”, 25, 6, 11)

(= Στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να ευχαριστήσει κανείς

όλους).

ΣΧΟΛΙΟ: Δύο θεμελιακές αρχές / σταθερές αξίες - θεμέλιοι

λίθοι - της Εφαρμοσμένης Βιοφιλοσοφοθεωρίας μας είναι

αυτές του Επίκουρου και τους Σόλωνος. 

Δεν επιδιώκουμε να είμαστε αρεστοί σε κανέναν, αντίθετα

προσπαθούμε να παραμείνουμε άριστοι αναζητώντας την

αλήθεια και όχι αναμασώντας και αναπαράγοντας το

ψέμα. Θεωρούμε την Αρετή και Αριστεία ύψιστον τιμητι-

κόν αξίωμα και όχι “ρετσινιά” και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε.

Όταν ρωτήθηκε ο Πυθαγόρας «τί ποιοῦσιν ἄνθρωποι
θεοῖς ὅμοιον”,  ἔφη, «ἐάν ἀληθεύωσιν». Αυτό το πρό-

ταγμα υιοθετούμε, γιατί θέλουμε να λέμε την αλήθεια, να

είμαστε φιλαλήθεις σ’ έναν κόσμο που έχει αναγάγει σε

εθνικό αγώνισμα το ψεύδος. Αλλά προπαντός δεν θέλουμε

να αρέσουμε στους Δια-πλεκόμενους και τους Ημι-μαθείς

(Δοκησίσοφους). Εξ άλλου ο Μένανδρος λέει “Βραβείον
αρετής εστιν χωρίς ΕΥΠΑΙΔΕΥΣΙΑ”.

Αποδείξεις περί της Φυσικής (Κρατυλικής)

προέλευσης των ονομάτων

1. «Ἐρωτηθείς γοῦν Πυθαγόρας· Τί σοφώτατον τῶν
ὄντων; «ἀριθμός» ἔφη· τί δέ δεύτερον εἰς σοφίαν; «ὁ τά
ὀνόματα τοῖς πράγμασι θέμενος».
(Πρόκλος ο Λύκιος ή Διάδοχος, 412-485, Σχόλια του Πρόκλου εις τον

Κρατύλον του Πλάτωνος, 16).

(= όταν λοιπόν ρωτήθηκε ο Πυθαγόρας, ποιο είναι το πιο

σοφό πράγμα από τα όντα; απάντησε “ο αριθμός”· και το

δεύτερο σοφό πράγμα; “αυτός που έδωσε στα πράγματα

ονόματα (ονομασίες/σημασίες”).

2. «Οὐκ ἄρα φησί Πυθαγόρας, τοῦ τυχόντος ἐστί τό ὀνο-
ματουργεῖν, ἀλλά τοῦ τόν νοῦν ὁρῶντος καί τήν
φύσιν τῶν ὄντων· φύσει ἄρα τά ὀνόµατα».
(Πρόκλος ο Λύκιος ή Διάδοχος, 412-485, Σχόλια του Πρόκλου εις τον

Κρατύλον του Πλάτωνος, 16).

(= άραγε, διατείνεται ο Πυθαγόρας ο σχηματισμός / η κα-

τασκευή ονομάτων / λέξεων δεν είναι έργον του κάθε τυ-

χάρπαστου αλλά εκείνου που εξετάζει/παρατηρεί το

σκοπό/πνεύμα και τη φύση των όντων· επομένως τα ονό-

ματα εκ φύσεως - δόθηκαν στα πράγματα).

3. «Ὅθεν καί τά ὀνόματα ἐξ ἀρχῆς μή θέσει γενέσθαι,
ἀλλ᾽αὐτάς τάς φύσεις τῶν ἀνθρώπων καθ᾽ἕκαστα ἔθνη
ἴδια πάσχουσας πάθη καί ἴδια λαμβανούσας φαντάσματα
ἰδίως τόν ἀέρα ἐκπέμπειν στελλόμενον ὑφ᾽ἑκάστων
τῶν παθῶν καί τῶν φαντασµάτων, ὡς ἄν ποτε
καί ἡ παρά τούς τόπους τῶν ἐθνῶν διαφορά ἦ· 
ὕστερον δέ κοινῶς καθ᾽ἕκαστα ἔθνη τά ἴδια
τεθῆναι πρός τό τάς δηλώσεις ἧττον ἀµφιβόλους
γενέσθαι ἀλλήλοις καί συντοµωτέρως δηλουµέ-
νας· τινά δέ καί οὐ συνορώµενα πράγµατα
εἰσφέροντας τούς συνειδότας παρεγγυῆσαί τινας
φθόγγους τούς ἀναγκασθέντας ἀναφωνῆσαι,
τούς δέ τῷ λογισµῷ ἑλοµένους κατά τήν πλείστην
αἰτίαν οὕτως ἑρµηνεῦσαι».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίον 10ο, Επί-

κουρος, § 75 - 76).

(= Γι’ αυτό και οι λέξεις/τα ονόματα δεν έχουν την αρχή

τους σε από πριν συμφωνία / σύμβαση / συνθήκη, αλλά

στον αέρα που οι άνθρωποι εκπνέουν από το στόμα τους

ανάλογα με τη φύση τους και με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα

του κάθε λαού. 

Ο τρόπος ορίζεται από τα διαφορετικά ψυχικά ερεθίσματα

και από τις προσωπικές παραστάσεις, και ως ένα βαθμό και

από τις τοπικές ιδιατερότητες, ιδιομορφίες του κάθε λαού.

Αργότερα την ιδιαίτερη ντοπιολαλιά την αντικατέστησαν

στον κάθε λαό με κοινή γλώσσα για ν’ αποφεύγουν την

σύγχυση και να κάνουν συντομότερες τις εκφράσεις. Για

μερικά πράγματα που δεν είναι ορατά / γνωστά ανακάλυ-

ψαν όρους εκείνοι που τα γνώριζαν καλά, και ένιωθαν την

ανάγκη να τα ανακοινώσουν. Οι άλλοι, καθοδηγημένοι από

τη σκέψη τους, αποδέχτηκαν αυτές τις λέξεις/τα ονόματα

και τις χρησιμοποίησαν στην έννοια που επικράτησε).

Διάλογος Σωκράτους και Ερμογένους 

(385α - 427b)

Περιέχει τέσσερις ενότητες:

1. (385α-391b). Ο Σωκράτης υποστηρίζει πως το όνομα που

δίνει κανείς σε κάθε αντικείμενο για να το ονομάσει, αυτό

είναι το όνομα και για όλη την κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν

η κοινωνία να ονομάσει κάτι “άνθρωπο” και ένα μέλος της

να ονομάσει το ίδιο πράγματ “άλογο”.

Δεν είναι έργο οποιουδήποτε ανθρώπου να θέτει το όνομα

/ αλλά κάποιου “ονοματουργού”, λέξη που συναντάται

άπαξ σε όλη την αρχαιοελληνική γραμματεία, ήτοι δημι-

ουργού ονομάτων, και αυτός ο νομοθέτης είναι απ’ όλους

τους ανθρώπους ο πιο σπάνιος στον κόσμο.

Επομένως τα ονόματα είναι κατασκευάσματα οφειλόμενα

στην τεχνική ικανότητα ενός τεχνίτη, ονοματουργού που

πρέπει να βοηθήσει στην πραγματοποίηση της ονοματοθε-

σίας και από τον διαλεκτικό που καταγίνεται με την τέχνη

του ερωτάν και αποκρίνεσθαι ήτοι του διαλέγεσθαι. Δια-

φωτιζόμενος ο ονοματοθέτης από τον διαλεκτικό και απο-

βλέποντας στο ιδεώδες πρότυπο και στη φύση του

ονομαζομένου πράγματος, εκτελεί το έργο του. Εξ αυτού

συνάγεται πως τα ονόματα δεν είναι αυθαίρετη κατά συν-

θήκη / σύμβαση / συναίνεση ονοματοθεσία, “νόμῳ” αλλ’

αντιστοιχεί κατά φύση “φύσει” προς τα πράγματα.

2. (391b - 421c). Η συζήτηση τώρα στρέφεται στην εξέ-

ταση σε τι συνίσταται η φυσική ορθότητα του ονόματος

για να γίνει επαλήθευση των προηγηθέντων, ήτοι πώς

πραγματοποιείται αυτός ο ιδεώδης προσδιορισμός.

Αντλούν παραδείγματα από τον Όμηρο, και αναλύουν την

ετυμολογική προέλευση ποταμών, (Ξάνθος - Σκάμανδρος)

και προσώπων ιστορικών όχι μυθικών όπως (Ορέστης -

Πέλοψ - Τάνταλος, Αγαμέμνων).

3. (396d - 421c). Εδώ ο Σωκράτης εξετάζει πώς δόθηκαν

τα ονόματα ορθά πρώτα στους θεούς (397α-d), ύστερα

στους δαίμονες (397c - 398c), στους ήρωες (398c-e) στους

ανθρώπους (399α-c), στην ψυχή (399d-400b) και τέλος στο

σώμα (400b-c). 

Εξετάζονται (3) ομάδες ονομάτων, των οποίων αναλύει

την ετυμολογία:

α) των θεών (401b-408d)

β) των άστρων και φυσικών φαινομένων (408e-410d)

γ) των ηθικών εννοιών και τέλος των καλλίστων και αρί-

στων ονομάτων: αλήθεια, ψεύδος, ον, ουσία και αυτό το

ίδιο το όνομα (411e-421c).

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡ-ΩΠΟΣ;

Ὁ δέ Ἄνθρ-ωπος ἅμα ἑώρακεν τοῦτο δ᾽ἐστί τό ὄπωπε
καί ἀναθρεῖ καί λογίζεται τοῦτο ὅ ὄπωπεν.
Ἐντεῦθεν δή µόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρ-
ωπος ὠνοµάσθη. Ἄνθρ-ωπος, Ἀναθρῶν ἅ
ὄπωπε».

«Ο Άνθρ-ωπος όμως συγχρόνως και βλέπει αυτό είναι το

“όπωπε” και παρατηρεί με προσοχή και στοχάζεται αυτό

που έχει δει.

Απ’ αυτό λοιπόν, μόνο ο άνθρωπος απ’ όλα τα ζώα ονομά-

στηκε ορθώς “Άνθρ-ωπος”, γιατί εξετάζει με προσοχή, όσα

έχει δει».

Ο ορισμός και η ετυμολόγηση του ανθρ-ώπου

――――――――

* πίστωμα = εγγύηση, ασφάλεια από το ρήμα πιστόω - ῶ
= εγγυώμαι, διασφαλίζω, βεβαιώνω,  πιστοποιώ.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κρατυλ-ισµοῦ
Φυσιοκρατίας

ἄρχεσθαι
&

Ἑρµογεν-ισµοῦ
Συµβασιοκρατίας

παύεσθαι

TI ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡ-ΩΠΟΣ;

Ἀναθρῶν ἅ ὄπωπε 

(399c)

398b-c 398c

ΔΑΙΜΩΝ ΗΡΩΣ

ΔΑΗΜΩΝ (μάχης) ΕΡΩΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΣ

(Γνώστης - Έμπειρος ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ

Ειδήμων) (390c)

ΕΡΩΣ = ΔΑΗΜΩΝ ΗΜΙΘΕΟΣ

ΤΟ Δ’ ΓΕΝΟΣ

ΔΑΗΜΟΣΥΝΗ = ΕΠΙΣΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ

ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος οἵ καλέονται ἡμίθεοι, προτέρη

γενεή κατ᾽ἀπείρονα γαῖαν» (“Έργα και Ημέραι” Ησιόδου,

στιχ. 159-160).
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1o Τουρνουά Τάβλι στο ΚΑΠΗ Κιτσίου Ξανά Φοιτητής ο δήμαρχος των 3Β

Διδακτορικό πτυχίο (PhD) in International Management

έλαβε ο Δήμαρχος,

Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, το Σάββατο

12 Νοεμβρίου σε τε-

λετή ορκωμοσίας

στη σχολή του Πα-

ρισίου, International

School of Manage-

ment. 

Θέμα της πτυχιακής

του εργασίας ήταν

«Change Manage-

ment in Corporate IT

and Decision Making

Tools» και αποφοί-

τησε με βαθμολογία

94% (GPA3,85).

Το πτυχίο του το παρέλαβε από τον Professor Jack Forget,

Πρόεδρο της Σχολής

1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

(ΚΑΠΗ) ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ διοργανώνει το 1ου Τουρ-

νουά Τάβλι. Οι εμπνευστές της διοργάνωσης, είναι, ο πρό-

εδρος της ΚΕΔΚ και αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ Σφηττός -

υπεύθυνος των ΚΑΠΗ, δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Γρι-

νιεζάκης και το μέλος του ΚΑΠΗ Κιτσίου, Αντώνης Καρα-

πάνος. 

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε όλα τα ΚΑΠΗ Δήμου Κρω-

πίας και  περιλαμβάνει αγώνες ζευγαριών και τελικό

αγώνα, με την τήρηση όλων των τεχνικών κανονισμών δια-

σφάλισης της ομαλής διεξαγωγής τους. 

Η τελετή απονομής (κύπελλα και στους  δύο φιναλίστ)

υποστηρίζεται  από το μέλος του ΚΑΠΗ  Κιτσίου Αντ. Κα-

ραπάνο.

Ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης θα γίνει την Πέμπτη 8

Δεκεμβρίου 2016, στο ΚΑΠΗ Κιτσίου (οδός Ν.Παπαγιαννο-

πούλου 256 τηλ.: 210-96 53 462) στις 3 το μεσημέρι. Οι

αγώνες του τουρνουά, περιλαμβάνουν πολλές ευχάριστες

εκπλήξεις στους συμμετέχοντες και στους θεατές των

αγώνων, ενώ ενημερώνουν ότι θα ακολουθήσουν διοργα-

νώσεις και άλλων επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

Η είσοδος και η συμμετοχή είναι ελεύθερη. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα : 210-96 53 462 &

6945 31 03 66. 

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

Διήμερη εκδρομή οργανώνουν τα ΚΑΠΗ στην Ναύπακτο Ν.

Αιτωλοακαρνανίας στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2016. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα:

• ΚΑΠΗ ΚΙΤΣΙΟΥ: Οδός Ν.Παπαγιαννοπούλου 256 τηλ.: 210-

9653 462)

• ΚΑΠΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ : Οδός Ν.Ντούνη 4, τηλ.:210-60-20 920

• ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ : Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 109, τηλ.:

210-22910-92510
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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αρ.: 348/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,  με τίτλο: Λήψη απόφα-
σης περί καθορισμού Τελών Κοιμητηρίου έτους 2017,
Δήμου Παλλήνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Κοιμητηρίου έτους 2017, Δήμου Παλλή-
νης, ως ακολούθως:
Α. Άνοιγμα τάφου.
Α.1 Άνοιγμα τάφου τριετούς χρήσης σε 80,00 €
συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής. 
Α.2 Άνοιγμα οικογενειακού τάφου σε 170,00 € 
συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής
Β. Δικαίωμα ταφής
Β.1 Τριετούς χρήσης σε 260,00 € . Β.2 Ταφής συγγενών
σε οικογενειακό τάφου σε 170,00 €. (Εξαιρουμένου του
άμεσου δικαιούχου) 
Β.3  Φιλοξενία νεκρού σε οικογενειακό τάφο σε 350,00 €.  
Β.4 Ταφή ανηλίκου μέχρι δύο (2) ετών ΔΩΡΕΑΝ  Γ. Εκταφή
Γ.1 Εκταφή από τάφο τριετούς χρήσης σε 100,00 €.  Γ.2
Εκταφή από οικογενειακό τάφο σε 150,00 €.  Γ.3 Ενταφια-
σμός αδιάλυτων σε 60,00 €. Δ. Παρατάσεις τριετούς χρήσης
Δ.1 Παράταση ταφής 4ου έτους σε 8,00 € μηνιαίως.
Δ.2 Παράταση ταφής 5ου έτους σε 25,00 € μηνιαίως. Δ.3
Παράταση ταφής 6ου έτους σε 70,00 € μηνιαίως.  Δ.4 Πα-
ράταση ταφής 7ου έτους σε 110,00 € μηνιαίως.  Δ.5 Παρά-
ταση ταφής 8ου έτους και άνω σε 200,00 μην.  
Ε. Φύλαξη Οστών
Ε.1 Φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο σε 25,00 € ετησίως
για τα μονά και σε 35,00 € ετησίως για τα διπλά.  Ε.2 Φύ-
λαξη οστών σε οικογενειακό τάφο σε 80,00 € εφ΄ άπαξ.
Ε.3 Χορήγηση Οστεοθυρίδων σε 700,00 € με δυνατότητα
ρύθμισης του ποσού ως εξής: 200,00 € προκαταβολή  και
τέσσερις διμηνιαίες δόσεις των 125,00 € , E.4 Για τις υφι-
στάμενες μισθωμένες θυρίδες–πενταετίας δίνεται η δυνα-
τότητα αγοράς με συμψηφισμό του ποσού που έχει
καταβληθεί για τα μισθώματα.  ΣΤ.1  Καθαριότητα και συν-
τήρηση οικογενειακού μονού τάφου σε 40,00 € ετησίως.
ΣΤ.2  Καθαριότητα και συντήρηση διπλού οικογενειακού
τάφου σε 80,00 € ετησίως.  ΣΤ.3  Καθαριότητα και συντή-
ρηση οστεοθυρίδας  σε 5,00 € ετησίως.  Ζ.  Χορήγηση
μονού οικογενειακού τάφου σε 5.000,00 € εφάπαξ. 
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 349/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
με τίτλο:  Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφή-
μισης έτους 2017, Δήμου Παλλήνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Διαφήμισης έτους 2017, Δήμου Παλλή-
νης, ως ακολούθως:
Ι. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (επικολλώμενες,
αναρτώμενες κ.τ.λ.)
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολ-
λούνται:
α. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά
πλαίσια τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζο-
δρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους.
β. Στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων
ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιο-
κτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών.
γ. Σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από
τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.
δ. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και
άλλους δημόσιους χώρους και σε περίπτερα, στέγαστρα
αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 
Σε 0,50€ /μ2 την εβδομάδα.
ΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Β με εφαρμογή διζω-
νικού συστήματος το οποίο   έχει ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει τις οδούς  οι οποίες έχουν το χα-
ρακτήρα εθνικών και επαρχιακών οδών ή Δημοτικών οδών
μεγάλης κυκλοφορίας καθώς και εσωτερικά διακεκριμένα
κεντρικά σημεία επιλογής του Δήμου με ειδικά διαφημι-

στικά πλαίσια τοποθετημένα από τον Δήμο.
ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει του υπόλοιπους χώρους και οδούς
που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Αναλυτικά  το τέλος της κατηγορίας αυτής να  καθορισθεί
για κάθε ζώνη ως εξής:
Α. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β στην ΖΩΝΗ Α :
Αα) Για τις φωτεινές σε στέγες σε 50,00€/μ2 το έτος.
Αβ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες σε 20,00€/μ2 το έτος.
Αγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποιουσδήποτε άλλους χώ-
ρους σε 25,00€/μ2το έτος.
Β. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β στην ΖΩΝΗ Β :
Βα) Για τις φωτεινές σε στέγες σε 40,00€/μ2   το έτος. 
Ββ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες  σε 15,00€/μ2 το έτος.
Βγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποιουσδήποτε άλλους χώ-
ρους σε 20,00 €/μ2 το έτος.
ΙΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ (διαφημίσεις έχου-
σες σχέση με δημόσια οχήματα). Για διαφημίσεις που γί-
νονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων,
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κάθε τύπου οχήματα δημο-
σίας χρήσης, ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστά-
σεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστόμετρα. Για διαφημίσεις της
κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων, καταβάλλε-
ται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος σε 8,00 €  το έτος.
ΙV. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ ( ημερολόγια, δώρα,
φέιγ βολάν,  παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα κ.τ.λ.),
το τέλος διαφήμισης  να ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του
τιμολογίου δαπάνης της διαφήμισης. 
Τέλος επισημαίνεται ότι:
-  Για όλες τις  διαφημίσεις ορίζεται ως ελάχιστη διάσταση
το  ένα (1) μ2 ανά όψη.
- Στα ανωτέρω τέλη διαφήμισης υπόκεινται και οι διαφημι-
στικές πινακίδες που βρίσκονται εντός πρασιάς.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 350/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
με τίτλο: Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κατάλη-
ψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων έτους
2017 Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως: 
Παραμένουν οι ίδιοι συντελεστές που ισχύουν για το έτος
2016, και όπως αυτοί ψηφίστηκαν με την
υπ΄αριθμ.313/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ήτοι:

I. Για την χρήση πεζοδρομίων και πλατειών για εκθέσεις,
τραπέζια, καρέκλες κ.λ.π. με εφαρμογή διζωνικού συστή-
ματος, ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει την Πλατεία Μακεδονίας και τα πε-
ζοδρόμια των οδών  Θεσσαλονίκης και Ηρώων Πολυτε-
χνείου, στη Δ.Ε. Γέρακα.
Κατάληψη πεζοδρομίων και πλατειών  σε  25,00 € / τ.μ.
ετησίως.

ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους, πλα-

τείες  και πεζοδρόμια που βρίσκονται εντός των διοικητι-

κών ορίων του Δήμου (όλες οι Δ.Ε.) πλην της άνω ζώνης. 
1 .Κατάληψη πεζοδρομίων   σε  10,00 € / τ.μ. ετησίως.
2. Κατάληψη πλατειών  σε  15,00 € / τ.μ ετησίως.

IΙ. Για κατάληψη ή χρήση πεζοδρομίων ή τμήματος οδών
από ανοικοδομούντες η χρέωση της κατάληψης πεζοδρο-
μίου για κάθε φύση τεχνοοικοδομικών εργασιών επιβάλλε-
ται μηνιαίως έστω και αν το χρονικό διάστημα κατάληψης
είναι μικρότερο του μήνα:
1. Για χρήση χώρου  πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε χω-
ματόδρομο σε 3,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
2. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε
ασφαλτοστρωμένη οδό χωρίς κράσπεδα σε 4,00€/ τ.μ.
μηνιαίως.
3. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε
ασφαλτοστρωμένη οδό με κράσπεδα  σε 6,00€/ τ.μ.  μη-
νιαίως.
4. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε
ασφαλτοστρωμένη οδό με κράσπεδα και περατωμένο πε-

ζοδρόμιο σε 8,00€ / τ.μ.  μηνιαίως.

IΙΙ. Για την κατάληψη πεζοδρομίου από περίπτερα ως εξής:
1)  Σε 60,00€ ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια μέχρι 2.00
τ.μ..
2)  Σε 100,00 € ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια άνω 2.00
τ.μ.

IV. Για την κατάληψη πεζοδρομίων από μικροπωλητές κατά
την περίοδο εορτών, πανηγύρεων, εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα κ.λ.π.  σε 5,00 €/ τ.μ. εφάπαξ.

V. Για την κατάληψη πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπο-
ρευμάτων σε πεζοδρόμια σε 10,00 €/ τ.μ. ετησίως.  

VI. Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους,
υπαίθριους μικροπωλητές σε 20,00 €/ τ.μ.  ετησίως.  

VII. Για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών και σταθερών
παιχνιδοκατασκευών  σε 30,00 €/ τ.μ. ετησίως.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο
13, παρ.3, εδάφ. α του Β.Δ.24/9-20/10/58, όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ: 351/2016  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
με τίτλο: Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή
Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ),
έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει το συντελεστή Δημοτικού Φόρου και Τέλους

Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2017 Δήμου Παλλήνης,
ως ακολούθως:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ.13 του Ν. 1828/89 και το
άρθρο 27 παρ.3 του Ν. 2130/93, δίνεται η δυνατότητα
στους δήμους και τις κοινότητες να επιβάλλουν φόρο
στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους που χρησιμοποιούνται
και προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος. Ο
φόρος βαρύνει αυτόν που κάνει χρήση του χώρου και σε
περίπτωση μη χρησιμοποίησης του τον κύριο ή νομέα
αυτού. Ο συντελεστής του φόρου μπορεί να αυξάνεται με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μέχρι εί-
κοσι τα εκατό (20%) για κάθε οικονομικό έτος.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 6β του Ν
.1892/90, ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων
χώρων, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μπορεί να προ-
σαυξάνεται  περαιτέρω μέχρι 25% και το πρόσθετο ποσό
να διατίθεται αποκλειστικά  για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών δαπανών των σχολείων.
Μηδενική αύξηση για το έτος 2017, δηλαδή να ισχύσουν
οι ίδιοι συντελεστές ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως
αυτοί ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 308/2015 απόφαση δη-
μοτικού συμβουλίου,  
Για τους στεγασμένους χώρους, ήτοι 0,37 € ανά τετραγω-
νικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας εκ των οποίων 0,06 θα
διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των σχολείων.
Για τους μη στεγασμένους χώρους ήτοι 0,185 € ανά τε-

τραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας εκ των οποίων
0,02 θα διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών των σχολείων.

Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το Άρθρο 24: «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας»
του Ν. 2130/93 (ΦΕΚ 62/23.04.1993 τεύχος Α’) : 1. Από 1ης
Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτή-
των τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνη-
της περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους
περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκε-
κριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφι-
στάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών
πληθυσμού κάτω των δυο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγ-
κεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφι-
στάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών
πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται
υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικά συμβούλιο, η αξία των
κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που
καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον υφίσταται.
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.A.Π.) σε ποσοστό 0,35‰ επί
της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται σύμ-
φωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 8752/22.02.1994
Στην ΔΕΗ να γνωστοποιηθούν οι κάτωθι συντελεστές: 
Α) Συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το
έτος 2017 σε 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης
επιφάνειας. 
Β) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) 0,35‰.

Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν  φύλλο,
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του Ν.
3463/2006.   

5.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 352/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
με τίτλο: Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθα-
ριότητας–Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017 Δήμου Παλλή-
νης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ως ακολούθως:
Α.1. Για στεγασμένους χώρους  έως 100 τ.μ. που χρησιμο-
ποιούνται για κατοικία (συμπεριλαμβανομένων και βοηθη-
τικών χώρων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, κλπ, οι οποίοι
είναι προσαρτήματα των κατοικιών ή  εξυπηρετούν τις κα-
τοικίες) ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών)
ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
2. Για στεγασμένους χώρους  άνω των 100 τ.μ. που χρησι-
μοποιούνται για κατοικία (συμπεριλαμβανομένων και βοη-
θητικών χώρων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, κλπ, οι
οποίοι είναι προσαρτήματα των κατοικιών ή  εξυπηρετούν
τις κατοικίες) ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δη-
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών
κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου 1,33 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
3. Για στεγασμένους χώρους έως 150 τ.μ. άλλης χρήσης
(καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.)
3,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
4. Για στεγασμένους χώρους άνω των  150 τ.μ. άλλης χρή-
σης (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες
κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 4,30 € ανά τετραγωνικό
μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 2,58 € ανά τετραγωνικό
μέτρο.
5. Για μη στεγασμένους χώρους  άλλης χρήσης(καταστή-
ματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ξυλεμπορικά, μάνδρες υλι-
κών οικοδομών, σιδηρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα πάρκ,
αναψυκτήρια, ταπητοκαθαριστήρια, άνθη – φυτά, φυτώρια,
εκθέσεις αυτοκινήτων κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 2,15
€ ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ.
0,645 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
6. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγ-
κατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης το-
ποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού
μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για
πέραν των 6.000 τ.μ. 3,45 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
7. Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για
εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης
τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού
μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για
πέραν των 6.000 τ.μ. 1,725 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Β) Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους καθαριότητας
και φωτισμού, που θα γνωστοποιηθεί στη Δ.Ε.Η. για την
βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω τέλους, για κα-
τοικίες και νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για άλλης χρήσης (κα-
ταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τε-
τραγωνικό μέτρο με αναγωγή στην τιμή αυτή της
επιφάνειας των ακινήτων των άνω κατηγοριών περιπτώ-
σεις 2,4,5,6, και 7. 
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχε-
δίου πόλεως περιοχές στις οποίες παρέχονται οι Υπηρε-
σίες καθαριότητας.
Αναλυτικότερα τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΗ ΕΚΤ. τ.μ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 

ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ ΕΣΟΔΟ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΙΚΙΑΚΟ (για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται 
για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών 1,25 873.318 1.091.647,50 
ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν 
περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές ) έως 100 τ.μ.

ΟΙΚΙΑΚΟ (για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία
ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 1,33 2.027.709 2.696.852,97 
οι ιδιωτικές κλινικές ) άνω των 100 τ.μ. (συντελεστής μετατροπής 
εμβαδού: 1,064, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Περιπτώσεις μειώσεων α1) έως α6) της Ενότητας Β 50% της αντίστοιχης (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 

κατηγορίας οικιακού 0,50 , στρογγυλοποιημένο 
τιμολογίου   στην πλησιέστερη μονάδα)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Περιπτώσεις απαλλαγών β1) έως β7) της Ενότητας Β 100% απαλλαγή  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (για στεγασμένους 
χώρους έως 150 τ.μ.) 3,60 113.954 410.234,40 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (για στεγασμένους χώρους 
άνω των 150 και έως 6.000 τ.μ.) (συντελεστής μετατροπής 
εμβαδού: 1,194, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη 
μονάδα) 4,30 707.534 3.042.396,20 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (για στεγασμένους χώρους 2,58 (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 0,716, 
άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ. ) (το επιπλέον εμβαδό στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (για μη στεγασμένους χώρους  2,15 (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 0,597, 
μέχρι έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ. ) στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (για μη στεγασμένους χώρους με 0,645 (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 0,179, 
εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ.) (το επιπλέον εμβαδό) στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)

ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (για στεγασμένους χώρους μέχρι 5,75 (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 1,597, 
έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ.) στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)

ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (για στεγασμένους χώρους άνω των 3,45 (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 0,958,
έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ. ) στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)

ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (για μη στεγασμένους χώρους μέχρι 5,75 (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 1,597, 
έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ. ) στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)

ΟΧΛΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (για μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν 1,725 (συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 0,479, 
άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ.) (το επιπλέον εμβαδό) στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΑ:   3.722.515 τ.μ. 7.241.131,07 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Σύμφωνα με τις ανωτέρω επιφάνειες εκτιμούμε τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
στο ποσό των 7.241.131,07 €, τα οποία εγγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς 0311.0004 και 2.111, ενώ σε
αυτά πρέπει να προστεθούν και ποσό 62.147,26 από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε. βάσει ει-
σπραξιμότητας τα οποία εγγράφονται στον ΚΑ:3211.0002 καθώς και ποσό 1.019.335,39 που εγγράφεται στον ΚΑ:
5113.0002, που αντιστοιχεί σε χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΠΟΕ για πιστώσεις προορι-
ζόμενες για επενδυτικές δαπάνες υπηρεσίας Καθαριότητας και πληρωμή υποχρεώσεων Π.Ο.Ε., όπως αναλύονται
στον παρακάτω πίνακα:
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β) Οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλε-
κτροφωτισμού για το έτος 2017 υπολογίζεται ότι θα
ανέλθουν στο ποσό των 8.323.669,52 € όπως αναλύον-
ται στον πίνακα Α΄. 
γ) Οι μειώσεις–απαλλαγές, οι γενικές προϋποθέσεις έν-
ταξης σε αυτές, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά, ισχύουν όπως αυτά αναφέρονται
αναλυτικά στην εισήγηση του Προέδρου, την οποία απο-
δεχόμαστε.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του
Ν. 3463/2006.   

6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 353/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
με τίτλο:  Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών
Ύδρευσης έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα Τέλη Ύδρευσης έτους 2017 Δήμου Παλ-

λήνης, ως ακολούθως:
1.α) Τιμολόγιο ύδρευσης – οικιακό (για τετραμηνιαία

κατανάλωση):
―――――――――――――――――――――――――

κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση προηγ. έτους
―――――――――――――――――――――――――

0 - 20 0,40 0,40  
21 – 60 0,80 0,80  
61 – 90 1,00 1,00  
91 – 120 1,50 1,50  
121 – 160 2,00 2,00  
161 – 200 2,50 2,50  

201 και άνω 3,20 3,20  
―――――――――――――――――――――――――

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

1.β) Τιμολόγιο ύδρευσης – επαγγελματικό (για τε-
τραμηνιαία κατανάλωση):
―――――――――――――――――――――――――

κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση προηγ. έτους
―――――――――――――――――――――――――

0 - 20 0,40 0,40  
21 – 60 0,80 0,80  
61 – 90 1,00 1,00  
91 – 120 1,5 1,5  
121 – 160 2,00 2,00  
161 – 200 2,5 2,5  
201 - 700 3,2 3,2  

Άνω των 700 1,20 1,20  
―――――――――――――――――――――――――
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

1γ) Τιμολόγιο ύδρευσης για Φιλανθρωπικά ιδρύματα,
Δημόσια νοσοκομεία και Κλινικές (για τετραμηνιαία
κατανάλωση), ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,80 €/κ.μ.
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

Οι μειώσεις και οι απαλλαγές για την ελά-
φρυνση των ευπαθών και ασθενέστερων κοινωνικών
ομάδων ισχύουν ως ανωτέρω στην εισήγηση.

Ομοίως τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προ-
σκομιστούν για τον σκοπό αυτό, ισχύουν ως ανωτέρω
αναφέρονται.  
2. Ορίζεται πάγιο μηνιαίο τέλος 1,25 €

Το εν λόγω ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Συντήρηση δικτύου – νέα έργα 15% επί της καθαρής
αξίας καταναλώσεως το τετράμηνο. 

Το προκύπτον ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του

Δ.Σ. Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του
Ν. 3463/2006.   

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 354/2016  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δι-
καιώματος Ύδρευσης έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία
Ορίζει τα κάτωθι:

Τον Καθορισμό του τέλους δικαιώματος Ύδρευσης
(τέλη σύνδεσης και επανασύνδεσης) έτους 2017, στα
ίδια επίπεδα με το έτος 2016, ήτοι στο ποσό των 500,00
€.
Επιπρόσθετα αποφασίζεται ταμειακή διευκόλυνση κα-
ταβολής του αντιτίμου για τους δικαιούχους μειώσεων
στο τιμολόγιο της ύδρευσης (όπως ορίζονται στη σχε-
τική απόφαση) ως ακολούθως:
Προκαταβολή: 200,00 ευρώ, συν τρείς (3) μηνιαίες δό-
σεις των 100,00 ευρώ σε περίπτωση μη καταβολής της
πρώτης μηνιαίας δόσης θα βεβαιώνεται το υπόλοιπο
των οφειλών.
Για μετατόπιση–ανύψωση – καταβίβαση υδροπαροχής
με αίτηση του υδρολήπτη και κατασκευή από το Δήμο,
κοστολογείται από την Τεχνική Υπηρεσία και χρεώνεται
σε βάρος του, προϋπολογιστικά:
α) Υλικά επί τιμή μονάδος
β) Εργατικά επί ωρομίσθιο εργαζομένων
γ) Αυτοκίνητο για μεταφορά επί κόστος διαδρομής
δ) Εκσκαφέας επί ημερομίσθιο του, συν ημερομίσθιο

χειριστή.
3. Επί αίτησης διακοπής 60,00 € για την αφαίρεση

υδρομετρητή και 60,00€ για την επανασύνδεσή του.
4. Άσκοπη μετακίνηση του συνεργείου για έλεγχο υδρο-
μετρητή 25,00 € 
5. Αποκάλυψη φρεατίου 25,00 €.
6. Για την επανασύνδεση υδρομετρητή που αφαιρέθηκε
λόγω οφειλών 100,00 €.
Η ως άνω, κανονιστικού χαρακτήρα, απόφαση του Δ.Σ.
Παλλήνης δημοσιεύεται σε περίληψη στο παρόν
φύλλο, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου79 παρ. 4 εδ. α. του
Ν. 3463/2006.   

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ 
0 311.0004 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) κατοικιών,

καταστημάτων και λοιπών στεγασμένων και μη χώρων 5.995.169,21  
2.111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.245.961,86  
3211.0002 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βάσει εισπραξιμότητας 62.147,26  
5113.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα  κάλυψη δαπανών 

υπηρεσίας Καθαριότητας 1.019.335,39
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8.322.613,72 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ακόμα και το Νερό;

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

ΑΣΠΙΔΑ 

για την προστασία

του δημόσιου νερού

σε όλη την Ελλάδα

Η κυβέρνηση, οι «θεσμοί» και τα ιδιωτικά συμφέ-

ροντα προωθούν άμεσα, όσα προβλέπονται στο 3ο

μνημόνιο και στον πρόσφατο ν. 4389/2016. Με τη δη-

μιουργία του Υπερταμείου παραχωρείται για 99 χρό-

νια στο χρέος, στους δανειστές και στα ιδιωτικά

συμφέροντα το σύνολο της δημόσιας περιουσίας,

άρα και των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευ-

σης (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ).

Η Υπουργική απόφαση για την «Ανάκτηση  Πλήρους

Κόστους για της Υπηρεσίες Ύδατος», αποτελεί θε-

σμική κατοχύρωση της εμπορευματοποίησης του κύ-

κλου του νερού σε όλη τη χώρα.

Με την συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΤΤΙP) καθώς και αυτή ανάμεσα σε Καναδά και

Ευρωπαϊκή Ένωση (CETA) οι πολυεθνικές του νερού

θα αποφασίζουν ερήμην πολιτών και κυβερνήσεων.

Η Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό είναι ένα δί-

κτυο κινημάτων και συλλογικοτήτων, με καταστατική

αρχή ότι «το νερό είναι κοινό αγαθό, δεν είναι εμπό-

ρευμα και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο

οποιασδήποτε μορφής κερδοσκοπίας». Το νερό είναι

ζωτικής σημασίας για όλα τα έμβια όντα και τα οικο-

συστήματα. Δεν είναι αποθήκη ενέργειας για «πρά-

σινη και ιδίως χρηματιστηριακή εκμετάλλευση».

Ηδη έχει πραγματοποιήσει δύο πανελλαδικές συναν-

τήσεις  (Θεσσαλονίκη & Βόλο) και την περασμένη

εβδομάδα (26.11) πραγματοποιήθηκε η 3η Πανελλα-

δική Συνάντηση στη Αθήνα με συλλογικότητες από

όλη την Ελλάδα, που παρουσίασαν  τη δράση και τις

θέσεις τους από τους αγώνες στην περιοχή τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 40 φορείς (σωματεία, ορ-

γανώσεις, οικολογικές κινήσεις και τοπικές συλλογικό-

τητες) απ΄ όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό του

ενδιαφέροντος και της απήχησης της συνάντησης η

πλήρης κάλυψη των εργασιών της από την Ολλανδική

τηλεόραση και τηλεοπτικό συνεργείο από τη Γερμανία.  

Η “Πανελλαδική Συμμαχία για το Νερό” φιλοδοξεί η

δικτύωση, η αλληλοϋποστήριξη των κινημάτων και

των συλλογικοτήτων  να οδηγήσει στη δημιουργία

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ για την προστασία του δη-

μόσιου νερού, ως κοινού αγαθού, σε όλη την Ελλάδα.

Η προστασία των υδάτων από τη μόλυνση των μεταλ-

λευτικών δραστηριοτήτων, η προστασία των υδροβιο-

τόπων και των υδροφορέων, οι συνέπειες από τη

δημιουργία μεγάλων φραγμάτων, η φθηνή και κατάλ-

ληλη πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες αγροτικού

νερού, οι συνθήκες υγιεινής λόγω ανεπαρκών ή ακα-

τάλληλων υποδομών αποχέτευσης είναι στην οπτική,

στην αγωνία, στη σκέψη και στη δράση της Πανελλα-

δικής συμμαχίας για το νερό.

Όπου το Νερό κινδυνεύει η Πανελλαδική συμμαχία

για το Νερό θα είναι εκεί.

Το νερό είναι Κοινωνικό Αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η

ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και οι ΔΕΥΑ να ανασυγκροτηθούν ως

δημόσιοι οργανισμοί, στην υπηρεσία της κοινωνίας και

όχι ως μέσο κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων.

Να θεσμοθετηθούν από την ελληνική πολιτεία οι απο-

φάσεις του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης που

αναγνωρίζουν το πόσιμο νερό και τις υπηρεσίες

ύδρευσης-αποχέτευσης ως ανθρώπινο δικαίωμα άρ-

ρηκτα δεμένο με το δικαίωμα στη ζωή, στην υγιεινή

και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Να κατοχυρωθεί συνταγματικά, στην επικείμενη συνταγ-

ματική αναθεώρηση, η δημόσια ιδιοκτησία των οργανι-

σμών ύδρευσης-αποχέτευσης, ο κοινωνικός έλεγχος και

η δημόσια διαχείριση του κύκλου του νερού.

Ας γίνουμε Ανθρώπινη Ασπίδα για το δημόσιο νερό. 

http://symmaxianerou.blogspot.gr/

Χριστουγεννιάτικο 

ΠΑΖΑΡΙ

Φιλοζωικής 

εταιρείας 

Ηλιούπολης!!

Eχουμε παζάρι και σας περιμένουμε

όλους. 10 και 11 Δεκεμβρίου από τις

10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο

1ο Γυμνάσιο Λύκειο Ηλιούπολης, Γρ.

Αυξεντίου 2 Ηλιούπολη Αττικής.  
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Τα γύρω Κοράκια 

κράζουν δυνατά και

Αυτοί απλά ... ψιθυρίζουν!!

Φίλες/οι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αυτό που συμβαίνει αυτή

την στιγμή στην Πατρίδα μας θυμίζει κάτι που γίνεται

συχνά στην άγρια φύση δηλαδή αυτό όπου πάνω από ένα

πτώμα τα όρνια ερίζουν ποιο θα πάρει το μεγαλύτερο κομ-

μάτι! 

Ναι πτώμα, γιατί έτσι ... κατάντησαν την Ελλάδα μας οι Ευ-

ρωπαίοι και όχι μόνο "δήθεν" φίλοι και εταίροι μας μαζί με

τους "Σύγχρονους εγχώριους Πολιτικούς Νενέκους" οι

οποίοι φαίνεται ότι είναι εντελώς Ανίκανοι ή απλά Προδό-

τες! 

Δεν είναι λοιπόν τυχαία, αλλά απολύτως μεθοδευμένη και

συντονισμένη, η λεκτική (προς το παρόν) επίθεση που δε-

χόμαστε από τους γείτονες μας Τούρκους, Αλβανούς και

Σκοπιανούς όπου ο καθένας τους διεκδικεί ένα μεγαλύτερο

ή μικρότερο κομμάτι από τη γη μας προβάλλοντας ανύπαρ-

κτα έως και αστεία επιχειρήματα. 

Επιχειρήματα και αιτιάσεις οι οποίες δεν βρίσκουν καμία

σοβαρή απάντηση από το πολιτικό προσωπικό της χώρας

το οποίο εδώ και χρόνια αλληλοσπαράσσεται και αναλώνε-

ται με γνώμονα και ζητούμενο ποιο θα εξυπηρετήσει καλύ-

τερα όχι τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας μας

αλλά τα συμφέροντα των έξωθεν και των έσωθεν ... χορη-

γών τους!!! 

Έτσι φτάσαμε στο σημείο ο κ. Ερντογάν να αμφισβητεί

πλέον ξεκάθαρα την συνθήκη της Λοζάνης η οποία όπως

είναι γνωστό καθόρισε τα σημερινά σύνορα στην γειτονιά

μας και να μας λέει ότι ονειρεύεται την Τουρκία της καρδιάς

του δηλ. αυτή της αιματηρής και ανασταλτικής για την παγ-

κόσμια ιστορία και πρόοδο 400χρόνης Οθωμανικής αυτο-

κρατορίας χωρίς κανένα από αυτά τα Πολιτικά φοβισμένα

ανθρωπάκια να τολμά να του απαντήσει ότι και εμείς ονει-

ρευόμαστε την Ελλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που

έφτανε ως την Ινδία, καθώς και την χρονικά υπέρτερη και

ένδοξη περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά ως

"πολιτισμένη" και νομοταγής χώρα σεβόμαστε το διεθνές

δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες! 

Κανείς τους δεν τολμά να κοιτάξει και να πει κατάμουτρα

στον κ. Ράμα τον πρωθυπουργό της Αλβανίας το γνωστό

ρητό «Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος», αφού

η Ελλάδα βοήθησε τον λαό του να βγει από την πολύχρονη

απομόνωση και μιζέρια ανοίγοντας τα σύνορα της και δε-

χόμενοι εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες του οι οποίοι

δούλεψαν, δουλεύουν και ευημερούν ακόμα και τώρα στην

Πατρίδα μας. 

Επίσης καλό είναι να του θυμίσει ποιοι ήταν οι Τσάμηδες

που τώρα κόπτεται για τα δήθεν δικαιώματ;a τους και οι

οποίοι όπως είναι γνωστό όταν ελευθερώθηκαμε την Κα-

τοχή την κοπάνησαν "νύχτα" από τα χωριά τους προκειμέ-

νου να γλυτώσουν από την οργή των μέχρι τότε

συγχωριανών τους για τις αθλιότητες που είχαν προκαλέ-

σει με τους ΝΑΖΙ εις βάρος τους μήπως και εκπληρώσουν

την απατηλή και διαχρονική εμμονή τους δηλ. την δημιουρ-

γία της μεγάλης Αλβανίας! 

Τέλος κάποιος θα πρέπει να του επισημάνει ότι και εμείς

θα μπορούσαμε να λέμε ότι η χώρα του "κατέχει" ένα τμήμα

της Ηπείρου από την οποία εδώ και χρόνια προσπαθεί να

διώξει με τρομοκρατία και άλλα δόλια τεχνάσματα τους γι-

γενείς κατοίκους της δηλ. τους συμπατριώτες μας Βορει-

οηπειρώτες Έλληνες! 

Όσο για τους γελοίους Σκοπιανούς σφετεριστές και παρα-

χαράκτες της ιστορίας που τα τελευταία χρόνια μας πρή-

ζουν ότι είναι απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου και διεκδικούν

το όνομα που οι ίδιοι αυθαίρετα "όρισαν" στο σύνταγμά

τους δηλ. η χώρα τους να λέγεται Μακεδονία και οι ίδιοι

Μακεδόνες κανένας από τους δικούς μας δεν τους λέει ότι

με αυτά που λένε κάλλιστα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε

ότι είναι ένα "αλύτρωτο" γεωγραφικό κομμάτι της πατρίδας

μας δηλ. η Βόρεια Μακεδονία και ότι στην επόμενη Συνταγ-

ματική Αναθεώρηση που θα κάνουμε θα συμπεριλάβουμε

την πρόθεση και προπαντός την υποχρέωση μας κάποια

στιγμή να τους "προσαρτήσουμε" στην Επικράτεια της

χώρας μας!!! 

Επιτέλους θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει

να αλλάξουμε στάση και να γίνουμε πιο επιθετικοί γιατί η

παθητική που ακολουθούμε τώρα ανοίγει τις ορέξεις σε

όλους αυτούς τους "ταραξίες" της γειτονιάς μας.

Προσωπικά πιστεύω και σε σχέση με όλα  αυτά που βιώνουμε

δηλ. τα μνημόνια, την αδιαλλαξία των δανειστών και τις πιέ-

σεις που υφίσταται ο Ελληνικός λαός ότι έχουμε φτάσει στην

κορύφωση ενός διαχρονικού σχεδίου το οποίο εξυπηρέτησαν

και εξυπηρετούν ανίκανοι ή προδότες εγχώριοι πολιτικοί με

απώτερο σκοπό την ακρωτηρίαση της Πατρίδας μας και το

κυριότερο την απώλεια της εθνικής μας συνείδησης η οποία

πέρα από συνδετικός κρίκος που μας ενώνει είναι αυτή που

μας κάνει καχύποπτους, ανυπότακτους και αντιδραστικούς

δηλαδή ότι χειρότερο για όλους αυτούς και για όσα απεργά-

ζονται και οραματίζονται σε σχέση με τα συμφέροντα και τις

γεωπολιτικές τους επιδιώξεις! 

Στο χέρι μας είναι να τους αφήσουμε ή Μη!!!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Επανειλημμένες οχλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της

έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ, που αφορούν συνακροάσεις με

τρίτους, μεταξύ των οποίων και με τα τηλεφωνικά κέντρα

του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του Ποταμιού, κατήγγειλε 1.12.16 με

ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται επανειλημμένες
οχλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της ΚΕ του
ΚΚΕ, που αφορούν συνακροάσεις με τρίτους, μεταξύ των
οποίων και με τα τηλεφωνικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ,
του Ποταμιού. Οι συνακροάσεις αυτές προκαλούνται από
άγνωστο, τρίτο “κέντρο”».
Το ΚΚΕ καταγγέλλει αυτό το γεγονός. Η κυβέρνηση

οφείλει άμεσα να ερευνήσει σε βάθος αυτό το ζήτημα, να

αποκαλυφθούν οι υπαίτιοι και να εξασφαλίσει, όπως

οφείλει να κάνει κάθε κυβέρνηση, την προστασία του

απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Το ΚΚΕ

ενημέρωσε ήδη για το γεγονός αυτό τον πρόεδρο της

Βουλής, κ. Βούτση, τον αρμόδιο υπουργό, κ. Παππά, και

τους υπεύθυνους των υπολοίπων κομμάτων, που

αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα».

Σημειώνουμε ότι οι συνακροάσεις έγιναν αντιληπτές όταν

το τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ απαντούσε σε

κλήσεις από αριθμό με απόκρυψη και στη γραμμή

ακούγονταν να απαντάνε ταυτόχρονα τα τηλεφωνικά

κέντρα κομμάτων, που αναφέρονται στην καταγγελία του

Κόμματος.

Παρέμβαση της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η δημόσια καταγγελία του ΚΚΕ προκάλεσε την παρέμβαση

της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αντιδράσεις από τα

άλλα κόμματα. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελέας του Αρείου

Πάγου Ξένη Δημητρίου, από την Κρήτη όπου βρισκόταν,

διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί τι έχει

συμβεί. Η έρευνα έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος

λόγω της σοβαρότητας του θέματος και γι’ αυτό ανέλαβε

τη διενέργειά της αρμόδιος εισαγγελέας, μετά από σχετική

εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Ηλ. Ζαγοραίου, προς τον οποίο και απευθύνθηκε η άμεση

παραγγελία της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Αντιδράσεις κυβέρνησης και κομμάτων

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, μετά

την ανακοίνωση του ΚΚΕ υπήρξαν οι εξής αντιδράσεις: Ο

υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δ.

Τζανακόπουλος, χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρές» τις

καταγγελίες και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «θα εξαντλήσει

κάθε επιχειρησιακό, θεσμικό και νομικό περιθώριο για τη

διερεύνησή τους», ενώ «ήδη έχουν δοθεί οι σχετικές

κατευθύνσεις στους αρμοδίους, ώστε να υπάρξει άμεση

διαλεύκανση της υπόθεσης».

Η ΝΔ, σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει κι αυτή «σοβαρή»

την καταγγελία του ΚΚΕ και σημειώνει την ανάγκη «να

υπάρξει πλήρης διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Η

κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δώσει άμεσες και

πειστικές απαντήσεις, σε κάθε περίπτωση».

Από το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος,

Παύλος Χρηστίδης, σημείωσε: «Η εντολή διερεύνησης των

σοβαρών καταγγελιών του ΚΚΕ για τηλεφωνικές

υποκλοπές πολιτικών κομμάτων είναι αυτονόητη

υποχρέωση της κυβέρνησης και των αρμοδίων

εντεταλμένων οργάνων του κράτους δικαίου. Η τάχιστη και

πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης είναι το ζητούμενο».

Το Ποτάμι, από την πλευρά του, αναφέρεται στην

τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο επικεφαλής του,

Σταύρος Θεοδωράκης, με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, κατά την

οποία «επισημάνθηκε η σοβαρότητα του ζητήματος και η

ανάγκη να δοθούν απαντήσεις». Το Ποτάμι καλεί την

κυβέρνηση «να διερευνήσει την υπόθεση ώστε να

αποκαλυφθεί τι συμβαίνει».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο

γραμματέας του, Π. Ρήγας, «επικοινώνησε με τον πρόεδρο

της ΑΔΑΕ κ. Ζαμπίρα, καθώς και με τον υπουργό

Προστασίας του Πολίτη κ.Τόσκα, ώστε να διερευνηθούν οι

σοβαρές αυτές καταγγελίες και να μην υπάρχει καμία

υπόνοια ως προς την προστασία του απορρήτου των

τηλεφωνικών επικοινωνιών».

Ανακοίνωση του ΟΤΕ

Αντίδραση υπήρξε και από τον ΟΤΕ. Το Γραφείο Τύπου του

Οργανισμού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «δόθηκε

εντολή για την άμεση τεχνική διερεύνηση του θέματος.

Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν,

δεν παρατηρήθηκε κάποια δυσλειτουργία. Ο τεχνικός

έλεγχος συνεχίζεται. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη

ενημερώσει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ για

τις ενέργειες που απαιτούνται προς τις αρμόδιες αρχές για

την περαιτέρω νόμιμη διερεύνηση της καταγγελίας». Να

σημειωθεί, τέλος, ότι με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο

του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη, επικοινώνησε και ο πρόεδρος

της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ζαμπίρας.

Νίκος Γεωργόπουλος

Καταγγελία για συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ, το γένος ΦΑΚΙΔΑΡΑΚΗ,

που γεννήθηκε στην Αθήνα Αγίους και κατοικεί στο

Κορωπί Αττικής και η  ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του

ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος ΜΙΧΑΙ-

ΡΙΝΑ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο

Κορωπί Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους στο Δήμο

Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης επιχείρηση φαρμα-

κείου περίπου 30 χιλιόμετρα από το Κέντρο της Αθήνας

σε πολύ κεντρικό σημείο. Τριάντα πέντε έτη συνεχούς

λειτουργίας. Σταθερή πελατεία. Κύκλος εργασιών πάνω

από 400.000,00 € ετησίως. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973019535 και 2104519138.

Πρόγραμμα προστασίας

για τα αδέσποτα ζώα υλο-

ποιεί ο Δήμος Σαρωνικού,

σε συνεργασία με την Ελ-

ληνική Φιλοζωική Εται-

ρεία. Στα πλαίσια της

σχετικής σύμβασης, με

αρχικό προϋπολογισμό

15.000 ευρώ, περιλαμβά-

νεται η πραγματοποίηση

στειρώσεων και εμβολια-

σμών, η ηλεκτρονική σή-

μανση και η περίθαλψη

άρρωστων ή χτυπημένων

ζώων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται

σε συνεργασία με τις φι-

λοζωικές οργανώσεις της

περιοχής και της ομάδας

εθελοντών του Δήμου Σα-

ρωνικού.  Μέχρι σήμερα

ωφελήθηκαν πάνω από

130 αδέσποτα ζώα πολλά

εκ των οποίων ήταν τραυ-

ματισμένα ή άρρωστα. Στο

σύνολό τους έτυχαν περί-

θαλψης, εμβολιασμού και

στείρωσης, τοποθέτηση

ειδικής ηλεκτρονικής ταυ-

τότητας που ορίζει ο

νόμος και ειδικό περιλαί-

μιο ώστε να αναγνωρίζον-

ται ως αδέσποτα την

ευθύνη των οποίων έχει ο

Δήμος Σαρωνικού.

Επίσης, στο πλαίσιο της

προστασίας των ζώων,

έχουν τοποθετηθεί ταΐ-

στρες σε κεντρικά σημεία

του Δήμου Σαρωνικού,

ενώ και στις πέντε Δημοτι-

κές Κοινότητες έχουν το-

ποθετηθεί πινακίδες, οι

οποίες επισημαίνουν τις

υποχρεώσεις των ιδιοκτη-

τών ζώων.

Για το 2017 ο Δήμος Σα-

ρωνικού προγραμματίζει

μια σειρά νέων δράσεων,

με στόχο την ευαισθητο-

ποίηση της τοπικής κοινω-

νίας, σε θέματα

προστασίας των ζώων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος

προγραμματίζει εκστρα-

τεία ενημέρωσης στα σχο-

λεία, σε συνεργασία με τις

φιλοζωικές οργανώσεις,

καθώς και τη διοργάνωση

Ημερίδας Φιλοζωίας, με τη

συμμετοχή σχολείων, το-

πικών φορέων και δημο-

τών. Τέλος, μηνύματα

ενάντια στην κακοποίηση

των ζώων και χρήσιμες

συμβουλές φροντίδας, θα

αναγράφονται και στους

ψηφιακούς πίνακες του

Δήμου.

Όπως αναφέρει σε μή-

νυμα του ο Δήμαρχος Σα-

ρωνικού Γιώργος

Σωφρόνης: «Η φροντίδα
των αδέσποτων, αλλά και
γενικότερα η προστασία
των δικαιωμάτων των
ζώων, δεν είναι απλώς μια
υποχρέωση που απορρέει
από το νόμο. Είναι μέτρο
πολιτισμού, για κάθε το-
πική κοινωνία. Γι’ αυτό και
στο Δήμο Σαρωνικού ανα-
λαμβάνουμε ενεργό
δράση, εστιάζοντας ιδιαί-
τερα στην ευαισθητοποί-
ηση και στην ενημέρωση
των συμπολιτών μας.» 

Πρόγραμμα προστασίας για αδέσποτα ζώα 

στο Δήμο Σαρωνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ « Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 
Τ. Δ/νση: Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ - Τ.Κ.: 19004 Σπάτα,  
Τηλ.: 210 6633290 - Πληρ.: Κων/να Λαβδού, Email:athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα: 30/11/2016   /   Αριθ. Πρωτ.: 1359

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “ Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για
την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέ-
μιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» που εδρεύει στα Σπάτα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης σύμβασης ατόμων

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός 

Οργανισμός Δήμου Σπάτων 
Αρτέμιδος – Η ΑΡΤΕΜΙΣ» Σπάτα ΥΕ Καθαριστών/ τριών 8 μήνες 1

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του
Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/ 31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συνα-
φθούν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:   ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για το παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβά-
νεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώ-
σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
ΝΠΔΔ Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»,στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ Παύλου 108 &
Φλέμινγκ Τ.Κ.:19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπόψιν κας Κωνσταντίνας Λαβδού
(τηλ. επικοινωνίας: 2106633290).
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 υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας και χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, εφόσον η ανάρ-
τηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δι-
κτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έν-
τυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφ.: Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας
Ζωής
Τηλ.: 22993/20300-20345
Φαξ: 22990/48289-48653
Καλύβια 17/11/2016
Αρ. Πρωτ. 18585/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη: 
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Την υπ’ αριθ. 93027/7188/94 (ΦΕΚ
877Β/25-11-1994) απόφαση Υπουρ-
γού ΠΕΧΩΔΕ.
γ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11748/19-12-
2008 σύμβαση και 18891/14-8-2013
τροποποίησή της για την μελέτη
«Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση -
Πράξη Εφαρμογής της Βιομηχανικής

- Βιοτεχνικής περιοχής Δήμου Καλυ-
βίων Θορικού».
δ) Τις ενστάσεις και δηλώσεις ιδιο-
κτησίας που υποβλήθηκαν κατά την
1η ανάρτηση της σχετικής Πολεοδο-
μικής Μελέτης (Δεκ. 2015 - Ιαν.
2016).
ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4442/22-3-2016
έγγραφο των μελετητών (εισήγηση
επί των ενστάσεων).
στ) Την υπ’ αριθ. 142/6.7.2016 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
την υπ’ αριθ. 37/19-7-2016 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
δήμου Σαρωνικού.
ζ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15424/23-9-2016
έγγραφο των μελετητών (υποβολή
διορθώσεων Β1 σταδίου Π.Μ.).
η) Την υπ’ αριθ. 75/2-11-2016 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του δήμου Σαρωνικού.

Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της
Βιομηχανικής - Βιοτεχνικής περιοχής
της Δ.Κ. Καλυβίων του δήμου μας,

όπως προσδιορίζεται στα σχετικά
σχεδιαγράμματα κλίμακας 1/1000 και
1/2000, να λάβουν γνώση της προτει-
νόμενης πολεοδομικής μελέτης όπως
αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της 1ης
ανάρτησης και να υποβάλλουν τις
τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις
τους (2η Ανάρτηση Β1 Σταδίου Πολε-
οδομικής Μελέτης).
Επίσης να υποβάλλουν τυχόν νέες
δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις επί
των κτηματολογικών στοιχείων.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί
στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας, να σταλεί στο δήμο Μαρ-
κοπούλου και να δημοσιευτεί σε δύο
τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημε-
ρήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημαρχείο
Σαρωνικού (Καλύβια). Η προθεσμία
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο  2-12-2016
Αρ. Πρωτ.         18146

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
28225,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την οικονομικά συμφερότερη
προσφορά  για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού
δαπάνης 34.732,40€ με ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 15/2016
θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρ-
κοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-

σία Ν4412/2016 καθώς και τις λοι-
πές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυ-
κλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  19η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 8:30πμ – 9:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται
τα ζητούμενα είδη της υπ αριθμ
15/2016 μελέτης προμήθειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
14:00μμ στο τηλ 22990-20000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), 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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Η κατάχρηση των αντιβιοτικών σε όλο τον κόσμο έχει

μειώσει στο έπακρο την αποτελεσματικότητά τους και

τα βακτήρια που είναι πλέον ανθεκτικά στα αντιβιοτικά

εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και με αυξανόμενο

ρυθμό. Ταυτόχρονα, η παραγωγή νέων αντιβιοτικών

είναι σχεδόν ανύπαρκτη ή πραγματοποιείται με πάρα

πολύ αργούς ρυθμούς στην καλύτερη περίπτωση.

Όπως επισημαίνει ο Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός και

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαί-

δευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ο Παγκό-

σμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), με αφορμή την

Ευρωπαϊκη Ημέρα κατά των Αντιβιοτικών, αναφέρει ότι

έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η πανδημία της αν-

θεκτικότητας στα αντιβιοτικά έχει γίνει μια παγκόσμια

κρίση υγείας. Είναι ένα σιωπηλό τσουνάμι που, χωρίς

ήχο, «βρυχάται» σ’ όλο τον κόσμο και απειλεί να κατα-

στρέψει όλους τους πυλώνες πάνω στους οποίους είναι

χτισμένη η σύγχρονη ιατρική. Περισσότερο από οτιδή-

ποτε άλλο, αυτή η κατάσταση απαιτεί άμεση δράση και

όλοι πρέπει να μοιράζονται την ευθύνη για τη διατήρηση

των αντιβιοτικών για τις σημερινές και τις μελλοντικές

γενιές.

Στην Ελλάδα τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι

η κατανάλωση αντιβιοτικών είναι μεγαλύτερη σε σχέση

με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Η λήψη αντιβιοτικών για λάθος λόγους, όπως για το

κρυολόγημα, τη γρίπη ή τον πονόλαιμο δεν έχει κανένα

όφελος και μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες στον

οργανισμό μας. Οι ειδικοί δεν σταματούν να επαναλαμ-

βάνουν ότι τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται αποκλει-

στικά για τη θεραπεία λοιμώξεων, που προκαλούνται

από μικρόβια και όχι από ιούς.

Υπάρχουν περισσότερα από 250 είδη ιών που προκα-

λούν τα ίδια συμπτώματα, δηλαδή καταρροή, βήχα, συ-

νάχι, πονόλαιμο, δακρύρροια και χαμηλό πυρετό (κάτω

από 38 βαθμούς). Oι περισσότερες όμως από τις λοιμώ-

ξεις που μας συμβαίνουν, θεραπεύονται από μόνες τους

μέσα σε διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο των τριών

ημερών.

Ο βήχας και ο πονόλαιμος που είναι από τα πολύ συνη-

θισμένα συμπτώματα των ιώσεων, εάν δεν οφείλονται

σε κάποια βακτηριακή λοίμωξη, θα κάνουν τον κύκλο

τους και θα υποχωρήσουν, χωρίς να χρειαστεί η λήψη

αντιβίωσης. Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων

αρκεί είτε μια αντισηψία της στοματοφαρυγγικής κοιλό-

τητας με κάποιο προϊόν που περιέχει αντιμικροβιακά /

αντισηπτικά συστατικά ή αν υπάρχει φλεγμονή, μπορεί

να χορηγηθεί ένα αντιφλεγμονώδες που καταπραΰνει

τον λαιμό.

Τα περισσότερα κρυολογήματα και η γρίπη οφείλονται

σε ιούς ενάντια στους οποίους τα αντιβιοτικά ΔΕΝ είναι

αποτελεσματικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατάστασή

σας δεν θα βελτιωθεί αν πάρετε αντιβιοτικά καθώς τα

αντιβιοτικά δεν καταπολεμούν τον πυρετό ούτε συμπτώ-

ματα όπως το φτέρνισμα.

Ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός σας μπορεί να σας συστή-

σει μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για να αντιμετω-

πίσετε τα συμπτώματά σας.

Μην παραλείπετε να ζητάτε τη συμβουλή του, ιδίως εάν

λαμβάνετε φάρμακα για άλλες παθήσεις.

Και μην ξεχνάτε :

•Τα παυσίπονα ανακουφίζουν από τον πόνο και τον πυ-

ρετό.

•Τα προϊόντα που περιέχουν αντιμικροβιακά /αντιση-

πτικά συστατικά σε μορφή παστίλιας  αρκούν για μια

απλή αντισηψία της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας

όταν υπάρχει πονόλαιμος. Τα προϊόντα αυτά καταπο-

λεμούν ένα ευρύ φάσμα ιών (όπως το ιό της γρίπης

Α, τον RSV, τον SARS-CoV5) και βακτηρίων και δεν

περιέχουν αντιβιοτικό.

• Αν υπάρχει φλεγμονή, συνιστάται η λήψη ενός αντι-

φλεγμονώδους σκευάσματος πάλι σε παστίλια, που

καταπραΰνει τον λαιμό.

• Τα αποχρεμπτικά απομακρύνουν τις εκκρίσεις από τους

αεραγωγούς.

• Τα αντισταμινικά ανακουφίζουν από τη δύσπνοια, το

φτάρνισμα και τη  φαγούρα στη μύτη.

• Η κατανάλωση άφθονων υγρών και η ανάπαυση μπο-

ρούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα οποιασδή-

ποτε χειμερινής ασθένειας.

• Όπου είναι εφικτό, αποφύγετε τη λοίμωξη με κατάλ-

ληλο εμβολιασμό.

• Πλένετε τακτικά τα χέρια σας και τα χέρια των παι-

διών σας, για παράδειγμα μετά από φτέρνισμα ή βή-

ξιμο, πριν αγγίξετε άλλα αντικείμενα ή ανθρώπους.
stogiatro.gr

Μικροβιακή αντίσταση: Το σιωπηλό «τσουνάμι» που μας απειλεί όλους

Ημερίδα Υγείας στο Ασκληπιείο 

Το Κέντρο Υγείας Βάρης οργανώνει Ημερίδα με θέμα:

“Ενημέρωση του Πολίτη σε θέματα πρόληψης και προ-
αγωγής υγείας”, που θα λάβει χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ

4/12/2016 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ και ώρα 11.30-13.30

Η θεματολογίαπεριλαμβάνει τις εξής ομιλίες:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Π.Τιμαγένη, π. Μ.Δανδουλάκης

1. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου  11.30-

12.00 Ι. Καραϊτιανός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του

Νοσοκομείου «Αγ. Σάββας»

2. Θεραπευτική συμμαχία-Σ.Διαβήτης  12.00-12.20   Ε.

Θηραίος, Κ.Υ.Βάρης

3. Άνοια  12.20-12.35  Α. Περιμένης, Κ.Υ.Βάρης

4. Οφθαλμολογικά, 12.35-13.00 π. Μ.Δανδουλάκης,

Κ.Υ.Βάρης

5. Ψυχιατρικά- ΗΠΙΟΝΗ, 13.00-13.15  π. Μ. Δανδουλά-

κης, Κ.Υ.Βάρης

6. Μητρικός Θηλασμός, 13.15-13.30  Κ.Γιαλεδάκη, Μαία

Κ.Υ.Βάρης

Δωρεάν ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης 

για τους πάσχοντες από οστεοπόρωση στα 3Β

Με στόχο να αφυπνιστούν τα μέλη των ΚΑΠΗ, το τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ», στο πλαίσιο της μεγάλης

ενημερωτικής εκστρατείας: «Εχεις Οστεοπόρωση; Ακτινογραφία έκανες;», παρέχει δωρεάν εισιτήριο –

voucher για λήψη ακτινογραφίας στην σπονδυλική στήλη, σε ασθενείς που πάσχουν από οστεοπόρωση είτε

έχουν λάβει αγωγή στο παρελθόν είτε συνεχίζουν να λαμβάνουν αγωγή και είναι άνω των 65 ετών. Η δράση

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου: 

Στο ΚΑΠΗ Βούλας: 10.00 έως 11.00

Στο ΚΑΠΗ Βάρης: 11.30 έως 12.30

Στο ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης: 13.00 έως 14.00.
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Τα 20ά του γενέθλια γιόρτασε το Σωματείο του Στίβου

«Αμεινίας ο Παλληνεύς», σε μια πανηγυρική εκδήλωση με

πολλές απονομές και βραβεύσεις.

Πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο με τις κυριότερες στιγ-

μές και τις επιτυχίες του σωματείου στα 20 χρόνια διαδρο-

μής του με τον αρχι-προπονητή του Αμεινία Δημήτρη

Δαμασκηνό να εξηγεί με ποιο τρόπο και ποιες θυσίες κατά-

φερε από την θέση 295 το 1997 να φτάσει το 2016 να φι-

γουράρει στην 3η θέση της κατάταξης του ΣΕΓΑΣ!

Η Αθλητική Ένωση Μεσογείων Αμεινίας:

έχει 7 συμμετοχές σε Πανευρωπαϊκά κύπελλα πρωταθλη-

τών Συλλόγων, στελεχώνει την εθνική ομάδα στίβου,  έχει

συμμετοχες σε παγκόσμια πρωταθλήματα με κατακτήσεις

μεταλλίων και πλασαρίσματα σε τελικούς.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν ανά κατηγορία οι εξής αθλη-

τές και αθλήτριες:

Α. ΔΡΟΜΕΙΣ ( ΣΠΡΙΝΤΕΡΣ – ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ)

Νικολαίδη Νάντια ( 200 μ), Δεκάζου Σοφία (80 μ), Χρονο-

πούλου Μαργιάννα (80 μ), Λινάρδου Μαριλίνα (150 μ), Γε-

ροντίδη Αθηνά (80 μ εμπόδια), Χαλεπλής Γιώργος ( 150 μ)

Λαγογιάννης Στέλιος (80 μ), Λινάρδος Ανδρέας ( 150 μ)

Σκοπιανός Σπύρος (150 μ), Ράπτης Νίκος ( 100 μ)

Θέμελης Αλέξανδρος ( 300 μ), Γονίδης Γιώργος (150 μ)

Χανιώτης Κώστας ( 150 μ)

Β. ΔΡΟΜΕΙΣ (Παρατεταμένο Σπριντ - ΗΜΙΑΝΤΟΧΗ – ΑΝΤΟΧΗ)

Κουτλή Αικατερίνη (800 μ), Καλιακούδης Δημήτρης (Μαρα-

θώνιος), Αγόρου Βιβή (400 μ), Θεμελίδη Βασιλίνα (400 μ),

Φυσελιάς Άγγελος (400 μ), Βοϊβόντας Πέτρος (300 μ εμπό-

δια), Κεχρή Μαρία (300 μ εμπόδια), Μανδηλά Δάφνη (400

μ εμπόδια), Χάσλαμ Τζων (400 μ), Ζολώτας Γιώργος (400μ)

Γ. ΑΛΤΕΣ – ΣΥΝΘΕΤΑ

Μαλταμπέ Δέσποινα (ύψος), Ανδρικόπουλος Νίκος (τρι-

πλούν), Τσάκωνας Γεώργιος (μήκος), Σαρλάνη Αναστασία

(μήκος), Καραγιάννη Βασιλική (επί κοντώ), Κεχρή Σωτηρία

(επί κοντώ), Παπαιωάννου Νεφέλη (έπταθλο), Ανδριανο-

πούλου Θέμιδα (τριπλούν), Ζιώγα Κατερίνα (επί κοντώ)

Γκαλιούρη Αποστολία (ύψος), Σκάλκος Χρήστος (επί

κοντώ), Χύτας Σωτήρης (επί κοντώ), Γκούτης Κώστας (επί

κοντώ), Ανδρίτσος Στέλιος (δέκαθλο), Παντελοπούλου

Σοφία (επί κοντώ), Καραγιάννη Βαρβάρα (επί κοντώ)

Μπίλιος Χρήστος (δέκαθλο), 

Δ. ΡΙΠΤΕΣ

Νικολόπουλος Νίκος (δισκοβολία), Μπασινά Φωτεινή (δι-

σκοβολία), Κωστογλίδης Κώστας (σφυροβολία), Κουφόπου-

λος Στέφανος (δισκοβολία) Οικονόμου Αννίβας (σφυροβο-

λία), Μπομπότη Χριστίνα (σφυροβολία), 

Αθλητές με μεγάλη προσφορά στο σύλλογο ή εχουν στα-

ματήσει τον αθλητισμο.

Ζάβου Μαριαλένα (1.500 μ), Ραχούτης Λάμπρος ( μήκος)

Κουκόπουλος Γιώργος (μήκος), Μάργαρης Αναστάσιος

(μήκος – τριπλούν), Καπαρελιώτη Κατερίνα (400 μ)

Αληγιάννη Στέλλα ( 200 μ), Μαυρομάτης Μάρκος (200 μ)

Αδαμοπούλου Βασιλική (3.000 μ φ.ε.), Κατσιμαντού Ξένια

( Μαραθώνιος), Σταμπολίτης Κων/νος (δέκαθλο), Κου-

τρουμπά Ειρήνη (1.500 μ), Πρίφτη Άννα (3.000).

Η αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου Γέρακα

ήταν κατάμεστη από αθλητές, γονείς τους αλλά και φίλους

του σωματείου που καταχειροκρότησαν τους βραβευθέν-

τες.

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος στο χαιρετισμό του δεσμεύτηκε

για τη δημιουργία βελτιωτικών έργων υλικοτεχνικής υπο-

δομής, που θα επιτρέψουν στον Αμεινία προκειμένου να πε-

τύχει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Ο  πρόεδρος του

ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος δεσμεύτηκε να σταθεί αρω-

γός στο Σωματείο πρότυπο, όπως χαρακτήρισε τον Αμεινία,

αλλά και να συμβάλλει ώστε να έρθει στα Μεσόγεια μια με-

γάλη διοργάνωση του στίβου, από την στιγμή που θα δημι-

ουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Δήμαρχος και Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ τιμήθηκαν από τον Αμεινία

για την αμέριστη συμπαράσταση στην αθλούμενη νεολαία

της περιοχής.

Ο  Αμεινίας επίσης τίμησε Αθλητικούς Συντάκτες που επί

σειρά ετών προέβαλαν τον στίβο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του καλύτε-

ρου αθλητή της 20ετίας για τον Αμεινία που είναι ο τρι-

πλουνίστας Νίκος Ανδρικόπουλος, και την καλύτερη

αθλήτρια του ύψους Δέσποινα Μαλταμπέ.

«Αμεινίας ο Παλληνεύς»: 20 χρόνια  στίβος!

Η Θέτις μπήκε δυνατά στο πρώτο

σετ, φτάνοντας με 16-8 στο δεύ-

τερο τεχνικό τάιμ άουτ δεν δυσκο-

λεύτηκε να κάνει το 1-0 σετ με

25-15 απέναντι στους Μακεδόνες

που είχαν νωθρό ξεκίνημα.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πόν-

των, οι Μακεδόνες προηγήθηκαν

2-3 αλλά η Θέτις με τη συμπαρά-

σταση του κόσμου της κατάφερε

να πάρει μικρή διαφορά (8-6) κάνο-

ντας λιγότερα λάθη και ούσα πιο συγκεντρωμένη. 

Τα σετ: 25-15, 25-22, 25-27, 19-25, 15-11

ΑΣΠΕ Θέτις (Γεωργοπούλου): Κιου-

τσούκη, Μελετιάδη, Αργυροπούλου,

Εσντέλ, Λεωνίδου, Γιόβιτς, Ξηνταρά

(λ), Τουρνάκη, Βαρουδάκη, Χριστινί-

δου, Κερασιώτη (λ), Τοντάι, Χατζηκων-

σταντά

Μακεδόνες (Σκουλικάρης): Βέλλιου,

Γιαννούλη, Δραγουμάνου, Καραφουλί-

δου, Πολυνοπούλου, Σαγκάρντια,

Τζαγκαράκη(λ), Μυρίδου (λ), Σπανού,

Τοάζι,Ευθυμιάδου, Καλτσώνη, Παπα-

δοπούλου, Στεφανίδου

Ιστορική νίκη σημείωσε η ομάδα γυναικών του συλλόγου

“ΘEΤΙΣ” επί των “Μακεδόνων Αξιού"
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Με ένα εξαιρετικό κείμενο, κατάθεση

ψυχής, ο Ντιέγκο Μαραντόνα αποχαι-

ρετά το Φιντέλ Κάστρο. 

To παραθέτουμε:

«Πέθανε ο φίλος μου, ο έμπιστός μου,
που με συμβούλευε· εκείνος που μου
τηλεφωνούσε ανά πάσα στιγμή για να
συζητήσουμε για την πολιτική, το πο-
δόσφαιρο, το μπέιζμπολ. Ποτέ δεν
έκανε λάθος· για μένα ο Φιντέλ ήταν
και θα είναι αιώνιος, ο μοναδικός, ο
μεγαλύτερος. Η καρδιά μου πονάει,
γιατί ο κόσμος χάνει τον σοφότερο
όλων.
Δεν μπορεί ο καθένας να θάψει μία δι-
κτατορία και να αμφισβητήσει αντιμε-
τωπίζοντας την αμερικανική
αυτοκρατορία.
Δεν μπορεί ο καθένας να εξαλείψει
τον αναλφαβητισμό σε ένα χρόνο.
Δεν μπορεί ο καθένας να μειώσει την
παιδική θνησιμότητα από 42% σε 4%.
Δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει
περισσότερους από 130.000 γιατρούς,
εξασφαλίζοντας 1 γιατρό για κάθε
130 άτομα, με το υψηλότερο ποσοστό
των γιατρών ανά κάτοικο στον κόσμο.

Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργή-
σει τη μεγαλύτερη ιατρική σχολή του
κόσμου, με 1.500 ξένους γιατρούς ανά
έτος και 25.000 απόφοιτους ιατρικών
σχολών από 84 χώρες.

Δεν μπορεί ο καθένα να στέλνει περισ-
σότερους από 30.000 γιατρούς να ερ-
γάζονται σε περισσότερες από 68
χώρες σε όλο τον κόσμο, σε περίπου
600.000 αποστολές.
Δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει τη
μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής
χωρίς παιδικό υποσιτισμό.
Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει
να δημιουργήσει τη μόνη χώρα της

Λατινικής Αμερικής χωρίς το πρό-
βλημα των ναρκωτικών.
Δεν μπορεί ο καθένας να πετύχει να
πηγαίνουν όλα τα παιδιά σχολείο.
Δεν μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει
στη χώρα του χωρίς να δει ένα παιδί
να κοιμάται στον δρόμο.
Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει
να παρουσιάσει τη μόνη χώρα στον
κόσμο που συναντά την οικολογική
βιωσιμότητα.
Δεν μπορεί ο καθένας να επιτυγχάνει
για τον λαό του 79 χρόνια προσδόκιμο
ζωής.
Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργή-
σει εμβόλια κατά του καρκίνου.
Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει
να έχει τη μόνη χώρα που εξαλεί-
φθηκε η μετάδοση από τη μητέρα στο
παιδί του ιού HIV.
Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει
να μαζέψει τα περισσότερα ολυμπιακά
μετάλλια στη Λατινική Αμερική.
Δεν μπορεί ο καθένας να έχει δεχτεί
πάνω από 600 απόπειρες κατά της
ζωής του και 11 πρόεδροι των ΗΠΑ να
προσπαθούν να τον ανατρέψουν.
Δεν μπορεί ο καθένας να επιβιώνει
έπειτα από 50 χρόνια αποκλεισμού
και οικονομικού πολέμου.
Δεν μπορεί ο καθένας να φτάνει τα 90
του χρόνια, με πολύ εξέχουσα θέση
στην παγκόσμια ιστορία.

Αγαπήθηκε από εκατομμύρια. Παραξη-
γήθηκε από τους άλλους, τους λίγους.
Αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανείς
είναι να τον αγνοήσει».

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Μαραντόνα αποχαιρετά τον ΦιντέλΉττα υπέστη το εφηβικό

τμήμα Μπάσκετ του 

Αναγυρούντα από τον Πανιώνιο

Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα στο Κλειστό της Μη-

λαδέζας  η εφηβική ομάδα Μπάσκετ του Αναγυρούντα

ηττήθηκε στην παράταση με 76-86 (κανονική περίοδος

71-71). 

Για την ομάδα της Βάρης αγωνίστηκαν οι:  Φουστούκος

15(1), Καραμέτος 2, Πρωτόπαππας, Βαρβαρίγος 13(1),

Δρίτσας 17, Χασάπης 17(3), Βουργουτζής, Κεραμιδάς,

Ζήνας 6, Λαμπρόπουλος 1, Παπανδρέου.

Με τον αγώνα του επί της Ηλεκτρούπολης η ομάδα του

Αναγυρούντα ολοκλήρωσε τον Α’ γύρο της  στο Εφηβικό

Πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ με  εκτός έδρας νίκη του

έναντι της Ηλεκτρούπολης (29/11) στο Νέο Κλειστό της

Αργυρούπολης με 49-79. 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ο Δια-

συλλογικός αγώνας κατηγορίας σκαφών Laser, που διορ-

γάνωσε ο ΝΑΟΒ, στις 26-27/11/2016 σε συνεργασία με την

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. 

Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των σκαφών στη θάλασσα.

Πάνω από 100 σκάφη  Laser Radial και  4,7 από 19 ιστιο-

πλοϊκούς Ομίλους από όλη την Ελλάδα φιλοξενήθηκαν στις

εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ και έλαβαν μέρος σε έναν εξαι-

ρετικό αγώνα, με τη συμμετοχή παγκόσμιων και πανελλή-

νιων πρωταθλητών της κατηγορίας. 

Οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες αλλά η εμπειρία του

Προέδρου της Επιτροπής Αγώνα, Ευάγγελου Παύλου, δια-

τήρησε σε υψηλό επίπεδο την διεξαγωγή των ιστιοδρομιών,

όπως και την ασφάλεια των αγωνιζομένων μετά την εμφά-

νιση μιας δυνατής καταιγίδας. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5 ιστιοδρομίες και στις δυο

κατηγορίες σκαφών.

Στη στεριά, η άψογη συνεργασία  της Επιτροπής  Αγώνα με

τον  Ζαργιαννάκη Κωνσταντίνο έδωσε, στους προποντηές,

άμεσα τα αποτελέσματα.

Η Αθλήτρια του ΝΑΟΒ, Βικτωρία Σμυρνιούδη, έκανε και

πάλι την εμφάνιση της στο βάθρο στην 2η θέση συμπληρώ-

νοντας την τριάδα των νικητών με πρώτη την Νικολάου

Άννα (ΝΟΚΒ) και τρίτη την Νικολάκη Κατερίνα (ΝΟΚ) στην

κατηγορία  Laser 4,7, ενώ δυναμική εμφάνιση έκαναν οι

υπόλοιποι αθλητές του ομίλου. 

Στα Laser 4,7  η  Μαρίνα Καγιαλή  με την 4η θέση στα κο-

ρίτσια και Νικόλαος Γκιώνης στην 6η θέση στα αγόρια.  

Στα Laser Radial ο Παναγιώτης Τσιολακίδης με την αγωνι-

στική του επιμονή μπαίνει στην πρώτη δεκάδα και είναι βέ-

βαιο ότι θα πρωταγωνιστήσει στους επομένους αγώνες,

όπως και ο Σμυρνιούδης Πολυχρόνης μόλις εκπληρώσει τις

σχολικές του υποχρεώσεις.

Οι Πόρτολου Βαρβάρα και Φριτζελάς Αντώνης έδειξαν τε-

ράστια δείγματα αγωνιστικής βελτίωσης και θα συμπληρώ-

σουν τις επιτυχίες του ομίλου γι΄ αυτήν τη χρονιά.

Ο ΝΑΟΒ, την Κυριακή 27/11/16, απένειμε  έπαθλα στους

τρεις πρώτους νικητές  κάθε κατηγορίας και ο χορηγός S

& M τους προσέφερε δώρα.

Γέμισε η θάλασσα ιστιοπλοϊκά πανιά!

Για την Α1 εθνική κατηγορία, στην οποία

συμμετέχει η ανδρική ομάδα του Γ.Σ.  ‘Αρη

Bούλας, τα πράγματα είναι  πολύ δύσκολα.

Αυτό που κατάφερε στην προηγούμενη

αθλητική χρονιά, να παραμείνει στην Α1 κα-

τηγορία δεν φαίνεται ότι μπορεί να το πραγ-

ματοποιήσει και φέτος.

Αντίθετα, η γυναικεία ομάδα τπου αγωνίζεται

στην Β’ εθνική κατηγορία Αττικής έχει 6 νίκες

σε ισάριθμους αγώνες και διεκδικεί άνοδο.

Η ομάδα γυναικών του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 η οποία

επίσης αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία,

την περσινή περίοδο ανέβηκε στην μεγαλύτερη

κατηγορία όλα δείχνουν ότι φέτος μάλλον θα

πέσει στην Α2 κατηγορία.

Αντίθετα, η αντρική ομάδα  έχει 5 νίκες σε 6

αγώνες και υπάρχουν πιθανότητες  να  καταφέ-

ρει να ανέβει στην Α’ κατηγορία Αττικής.

Η ομάδα γυναικών του Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ που

απαρτίζεται από αθλήτριες που πηγαίνουν

στο δημοτικό και αγωνίζεται στην Β’ εθνική

κατηγορία Αττικής δεν έχει καμμία ελπίδα να

παραμείνει στην κατηγορία αυτή, αφού τα

παιδία είναι πολύ μικρά στην ηλικία και μα-

ζεύουν φέτος εμπειρίες.

Η  αντρική ομάδα του  Άρη Βούλας, που συμ-

μετέχει επίσης στο πρωτάθλημα της Β’ εθνι-

κής κατηγορίας Αττικής  με 4 νίκες και 2

ήττες μπορεί και έχει τις δυνατότητες να τερ-

ματίσει σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις

του πρωταθλήματος.

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, θα γίνει το 4ο

Ατομικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης των Δημοτικών Σχολείων του

δήμου 3Β, στην Αίθουσα τους (Ποσειδώνος

και Λευκάδας 1 Βούλα).

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Με αλήθειες που πολλοί δεν θέλουν να ξέρουν... 
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Είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Είναι ένα πνευματικό Κωσταλέξη!
Σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινω-
νίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος). 
Μαζί με τα δικά του θα διαβάζονται και τα δικά σου!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
συμμετοχικά. 

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Καιτίτακάνεις; 
Τακρατάςστοσυρτάρι;

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com


