
Συνήθως αποχαιρετούμε το χρόνο που φεύγει, με

μια προσδοκία ευμενούς μεταστροφής των δυσάρε-

στων γεγονότων, για το χρόνο που “γεννιέται”, δί-

νοντας και τις ανάλογες ευχές: “Ευτυχές το νέον
έτος”! “Χαρούμενο, με υγεία, ευημερία και εκπλή-
ρωση των επιθυμιών μας”!

Μακάρι. Μακάρι να έπιαναν οι

ευχές και θα γέμιζα τη στήλη μου,

μ’ όλες τις ευχές που θα επιθυ-

μούσατε και θα επιθυμούσα, μ’

όλη τη δύανμη της “ψυχής” μου.

Μακάρι. Κι εγώ θα το ‘θελα να

δώσω και να πάρω τέτοιες ευχές

που “ν;a ‘πιαναν”, αλλά δυστυχώς,

ματαίως. Αν οι ευχές μπορούν να

φέρουν κάποιο καλό, αυτό ίσως,

είναι η ψυχολογική επίδραση που

ασκούν στην ψυχοπνευματική μας κατάσταση. Μια

υπόθεση καθαρά εγκεφαλική κι όχι βέβαια, μεταφυ-

σική. Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Νεοφιλελευθερισμός

η σύγχρονη μάστιγα
του Μιχάλη Στεφανίδη, Σελίδα 16

Φωτεινοί σηματοδότες

στη Λεωφ. Μαρκοπούλου

- Λαγονησίου

Μειωμένα τέλη σε Δήμο
Κρωπίας & Σαρωνικού

Σελίδα  6

Ώρες Λειτουργίας Δημοτικών 
Ιατρείων Κρωπίας

Σελίδα  6

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
του Πέτρου Ιωαννίδη Σελίδα  14

Ευχές ! . . .

Σελίδα 6

Σε επιφυλακή Σε επιφυλακή 
η Περιφέρεια Αττικής η Περιφέρεια Αττικής 
λόγω επιδείνωσηςλόγω επιδείνωσης
του καιρού του καιρού Σελίδα  2 & 21Σελίδα  2 & 21

Όσα τα σπόρια 
του ροδιού

τόσες ευχές 
σας δίνω
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Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 65600144193

GR 4601106560000065600144193

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

Αν έχει κάτι ιδιαίτερο η νέα αλλαγή του χρόνου,

αυτό είναι η “προγνωστική” βεβαιότητα ότι θα είναι

χειρότερο απ’ το έτος που ολοκληρώνει σήμερα,

που κυκλοφορούμε, τον κύκλο του: Μια ακόμη πλή-

ρης περιστροφή της Γης περί τον Ήλιο.

Λοιπόν τί; μοιρολατρεία; Κάθε άλλο. Ο ορθολογι-

σμός μάς λέει ότι αρκετά επιτυγχάνονται με γνώση

των πραγματικών δεδομένων και την μεθοδικότερη

και ορθολογικότερη αντιμετώπισή τους.

― Η Υγεία “χτίζεται” διαρκώς, με υγιεινή ζωή (κινη-

τική λειτουργία και διατροφή· άπαντα εν μέτρω).

― Η ευημερία με εργασία και αγώνες (Μεθοδευμέ-

νους - όχι άστοχους - “τ’ αγαθά κόποις κτώνται” και

διαφυλάσσονται με διαρκή επαγρύπνιση).

― Η αξιοπρέπεια εμπνέεται, διεκδικείται και επιβάλ-

λεται!

Μην αφήνετε να σας κάνουν “πλύση εγκεφάλου”,

όπως το λένε. Μόλυνση είναι! Ας κάνουμε εμείς την

πλύση, απ’ όσα μας υποβάλλουν καθημερινώς μέσω

των διαύλων! (είναι τυχαία η παρήχηση των διαβό-

λων;)

Ας σκεφθούμε καλά και βασανιστικά. (Μη βαριόμα-

στε· Μην προχειρολογούμε). Συλλογάται καλά
όποιος συλλογάται ελεύθερα, χωρίς φόβο και προ-

κατάληψη!

Ας σκεφθούμε σωστά και ας πράξουμε σωστά και

θαρρετά!

Ας κάνουμε με τις ορθές αποφάσεις μας, τους άο-

κνους, επίμονους, ατομικούς και συλλογικούς αγώ-

νες μας, το νέον έτος ν’ απαοτελέσει καμπή για

καλύτερες ημέρες!

Μπορούμε να κάνουμε το θαύμα!

Θα είμαι παρών κι εγώ, δίνοντας τη δική μου μάχη

(dum pugno, vivo = εφ’ όσον μάχομαι, ζω!).

Σε ετοιμότητα βρίσκεται  η Περι-

φέρεια Αττικής εν όψει των έντο-

νων καιρικών φαινομένων που

προβλέπεται ότι θα επικρατήσουν

τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με

το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης

Καιρού που εκδόθηκε από την

ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή

της: «με στόχο την προστασία

των πολιτών και προκειμένου να

αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανά

προβλήματα που θα ανακύψουν

από την εκδήλωση ακραίων καιρι-

κών φαινομένων, οι αρμόδιες υπη-

ρεσίες της Περιφέρειας έχουν

τεθεί σε επιφυλακή και είναι έτοι-

μες να συνδράμουν με τα διαθέ-

σιμα μέσα, στα οποία

περιλαμβάνονται 25 εκχιονιστικά

μηχανήματα, 10 φορτωτές και 2

γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων.

Ανάλογα δε με την ένταση των

φαινομένων δύναται να ενισχυ-

θούν και από άλλα μηχανήματα. 

Η Περιφέρεια διαθέτει επαρκή πο-

σότητα άλατος που είναι αποθη-

κευμένη σε διάφορα σημεία, για

τυχόν ανάγκες που θα παρουσια-

στούν στο οδικό δίκτυο αρμοδιό-

τητάς της.

Τι να προσέξετε σελ. 21

Κοινόχρηστα ποδήλατα στο 3Β
σε διάφορα σημεία της πόλης

Σε επιφυλακή η Περιφέρεια Αττικής λόγω επιδείνωσης του καιρού

Νέο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων απέ-

κτησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με

τρεις σταθμούς των έξι θέσεων και συνολικά 15

ποδήλατα. Το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί σε

τρία σημεία κατά μήκος της παραλίας, ενώ σύν-

τομα προγραμματίζει να εγκαταστήσει ακόμα

τέσσερις σταθμούς. 

Ο Δήμος 3Β καλεί την Τρίτη, 3 Ιανουαρίου στις

15.00 στο σταθμό κοινοχρήστων ποδηλάτων έξω

από το Δημαρχείο, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα) για να κάνουν όλοι μαζί την πρώτη ποδη-

λατική βόλτα του 2017. Η βόλτα έχει σχεδιαστεί

για μικρούς και μεγάλους, με μικρή απόσταση

(Δημαρχείο, Πλατεία Βούλας, Βασ.Παύλου,

Ασκληπιείο, Λ. Κ. Καραμανλή, Επιστροφή) με

στόχο να δείξουν τη λειτουργία του νέου συστή-

ματος. 

Παράλληλα, ο φιλανθρωπικός οργανισμός Make-

A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)  θα πλαισιώσει

την εκδήλωση με τη διάθεση «Αγιοβασιλιάτικων

Σκούφων» έναντι συμβολικού τιμήματος (5 €) για

όσους επιθυμούν, για την ενίσχυση των δράσεων

τους. 

Όσοι δεν διαθέτετε ποδήλατο και επιθυμείτε να

συμμετέχετε στη βόλτα, μπορείτε να επικοινωνή-

σετε στα τηλέφωνα 213 2020141 – 142 προκειμέ-

νου να εξασφαλίσετε ένα από τα ποδήλατα του

Δήμου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)  

Καθαρισμοί ρεμάτων στην Ανατο-
λική Αττική Σελ. 7

Εργα οδοποιΐας στη Λαυρεωτική Σελ. 7

Τα Χριστούγεννα στη ζωγραφική,

Γ. κορναράκις Σελ. 8

Ούτε καν Βενεζουέλα... Σελ. 9

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

ΝΑΤΟ ενίσχυση της νότιας πτέρυγας 
Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 11

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Χριστούγεννα στα 3Β Σελ. 12

Ο Αη-Βασίλης στην πλατεία Ελευθε-
ρίας στη Βούλα... Σελ. 13

Αριστοτέλης: Λύκειο και Ποιητική Σελ. 13

Κατασπαταλούν τα αποθεματικά κε-
φάλαια της ΕΥΔΑΠ Σελ. 16

Παιδική φτώχεια και κοινωνικός απο-
κλεισμός στην Ελλάδα Σελ. 17

Οι δέκα αλλαγές στο ασφαλιστικό σύ-
στημα το 2017 Σελ. 19

Υποχρεωτική η εξέταση στο ΠΕΔΥ με
ή χωρίς ραντεβού Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

Ευχές!...
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Με μαζική συμμετοχή και επιτυχία, ολοκληρώθηκε και

φέτος η δράση: Ζωγραφίζοντας τις Χριστουγεννιάτι-

κες …«ΕΥΧΕΣ», του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-

σμός ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο την

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016, όταν στόλισαν όλοι μαζί

το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Κεντρικής Πλατείας

Μαρκοπούλου με… ευχές, ανάμεσα σε γιορτινές μελω-

δίες και τραγούδια.

Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποι-

ήθηκε η σύσκεψη των μελών της επιτροπής του διαγω-

νισμού, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο

Μαρκοπούλου, Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, την Αντιδήμαρχο

Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πρό-

νοιας, Μαρία Κιμπιζή, τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυ-

ρώνιος», Νίκο Ορφανό, τον Πρόεδρο της Κ.Δ.Ε.Μ.,

Γιάννη Πολίτη και την υπεύθυνη των τμημάτων Ζωγρα-

φικής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Προγράμμα-

τος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους», Ευδοκία

Μεθενίτη, για το την επιλογή των καλύτερων ευχητή-

ριων καρτών.

Η γεμάτη χρώμα και αισιοδοξία, χριστουγεννιάτικη

κάρτα που επιμελήθηκε ο Νικόλαος Κουφάδης, της Δ’

τάξης, του Β’ Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη, επε-

λέγη από την Επιτροπή και από το Δήμαρχο και αποτε-

λεί πλέον την επίσημη ευχητήρια κάρτα του, για τις

φετινές εορτές. Ο δημιουργός της κάρτας, θα έχει ως

έπαθλο, για εκείνον και την οικογένειά του, ελεύθερη

είσοδο στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις», για

την χειμερινή σεζόν 2016-2017!

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στους έξι δημιουρ-

γούς των καρτών, που μετετράπησαν σε μεγάλες αφί-

σες και στολίζουν το Δημαρχείο Μαρκοπούλου, για όλη

την περίοδο των εορτών:

Βασίλης Τσικρικάς, 1ο Δημ. Σχολείο Μαρκοπούλου.

Δήμητρα Σπυράκου, Τμήμα Ζωγραφικής & Δημιουργι-

κής Απασχόλησης Πόρτο Ράφτη.

Ιωάννα Τριανταφύλου, 2ο Δημ. Σχολείο Μαρκοπούλου

Μαρία Πουλοπούλου, 3ο Δημ. Σχολείο Μαρκοπούλου

Μαριέτα Χριστοφοράκου, 3ο Δημ. Σχολείο Μαρκοπ.

Σεβαστή Μπόζου, 3ο Δημ. Σχολείο Μαρκοπούλου.

Ένα μεγάλο μπράβο, αξίζει και τους επόμενους είκοσι

δημιουργούς που δημοσιεύουμε παρακάτω, αλλά μπο-

ρούν να δουν τις κάρτες τους στην ιστοσελίδα του

Δήμου Μαρκοπούλου www.markopoulo.gr και τα διαδι-

κτυακά μέσα του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώ-

νιος», με εκατοντάδες επισκέπτες.

Εργα μαθητών Δημοτικών Σχολείων

Μαρκοπούλου

Μαρία, 3ο Δημοτικό Σχολείο 

Μαρία Αναστασία Μαντάλα, 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Μαρία Κοντούλια, 1ο Δημ. Σχολείο 

Μαρίλη Τσικρικά, Τμήμα Ζωγραφικής 

Νίκη Κόλια, 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Παναγιώτης Τσεκούρας, 2ο Δημ. Σχολείο 

Σοφία Παναγιώτου, 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Στράτος Λαφιάτης, 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Αλεξάνδρα Σμυρνάκη, 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Άννα Ορφανού, 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Άννα Ρεμπούσκου, 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Γιώργος Μπελέχας, 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Θανάσης Τσεκούρας, 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Ίριδα Μαντάλα, 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Κων/νος Αδαμόπουλος, 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Κων/νος Δεληνικόλας, 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Μαίρη Μπαρμπαντωνάκη και Νικόλ Παναγιώτου, 2ο

Δημοτικό Σχολείο.

Λάμπρος Αντωνακόπουλος, Τμήμα Ζωγραφικής & Δη-

μιουργικής Απασχόλησης.

Αφροδίτη Νικολοπούλου, 2ο Νηπιαγωγείο Πόρτο

Ράφτη.

Βικτωρία Καλδέλη, Τμήμα Ρυθμικής Πόρτο Ράφτη.

«Οι εκατοντάδες ευχές που έφτασαν στα χέρια του
Δήμου και η ζεστασιά με την οποία επιμελήθηκαν οι επί-
δοξοι καλλιτέχνες της πόλης μας, τις χριστουγεννιάτι-
κες κάρτες τους, άφησαν σε όλους μας μια γλυκιά
αίσθηση, μοιράζοντας απλόχερα την ελπίδα, που τόσο
πολύ λείπει σήμερα, στους δύσκολους καιρούς που δια-
νύουμε. 
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ο «Βραυρώνιος» και η Κοινω-
φελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου, ευχαριστεί
θερμά τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων του Δήμου
και τους υπευθύνους των τμημάτων του Προγράμματος
«Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους», για τη βοήθεια
και τη συμμετοχή τους και κυρίως τους γονείς και τα
παιδιά, που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο κάλε-
σμα του φετινού διαγωνισμού, που έχει πλέον καθιερω-
θεί ως θεσμός, στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του
Δήμου μας», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Ζωγραφίσαμε  τις Χριστουγεννιάτικες …«ΕΥΧΕΣ»,  στο Δήμο Μαρκοπούλου!

«Η Εποχή των Δεινοσαύρων» και ο Τυρρανόσαυρος Ρεξ στην Κερατέα

Συνεχίζεται για 2η χρονιά η επιτυχημένη έκθεση «Η Εποχή των Δεινοσαύρων» που διοργανώνει το Πο-

λιτιστικό Πάρκο με το Πάρκο δεινοσαύρων στην Κερατέα.

Η έκθεση είναι επιμελημένη από συνεργάτες του ΑΠΘ και οι ξεναγήσεις γίνονται από εξειδικευμένους

παλαιοντολόγους. Όλα τα εκθέματα είναι πιστές αναπαραστάσεις σε φυσικό μέγεθος και παράλληλα

λειτουργεί έκθεση που καλύπτει όλες τις σημαντικές στιγμές της εξέλιξης της ζωής του πλανήτη. Πα-

ράλληλα γίνεται αναφορά στην αλλαγή κλίματος και στα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση με κύριο σκοπό

την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των παιδιών. Την έκθεση επισκέπτονται σχολεία όλων των

βαθμίδων τις καθημερινές και μετά την ξενάγηση πραγματοποιείτε εκπαιδευτική ανασκαφή.

Τα σαββατοκύριακα μπορούν να την επισκέπτονται μεμονωμένα μικροί φίλοι των δεινοσαύρων με τις

οικογένειες τους, για τις οποίες υπάρχει εκπτωτικό εισιτήριο.

Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέα: 16ο χλμ. Προέκταση Αττικής Οδού προς Λαύριο. Πληροφορίες στα 22990

42100, 210 3647200 & info@politistikoparko.com // www.politistikoparko.com

Οι έξη ζωγραφιές των παιδιών που έγιναν αφίσες.
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ
του Ευγένιου Τριβιζά

Κατάμεστο ήταν το θέατρο στην επίσημη πρεμιέρα

“της τελευταίας μαύρης γάτας”. Ο συγγραφέας Ευ-

γένιος Τριβιζάς τίμησε με την παρουσία του την

πρεμιέρα αυτή, υπέγραφε αυτόγραφα στα μικρά

παιδιά και συγκινημένος μαζί με τον ηθοποιό Στέ-

φανο Ληναίο, μας μίλησαν για το πως γνωρίστηκαν

και ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ τους πριν πολλά

πολλά χρόνια. Ειναι γνωστό ότι το θέατρο Άλφα-

Ιδέα είναι ένας χώρος έκφρασης για όλες τις ηλι-

κίες. Φέτος, η Ομάδα Ιδέα ετοίμασε και παρουσιάζει

για τους μικρούς φίλους ένα έργο του Ευγένιου Τρι-

βιζά «Η Τελευταία Μαύρη Γάτα».

Σε ένα νησί μια μυστική αδελφότητα προληπτικών, απο-
φασισμένη να  απαλλάξει τον τόπο της από τη γρουσου-
ζιά επιδiώκει να εξοντώσει όλες τις μαύρες γάτες. Σχεδόν
πετυχαίνει τον σκοπό της. Μόνο μια γάτα απομένει ζων-
τανή. Μία γάτα που γνωρίζει ένα τρομερό μυστικό. Οι διώ-
κτες της δεν τα βάζουν κάτω, θέλουν να την παγιδέψουν
και να την εξοντώσουν. Είναι αδίστακτοι! Είναι οργανω-
μένοι! Είναι ανελέητοι! Αλλά και η τελευταία μαύρη γάτα
είναι οπλισμένη με μεγάλη καρδιά, γατίσιο πάθος και
πίστη στο καλό!
Μια συναρπαστική περιπέτεια που συνδυάζει τον λυρισμό

με το χιούμορ, τη συγκίνηση με το μυστήριο, την από-

γνωση με την ελπίδα! Σχεδιασμένη, όπως ήταν αναμενό-

μενο απ’ τον Τριβιζά, με μηνύματα για μικρούς και

μεγάλους. 

Παίζουν: Άρτεμις Γρυ ́μπλα, Κλείτος Κωμοδίκης, Κώστας

Μαγκλάρας, Σωτηρία Μαράθου, Αλκιβιάδης Μπακογιάννης,

Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Βίκτωρας Πέτσας.

Άλφα-Ιδέα. Πατησίων 37, Πολυτεχνείο, Κέντρο 

Τηλ.: 2105238742. 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ενα ολόκληρο Χριστουγεννιάτικο Χωριό  με τα κατακόκ-

κινα χιονισμένα σπιτάκια έχει στηθεί στο Δήμο Παλλήνης,

στην κεντρική πλατεία του Γέρακα. Το τρένο θα σας ταξι-

δέψει σε όλα τα δρώμενα... Κάθε απόγευμα μετά τις 5 και

τα Σαββατοκύριακα και τα πρωινά!

Οι μεταφορές από και προς την πλατεία θα πραγματοποι-

ούνται κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο, απογευματινές

ώρες, ανά 15 λεπτά από Κολυμβητήριο Γέρακα, δημαρχείο

Γέρακα, γήπεδο ποδοσφαίρου Παλλήνης.

Σάββατο, 31 Δεκεµβρίου

12.30-13.30: Θεατρικό Δρώµενο «Santa ‘s coming to
town» µε τον γκαφαντζή Αϊ Βασίλη 

- Παρέλαση χριστουγεννιάτικων μασκώτ Ντίσνεϋ

 Ομαδικά παιχνίδια, αστεία ταχυδ/κά νουμεράκια,  δω-

ράκια και  πολλές εκπλήξεις!!!

Kυριακή, 1 Ιανουαρίου

12.30-13.30: Ο ΜΙΚΥ ΚΑΙ Η ΜΙΝΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ
ΚΑΛΑΝΤΑ 
18.00-19.00: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου

17.30-18.30: EUGENE ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΗΣ
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου

17.30-18.30: Θεατρικό Δρώµενο «Οι Πειρατές της
αριθµητικής»

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου

17.30-18.30: ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
* Σε περίπτωση κακοκαιρίας ενδέχεται να τροποποιηθεί

το πρόγραµµα των εκδηλώσεων.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 στις 22:00

Η Cooking Brass & TEXNIS παρουσιάζουν στη Μουσική

Θεατρική Σκηνή της Αθηναΐδας τo  «SeraBellosQuar-

tet» και τους «LOCALATINA» οι οποίοι ενώνουν δυο

υπέροχους μουσικούς κόσμους.

Το σχήμα του Σεραφείμ Μπέλλου (τύμπανα) αποτελεί-

ται από νέους ταλαντούχους μουσικούς: τον Παντελή

Μπενετάτο (πιάνο), τον Γιώργο Κωστόπουλο (μπάσο)

και την ελληνοτζαμαϊκανή Ξένια Ντάνια (φωνή). Με

αγάπη στη traditional και modernjazz με επιρροές από

bebop, gospel και soul δημιουργούν διαφορετικές μου-

σικές προσεγγίσεις αγαπημένων jazzstandards. To

γκρουπ έχει λάβει μέρος σε αθηναϊκά φεστιβάλ, καθώς

και liveperformances σε μουσικές σκηνές της Αθήνας.

Επίσης είναι το houseband του επιτυχούς jamsession.

Ο Αλέξης Κώστας  δημιούργησε ένα fullband σχήμα (Lo-

caLatina) αποτελούμενο από εξαιρετικούς μουσικούς:

SeidelBorges(φωνή), Αλέξης Κώστας (κρουστά- con-

gas),Στέλιος Γενεράλης (timpales), Ηλίας Αργυρόπου-

λος (πιάνο), Γιώργος Ρούλος(μπάσο), Διονύσης

Κοκόλης (τρομπέτα), JimΣταρίδας (τρομπόνι), Julian-

Bernal (σαξόφωνο).

Η LocaLatina είναι μια από τις πιο αυθεντικές τροπικές

μπάντες που υπάρχουν στη χώρα μας. Το κίνητρο και η

ιδέα για την δημιουργία του σχήματος ξεκίνησε από το

πάθος των ακουσμάτων της λάτιν μουσικής. Salsa,

Bachata, ChaCha, Cumbia, Bolero, Merengue, Rumba  τα

είδη μουσικής που παρουσιάζουν.  Αξίζει, τέλος,  να ση-

μειωθεί πως έχουν λάβει μέρος σε μεγάλα ευρωπαϊκά

φεστιβάλ.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017. 

Ώρα προσέλευσης: 22:00

Είσοδος: €10

ΑΘΗΝΑΪΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Καστοριάς 34-

36 Βοτανικός-ΜουσικήΘεατρική Σκηνή

Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 210-3480080.

Aπονομή επαίνων

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης προσκαλεί στην ειδική τελετή βρά-

βευσης των εισαχθέντων στα ΑΕΙ & ΤΕΙ, που θα πραγ-

ματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 , ώρα 7μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού - Πειραματι-

κού Λυκείου Παλλήνης (θέση Μάριζα, Παλλήνη).

«Η Ρόζα της Σμύρνης»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» συνεχίζει την παρουσίαση  σε Α΄ προβολή την

αριστουργηματική ελληνική ταινία «Η Ρόζα της

Σμύρνης», έως και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017.

Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ, Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας

Σμύρνη 1922: Η Ρόζα (Λήδα Πρωτοψάλτη), κόρη εύπορης
οικογένειας, παντρεύεται εσπευσμένα. 
Aθήνα 1987: H Ρόζα ζει με την εγγονή της Μαριάννα (Ευγε-
νία Δημητροπούλου) κουβαλώντας ένα επτασφράγιστο μυ-
στικό που δε θέλει να μοιραστεί με κανέναν. Το συλλεκτικό
πάθος του Δημήτρη (Τάσος Νούσιας), ενός αρχιτέκτονα, τον
οδηγεί στα παράλια της Μικράς Ασίας και στα χνάρια της αι-
νιγματικής Ρόζας. Μια παλιά φωτογραφία και ένα νυφικό
είναι αρκετά για να ανασυρθεί μια ερωτική ιστορία από το πα-
ρελθόν και να γεννηθεί μια καινούργια.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

SERA BELLOS QUARTET & LOCA LATINA
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ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Η “Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας”

προσκαλεί στο Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν,

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 9.30μ.μ.

στο Εστιατόριο “Ωκεανίς” στη Βουλιαγμένη 
Θα κρατήσουν συντροφιά και θα μας διασκεδάσουν,

οι αδελφοί Καραβιώτη με την ορχήστρα τους, μαζί

τους και η Ανδριάνα Κόλλια.

Υπέροχος χώρος, πλούσιο εξαιρετικό μενού. 

Θα προσφερθούν κατόπιν κληρώσεως πολλά δώρα,

εκδρομές και ταξίδια.

Για τη συμμετοχή σας καλέστε εγκαίρως: 

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος 6946129100

Μαρία Φετοκάκη 6946183357

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, παιχνι-

διάρικα ξωτικά, «αστέρια» του κινημα-

τογράφου, αστείες σκιτσογραφίες και

πολλές χαρούμενες εκπλήξεις περιμέ-

νουν επισκέπτες και επιβάτες του Διε-

θνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Movie stars, Mickey & Minnie
Ο Mickey και η Minnie, φορούν τα

«χριστουγεννιάτικά» τους και υποδέ-

χονται επιβάτες και επισκέπτες του

αεροδρομίου. Φωτογραφίζονται με

τον κόσμο και μοιράζουν χριστουγεν-

νιάτικες κάρτες με τις καλύτερες

ευχές!

Όλες οι εκδηλώσεις - δράσεις θα

πραγματοποιηθούν Σάββατο 31 Δε-

κεμβρίου 2016, 09:00 – 14:00, Επίπεδο

Αναχωρήσεων - Χώρος Ελεύθερης

Πρόσβασης.

Μπαλονοκατασκευές

Facepainting
H Άι Βασιλίτσα βάλθηκε να μεταμορ-

φώσει τον κόσμο ξεκινώντας από τα

παιδιά. Θα επιλέξουν τα χρώματα και

τα σχέδια και η Άι Βασιλίτσα δεσμεύε-

ται να βάλει όλη της την τέχνη για το

πιο μαγευτικό αποτέλεσμα!

Νταν το ξωτικό
Ο Νταν το ξωτικό του αρέσει να παί-

ζει, να χαίρεται και να μοιράζεται τις

γνώσεις του. Μια διαδραστική χρι-

στουγεννιάτικη παράσταση για όλους

τους επισκέπτες και επιβάτες του Αε-

ροδρομίου.

Unplugged μελωδίες σαξοφώνου
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες βάζουν

σε εορταστικό κλίμα όσους βρίσκονται

στο Αεροδρόμιο και κάνουν τη διά-

θεσή τους παραμυθένια ταξιδιάρικη!

Επαγγελματίας μουσικός αφήνει το

μαγευτικό ήχο του σαξόφωνου να

πλημμυρίσει το χώρο σε όλο το επί-

πεδο αναχωρήσεων, με γνωστά jazz

κομμάτια και το αγαπημένο Fly me to

the moon!

Σκιτσογραφίες
Ένα ξωτικό με πολύ χιούμορ, δημιουρ-

γεί τις πιο εορταστικές γελοιογραφίες

μικρών και  μεγάλων για να μας κάνει

να δούμε με άλλα μάτια τον ίδιο μας

τον εαυτό και μας αφήνει με το πιο

όμορφο αναμνηστικό από τη χριστου-

γεννιάτικη επίσκεψη στο Αεροδρόμιο

της Αθήνας!

Εορταστικές εκδηλώσεις... στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!

Βιβλίο / θέατρο / μουσική / χορός, είναι η παράσταση

που θα αποδώσουν τα τμήματα του Νομικού προσώ-

που “Αριστόδικης”,  του Δήμου Σαρωνικού, που γίνε-

ται τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου στις 7.μ. στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού μεγάrου όπου θα γίνει

και το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Η πρώτη εκδήλωση του νέου χρόνου

στο  Δήμο Σαρωνικού

The 7 Fingers
Σάββατο  31 Δεκεμβρίου

2016, ώρα 23.40  και Κυ-

ριακή 1 Ιανουαρίου  2017,

ώρα 18.00 | ΑΓΟΡΑ

Ένα σύγχρονο, ψυχαγω-

γικό θέαμα, που δυναμιτί-

ζει την αστική κουλτούρα,

ένας συνδυασμός θεά-

τρου, τσίρκου, μουσικής,

ακροβατικών και χορού.

Λάτρεις του διαφορετι-

κού, διευρύνουν συνεχώς

τη δημιουργικότητά τους

και αφηγούνται τις ιστο-

ρίες τους με βασικό άξονα

την ανθρώπινη ύπαρξη και

τις καταβολές της, μιλών-

τας πάντα για τον κόσμο

μας και την εποχή του.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρό-

νια οι The 7 Fingers δημιουρ-

γούν μοναδικές παραγωγές

(Broadway, Ολυμπιακοί Αγώ-

νες, τηλεόραση) και διεθνείς

συνεργασίες με κορυφαία

σχήματα του χώρου. Η εκδή-

λωση αποτελεί μέρος της πα-

ράστασης TRACES που έχει

παρουσιαστεί 1.800 φορές,

σε 1 εκατομμύριο θεατές, σε

200 πόλεις και 25 χώρες.

Πρωτοχρονιάτικη

Συναυλία της 

Φιλαρμονικής 

της Βιέννης
(αναμετάδοση)

Κυριακή 1 Ιανουαρίου  2017

ώρα 12.15 |  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡ-

ΧΟΣ ΕΛΣ/ΑΓΟΡΑ

Το καθιερωμένο, ετήσιο

μουσικό ραντεβού της

πρωτοχρονιάς με τη Συ-

ναυλία της Φιλαρμονικής

Ορχήστρας της Βιέννης,

θα μεταδοθεί ζωντανά,

ταυτόχρονα σε δύο ση-

μεία του Κέντρου Πολιτι-

σμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος. Οι λάτρεις της

κλασικής μουσικής θα

έχουν τη δυνατότητα να

παρακολουθήσουν την

αγαπημένη τους πρωτο-

χρονιάτικη εκδήλωση σε

μεγάλη οθόνη, ενώ οι εν

δυνάμει ‘οπαδοί’, θα γνω-

ρίσουν αυτό το παγκό-

σμιας εμβέλειας μουσικό

γεγονός.

Χριστουγεννιάτικες

αναγνώσεις

31 Δεκεμβρίου 2016 και 1

Ιανουαρίου 2017, 10.00-

12.00 & 17.00-19.00 |ΥΠΟ-

ΔΟΧΗ ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της

Ελλάδος (ΕΒΕ) μετακόμισε

στο νέο της κτίριο και δια-

βάσει στους επισκέπτες χρι-

στουγεννιάτικες ιστορίες.

Συγγραφείς, ηθοποιοί και

άλλοι καλλιτέχνες, επιλέ-

γουν από τη συλλογή της

ΕΒΕ χριστουγεννιάτικες

ιστορίες απ’ όλο τον κόσμο

και τις διαβάζουν σε «παι-

διά» κάθε ηλικίας.

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελ-

λάδος.

Μπορείτε να εξασφαλίσετε
τη συμμετοχή σας στην εκ-
δήλωση, είτε λαμβάνοντας
το σχετικό Δελτίο από το
Κέντρο Επισκεπτών ή την
Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ από 19
Δεκεμβρίου μεταξύ 09.00-
22.00, είτε συμπληρώνον-
τας την ηλεκτρονική φόρμα. 

Εκδηλώσεις στο Ιδρυμα Σταύρου Νιάρχου

“Mια βόλτα στο Φεγγάρι”

Από Δευτέρα 2  έως Κυ-

ριακή 8 Ιανουαρίου, πάτε

“μια βόλτα στο Φεγγάρι”
στο Πλανητάριο στις 11.30

το πρωί.

Διάρκεια: 50΄ και προτείνε-

ται για Ηλικίες 5+
Το 1969 τρεις αστροναύτες
τόλμησαν να ταξιδέψουν εκεί
όπου κανένας άνθρωπος μέχρι
τότε δεν είχε πάει, στο φεγ-
γάρι. Η παιδική ταινία «Μια
βόλτα στο φεγγάρι» μεταφέρει
το κοινό σε αυτή την ιστορική
περίοδο. Συνδυάζοντας την
αποστολή του Απόλλων 11 με
τη διασκεδαστική περιπέτεια
που σκαρώνουν τρία νεαρά μυ-
γάκια,  την εποχή που ολόκλη-
ρος ο κόσμος παρακολουθούσε
με κομμένη την ανάσα τα επι-
τεύγματα των αστροναυτών και
των επιστημόνων.

“Διαστημικές Καταιγίδες

και Βόρειο Σέλας”
Στις  12:30 όλη την εβδο-

μάδα επίσης, μπορείτε να

θαυμάσετε τις “Διαστημι-

κές Καταιγίδες και Βόρειο
Σέλας” Διάρκεια: 40΄ και

προτείνεται για Ηλικίες 10+
Οι «Διαστημικές Καταιγίδες και
Βόρειο Σέλας»  είναι ένα συ-
ναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με
τα πιο εντυπωσιακά και βίαια
καιρικά φαινόμενα του Ηλιακού
μας συστήματος. Από τους ανέ-
μους στον Ποσειδώνα που πνέ-
ουν με ταχύτητες 2.000 km/h,
στον γιγάντιο αντικυκλώνα του
Δία, που στο εσωτερικό του θα
χωρούσε τουλάχιστον δύο πλα-
νήτες σαν την Γη μας, η παρά-
σταση αυτή μας υπενθυμίζει ότι
πραγματικά είμαστε τυχεροί
που ζούμε στην Γη! Οι ηλιακές
καταιγίδες, από την άλλη, μπο-
ρούν να βραχυκυκλώσουν τους
τηλεπικοινωνιακούς μας δορυ-
φόρους και να προκαλέσουν
εκτεταμένες διακοπές στην
ηλεκτροδότηση.

“Ο Θάνατος 
των Δεινοσαύρων”

Στις 13:30, όλη την εβδο-

μάδα, “Ο Θάνατος των Δει-
νοσαύρων”  - Ψηφιακή
Παράσταση Διάρκειας 40΄

και προτείνεται για Ηλικίες
10+
Ενα συναρπαστικό ταξίδι πίσω
στον χρόνο, στην εποχή της
αδιαφιλονίκητης κυριαρχίας
των δεινοσαύρων πάνω στην
Γη, αλλά και της μυστηριώδους
εξαφάνισής τους. Παρουσιά-
ζοντας με συνοπτικό τρόπο ορι-
σμένες μόνο απ' τις πιθανές
ερμηνείες της μαζικής εξαφάνι-
σης των δεινοσαύρων, η νέα
ψηφιακή παράσταση «Ο Θάνα-
τος των Δεινοσαύρων» εστιάζει
και στην επικρατέστερη θεωρία,
σύμφωνα με την οποία οι δεινό-
σαυροι χάθηκαν από το πρό-
σωπο της Γης εξαιτίας της
συντριβής στον πλανήτη μας
ενός τεράστιου αστεροειδούς
πριν από περίπου 65 εκατομμύ-
ρια χρόνια.

Επίσης στις 5.30μ.μ. τη

Δευτέρα 2, Τετάρτη 4, Πα-

ρασκευή 6 και Σαββατοκύ-

ριακο, μπορείτε να

παρακολουθήσετε, όλη η οι-

κογένεια, «Τα Μυστικά Του
Αθέατου Κόσμου» 
Επίσης, μπορείτε να παρα-

κολουθήσετε τις πιο πάνω

εκδηλώσεις σε διάφορες

ώρες. Αναζητήστε το πρό-

γραμμα στο

www.eugenfound.edu.gr

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού

387, Παλαιό Φάληρο

Τηλ. 21 0946 9600

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στο Πλανητάριο 

του Ιδρύματος Ευγενίδου 

Tην πρώτη εβδομάδα του νέου χρόνου (Δευτέρα 2

έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου, δώστε μια ευκαιρία σε όλη

την οικογένεια, για ένα ταξίδι στο “Πλανητήριο”, όπου

μπορεί  να παρακολουθήσει μία από τις πιο κάτω εν-

διαφέρουσες εκδηλώσεις.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

κόβει βασιλόπιτα

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, θα κόψει

τη βασιλόπιτα, μετά τη Δοξολο-

γία για την 1η του Νέου Έτους,

στον Μητροπολιτικό Ναό, του Αγ.

Ιωάννου Μαρκoπούλου. 

Δοξολογία  Ώρα 9.30 π.μ. 

10.30 π.μ. Κοπή Πρωτοχρονιάτι-

κης βασιλόπιτας, στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμ-

βουλίου «Ιατρού Μαρίας Γιάννη -

Πίντζου».
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Μετά τις εγκρίσεις των Περιβαλ-

λοντικών Μελετών από το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο και μετά από

εισηγήσεις και ενέργειες της Αντι-

περιφερειάρχη Υποδομών Βασιλι-

κής Λάσκαρη – Κρασοπούλου,

ξεκίνησε η λειτουργία της νέας

φωτεινής σηματοδότησης (φανα-

ριών) σε τρεις κόμβους της λεω-

φόρου Μαρκοπούλου –

Λαγονησίου. 

Συγκεκριμένα φωτεινοί σηματοδό-

τες λειτουργούν σε όλες τις δια-

σταυρώσεις της λεωφόρου, με το

Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, με την

λεωφόρο Προφάρτας, με την Γα-

λάζιας Ακτής και με Επαρχιακή

οδό Σταυρού – Αναβύσσου.

Σύμφωνα με δήλωση του Αντιπερι-

φερειάρχη Ανατολικής Πέτρου Φι-

λίππου θα ακολουθήσει και ο

ηλεκτροφωτισμός της λεωφόρου.

Ξεκίνησαν δοκιμαστικά οι φωτεινοί σηματοδότες 
στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου – Λαγονησίου

Μειωμένα δημοτικά τέλη θα πληρώ-

νουν από το νέο έτος οι δημότες

του Δήμου Σαρωνικού, πολύτεκνοι,

τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογέ-

νειες, άποροι και ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο

του Κοινωνικού Τιμολογίου, που

θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Σαρωνι-

κού.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο, που ειση-

γήθηκε ο Δήμαρχος Σαρωνικού και

υπερψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο

κατά τη συνεδρίαση της 16/11/2016,

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπτώ-

σεις: 

― Μειωμένο κατά 50% συντελεστή

για πολύτεκνους και τρίτεκνους, με

ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισό-

δημα μικρότερο των 20.000 ευρώ,

προσαυξημένο κατά 10.000 ευρώ

για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.

― Μειωμένο κατά 50% συντελεστή

τελών καθαριότητας και φωτισμού

για απόρους δημότες, όπως η ιδιό-

τητά τους οριοθετείται από την κεί-

μενη νομοθεσία.

― Μειωμένο κατά 50% συντελεστή

τελών καθαριότητας και φωτισμού

για μονογονεϊκές οικογένειες με

ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισό-

δημα μικρότερο των 12.000 ευρώ.

― Μειωμένο κατά 50% συντελεστή

τελών καθαριότητας και φωτισμού

για ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας

άνω του 80%, με ετήσιο οικογενει-

ακό εισόδημα μικρότερο των 20.000

ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

δεν θα υπάρξει καμία αύξηση τελών

καθαριότητας και φωτισμού το 2017,

για το σύνολο των Δημοτών.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος

Σωφρόνης, δήλωσε σχετικά: «Σε μια
εποχή οικονομικής δυσπραγίας, η
αυτοδιοίκηση έχει χρέος να λειτουρ-
γεί ως σύμμαχος του πολίτη και να

στηρίζει, με κάθε δυνατό τρόπο,
όσους δυσκολεύονται να τα βγά-
λουν πέρα. Η συνετή οικονομική πο-
λιτική που ακολουθούμε ως
Δημοτική Αρχή τα τελευταία δύο
χρόνια, μας επιτρέπει όχι μόνο να
διατηρούμε ένα αξιοπρεπές δίκτυο
κοινωνικών δομών και υπηρεσιών,
αλλά και να στηρίζουμε έμπρακτα
τους συμπολίτες μας που έχουν
ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την
εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου
στην ύδρευση, προχωρούμε τώρα
και στην παροχή έκπτωσης στα δη-
μοτικά τέλη, για ευαίσθητες οικονο-
μικά και κοινωνικά ομάδες δημοτών
μας. Προσωπική μου δέσμευση είναι
ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στο
πλευρό κάθε πολίτη που χρειάζεται
τη βοήθειά μας.»

Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο Τμήμα Εσόδων του

Δήμου Σαρωνικού, για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά και τη διαδικα-

σία υποβολής αίτησης για ένταξη

στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. 

Ρυθμίσεις τελών

υπέρ τριτέκνων και 

μονογονεϊκών 

οικογενειών 

στο Δήμο Κρωπίας

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας στο πλαίσιο υλοποί-

ησης της πρώτης φάσης ρυθμίσεων μείωσης

τελών συναισθανόμενη τη  μεγάλη και συνεχιζό-

μενη κοινωνική κρίση εισηγήθηκε τροποποίηση

του άρθρου 9, του Κανονισμού της Δημοτικής

Ύδρευσης που προσθέτει νέες κατηγορίες τιμο-

λόγησης σε ομάδες πληθυσμού που έχουν την

ιδιότητα, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογε-

νειών. 

Η εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό

Συμβούλιο την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 (αρ.

απόφασης Δ.Σ,313/2016). 

Τα νέα μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης για τρίτε-

κνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα ανακοινω-

θούν σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Κρωπίας και θα εφαρμοστούν το

2017.

Ωράριο λειτουργίας

Δημοτικών Ιατρείων στο

Δήμο Κρωπίας

μέχρι 5 Ιανουαρίου 2017

Το Δημοτικό Ιατρείο στο κέντρο του Κορωπίου δεν

θα λειτουργήσει στις 2 Ιανουαρίου 2017. 

Την Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 θα

λειτουργήσει από τις 12 το μεσημέρι έως τις 16:00.

― Το παράρτημα Δημοτικού Ιατρείου στο Κίτσι δεν

θα λειτουργήσει στις 3 Ιανουαρίου 2017.

― Το Δημοτικό Ιατρείο στην Αγία Μαρίνα δεν θα

λειτουργήσει  στις 5 Ιανουαρίου 2017 (καρδιολό-

γος).

― Το Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο δεν θα λει-

τουργήσει από 2 Ιανουαρίου έως 5 Ιανουαρίου

2017.

Ο προγραμματισμός νέων ραντεβού στα Δημοτικά

Ιατρεία θα γίνεται από την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

2017 στο τηλέφωνο: 210-662 32 40

Μειωμένα Δημοτικά τέλη 

στο Δήμο Σαρωνικού

σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
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Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής

μελέτη οδοποιίας στο Δήμο ύψους 5,2 εκατομμυρίων

ευρώ.

Καθοριστικής σημασίας για το Δήμο Λαυρεωτικής η

απόφαση με την οποία εγκρίθηκε  μελέτη  προϋπολο-

γισμού έργου 5.200.000€ -με επιχορήγηση της Περι-

φέρειας Αττικής-, για την Οδοποιία του Δήμου

Λαυρεωτικής, που αφορά στην ασφαλτόστρωση οικι-

σμών και στη συντήρηση και επισκευή ασφαλτοστρω-

μένων και τσιμεντοστρωμένων οδών συνολικού

μήκους 55 χιλιομέτρων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε κα-

τόπιν διαβούλευσης 8 μηνών με όλους τους Συλλό-

γους Οικιστών του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και με

άλλους φορείς.

Η Δημοτική Αρχή και οι Υπηρεσίες του Δήμου κατα-

βάλλουν μεγάλη προσπάθεια και εργάζονται με τα-

χείς ρυθμούς, προκειμένου να ξεκινήσουν οι

ασφαλτοστρώσεις στα μέσα του 2017. 

Το παραπάνω έργο θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για

τους δημότες όσο και για το Δήμο,  καθώς θα διευκο-

λυνθεί η καθημερινότητα των κατοίκων, με ταυτό-

χρονη μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών.

Το έργο είναι σημαντικό και για το μεγάλο μήκος του

έργου της οδοποιίας, όσο και γιατί ικανοποιήθηκαν

τα αιτήματα όλων των Οικισμών και των μεγάλων

αστικών κέντρων του Δήμου (Κερατέα, Λαυρίο, Κα-

μάριζα, Πλάκα, Λεγραινά και Λιμάνι Πασά).

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε ότι: «Παράλ-
ληλα με το ενδιαφέρον μας σε μια στρατηγική ενί-
σχυσης των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας,
έχουμε στρέψει τις προσπάθειές μας και στην ωρί-
μανση μελετών και έργων υποδομής, αναγκαίων για
την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, που θα

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του, σε μία περίοδο
οικονομικής στενότητας.
Υπάρχει άριστη συνεργασία του Δήμου μας με την
Περιφέρεια, αλλά και  με όλους τους φορείς του
Δήμου.   Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προσωπικό
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όλους τους

Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Οικισμών  για
τη συμβολή τους στην εκπόνηση αυτής της μελέτης,
καθώς και  τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτρο Φιλίππου
και την αγαπητή Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου για τη
χρηματοδότηση ενός εξαιρετικά απαραίτητου και ση-
μαντικού έργου που τόσο ανάγκη είχε ο Δήμος μας.» 

Μεγάλης έκτασης έργα οδοποιΐας στη Λαυρεωτική

Καθαρισμοί ρεμάτων

στην Ανατολική Αττική

Έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων της Ανατολικής Αττικής

με τρία συνεργεία. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ και έχει προ-

γραμματιστεί να καθαριστούν όλα τα μεγάλα ρέματα της Ανατολικής Αττικής. 

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον Δήμο Αχαρνών, στη  Δημοτική

Κοινότητα Σπάτων καθώς και το Μέγα ρέμα Ραφήνας (στο Δήμο Ραφήνας – Πι-

κερμίου και στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος).

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο καθαρισμού ρεμάτων στους Δήμους Ωρωπού και Σα-

ρωνικού, άμεσα θα ξεκινήσει ο καθαρισμός ρεμάτων στον Δήμο Μαραθώνος και

στη Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδος και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι

της Ανατολικής Αττικής.

Καλά μας τα λέει η Περιφέρεια, αλλά λίγο καθυστερημένα. Ευτυχώς που φέτος

οι βροχές δεν ήταν πολλές το Νοέμβριο, που συνήθως πνιγόμαστε... 

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια, αλλά κάποτε πρέπει να είναι στην ώρα τους...



8 ΣΕΛΙΔΑ -  31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

Το νέο κόλπο γκρόσο

του Τσίπρα στους

συνταξιούχους!

Τις ημέρες αυτές παρακολουθώ τις εικόνες ντροπής των

απόμαχων τις ζωής στα γκισέ, στα ΑΤΜ και στα πεζο-

δρόμια των τραπεζών όπου σαν ζητιάνοι περιμένουν με

στο κρύο να πάρουν τις ψαλιδισμένες συντάξεις και το

“φιλοδώρημα” που τους υποσχέθηκαν. 

Εικόνες που με κάνουν να ... αναρωτιέμαι το πόσο πολιτικά

ανάλγητος, κουτοπόνηρος και τακτικιστής είναι ο δήθεν

Αριστερός και φιλεύσπλαχνος Πρωθυπουργός μας!

Συγχωρήστε με για τις εκφράσεις οι οποίες διευκρινίζω

δεν αφορούν το θεσμό και την ιδιότητα, αλλά το πρό-

σωπο του εν λόγω κυρίου ο οποίος μετά από την αναί-

ρεση όλων των προεκλογικών του υποσχέσεων και

δεσμεύσεων έναντι αυτών που τον ψήφισαν εξακολου-

θεί με διάφορα κόλπα και επικοινωνιακά τρικ να υποτιμά

την νοημοσύνη, αλλά κυρίως την υπομονή όλων μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι όλα αυτά που συμβαίνουν δηλ. η

απόφαση του να δώσει το εφάπαξ επίδομα (το οποίο μά-

λιστα βάφτισε 13η σύνταξη) και η δήθεν κόντρα με τους

δανειστές οι οποίοι μιλούν τάχατε για μονομερή ενέρ-

γεια αλλά και οι τηλεοπτικοί λεκτικοί λεονταρισμοί του

είναι ένα καλοστημένο σχέδιο το οποίο υλοποιεί με ένα

και μοναδικό στόχο, να αποπροσανατολίσει την κοινή

γνώμη και να εξαλείψει τις ενδεχόμενες αντιδράσεις για

το ουσιαστικό “κλέψιμο" του 50% του ΕΚΑΣ όσων ακόμα

μικροσυνταξιούχων το έπαιρναn.

Με απλά μαθηματικά αποδεικνύεται ότι κοροϊδεύει τους

γονείς και τους παππούδες μας στους οποίους από την

μία πετάει (στην μεγαλύτερη περίπτωση) ένα εφάπαξ

ξεροκόμματο των 300€ και από την άλλη τους αρπάζει

(στην μικρότερη περίπτωση) και διά παντός 50€ το μήνα

δηλ. 50χ12=600€ ετησίως!

Μην πιστεύεται λοιπόν τις κορώνες και τις λεκτικές φαν-

φάρες αυτού του Ποπολάρου επαναστάτη και του θιά-

σου που ηγείται και για μένα το πιθανότερο είναι ότι εδώ

και καιρό έχουν υπόγειες διαβουλεύσεις, συνεργασίες

και συμφωνίες με τον Σόιμπλε, την Μέρκελ και τα άλλα

κ(α)λόπαιδα των Βρυξελλών (και αν χρειαστεί ακόμα και

με το διάβολο) προκειμένου να ικανοποιήσουν την ακό-

ρεστη επιθυμία και δίψα τους για να διατηρήσουν τις κα-

ρέκλες της εξουσίας τους!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός

email: prevejohn@yahoo.gr  

Μέρος πρώτο 

Στην εικαστική τέχνη ο εσωτερικός κόσμος του δημιουρ-
γού, που αφορά ιδέες, συναίσθημα και φαντασία, φέρε-
ται σε άμεσο επηρεασμό από εξωτερικά γεγονότα και
συχνάκις έρχεται και αποτυπώνεται σε μια πλειάδα συν-
θέσεων, επάνω σε καμβά, τοίχο ή και σε οτιδήποτε άλλο
σχετικά   κατάλληλο.
Η θρησκευτικότητα που κατατίθεται με τον χρωστήρα
δραματουργεί  είτε από μια  ένθεη  ενορατική  αφιέρωση
ή και με εντολή από την απλή ανάγκη  δια τα προς το
ζην. Το βέβαιο πάντως είναι, ότι με το ένα ή τον άλλο
τρόπο, η θρησκευτικότητα ως νόημα με θέμα την απει-
κόνιση της  Γέννησης του Χριστού προάγεται και στήνε-
ται όρθια σε μια πολλαπλή και προσωπική σύνθεση.
Στην Ανατολή με την εξέχουσα βυζαντινή αγιογραφία
τεχνοτροπία,  το όλο γεγονός της Γέννησης σε πλαίσιο
και περιεχόμενο, θεριεύει  σε μια μυστηριακή κατάθεση
μιας υπερβατικής οσμής  και κατάνυξης.
Από την άλλη μεριά στη Δύση, στο σκηνικό της Γέννη-
σης του Χριστού,  εντέχνως παρεμβάλλεται η εικόνα
του εντολοδόχου και χορηγού, ενίοτε δε  ως μορφή
δρώσα ή άφωνη, αλλά  οπωσδήποτε  παρούσα πλην
άσχετη  και   μπερδεμένη ανάμεσα στο  ευλαβές πλήθος
των προσώπων της προσκύνησης, να φαντάζει  ως  μια
ανακόλουθη καρικατούρα. 
Πράξη όντως, η οποία εν τω συνόλω της  τεκμηριώνει
την υποταγή της τέχνης εις την ύλη,  και κατά τον Επί-
κουρο  εις τα  “πρώτιστα και αναγκαία”, αφού και δια της
“φάτνης” και κοντά στο νεογέννητο θείο Βρέφος, καθα-
γιάζονται αυθαίρετα επώνυμοι  δόγηδες και φεουδάρ-
χες,  οι οποίοι με την  αναιδή τους φανταχτερή φορεσιά
αλλοιώνουν   και την αλληγορική σημασία   της  παρά-
δοσης.
Τέλος και από όλα τα παραπάνω εισαγωγικά, και χωρίς
αυτό να αποτελεί το απόλυτο για ένα διαχωριστικό κα-
νόνα,  συνάγεται σαφώς και ενυπάρχει μια ειδοποιός

διαφορά,   ανάμεσα  στην τεχνοτροπία του βυζαντινού
και  του δυτικού ζωγράφου, παρόλο που η δουλειά και
των δύο επιτελείται  επάνω  στον    ίδιο θεματικό παρο-
νομαστή.   
Η τέχνη  η οποία  καταγράφει και  εξυμνεί την ζωή του
Χριστού φαίνεται να είχε  αρχίσει σε ζωγραφική  από τα
πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια. Ιδιαίτερα όμως   κατά
την μεσοβυζαντινή περίοδο  και δη από τον 10ο αιώνα
και μετά, η  τάση  αυτή σε έξαρση συνεχώς  αυξάνεται.
(καθηγ. Νικ. Ζίας)  
Στον 13ο αιώνα  βλέπομε την  ίδια εικαστική τάση στο
Βυζάντιο, να  συνοψίζει και να κλείνει σε  αφηγηματικό
κύκλο  την  Γέννηση, Προσκύνηση ποιμένων και μάγων,
ενίοτε  δε με την  Απογραφή  και την Φυγή  προς την Αί-
γυπτο, ως  προοιμίου τον επίλογο  του   δράματος  κατά
την πρώτη του φάση.  Δείγματα,  εμφανή  της βιωματι-
κής αυτής πορείας  του Χριστού  σε απεικονισμένη  αφή-
γηση διαβάζομε  στο Δαφνί, στα ψηφιδωτά  της Μονής
του Οσίου Λουκά, όπως θα αναλύσομε  πιο μετά  στην
εξέλιξη του άρθρου. 

Στη βυζαντινή τεχνοτροπία,  η Γέννηση του Χριστού
συνδέεται  άρρηκτα  με την  “φάτνη”  να παρουσιάζεται
“χτιστή” σε  μια  ορθογωνίου τύπου  λάρνακα,  σε αντί-
θεση με την εικονογράφηση προς  όσα μας δίνει ο
Τζιότο  ή και ο  Λορέντσο Μονακό στην πινακοθήκη Ου-
φίτσι  στη Φλωρεντία, όπου στη “φάτνη” τους συνδυά-
ζεται η βυζαντινή τέχνη  με μια  ξύλινη δίκην στάβλου
κατασκευή  και πλαισίωση στηρικτική, ή και στη η “Γέν-
νηση” από τον Τζεντίλε ντε Φαμπτριάνο,  στην Εκκλησία
της Αγίας Τριάδος,  όπου πάλι εδώ και στην ίδια πινακο-
θήκη,  η φάτνη ορθογωνισμένη να φαίνεται ως με κάποιο
τοίχο  περιζωσμένη.  
Το βρέφος  στην βυζαντινή τέχνη κατά κανόνα είναι τυ-
λιγμένο  ή και φασκιωμένο σε σπάργανα  και όχι γυμνό
και ολόγυμνα εκτεθειμένο, όπως αρέσκεται  να το πα-
ρουσιάζει η δυτική τεχνοτροπία. (Σάντρο Μποτιτσέλι ,
1470,  “η Προσκύνηση των Μάγων”). 
Η Παναγία στα πρώτα χρόνια τα μεταχριστιανικά, πα-
ρουσιαζόταν στη ζωγραφική να είναι ξαπλωμένη και μά-
λιστα νωχελικά, ενίοτε δε να έχει πίσω της και εκτός

οπτικού πεδίου το βρέφος  της. Αργότερα εξελικτικά πα-
ρατηρούμε την Παναγία να παρουσιάζεται ξαπλωμενη
μεν αλλά κάπως μισοανασηκωμένη στο επάνω  μέρος
του  σώματός της έως   ημικατακεκλιμμένη αλλά πάν-
τοτε αδιάφορα συναισθηματικά. Τελικά δε η τεχνοτρο-
πία ως απόλυτα επηρεασμένη από τα δυτικά πρότυπα
ζωγραφίζει την Παναγία γονατιστή ή και καθισμένη με
το προφίλ ή ακόμα την πλάτη προς τον θεατή και με το
σώμα γερμένο προς το βρέφος να το ατενίζει στοργικά.
Στη βυζαντινή τέχνη ζωγραφικής της “Γέννησης” η Πα-
ναγία ποτέ δεν δείχνεται να είναι “όρθια”. 
Παναγία όρθια σε “Γέννηση” και “Προσκύνηση” είναι
ίδιον του δυτικού χρωστήρα.  Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα στα παραπάνω, ο πίνακας του Σάντρο  Μποτιτσέλι
στον οποίο  η Παναγία φαίνεται να είναι όρθια, με τα
χέρια απλωμένα να κρατεί το βρέφος και ακόμα η  ει-
κόνα  της “Γέννησης” της Μονής Βαρλαάμ  στα Μετέ-
ωρα, η οποία είναι φιλοτεχνημένη από τον Φράγκο
Κατελάνο  με την Παναγία γονατιστή και σκυμμένη
επάνω από το βρέφος.  (Ι. Χατζηφώτης)  
Το ίδιο παραδοσιακό σκηνικό  με την Παναγία να είναι
γονατιστή, επαναλαμβάνεται και στην ιερά  Μονή Μεγί-
στης Λαύρας στο Άγιο Όρος, αλλά και στην ιερά  Μονή
Αγίου Αναπαυσά στα Μετέωρα.   Από την άλλη μεριά  ο
Μιχαήλ Δαμασκηνός στις αγιογραφίες του,  υποκύπτει
και  προβαίνει σε μια προσπάθεια σύγκλισης των τεχνο-
τροπιών των δυο  παραδοσιακών σχολών. Κάτι τέτοιο
κάνει και ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, όταν επιτρέπει
και δέχεται στον βυζαντινισμό του, ανεπιφύλακτα να
υφέρπει προς  την δυτική επιρροή. 
Στη σύγκλιση των δύο τεχνοτροπιών μεγάλο ρόλο
έπαιξε η Κρητική Σχολή.   Η αλλαγή πλεύσης της Κρητι-
κής Σχολής εκτός από τον φυσιολογικό  χαρακτήρα σαν
εξελικτικό υπόβαθρο, συνετέλεσε και η εμπορική  πρό-
κληση και ανάγκη.
Η Κρητική σχολή κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια  είχε,
όσον αφορά την τεχνοτροπία της, διολισθήσει προς τη
δυτική,  προφανώς λόγω των ανειλημμένων υποχρεώ-
σεων προς την  δυτική αγορά η οποία ζητούσε από τον
πίνακα  και  το  οικείο προς τον λατίνο χαρακτήρα, για
γίνεται πιο ελκυστικός. Ενδεικτικά στην ιερά  Μονή της
Ζωοδόχου Πηγής της Πάτμου έχει ξεμείνει ένας  πίνα-
κας έργο αγνώστου Κρητός καλλιτέχνου  του 1480. Δεν
θυμάμαι αν απεικονίζει την “Παναγία την Γαλακτοφο-
ρούσα” ή αυτή καθ’ αυτή εικόνα της  “Γέννησης”. Πάντως
οι λατινικές γραπτές προσημειώσεις ως ενδείξεις  ση-
μαίνουν προορισμό  προς  την ξένη αγορά, αλλά Κύριος
οίδε  και για ποία  αιτία και λόγο, τελικά είχε δεχτεί την
ακύρωση και ξεμείνει. 

Αλλά η συνέχεια με περισσότερες τεχνικές παρατηρή-
σεις, γενικές αλλά και ειδικές επάνω σε  εικόνες και ξε-
χωριστούς  ονομαστούς  πίνακες  και πάντοτε σχετικά
με τα Χριστούγεννα.

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου

Τα Χριστούγεννα 

στην ζωγραφική
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Ούτε καν Βενεζουέλα...

H γερμανική εφημερίδα Telegraph, σε άρθρο της συγ-

κρίνει την Ελλάδα με τη Βενεζουέλα στους τομείς της

καθημερινότητας των Ελλήνων.

Ποια Βενεζουέλα κύριοι, ούτε στην τελευταία χώρα του

πλανήτη δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην

Ελλάδα και δη στο δημόσιο τομέα, που εδώ και εφτά

χρόνια τον αναδιοργανώνουν!!!

Παράδειγμα 1ο: Προσπαθώ να κατεβάσω ασφαλιστική

ενημερότητα από το ΙΚΑ, ηλεκτρονικά και δεν μου δίνει,

ενώ οικονομικά είμαι απολύτως εντάξει.

Με πληροφορεί ο λογιστής μου ότι χρωστάω είκοσι

ευρώ υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων, αλλά εγώ

αυτό το έχω πληρώσει από τις 30 Νοεμβρίου.

Πηγαίνω λοιπόν τρέχοντας στο ΙΚΑ, Τετάρτη μεσημέρι

για να προλάβω. Φθάνω στον 2ο όροφο δύο το μεση-

μέρι ακριβώς. Χτυπάω την πόρτα στο “Εισόδημα επιχει-

ρήσεων” και μπαίνω, όταν με πιάνει από τα μούτρα ο

υπάλληλος, πώς τόλμησα και άνοιξα την πόρτα και

μπήκα μέσα, ενώ έχουν κλείσει!!

Του απάντησα ότι δεν μπήκα σε σπίτι, αλλά σε γραφείο

και επίσης ότι δεν γράφει πουθενά στην πόρτα ωράριο

για το κοινό.

Του εκθέτω με το ζόρι το πρόβλημα και αφού του δίνω

τις αποδείξεις που έχω πληρώσει το 20άρικο, μου ζη-

τάει να περιμένω απέξω.

Βγαίνει μετά από κάμποση ώρα και με πληροφορεί ότι

αυτό το 20άρικο, ναι μεν το έχω πληρώσει, αλλά δεν

έχει περάσει στο σύστημα και θα περάσει μετά τις 10

Ιανουαρίου!!!

Και για να με “εξυπηρετήσει” να πάω την επομένη

ημέρα, να πληρώσω ξανά το 20άρικο για να μου δώσει

ασφαλιστική ενημερότητα!!!.

Δημόσιο το μεγαλείο σου! Αυτά δεν τα βλέπουν οι τρόι-

κες, οι θεσμοί, τα όργανα για να μην πω τίποτα χειρό-

τερο. Αν θέλανε να φτιάξει η χώρα, από εκεί έπρεπε να

ξεκινήσουν, αλλά δεν θέλουν.

Παράδειγμα 2ο: Κάποιος κακοήθης τηλεφωνεί επίμονα

στο 100 λέγοντας ότι τρία αυτοκίνητα κλείνουν τον πο-

δηλατόδρομο στη Βούλα σε συγκεκριμένη οδό και

αριθμό. Το 100 ειδοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας,

το οποίο στέλνει το όργανο, αλλά δεν βλέπει πουθενά

σε ποδηλατόδρομο αυτοκίνητα. Ο κακοήθης όμως επι-

μένει και το 100 επίσης. Ξαναστέλνουν όργανο από το

Α.Τ. Βούλας, και αφού δεν βρήκε τρία αυτοκίνητα στη

συγκεκριμένη οδό και αριθμό να καταγράψει, όταν ολό-

κληρος ο δρόμος είναι με τα αυτοκίνητα στα πεζοδρό-

μια, κατέγραψε τρία των όμορων κατοικιών του

συγκεκριμένου αριθμού!!! 

Μου θυμίζει ένα απόσπασμα από το βιβλιαράκι “Ταραγ-
μένα Χρόνια” του Π. Λομβαρδά, όπου αξιωματικός της

χωροφυλακής ομολογεί ότι του εστάλη εντολή να συλ-

λάβει 70 πολίτες και αφού δεν είχε “ύποπτους” διάλεξε

70 πολίτες τυχαίους και τους συνέλαβε! Δηλαδή τα όρ-

γανα και δη τα ανώτερα ζουν ακόμα στο 1950!!!...

Καλή Πρωτοχρονιά...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Πριν τη ρωμαϊκή κατοχή, οι Έλληνες χαίρονταν τα

αγαθά της ελευθερίας τους, στις πολυάριθμες πόλεις-

κράτη τους και στις απανταχού απλωμένες αποικίες

τους, διαδίδοντας τον πολιτισμό τους και ακολουθώντας

τις σωστές ή τις λανθασμένες επιλογές τους.

Με την πρωτοπορία τους στη γνώση της αστρονομίας,

είχαν διαιρέσει το χρόνο σε δώδεκα μήνες με 30 ή με 29

ημέρες εναλλάξ, στους οποίους είχαν δώσει ελληνικά

ονόματα.

Οι Ρωμαίοι κατακτητές άλλαξαν τα ονόματα στους

μήνες, δίνοντας δικά τους, αφού οικειοποιούσαν κάθε τι

ελληνικό.

Η αρχή του ελληνικού ημερολογίου συνέπιπτε με το θε-

ρινό ηλιοτρόπιο, με πρώτο μήνα του χρόνου τον Εκατομ-

βαιώνα, που περιελάμβανε το χρονικό διάστημα μεταξύ

16 Ιουλίου και 15 Αυγούστου.

Η αρχή του ρωμαϊκού ημερολογίου συνέπιπτε με το χει-

μερινό ηλιοτρόπιο, με πρώτο μήνα τον Ιανουάριο, ο

οποίος στο ελληνικό ημερολόγιο ισοδυναμούσε με 15

ημέρες από το μήνα Ποσειδεώνα και 15 ημέρες από τον

επόμενο μήνα του Γαμηλιώνα.

Κάθε πρωτομηνιά του ελληνικού αττικού ημερολογίου

την ονόμαζαν νουμηνία, και ήταν η ημέρα της νέας σε-

λήνης και του νέου σεληνιακού μήνα. Οι πρώτες ημέρες

του κάθε μήνα, στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ονομάζονταν

“Καλένδες”, από την ελληνική λέξη “κάλανδα” ή “κά-

λαντα” και η ερμηνεία της ήταν: «η επ’ άπειρον ανα-

βολή”, σε κάτι το οποίο ποτέ δεν θα γινόταν, γιατί όταν

οι Έλληνες ζητούσαν κάτι από τις ρωμαϊκές κατοχικές

αρχές, οι κατακτητές τους απαντούσαν: “στις καλένδες”

θα πραγματοποιηθεί· δηλαδή στις πρώτες ημέρες του

επόμενου μήνα και με συνεχείς αναβολές δεν γινόταν

ποτέ!

Το έθιμο των “Καλάντων” ήταν αρχέγονο ελληνικό και

αποτελούσε τελετουργία της “Ειρεσιώνης”, που ήταν

ένα στολισμένο κλωνάρι αγριελιάς ή κυπαρισσιού ή έλα-

του, όπου δεν υπήρχε ελιά, και από εκεί εδραιώθηκε το

σημερινό έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Με την εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού, σαν επίσημης

θρησκείας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,

της μετονομασθείσας σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τα

κάλαντα των υπόδουλων Ελλήνων απαγορεύθηκαν από

το χριστιανικό ιερατείο σαν ειδωλολατρικά. Και όποιος

έλεγε ότι ήταν Έλληνας εδιώκετο βάναυσα σαν ειδωλο-

λάτρης. Οι πατέρες της χριστιανικής θρησκείας είχαν με-

γάλη μόρφωση και ήξεραν ότι οι ιδρυτές της

ειδωλολατρίας ήταν ο Θορά ή Θορρά και ο γιός του

Ναχώρ, κάτοικοι της πόλης Ουρ της Χαλδαίας, αλλά θέ-

λοντας όλοι οι κυβερνώντες να αφανίσουν κάθε τι ελ-

ληνικό, κατηγορούσαν τους  Έλληνες, οι οποίοι ήταν οι

πρώτοι Μονοθεϊστές και το ΕΙ των Δελφών εξυμνούσε

τον ΕΝΑ και μοναδικό θεό λέγοντας: είσαι = ΕΙ· δηλαδή

υπάρχεις! [ειμί, ει, εστί(ν), ισμέν, εστέ, εισί(ν)].

Η ΣΤ’ Οικουμενική Σύνοδος της χριστιανικής εκκλησίας,

απέτυχε τον τερματισμό του εθίμου των καλάντων και

χρησιμοποίησε τη μέθοδο της αλλαγής του κειμένου με

λόγια χριστιανικά και έτσι διασώθηκε το έθιμο μέχρι σή-

μερα.

Τα κάλαντα ψάλλονται από παιδιά το πρωί της παραμο-

νής των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων

και παλαιότερα και το Σάββατο του Λαζάρου.

Οι μεγαλύτερες γιορτές του μήνα του ελληνικού αττκού

ημερολογίου, που ισοδυναμούσε με τον Ιανουάριο ήταν

“Τα κατ’ αγρούς Διονύσια” και διαρκούσαν από την 8η

έως την 11η ημέρα του μήνα Ποσειδεώνα. Την 26η

ημέρα του ίδιου μήνα, γιόρταζαν τα Αλώα (αλώς =

αλώνι, κύκλος), στην Αθήνα και στην Ελευσίνα προς

τιμήν της Δήμητρας, της κόρης της Περσεφόνης και του

Διονύσου. Η γιορτή ήταν γυναικεία και τιμούσε τη γονι-

μότητα, η οποία απορρέει από τη γυναικεία φύση και

στον εορτασμό επικρατούσε ελευθεροστομία από τις

συμμετέχουσες, γιατί στην Ελλάδα την γονιμοποίηση

χαρακτήριζε ο σεβασμός και η ιερότητα.

Oι μη Ελληνες τη μετέτρεψαν σε αισχρότητα και χυδαι-

ότητα, μετατρέποντας και τη γυναίκα σε βρωμερή και

ποταπή και κατ’ επέκταση την αντιμετώπιζαν σαν αντι-

κείμενο (res = πράγμα), με αποτέλεσμα την απομά-

κρυνσή της από κάθε κοινωνική εκδήλωση και μόρφωση,

γιατί πάντα η μοίρα της γυναίκας στους σκλαβωμένους

λαούς είναι πιο απάν-

θρωπη!

Ο Γαμηλιώνας ήταν ο έβδομος μήνας του ελληνικού ημε-

ρολογίου και γιόρταζαν τα Θεογάμια, δηλαδή τους ιε-

ρούς γάμους του Δία με την Ήρα, και συμβόλιζαν τις

βροχοπτώσεις, που γονιμοποιούσαν τη γη, γι’ αυτό τότε

γίνονταν και οι περισσότεροι γάμοι.

Από την όγδοη έως την ενδέκατη ημέρα, γιόρταζαν στην

Αθήνα τα Λήναια, προς τιμήν του Ληναίου Διονύσου

(ληνός - πατητήρι) και σ’ αυτή τη γιορτή εμφανιζόταν η

Τριαδική Θεϊκή Υπόσταση. Ο Δίας (Πατήρ), ο Διόνυσος

(Υιός), Νους (πνεύμα), καθ’ όσον ο Διόνυσος (= Διός

νους) ήταν γιος γεννημένος από τον πατέρα του Θεο -

Δία.

Ο Ιανουάριος, πήρε το όνομά του από τον Έλληνα βασι-

λιά της Θεσσαλίας Γανό που είναι συνώνυμο με το

όνομα Ίωνας, ο οποίος αποίκησε και βασίλευσε στην Ιτα-

λία και οι Ρωμαίοι μετά το θάνατό του τον θεοποίησαν,

γιατί δημιούργησε τη μετάβασή τους από τον Πρωτογο-

νΐσμό στον Πολιτισμό! Ο Ιανός απεικονίζεται με δύο

πρόσωπα και συμβολίζει κάθε αρχή και έναρξη, γι’ αυτό

τοποθετούσαν τη μορφή του σε κάθε πόρτα, πύλη, γέ-

φυρα, διάβαση και έδωσαν το ονομά του στον πρώτο

μήνα του χρόνου· τον Ιανουάριο!

Οι μεγαλύτερες γιορτές του χριστιανισμού τον Ιανουά-

ριο είναι η πρωτοχρονιά του Αγίου Βασιλείου, στις 6 τα

Θεοφάνεια, στις 7 του Αγίου Ιώναννη του Βαπτιστή, στις

17 του Αγ. Αντωνίου, στις 18 του Αγ. Αθανασίου, στις 25

του Αγ. Γρηγορίου και και στις 30 των τριών Ιεραρχών.

Δηλαδή του Βασιλείου, του Γρηγορίου και του Ιώάννη

του Χρυσοστόμου οι οποίοι χαρακτηρίζονται σαν οι

Τρεις μέγιστοι φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος!

Η ηλιακή θεότης των Ελλήνων πριν τη ρωμαϊκή κατοχή

λεγόταν “Απόλλωνας”!

Ας ευχηθούμε σε όλους τους κατοίκους του πλανήτη:

Καλή Χρονιά - Χαρούμενη Χρυσή Πρωτοχρονιά!!

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά!

Φαίδρα 

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

Ενίσχυση της νότιας πτέρυγάς του προωθεί το ΝΑΤΟ, με ανα-

διάρθρωση της δομής του που ελέγχει τη Μεσόγειο, και εντατι-

κοποίηση επιχειρήσεων και ασκήσεων της λυκοσυμμαχίας στην

επίμαχη ζώνη. Πλάνα όπου βάζει πλάτη και η ελληνική κυβέρ-

νηση, στην προσπάθεια της ντόπιας αστικής τάξης για «γεω-

στρατηγική αναβάθμιση» μέσα από τη βαθύτερη εμπλοκή της

στους επικίνδυνους για το λαό ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

και ανταγωνισμούς.

Συγκεκριμένα, όπως διαρρέει από αρμόδια κλιμάκια, στη σύνοδο

των υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ το Φλεβάρη 2017, θα τεθεί το

ζήτημα της δημιουργίας αναβαθμισμένης διοικητικής δομής της

λυκοσυμμαχίας στον νότο, με βάση το Διακλαδικό Στρατηγείο

της Νάπολης στην Ιταλία.

Οι 4 μόνιμοι αντιπρόσωποι στο ΝΑΤΟ, Ελλάδας, Ιταλίας, Πορτο-

γαλίας και Ισπανίας, φέρονται να έχουν ζητήσει ήδη, με επι-

στολή τους, προς τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ την

αναβάθμιση της Νάπολης, τη σύσταση θέσης αναπληρωτή γ.γ. -

συντονιστή του ΝΑΤΟ για τον Νότο, και κοινές επιχειρήσεις και

ασκήσεις στη νότια πτέρυγα, ώστε να αντιμετωπιστούν «προ-

κλήσεις που αναδύονται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής

και της Βόρειας Αφρικής».

Η ελληνική πλευρά, μάλιστα, «δε μένει στα λόγια», αλλά δείχνει

και στην πράξη πώς θα προχωρήσει αυτήν την ενίσχυση της δρα-

στηριότητάς της στο ΝΑΤΟ. Ενδεικτικά, με ευθύνη του ΓΕΝ, 8

με 17/12 διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση «ΝΑΪΑΣ 16», με σκοπό

την εξάσκηση σε διαδικασίες επί των κλασικών μορφών πολέ-

μου, καθώς και των συγχρόνων μορφών απειλών όπως ναυτικής

αποτροπής, αντιμετώπισης της πειρατείας, και αντιμετώπισης

ασύμμετρων απειλών κ.ο.κ. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με τη

συμμετοχή προσωπικού και αεροναυτικών μονάδων από Ελ-

λάδα, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Κατάρ και

Τυνησία (χώρες δηλαδή σε άμεση διασύνδεση με τη Μεσόγειο

και τη Μέση Ανατολή, το νότιο μέτωπο της λυκοσυμμαχίας),

καθώς και πλοίων 2 από τις 4 Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις του

ΝΑΤΟ, τις SNMG2 και SNMCMG2.

Αλλωστε, κύκλοι του υπουργείου Αμυνας και της κυβέρνησης,

αποτυπώνοντας και τους πόθους της αστικής τάξης, εκτιμούν

ότι, με την εκλογή Τραμπ, το βάρος της συμμαχίας θα πέσει στο

νότιο σκέλος της, στον έλεγχο της Μέσης Ανατολής και της Βό-

ρειας Αφρικής και διαφημίζουν το βασικό ρόλο που μπορεί να

παίξει η βάση της Σούδας στη στήριξη των ΝΑΤΟικών σχεδια-

σμών, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για το λαό και τη

χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του Διακλαδικού Στρατηγείου της

Νάπολης φέρεται να εξετάζει πολύ θετικά το ζήτημα και να τάσ-

σεται υπέρ της δημιουργίας περιφερειακής δομής για τον Νότο

το συντομότερο δυνατόν.

Το θέμα συνδέεται άμεσα και με τη συνέχιση της παρουσίας στο

Αιγαίο της ΝΑΤΟικής αρμάδας, SNMG2, η οποία επισήμως κατέ-

πλευσε στο Αιγαίο με πρόσχημα το Προσφυγικό και στην πράξη

ελέγχει τον πλου ρωσικών πολεμικών πλοίων προς Συρία.

Σε καιρούς οικονομικής κρίσης που οι ΝΑΤΟικοί δυσκολεύονται

να εξασφαλίσουν επαρκή αριθμό πλοίων για τις 4 μόνιμες αρμά-

δες τους, Ελλάδα και Τουρκία παρέχουν αυτήν τη στιγμή στην

SNMG2 συνολικά 4 πλοία, ενώ οι λοιπές ΝΑΤΟικές χώρες συ-

νεισφέρουν «μόλις» 2, το γερμανικό SACHSEN - η ναυαρχίδα

της δύναμης, που πρόσφατα ελλιμενίστηκε και στον Πειραιά -

και το βρετανικό MERSEY, λύνοντας έτσι τα χέρια των ΝΑΤΟι-

κών στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν εδώ μέσα για να

ελέγξουν τον κρίσιμο δίαυλο του Αιγαίου.

Στο μεταξύ, μέσα σε αυτό το πλαίσιο νέες τουρκικές προκλήσεις

καταγράφονται στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, καθώς 3 τουρ-

κικά αεροσκάφη, τα 2 οπλισμένα, προχώρησαν σε 4 παραβάσεις

και 17 παραβιάσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων…… Και

βέβαια το Ερώτημα…… Ποιος είναι ο εχθρός;;; Κάποτε μιλά-

γαμε για την Σοβιετική Ενωση, σήμερα δεν υπάρχει, όλα τα

Κράτη μέλη του ΟΗΕ εκτός Κούβας και Β. Κορέας είναι Καπιτα-

λιστικά… 

Τελικά ο εχθρός μήπως είναι ο ίδιος ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ;;;

Νίκος Γεωργόπουλος

Αγαπητοί

Με αφορμή το δημοσίευμα των “Παραπολιτικών”

(28.10.16) που αναφέρεται στην σχεδιαζομένη

“αξιοποίηση” της νήσου των Φλεβών, ανεζήτησα

και βρήκα περυσινή δημοσίευση ενός πολύ εν-

διαφέροντος άρθρου στην ΕΒΔΟΜΗ (21.11.15),

όπου ο καθηγητής διεθνών σχέσεων κ. Πανα-

γιώτης Ήφαιστος αναφέρεται στο “Διαμάντι του

φυσικού περιβάλλοντος” τις ΦΛΕΒΕΣ.

Πολλών από εμάς τους παλαιότερους οι Φλέβες

είναι συνδεδεμένες με τις νεανικές μας αναμνή-

σεις και θλίβομαι με αυτά που ακούω να απει-

λούνται για το νησί.

Προτείνω την αναδημοσίευση του εν λόγω άρ-

θρου στην ΕΒΔΟΜΗ και την κοινοποίησή του

στον Υπουργό κ. Πάνο Καμμένο. Ίσως κάποιοι ευαισθητοποιηθούν και αποτραπεί η καταστροφή της “όασης

φυσικής ομορφιάς” όπως περιγράφει ο κ. καθηγητής.

Φιλικότατα Παν. Κοκκινόπουλος, Βουλιαγμένη

σ.σ.: Πολύ σωστά τα λέτε κ. Κοκκινόπουλε, αλλά οι “Ευρωπαίοι εταίροι” μας δεν συγκινούνται από τέτοια...

Εχουν θεό τους το χρήμα και όλα τα άλλα είναι “συναισθηματισμοί”...

Από τον αναγνώστη Δημήτριο Μανωλάτο ελάβαμε την πα-

ρακάτω επιστολή, γραμμένη με το ωραίο πολυτονικό σύ-

στημα, που απευθύνεται προς την εθελόντρια  -

αρθρογράφο Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα. Την πα-

ρουσιάζουμε καθώς και την απάντηση.

Αγαπητή κυρία Φαίδρα σας χαιρετώ και ζητώ συγνώμη δια την

όποια ενόχληση, ήθελε σας προκαλέσει, η παρούσα επιστολή

μου, στην οποία προβαίνω με καλή πίστη και  θέληση ως ακο-

λούθως.

Στο φύλλο της 17/12/16 εφημερίδος ΕΒΔΟΜΗ σελ. 9 διάβασα

το άρθρο σας “Ο εορτασμός των Χριστουγέννων”, εις το

οποίον αναφέρεσθε σε αρκετά στοιχεία, δείχνοντας πώς και

πόθεν προήλθε και καθιερώθηκε ο εορτασμός των Χριστου-

γέννων στις 25 Δεκεμβρίου.

Ολα τα στοιχεία αυτά, έστω και εν περιλήψει, είναι πλήρως

διαφωτιστικά, για όλους τους Έλληνες χριστιανούς, καθώς

δείχνουν και αποδείχνουν την τότε υπάρχουσα κοινωνική, πο-

λιτική, θρησκευτική, σύγχυση, ώστε, το άρθρο σας είναι

όντως σημαντικό.

Φυσικά, υπάρχουν, επιπλέον γεγονότα, συμβάντα που αμαυ-

ρώνουν περαιτέρω χαρακτήρες ηγεμόνων, ακόμη και λαών,

όπως των Εβραίων, και των παγιδευμένων Ελλήνων, Λατίνων,

Ευρωπαίων, με τραγικές συνέπειες που βιώνουμε ακόμη και

σήμερα, αφορώντων, όχι μόνο στα “Χριστούγεννα” αλλά και

σε άλλα θέματα, τομείς θρησκείας, κοινωνίας, που είναι απα-

ραίτητο επί τέλους ν’ αρθούν στην δημοσιότητα. π.χ. οι Λέξεις

“Χριστιανός”, “Χριστιανισμός”, είναι ελληνικές, προερχόμενες

από το “Χριστός” και έτσι χρησιμοποιούνται σ’ όλο τον κόσμο,

γιατί δεν επιτρέπεται από τους Εβραίους η αντίστοιχη του

“Χριστός” εβραϊκή λέξη “Μεσσίας”, καθώς αυτόν δεν πι-

στεύουν και έτσι δεν δέχονται, ότι ο “Ιησούς” ήταν ο “Μεσ-

σίας” (που ακόμη τον αναμένουν). Έτσι που όλοι οι Χριστιανοί

- σε όλο τον κόσμο - αναφέρονται σ’ αυτόν με δύο ονόματα.

“Ιησούς Χριστός” δηλαδή ένα εβραϊκό (Ιησούς) και ένα ελλη-

νικό “Χριστός”.

Και άλλα - πάρα πολλά - θέματα, που πρέπει επιτέλους να γί-

νουν γνωστά, καθώς αφορούν το πλέον σημαντικό θέμα - το

της θρησκείας - τουλάχιστον, εφ΄όσον άλλες συνέπειες σε

πολιτικοκοινωνικούς τομείς, πιθανόν να μη δυνάμεθα να ανα-

φερθούμε.

Και πάλι ζητώ συγνώμη και σας ευχαριστώ για την ανοχή/υπο-

μονή σας.

Εύχομαι Καλές Γιορτές

Δημήτρης Μανωλάτος

Αξιότιμε κύριε Μανωλάτε

θα επιθυμούσα να δεχθείτε τας εγ-

καρδίους ευχάς μου, εν όψει της εορ-

τής της Ενανθρωπίσεως του Υιού και

Λόγου του Θεού, Ιησού Χριστού.

Επίσης επιτρέψτε μου να εκφράσω

την ευχάριστον έκπληξιν, από την πα-

ραλαβή της από 18.12.2016 γραφεί-

σης επιστολής σας, την οποίαν

παρέλαβον από τα γραφεία της

‘ΕΒΔΟΜΗΣ” την 24.12.16 και αναφέ-

ρετο εις το άρθρο μου με τίτλο: “Ο

εορτασμός των Χριστουγέννων”. Το

εν λόγω άρθρον εξιστορούσε, λίαν

περιληπτικώς, τα ιστορικά γεγονότα

μέχρι της καθιερώσεως της εορτής

των Χριστουγέννων την 25η Δεκεμ-

βρίου.

Η αρίστη σύνταξις της επιστολής σας,

αντικατόπτρισε την πνευματικότητά

σας, εντοπίζοντας την χρησιμότητα

της δημοσιότητος, περισσοτέρων

ιστορικών γεγονότων, στο οποίον με

βρίσκεται απολύτως σύμφωνη! Ο δια-

θέσιμος όμως χώρος της εφημερίδος

δια το άρθρον είναι καθορισμένος,

οπότε περιορίζομαι στην σύμπτυξιν

του εκάστοτε περιεχομένου, το οποίο

προσπαθώ να είναι όσο το δυνατόν

απηλλαγμένο από “κακοήθειες”, κατα-

βάλλοντας επίπονες προσπάθειες και

προσεγμένες επιλογές εγκύρων

πηγών και όχι απλής αντιγραφής!

Μία παρατήρηση:  η λέξις “Ιησούς”

προέρχεται από την ελληνική “Ιάσων”,

η οποία σημαίνει “ο φέρων την ίασιν”,

η οποία βοηθά τους ανθρώπους (τους

άνω θρώσκοντας), εις την θέωσιν και

εις την μέταξιν της “ακτίστου δόξης”!

Σας συγχαίρω δια την λαμπράν πρω-

τοβουλίαν σας και σας χαιρετώ ευχό-

μενη “εις έτη πολλά” και “αίσιον και

ευτυχές το νέον έτος 2017”!

Μετά τιμής

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Πως καθιερώθηκε ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου

Απειλείται το “Διαμάντι του φυσικού περιβάλλοντος”: οι ΦΛΕΒΕΣ
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Με την Ορχήστρα Δωματίου της Αθηναϊκής Συμφωνικής

Ορχήστρας Νέων (ΑΣΟΝ) ολοκληρώθηκε το πλούσιο πο-

λιτιστικό πρόγραμμα του Οργανισμού Αθλητισμού, Πο-

λιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) για

τις φετινές γιορτές στο Δήμο 3Β. Στη συναυλία κλασι-

κής μουσικής με 35 όργανα επί σκηνής υπό τη διεύθυνση

του μαέστρου Π. Σεργίου ερμηνεύτηκαν έργα του

Mozart όπως την εισαγωγή από τους «Γάμους του Φίγ-

καρο», Κονσέρτο για φλάουτο και Ορχήστρα (solo η Θε-

οδώρα Ιορδανίδου) και τη 40η Συμφωνία, χαρίζοντας

στους θεατές που γέμισαν την αίθουσα του πολιτιστικού

κέντρου «Ιωνία» πλούσια ακούσματα.  Η σολίστ Θεο-

δώρα Ιορδανίδου έχει δεχθεί πολλές βραβεύσεις και

έχει κάνει σημαντικές συνεργασίες στο χώρο της κλασ-

σικής μουσικής.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν 4 Δεκεμβρίου με συναυλία

αφιέρωμα στον F.G Lorca με τη σύμπραξη της χορωδίας

της Βάρης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου

Γιαννακόπουλου, στο Θέατρο Βάρης.

Ακολούθησε η παιδική παράσταση «Το φύλλο που δεν
ήθελε να πέσει».. Το παραμύθι του Γιάννη Πλουχάρη πα-

ρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την ομάδα «Αστρο-
ναύτες». 

Μετά την παράσταση τα παιδιά τα περίμενε ο Αι-Βασί-

λης, ο τάρανδος και τα ξωτικά του και έφτιαξαν τα δω-

ράκια των παιδιών.

Εκατοντάδες συμπολίτες αψήφησαν το τσουχτερό κρύο

και έδωσαν το παρών στην κεντρική πλατεία της Βούλας

για να παρακολουθήσουν το άναμμα του Χριστουγεννιά-

τικου δέντρου. Ο Δήμαρχος χαιρέτισε την εκδήλωση και

έδωσε το σύνθημα να ανάψει το δέντρο. Την ίδια ώρα,

στην κεντρική πλατεία Βουλιαγμένης και στη πλατεία

Βάρκιζας άναψαν τα δέντρα των δημοτικών ενοτήτων

και όσοι ήταν στην κεντρική εκδήλωση είχαν την ευκαι-

ρία να το παρακολουθήσουν σε ζωντανή σύνδεση σε γι-

γαντοοθόνη.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με συναυλία της διεθνούς

φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου την ορχήστρα της

και πολυμελή χορωδία, ενώ η πλατεία είχε μετατραπεί

σε ένα χιονισμένο χωριό γεμάτο εκπλήξεις για μικρούς

και μεγάλους με μουσική, ακροβατικά, εργαστήρια κα-

τασκευών και ζαχαροπλαστικής, παιχνίδια και θέατρο

δρόμου. 

Στις 17 Δεκεμβρίου ο Στέ-

φανος Κορκολής ταξί-

δεψε το κοινό, μαζί με την

ορχήστρα του και τη

Σοφία Μανουσάκη, στο

μουσικό του κόσμο με

έργα και συνθέσεις, που

αγάπησε. 

Ξεκίνησε τη μουσική του

παρουσία με ένα μουσικό

κομμάτι του Μίκη Θεοδω-

ράκη «“Οι Χαρταετοί” για
να “πετάξουμε μαζί στην
τέχνη», όπως χαρακτηρι-

στικά είπε ο ίδιος. 

Στις 18 Δεκεμβρίου στο

Δημοτικό Θέατρο Βάρης,

πραγματοποιήθηκε «ένα ταξίδι στο κέντρο της Γης» για

τους μικρούς φίλους. Η ομάδα «Νεάπολις» παρουσίασε

το κλασικό αριστούργημα του Ιούλιου Βερν σε μία απ’

τις καλύτερες παραστάσεις της χρονιάς. 

Την ίδια μέρα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία», ο Μίκης

Θεοδωράκης «συνάντησε» τον Μάνο Χατζιδάκη μέσα

από το λόγο, τη μουσική, το χορό και την εικόνα. Μία

μοναδική μουσικoλογοτεχνική βραδιά που πραγματοποι-

ήθηκε σε συνεργασία με τον Επιμορφωτικό Σύλλογο

Βάρης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών «Απολλω-

νία».

Ολοκληρώθηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα 3Β

Όσοι βρέθηκαν στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κρωπίας,  (21 Δεκεμβρίου

2016),  στο Δημαρχείο είχαν την τύχη να απολαύσουν

μια ξεχωριστή εκδήλωση, που αποδόθηκε με την άδολη

και αυθόρμητη έκφραση των μικρών παιδιών.  

Η θεατρική αναπαράσταση της γέννησης του Χριστού

από τα παιδιά που επιμελήθηκε το προσωπικό των παιδι-

κών σταθμών συγκίνησε και πρόσφερε χαρά στο πολυ-

πληθές κοινό που παρευρέθηκε. 

Η Ζωή Γιαννάκη, εκ μέρους του προσωπικού καλωσόρισε,

τον Δήμαρχο, Δημήτριο Κιούση, την πρόεδρο του Δ.Σ του

Σφηττός Αδαμαντία Μάλλιου, τους αντιδημάρχους Αν-

δρέα Ντούνη, Θοδωρή Γρίβα, την επικεφαλής της μείζο-

νος αντιπολίτευσης Αθηνά Κιούση, τους δημοτικούς

συμβούλους, Δήμητρα Μιχαιρίνα, Δημήτριο Πιέτρη,

Κώστα Κιούση, Σταμάτη Ντούνη,  τους γονείς και  συγ-

γενείς των παιδιών των παιδικών σταθμών  που παρευ-

ρέθηκαν. Χαιρετισμό και ευχές απεύθυναν, ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης και η πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Σφηττός, δημοτική σύμβουλος, Αδαμαντία Μάλλιου. 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Παιδικών
Σταθμών Kορωπίου

O Σύλλογος Καταστηματαρχών
Βουλιαγμένης

εύχεται στα μέλη του 

και σε όλους τους συνδημότες του

Χρόνια Πολλά και 

ο Καινούργιος Χρόνος 

να τους χαρίζει υγεία 

και οικογενειακή ευτυχία.
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Την καθιερωμένη του γιορτή πραγματοποίησε ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλ-

λογος “Ευρυάλη Βούλας” την Παρασκευή 23  Δεκεμβρίου, στην πλατεία Ελευθε-

ρίας, κάτω από το φυσικό στολισμένο δέντρο, στην συνοικία Ευρυάλη Βούλας.

Την αναμονή στο τσουχτερό κρύο των παιδιών, αντάμειψε ο Αη-Βασίλης που ήρθε

φορτωμένος δώρα...

Είναι μια ωραία γιορτή για

τα παιδιά, ιδιαίτερα επειδή

γίνεται σε ανοιχτό χώρο

και δίνεται  η δυνατότητα

να δουν τον Αη-Βασίλη να

έρχεται από μακριά αφή-

νοντας την φαντασία τους

να καλπάσει...

Tα παιδιά έφεραν ζωγρα-

φιές φτιαγμένες από τα

ίδια με μεράκι, για να κρε-

μαστούν στο δέντρο.

Όλες όμορφες. Παρουσιά-

ζουμε μία γιατί είναι περιο-

ρισμένος ο χώρος· είναι

του μικρού Αλέξανδρου

Λάφη, που πραγματικά

μας εντυπωσίασε.

Οι κουραμπιέδες και τα με-

λομακάρονα προσφέρθη-

καν εν αφθονία καθώς και

τα τσίπουρα, χορηγίες κα-

ταστημάτων της περιοχής

που ευχαρίστησε δημόσια ο Σύλλογος (Βενέτης, Τογρίδης).

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο  δήμαρχος των 3Β, Γρ. Κωνσταντέλλος ο οποίος

απηύθυνε χαιρετισμό. Παρευρέθησαν επίσης ο αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Αγα-

λιώτης και η αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών Νανά Καραγιάν.

Ο Αη-Βασίλης πέρασε από την πλατεία Ελευθερίας...

Την Κυριακή 18/12 πραγματοποιήθηκε η επιμορφωτική εκδήλωση του Ελληνικού Κέντρου

Τέχνης και Πολιτισμού στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγροτικού Οινοποιητικού  Συνεται-

ρισμού Κορωπίου με θέμα «Αριστοτέλης: Λύκειο και Ποιητική».
Το καλωσόρισμα έγινε από τον πρόεδρο του ΑΣΚ Σταμάτη Γεωργάκη. H διευθύντρια του

ΕΚΤ&Π Βάσω Κιούση παρουσίασε τους εισηγητές αναφέροντας ότι «ο πολιτισμός είναι
ανάγκη και όχι πολυτέλεια… είναι ανάγκη να μελετήσουμε τα συγγράμματα των αρχαίων
Ελλήνων φιλοσόφων γιατί είναι επίκαιροι ακόμη και σήμερα και γιατί μέσα από αυτά βρί-
σκουμε λύσεις σε σημερινά προβλήματα».
Η εκπαιδευτικός-συγγραφέας Αναστασία Μαργέτη, αναφέρθηκε σ΄ένα σύντομο  βιογρα-

φικό της ζωής του Αριστοτέλη και των έργων του, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στην Τέχνη

κατά τον Αριστοτέλη και πόσο σημαντική είναι στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και

του νου του ανθρώπου.

Ο Δρ. Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παύλος Κλιματσάκης,  σημείωσε

ότι είναι τόσο σημαντικό και ολοκληρωμένο το έργο του Αριστοτέλη, που όταν  λένε «ο

Φιλόσοφος» εννοούν τον Αριστοτέλη. 

Η  Δρ .Φιλοσοφίας-συγγραφέας  Αντωνία Κακαβελάκη, μίλησε για την λειτουργία του νου,

την ανάλυση των εννοιών και τι συμβαίνει στο νου και την ψυχή μας κατά τον Αριστοτέλη.

Τέλος η αρχαιολόγος Μαρία  Σκαλιά ξενάγησε το κοινό στην  έκθεση φωτογραφίας της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με τίτλο: «Η Αρχαιολογία "δικτυώνει" τα Με-
σόγεια», όπου παρουσιάζονται έργα που αποκαλύφθηκαν από τις εργασίες της αποχέτευ-

σης σε ένα δίκτυο 120 χλμ. την οποία η εφημερίδα μας έχει επισκεφθεί και έχει γράψει

σχετικά. 

Πάνω ο Αη-Βασίλης
μοιράζει δώρα στα

παιδιά.

Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου 

της Ευρυάλης Βούλας
με το δήμαρχο 

των 3B και 
τους αντιδημάρχους.

Κάτοικοι της
συνοικίας Ευρυάλης
αντάμωσαν στην
πλατεία Ελευθερίας
και αντάλλαξαν
ευχές και χρόνια
πολλά.

«Αριστοτέλης: 
Λύκειο και Ποιητική»
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Σε μερικά 24ωρα εκπνέει το 2016 και μας αποχαιρετά αφή-

νοντάς μας τις πιο αλγεινές εντυπώσεις και επώδυνες /

δυσάρεστες μνήμες των τελευταίων 8 ετών (2009 - 2016).

Πέρα όμως από τον διαρκή ανασκολοπισμό, που υπέστη-

μεν, όσοι βέβαια λόγω ευαισθησίας τον αισθάνθηκαν,

υπάρχει και η ανασκόπηση, ήτοι η αναδρομή στο παρελ-

θόν και η επανεκτίμηση / αξιολόγηση των γεγονότων, και

εννοώ βέβαια των σπουδαίων πολιτιστικών εκδηλώσεων

που έλαβαν χώρα το 2016 στη χώρα μας.

Η UNESCO ανακήρυξε το 2016 ως “Επετειακό έτος Αρι-

στοτέλη” για τα 2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστο-

τέλη, του Μεγάλου Μακεδόνα Φιλοσόφου. Ίσως και το

2017 να αποτελέσει συνέχεια του 2016 για τον Αριστο-

τέλη.

Εμείς ως θεματοφύλακες του θησαυρού της Αρχαίας ελ-

ληνικής Γραμματείας δε θα παραλείπαμε να προβάλουμε

τον Πανεπιστήμονα, Εγκυκλοπαιδιστή και Γίγαντα της

Σκέψης τιμώντας τον με ένα μικρό αφιέρωμα, αφού οι

όμοροι δήμοι των 3Β και της Γλυφάδας δεν το θεώρησαν

αυτό το “event” αναγκαίο και σημαντικό (πιασάρικο) για να

το παρουσιάσουν.

Το 2017 μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις!!!

Αρκεί να έχουμε την εγρήγορση και ετοιμότητα να το δια-

χειριστούμε ορθά και λογικά, ήτοι αριστοτελικά, μετά με-

γίστης Επισκέψεως (= εξέτασης / παρατήρησης),

Επισκοπήσεως (= επιτήρησης - επίβλεψης - ελέγχου),

Εποπτεύσεως (= εποπτείας/αυτοψίας)  και προπαντός Συ-

νέσεως / Φρονήσεως.

«Σε καιρούς γενικευμένης παραπλάνησης (σ.σ. Αυταπά-

της) το να λες την Αλήθεια θεωρείται επαναστατική
πράξη».
(Τζορτζ Όργουελ, 1903-1950,  βιβλίο του “1984”, Βρετανός συγγρα-

φέας και Δημοσιογράφος).

«Τῆς παιδείας, ἔφη Ἀριστοτέλης, τάς μέν ρίζας εἶναι
πικράς, τόν δε καρπόν γλυκύν».
(= Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίον 5, εδάφιον

18,1).

«Δόξειε δ᾽ἄν ἴσως βέλτιον εἶναι καί δεῖν ἐπί σωτηρίᾳ
γε τῆς Ἀληθείας καί τά οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε
καί φιλοσόφους ὄντας· ἀµφοῖν γάρ ὄντοιν φί-
λοιν ὅσιον προτιµᾶν τήν Ἀλήθειαν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Ηθικά Νικομάχεια”, κεφ. 4, 17-20, 1096α)

(= Είναι καλύτερο και ορθότερο, ασφαλώς για να δια-

σώσουμε την Αλήθεια, να αναιρούμε ακόμα κι αυτές τις

προσωπικές μας γνώμες, δεδομένου μάλιστα, πως είμα-

στε και φιλόσοφοι· γιατί, αφού και οι δυο είναι φίλοι,

είναι ιερόν καθήκον να προτιμήσουμε την Αλήθεια).

«Φίλος µέν Πλάτων, φιλτέρα δέ ἡ Ἀλήθεια».
(Ιωάννης Φιλόπονος, 490-570, “Περί της αϊδιότητος του κόσμου”,

σελ. 144, 21)

«Ἀεί δέ τό βέλτιον ἦθος βελτίονος αἴτιον πολι-
τείας».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Πολιτικά”, 1337α, 18)

(= πάντοτε το καλύτερο πνεύμα / ήθος είναι αιτία καλυ-

τέρου πολτεύματος).

«Δούλου τόδ᾽εἶπας, µή λέγειν ἅ τις φρονεῖ».
(Ευριπίδης, 480-406, “ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ”, στιχ. 392)

(=  είναι ίδιον / γνώρισμα δουλικού ανθρώπου, να μη

λέγει αυτά τα οποία σκέπτεται).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα λόγια της μάνας Ιοκάστης στο γιο της Πο-

λυνείκη χαρακτηρίζουν το θάρρος της γνώμης (την παρ-

ρησία) ως ανεκτίμητο προνόμιο των ελευθέρων

ανθρώπων.

Δυστυχώς σήμερα οι περισσότεροι δεν πρεσβεύουν

ούτε υποστηρίζουν αυτά που σκέπτονται και πιστεύουν

αλλά τα παραποιούν για να εξασφαλίσουν θέσεις, θώ-

κους, αξιώματα, τιμές, ευεργετήματα, προνόμια και χρή-

ματα (σφουγγοκωλάριοι).

(ΜΙΤ)

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

είναι ο ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ άνθρωπος

στην Iστορία

Η Διασημότερη προσωπικότητα στην ιστορία της ανθρω-

πότητας είναι ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ σύμφωνα με την κατάταξη

του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ),

το οποίο συγκέντρωσε και ανέλυσε δεδομένα σχετικά με

την ιστορία και τον πολιτισμό σ᾽όλο τον πλανήτη από το

4000 π.Χ. μέχρι το 2010.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Pantheon, έγινε η ανά-

λυση των δεδομένων, που αξίζει να σημειωθεί πως λει-

τουργεί με την ευθύνη του Media Lab του ΜΙΤ. Στον

κατάλογο κυριαρχούν οι Έλληνες - είναι χαρακτηριστικό

ότι στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται έξι πρόσωπα από την

Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΜΙΤ, κάποιος θεωρείται διάσημος

αν υπάρχει σελίδα της WIKIPEDIA με το όνομά του σε πε-

ρισσότερες από 25 γλώσσες (σ.σ. Δυστυχώς δεν πληρο-

φορηθήκαμε ποτέ σε πόσες  από τις υπάρχουσες

καταγεγραμμένες 6.900 γλώσσες υπάρχει το όνομα του

Αριστοτέλη - αυτό χρήζει ερεύνης και μελέτης). Εμείς βέ-

βαια αναφερόμαστε μόνο στις γνωστές 275 περίπου γλώσ-

σες του μορφωμένου κόσμου ανά την υφήλιο.  

Οι πιο διάσημοι λοιπόν άνθρωποι των τελευταίων 6000

ετών είναι:

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 2. Πλάτων, 3. Χριστός, 4. Σωκράτης, 5.

Μ. Αλέξανδρος, 6. Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 7. Κομφούκιος,

8. Ιούλιος Καίσαρ, 9. Όμηρος και 10. Πυθαγόρας.

Σχεδόν εικοσιένα εκατομμύρια αναφορές βγάζει η διαδι-

κτυακή έρευνα για το όνομα Aristotle, εννέα εκατομμύρια

για το Aristoteles και 4,5 εκατομμύρια για το Aristotelis.

Σχόλιο: Ξεκινήστε την πλοήγησή σας από τώρα - νέον

έτος 2017 - για να προλάβετε να τις επισκεφθείτε αν όχι

όλες τουλάχιστον κάμποσες απ’ αυτές, για να γνωρίσετε

τον Έλληνα φιλόσοφο, Αριστοτέλη, αφού δεν τον διαβά-

σατε από το πρωτότυπο ή από καμμία παράφραση, διότι η

πιστή μετάφραση αποτελεί ηράκλειο άθλο.

Ο Αριστοτέλης και ο αντιγραφέας του Δαρβίνος

Στην ερώτηση: «Ποιος ο μεγαλύτερος βιολόγος της
ιστορίας;» οι περισσότεροι θα απαντήσουν εσφαλμένα

ο Δαρβίνος, ενώ είναι ο Αριστοτέλης.

«Ἀριστοτέλει καλῶς εἴρηται τά τε ἄλλα καί ὅτι
κατά βραχύ προϊοῦσα ἡ φύσις, ἕτερον ἑτέρου
(ζῶον) ἐργάζεται τελειότερον ὡς πρός πάντων
ἀφίκηται τελειότερον τόν ἄνθρωπον».
(Γαληνός, 129 -199, “Περί χρείας των μορίων ”, Νο 17 εδαφ. 3/328)

(= Καλά τα λέει ο Αριστοτέλης και για τ’ άλλα, σε σύν-

τομο χρονικό διάστημα προχώρησε η φύση ώστε  συνα-

γωνιζόμενα τα ζώα μεταξύ τους, εργάστηκαν για την

τελειοποίησή τους και απ’ όλα να φτάσουν τον τελει-

ότερο άνθρωπο).

ΣΧΟΛΙΟ: Το συναγωνισμό δηλαδή των ζώων προς βελ-

τίωση του είδους τους μέχρι να φτάσουν στο τελειότερο

είδος, τον άνθρωπο. Αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει

“κούρσα” τελειοποίησης, ο Δαρβίνος το ονόμασε φυ-

σική επιλογή.

Την θεωρία περί εξελίξεως των ειδών όπως τελικώς διατύ-

πωσε αυτήν ο Αριστοτέλης επικροτώντας ο Γαληνός κατα-

γράφει και διασώζει με θαυμασμό. Επομένως είναι πλήρης

η σύμπτωση ιδεών του Αριστοτέλη και του Δαρβίνου.

Το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί το κλειδί ότι ο Αρι-

στοτέλης έχει την πατρότητα της ονομαζόμενης δαρβι-

νικής θεωρίας. Πλην όμως το απόσπασμα δε σώθηκε

στο Corpus Aristotelicum αλλά στο έργο του Γαληνού

“Περί χρείας των μορίων”. 

Διάκριση της γνώσης

Ο θεωρητικός ερευνητής επιδιώκει τη γνώση, ο πρακτι-

κός τη γνώση για την πράξη και ο παραγωγικός τη

γνώση για την παραγωγή του ωφέλιμου και του καλού

(ωραίου). 

Αντίστοιχα στη σημερινή εποχή ο επιστήμονας κάνει

την ανακάλυψη ή εφεύρεση, ο τεχνικός κάνει την εφαρ-

μογή της στην πράξη και ο βιομήχανος την κάνει κτήμα

του λαού σε χαμηλή, προσιτή τιμή και σε μεγάλες πο-

σότητες.

Η συνεισφορά της Ελλάδας στο έτος Αριστοτέλης,

υπήρξε το Συνέδριο που διεξήχθη από 23 έως 28 Μαΐου

2016 στη Θεσ/κη, με τη συμμετοχή 300 ακαδημαϊκών και

ερευνητών από 40 χώρες και πάνω από 700 συνέδρους.

―――――
* Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος, Αγγλος φυσιοδίφης και γεωλόγος,

1809-1882, έμεινε στην ιστορία (σ.σ. κακώς) ως ο θεμελιωτής τηε θε-

ωρίας της Εξέλιξης.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστοτελισµοῦ 

Ὀρθολογισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Δαρβινισµοῦ* καί ὅλων τῶν

λοιπῶν Ἀντιγραφέων
παύεσθαι

O αντιγραφέας Κάρολος Δαρβίνος και ο δημιουργός Αριστο-
τέλης της εξελικτικής θεωρίας των ειδών.
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Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

Χριστουγεννιάτικες
ιστορίες 

Το ντεπούντο τους στη σκηνή θα κάνουν οι σπουδαστές

των θεατρικών εργαστηρίων του Δημήτρη Καρατζιά

αυτά τα Χριστούγεννα στον Πολυχώρο VΑULT, με την

παράσταση “Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες”, βασισμένη

σε χριστουγεννιάτικα κείμενα του Τσέχωφ και του Ντο-

στογιέφσκι, και σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων, που

περασαν τα Χριστούγεννά τους μακριά από τα σπίτια

τους (στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετώπου, νο-

σοκόμες στα χαρακώματα, παιδιά σε γκέτο, φυλακισμέ-

νοι σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, εξόριστοι,

αποκλεισμένοι, κλπ) Μια παράσταση γεμάτη αφηγήσεις

και περιγραφές, στην οποία εναλλάσσεται διαρκώς η

συγκίνηση με το χιούμορ. 

Δέκα παραστάσεις θα δοθούν στο σύνολο τους από τα

4 εργαστήρια, όπου τα έσοδα τους θα δοθούν στην

«Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων

Παιδιών με Νοητική Υστέρηση και συνοδές αναπηρίες

(Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.- Ν.Υ.)» και στην «Κιβωτός του Κόσμου».

Γενική είσοδο: 5 ευρώ

Επειδή οι παραστάσεις και οι θέσεις του θεάτρου είναι

περιορισμένες, κρατήσεις στο 2130356472

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθετική επιμέλεια / επιλογή κειμένων: Δημ. Καρατζιάς 

Μουσική Σύνθεση: Μάνος Αντωνιάδης

Φωτισμοί: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Σκηνική επιμέλεια: Σίμος Παπαναστασόπουλος

Φωτογραφίες : Κατερίνα Πουλέα

Συνδετικά κείμενα: Βαγγέλης Μαλλιαρίδης

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017, στις 22:00 (τμήμα ερα-

σιτεχνικό) 

Τρίτη 3 Ιανουαρίου & Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στις

20:00 (τμήμα επαγγελματικό

Τρίτη 3 Ιανουαρίου & Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στις

21:30 (τμήμα ερασιτεχνικό)

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 στις 19:00 (τμήμα ερα-

σιτεχνικό) 

Αφηγούνται: Νίκος Βαρύτης, Μαρία Μεθενίτη, Δημήτρης

Κανταρτζής, Ειρήνη Καραστρατή, Αναστασία Κορδατζή, Ρεγ-

γίνα Ναούμ, Ελένη Νάντα Τούρτουλλη, Ανδρονίκη Τσορτανί-

δου, Νικολέττα Χρηστάκου, Σωσσάνα Χρονοπούλου 

Αφηγητής παράστασης: Δημήτρης Καρατζιάς

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Πολυχώρος VAULT  Μελενίκου 26 Βοτανικός, τηλ.

2130356472, 6945993870
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Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησαν 23/12, έξω από το

Χρηματιστήριο Αθήνας, οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, η

ΑΔΕΔΥ, σωματεία, συλλογικότητες και πολίτες, με στόχο

η Γενική Συνέλευση των μετόχων να μην αποφασίσει τη

διανομή επιπλέον μερίσματος, περίπου 40 εκατ. ευρώ, από

τα αποθεματικά της εταιρείας.

Η κυβέρνηση, έδειξε προετοιμασμένη και αποφασισμένη να

μην επιτρέψει νέα ακύρωση της Συνέλευσης όπως είχε

γίνει στις 1/12. Γι’ αυτό και μετέφερε το χώρο της Συνέλευ-

σης σε αυστηρά φυλασσόμενο χώρο, όπως το Χρηματιστή-

ριο. Από πολύ νωρίς το πρωί, έξι(!) κλούβες της Aστυνομίας

και δεκάδες αστυνομικοί των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει την

πρόσβαση στο Χρηματιστήριο.

Στις 9 το πρωί κατέφθασαν εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ με

πούλμαν και εκατοντάδες πολίτες ανταποκρινόμενοι στο

κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, Σωματείων (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΠΕΝΕΝ,

ΜΕΤΡΟ κ.α), συνδικαλιστικών φορέων (ΜΕΤΑ), συλλογικο-

τήτων, Τοπικές Συνελεύσεις Κατοίκων κτλ.

Δεκάδες πανό, σημαίες, αφίσες και πικέτες διέδιδαν το μή-

νυμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, και την προ-

στασία της περιουσίας της ΕΥΔΑΠ, ώστε αυτή να

χρησιμοποιηθεί για προσλήψεις, υποδομές και κοινωνικό τι-

μολόγιο και όχι για την ενίσχυση του Πόλσον και των δα-

νειστών.

«Μάχη» μέσα στο «ναό του Καπιταλισμού»

Εκτός από τη μάχη έξω στο πεζοδρόμιο, εργαζόμενοι της

ΕΥΔΑΠ έδωσαν τη μάχη και μέσα στο «ναό του κεφαλαίου»

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων αξιοποιώντας την ιδιό-

τητά τους ως μικρομέτοχοι, αφού αλλιώς δεν θα τους επι-

τρεπόταν η είσοδος. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Γιώργος Σινιώρης που πήρε πρώτος το λόγο και εξέθεσε

την επικινδυνότητα αυτής της απόφασης τόσο για το επεν-

δυτικό πρόγραμμα της εταιρίας και την μελλοντική οικονο-

μική της ανεξαρτησία και ευρωστία όσο και για την κοινω-

νική της πολιτική και τον κοινωνικό της ρόλο που είναι

καταστατική της υποχρέωση δεν μπήκε σε κανέναν διά-

λογο.

Παρά την επιμονή των εργαζομένων να μην προχωρήσει η

συνέλευση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ  Παπαδόπου-

λος εναρμονισμένος πλήρως με το εκτός της αίθουσας αν-

τιδημοκρατικό κλίμα της αστυνομοκρατίας, όχι μόνο

αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις (του μέλους του Δ.Σ.

του Συλλόγου Προσωπικού και της γραμματείας του ΣΕΚΕΣ

Πέτρου Μπαστέα), αλλά ούτε έθεσε σε ψηφοφορία πρό-

ταση εναλλακτικής διάθεσης των αποθεματικών επικαλού-

μενος αντίθεση της πλειοψηφίας του 63% των μετόχων

(Υπουργείο Οικονομικων και ΤΑΙΠΕΔ) να μη γίνει η διανομή

του μερίσματος των 41 εκατ. ευρώ.

Πρωτοβουλία Πολιτών SAVEGREEKWATER: 

40 εκατ. ευρώ έγιναν…ατμός!

Σε μια αναίσχυντη διασπάθιση του υστερήματος των Ελλή-

νων πολιτών που συντηρούν την ΕΥΔΑΠ κερδοφόρα πλη-

ρώνοντας έστω και με δυσκολίες τους λογαριασμούς τους

προχώρησε η γενική συνέλευση μετόχων της εταιρίας που

συνεδρίασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και όχι στα γρα-

φεία της ΕΥΔΑΠ. Η συνέλευση μετόχων ενέκρινε δύο

μέρες πριν τα Χριστούγεννα επιστροφή κεφαλαίου ύψους

40 εκατ. ευρώ σε μια πράξη θράσους και πλιάτσικου, κατά-

φωρα αντίθετης στον κοινωφελή σκοπό της υπηρεσίας

ύδρευσης αποχέτευσης που θα μείνει στην ιστορία!

Την ώρα που συμπολίτες μας βλέπουν την παροχή τους

να διακόπτεται και αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε

νερό, με αποτέλεσμα να καταπατάται το ανθρώπινο δι-

καίωμά τους πρόσβασης στις υπηρεσίες ύδρευσης και απο-

χέτευσης όπως αυτό αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον ΟΗΕ,

το αστρονομικό ποσό των 40 εκ. ευρώ από τα ταμειακά δια-

θέσιμα της ΕΥΔΑΠ έγινε χριστουγεννιάτικος μποναμάς

στα πορτοφόλια των μεγαλομετόχων όπως του Πόλσεν,

ενός εκ των φερόμενων ως υπευθύνων της φούσκας των

ακινήτων στις ΗΠΑ που συντάραξε την οικονομία ολόκλη-

ρου του πλανήτη.

Αυτή η απόφαση που είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον,

δηλώνει με τον πιο κυνικό τρόπο ότι η ΕΥΔΑΠ χωρίς καν

να έχει ξεκινήσει ο άμεσος έλεγχός της από τους δανει-

στές μέσω του Υπερταμείου, είναι ήδη έρμαιο και βορά στα

χέρια των επιτήδειων που σε αυτές τις περιόδους οικονο-

μικής ανασφάλειας αναζητούν σίγουρα και εγγυημένα

κέρδη και ανελαστική «πελατεία» στις βρύσες μας.

Η εξαφάνιση των 40 εκ. ευρώ από τα ταμεία της ΕΥΔΑΠ,

μετά τις ζημίες ύψους 17 εκ. από την αποκαλούμενη «επέν-

δυση» 20 εκ. στην Τράπεζα Αττικής αποτελεί την πιο περί-

τρανη απόδειξη γιατί χρειάζεται να θεσμοθετηθεί ο

κοινωνικός έλεγχος κάθε εταιρίας κοινής ωφελείας. 

Αυτή η πράξη της σημερινής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

και των Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ και ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί κλασικό παρά-

δειγμα του είδους της κερδοσκοπικής διαχείρισης που ήδη

έχει καταδικαστεί από την απόφαση 1906/2014 του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας και ήδη προστίθεται στη μακρά

λίστα της δια παραλείψεων και διοικητικών αποφάσεων κα-

ταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντελείται

στην χώρα μας στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονίων.

Τέλος, δηλώνουμε πλήρως αντίθετοι στην απόφαση αυτή

και επιφυλασσόμαστε τόσο ως φορολογούμενοι πολίτες

της Ε.Ε. όσο και ως χρήστες των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ να

εξετάσουμε κάθε νόμιμη κίνησή μας εναντίον τέτοιου εί-

δους ενεργειών παρελθουσών και μελλοντικών.

Εργαζόμενοι, Σωματεία, Συλλογικότητες

Νεοφιλελευθερισμός,

η σύγχρονη μάστιγα

Η καθυπόταξη στον "ορθολογισμό"

και στο "ρεαλισμό". 

Ως φανατικός οπαδός του μέτρου και της ισορροπίας

πιστεύω οτι η λογική πρέπει να συμβαδίζει πάντα με το

συναίσθημα. Η λογική και το συναίσθημα είναι τα δύο

κουπιά μίας βάρκας. Αν κάνεις κουπί μόνο με το ένα θα

κάνεις κύκλους και δεν θα φθάσεις ποτε στον προορι-

σμό σου.  Αν λειτουργούμε μονο συναισθηματικά η

ανάλυσή μας δεν θα είναι πλήρης, γιατί δεν θα βασίζε-

ται σε δεδομένα και δεν θα συνδέουμε την αιτία με το

αιτιατό. Αν λειτουργούμε μόνο με την λογική τότε θα

είμαστε ψυχροί, απάνθρωποι, ανήθικοι. Μη σας κάνει

έκπληξη το ανήθικοι· πολλές φορές αυτό που προστά-

ζει η λογική, κατά μία άποψη, είναι κατά της κοινωνίας,

κατά του κοινού καλού (π.χ. Σόιμπλε). Το ηθικό είναι

αυτό που είναι λειτουργικό για τους πολλούς, για την

κοινωνία, δηλαδή για καλύτερη λειτουργία της κοινω-

νικής ζωής. 

Στον νεοφιλελευθερισμό το συνθετικό της ελευθερίας

ειναι παντελώς αποπροσανατολιστικό. Κατά τη γνώμη

μου είναι καταχρηστικό. Αυτή η ιδεολογική τάση δεν

δύναται να περιέχει μέσα της τη λέξη ελευθερία. Η

ελευθερία κατά γενική παραδοχή ειναι η μέγιστη αξία.

Κυρίως είναι μία πνευματική κατάσταση που περιλαμ-

βάνει το αυτεξούσιο, την έλλειψη κάθε εξωτερικού και

εσωτερικού καταναγκασμού. 

«Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυ-
χον, Θουκυδίδης». 

Και θελει ανδρεία όπως μας λεει ο Θουκυδίδης. (Μην

παρεξηγηθώ, η ανδρεία είναι αρετή που μπορούν να

την έχουν άνδρες και γυναίκες), διότι θέλει προσωπική

βούληση, θελει τη δική σου περπατησιά.

Αυτο που υπαινίσσεται ο νεοφιλελευθερισμός, η ελευ-

θερία για την οποία κόπτεται, ειναι  ότι το κράτος δεν

πρέπει να έχει κανέναν έλεγχο, να μη βάζει κανένα

φραγμό και να μην ασκεί κανέναν περιορισμό. Πού; Μα

στις οικονομικές δραστηριότητες· περί αυτού πρόκει-

ται. Ευαγγελίζονται την ελευθερία, ενώ στην πραγμα-

τικότητα από πίσω κρύβεται η ασυδοσία. Δηλαδη να

κάνουν ότι προστάζει το προσωπικό όφελος αυτού που

μπορει να το επιβάλλει.  Όσον αφορά στον έλεγχο, οι

νεοφιλελεύθεροι θέλουν να υπάρχει έλεγχος, αλλά

αυτός ο έλεγχος να μην ασκείται από το κράτος, από

την κυβέρνηση, η οποία ιδανικά τουλάχιστον, προστα-

τεύει τους πολλούς, αλλά αυτός ο έλεγχος να ασκείται

από τις εταιρείες, από ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό δηλαδή

που πάει να γίνει με την παγκοσμιοποίηση και με την

Ευρωπαϊκη ένωση. Στη συμφωνία για το υπερατλαν-

τικό εμπόριο και τις επενδύσεις (ΤΤIP) υπάρχει πρό-

βλεψη (κλοζα) ότι αν μία κυβέρνηση αλλάξει ή εισάγει

νέα νομοθεσία για να προστατέψει τους πολίτες της

και αυτή η αλλαγή προκαλεί οικονομική βλάβη στην

εταιρεία, τότε η εταιρεία δύναται να μηνύσει την κυ-

βέρνηση και να απαιτήσει αποκατάσταση της ζημιάς.

Αίσχος. Επιπλέον να υπενθυμίσω ότι την Κομισιόν δεν

την εκλέγουμε, μπήκαμε σε μια δικτατορία με τη θέ-

λησή μας.

Δεν προτείνω καθυπόταξη του εγώ στην Κομμούνα,

ούτε όμως και καταστροφή και κατάρριψη του κοινού

καλού, αφου όλα υπακούουν στο εγώ και στις προσω-

πικές μου φιλοδοξίες και το υπέρμετρο κέρδος και

όφελος.  Το προσωπικό όφελος δεν μπορει να γίνει το

νέο "μέτρο". Καταρχήν προσκρούει στο προσωπικό

όφελος του αμέσως διπλανού και μετά καταλήγουμε

στο σημερινό πρόβλημα, που είναι ποιος θα επιβάλει

το δικό του προσωπικό όφελος στον διπλανό του. Ετσι

χάνουμε το μετρο, διαλύουμε την κοινωνία και αντί να

εξελισσόμαστε σε ένα ανώτερο είδος επιστρέφουμε

στους νόμους της ζούγκλας, στη βαρβαρότητα...

Μιχάλης Στεφανίδης

Κατασπαταλούν τα αποθεματικά κεφάλαια της ΕΥΔΑΠ
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Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στην

Ευρωβουλή, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής,

Νότης Μαριάς, με την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να πάψει να επιβάλει στην Ελλάδα σκληρές δημο-

σιονομικές περικοπές καθώς παρατηρούνται δυσμενείς

κοινωνικές επιπτώσεις και ειδικότερα αύξηση της παιδι-

κής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ειδικότερα, στην Γραπτή Ερώτησή του ο Έλληνας ανεξάρ-

τητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι «το ποσοστό φτώ-
χειας στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 36,7% για παιδιά
κάτω των 17 ετών. Η τελευταία έκθεση της Ελληνικής Εθνι-
κής Επιτροπής της UNICEF για την κατάσταση των παιδιών

στην Ελλάδα κατέδειξε ότι την τελευταία δεκαετία η παι-
δική φτώχεια αυξήθηκε κατά 6,3%, ενώ το 2014 εκτιμάται
ότι 424.000 παιδιά βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας».
Στη συνέχεια, τονίζει ότι «σύμφωνα με έρευνα της Euro-
stat, περισσότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά είναι εκτε-
θειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού
αποκλεισμού στην Ε.Ε., με την Ελλάδα να βρίσκεται στην
τρίτη θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε.».
Επιπλέον, αναφέρει πως «το 2015, ο βαθμός στέρησης βα-

σικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως το ενοίκιο, το ηλε-

κτρικό ρεύμα, το νερό, η θέρμανση, η διατροφή, έχει

επιδεινωθεί δραματικά, αγγίζοντας για τις μονογονεϊκές

οικογένειες το 36,6% και για τις πολύτεκνες οικογένειες

το 31,3%. Επίσης, τα φαινόμενα υποσιτισμού αυξάνονται,

με πολλούς μαθητές να λιποθυμούν στα σχολεία από την

πείνα. Είναι προφανές ότι όταν δεν υπάρχουν τα αναγκαία

προς το ζην σε μια ευαίσθητη ηλικία όπως η παιδική καθί-

σταται αδύνατη η προάσπιση και προαγωγή των θεμελιω-

δών δικαιωμάτων του παιδιού».

Ενόψει των παραπάνω, ο Νότης Μαριάς καλεί την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, ως μέλος της τρόικας, να πάψει να επιβά-

λει στην Ελλάδα σκληρές δημοσιονομικές περικοπές μια

και οδηγούν σε δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις. 

Παράδοση στους 

επιχειρηματικούς ομίλους 

το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού

Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής 

Ομάδας του ΚΚΕ 

Την ιδιωτικοποίηση της έκτασης του πρώην αερο-

δρομίου του Ελληνικού κατήγγειλε ο ευρωβουλευ-

τής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης με ερώτησή του

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να τοπο-

θετηθεί στη δίκαιη διεκδίκηση για την άμεση ακύ-

ρωση της συμφωνίας παραχώρησης.  
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εξυπηρετώντας τα συμ-
φέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, προχώρησε στο
«μνημόνιο συναντίληψης» ΤΑΙΠΕΔ - «Lamda Develop-
ment», δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση της έκτασης του
πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, που χαιρέτισαν όλα
τα κόμματα-συνεταίροι της στο 3ο μνημόνιο.

Ντροπή η επιστολή Τσακαλώτου 

για περικοπές συντάξεων, 

όταν παραγράφονται φόροι 

& πρόστιμα από τις λίστες 

Λαγκάρντ& Μπόργιανς

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή

Ερώτηση  σχετικά με τη διαφαινόμενη παραγραφή των

φόρων και προστίμων που έχουν καταλογιστεί σε όσους

έχουν ελεγχθεί από τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς,

κ.λπ., κατέθεσε προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της

Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής. 

«Όταν βγαίνουν αποφάσεις δικαστηρίων που παραγρά-
φουν φόρους και πρόστιμα σε μεγαλοκαταθέτες εξωτε-
ρικού (λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, κλπ), εξ αιτίας της
“κωλυσιεργίας” των κυβερνήσεων, αποτελεί ντροπή η
επιστολή Τσακαλώτου για περικοπή συντάξεων, αν δεν
πιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι», επισημαίνει στην

ερώτησή του ο Ν. Χουντής.

Ο Νίκος Χουντής, αφού περιγράφει την πρόσφατη από-

φαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία

ανοίγει ο δρόμος για την ακύρωση της επιβολής φόρων

και προστίμων από τις περίφημες λίστες μεγαλοκαταθε-

τών του εξωτερικού (Λαγκάρντ, Μπόργιανς, κλπ), ακόμα

και για όσες υποθέσεις έχουν ελεγχθεί, καταγγέλλει ότι,

με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά δικαιώνονται όσοι, από

παλιά, εξέφραζαν την πεποίθηση ότι ούτε η ελληνική

κυβέρνηση, ούτε ΕΕ και ΔΝΤ, προτίθενται να φορολο-

γήσουν και να πατάξουν τη φοροδιαφυγή των μεγάλων

εισοδημάτων.

Στην ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, καταλο-

γίζει ευθύνες για πράξεις και παραλείψεις, σε όλες «τις
κυβερνήσεις -αλλά και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων που είχε την ευθύνη για την έγκαιρη
αποστολή εντολών ελέγχου- που διαχειρίστηκαν τις υπο-
θέσεις αυτές».

Παιδική φτώχεια και κοινωνικός 

αποκλεισμός στην Ελλάδα 

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά

«H διάταξη που μπήκε στο συζητούμενο
Ν/Σ του υπουργείου Δικαιοσύνης πρέπει
να αποσυρθεί και να μην ψηφιστεί γιατί
με αυτή παραγράφονται οριστικά, μετά
από 10 χρόνια, μείζονα οικονομικά σκάν-
δαλα και επιτρέπει να καταστρέφονται
“και με τον νόμο” όλα τα αποδεικτικά
στοιχεία, των εγκλημάτων εις βάρος του
Ελληνικού λαού και του Ελληνικού Δημο-
σίου», είπε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος

του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος

Ελλάδος Νίκος Νικολόπουλος μιλώντας

σε εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής κατήγγειλε

ότι: «Με την διάταξη, που “κατεβαίνει”

αυτή την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία,

απαλλάσσονται με παραγραφή «ελλειμ-

ματίες» ακόμα και εκείνοι των οποίων οι

υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου. 

«Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι η διάταξη

αυτή φωτογραφίζει  και αμνηστεύει τους

υπευθύνους της διασπάθισης δημοσίου

χρήματος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Στίβου της Αθήνας, το 1197, ένα… σκα-

στό σκάνδαλο της εποχής Σημίτη στο

οποίο εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα»

τόνισε ο N. Νικολόπουλος, προσθέτοντας

ότι για να έρθουν στο φως όσα έγιναν,

μόχθησε και ξεπέρασε πολλά εμπόδια μία

ειδική ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

με επικεφαλής μία ακάματη και άξια δικα-

στικό, την κυρία Δέσποινα Καββαδία –

Κωνσταντάρα. 

«Η υπόθεση αυτή, που τιμά την Ελληνική

Δικαιοσύνη, ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου

και ευρίσκεται στο τελικό στάδιο καταλο-

γισμού οικονομικών ευθυνών κινδυνεύει

να ακυρωθεί με την τροποποίηση της διά-

ταξης του Υπουργού, που αφενός μεν

ακυρώνει και περιφρονεί ένα Ανώτατο Δι-

καστήριο, αφετέρου δείχνει ότι χαρίζεται

σε ελλειματίες δημοσίου χρήματος, που

σπατάλησαν σαν να ήταν δικά τους, χρή-

ματα του Ελληνικού λαού 5 φορές περισ-

σότερα από όσα είχαν προϋπολογιστεί»

είπε ο Νίκος Νικολόπουλος προσθέτον-

τας πως «εφεξής το Δημόσιο δεν θα
μπορεί να εγείρει αξιώσεις  κατά όσων
αποδεδειγμένα έβαλαν το χέρι στο μέλι
εφόσον έχουν περάσει10 χρόνια από τον
χρόνο  καταλογισμού της πράξης και όχι
20 όπως ισχύει έως σήμερα. Δηλαδή για

το  φαγοπότι των 20 δις δραχμών στο

“Αθήνα 1997”, δεν θα πληρώσουν οι υπεύ-

θυνοι της διοργανώτριας αρχής  του  Παγ-

κοσμίου Πρωταθλήματος  Στίβου  και όσοι

απεδείχθη ότι διέπραξαν διαχειριστικά

όργια, άνω των 30 δις ευρώ, στο  “Αθήνα

2004”, εάν δια της “ντροπολογίας” την-

γλυτώσουν θα πίνουν… στην υγειά των

κορόιδων!!!!»

Nα αποσυρθεί το Νομοσχέδιο που καταστρέφει αποδεικτικά 

στοιχεία εγκλημάτων εις βάρος του ελληνικού λαού
ζητάει ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος
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ΑΔΑ : ΨΒ0ΠΩΞΚ-81Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                 
Αριθμός Πρωτ.:   42909 
Γέρακας  27/12/2016
A.M.:  31 /2016
ΕΡΓΟ: «Κτίριο Διοικητικών, Κοινω-
νικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών
Δ. Ε. Ανθούσας»
Προϋπ:  2.500.000,00  Ευρώ (με
Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΠΔΕ-2009ΕΠ08500012 &  ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ 
Χρήση: 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1.  Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό,
με συνοπτική διαδικασία επιλογής
αναδόχου, με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκτέλεση του έργου:
«Κτίριο Διοικητικών, Κοινωνικών και

Πολιτιστικών Λειτουργιών  Δ. Ε. Αν-
θούσας» και με βάση το τιμολόγιο
της μελέτης. 
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των ερ-
γασιών που του δημοπρατούμενου
έργου είναι  2.500.000,00 Ευρώ  (με
ΦΠΑ 24%), με χρηματοδότηση από
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων
στο ποσό 1.138.000,00 € και από πό-
ρους του δήμου Παλλήνης, με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα
εργασιών, πάνω σε έντυπο της υπη-
ρεσίας.
2.  Ο  διαγωνισμός θα γίνει την 7η
του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη
και με ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών την 10,00  π.μ.
3.  Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή μέχρι και την 3η
Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή, πλη-
ροφορίες στα τηλέφωνα 2106604722
& 2106604723. 
4.  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι-
κές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π.
Δεύτερης τάξης και άνω για έργα ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ και Πρώτης τάξης και
άνω για ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των 24 μηνών .
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη
δημοπρασία ορίζεται σε 40325 € (2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού),
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με
την προσκόμιση ισόποσου γραμμα-
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ  συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές θα  έχουν
προθεσμία ισχύος μέχρι τις  7 Σε-
πτεμβρίου 2017.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 27/12/2016
Αριθ. Πρωτ: 36011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσ-
σει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότη-
τας- περιβάλλοντος (Αποκομιδή ογ-
κωδών απορρριμμάτων με φορτηγά

αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων-
εγκατάσταση και μεταφορά μπαζών)
συνολικού προϋπολογισμού
99.983,68€ συμπ/νου του αναλο-
γούντος ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016, για το σύνολο των ομά-
δων ή για κάθε ομάδα χωριστά του
ενδεικτικού προϋπολογισμού (ομάδα
Α1 - Α2) όπως αυτά προσδιορίζονται
με την 31/2016 μελέτη της Δ/νσης
Περιβάλλοντος. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών: 30/12/2016

Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 23/01/2017 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος τουλάχιστον
για έξι (6) μήνες από την επομένη της
καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν  από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλλη-
λος Χαρ. Μυλωνάς (τηλ.2132030623) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Μπογέας Μιχαήλ Τηλ. : 2132023842-843-844
Χαλάνδρι  27/12/2016   /   Αρ. Πρωτ.: 38595 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1100LIT
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια βυθιζόμενων συ-
στημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων, σε κάδους κοινής χρήσης 1100lit, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές δια
συμπλήρωσης εντύπου οικονομικής προσφοράς.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 292.640,00€ (Α.Μ. 116/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα εφτά
(37) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 20/1/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα : 06/02/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.        
Η δαπάνη   θα χρηματοδοτηθεί από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών της ομάδας (ολική προσφορά). Σε
κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της ομάδας της προμήθειας. Για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι: 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟ- ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΛΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ (σε €)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
«Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων 
κάθετης  διαβαθμισμένης συμπίεσης 236.000,00€ 4.720,00€ Τέσσερις  χιλιάδες
απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1100lit» επτακόσια είκοσι ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
και τη μελέτη (Α.Μ. 116/2016) από την ιστοσελίδα του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διακηρύξεις
Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
http://www.vvv.gov.gr/  -  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-12-2016   /  Aρ. Πρωτ.:  52193

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» με ηλεκτρονικές
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 100/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Πρασίνου, προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ελέγχου Άρδευσης 1 4.800,00 4.800,00
2 Διάταξη  επικοινωνίας Τοπικής μονάδας με μονάδες φρεατίων 1 3.900,00 3.900,00
3 Modem κινητής τηλεφωνίας 1 990,00 990,00
4 Κεραία κινητής τηλεφωνίας 1 420,00 420,00
5 Μονάδα αντικεραυνικής προστασίας 1 360,00 360,00
6 Πίλλαρ 1 950,00 950,00
7 Ιστός 3" με βάση 1 750,00 750,00
8 Τερματική μονάδα τηλεχειρισμού  1 εισόδου * 1 εξόδου 3 1.750,00 5.250,00
9 Τερματική μονάδα τηλεχειρισμού  2 εισόδων * 2 εξόδων 9 1.980,00 17.820,00

10 Τερματική μονάδα τηλεχειρισμού  4 εισόδων * 4 εξόδων 10 2.250,00 22.500,00
11 Πηνίο ηλεκτροβάνας DC  9v 20 30,00 600,00
12 Ηλεκτροβανα 1" πλήρης AC 3 30,00 90,00
13 Ηλεκτροβανα 1" πλήρης DC 3 38,00 114,00
14 Υδρόμετρo 1" με ηλεκτρική έξοδο 4 135,00 540,00
15 Κεντρική μονάδας επεξεργασίας 1 2.350,00 2.350,00
16 Router 1 990,00 990,00
17 Λογισμικό ελέγχου άρδευσης 1 7.150,00 7.150,00
18 Εργασίες σύνδεσης και εγκατάστασης 1 4.750,00 4.750,00
19 Προγραμματισμός 1 6.321,16 6.321,16
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Άθροισμα  80.645,16 €
ΦΠΑ  24% 19.354,84 €
Γενικό σύνολο 100.000,00 €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  80/2016 και την με αρ.
Πρωτ. 51290/19-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΟ5ΩΨΖ-ΘΣ0) σχετική Διακήρυξη, τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό
σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα 23-1-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργά-
σιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική) προθε-
σμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο ν.4412/2016 και στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 28-12-2016 30-12-2016 Δευτέρα 23-1-2017 και ώρα 10:30 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 30602

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 35-7131.027 100.000,00  € 42961000-0 Σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  χειρισμού και ελέγχου,
ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ& ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 48921000-0

Ηλεκτρονικά συστή
ματα αυτοματοποησης,
43323000-3
Εξοπλισμός άρδευσης,
51220000-0
Υπηρεσίες εγκατάστασης 
εξοπλισμού ελέγχου.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους ανωτέρω  κωδικούς  του προϋπολογισμού του
Δήμου (υπ’ αριθ.496/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτό-
ματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.612.90 €.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται
στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07,
σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655  -

press@ebdomi.com
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Η Ελληνική Εταιρεία Αντι-

ρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) έχει ανοικτή

τηλεφωνική γραμμή 210 82

37 302, σε όλους όσοι αντι-

μετωπίζουν πρόβλημα με

τις αρθρώσεις τους. 

Είναι ελεύθερη, εμπιστευ-

τική γραμμή, που προσφέ-

ρει υποστήριξη και παρέχει

πληροφορίες μέσω τηλε-

φώνου, γραπτής ή ηλε-

κτρονικής επικοινωνίας.

Email:helpline@arthritis.org.gr

Όλοι μπορούν να τηλεφω-

νήσουν. Ατομα που μόλις

έγινε η διάγνωσή τους,

χρόνια ασθενείς, συγγενείς

αλλά και φίλοi που θέλουν

να ξέρουν πώς θα στηρί-

ξουν τα αγαπημένα τους

πρόσωπα που πάσχουν από

αρθρίτιδα και ρευματισμό.

210 82 37 302 (10.00 –

16.00 καθημερινά εκτός

Σαββατοκύριακου)

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής

υποστήριξης  210 82 37 302

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Πωλούνται μουσικά όργανα ελαφρώς μεταχειρι-

σμένα.  Τηλ. 210 8992.156

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Δ/νση Υπ. Δόμησης 
Τμήμα: Πολεοδομικών Εφαρμογών
Βασ. Κων/νου 25 ,  16672, Βάρη
Πληροφορίες: Σταματελάτου Μ.
Τηλ. 213 2030482
Fax¨213 2030456
Βάρη 14/12/2016
Αρ. Πρωτ. 753

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης ανακοινώνει ότι με την υπ’
αριθμ. 529/2016 Απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση
της “Πολεοδομικής μελέτης τροπο-
ποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας,
του Δήμου Βάρης”, καθώς και η
ανάρτηση αυτής. Η ανάρτηση θα
λάβει χώρα στο κοινοτικό κατάστημα
της Βάρης (Βασ. Κων/νου 25 Βάρη),
από 09.01.2017 έως 27.01.2017. Κα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτή-
τες να λάβουν γνώση και να
εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις εντός
15 ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσης.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου 

Τακτική Γενική Συνέλευση
Καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για ανά-

δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,  που θα πραγματοποιήσουν

την  Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017 στις 13:00, τα μέλη του Σκακι-

στικού Αθλητικού Συλλόγου Κορωπίου (ΣΑΣΚ), στο εντευκτήριο

του συλλόγου, Γ. Παπασιδέρη 13. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 8

Ιανουαρίου 2017 στις 13:00, στον ίδιο χώρο. Οι αρχαιρεσίες θα

ξεκινήσουν στις 15:00 και θα περατωθούν έως τις 17:00.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

-Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επι-

τροπής για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών.

-Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και του διοικητικού, αγωνιστικού

και οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Έγκριση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

-Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επι-

τροπής από τυχόν ευθύνες.

-Έγκριση ετήσιου αγωνιστικού προγραμματισμού και προϋπολο-

γισμού 2017.

-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

-Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τυχόν υποψηφιότητες ως μέλη διοίκησης του Σκακιστικού Αθλη-

τικού Συλλόγου Κορωπίου θα γίνονται δεκτές έως το Σάββατο 31

Δεκεμβρίου 2016 στις 18:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του

ΣΑΣΚ Ανδρώνη Βασίλη, στο τηλέφωνο 6944.147209

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων καταθέ-

τει τις αλλαγές που επέρχονται στο

ασφαλιστικό από 1η Ιανουαρίου 2017.

Ετσι έχουμε:

1. Οι νέες συντάξεις, που θα εκδοθούν

με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου,   θα

είναι μειωμένες από 10% έως 30% σε

σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Δηλαδή θα αρχίζουν από 400 ευρώ και

θα πιάνουν ταβάνι στα 1.200 ευρώ.

Όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του

2017 με τη σύνταξή τους να υπολείπε-

ται κατά 20% και πλέον από τον παλιό

τρόπο, θα δικαιούνται το 1/3 της διαφο-

ράς.  Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017

θα πρέπει να επανυπολογιστούν 2,6

εκατομμύρια κύριες συντάξεων για να

προκύψει η προσωπική διαφορά - την

οποία θέλει να καταργήσει το ΔΝΤ.

2. Νέα όρια ηλικίας θα ισχύσουν για

150.000 ασφαλισμένους, που κατοχυ-

ρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα

στο 2017. Η επιβάρυνση είναι από 3

έως 21 μήνες με μεγάλους χαμένους

τις μητέρες ανηλίκων και όσους έβγαι-

ναν με μειωμένη σύνταξη πριν τα 62.Oι

ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όσους

ασφαλισμένους είχαν τα απαιτούμενα

έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του

2012, καθώς από την 1η Ιανουαρίου

2013 ισχύει ενιαίο καθεστώς και πλή-

ρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 (ή

στα 62 με 40 έτη ασφάλισης). Για την

ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη οι ασφα-

λισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν

πλασματικά έτη, όπως ο στρατός και οι

σπουδές. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει

να είναι όσοι επιλέξουν την πρόωρη

συνταξιοδότηση καθώς επιβάλλεται

«πέναλτι» που οδηγεί σε χαμηλότερη

σύνταξη.

3. Από 1/1/2017 η εισφορά 20% θα

ισχύσει και στο Δημόσιο, καθώς για

πρώτη φορά το κράτος θα καταβάλει

στον ΕΦΚΑ εισφορά ως εργοδότης. Οι

δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να

καταβάλουν εισφορά 6,67% όπως όλοι

οι μισθωτοί, αλλά οι κρατήσεις θα γί-

νονται πλέον επί των αποδοχών που

λαμβάνουν σήμερα και όχι επί των απο-

δοχών του Οκτωβρίου 2011 όπως

ίσχυε. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν

δεν υπάρξει αλλαγή στις ονομαστικές

αποδοχές των υπαλλήλων, θα υπάρξει

αύξηση της παρακράτησης και κατά συ-

νέπεια μείωση του τελικού ποσού που

θα λαμβάνουν κάθε μήνα. Ειδικότερα,

οι υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ με αρκετά χρό-

νια υπηρεσίας θα δουν μειώσεις έως 20

ευρώ τον μήνα στις καθαρές τους απο-

δοχές. Αντίθετα, ωφελημένοι από τις

νέες κρατήσεις είναι οι υπάλληλοι ΥΕ

και ΔΕ, καθώς οι εισφορές τους θα

είναι ελαφρώς χαμηλότερες και θα κερ-

δίσουν στον μηνιαίο καθαρό τους μισθό

από 1 μέχρι και 20 ευρώ.

4. Η εφαρμογή των νέων πλαφόν και το

κούρεμα των υψηλών συντάξεων (άνω

των 2.000 εύρο μεικτά για μία κύρια

σύνταξη και 3.000 άθροισμα) θα αποφέ-

ρει το 2017 43,1 εκατ. από τον ιδιωτικό

τομέα και 89,3 εκατ. από τον δημόσιο.

Επίσης  μειωμένες θα είναι και οι νέες

συντάξεις χηρείας. Η εξοικονόμηση

φτάνει σωρευτικά τη διετία 2016-2017

στα 58,7 εκατ. σε δημόσιο (20,1 εκατ.)

και ιδιωτικό τομέα (38,6 εκατ.).

5. Μείωση κατά  434 εκατ. ευρώ στο

ΕΚΑΣ. Η περικοπή έγινε στις

22/12/2106  με  την  κατάργηση του

ΕΚΑΣ  για επιπλέον 240.000 χαμηλο-

συνταξιούχους από 1/1/2017, με βάση

τα νέα  εισοδηματικά κριτήρια.

6. Δημιουργείται από 1-1-2017 ο ΕΦΚΑ

(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλι-

σης) με ελλείμματα – μαμούθ. Συγκε-

κριμένα, το 2017, το Ταμείο, όπου

εντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου

2017 3,5 εκατ. ασφαλισμένοι και 2,6

εκατ. συνταξιούχοι, θα εμφανίσει έλ-

λειμμα 2,9 δισ. ευρώ, το οποίο θα μει-

ωθεί 1,1 δισ. € ύστερα από πρόσθετες

«διορθωτικές» ενέσεις ρευστότητας

από τον κρατικό προϋπολογισμό της

τάξης του 1,7 δις €. Τα υπό ένταξη Τα-

μεία θα πρέπει έως το τέλος Ιανουα-

ρίου 2017 να εκχωρήσουν αυτόματα, με

βάση το νέο Ασφαλιστικό, στο υπερτα-

μείο ΕΦΚΑ την κινητή και ακίνητη περι-

ουσία τους αξίας περίπου 16 δισ. ευρώ

μαζί με τις υποχρεώσεις (3,5 δις ευρώ

απλήρωτες συντάξεις + 3,1 δις € οφει-

λές προς τον ΕΟΠΥΥ) και τις απαιτή-

σεις έναντι απλήρωτων εισφορών

(ληξιπρόθεσμες οφειλές 16,6 δις €).

7. Επιβολή του διπλού ασφαλιστικού

χαρατσιού 26,9% επί του εισοδήματος

των επαγγελματιών, νυν ασφαλισμέ-

νων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (20% για κύρια

σύνταξη και 6,9% για ΕΟΠΥΥ) και του

διπλού χαρατσιού 20,9% για τους

αγρότες ασφαλισμένους στον ΑΓΑ

(14% για κύρια σύνταξη και 6,9% για

ΕΟΠΥΥ).

8. Από 1/1/2017 εφαρμόζεται η νομοθε-

σία του ΕΦΚΑ και αυξάνεται το κόστος

εξαγοράς των πλασματικών ετών. Ει-

δικά για τους δημοσίους υπαλλήλους

το κόστος σχεδόν τριπλασιάζεται

καθώς διευρύνεται η βάση υπολογι-

σμού. Έτσι ένας δημόσιος υπάλληλος

θα πρέπει να καταβάλλει 300 ευρώ για

κάθε μήνα εξαγοράς αντί για 100 που

ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. 

9. Περικοπές ύψους 500.000 ευρώ προ-

βλέπονται στα μερίσματα εντός του

2017, αφού φέτος αφαιρέθηκαν 207

εκατ. ευρώ. Οι συνταξιούχοι του δημο-

σίου κατά την πρώτη πληρωμή του

2017 που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρ-

τιο θα δουν το μέρισμά τους στο ύψος

που διαμορφώθηκε στις αρχές Ιουλίου.

10. Συνεχίζεται η μεγάλη αφαίμαξη

στις επικουρικές συντάξεις. Έγινε ήδη

η περικοπή έως 50% στις επικουρικές

260.000 συνταξιούχων. Για το νέο έτος

από τις τσέπες των δικαιούχων επικου-

ρικών θα αφαιρεθούν 233,9 εκατ. ευρώ,

τα οποία μαζί με τα φετινά 114,6 εκα-

τομ. ανεβάζουν τον συνολικό λογαρια-

σμό για τους συνταξιούχους στα 348,5

εκατ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται ότι από την αύξηση της

παρακράτησης της εισφοράς υπέρ

ΕΟΠΥΥ από το 4% στο 6% στις κύριες

συντάξεις και την επιβολή παρακράτη-

σης 6% (για τον ίδιο λόγο, δηλαδή τον

ΕΟΠΥΥ) στις επικουρικές συντάξεις

από τον Ιούλιο του 2015,  οι 2,6 εκατομ-

μύρια συνταξιούχοι έχασαν- για πάντα

-γύρω στα 600 εκατ. ευρώ. Επίσης

σχεδόν σε όλους τους συνταξιούχους

έγινε μείωση των κύριων και επικουρι-

κών συντάξεών τους λόγω μείωσης

του αφορολόγητου και αύξησης της

μηνιαίας φορολογικής παρακράτησης

από τις συντάξεις τους.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Ενιαίου

Συνδέσμου Συνταξιούχων Νίκος Χα-

τζόπουλος παραμένει ανοικτό το ενδε-

χόμενο και νέων περικοπών, πέρα από

τα 11 "ψαλίδια” που επέφερε ο νόμος

Κατρούγκαλου. Όπως σημειώνει ο ίδιος

σήμερα οι μισοί συνταξιούχοι συντη-

ρούν τις οικογένειες από τις πενιχρές

συντάξεις ενώ ένας στους δύο συντα-

ξιούχους ζει κάτω από τα όρια της φτώ-

χειας.

Ενιαίο Δίκτυο  Συνταξιούχων

ΟΙ 10 ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟ 2017

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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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

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 χιονόπτωση είναι μία όμορφη εικόνα της φύσης,

αν έρχεται απαλά και οι νιφάδες πέφτουν στη γη

αφήνοντας την τελευταία τους ανάσα...

Οταν όμως έρχεται με το βαρύ βοριά που ξεφυσάει

και το πετάει όπου βρει, τότε δημιουργούνται προ-

βλήματα  που πρέπει να τα προλαβαίνουμε.

Είναι όμορφη μία εξόρμηση στο χιόνι, αρκεί να

λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

Διατηρείστε το σπίτι σας ζεστό και παραμεί-

νετε εντός αυτού κατά το περισσότερο δυ-

νατό.

Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνό-

δευτα.

Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες

και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσί-

φωνα.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες περιο-

χές.

Αλλάξτε πορεία αν βρίσκεστε σε δύσβατο

δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα

προπορευόμενα οχήματα.

Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποι-

ηθεί. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και

διατηρείτε την εξάτμιση του οχήματος καθαρή από

το χιόνι.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε

στη χιονοθύελλα.

Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και

ζεστά ρούχα, αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε

ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιά-

βροχο εξωτερικό ρούχο.

Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου

προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Χρησιμοποιείστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι

απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκί-

νητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη

διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς

δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη

διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετα-

κινήσεις στην πόλη.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ

Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαι-

τείται ιδιαίτερη προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερω-

θείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και

έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπού-

τσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της

ολισθηρότητας.

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των σωλη-

νώσεων από ενδεχόμενο παγετό:

― Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (πχ ηλια-

κού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μο-

νωμένοι, διαφορετικά να φροντίσετε ώστε να

μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Αν παρόλα αυτά παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες

σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

― Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής

νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή.

Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρ-

χει διαρροή στο δίκτυό σας. Κλείστε τον διακόπτη

της κεντρικής παροχής και καλέστε έναν υδραυ-

λικό.

― Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο

οι ηλεκτρικές σας εγκαταστάσεις και απομονώστε

τις.

Κασσιανή Τσώνη, medlabnews.gr

Ο χιονιάς και η αντιμετώπισή του Υποχρεωτική η εξέταση

στο ΠΕΔΥ 

με ή χωρίς ραντεβού

Εγκύκλιο με την οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η πα-

ροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες που

προσέρχονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ και στα

Κέντρα Υγείας, ανεξάρτητα αν η προσέλευση πραγματο-

ποιείται μετά από προγραμματισμένο ραντεβού ή εκτά-

κτως, απέστειλε ο Αν. Γενικός Γραμματέας  για την

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), Σταμάτης Βαρδα-

ρός.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Α.Π. 93672), οι γιατροί όλων

των μονάδων της χώρας οφείλουν να εξυπηρετούν κατά

προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια του 7ώρου εργασίας

τους τα προγραμματισμένα ραντεβού. Σε περίπτωση που

γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας δεν εξυπηρετεί κά-

ποιο ραντεβού, θα δέχεται κανονικά τους πολίτες που

προσέρχονται στη Μονάδα Υγείας χωρίς να έχουν προ-

γραμματίσει εκ των προτέρων επίσκεψη, ανεξάρτητα

από την ύπαρξη γιατρού υποδοχής στη Μονάδα.

Υπεύθυνος για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του συνό-

λου των ληπτών υπηρεσιών υγείας, είτε με ραντεβού είτε

χωρίς, είναι ο Διευθυντής της εκάστοτε Μονάδας.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδικαιολόγητη μη εξυ-

πηρέτηση των πολιτών, οι τελευταίοι μπορούν να υπο-

βάλλουν εγγράφως τυχόν παράπονα ή / και καταγγελίες

τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του

Αν. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας (depsec-

gen@moh.gov.gr). Για τις περιπτώσεις των πολιτών με

περιορισμένη εξοικείωση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, η διεκπεραίωση της καταγγελίας γίνεται

με τη συνδρομή του Διευθυντή της οικείας Μονάδας

Υγείας.

Διευκρινίζεται πως ο Διευθυντής της εκάστοτε Μονάδας

Υγείας υποχρεούται να ενημερώσει το ιατρικό και λοιπό

προσωπικό της Μονάδας για το περιεχόμενο της σχετικής

εγκυκλίου και να την αναρτήσει σε εμφανές σημείο στην

είσοδο ή στον χώρο αναμονής της Μονάδας. 

Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση εφαρμογής της

εγκυκλίου κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας ΠΦΥ, αλλά

και των κατά τόπους ΥΠΕ θα πραγματοποιήσουν σειρά

επισκέψεων σε ΜΥ και ΚΥ της χώρας.

stogiatro.gr
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Με νίκες ακόμα

έκλεισε ο χρόνος για

τον ΝΑΟΒ

Στον Διασυλλογικό  αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 2016» που

διεξήχθη από τον ΝΟΚ στις 17-18 Δεκεμβρίου 2016, ο

Παναγιώτης Τσιολακίδης, αθλητής του ΝΑΟΒ, ανέ-

βηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία

Laser radial επιβεβαιώνοντας τις αγωνιστικές του προ-

σπάθειες. 

Στην κατηγορία  Laser 4,7, παρά τον μεγάλο ανταγωνι-

σμό στα κορίτσια της εθνικής ομάδας το 2016, η Βικτώ-

ρια Σμυρνιούδη του ΝΑΟΒ κατέλαβε την 2η θέση

συμπληρώνοντας την τριάδα με 1η την Νικολάου Άννα

και 3η την Σαρίδου Χρυσή.

Στην 2η θέση στην κατηγορία Laser 4,7 U16 βρέθηκε η

αθλήτρια του ΝΑΟΒ  Καγιαλή Μαρίνα, η οποία ήρθε και

4η στην κατηγορία κοριτσιών, δηλώνοντας το παρών

στους  σημαντικούς αγώνες της αγωνιστικής χρονιάς.

Με αυτές τις νίκες έκλεισε η χρονιά 2016 για το ΝΑΟΒ, με

τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα σκάφη laser του ομίλου.  

Μεγάλη διάκριση 

στο Βόλεϊ Παγκορασίδων 

ο Γ.Ο. Κερατέας

Οι νεαρές αθλήτριες του ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ κατέκτησαν την

τρίτη θέση στο χριστουγεννιάτικο τουρνουά ΑΕΚ Christ-

mas Tournament!!

Προπονήτρια του Γ.Σ. Κερατέας είναι η Μαρία Γκαραγ-

κούνη για τις νεαρές αθλήτριες!!

Πρώτη θέση κατέλαβε η ΑΕΚ στην κατηγορία των παγκο-

ρασίδων 2, που νίκησε με 3-0 την Ανοιξη, 2η στις παγκο-

ρασίδες 1 και 3η θέση στις κορασίδες.

Σε νεκρό χρόνο η ομάδα του Πρωτέα Βούλας ηττήθηκε

εντός έδρας από το Μανδραϊκό στο πλαίσιο της 12ης αγω-

νιστικής του πρωταθλήματος της Β Εθνικής κατηγορίας.

Στην αναμέτρηση στο κλειστό της Βούλας το πρώτο ημί-

χρονο άνηκε στους φιλοξενούμενος ωστόσο οι παίκτες του

Μάνου Μανουσέλη αντέδρασαν στην επανάληψη και πήραν

τα ηνία του αγώνα προηγούμενοι μάλιστα και με διψήφιο

αριθμό πόντων διαφορά. Τα τελευταία πέντε λεπτά ήταν

δραματικά με το παιχνίδι να οδηγείται στη ρουλέτα των

βολών όπου ο Μανδραϊκός ήταν πιο εύστοχος και σε συν-

δυασμό με την αστοχία του Πρωτέα είχε την τελευταία επί-

θεση στα χέρια του και με buzzer beater τρίποντο πήρε το

ροζ φύλλο αγώνα.

Η ομάδας του Πρωτέα Βούλας βρίσκεται στην 8η θέση του

βαθμολογικού πίνακα και επιστρέφει στις αγωνιστικές της

υποχρεώσεις στις 8 Ιανουαρίου όπου θα αγωνιστεί εκτός

έδρας με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Πρωτέας Βούλας - Μανδραικός 16-20, 31-34, 48-40, 66-67

Πρωτεας Βούλας: (Μανουσελης, Ποδαρας) Πλουμής, Εμ-

μανουηλιδης, Αθηνιωτης 11(1), Σκουλούδης 13, Βαρδαβας

14, Μορφης 6 Αυγενικός 5, Μούτσα 10(2), Λάτσης, Μπού-

ρας 3, Γάργαλης 2, Βλάχος 2.

Μανδραϊκός: (Στρατικόπουλος) Κούρτης 21(1), Βαφίας

8(1), Ψηλέας 15(3) , Γεωργοπαπαδάκος 10(1) . Λυτόπουλος

5(1), Τσιβελέκας 8(2), Κωτσόπουλος, Παπανικολάου, Ζα-

φείρης, Παπαπέτρος, Ντότσι, Κουτούλης.

Α.Ο Μαρκοπούλου

- ΑΕΚ 3-0

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλή-

ρωσε τις αγωνιστικές τις υποχρε-

ώσεις για το 2016 η γυναικεία

ομάδα του ΑΟ Μαρκοπούλου

καθώς επικράτησε, 23 Δεκεμβρίου,

επί της ΑΕΚ με 3-0 σετ για την 12η

αγωνιστική  της Α1 Γυναικών.

To τέλος 1ου σετ  έληξε με 25-10

για τα κορίτσια του Α.Ο. Μαρκο-

πούλου. ΑΟΜ - ΑΕΚ: 1-0

Τα σετ: 25-10, 25-14, 25-13

Πρωτέας Βούλας - Μανδραϊκός 66-67 
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Λίγο πριν φθάσει στα μισά της κανονικής της περιόδου η

φετινή Ευρωλίγκα και οι υπεύθυνοί της, με μπροστάρη τον

ισχυρό άνδρα της Λίγκας, Τζόρντι Μπερτομέου, δεν μπο-

ρούσαν να κρύψουν τη χαρά τους σε πρόσφατη συνέν-

τευξη Τύπου που παραχώρησαν. Αυτή οφειλόταν στην

αύξηση των εσόδων της διοργάνωσης, που από φέτος άλ-

λαξε πλήρως μορφή, σύστημα διεξαγωγής, έχοντας μετα-

τραπεί σε μια κλειστή λίγκα μόλις 16 ισχυρών ομάδων. 

Το νέο εγχείρημα, που, όπως συμβαίνει στον εμπορευμα-

τοποιημένο αθλητισμό, στηρίχθηκε στις νέες συμφωνίες με

πολυεθνικές και χορηγούς, σύμφωνα με τους υπεύθυνους

της Ευρωλίγκας έχει αποδώσει τα κέρδη που ευελπιστού-

σαν. Και μάλιστα, όπως πάνε τα πράγματα, σύμφωνα με

τους ίδιους, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να πάει ακόμα

καλύτερα. Φυσικά, το ίδιο ευχαριστημένοι παρουσιάστηκαν

και οι χορηγοί της διοργάνωσης, πολλοί εκ των οποίων

μπήκαν για πρώτη φορά στο χώρο του ευρωπαϊκού μπά-

σκετ και βλέπουν να κερδίζουν έδαφος στο πεδίο του γε-

νικότερου ενδοεπιχειρηματικού πολέμου που διεξάγεται

στον αθλητισμό - «προϊόν» για εκμετάλλευση με βάση τα

όσα ορίζει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.

Το κυνήγι του κέρδους και οι συνέπειες

Οπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, πίσω από το

αδυσώπητο κυνήγι κερδών των πολυεθνικών αλλά και τη

λαμπερή βιτρίνα που προβάλλεται εντέχνως (κυρίως στον

τομέα του αθλητισμού) προκειμένου να θολωθούν τα νερά

και να χειραγωγηθούν συνειδήσεις, υπάρχουν σκοτεινά ση-

μεία με επικίνδυνες συνέπειες. Ειδικά στην περίπτωση της

Ευρωλίγκας, μια απ' αυτές τις συνέπειες ήρθε πρόσφατα

στο προσκήνιο και αφορούσε στους πολλούς και σοβαρούς

σε αρκετές περιπτώσεις τραυματισμούς παικτών. Τραυμα-

τισμοί φυσικά που εν πολλοίς κάθε άλλο παρά ζήτημα ατυ-

χίας ή κακιάς στιγμής θα πρέπει να θεωρηθούν αφού, όπως

μαρτυρούν τα παραδείγματα, έχουν αιτία ακριβώς αυτό το

παιχνίδι των κερδών και τις λογικές που επιβάλλει σήμερα

ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός.

Από τα παρκέ στις πατερίτσες βρέθηκε 

ο Γκιστ, που αποτέλεσε έναν ακόμη κρίκο

της αλυσίδας των τραυματισμών

Ο πρόσφατος τραυματισμός του Γιώργου Πρίντεζη στον

αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις, όταν γλίστρησε

στο παρκέ του γηπέδου του Κάουνας, ήταν ένας ακόμη πο-

νοκέφαλος για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο οποίος λίγες

μέρες πριν είχε δει και τον Ντάνιελ Χάκετ να παθαίνει ακρι-

βώς το ίδιο. Ωστόσο, στη θέση που βρέθηκε ο τεχνικός του

Ολυμπιακού έχουν βρεθεί κι άλλοι. Κάτι ανάλογο έζησε την

ίδια περίοδο και ο Τσάβι Πασκουάλ του Παναθηναϊκού με

τον τραυματισμό του Τζέιμς Γκιστ. Σε ακόμη χειρότερη κα-

τάσταση μάλιστα απ' τους δύο προηγούμενους βρέθηκε ο

Γιώργος Μπαρτζώκας στην Μπαρτσελόνα, ο οποίος μέχρι

τα τέλη του περασμένου Νοέμβρη είχε να αντιμετωπίσει

τους τραυματισμούς των Ράις, Ναβάρο, Κόπονεν, Ρίμπας,

Ντόελμαν, Κλαβέρ. Στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Δημήτρης Ιτού-

δης υποχρεώθηκε στις αρχές του Νοέμβρη να χάσει για αρ-

κετά παιχνίδια ίσως τον καλύτερο παίκτη της ομάδας, τον

Ναντό Ντε Κολό, μετά από τραυματισμό στον τετρακέφαλο

στον αγώνα με την Νταρουσάφακα. Φυσικά, στη συγκεκρι-

μένη αλυσίδα υπάρχουν και πολλά άλλα περιστατικά.

Πηγή κινδύνων τα διαφημιστικά των πολυεθνικών

Η γενίκευση των περιστατικών τραυματισμού ειδικά στη

φετινή διοργάνωση, με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να

έχουν αυξηθεί πολύ, οδήγησε σε μια πιο προσεκτική μελέτη

για ορισμένες απ' τις αιτίες που προκλήθηκαν αυτά. Ετσι,

αίσθηση δημιουργήθηκε από την αποκάλυψη ότι οι τρεις τε-

λευταίες περιπτώσεις, των Πρίντεζη, Χάκετ, Γκιστ, αλλά και

μια παλιότερη, την προηγούμενη σεζόν, του Χίκμαν της

Ρεάλ Μαδρίτης, είχαν κοινή αιτία. Τα διαφημιστικά αυτο-

κόλλητα των χορηγών που καλύπτουν τον κύκλο της ρακέ-

τας απ' όπου εκτελούνται βολές, για τα οποία έχουν

υπάρξει αρκετές επικρίσεις για το υλικό κατασκευής τους

(διαφορετικό από το παρκέ) αλλά και το σημείο στο οποίο

είναι τοποθετημένα. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι

παίκτες φαίνεται να γλιστρούν επικίνδυνα και μάλιστα σε

ανυποψίαστη φάση, η οποία εξελισσόταν εντός των ορίων

του διαφημιστικού. Μάλιστα, λίγο πριν από τα πρόσφατα

περιστατικά με τους παίκτες των ελληνικών ομάδων, το

θέμα της επικινδυνότητας των συγκεκριμένων διαφημιστι-

κών είχε σχολιάσει στο «Twitter» ο Αμερικανός παίκτης

της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ααρόν Τζάκσονς και σημείωνε πως

κάτι πρέπει να γίνει άμεσα με το συγκεκριμένο θέμα. Εξαι-

τίας των διαστάσεων

που πήρε το ζήτημα

το τελευταίο διά-

στημα, είχε ανακοι-

νωθεί πως επρόκειτο

να συζητηθεί στην ίδια την Ευρωλίγκα στη σύσκεψη κορυ-

φής που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της βδομάδας.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν

υπήρξε πάντως κάποια εξέλιξη.

Σε απόγνωση έφεραν τον Γιώργο Μπαρτζώκα οι

απανωτοί τραυματισμοί στην Μπαρτσελόνα

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα διαφημιστικά αφορούν

κυρίως την προβολή του χορηγού της ομάδας και εξ αρχής

είχε γίνει αρκετή συζήτηση για το πού θα πρέπει να τοπο-

θετηθούν, αφού τα κεντρικά σημεία ενός γηπέδου και κυ-

ρίως τα λεγόμενα τηλεοπτικά σημεία θα ήταν υπόθεση των

βασικών χορηγών της διοργάνωσης και των πολυεθνικών

που συνεργάζονται με την Ευρωλίγκα. Ετσι, επιλέχθηκε η

παλιά αλλά πλέον καταργημένη λύση που υπήρχε στο αμε-

ρικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ ΝΒΑ να τοποθετηθούν στο

συγκεκριμένο σημείο.

Από το παρκέ στο... αεροπλάνο

Ωστόσο, πέραν της συγκεκριμένης αιτίας για τους πρόσφα-

τους τραυματισμούς, για το σύνολο των περιπτώσεων

υπάρχει μια ακόμη πιο σοβαρή αιτία, την οποία πλέον κα-

νείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει: Η κόπωση των παικτών

από τις συνεχιζόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε εγ-

χώριο και διεθνές επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό πως με

βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής της Ευρωλίγκας, προ-

βλέπονται για την κανονική περίοδο 30 αγώνες για τις 16

ομάδες, ενώ για τις 8 που θα συνεχίσουν στα πλέι οφ ο

αριθμός θα αυξηθεί κατά πολύ. Με δεδομένο ότι στα πλέι

οφ την πρόκριση στο φάιναλ φορ δίνουν οι 3 νίκες, είναι

φυσικό σε αρκετές περιπτώσεις να κριθούν αγώνες σε 5

συναντήσεις. Συνολικά υπολογίζεται ότι οι ομάδες του τε-

λικού θα έχουν δώσει από 35 έως 37 παιχνίδια. Σε αυτά θα

πρέπει να προστεθούν περίπου 30 παιχνίδια που αφορούν

τις εγχώριες υποχρεώσεις (πρωτάθλημα, κύπελλο). Την

ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο σε αυτή την κόπωση παίζει και

το γεγονός ότι αυτές οι υποχρεώσεις για μεγάλα διαστή-

ματα είναι συνεχιζόμενες, χωρίς το περιθώριο ξεκούρα-

σης. Οπως συμβαίνει στην περίπτωση των βδομάδων με

τους διπλούς αγώνες που έχει καθιερώσει φέτος η Ευρω-

λίγκα για τη μεγαλύτερη προβολή της διοργάνωσης (π.χ. η

βδομάδα που πέρασε) προκειμένου να κοντράρει το ποδό-

σφαιρο. Σε αυτήν την περίπτωση οι ομάδες αναγκάζονται

να δώσουν τέσσερα παιχνίδια σε διάστημα μόλις μιας βδο-

μάδας παίζοντας π.χ. Σάββατο για το πρωτάθλημα, Τρίτη

και Πέμπτη για Ευρωλίγκα και Σάββατο (ή Κυριακή) ξανά

για το πρωτάθλημα. Στο συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να

προστεθεί και η κόπωση των συνεχόμενων αεροπορικών

ταξιδιών.

Ενδεικτικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η διαδρομή

του Ολυμπιακού από την Πέμπτη 15 Δεκέμβρη μέχρι την

Τετάρτη 21 Δεκέμβρη. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν αρχικά

στο Κάουνας για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις, μετέβησαν κα-

τευθείαν Θεσσαλονίκη για την κόντρα του πρωταθλήματος

με τον ΠΑΟΚ, επέστρεψαν στο ΣΕΦ για να υποδεχθούν τον

Ερυθρό Αστέρα και έφυγαν για Γερμανία για τον αγώνα με

την Μπάμπεργκ. Τον οποίο και έχασαν………

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
Ρισκάροντας τραυματισμούς για τα κέρδη των χορηγών

1ο Τουρνουά Βόλεϊ

Γυναικών «Χρήστος

Παπαθανασίου»
Ο Α.Σ.Π.Θέτις Βούλας θέλοντας να τιμήσει έναν άν-

θρωπο που συνέδεσε το όνομα του με τον σύλλογο,

διοργανώνει το 1ο Τουρνουά Βόλεϊ Γυναικών «Χρή-

στος Παπαθανασίου» το διήμερο 6 & 7 Ιανουαρίου στο

Κλειστό Γυμναστήριο Γεώργιος Γεννηματάς της Βού-

λας.

Στο τουρνουά θα  μετέχουν ο Παναθηναϊκός, το Μαρ-

κόπουλο και τα Βριλήσσια τους οποίους συλλόγους η

ΑΣΠΕ Θέτις ευχαριστεί για την αποδοχή της πρόσκλη-

σης συμμέτοχής τους.

Παράλληλα καλεί όλους να συγκεντρώσουν όσο πιο

πολλά είδη πρώτης ανάγκης μπορούν, έτσι ώστε εκτός

από τις κερκίδες, να γεμίσουν πολλές κούτες και να τις

διαθέσουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, βοηθώντας συμπολίτες που μας

έχουν ανάγκη!

Η συγκέντρωση των ειδών θα διαρκέσει έως την λήξη

του τουρνουά στις 7 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου

18:00 Παναθηναϊκός ΑΟ – Μαρκόπουλο Revoil

20:00 Τελετή Έναρξης

20:30 Α.Σ.Π.Θέτις Βούλας – ΦΟ Βριλησσίων

Σάββατο 7 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός Τελικός

20:00 Μεγάλος Τελικός

22:00 Τελετή Λήξης



Βιβλία για δώρα


