«Πίστη στην πατρίδα πάντα.
Πίστη στην κυβέρνηση,
όταν το αξίζει»
Mαρκ Τουαίην (1835-1910)
Αμερικανός συγγραφέας

Οι πλειστηριασμοί
Εμπόλεμη κατάσταση
στα Ειρηνοδικεία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κ.Ε.Δ.Ε.

“Αλλάζουμε το Κράτος,
τις ζωές μας, την Ελλάδα”

Τα ΜΑΤ τραυμάτισαν τον τ. Δήμαρχο Καισαριανής
Eπιτέθηκαν στον Παναγ. Λαφαζάνη της ΛΑ.Ε.
Δοξάστε τους!
Δοξάστε τις Ευρωπαϊκές «αξίες»!
Δοξάστε την (πρώτη φορά) αριστερή κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα – με ολίγον δεξιά – (ΑΝ.ΕΛ.)!
Σύμφωνα με την απαίτηση των
Γερμανο-Ευρωπαίων δανειστών,
νεο-δυναστών, οι πλειστηριασμοί
ακινήτων και μάλιστα «εκσυγχρονισμένων», αφού γίνονται ηλεκτρονικά,
προς
αποφυγή
ενοχλητικών διαμαρτυρομένων,
επαναλειτούργησαν από την πετου Κώστα
ρασμένη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου,
Βενετσάνου
με «στόχο την εύκολη και ταχύτατη αρπαγή, από Τράπεζες και το κράτος, των σπιτιών του λαού», όπως γράφει χαρακτηριστικά η
ηλεκτρονική δικτυακή σελίδα «iskra» της Λαϊκής
Ενότητας (ΛΑ.Ε.).
Για την κυβέρνηση, το πρόβλημα θα εξελίσσεται καθημερινά σε μείζον, λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων, αλλά και απρόβλεπτων ακόμη απονενοημένων
καταστάσεων. Να θυμηθούμε τις αυτοκτονίες στην
Ισπανία κατά την ώρα της εκτέλεσης των πλειστηριασμών, των συγκρούσεων με τις οργανωμένες ή τις
αυθόρμητες συγκεντρώσεις συμπαράστασης κ.λπ.,
ώστε να μην αποκλείουμε ακόμη και ένοπλες αντιδράσεις με ανεξέλεγκτες εξελίξεις.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση,
με προσεκτικά μέτρα αποσυμπίεσης, αλλά και επικοινωνιακά, όπως αυτό της προβολής «βίλας» στο
Κεφαλάρι Κηφισιάς αξίας περίπου 700.000 €, για
οφειλή 1,4 εκατομμύριο, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δ. Τζανακόπουλος τόνισε ότι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου ’18 υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί
κάποιος οφειλέτης στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη!
Και μετά; Αν κάποιος αδυνατεί να πληρώσει μετά,
γιατί έχασε τη δουλειά του ή τον τάραξαν οι φόροι,
οι τόκοι, οι υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις των... ευγενών αρπακτικών, τι θα γίνει;

Πάνος Σκουρλέτης:

"Η απλή
αναλογική
θα θεσπιστεί"
Σελίδες 3,7

Mελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Σελίδα 6

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:
Οχι στη μίσθωση χώρων στάθμευσης
στο ΜΕΤΡΟ γραμμή 3
Σελίδα 6

Προϋπολογισμός Περιφέρειας
Σελίδα 12

Η επικοινωνία μάς ενδιαφέρει ή η Κοινωνία!
Συνέχεια στη σελ. 2

Λεπτομέρειες στη σελ. 16
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Οι πλειστηριασμοί
Συνέχεια από τη σελ.1

Γι’ αυτό μιλάνε συνέχεια για τους «στρατηγικούς κακοπληρωτές», τους «μπαταχτσήδες» με τις... «βίλες»;
Δεν αποκλείω να υπάρχουν και τέτοιοι. Όμως, σ’ αυτή
τη θεομηνία του χρηματοπιστωτικού Καπιταλισμού,
εγώ τουλάχιστον, ΔΕΝ κάνω διάκριση κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά ενδελεχώς. Πώς πτώχευσε; Κι αν βέβαια
διαπιστωθεί δολιότητα, άσε τ’ αρπακτικά να φάει το
ένα το άλλο. Αλλά καθένας που έχει κάποιο σπίτι άνω
των 300.000 δεν είναι ...καπιταλίστας! Μπορεί να
ήταν απλά εύπορος· να έκανε κακούς υπολογισμούς,
τον καιρό των «παχέων αγελάδων». Τώρα, που ήρθαν
χρόνοι δίσεκτοι, και μήνες οργισμένοι, πρέπει να ξυπνήσουν μέσα μας άγρια ένστικτα χαιρεκακίας; Ποια
δηλαδή είναι τα «λαϊκά σπίτια» για τα οποία ασφαλώς και πρέπει να ενδιαφερθούμε πρωτίστως;
Κι ακόμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε την συνυπευθυνότητα, ίσως σε μεγαλύτερο ποσοστό, των δανειστριών
τραπεζών, αλλά και του κράτους που άλλαξε ή δέχθηκε ν’ αλλάξει επί το δυσμενέστερο τις οικονομικές
συνθήκες και όρους.
Δεν χρειάζομαι ξένα παραδείγματα. Μου αρκεί ο

Διαβάστε ακόμη
Προσέγγιση στη γεωλογική δοκιμασία του ελλαδικού χώρου
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Ιστορικές ανακρίβειες στο Μουσείο
Γκετί Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9
Οι φίλοι, τα τετράποδα μάς ...διαβάζουν Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Επίτιμος δημότης Ωρωπού ο Αρχιεπίσκοπος
Σελ. 13
Αήρ και άπειροι κόσμοι
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

“Ταξιδεύοντας εν στάσει”...

Σελ. 15

Προστατεύοντας τον κήπο σας
Νίκος Χριστοδούλου

Σελ. 17

Στο κύλισμα της μπάλας

Σελ. 23

δικός μας κλάδος των περιφερειακών (Νομαρχιακών)
και τοπικών εφημερίδων. Αφού επί 60 και πλέον χρόνια οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε) υποχρεούντο να δημοσιεύουν τους ετήσιους ισολογισμούς τους και σε
μία τοπική – νομαρχιακή εφημερίδα, η μνημονιακή κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, κατάργησαν αυτή την
υποχρέωση των Α.Ε., για να τις «ελαφρύνουν» κατά
πεντακόσια – οκτακόσια ευρώ(!) ετησίως και έκλεισαν
“γραφεία δημοσιεύσεων”, εφημερίδες, συρρικνώθηκε
ο κύκλος εργασιών τυπογραφείων, χαρτεμπόρων και
άλλων επιχειρήσεων και βρέθηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δρόμο.
Αυτό το δικαιολογημένο κύμα αγανάκτησης, δεν το
βλέπουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει ανεξέλεγκτο

τσουνάμι; ΔΕΝ το βλέπουν οι «τυφλοί τά τ᾽ὦτα, τόν
τε νοῦν, τά τ᾽ὄμματα».
Τώρα, για να ικανοποιήσουν τις εταίρες, τους δανειστές, τους ά-θετους και αήθεις «θεσμούς» επαναλειτουργούν
με
απερίσκεπτους,
ασυνείδητους
λειτουργούς και με ιδιοτελείς θεραπαινίδες γυπών
και γερακιών, τους πλειστηριασμούς ακόμη και της
πρώτης κατοικίας: Δηλαδή του σπιτιού που μένεις!
Το σπίτι που διαμένεις εσύ και η οικογένειά σου είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής σου υπόστασης.
Είναι δηλαδή σαν το δέρμα σου. Είναι ό,τι το κέλυφος των οστράκων· ό,τι το καβούκι της χελώνας.
Αυτή η κατοικία-προστασία με φιλοσοφική-νομική ερμηνεία θα ‘πρεπε ν’ απαγορεύεται να αφαιρείται – εκπλειστηριάζεται, όπως απαγορεύεται η δουλεία για
χρέη, από τον καιρό του Σόλωνα τουλάχιστον στην
Αθήνα, για Αθηναίους πολίτες.
Κι αν έπρεπε, σε ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ακίνητο και

εξαιρετικής αμέλειας, να εκπλειστηριαστεί ένα ακίνητο, θα έπρεπε να υποκαθίσταται, τουλάχιστον, με
μία «λαϊκή στέγη».
Αντίλογος, περί Οφ Σορ εταιρειών, καταθέσεων στο
εξωτερικό κ.λπ., δεν αντικρούουν όσα ισχυρίζομαι.
Εμπίπτουν στα όρνεα, για την τύχη των οποίων την
ευθύνη έχουν τα ίδια. Δεν αναμειγνύομαι στη διαμάχη γύπα με γεράκι. Ένα είναι βέβαιο. Η κυβέρνηση
προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των ανυποχώρητων απαιτήσεων των δανειστών εξ’ αρχής (από το
2011), για πλειστηριασμούς ακινήτων, γιατί αποβλέπουν στην αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, αντί πινακίου φακής, για να περάσει την Τρίτη
αξιολόγηση. (και ν’ αφήσει ο Τσακαλώτος και ο Κοντονής τα φτηνά επιχειρήματα). Κι απ’ την άλλη, να
μην έρθει σε σύγκρουση η κυβέρνηση, με τους φυσικούς εκλογικούς της πελάτες και «ιδεολογικούς»
υποτίθεται, συμμάχους των λαϊκών στρωμάτων.
Η «μάχη των Ειρηνοδικείων» με τις γνωστές συγκρούσεις και τις απαράδεκτες χρήσεις, ιδιαιτέρας
βίας και χημικών στους κλειστούς χώρους των Ειρηνοδικείων, από τα ΜΑΤ, η μάχη αυτή κερδήθηκε από
τα κόμματα και τις συλλογικότητες, που αγωνίζονται
μήνες τώρα κατά των πλειστηριασμών. Κι αυτά τα
κόμματα είναι η Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε.) με επικεφαλής τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το Ε.ΠΑ.Μ. του
Δημ. Καζάκη, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.ά.
Ανάμεσα στους τραυματίες των επεισοδίων είναι ο
πρώτην δήμαρχος Καισαριανής, Θανάσης Μπαρτζώκας. Από τους παρευρισκόμενους διακρίναμε τον
Παν. Λαφαζάνη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κ.ά.
Ας προσέξουν πολύ, κυβέρνηση και δανειστές, κι ας
μην παίζουν με τη φωτιά των πλειστηριασμών.
Μην παίζουν με το «κεραμίδι» του Έλληνα, γιατί μπορεί να τους έρθει στο κεφάλι. Ο σοφός Αριστοτέλης
είχε γράψει στα «Πολιτικά» του: «Όχι, για μικροπράγματα (δεν επαναστατούν). Αλλά από μικρά πράγματα
(ορμώμενοι), επαναστατούν για μεγάλα» (Ου περί μικρών, αλλ’ εκ μικρών. Στασιάζουσι δε περί μεγάλων)1.
――――――
1. Αριστοτέλης: Πολιτικά, βιβλ. Ε’, 4, στ. 23-24 (Νομική βιβλιοθήκη
τομ. 2, σελ. 454).

«Η βία κατά των γυναικών:
To Δ.Σ. του Δήμου 3Β
συνεδριάζει
Στην 23η/2017 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του καλεί ο
Δήμος Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την
4η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί 40 θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
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ένα πρόβλημα, πολλές όψεις»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
(Δ.Ε.Π.), σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «Η βία κατά των γυναικών: ένα πρόβλημα,
πολλές όψεις», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ.,
στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Νικολάου και Κων/νου Μεθενίτη» (1ος όροφος Δημοτικού Κινηματοθέατρου Μαρκοπούλου «Άρτεμις»).
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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“Αλλάζουμε το Κράτος,
τις ζωές μας, την Ελλάδα”
Eτήσιο Συνέδριο ΚΕΔΕ
Μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας της Αυτοδιοίκησης να διεκδικήσει με αίσθημα ευθύνης μία ριζική μεταρρύθμιση του κράτους με βασικούς άξονες
την αποκέντρωση, την τοπική ανάπτυξη και την προώθηση της απασχόλησης, έστειλε ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) που ξεκίνησε
Παρασκευή 30/11/17 στα Ιωάννινα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβριου.

Θέλουμε απλή λογική
και όχι απλή αναλογική.
Όχι στη μείωση της θητείας των αιρετών

δεν είναι το εκλογικό σύστημα, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο αποδοτικά, προς
όφελος των πολιτών, σημείωσε.

Στη δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης ότι η απλή
αναλογική θα εφαρμοστεί στο εκλογικό σύστημα της
Αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως
αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση.
«Αυτό δεν είναι ζήτημα απλής αναλογικής, αλλά

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο μείωσης της θητείας
των αιρετών, έκανε λόγο για πολιτικό προσωπικό δύο
ταχυτήτων τονίζοντας: «Δεν αντιλαμβανόμαστε,
τέλος, γιατί πρέπει να μπει όριο θητειών στους Δημάρχους, όταν δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο για όριο θητειών στους βουλευτές».
«Η Μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδευθεί από συνταγματική αναθεώρηση»
Εστιάζοντας στη σημασία εφαρμογής μίας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επισήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου
φορολογικής πολιτικής με φορολογική αποκέντρωση
και αναβάθμισης του ρόλου της αυτοδιοίκησης σε κρίσιμες αρμοδιότητες, όπως ο χωρικός σχεδιασμός,
που αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων.
Με δεδομένο ότι πολλές από αυτές τις αλλαγές απαιτούν αλλαγή του Συντάγματος, τόνισε πως η Μεταρρύθμιση στο Κράτος, πρέπει να συνοδευτεί από
συνταγματική αναθεώρηση.

Στο Συνέδριο παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό
οι: Ο. Γεροβασίλη υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Σκουρλέτης υπουργός Εσωτερικών, Π.
Κουρουμπλής υπ Ναυτιλίας, Γιάννης Λώλος, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Θ.
Μπέγκας Δήμαρχος Ιωαννιτών, Κώστας Αγοραστός,
Πρόεδρος ΕΝ.Π.Ε., Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο
Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, Νίκος Τράκας,
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α,
Μάρκος Δαρδαμάνης, Πρόεδρος Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α, Ανδρέας Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων
Κύπρου, Frederic Vallier, Γενικός Γραμματέας Συμβουλίου Δήμων & Περιφερειών της Ευρώπης (C.E.M.R.).
Επίσης το Συνέδριο χαιρέτισαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Μαντάς, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κ. Χατζηδάκης, ο ΓΓ του τομέα Αυτοδιοίκησης της ΔΗΣΥ Γ.
Ιωαννίδης, το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ Ν. Σοφιανός, το
μέλος της Ένωσης Κεντρώων Οδ. Δήμου. Το Ποτάμι
εκπροσώπησε ο κ. Π. Μπούγιας και τη ΛΑ.Ε. ο Πρόεδρός της Π. Λαφαζάνης. Την έναρξη των εργασιών
του Συνεδρίου παρακολούθησαν αιρετοί από όλη την
Ελλάδα και πλήθος παρατηρητών.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στην ομιλία του
χαρακτήρισε ως μονόδρομο για την έξοδο από την
κρίση, τη δόμηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης
του κράτους, από την αρχή.

απλής λογικής» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η συζήτηση που γίνεται για αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης, είναι και
άκαιρη και άσκοπη. «Το πρόβλημα των Δήμων μας

σ.σ. Διαφωνούμε κάθετα σε πολλά σημεία με τις θέσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλη, πράγμα
που χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, εκ μέρους μας, και
θα γίνει μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

"Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί"
Πάνος Σκουρλέτης
"Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί",
τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών
Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ, πυροδοτώντας έτσι το κλίμα από τους Δημάρχους, οι οποίοι δεν θέλουν να
ακούσουν για απλή αναλογική!!!
Ακούστηκαν αιχμηρές λέξεις από
τους Δημάρχους «πολιτική αγένεια», «πολιτική απογοήτευση σε
βάρος της Αριστεράς...», «Η δική
τους πολιτική επιβίωση, περνά
μέσα από την δική μας αποδόμηση» και άλλα που ειπώθηκαν
στις ομιλίες τους, καταγγέλοντας
την απλή αναλογική.

Ενδιαφέροντα σημεία της ομιλίας
του Υπουργού Εσωτερικών:
«Το ζήτημα της αλλαγής του εκλο-

γικού συστήματος ίσως είναι ένα
από τα πιο ξεκάθαρα ζητήματα
των επερχόμενων αλλαγών, με
την έννοια ότι από πολύ νωρίς η
Κυβέρνηση αποσαφήνισε τη θέση
της. Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί. Πάνω σε αυτή τη βάση, γίνεται ήδη μια συζήτηση για τις
δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από
το ένα σύστημα στο άλλο.
Εξετάζονται επιλογές όπως η
αξιοποίηση της λευκής ψήφου με
τρόπο που να διευκολύνει δημιουργικά στην επίλυση ενός επίμαχου θέματος, Συνέχεια στη σελ. 7
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ΝΥΧΤΑ!
YARD GAL της Rebecca Prichard
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης ΨΥΧΩΣΗ της
Sarah Kane το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών συνεχίζει
για δεύτερη χρονιά με το βραβευμένο βρετανικό έργο
ΝΥΧΤΑ! (Yard Gal) της Rebecca Prichard στο Θέατρο Άλφα
(28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα, Τηλέφ.: 21 0523 8742).
Η Rebecca Prichard αποτελώντας μια λαμπρή συνεχίστρια
του έργου της Sarah Kane και του θεατρικού ρεύματος In
yerFaceTheater μας καλεί στο κέντρο μιας μητρόπολης
του άμεσου μέλλοντος, μας προκαλεί να περιπλανηθούμε
μαζί της σε ένα υπαρξιακό ταξίδι έως την άκρη της Νύχτας!
Το σκοτάδι απλώνεται πάνω από την Ευρώπη! Μια παρέα
κοριτσιών ξεκινούν μέσα στην Νύχτα του κόσμου την πιο
μεγάλη περιπέτεια, αναζητούν μια έξοδο κινδύνου, έναν
τρόπο διαφυγής. Ανακαλύπτουν τελικά το πιο τρομακτικό
μέρος που μπορεί να ταξιδέψει ο άνθρωπος: το σκοτάδι
που κρύβει ο καθένας μέσα του. Ζούμε παγιδευμένοι ανά
μεσα στις επιθυμίες και τις αυταπάτες, τα εικονικά πρό
τυπα του εμπορεύματος & την πηγαία ενστικτώδη ανάγκη
για εξέγερση και δραπέτευση. Αδίστακτοι επιχειρηματίες,
εγκληματίες, φασίστες και παράσιτα, διεφθαρμένες κρατι
κές αρχές, μοναξιά & απαθή βλέμματα και φρενιασμένες
σκιές, μια φυλακισμένη κοπέλα σκέφτεται τις παλιές της
φίλες κλεισμένη στην απομόνωση. Σίδερο, τσιμέντο, γυά
λινες οθόνες και άνθρωποι ξεχασμένοι σε δερμάτινους κα
ναπέδες, η Μητρόπολη είναι ένα τέρας που κατασπαράζει
την ανθρωπότητα για να παράγει ένα φανταχτερό τίποτα.
...Η ΝΥΧΤΑ!, ο τόπος που κατοικούν όλοι οι εφιάλτες και τα
πιο κρυφά όνειρα μας.

Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο Libro Coro

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πειραϊκός Δημοτικός Κινηματογράφος "ΣΙΝΕΑΚ"
Το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο Libro Coro και η Ανθή Γου
ρουντή ετοίμασαν ένα εορταστικό πρόγραμμα με τίτλο
«Χριστούγεννα στον Πειραιά», όπου θα παρουσιαστεί
στον Πειραϊκό Δημοτικό Κινηματογράφο"ΣΙΝΕΑΚ" (Πλ.
Κοραή, Πειραιάς, Τηλέφ.: 21 0422 5653την Κυριακή 17 Δε
κέμβρη και ώρα 11.30 π.μ., για να συμμετέχουν μ’ αυτό
τον τρόπο στις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης τους.
Μια “πειραγμένη” χριστουγεννιάτικη συναυλία με κλασ
σικά αλλά και απρόβλεπτα τραγούδια γύρω από την αγάπη,
το φως, την ελπίδα. Στη συναυλία θα ακουστούν από Με
σαιωνικοί ύμνοι, μελωδίες από μιούζικαλ, κινηματογραφι
κές ταινίες και manga anime έως λυρικές άριες, ελληνικά
τραγούδια και… απόσπασμα λειτουργίας με κρουστά από
το Κογκό!
Στο εορταστικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξαιρετικές σο
λίστ Βανέσσα Καλκάνη και Κλεοπάτρα Παπαχειμώνα, οι
Πειραιώτες ηθοποιοί – ερμηνευτές Χρήστος Γεροντίδης και
Μικαέλα Δανά και η Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά της
διακεκριμένης βιολονίστα Σταυρούλας Μέντη.
Τιμητική συμμετοχή ο διεθνούς φήμης τενόρος Κωνσταν
τίνος Παλιατσάρας.
Το σαρανταμελές Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο Libro Coro δι
ευθύνει η Ανθή Γουρουντή, όπου έχει κάνει και την επιμέ
λεια της εκδήλωσης.
Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΒΔΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

«Τα Χριστούγεννα
του Καραγκιόζη
στο φεγγάρι»
Μια πρωτότυπη περιπέτεια σκιών στο
διάστημα, γεμάτη χιούμορ και ζωντανή μουσική επί σκηνής!

16-30 Δεκεμβρίου 2017
Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών-Θίασος Σκιών Ηλία Καρελλά

Τα φετινά Χριστούγεννα ο Καραγκιόζης και η παρέα του ετοιμάζονται για
μια τρελή περιπέτεια στο διάστημα!
Μια νέα παράσταση θεάτρου σκιών με
ζωντανή μουσική συνοδεία από τον
Εξωγήινο-ορχήστρα Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, τον Δόκτορα Cosmic
Θάνο Κοσμίδη των Burger Project και
τη γυναικεία ορχήστρα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής Smyrna!
Ο Μεγάλος Βεζίρης αναζητά έναν ξεχωριστό προορισμό για να υποδεχτεί
το νέο έτος μαζί με την κόρη του και
ολόκληρο το παλάτι. Είναι διατεθειμένος να δώσει αμέτρητες λίρες και
φλουριά σε όποιον καταφέρει να του
οργανώσει ένα ταξίδι στο φεγγάρι για
τις διακοπές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς.
Ο αστρονόμος και διάσημος επιστήμονας Δόκτωρ Cosmic, γνωστός για τις

«Στη σκιά του Ποσειδώνα.
Η ανταρσία του
Αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και οι εκδόσεις Historical Quest, προσκαλούν
στην παρουσίαση του βιβλίου του Αξιωματικού (ε.α) του
Π.Ν. και Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής Παναγιώτη Χατζηπέρου με τίτλο: Στη Σκιά του Ποσειδώνα - Η ανταρσία
του Αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.30 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου «Ιωνία», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα
(Παραπλεύρως του Δημαρχείου).
Θα μιλήσουν οι:
• Δημήτριος Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α.,
• Αικατερίνη Αδαμοπούλου, Δ. Σ. ΟΛΡ Α.Ε.,
• Δρ. Γεώργιος Ι. Κασιμάτης, Ομ. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

«Καζαντζάκης»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα την αριστουργηματική
ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» έως και
την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017.
Ώρες προβολών: 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Διάρκεια: 121 λεπτά
Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή του
ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά του. Αυτό είναι
ακριβώς και ό,τι ο σκηνοθέτης σκοπεύει να επιτύχει με
αυτήν την ταινία. Παρουσιάζει τα ταξίδια του στη Γερμανία,
την Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία και το όρος Σινά και μέσα
από αυτές τις εμπειρίες, να αναδείξει τις φιλοσοφικές και
μεταφυσικές του αναζητήσεις.
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή
του ενός, μόνο με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ηλεκτρονικές μουσικές του συνθέσεις, αναλαμβάνει την επιχείρηση.
Όμως, πριν την άφιξη του Μεγάλου
Βεζίρη στο φεγγάρι, μια ομάδα αστροναυτών θα πρέπει να εξερευνήσει τη
Σελήνη, να προετοιμάσει το έδαφος
και την ατμόσφαιρα, να τη στολίσει με
χριστουγεννιάτικο διάκοσμο και να
βεβαιωθεί πως όλα είναι ασφαλή.
Ποιος άλλος πιο τολμηρός και πιο ικανός από τον Καραγκιόζη για τη θέση
του Αρχιαστροναύτη;
Ο πολυμήχανος ήρωάς μας, προκειμένου να φτιάξει το πλήρωμά του, προσκαλεί τους φίλους του, λέγοντάς
τους πως τους έχει βρει καλές νύφες
για να παντρευτούν... Διάρκεια: 90
λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Τιμές εισιτηρίων 12 € (γενική είσοδος)
Πληροφορίες 210 72.82.333
www.megaron.gr

«Oι 7 ψυχές του
Καπιταλισμού»
Οι Εκδόσεις Σκαραβαίος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, παρουσιάζουν το βιβλίο:
«Οι 7 ψυχές του Καπιταλισμού» του Δημ. Τσαρδάκη, διδάκτορος φιλοσοφίας και ομότ. καθηγητή
του παν/μίου Πατρών. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 11.00 το πρωί στην Πνευματική Εστία Βούλας, (Αγ. Ιωάννου).

"2017 Έτος Ν.Καζαντζάκη"
Η ομάδα εφήβων του ΕΚΤ&Π παρουσιάζει το αφιέρωμα "2017 Έτος Ν.Καζαντζάκη". το Σάββατο 9
Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας.
Η ομάδα εφήβων θα αναφερθεί στη βιογραφία του
Καζαντζάκη με αντίστοιχη προβολή φωτογραφιών,
θα διαβαστούν αποσπάσματα από το συγγραφικό
του έργο, θα προβληθεί η τελευταία του συνέντευξη, θα ακουστεί η "Οδύσσεια" μελοποιημένη και
κρητικά τραγούδια αφιερωμένα στον μεγάλο συγγραφέα, ενώ η Κατερίνα Γεωργιλέα, αντιπρόεδρος
του συλλόγου NARTURA από την Μάνη θα μας παρουσιάσει τη ζωή του Καζαντζάκη και του Ζορμπά
στα λιγνιτωρυχεία της Μάνης.
Τέλος ο Γιάννης Βλάσσης μουσικός και πρόεδρος
του Συλλόγου Κρητών Μεσογείων "Ο Ψηλορείτης"
θα αναφερθεί στον Καζαντζάκη μέσα από την δισκογραφία και θα ερμηνεύσει με λαούτο και λύρα
τραγούδια αφιερωμένα στον Ν.Καζαντζάκη.
Με την υποστήριξη του ΝΠΔΔ "ΣΦΗΤΤΟΣ"

ΕΒΔΟΜΗ

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις
στο Δήμο Σαρωνικού
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, 19:30: Από την Πόλη μέχρι το Τάγκο
του Piazzola. Συναυλία με έργα για δύο πιάνα από το Σύγχρονο
Ωδείο Τέχνης. Στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου
Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, 18:00 – 20:00: Η λίμνη των κύκνων
Δραματοποιημένη αφήγηση µε συνοδεία μουσικής. Με τα Θεα
τρικά Εργαστήρια του Δήμου και την πιανίστρια Ματίνα Καρε
λιώτη. Για παιδιά 3 – 8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Καλυβίων
Παρασκευή 15 /12, 17:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στον Κουβαρά.
Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Χορευτι
κής Ομάδας Κουβαρά
Παρασκευή 15 /12, 19:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στα
Καλύβια. Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φι
λαρμονικής, του Τμήματος Ελληνικών
Χορών Καλυβίων και του 1ο Νηπιαγωγείου
Καλυβίων.
Σάββατο 16 /12, 17:00: Φωτίζουμε το
Δέντρο στην Π. Φώκαια. Με την συμμε
τοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, της
Χορωδίας «Αρμονία» και της Χορευτι
κής Ομάδας του Συλλόγου «Αγία Ει
ρήνη». Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
από τους μαθητές του Δημοτικού Σχο
λείου Παλαιάς Φώκαιας.
Σάββατο 16 /12, 19:00: Φωτίζουμε το Δέν
τρο στην Σαρωνίδα. Με την συμμετοχή της
Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Χορευτικής
Ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας.
Φαναροδρομίες από τους μαθητές όλων των Σχολείων
της περιοχής
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Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Παρασκευή 08/12/2017 Κεντρική Πλατεία Βούλας
Ώρα: 18:00 – 22:00
18:00 – 20:00 Υπαίθρια παιδική Χριστουγεννιάτικη
γιορτή με ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους, face painting και
διαδραστικά παιχνίδια με πολλές εκπλήξεις και εργαστηρια κατασκευων
20:00 – 22:00 ‘Aναμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
από τον Δήμαρχο με την τραγουδίστρια Ζωή Παπαδοπούλου να ερμηνεύει παραδοσιακα καλαντα και
τραγουδια απο γνωστα μιουσικαλ. Θα τραγουδήσουν
και οι χορωδίες.
Σάββατο 16/12/2017 Πολιτιστικό
Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” Ώρα: 20:00 –
22:00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Γιώργο Κατσαρό και 10μελή ορχήστρα.
1ο Μέρος: Κλασικό Πρόγραμμα με σοπράνο και βαρύτονο.
2ο Μέρος: Λαϊκό Πρόγραμμα.
Κυριακή 17/12/2017 Δημοτικό
Θέατρο Βάρης Ώρα: 12:00 – 14:00
Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο
“Παράδοξα Χριστούγεννα”.

Κυριακή 17 /12, 17:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στην Ανάβυσσο
Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, της Χορωδίας
του Μικρασιατικού Συλλόγου Αναβύσσου και με πολλές εκπλήξεις
για τους μικρούς μας φίλους
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 19:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στο Λαγονήσι,
Δ.Κ. Καλυβίων, με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
Μουσική εκδήλωση με τον Ν. Βολάκο και φίλους καλλιτέχνες
Δευτέρα 18 /12, 18:00 – 20:00: Η λίμνη των κύκνων. Δραματο
ποιημένη αφήγηση µε συνοδεία μουσικής. Με τα Θεατρικά Ερ
γαστήρια του Δήμου Σαρωνικού και την πιανίστρια Ματίνα
Καρελιώτη. Για παιδιά 3 – 8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Καλυβίων, τηλ. 2299048509
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, 16:00 – 18:00: Διαβάζουμε Παραμύθια
και δημιουργούμε τα δικά μας χριστουγεννιάτικα δώρα. Με την
Σταυρούλα Δημοπούλου, εικαστικό του ΚΔΑΠ Σαρωνικού. Για παιδιά
3 – 6 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, 17:30 – 19:00: Χριστουγεννιάτικα
έθιμα. Με την Σταυρούλα Δημοπούλου, εικαστικό του ΚΔΑΠ Σα
ρωνικού. Για παιδιά 7 – 10 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Καλυβίων
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, 19:00: Θεατρική παράσταση «Χρι
στουγεννιάτικη Ιστορία» του Charles Dickens. Από τα Θεατρικά
Εργαστήρια Δήμου Σαρωνικού σε σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη.
Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου στα Καλύβια

«O Aγριάνθρωπος»
Οι εκδόσεις Καλέντη σε συνεργασία με το Public
Γλυφάδας, καλούν στην παρουσίαση του βιβλίου “Ο
Αγριάνθρωπος” του Γιάννη Κωνσταντάτου, δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Κ.
Καραμανλή 18 δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα).
Ομιλητές:
Σοφία Βούλτεψη βουλευτής Β’ Αθηνών
Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φιλόλογος

17/12/2017
Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” Ώρα:
20:00
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ.”
Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο με τον Βασίλη Λέκκα.
Παρασκευή 22/12/2017 Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”
Ώρα: 17:00 – 20:00
Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή για τα παιδιά των
Παιδικών Σταθμών.
Παζάρι με δημιουργίες από τα παιδιά, μουσική, παιχνίδι, face painting,εμφάνιση φωτογραφίας με τον Αϊ
Βασίλη και πολλές εκπλήξεις.

9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού &
Προϊόντων Μέλισσας
Tο «9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας», θα διεξαχθεί στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2017 στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας, στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια
Αττικής με δικό της περίπτερο. Στόχος της Περιφέρειας είναι
να προβάλλει και να αναδείξει τον πλούτο και την μοναδική
ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων της Αττικής. Στο
περίπτερό της, φιλοξενούνται 12 εκθέτες.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ εντός του εκθεσιακού χώρου θα
πραγματοποιηθεί και το 8ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού &
Προϊόντων Μέλισσας από τις 10 το πρωί έως το 9 το βράδυ.

«Ιμπεριαλισμός των Αθηναίων
και Αιγινητών σε σύγκρουση»
Διάλεξη του Προέδρου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού και καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, με
θέμα: «Ιμπεριαλισμός των Αθηναίων και Αιγινητών σε
σύγκρουση», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/12/17
και ώρα 19.00, στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»
Πλατεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα
Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, τ. Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ
Τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, φορητό: 6937781003,
Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892
e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017
από τις 10 π.μ. έως 5 μ.μ.
στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2)
Στο Παζάρι μας θα βρείτε
χειροποίητες δημιουργίες των μελών μας,
αλλά και είδη δώρων
που μας προσέφεραν ευγενείς χορηγοί.
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών του ΠΙΚΠΑ

"Μαθητική
Μουσική
Βραδιά"
"Μαθητική Μουσική Βραδιά" οργανώνει ο Σύλλογος
Γονέων
και
Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Π. Φώκαιας, την
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου
18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
σχολείου. Η εκδήλωση
τελεί υπό την αιγίδα του
Δήμου Σαρωνικού
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Έκπτωση 20% στα αυθαίρετα
του Δήμου Λαυρεωτικής που
θα υπαχθούν στο νέο νόμο
Στα πλαίσια του νέου νόμου 4495/2017 «Έλεγχος και
Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167/Α’/3-11-17, προβλέπεται έκπτωση 20%
για όσα αυθαίρετα κτίσματα είναι εντός περιοχών υπό πολεοδόμηση και θα υπαχθούν στη ρύθμιση του Νόμου.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής για την εφαρμογή της διάταξης
αυτής θα χορηγεί βεβαιώσεις, για όσες
ιδιοκτησίες είναι εντός
των παρακάτω περιοχών με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη.
Περιοχές υπό πολεοδόμηση για το Δήμο
μας είναι:
Δ.Ε. Λαυρίου: Άνω
Όρια -Πράσινη Αλεπού,
Λιμάνι Πασσά – Πουνταζέζα, ΒΙΠΑ Λαυρίου.
Δ.Ε. Κερατέας: Πανόραμα- Αγία Μαρίνα- Τουρκολίμανο,
Περιγιάλι- Τσονίμα -Τρεχαντιέρα, Βρωμοπούσι (ή Καλοπήγαδο), Πόρτο Εννέα. Σπηλιαζέζα -Αγιασμόθι, Ελιές,
Βένιο, Βίντζι (Α, Β, Γ Λιμανάκια) Δασκαλειού, Κακή Θάλασσα, Βγέθι.

Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), της επιχείρησης

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Από την Περιφέρεια πληροφορηθήκαμε ηλεκτρονικώς, ότι «Στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με το με αρ. πρωτ.
οικ.45085/17 έγγραφο ο φάκελος
τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:
Α) τίτλο έργου: “Ιαματική πηγή
ζεστών και κρύων λούσεωνυδροθεραπευτήριο - σνακ μπαρ,
καφετέρια αναψυκτήριο, χώρους
υγιεινής, αποδυτήρια, χώρους
στάθμευσης και χώρους διαμορφωμένους με γκαζόν’’, υποκατηγορία Α1, ομάδα 6η, α/α: 10
(Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές
αυτών εγκαταστάσεις)

Β) θέση έργου: η περιοχή μελέτης
βρίσκεται μεταξύ των όρμων της
Βουλιαγμένης και της Βάρης,
Λίμνη Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη Αττικής, Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, στην ΠΕ
Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Να παραμείνουν ελεύθεροι οι χώροι στάθμευσης της γραμμής 3 Μετρο
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, εξέδωσε ψήφισμα το
οποίο θα καταθέσει προς κάθε αρμόδια υπηρεσία με το οποίο διαφωνεί με την εκμίσθωση - αξιοποίηση υπαίθριων επιφανειών στους
σταθμούς Δουκ. Πλακεντίας και Εθνικής Άμυνας της γραμμής 3 της
ΜΕΤΡΟ και της χρέωσης των χρηστών του με μέση τιμή 6 ευρώ.
Σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της μίσθωσης, η χρέωση της
στάθμευσης για τις 4 πρώτες ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2
ευρώ και η 12ωρη τα 6 ευρώ.
Η σχετική εισήγηση και το σχέδιο ψηφίσματος τα οποία και εγκρίθηκαν, από το Δημοτικό Συμβούλιο γράφουν μεταξύ άλλων:
Οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να λειτουργούν κατ ελάχιστον τις
ώρες λειτουργίας του Μετρό, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και

αργιών. Όπως είναι κατανοητό, σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανέχειας για όλους τους πολίτες η επιβάρυνση με ένα επιπλέον σημαντικό έξοδο, θα επιβαρύνει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τον
καθημερινό προϋπολογισμό τους και συνεπώς τη δυνατότητα τους
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους.
...η επιλογή αποθαρρύνει και αποτρέπει τους πολίτες από τη χρήση
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Καταλήγοντας δε το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει σαφώς τη ρητή και
πλήρη αντίθεση του, στην προοπτική υλοποίησης της διαδικασίας και
καλεί και όμορους Δήμους να αντιταχθούν με τον ίδιο τρόπο και για
τους ίδιους λόγους.

“Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού”
Ο καπιταλισμός ως κοινωνικο-οικονομικό σύστημα διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων, κατά το δεύτερο
μισό του εικοστού αιώνα, δέχτηκε την
αυστηρότερη κριτική, κυρίως από την
αριστερή διανόηση της σχολής του

μαρξισμού. Η κύρια κατηγορία που του
προσάπτεται είναι ότι γεννάει τις κοινωνικές και ταξικές ανισότητες και τον
ανταγωνισμό στον κόσμο.
Ο συγγραφέας του βιβλίου, Δημ. Τσαρδάκης διδάκτωρ φιλοσοφίας του
παν/μιου Johann Wolfgang Goethe της
Φραγκφούρτης και ομ. καθηγητής του
παν/μίου Πατρών, “Οι επτά ψυχές του
καπιταλισμού” επιχειρεί να ανατρέψει
αυτή την εικόνα.
Με τα μεθοδολογικά εργαλεία της ανθρωπολογίας και της ψυχογενετικής
επιχειρεί μία ανάλυση του καπιταλιστικού φαινομένου.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία μακροχρόνια ιστορική διαδικασία αντιπαράθεσης του ανθρώπου με την φύση

και τα προϊόντα της, που είναι και προϊόντα του πολιτισμού.
Συνεπώς, το “σωματίδιο” του καπιταλισμού θα πρέπει να αναζητηθεί στην
πρώτη περίφραξη γης και στις ενδιάθετες ψυχογενετικές ενορμήσεις του
Sapiens, οι οποίες, με τη σειρά τους,
καναλιζάρουν και χειραγωγούν τα συστήματα αναγκών της κοινωνίας και κατευθύνουν
τις
κοινωνικές
και
φαντασιακές επενδύσεις.
Το βιβλίο στο σύνολό του είναι μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση του καπιταλισμού, μία άποψη που
προσιδιάζει περισσότερο στο φιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας.
Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6, Βούλα,
Τηλ. 210 8959.004, 6937153052.
――――――――

Γ) φορέα έργου: “ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή η Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών,
στην οποία καλείται το κοινό να
ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού:
Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00,
τηλ.: 210-6984302)
Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο
ΛΟΓΟΣ» στις 30/11/2017 με αρ.
πρωτ. 248201/17».
Με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας που επικοινωνήσαμε
στο τηλέφωνο που αναγράφουν,
δεν καταφέραμε να πληροφορηθούμε, γιατί δεν βρήκαν τον φάκελο, όπως μας είπε η κυρία που
μας εξυπηρέτησε, ψάχνοντας για
αρκετή ώρα είναι αλήθεια. «Πιθανόν να έρθει μέσα στην ημέρα»,
κατέληξε (1/1/217).
Στην “άγνωστη” εφημερίδα που
δημοσιεύθηκε και ανατρέξαμε δεν
βρήκαμε τίποτα άλλο από αυτό
που γράφουμε παραπάνω!

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 11 π.μ.
στην Πνευματική Εστία Βούλας
(Ζεφύρου 2 Βούλα)
Παρουσιάζουν:
Κώστας Βενετσάνος
δημοσιογράφος
Δημήτρης Τσαρδάκης
Δρ. φιλοσοφίας
Δημήτρης Καρούσης
ποιητής
Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί
με μουσική.
Στο πιάνο η Χριστίνα Γκουντέλια

ΕΒΔΟΜΗ
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"Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί"
Πάνος Σκουρλέτης
Συνέχεια από τη σελ. 3
όπως η έγκριση ενός Προϋπολογισμού, ή ενός Τεχνικού Προγράμματος. Ακόμη, η κατάτμηση των προτεινόμενων αποφάσεων, ώστε η διαφωνία σε ένα θέμα
να μη συνεπάγεται την ολοκληρωτική απόρριψή τους,
εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σημεία τριβής.
...Θέλω να τονίσω ότι η ταύτιση της αναθεώρησης
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
την απλή αναλογική, αδικεί τις προσπάθειες όλων
μας. Στο ερώτημα εάν η απλή αναλογική θα λύσει τα
προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, η απάντηση είναι ότι
η επίλυση των προβλημάτων δεν εξαρτάται από μία
και μόνη παρέμβαση, όσο σημαντική κι αν είναι αυτή.
Στο ερώτημα, όμως, εάν η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη
την απλή αναλογική, απαντούμε απερίφραστα ναι.
Την έχει ανάγκη για πολλούς λόγους που σχετίζονται
με την λαϊκή συμμετοχή και τη συνοχή των τοπικών
κοινωνιών.
Την έχει ανάγκη επειδή η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας υπηρετείται από την απλή αναλογική στον
μέγιστο βαθμό κι αυτό, τελικά, συνιστά ένα ισχυρό
θεσμικό «τείχος προστασίας» που δεν εξαρτάται από
την ικανότητα ή μη των προσώπων, αλλά από τις
ανάγκες, την κρίση και τις επιλογές των πολιτών.
Τη χρειάζεται επειδή η αυτοτέλεια των δήμων δεν
μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς στη βάση της διακυβέρνησης με τις ψήφους των άλλων. Επειδή πρέπει, επιτέλους, οι έδρες να κατανέμονται στη βάση
της πραγματικής εκλογικής δύναμης και όχι ένα παραμορφωτικό σύστημα να τις υφαρπάζει στο όνομα
της ισχυρής διακυβέρνησης, η οποία ακόμη και σήμερα δεν είναι εγγυημένη.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι για τα περισσότερα τοπικά ζητήματα οι λύσεις είναι προφανείς και συγκεντρώνουν ευρύτερες συναινέσεις. Θεωρώ ότι η απλή
αναλογική μπορεί να λειτουργήσει αναζωογονητικά
φέρνοντας νέες δυνάμεις στο προσκήνιο. Να ενδυναμώσει την κουλτούρα των συνεργασιών και να επιτρέψει τη διακίνηση περισσότερων ιδεών ως προς τη
διαχείριση των τοπικών ζητημάτων.
Στη βάση όλων αυτών:
· Καθιερώνεται ως εκλογικό σύστημα και για τους
δύο βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η απλή αναλογική για το σύνολο των εδρών των οικείων Συμβουλίων.
· Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών αποσυνδέεται από το χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών.
· Κατηγορίες κωλυμάτων εκλογιμότητας – όπως η γενική απαγόρευση να θέσουν υποψηφιότητα όλοι όσοι
έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο,
ακόμα και ορισμένου χρόνου (λ.χ. δίμηνη, πεντάμηνη
κ.λπ. σύμβαση εργασίας) – οι οποίες περιορίζουν
υπέρμετρα σε σύγκριση με τον επιδιωκόμενο σκοπό
το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής στα τοπικά δη-

μόσια πράγματα, εξορθολογίζονται(!).
· Διευκολύνεται η συμμετοχή μικρών παρατάξεων,
ομάδων πολιτών και τοπικών κινημάτων, καθώς η ανάδειξη των οργάνων των Κοινοτήτων (Συμβούλια)
αποσυνδέεται από την ανάδειξη του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι ένας συνδυασμός μπορεί να κατέλθει και αυτοτελώς σε μία μόνο
Κοινότητα και, αντίστροφα, ένας συνδυασμός υποψηφίων για το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαιτείται να καταρτίζει ψηφοδέλτιο και για τις
Κοινότητες.
· Εισάγεται η εκλογή με ενιαίο (όχι δηλαδή παραταξιακό) ψηφοδέλτιο των μονομελών οργάνων-εκπροσώπων των πολύ μικρών Κοινοτήτων.
Αλλαγές σε επίπεδο Διοίκησης
· Η συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων των
Δήμων και των Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην
αναλογική συγκρότηση των οικείων Συμβουλίων.
Όπως είναι λογικό, το σύστημα της απλής αναλογικής, ως βασικός μηχανισμός εκδημοκρατισμού, διαχέεται στο σύνολο της οργάνωσης και λειτουργίας
των ΟΤΑ.
· Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και, δευτερευόντως, της Οικονομικής Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί
αποτελεσματικά σε χαμηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται στις Κοινότητες.
· Ενισχύονται και θεσμοποιούνται οι διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή και
ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συναινέσεων.
Θεσμοί Κοινωνικής Συμμετοχής και Ελέγχου
· Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων
του Δήμου, αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας.
· Ο θεσμός του δημοψηφίσματος επεκτείνεται και σε
επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να
διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δημοψήφισμα, ακόμα και για
θέματα που δεν ανάγονται στη με τη στενή έννοια
αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή (συμβουλευτικού υποχρεωτικά στην περίπτωση
αυτή) δημοψηφίσματος για κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος.
Για ειδικότερα δε, ζητήματα προβλέπεται απλοποίηση της διαδικασίας διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων, με ταυτόχρονη αποσύνδεση του θεσμού από
τη βούληση της κεντρικής εξουσίας και ενδυνάμωση
του κοινωνικού ελέγχου.
Στο επίπεδο της διάρθρωσης των Δήμων και της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης:
⦁ Οι Δημοτικές Ενότητες (προ-Καλλικρατικοί Δήμοι &
Κοινότητες) διατηρούνται μόνο ως εκλογικές περι-

φέρειες, για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων
των προ-Καλλικρατικών Δήμων στα Δημοτικά Συμβούλια.
⦁ Ο θεσμός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
(προ-Καποδιστριακοί Δήμοι & Κοινότητες) διατηρείται. Το καθεστώς τους ενοποιείται και απλοποιείται,
ώστε πλέον να αντιμετωπίζονται – με εξαίρεση τις
πολύ μικρές κοινότητες – ενιαία ως Κοινότητες.
⦁ Οι αρμοδιότητές τους αυξάνονται, συνοδευόμενες
και από τμήμα του εκάστοτε δημοτικού προϋπολογισμού που θα επιφυλάσσεται υπέρ των Κοινοτήτων, το
οποίο θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες
του συμμετοχικού προϋπολογισμού.
⦁ Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων Κοινοτήτων όπου προκύπτει ανάγκη, ακόμα και σε Δήμους
που δεν προήλθαν από διαδοχικές συνενώσεις, με
βάση αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων,
ιδίως στα αστικά κέντρα (γειτονιές).

H “απλή Αναλογική” είναι
για τους αληθινούς Ηγέτες·
τους δημοκράτες!
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης και οι περισσότεροι Δήμαρχοι εκφράστηκαν απερίφραστα κατά της
“απλής Αναλογικής” στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εκείνο που χρειάζονται κατά την ευφυή - συνθηματολογική έκφραστη του Προέδρου, είναι η “απλή...
λογική”! Αυτήν ακριβώς θέλουμε να διατυπώσουμε κι
εμείς:
Ο αληθινός δημοκρατικός Ηγέτης είναι εκείνος που
πείθει με τη δύναμη των επιχειρημάτων και του ορθού
λόγου, την πλειοψηφία του λαού και των εκπροσώπων του. Οι αυταρχικοί “ηγέτες” του κομματικού σωλήνα θέλουν τους Συμβούλους - δημοτικούς και
περιφερειακούς - και τους βουλευτές “τους”, στην
...κωλοτσέπη!
Ένας συγχωρεμένος πια, δήμαρχος γειτονικού
Δήμου, όταν του είπα πως θεωρώ ως «μεγαλύτερη
επιτυχία της θητείας μου ως πρώτου ιστορικά και μοναδικού Αντιδημάρχου Βούλας, με αρμοδιότητα την
εκπροσώπηση του Δήμου και με πλούτο επιτυχιών σε
χρόνιες διεκδικήσεις του Δήμου, θεωρούσα (και
θεωρώ) την ανατροπή προπαρασκευασμένης κομματικά απόφασης, κατά συγκεκριμένου προγράμματος
έργων, με προϋπολογισμένους κομματικούς ψήφους
10-9, κατά των θέσεών μου, την μετέτρεψα με την
πειθώ των επιχειρημάτων μου κυρίως, σε 16-3 υπέρ
των θέσεών μου. Αυτή είναι η δημοκρατία και έτσι
μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά θέλει ικανότητα, γνώσεις, επιχειρηματολογία, διαλακτικότητα και διπλωματική ικανότητα! “Δύσκολα”, θα μου πείτε. Δύσκολα,
αλλά οι ηγέτες είναι για τα δύσκολα». Όταν του τα
είπα αυτά, μου απάντησε ότι είμαι αιθεροβάμων!
Αιθεροβάμων ή υψιπετής, το θέμα είναι ότι λειτούργησε αποτελεσματικά και ικανοποιητικά.
Στο προσεχές φύλλο, θα αναπτύξω αναλυτικότερα
τις απόψεις μας, πάνω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
μιας και έχουμε αφιερώσει μια ζωή σ’ αυτήν και μέσα
από την αυτοδιοικητική διαδικασία και ως δημοσιογράφοι για σαράντα χρόνια.
Κώστας Βενετσάνος
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Νησιά Αιγαίου
Προσέγγιση στη γεωλογική
δοκιμασία
του ελλαδικού χώρου
Φαίνεται ότι πριν από δέκα εκατομμύρια χρόνια, ολόκληρη
η Ελλάδα στεριά και θάλασσα ήταν μια μονοκόμματη ξηρά,
που άκουγε στο αττικό όνομα Αιγηίς και προσκολλημένη
σε συνεχή στεριά με τη Μικρά Ασία.
Αυτός δε ο ενιαίος ελλαδικός χώρος της Αιγηίδος πριν από
10 εκατομμύρια χρόνια σε κάποια φάση εξελικτική του γεωλογικού κύκλου, άρχισε να κομματιάζεται και να διαμελίζεται.
Καθώς δε η ξηρά δηλαδή η στεριά, έσπαζε και διαρρηγνυόταν, τα ρήγματα που είχαν δημιουργηθεί άρχισαν να γεμίζουν με νερό και να δημιουργούν μεγάλες φυσικές λεκάνες,
δηλαδή λίμνες με ολόγυρα τους ξηρά που κρατούσαν φυλακισμένα τα νερά τους, αλλά και λίμνες που τα νερά τους
διέφευγαν προς τη θάλασσα, ή αλλιώς λιμνοθάλασσες.
Με το πέρασμα δε των εκατομμυρίων χρόνων, από τα βάθη
της θάλασσας άρχισαν να αναδύονται και να αναφαίνονται
πέτρινοι άμορφοι σχηματισμοί.
Περνώντας στα 700 χιλιάδες πριν από σήμερα χρόνια, ο
προοδευτικά διαμελισμός αυτής της Αιγηίδος, άρχισε να
δίνει δειλά - δειλά την εικόνα του Αιγαίου πελάγους με την
διαμόρφωση των νησιών του.
Παρ’ όλα ταύτα η περιοχή της Κρήτης εξακολουθούσε να
βρίσκεται σε προσκόλληση χερσαία με τον με τον λοιπό
ελλαδικό χώρο, το ίδιο και η Αττική με την Εύβοια , αλλά
και η Σάμος, Χίος Λέσβος μια ενιαία στεριά να είναι με
ξηρά σε συνέχεια με την Μικρά Ασία.
Νομίζω ότι αυτά σαν εισαγωγή και απόλυτα σχηματικά ήταν
κάπως αρκετά για να προχωρήσομε πιο αναλυτικά στο χρονολογικό ιστορικό της γεωλογικής εξέλιξης των γεγονότων για τον τόπο που ζούμε.
Γυρνάμε όμως πίσω τον χρόνο και μαθαίνομε, ότι ο ελλαδικός χώρος και μέχρι πριν από 145 εκατομμύρια χρόνια
(Jurasic period) δεν ήταν παρά ένα τμήμα του βυθού της Τηθύος, μιας θάλασσας μεγάλης που χώριζε τις δύο τότε
υπάρχουσες ηπείρους, δηλαδή την Γκοντβάνα (Gondwanal)
που ήταν στο νότιο ημισφαίριο και συμπεριελάμβανε την
σημερινή Ν. Αμερική, Ινδίες, Αφρική, Αραβία, αλλά και
Αυστραλία και. Ανταρκτική, και από την την Λαυρασία
(Laurasial) που ήταν στο βόρειο και αφορούσε τη σημερινή
Γροιλανδία, Β. Αμερική, Ευρώπη και Ασία.
Γυρνάμε χρονικά ακόμη στον παλιότερο και πρώτο γεωλογικό χρόνο, και μαθαίνομε ότι στην επιφάνεια της Γης
δεν υπήρχε παρά μία και μοναδική πρωτοήπειρος, η Παγγαία (Παν-Γαία) γύρω της δε μία και μοναδική θάλασσα, η
Πανθάλασσα. Η Παγγαία ακόμη ήπειρος κατά το πρωταρχικό φαινόμενο του γεωλογικού διαμελισμού, είναι αυτή
που έδωσε τις παραπάνω δύο μικρότερες ηπείρους Γκοντβάνα και Λαυρασία.
Ανάμεσα δε σε αυτές τις όπως είπαμε θυγατρικές της ηπείρους, διαχωριστικό σύνορο αναφέρεται να ήταν η μεγάλη
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θάλασσα της Τηθύος (= θάλασσα που το νερό της τρέφει τη
γη;).
Σε κάποια τώρα γεωλογική εξελικτική διεργασία φαίνεται,
ότι από τον βυθό της Τηθύος άρχισαν να αναδύονται μερικά από τα πρώτα τμήματα της ελληνικής γης, αλλά και
αυτά πάλι, και πριν από 12 εκατομμύρια χρόνια, για άγνωστο
ίσως λόγο, άρχισαν σταδιακά πλην προσωρινά να καταβυθίζονται.
Συμπεραίνεται όμως πως σε μερικές περιοχές του χερσαίου ελλαδικού χώρου, που προφανώς δεν είχαν πλήρως
καταποντιστεί, το κλίμα όταν κάποτε άρχισε να μεταβάλλεται προς το θερμότερο και τροπικό ή υποτροπικό, η γη κάτω
από αυτές τις καινούργιες περιβαλλοντολογικές συνθήκες
άρχισε να χορταριάζει και να στοιχειοθετεί μια πρωτόγονη
βλάστηση.
Οι γεωλόγοι μάλιστα αυτό το εξελικτικό γεγονός το επιβεβαιώνουν από ευρήματα σε απολιθωμένα λείψανα φυτών,
σαν αυτά του δάσους της Λέσβου. Ενοχοποιούν μάλιστα
σχετικά γι’ αυτή την οικολογική ανάπλαση, κάποια πιθανή
ηφαιστειακή αναζωπύρωση ως αφορμή για βλάστηση με
το ανέβασμα της θερμοκρασίας.
Πάντως η πρωταρχική έναρξη της ανάδυσης του ελλαδικού χώρου πιθανολογείται να έχει γίνει πριν από 45 εκατομμύρια χρόνια, και με αρχή κατεύθυνσης από τα
ανατολικά προς τα δυτικά...
Συνεχίζομε την γεωλογική μας περιήγηση και φτάνομε σταδιακά στα πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια και μάλιστα
προς το τέλος της Ολιγοκαίνου περιόδου, χρονικά δε περπατώντας προς το μέσον της Μειοκαίνου, όπου βρίσκομε
τον ελληνικό χώρο να είναι ενωμένος με την Μικρά Ασία
και να αποτελεί μια ενιαία και συνεχή στεριά, την Αιγηίδα,
και την οποία στην αρχή του άρθρου συναντήσαμε.
Την
Αιγηίδα
εκείνη
την
εποχή, δείχνεται να την διασχίζει
μια
αύλακα γεμάτη
θάλασσα
που
έχει
ονοματιστεί “Μεσοελληνική αύλακα”.
Αυτή η Μεσοελληνική αύλακα
εικάζεται
ότι
είχε μήκος 130 χιλιομέτρων και πλάτος 40 χιλιομέτρων, ξεκινούσε από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, κατέβαινε δε και
έφτανε μέχρι τις Κυκλάδες, και περνούσε μέσα από τις
περιοχές Καστοριάς, Γρεβενών Τρικάλων και Καρδίτσας.
Στο κατέβασμά του το θαλασσινό της νερό, αποκολλούσε
και παράσερνε και αλληλοχτυπώντας στρογγύλευε ογκώδεις πέτρες τις οποίες σε κάποιες θέσεις συσσώρευε σε
πρωτοφανή βαθμό, δίνοντας και τη γένεση βραχωδών κροκαλοπαγών μορφωμάτων, ενδεικτικά δε σε κορύφωση αντιπροσωπευτικά πιθανολογείται να είναι σχετικός και ο
σχηματισμός των Μετεώρων.
Το γεωλογικό κομμάτιασμα της Αιγηίδος πιθανολογείται
ότι ολοκληρώθηκε πριν από περίπου από 700 χιλιάδες χρόνια από σήμερα.
Στα πριν από 5-6 εκατομμύρια χρόνια, έχομε και την Μεσόγειο που εξελίσσεται από τη μια της μεριά σε μία περιθωριακή θάλασσα του Ατλαντικού Ωκεανού και από την άλλη
να βρίσκεται σε μία διαχωριστική αποξένωση από τον Ινδικό Ωκεανό.
Αυτή η εν πολλοίς γεωλογική αποξένωση, και με τα ποτάμια
από Ευρώπη και Αφρική να υπολείπονται προς τη Μεσόγειο
σε παροχές νερού, και αφ’ ετέρου ως εικάζεται κάποια κλιματική αλλαγή με αύξηση της θερμοκρασίας και μεγαλυτέρα
σε ρυθμό εξάτμιση του θαλασσινού νερού, επέφερε

μια”κρίση αλμυρότητας στη Μεσόγειο” με όλες της εξ αυτής
οικολογικές συνέπειες.
Ο περιορισμός δε του ήδη λιγοστευμένου θαλασσινού
νερού, του κρατημένου περιοριστικά σε επί μέρους φυσικές λεκάνες μέσα στις οποίες είχε γίνει μεγάλη εναπόθεση
ευμεγέθων εβαποριτών* συνδέεται και με την γένεση
εστιών πηγών πετρελαίου.
Τα πράγματα στο οικοσύστημα μεταβάλλονται αλυσιδωτά
σε καταστάσεις ανατάραξης και ιδία όταν κατ’ εκείνη την
περίοδο το κλίμα γίνεται θερμότερο και με υγρασία πιο μεγάλη, πράγμα που συμπεραίνεται από μια πανίδα και χλωρίδα αφρικανικού τύπου, που έχει αναπτυχθεί στον ελλαδικό
χώρο και μάλιστα στο Πικέρμι, αλλά και αλλού όπως σε
Αθήνα, Τανάγρα, Εύβοια Κιούρκα, Χίο, Σάμο, Κω, Ρόδο.
Αυτό μάλιστα καταδεικνύεται και με τα ανακαλυφθέντα απολιθωματικά λείψανα πιθήκων, ιππαρίων, ελάφων, γαζελών
ρινοκέρων, και ζώων προβοσκιδωτών, τρωκτικών, ερπετών,
χελωνών κ.λπ..
Το σημαντικό αυτής της ανακάλυψης στοιχειοθετείται από
την παγκοσμιότητα του γεγονότος ως απόλυτα αναγνωρίσιμου, αφού και επιστημονικά παραχωρήθηκε μια βαθμίδα
υποδιαίρεσης του γεωλογικού χρόνου στο Μειόκαινο ως
“Πικερμική βαθμίδα”.
Πριν από 5 εκ. χρόνια η ηπειρωτική Ελλάδα εξακολουθούσε να αποτελεί μια ενιαία στεριά με την Μικρά Ασία και
μόνο κατά το βόρειο Αιγαίο να έχει σχηματισμένη τη θάλασσα.
Σε αυτή τη σταδιακή εξέλιξη, αναταραχές γεωλογικές με
τεκτονικές θαλάσσιες καταβυθίσεις σε Μακεδονία, Στερεά
και Πελοπόννησο αλλάζουν το σκηνικό.
Στην τελευταία δε με ιζήματα περίπου κατά το τέλος της
πλειοκαινικής περιόδου, ήτοι πριν από 1,6 εκ, χρόνια διαμορφώνεται και ο Κορινθιακός κόλπος.
Η Αφρικανική πλάκα υποβυθίζεται κάτω από την πλάκα του
Αιγαίου και δημιουργείται το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου,
που ξεκινά από το εν ενεργεία Σουσάκι του Λουτρακίου και
από τα Μέθανα περνά στη Μήλο, μετά στη Σαντορίνη και
Νίσυρο.
Πριν πάλι από 500 χιλιάδες ή και 1 εκατομμύριο χρόνια, η
θάλασσα στο χώρο του Αιγαίου αρχίζει να υποχωρεί και να
δίνει την ανάδυση και δημιουργία ξηράς στις Κυκλάδες,
αλλά και ανάμεσα σε Πελοπόννησο και Κρήτη.
Με τις ενεργοποιήσεις των ρηγμάτων και τις συνεχείς καταβυθίσεις το Αιγαίο βρίσκεται σε μια ασταμάτητη αναταραχή.
Στα 18 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, η θάλασσα του
Αιγαίου συμβαίνει να είναι σε στάθμη 100-125 μέτρα πιο χαμηλά από τη σημερινή. Στα 10 χιλιάδες χρόνια πριν, ήτοι της
Πλειστοκαινικής εποχής, μοναχά 25-30 μέτρα πιο χαμηλά.
Αλλά από την Ολόκαινο και μετά η στάθμη φαίνεται να ανεβαίνει και κατά δε την ρωμαϊκή εποχή να γίνεται 2 μέτρα
πιό πάνω από τη σημερινή.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω πως λόγω των συνεχών διακυμάνσεων της στάθμης της θάλασσας στον ελλαδικό χώρο,
πολλά είδη από τη ζωϊκή πανίδα απομονώθηκαν και εγκλωβίστηκαν στα διάφορα νησιά και αναγκαστικά προσαρμόστηκαν στο νέο τους φυσικό περιβάλλον, όπως οι νάνοι
ελέφαντες και νάνοι ιπποπόταμοι σε Τήλο, Κρήτη, Κύθηρα,
αλλά και παλαιοί οικισμοί και λιμάνια καταποντίστηκαν.
Τελευταία δε με τις σύγχρονες μετρήσεις παρατηρείται
ακόμη ότι το Ν.Α. Αιγαίο κινείται πλησιάζοντας την Αφρική
με ταχύτητα των 5 χιλιοστών το κάθε έτος.
Αυτά για σήμερα.
* εβαπορίτης: Ανθρακικά, θειικά και άλλα άλατα που λόγω εξάτμισης συσσωρεύτηκαν στο βυθό μιάς κλειστής θάλασσας

Βοηθήματα
1) Απ. Αλεξόπουλος: Η γέννηση των νησιών
2) ‘Λεξικό αρχαίου κόσμου ‘’ εκδ .Δομή
3 Εγκυκλ. Λεξικό Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα
4) Εγκυκλ. Λεξικό ‘’Ήλιος’’
5) Ιστορία ‘Ελλ. ΄Εθνους .Εκδοτική Αθηνών
6) Δαν. Πόρτολου: ‘’Βραχώδεις ακτές και νησίδες’’
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Πρωτογενές πλεόνασμα!!!
«Οι στόχοι του προγράμματος του 2017 και
2018 θα επιτευχθούν...με χαμηλότερες
συντάξεις και τις υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης». απάντησε ο Πιερ Μοσκοβισί
σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή.

Έτσι θα βγει το πρωτογενές πλεόνασμα που έχουν
υπογράψει οι “ιθύνοντες νόες της Βουλής των Ελλήνων” για τον επόμενο χρόνο. Θα μας στραγγίξουν,
δηλαδή, κανονικά. Μέχρι θανάτου· με πείνα, με ανεργία, με αυτοκτονίες.

ξαν νόμο για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, χωρίς
κοινό, χωρίς ακροατήριο...
Ετσι, όπως μαθαίνουμε, βρίσκονται στην Αθήνα τα γεράκια της Κομισιόν και εκβιάζουν ώστε, έως το Μάιο
του 2018 να καλύπτεται το 70% των διαδικασιών....

Ξεκίνησαν δουλειά
τα “κοράκια”!

“Σένγκεν” για Έλληνες
στα αεροδρόμια της Γερμανίας

29 Νοεμβρίου 2017, ξεκίνησαν οι πλειστηριασμοί με το
νέο νόμο, ηλεκτρονικά και μέσα στα συμβολαιογραφεία! Οι “δανειστές” μας, αφού αφαίμαξαν τις οικονομίες μας, τώρα ήρθε η ώρα να πάρουν και την ακίνητη
περιουσία μας, γιατί πλέον δεν μπορούμε να την συντηρήσουμε χωρίς σύνταξη και δουλειά. Γι’ αυτό έφτια-

Σε “καραντίνα” μπαίνουν οι Ελληνες που ταξιδεύουν
στη Γερμανία. Παραβιάζοντας κάθε συνθήκη ελέγχουν
τους Ελληνες, στους οποίους δεν επιτρέπουν να αποβιβαστούν μέσω της φυσούνας, αλλά με λεωφορείο και
τους πάνε για εξονυχιστικό έλεγχο! Αυτή είναι η Ε.Ε.!

Iστορικές ανακρίβειες συνοδεύουν ελληνικά εκθέματα στο Μουσείο Γκετί!
Η ελληνική λέξη «Μουσείο», δήλωνε τα ιερά τεμένη
τα αφιερωμένα στη λατρεία των εννεάδιμων Μουσών των
θυγατέρων του Δία και της Μνυμοσήνης, και εκεί καλλιεργούνταν οι τέχνες, τα γράμματα, η μουσική, η ποίηση, η φιλοσοφία, ο χορός και η αστρονομία! Κατά την Ρωμαϊκή
κατοχή τα Μουσεία μετατράπηκαν σε χώρους φιλοσοφικών συζητήσεων, ενώ κατά το Μεσαίωνα οι αριστοκράτες
παρουσίαζαν διάφορες συλλογές τους και κατά την Αναγέννηση γίνονταν συγκεντρώσεις, στις οποίες ανέλυαν
εκπρόσωποι από την πλούσια τάξη των αστών, θεωρίες
Ελλήνων φιλοσόφων, γύρω από στρογγυλά τραπέζια.
Μέσα απ’ αυτές τις γνώσεις γεννήθηκε η επιθυμία για Δημοκρατική διακυβέρνηση και αυτές τις συναθροίσεις τις
ονόμαζαν «Εγκυκλοπαίδειες» (= εν+κύκλος+παιδεία)!!!
Σήμερα τα Μουσεία στεγάζονται σε ειδικά κτίρια, είναι
πολλών ειδών και παίρνουν το όνομά τους από τα είδη που
εκθέτουν, με κύριο σκοπό τους τη μελέτη και την ψυχαγωγία των λαών, για να ανυψωθεί το πολιτιστικό τους επίπεδο!!!
Ένα μεγάλο ιδιωτικό Μουσείο καλών τεχνών, βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον
ζάπλουτο (=Ζευς+πλούτος) και εκκεντρικό Ζαν Πολ Γκετί
το 1954, ο οποίος μετά το θάνατό του το 1976, άφησε το
μεγαλύτερο μέρος της τεράστιας περιουσίας του στο Μουσείο, που ήταν και είναι «η χαρά της παγκόσμιας αρχαιοκαπηλίας», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της
εφημερίδας “Los Angeles Times”!!! Τον τελευταίο αιώνα με
τη βοήθεια ανθελλήνων - Ελλήνων και με την ανοχή ανωτέρων αρχών, φυγαδεύτηκαν από την Ελλάδα χιλιάδες μοναδικά και ανεπανάληπτα
σε τέχνη και αξία
δημιουργήματα του ελληνικού Μεγαλείου, τα οποία για
αιώνες τα φύλαγε η μάνα Γη, από τους διάφορους κατακτητές και τα πούλησαν οργανωμένα κυκλώματα, δια
μέσου Γερμανίας και Λονδίνου, στο Μουσείο του Γκετί!!
Εκεί βρίσκεται το ανεκτίμητης αξίας χρυσό στεφάνι
της Μακεδονικής Δυναστείας επί εποχής του Φιλίππου,
που κλάπηκε από τον τύμβο της Αμφίπολης στις αρχές του
1900 και το οποίο από μόνο του μαρτυράει σε ποιον ανήκει ο τάφος της Αμφίπολης, που προς το παρόν είναι αιχμάλωτος στους δύο χαρακτηριστικούς όρους της Σικελικής
Μαφίας, δηλαδή την «Ομερτά» (απαγόρευση παροχής
πληροφοριών) και την «Κόζα Νόστρα», που σημαίνει “τα
πράγματά μας” με την έννοια «της οικογενειακής υπόθεσης»!!!
Στο Μουσείο Γκετί βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός αμφορέας του Νικόδημου, του 340 π.Χ. και ο αρπιστής της
Κυκλαδικής τέχνης, κατασκευασμένος περίπου το 2500
π.Χ. και πάρα πολλά άλλα ελληνικά αριστουργήματα, ενώ
για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των αφελών, επιστρέφουν κάτι “θραύσματα” από δύο επιτύμβιες στήλες, προς
χάρη της καλής συνεργασίας με το ελληνικό Υπουργείο

Πολιτισμού, το οποίο θα τους στείλει διάφορα ελληνικά
εκθέματα, υποτίθεται με επιστροφή, αλλά όπως λέει ο
σοφός λαός: «ο Θεός και η ψυχή τους τι θα κάνουν»!!!
Ο τίτλος της πολιτιστικής εκδήλωσης που θα παρουσιάσει τα ελληνικά εκθέματα, θα είναι… ”Αίγυπτος – Ελλάδα – Ρώμη, εφαπτόμενοι πολιτισμοί”!!!
Και θα
αναφέρεται στη σχέση των τριών πολιτισμών από την
Ύστερη Εποχή του χαλκού (1600-1100 π.Χ.) και τα Υστερορωμαϊκά χρόνια με κέντρο βάρους την Αίγυπτο!!!
Η ιστορική αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, γιατί
η Αίγυπτος, που η ονομασία της σημαίνει η χώρα που βρίσκεται “υπτίως του Αιγαίου” ήταν μια απέραντη έκταση με
πολλές πόλεις - κράτη που ήταν ελληνικές αποικίες με συνεχή σύνδεση με την μητροπολιτική Ελλάδα, από την
εποχή του Ωγύγου, βασιλιά της Αττικοβοιωτίας και του συνομήλικού του Φορωνέα, του δημιουργού του πρώτου ελληνικού έπους με το όνομα Φορωνίς και ιδρυτή του
Φορωνικού άστεος, που αργότερα το ονόμασε Άργος, από
το όνομα της γυναίκας του Αργείας ή του γιου του
Άργου!!!
Οι χρονολογίες κατ’ άλλους αρχαίους συγγραφείς
είναι πριν 30.000 χρόνια και κατ’ άλλους πριν 20.000 χρόνια από σήμερα!!! Με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα,
του γιου του Προμηθέα, που έγινε πριν 12.000 χρόνια από
σήμερα, η Μέση Γη μετατράπηκε σε Μεσόγειο Θάλασσα,
από τα νερά που μπήκαν από τα στενά του Γιβραλτάρ και
προέρχονταν από το λιώσιμο των πάγων της Β. Ευρώπης,
η οποία μέχρι τότε ήταν παγωμένη και ακατοίκητη και μετά
αποικήθηκε από υπερβόρεια και Ασιατικά φύλα, τα οποία
εκπολίτισαν οι αυτόχθονες κάτοικοι της Μεσογείου Θάλασσας, οι οποίοι σαν διεθνείς απόστολοι ταξίδεψαν, μετοίκησαν και μεταλαμπάδευσαν τον πολιτισμό τους στους
αμαθείς αποίκους, οι οποίοι μίλαγαν διαλέκτους με λίγες
λέξεις και με βαριά προφορά με ένα χαρακτηριστικό ήχο
«βαρ-βαρ», γι’ αυτό ονομάστηκαν βάρβαροι και το νόημα
της λέξης δια μέσου των αιώνων άλλαξε την σημασία του,
από τη δική τους απάνθρωπη συμπεριφορά!!!
Οι πρώτοι αυτόχθονες κάτοικοι όλων των παραλίων
της Μεσογείου Θάλασσας ήταν οι ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, που είχαν οργώσει όλα τα πελάγη
και είχαν ανακαλύψει και ονομάσει τις τέσσερις ηπείρους
(εκτός της Αυστραλίας) με βοηθό τον Πελασγαίο Ποσειδώνα, τον οποίο μεγάλωσαν ασώματοι άγγελοι με φτερά
οι λεγόμενοι Τελχίνες, σταλμένοι από την μάνα του Ρέα,
που συμβόλιζε την ροή του Κρόνου-Χρόνου που ήταν ο πατέρας του Ποσειδώνα του Δία και του Πλούτωνα!!!
Η ελληνική Μυθολογία δεν ήταν ούτε είναι Ιστορία,
αλλά περιέχει κάθε αλήθεια της ιστορίας με κωδικοποιημένες και αλληγορικές εκφράσεις και με συμβολικές έννοιες, για να μην καταλάβαιναν οι άσχετοι, ενώ οι
Έλληνες τα επιστημονικά τους επιτεύγματα τα διατηρού-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα

σαν με όρκο πίστης και τα γνώριζαν μόνο οι μυημένοι, που
τα συζητούσαν μέσα στους ναούς τους και τα ονόμαζαν
Μυστήρια!!! Όταν οι πελασγικές- ελληνικές αποικίες της
Αιγύπτου σταμάτησαν να έχουν επαφές με την μητέρα Ελλάδα, γιατί ήταν δύσκολη μέχρι αδύνατη η συγκοινωνία
λόγω της δημιουργίας της Μεσογείου Θάλασσας, οι πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων, οι Πελασγοί της Αιγύπτου
άρχισαν να παντρεύονται μαύρες γυναίκες και έτσι δημιουργήθηκε το γένος των Αιγυπτίων και το Αιγυπτιακό κράτος με τα δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που πάντα
είχε άριστες σχέσεις με τους Έλληνες!!! Οι πρόγονοι των
Ελλήνων οι Πελασγοί, ονομάστηκαν Έλληνες μετά τον
κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, του προπάτορα των Ελλήνων, από το γιο του, που λεγόταν Έλληνας και ο οποίος
απαίτησε, όταν έγινε βασιλιάς, από τους ομόαιμους και
ομόγλωσσους κατοίκους της Μεσογείου, δηλαδή τους ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ, να μετονομαστούν από το όνομά του σε ΕΛΛΗΝΕΣ. Μετά το θάνατό του, όμως, πάλι οι κάτοικοι κάθε
ελληνικής πόλης συνήθιζαν να παίρνουν το όνομα τους
από το όνομα του κάθε βασιλιά τους όπως Μίνωας- Μινωίτες, Φοίνιξ- Φοίνικες, ή της πόλης τους όπως Αθήναι-Αθηναίοι, Άργος- Αργείοι κ.τ.λ. και έτσι οι Έλληνες είχαν πάρα
πολλά ονόματα!!! Όλα τα έργα της Αιγυπτιακής χώρας
ήταν κατασκευάσματα του πρωτοπόρου πελασγικού- ελληνικού πολιτισμού, με τη συμμετοχή των Πελασγών-Μινυών, των υπηκόων του Πελασγού βασιλιά της
Λακεδαίμονας του Μινύα, που ήταν όλοι τεχνοκράτες και
πανεπιστήμονες!!! Τον λαμπρό αυτό πολιτισμό τον χρησιμοποίησαν σαν θεμέλιο και κινητήρια δύναμη για να αναπτύξουν τον δικό τους πολιτισμό διάφοροι λαοί, όπως και
οι Αιγύπτιοι, ενώ κάποιοι άλλοι λαοί, τον κατέστρεψαν
και από τα χαλάσματά του έκλεψαν, οικειοποιήθηκαν ή αντέγραψαν τον ελληνικό πολιτισμό, αφού άλλαξαν τις
ιστορικές χρονολογίες για να μπορούν να τον σφετεριστούν και αυτό συνεχίζεται δυστυχώς μέχρι σήμερα με
την ανοχή των αρμοδίων ελληνικών αρχών!!!
Δεν ήταν λοιπόν εφαπτόμενοι οι πολιτισμοί Αιγύπτου
και Ρώμης με τον ελληνικό, που ήταν ο πρώτος, γιατί ο
μεν πολιτισμός της Αιγύπτου ήταν εξαρτώμενος και καθοδηγούμενος από τον ελληνικό, ο δε πολιτισμός της
Ρώμη δημιουργήθηκε από την αντιγραφή των λεηλατημένων και κλεμμένων ελληνικών πολιτιστικών στοιχείων !!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Απάτη με δωροεπιταγές
σε super market!
Το τελευταίο χρονικό διάστημα διακινούνται απατηλά - παραπλανητικά διαφημιστικά μηνύματα σε διαδικτυακή εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων. Στα μηνύματα αυτά προτρέπουν
τους χρήστες να ακολουθήσουν διαδικτυακούς συνδέσμους,
για να απαντήσουν σε ερωτήσεις προκειμένου να κερδίσουν
δήθεν δωροεπιταγή, προερχόμενη
από γνωστές αλυσίδες καταστημάτων – σουπερμάρκετ.
Στη συνέχεια τους καλούν να διαδώσουν το μήνυμα σε επαφές τους στα
κοινωνικά δίκτυα, συμβάλλοντας
έτσι στην εξάπλωση του φαινόμενου
και να καταχωρήσουν προσωπικά
τους στοιχεία, όπως διευθύνσεις και
προσωπικούς τηλεφωνικούς αριθμούς.
Επισημαίνεται ότι τα μηνύματα αυτά, παρουσιάζονται
ως αληθοφανή γιατί χρησιμοποιούν λογότυπα και στοιχεία
γνωστών εταιριών, ενώ παράλληλα η κοινοποίηση τους σε
δημοφιλείς ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης καθιστά την
εξάπλωσή τους ιδιαίτερα γρήγορη.
Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συστήνει στους πολίτες να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτωση που διαπιστώσουν τέτοιου είδους μηνύματα στο διαδίκτυο, για την αποφυγή πιθανής οικονομικής εξαπάτησης τους.
Επισημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα έχουν ως σκοπό να
πείσουν, τους ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου,
να αποστείλουν προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου
αυτά να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους πολίτες για την
πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους από τις συνεχώς
μεταλλασσόμενες μορφές απάτης, μέσω του διαδικτύου:
3 Δεν πρέπει να ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά μηνύματα και να συμμετέχουν σε αντίστοιχους
διαγωνισμούς, μέσω των οποίων μπορεί να ζητούνται
ακόμη και προσωπικά τους δεδομένα.
3 Να μην αποστέλλουν σε υποτιθέμενες διαδικτυακές
έρευνες προσωπικά τους στοιχεία και δεδοµένα.
3 Να μην καταχωρείτε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου
σας σε διαδικτυακό τόπο εάν προηγουμένως δεν έχετε διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις,
με τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία που σας ενδιαφέρει,
καθώς και το σχετικό κόστος. Επισημαίνεται ότι διαφημίσεις
για δωρεάν προσφορές ή συμμετοχή σε κληρώσεις, ενδέχεται να συνοδεύουν συνδρομητικές υπηρεσίες.
Διαβάζετε προσεκτικά όλους τους όρους της διαφημιστικής καταχώρησης και ελέγχετε εάν αφορά συνδρομητική
υπηρεσία ή υπηρεσία που ολοκληρώνεται σε περισσότερα
από ένα SMS κ.λπ.
Η χρήση Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.)
συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένο κόστος κλήσεων και μηνυμάτων SMS (χρέωση είτε ανά κλήση, είτε ανά λεπτό,
είτε ανά εισερχόμενο / εξερχόμενο μήνυμα).

Oι τετράποδοι φίλοι μας - τα σκυλιά - μας ...διαβάζουν
Οι οικόσιτοι σύντροφοι, τα σκυλάκια μας, έχουν μεγάλη αντίληψη
και πάρα πολύ καλή διαίσθηση στις
ανθρώπινες συμπεριφορές τους.
Χαίρονται με τη χαρά σου και λυπούνται με τη λύπη σου. Στενοχωριούνται αν τα μαλώσεις και
κρύβονται όταν κάνουν ...ζημιά.

Όποιος έχει μεγαλώσει με σκύλους, που τους φροντίζει και
ασχολείται μαζί τους, γνωρίζει
πολύ καλά ότι αυτά τα υπέροχα
τετράποδα έχουν αμέτρητα συναισθήματα στις σχέσεις τους με
τους ανθρώπους.
Δείτε μερικά από αυτά που οι πιο
πιστοί φίλοι του ανθρώπου μπορούν να διαισθανθούν γι’ αυτόν
που νιώθουν οικογένειά τους:
1. Διαισθάνονται τη λύπη και τη
στενοχώρια. Τα σκυλιά διαισθάνονται πότε ο άνθρωπος που
έχουν δίπλα τους νιώθει χαρά,
λύπη, άγχος και μάλιστα πολλές
φορές όταν νιώσουν ότι δεν είναι
καλά, κάθονται δίπλα του και συμπάσχουν και αυτά. Έρευνες έχουν
αποδείξει ότι οι σκύλοι θα συμπαρασταθούν στον πόνο του ιδιοκτήτη τους αλλά και οποιουδήποτε
άλλου φέρει την ίδια συμπεριφορά.
2. “Αναγνωρίζουν” τις προθέσεις
του άλλου. Τα σκυλιά ξέρουν να
αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες
συμπεριφορές. Με τη γλώσσα του
σώματος του κάθε ανθρώπου, μπορούν να καταλάβουν αν αυτός

θέλει το καλό ή το κακό τους. Γι’
αυτό, μόλις δουν κάποιον άγνωστο που γι’ αυτά, αντιδρά καχύποπτα θ’ αρχίσουν να γαβγίζουν, ενώ
αν αισθανθούν οικειότητα θα τρέξουν προς το μέρος του για χάδια.

3. Το πιο αξιοπρόσεκτο και σημαντικό είναι ότι οι τετράποδοι φίλοι
μας, χάρη στη μυρωδιά τους, μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπινες
ασθένειες. Είναι πάρα πολλά τα
παραδείγματα ζώων που έχουν
αντιληφθεί ακόμα και πρώτα σημάδια καρκίνου ή και άλλες ασθένειες, για τις οποίες ο άνθρωπος
δεν γνωρίζει ακόμα ότι πάσχει. Η
μυρωδιά του ανθρώπου που ταλαιπωρείται από κάποια αρρώστια αλλάζει γρήγορα, με αποτέλεσμα ο
σκύλος να το γνωρίζει πολύ πριν
από τον ίδιο τον πάσχοντα.
4. Αισθάνεται τον φόβο του ιδιοκτήτη του. Όταν ο ιδιοκτήτης ενός
ζώου τρομάξει, αμέσως ο σκύλος
θα καταλάβει ότι αισθάνεται φόβο
και θα αρχίσει να γαβγίζει, σημάδι
που για εκείνον σημαίνει έκκληση
βοήθειας. Μάλιστα, θα σταθεί στα
πόδια του στην προσπάθειά του να
τον ηρεμήσει.
5. Γνωρίζουν το δίκιο και το άδικο.
Οι αγαπημένοι μας σκύλοι ξέρουν
πολύ καλά πότε τούς αδικούμε και
πότε όχι. Γι’ αυτό όταν κάνουν κάτι
που δεν πρέπει αλλάζουν ύφος και
περιμένουν την ...κατσάδα. Αν
όμως τους αδικήσεις διαμαρτύρονται με ήχους ή τους λείπει μόνο η
άρθρωση...
6. Καταλαβαίνουν τον θυμό. Το
συναίσθημα του θυμού είναι πλήρως αναγνωρίσιμο από τους σκύλους. Οι γκριμάτσες θυμού, ο

υψηλός τόνος της φωνής και το
επιτάκτικο ύφος είναι λίγα από τα
χαρακτηριστικά που κάνουν τους
σκύλους να αναγνωρίσουν ότι ο
ιδιοκτήτης τους είναι θυμωμένος.
7. Οι σκύλοι θα σε εκμεταλλευτούν! Όταν διαισθανθούν ότι ένας
άνθρωπος είναι πιο επιεικής και
χαλαρός από τον ιδιοκτήτη τους,
τότε θα τον εκμεταλλευτούν για
να κάνουν αυτό που θέλουν, όπως
να φάνε φαγητό που δεν πρέπει,
να ανέβουν στον καναπέ που συνήθως τους απαγορεύεται ή να αρχίσουν να μασάνε υφάσματα και
αντικείμενα που δεν πρέπει.

8. «Μυρίζουν» την εγκυμοσύνη.
Όσο απίστευτο και να ακούγεται,
ο σκύλος έχει την ικανότητα να
μυρίζει τις ορμονολογικές διαφορές της γυναίκας που συμβαίνουν
κατά τους μήνες που είναι έγκυος.
9. Ο σκύλος διαισθάνεται πότε δεν
συμπαθεί κάποιον ο ιδιοκτήτης του.
Όταν ανεβαίνει η ντοπαμίνη μας και
η σεροτονίνη, τότε αυξάνονται τα
επίπεδα χαράς και ο σκύλος αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση ευφορίας, όταν όμως οι
ορμόνες μας λειτουργούν διαφορετικά, καταλαβαίνει ότι κάτι μας ενόχλησε στα πρόσωπα γύρω μας και
έτσι μαθαίνει να αναγνωρίζει το
άτομο που μας προκαλεί αυτήν την
αλλαγή συμπεριφοράς.
Θα μπορούσαμε να γράφουμε σελίδες ολόκληρες για τις σχέσεις, τα
συναισθήματα που εκπέμπουν οι τετράποδοι φίλοι μας, αλλά και να διηγούμαστε ιστορίες που - πολλές
φορές - φαίνονται απίστευτες.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Καταρράχτης στην πλατεία της Βούλας!!!

Συγχαρητήρια, αγαπητέ κ. Βενετσάνο, που με πολύ
ωραίο τρόπο αναδεικνύετε την τραγική κατάσταση
που επικρατεί σε ένα τόσο αξιόλογο (το μόνο της
περιοχής μας) δημόσιο νοσοκομείο.

Αγαπητή Εβδόμη,
την ημέρα της μεγάλης βροχής, πριν δύο περίπου
εβδομάδες, ανέβαινα περπατώντας την οδό Αγίου
Ιωάννου στη Βούλα. Μπροστά μου πήγαινε μία κυρία
με μωρό στο καρότσι. Και οι δύο βαδίζαμε πάνω στο
πεζοδρόμιο γιατί αυτός ο δρόμος έχει πολύ κίνηση.

Πρόσφατα περιφέρθηκα όλους τους χώρους του
Αθανασάκειου αναζητώντας φίλο ασθενή και ντράπηκα για την κατάντια του χώρου. Ο ασθενής
αυτός είχε επί 40 χρόνια πληρώσει όλες τις ασφαλιστικές του οφειλές και να….. που τον κατάντησε
να νοσηλευτεί αυτό το κράτος.

Πλησιάζοντας στη γωνία Αγ. Ιωάννου και Βασ. Παύλου, εκεί που βρίσκεται στο κατάστημα “Family” κατέβαινε ένας καταρράχτης νερού και έπεφτε πάνω
στο πεζοδρόμιο, έτσι που ήταν αδύνατο να περάσουμε.
Αναγκαστήκαμε και κατεβήκαμε από το πεζοδρόμιο
στη μέση του δρόμου.
Κοιτώντας ψηλά να δω από πού έρχεται όλο αυτό το
νερό, είδα με έκπληξή μου το λούκι (υδροροή) του
κτίσματος να εξέχει απλώς από το κτίριο και να πέφτει όλο στο πεζοδρόμιο!!!

Παρακαλώ να αναδεικνύετε πάντα αυτά τα θέματα
μήπως και κάποτε ενδιαφερθεί κάποιος αρμόδιος.
Σας ευχαριστώ.
Τίνα Τσιρακοπούλου

Κύριε Κώστα, πολλά συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ
στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο. Ήταν φοβερό, ήταν
εξαιρετικό!
Πρέπει να γράφονται αυτά που συμβαίνουν μέσα
στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί η κατάσταση είναι
τραγική.
Νίκος Π., Βουλιαγμένη

Καλά, πού ζούμε, αναρωτήθηκα. Είναι δυνατόν εν
έτει 2017 τα λούκια να εξέχουν απλώς από τα κτίσματα λούζοντας τους πεζούς; Και κανένας δεν το
έχει δει μέχρι σήμερα για να επισημαίνει στους ιδιοκτήτες να το διορθώσει;
Αυτά και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Kάτοικος και δημότης Βούλας

ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
καί κατόχους ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σας είχαμε γράψει ότι στην η Ελλάδα ξέρουν πολύ καλά τι
συμβαίνει παρόλο που επίσημα λένε “ότι εφαρμόζουνν
ακριβώς το Πρόγραμμα” και.... θα βγούμε από τα Μνημόνια
και.... θα εξέλθουμε “σύντομα” από τήν κρίση όπως και η
ΚΥΠΡΟΣ. Γιατί το λένε; Θα βγούμε στίς αγορές λόγω ότι
μέρος τού χρέους μεταφέρθηκε από την ΕΚΤ στην Bundeshbank. Oυσιαστικά γινόμαστε αποικία των Γερμανών
και των Ευρωπαίων με κατασχεμένο τον ορυκτό πλούτο
και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων..

Φυσικά το Χρέος υφίσταται και καλπάζει σαν τρελλό
άλογο στήν Bundeshbank.
Συνοπτικά μεταφέρουν το Χρέος από τή ΕΚΤ στήν Bundeshbank ενώ το Χρέος υφίσταται και καλπάζει σαν
τρελλό άλογο, και έτσι θα .....βγούμε στις αγορές με Επιτόκιο υψηλότερο από ότι ήταν όταν δέν βγαίναμε.

Τρελλαθήκαμε τελείως σε αυτή τήν χώρα;
Σας γράφουμε ειδικά για όσους κατέχουν ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ (έστω κουτσουρεμένα λόγω
PSI) μη διανοηθούν και τα ανταλλάξουν με ΟΜΟΛΟΓΑ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ με το πρόσχημα θα έχουν....καλύτερη απόδοση
και επομένως θα .....μειώσουν τη χασούρα απο το PSI, για
τούς κάτωθι λόγους :
α. Οι ίδιες οι τράπεζες αναφέρουν δέν έχουν καμμιά ευθύνη για οποιαδήποτε μεταβολή(;). Δηλαδή για “προιόν”
Τραπεζικό που εκδίδουν οι ίδιες οι Τράπεζες δεν ...έχουν

Για το “μυς Αθανασάκειο”

ευθύνη, τόσο.... εγγυημένο(;) είναι. Αυτό παγκοσμίως δεν
έχει γίνει.
β.Τα ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ μπορούν εύκολα να έχουν
οποιαδήποτε μείωση (Κούρεμα), ενώ τα ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ δέν μπορεί να το ξανακάνουν γιά δεύτερη
φορά για πολλούς λόγους, αξιοπιστίας, κούρεμα σε κουρεμένο ομόλογο δεν μπορεί να ξαναγίνει κλπ. Το δις εξαμαρτείν.....
Ουσιαστικά θέλει η Κυβέρνηση να εξαφανίσει απο την
αγορά τα Κουρεμένα ομόλογα Ελλην Δημοσίου γιά να μήν
τα πληρώσουν αργότερα ΝΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ και ...να
ξεχαστεί η “υπόθεση”. Είναι ο λόγος που “επιδοτεί” το επιτόκιο.
Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας λόγω “κόκκινων
δανείων” από ελαφρόμυαλους, ωχαδερφιστές, δανειολήπτες που έχουν “εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα” από το
Κράτος καί στους υγιείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ που δέν χρωστάνε
και με κόπο έχουν Τραπεζικό λογαριασμό ΕΝΩ αναγκάζονται να κάνουν αναλήψεις σε ρευστό, να προφυλάξουν τον
κόπο τους, αφού το Κράτος τους αφήνει ξεκρέμαστους. Το
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) είναι ...Διαβάσατε
τι σκοπεύουν να κάνουν στους κατόχους Ομολόγων Ελλην
Δημοσίου και αυτοί εγγυήσεις είχαν αλλά... Ακύρηκτος πόλεμος Πολιτών με λίγα λόγια καί μήν κοροιδευόμαστε .
Τι εμπιστοσύνη σαν μικροκαταθέτης μπορεί κάποιος να
έχει όταν προσπαθείς να τον ξεγελάσεις κάνοντας SWAP
32 δις τα Ομόλογα Λοξεμβούργου του 2012, που ανταλλάχτηκαν (PSI) λήξης 2342. Δέν θα βγούν σε Δημοπρασία
αλλά θα είναι κλειστά Ομόλογα, δηλαδή προσυμφωνημένη
η Αγορά, με “άγνωστο” ποσό προεξόφλησης.
Τι εμπιστοσύνη σαν μικροκαταθέτης μπορεί κάποιος να
έχει όταν μεταφέρεις σαν Κράτος Χρέος από την ΕΚΤ στην
Bundeshbank ενώ το Χρέος υφίσταται και καλπάζει και
έτσι θα εμφανιστεί ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ κατάσταση ότι τάχα μειώθηκε το Χρέος και επομένως “βαδίζουμε” καλά και ....βγαίνουμε στις ....Αγορές με υψηλότερο επιτόκιο.

Τι εμπιστοσύνη σαν μικροκαταθέτης μπορεί κάποιος να έχει
όταν σαν διαχρονικό Κράτος έχεις συνάψει 30 SWAP χωρίς
την έγκριση της Βουλής και αγνώστου ποσού εξόφλησης,
που είναι ακρως απόρρητα στο γραφείο του εκάστοτε Υπ
Οικονομικών ΚΑΙ τώρα Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων.
Συμφωνούμε με ΘΕΣΜΟΥΣ γιά άμεσους Πληστηριασμούς
των πάντων χωρίς καμμιά προστασία, αρκετα ανεχτήκαμε
τους μαπαχτατζήδες, τζαμπατζήδες, που έβαζαν υπογραφές σε δάνεια λες και ήταν πετσετάκια, αρκετα τους ανεχτήκαμε με τα Capital Control.
To Κράτος μέσω των Τραπεζών να πάρει το χρήμα (δάνειο)
που έχει γίνει Οργανικό στοιχείο της αναπαραγωγής του κεφαλαίου απο συγγενείς τους 1ου Βαθμού έως 3ου βαθμού.
Αμεσοι Πληστηριασμοί των πάντων και τα σπίτια να δοθούν
στις ΜΚΟ Μεταναστών αφού πληρώσουν στην Δημοπρασία
το κόστος εκκίνησης του σπιτιού. Αφήστε τον Εξωδικαστικό
συμβιβασμό και....NPL. Κάνουν απάτη ξεγελώντας τόν κόσμο
ή τουλάχιστον όσους μπορούν να ξεγελάσουν.
Δεν είναι “απόψεις” γραφόντων αλλά Οικονομολόγων και
Δικηγόρων με εμπεριστατωμένη ένδειξη καί πληροφόρηση εκ των έσω που δυστυχώς επιβεβαιώνονται.
O Προέδροι τών Ασφαλιστικών Ταμείων ας προσέξουν
πολύ καλά. Μην τολμήσουν ακούσια/εκούσια να επενδύσουν το υστέρημα έστω κουτσουρεμένο, κουρεμένο λόγω
PSI όλων των Ασφαλισμένων όπως με το PSI γιατί ατουφέκιστη αυτή η κατάσταση δεύτερη φορά δεν θα πάει. Το
δις εξαμαρτείν.....
Το Πολίτευμα της χώρας η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καί όχι η Δημοκράτεια (Δημός λίπος παχύδερμων) για να μην μετατραπεί
σε Δειμο-κράτια (Δειμός, Τρόμος, Τρομοκρατία) έχει μια
ΚΩΔΙΚΗ ΛΕΞΗ τήν ευθύνη.
Ας την αναλάβει ο καθένας με την ψήφο του.
Μπορεί η Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ να τα έχει κάνει θάλασσα αλλά
μην ξεχνάμε η νέα ΝΔ με ΠΑΣΟΚ (ΔΗΣΥ) και “συνεργάτες”
είναι απείρως ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ-ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΟΙ.
Σταύρος Κωστόπουλος stakost53@gmail.com
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Αλληλεγγύη
στους κατοίκους της
Δυτικής Αττικής
από τους Δήμους
Η τρανταχτή πλειοψηφία των Δήμων, από την πρώτη
στιγμή της καταστροφής με τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική (Μάντρα, Μέγαρα, Ελευσίνα), με ανακοινώσεις τους
προς τους πολίτες - δημότες τους, συγκέντρωσαν και συγκεντρώνουν βοήθεια για να δώσουν μία μικρή ανάσα στον
κόσμο, που μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν ότι είχαν για να
μπορούν να κατοικούν, να τρέφονται, να ντύνονται.
Λαυρεωτική, Μαρκόπουλου, Παλλήνη και και... οι Δήμοι
στέλνουν καθημερινά τα οχήματά τους γεμάτα.

Τα είδη παρέλαβε η Δήμαρχος Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη
από την σύμβουλο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Νανά Κάραγιαν και ζήτησε να μεταφερθούν οι ευχαριστίες
του Δήμου Μάνδρας σε όσους συνέβαλαν στη δράση.

Ο Δήμος 3Β με τη σειρά του ευχαριστεί όλους τους συμπολίτες που συμμετείχαν και ειδικότερα τον Πατέρα Σεραφείμ
του Ι.Ν Αγίου Νεκταρίου, συλλόγους, σχολεία και συλλόγους γονέων, για την ανταπόκριση τους.

O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

O Δήμος Σαρωνικού

Παραδόθηκαν (Τρίτη 28 Νοεμβρίου) δυο φορτηγά με κλινοσκεπάσματα, ρούχα, τρόφιμα άμεσης κατανάλωσης, είδη
καθαρισμού και είδη προσωπικής υγιεινής στον Δήμο Μάνδρας που συγκέντρωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από τους κατοίκους της περιοχής. Επιπλέον ο Δήμος προσέφερε έτοιμα μαγειρεμένα
γεύματα για 500 άτομα.

Την έμπρακτη αλληλεγγύη της προς τους πλημμυροπαθείς
της Δυτικής Αττικής έδειξε η τοπική κοινωνία του Δήμου
Σαρωνικού, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Δημοτικής
Αρχής.
Το πρωί της Παρασκευής 24 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, επισκέφθηκε το Δημαρχείο Μάνδρας – Ειδυλλίας, για να παραδώσει τρόφιμα, είδη πρώτης

Οι προτάσεις της Περιφέρειας Aττικής
για την τραγωδία στη Δυτική Αττική
Σειρά άμεσων, συγκεκριμένων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την τραγωδία της
Δυτικής Αττικής καθώς και θεσμικές
παρεμβάσεις, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Αρχή
δεσμεύει 15 εκατομμύρια στον Προϋπολογισμό της, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες ηλεκτροφωτισμού
και αποκατάστασης ζημιών περιουσιακών στοιχείων.
Επίσης ζητά σειρά μέτρων για την
ανακούφιση των πληγέντων, τη στήριξη εργαζομένων και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και ειδική ρύθμιση για
τους συγγενείς των θυμάτων.
Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής ζητά:
• Πρόβλεψη για συντάξεις χηρείας
και πρόσληψη τέκνων των θυμάτων
της τραγωδίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με επέκταση της ρύθμισης
που αφορά στα θύματα τρομοκρατίας (ν. 1897/1990).
• Έκτακτο επίδομα για εργαζόμενους σε κατεστραμμένες επιχειρήσεις της περιοχής.
• Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, για κατοικίες και μαγαζιά που καταστράφηκαν έως ότου αυτά επανακαταστούν
λειτουργικά, πέραν της αναστολής

πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων.
• Ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) όλων των παροχών
ρεύματος των πληγεισών δημοτικών
ενοτήτων και επιδότηση ρεύματος
στις πληγείσες κατοικίες.

εκτέλεσης των αντιπλημμυρικών
έργων.
• Απομάκρυνση, εγκατάλειψη και
κατά προτεραιότητα κατεδάφιση κτιρίων ή εγκαταστάσεων εντός ρεμάτων που χρησιμοποιούνται ή
ανήκουν σε φορείς του δημόσιου και

• Αναστολή πληρωμών δανειακών
υποχρεώσεων προς τραπεζικά ιδρύματα για το ίδιο διάστημα και για τις
ίδιες περιπτώσεις και παύση κάθε
διαδικασίας αναγκαστικού πλειστηριασμού.

ευρύτερου δημόσιου τομέα.
• Προώθηση των αντιπλημμυρικών
έργων αρμοδιότητας ΥΠΟΜΕΔΙ,
όπως διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, διευθέτηση λεκάνης απορροής
Ερασίνου, έργα διευθέτησης ρέματος Αγ. Γεωργίου Ανατ. Αττικής,
έργο διευθέτησης χειμάρρου Αγ. Γεωργίου Θριασίου Πεδίου, έργο διευθέτησης ρέματος Αχαρνών –
Καναπίτσα.

Σε θεσμικό επίπεδο, η Περιφερειακή
Αρχή ζητά, μεταξύ άλλων:
• Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
για την επιτάχυνση των διαδικασιών

ανάγκης, ρούχα και κλινοσκεπάσματα, εμφιαλωμένα νερά
και σχολικά βιβλία που συγκεντρώθηκαν από δημότες, φορείς και συλλόγους του Δήμου Σαρωνικού.
Τον Δήμαρχο συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Σταμάτης Γκίνης και οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας, Βασίλειος Μπούτσης και Απόστολος Αποστόλου.
«Η υλική βοήθεια που προσφέρουμε σήμερα στο Δήμο
Μάνδρας - Ειδυλλίας, εκ μέρους όλων των κατοίκων του
Δήμου Σαρωνικού, είναι ένα μικρό δείγμα της αλληλεγγύης
μας προς τους πληγέντες συνανθρώπους μας. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε...» δήλωσε μεταξύ
άλλων ο Δήμαρχος Σαρωνικού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Bιώσιμος, αναπτυξιακός,
επενδυτικός, με κοινωνική
στόχευση»
Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ο
Προϋπολογισμός του 2018, όπου και δεσμεύθηκε το ποσό
των 15 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν
ανάγκες των πληγεισών περιοχών στη Δυτική Αττική.
Πρόκειται για την άμεση υλοποίηση της δέσμευσης της
Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου στη διάρκεια της ειδικής
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Μάνδρα, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου.
Συνοπτικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος
Καραμάνος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «βιώσιμο,
συνθετικό, αναπτυξιακό, επενδυτικό, με κοινωνική στόχευση».
Συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι του Προϋπολογισμού,
σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη είναι, μεταξύ άλλων,
να «προχωρήσουν κατά προτεραιότητα τα έργα που έχουν
ενταχθεί στη Δυτική Αττική» - το 23% του Προϋπολογισμού, των ίδιων πόρων της Περιφέρειας, περίπου μισό δις
ευρώ, αφορά σε αντιπλημμυρικά έργα.
Τόνισε επίσης ότι μεταξύ των στόχων είναι «να γίνουν
διαγωνισμοί για τα 193 έργα υπό δημοπράτηση, με προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά και να υπογραφούν οι
Προγραμματικές Συμβάσεις τουλάχιστον στα μισά από τα
370 έργα που είναι σε διαδικασία ωρίμανσης και ελέγχου
μελετών».
«Να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των νοσοκομείων της Αττικής, αυξάνοντας έτσι το επιχειρησιακό δυναμικό των δημόσιων
νοσοκομείων της Αττικής κατά 50%», «να προχωρήσει ο
υποθαλάσσιος αγωγός για την υδροδότηση της Αίγινας»,
«να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες αναβάθμισης του
Πεδίου του Άρεως», κ.ά.
Από την πλευρά της η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε ευρωπαϊκά προγράμματα, Καλλιόπη Σταυροπούλου παρουσίασε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων,
τονίζοντας «τις 204 κοινωνικές δομές που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής».

ΕΒΔΟΜΗ
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Διεθνές Εκπαιδευτικό σεμινάριο υγιεινής
διατροφής και σωματικής άσκησης
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
«Healthy Eating, Active Living (HEAL)»
Στο 3o Δημοτικό Σχολείο Βούλας, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια με
θέμα την σημασία της υγιεινής διατροφής
και της συστηματικής και ορθής σωματικής
άσκησης, από 6 έως 9 Νοεμβρίου 2017.
Τα σεμινάρια έγιναν στο πλαίσιο του διεθνούς
εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus + που

(H.E.A.L.) με επτά μαθητές και τρείς εκπαιδευτικούς που παρουσίασσαν δράσεις και
εργασίες τους.
Στο διεθνές αυτό πρόγραμμα, Healthy Eating Active Living, συμμετέχουν οι έξη χώρες
που αναφέρουμε παραπάνω και είναι διετούς διάρκειας.

O Aρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Επίτιμος Δημότης Δήμου Ωρωπού
Την εορτή του Αγίου Ανδρέα, πολιούχου του Ωρωπού, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, επέλεξε ο
δήμαρχος Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης να ανακηρύξει τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Ωρωπού.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα στη Σκάλα Ωρωπού, στην
οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Δήμος Ωρωπού σε μια σεμνή εκδήλωση τον ανακήρυξε Επίτιμο Δημότη του.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Θωμάς Ρούσσης στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη
σχέση του Αρχιεπισκόπου με τον Δήμο Ωρωπού, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής του,
αλλά και στο σημαντικό θρησκευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί η Αρχιεπισκοπή, ως
τους κύριους λόγους που συντέλεσαν στην απόφαση για την ανακήρυξη του Μακαριώτατου σε Επίτιμο Δημότη Ωρωπού.
Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος πρόσφερε στο δήμαρχο το βιβλίο με τίτλο «ΠΕΤΡΟΣ ΑΝ. ΦΟΥΡΙΚΗΣ – Ο
Σαλαμίνιος αρχαιολόγος, ιστορικός, λαογράφος, γλωσσολόγος (1878-1936)» το οποίο
έχει επιμεληθεί ο ίδιος.
Με αφορμή το βιβλίο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλη συλλογή αρβανίτικων παραμυθιών και τραγουδιών, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε σύντομη αναφορά στην ιστορία των Αρβανιτών και στην πολύτιμη συνεισφορά τους στους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων.
φέρει τίτλο : «Healthy Eating, Active Living
(HEAL)» και εκπονείται στο σχολείο. Διακεκριμένοι επιστήμονες, αναφέρθηκαν στους
στόχους τους προγράμματος και οργανώθηκαν βιωματικά εργαστήρια.
Τα σεμινάρια παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί
από 6 χώρες: Ελλάδα. Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, που συμμετέχουν
και συνεργάζονται στο συγκεκριμένο διεθνές
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η εμπειρία για
όλους υπήρξε ιδιαίτερα θετική.
Να θυμίσουμε εδώ ότι αντιπροσωπεία από
το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας ταξίδεψε
στην Ιταλία (Μάιο 2017), στο πλαίσιο του
προγράμματος Healthy Eating Active Living

Άσκηση επί χάρτου για σεισμό σε τοπικό επίπεδο
Άσκηση επί χάρτου «Ραφήνα – Πικέρμι 2017» πραγματοποιήθηκε στη Ραφήνα
με πρωτοβουλία της Περιφέρεας Αττικής, της Π.Ε. Αν. Αττικής, του ΟΑΣΠ, την
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στη Ραφήνα. Είναι τοπικού επιπέδου και σχεδιάστηκε
για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες (T.A. Α’ και Β’ Βαθμού και εμπλεκόμενες
υπηρεσίες) να ελέγξουν τις ενέργειες – δράσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης συνεπειών από έναν ισχυρό σεισμό, να αλληλοενημερωθούν
για τον σχεδιασμό, να καλύψουν τυχόν αδυναμίες ή κενά, παρέχοντας ένα περιβάλλον κοινού προβληματισμού για τις διαδικασίες και τις πρακτικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε άλλους Δήμους της Ανατ. Αττικής.
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παύεσθαι

«Είναι πιο εύκολο να εξαπατήσεις τους ανθρώπους παρά
να τους πείσεις ότι έχουν εξαπατηθεί».
«Πίστη στην πατρίδα πάντα. Πίστη στην κυβέρνηση, όταν
το αξίζει».
Τα παραπάνω σπουδαία και σοφά αποφθέγματα, που πιστεύω
να σας προβληματίσουν, ανήκουν στον Σάμουελ Λάνγκχορν
Κλέμενς, γνωστό με το ψευδώνυμο «Mark Twain» (= μαρκάρισε δύο βάθη), λόγω της εργασίας του ως οδηγoύ - βυθομετρητή ποταμοπλοίων στο Μισισιπή, ποταμό στο Οχάιο.
Γεννήθηκε σαν σήμερα, 30 Νοεμβρίου 1835, και πέθανε την
21η Απριλίου του 1910. Γνωστός για τα δημοφιλή έργα του
«Οι περιπέτειες του Τομ Σόγερ» (1876) και “Οι Περιπέτειες
του Χάκλμπερυ Φιν» (1884) και πολλά άλλα.
Ο Γουίλιαμ Φώκνερ (1897-1962), Αμερικανός συγγραφέας,
Νομπέλ λογοτεχνίας το 1949, τον αποκάλεσε “πατέρα της
Αμερικανικής Λογοτεχνίας».

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ

Aπανταχού της γης PHILOSOPHIA

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους
ἄρχεσθαι
&
Ἀφελληνισµοῦ*,

585/4 - 528/5

«µίαν δέ κινουµένην ἄπειρον
ἀρχήν πάντων τῶν ὄντων δοξάζει Ἀναξιµένης τόν ἀέρα. λέγει
γάρ οὕτως· “ἐγγύς ἐστιν ὁ ἀήρ
τοῦ
ἀσωµάτου·
καί
ὅτι
κατ᾽ἔκροιαν τούτου γινόµεθα,
ἀνάγκη αὐτόν καί ἄπειρον εἶναι καί πλούσιον
διά τό µηδέποτε ἐκλείπειν”».
(Ολυμπιόδωρος, 4ος μ.Χ. Περί ιεράς τέχνης της φιλοσόφων λίθου)

(= Και ο Αναξιμένης θεωρεί ότι ο αέρας είναι η μόνη
υλική αρχή όλων των όντων, η οποία είναι άπειρη και
κινείται. Λέγει δηλαδή τα εξής: “Ο αέρας είναι σχεδόν
άυλος και ότι γεννιόμαστε σύμφωνα με την πνοή του,
γι’ αυτό είναι ανάγκη αυτός να είναι και άπειρος και
άφθονος, ώστε να μην εξαντλείται ποτέ).

ΑΗΡ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ)
Γένεση και φθορά κόσμων διαδέχονται αδιάκοπα η μία
την άλλη. Ο Αναξιμένης πρέσβευε ότι ο κόσμος μας δεν
ήταν ο μοναδικός που υπήρχε· συγχρόνως υποστήριζε
ότι η αχανής μάζα του αέρα περιείχε άπειρους/ αναρίθμητους κόσμους οι οποιοι συνεχώς γεννιούνταν και πέθαιναν, επιστρέφοντας στο αρχικό άπειρο (νεφέλωμα).
Ενώ στον Αναξίμανδρο έχουμε διαδοχή κόσμων, η φιλοσοφική σκέψη του Αναξιμένη μας οδηγεί στην ταυτόχρονη πολλαπλότητα κόσμων.
Η άποψή του αντικατοπτρίζει σύγχρονες απόψεις της
Αστροφυσικής για άπειρους υπεραισθητούς κόσμους,
που συνυπάρχουν με τον δικό μας αλλά δεν γίνονται αισθητοί από εμάς.
Στη Φιλοσοφία του παραλλήλισε τον κόσμο με το
άτομο, τον αέρα με την ψυχή. Η πρότασή του αυτή περιέχει το σπέρμα της διδασκαλίας της Φυσικής για τον
μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο, η οποία διαμορφώθηκε πολύ αργότερα.
Εμείς επιμένουμε ότι ο 17ος αιώνας και οι επόμενοι δύο
δεν ήταν τίποτε άλλο από μια ρήξη, μια επικράτηση της
Μηχανοκρατίας, του περιορισμένου μοντέλου της Νευτώνειας - Ευκλείδειας γεωμετρίας, ενώ η μη αισθητή γεωμετρία του Γερμανού Μαθηματικού Γκέοργκ Φρίντριχ
Ρίμαν (1826-1866) είναι εκείνη που περιγράφει αυτό
ακριβώς που πίστευαν και πρέσβευαν οι περισσότεροι
Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι.
―――――――
• Αφελληνισμός = η εξαφάνιση των ελληνικών χαρακτηριστικών,
των στοιχείων που συγκροτούν την ελληνική εθνική ταυτότητα
(γλώσσα, θρησκεία, συνείδηση, ήθη, έθιμα, παραδόσεις). Αποεθνοποίηση - Εθνομηδενισμός, Εθνοαποδόμηση.

«Τό τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπό βαρβάρων
ἄρξαι...»
(= Η μελέτη της Φιλοσοφίας υποστηρίζουν μερικοί πως άρχισε από τους βαρβάρους... / ξένους).
«Λανθάνουσι δ᾽αὑτούς τά τῶν Ἑλλήνων κατορθώµατα, ἀφ᾽ὧν µή ὅτι γε φιλοσοφία, ἀλλά καί γένος
ἀνθρώπων ἦρξε, βαρβάροις προσάπτοντες...».
(= Όλοι όμως οι συγγραφείς πλανώνται από άγνοια αποδίδοντας στους βάρβαρους - ξένους - τα επιτεύγματα των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες όχι μόνο είναι οι γεννήτορες της
Φιλοσοφίας αλλά αποτέλεσαν και την αρχή ολόκληρου του
ανθρωπίνου γένους».

«Καί ὧδε µέν ἀφ᾽ Ἑλλήνων ἦρξε Φιλοσοφία, ἧς
καί αὐτό τό ὄνοµα τήν βάρβαρον ἀπέστραπται
προσηγορίαν...»
(= Οι Έλληνες, λοιπόν, είναι εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν την Φιλοσοφία, της οποίας ακόμη και αυτή η προσωνυμία / ονομασία αισθάνθηκε αποστροφή να διατυπωθεί
βαρβαρικά/ξενικά).
σ.σ. απανταχού της γης καλείται PHILOSOPHIA.
ΣΧΟΛΙΟ: Οι παραπάνω αποκαλυπτικές αναφορές - πληροφορίες προέρχονται από το προοίμιο του Α’ βιβλίου (κεφ. 121) του Διογένη Λαερτίου, 3ος αιών μ.Χ., ιστοριογράφου
της Φιλοσοφίας της Αρχαιότητας, συγγραφέα του έργου
«Βίοι και Γνώμαι των εν Φιλοσοφία ευδοκιμησάντων» ή συνοπτικώς «Βίοι Φιλοσόφων». Περιέχει τους βίους των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων και αποτελείται από δέκα
βιβλία. Ίσως το έργο αυτό να κυκλοφόρησε την εποχή του
Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Σεβήρου (222-235).
Στο προοίμιο του έργου του ο συγγραφέας αναζητά την καταγωγή της Φιλοσοφίας, που την αποδίδει στους Έλληνες
και διαλύει το μύθο περί ανατολικών επιδράσεων στην Ελληνική Φιλοσοφία. Υποστηρίζει ακόμη πως η καταγωγή του
ανθρώπινου γένους έχει κοιτίδα τον ελλαδικό χώρο. Θέση
που υποστηρίζει και ο Μέγας Έλλην Παλαιοανθρωπολόγος
Άρης Πουλιανός, που ασχολήθηκε με ανασκαφές στο Σπήλαιο των Πετραλώνων της Τριγλίας Χαλκιδικής και της τοποθεσίας πλειοκαινικών ελεφάντων στον Περδίκκα της
Πτολεμαΐδας. Βασική του θέση είναι πως το κρανίο του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων είναι ηλικίας 700.000 ετών
και ότι ο Αρχάνθρωπος αποτελεί τον πρόγονο των σημερινών Ευρωπαίων.
Το κρανίο στάλθηκε στη Γερμανία από το Αριστοτέλειο
Παν/μιο για μελέτη αλλά “εξαϋλώθηκε” για ευνόητους
λόγους. Στο Σπήλαιο βρέθηκαν λείψανα ανθρώπων και
ζώων και εργαλεία λίθινα και οστέινα ηλικίας 11-12 εκατομμυρίων ετών του ΗOMO ERECTUS TRIGLIENSIS,
καθώς και ίχνη φωτιάς.

Ο Δ. Λαέρτιος δίνει τον ορισμό της Φιλοσοφίας και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά, με τη βιογραφία και
τη διδασκαλία επιφανών Ελλήνων Φιλοσόφων της Αρχαιότητας. Το έργο του είναι ανεκτίμητο και αποτελεί πολύτιμη
πηγή για τον σύγχρονο ιστορικό της Φιλοσοφίας, γιατί
αυτός είχε διαβάσει τα περισσότερα φιλοσοφικά συγγράμματα της εποχής του, από τα οποία άντλησε τεράστιο υλικό
γνώσεων και τα οποία, δυστυχώς, σήμερα δεν σώζονται.
Το έργο αυτό είναι όχι μόνο είναι άγνωστο στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, αλλά ούτε καν διδάσκεται στα
ελληνικά Πανεπιστήμια, λόγω των αποκαλυπτικών αληθειών που περιέχει.
Στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ ή
SNFCC) στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας
(21 Νοεμβρίου) έχουν προγραμματιστεί και παρουσιάζονται
διαλέξεις για τους προσωκρατικούς φιλοσόφους με βάση
τα αποσπάσματα των πρώτων φιλοσόφων.
Την Τρίτη 28/11/17 παρακολούθησα τη δεύτερη ομιλία τού
Βασίλη Κάλφα, καθηγητή του Αριστοτέλειου Παν/μίου για
τον Ηράκλειτο, με θέμα: «Τι είναι ο Λόγος». Πραγματικά
απογοητεύθηκα και έφυγα συγχυσμένος, γιατί αυτά που
άκουσα ξεπέρασαν τις “προσδοκίες” μου. Έθεσα την ερώτηση, αν ο Αϊνστάιν (ειδική θεωρία της Σχετικότητας, 1905)
επηρεάστηκε από το απόσπασμα 30 του Ηρακλείτου: «κόσμον τόνδε, τόν αὐτόν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε
ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ἦν ἀεί καί ἔστιν καί ἔσται πῦρ
ἀείζωον, ἁπτόμενον μέτρα καί ἀποσβεννύμενον μέτρα» (=
αυτόν εδώ τον κόσμο τον κοινό για όλους, δεν τον δημιούργησε ούτε κάποιος απ’ τους θεούς ούτε απ’ τους ανθρώπους, αλλά υπήρξε πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει ως
αιώνια ενέργεια, που θα ανάβει με μέτρο και θα σβήνει με
μέτρο). Μέσα σ’ αυτό το απόσπαμα, συνοψίζεται η περίφημη εξίσωση του Αϊνστάιν “E=m.c2”. Η ενέργεια (Ε) μετατρέπεται σε μάζα (m) / ύλη και το αντίστροφο. Ισοδυναμία
μάζας και ενέργειας.
Eπ᾽αυτού πήρα την απάντηση που ούτως ή άλλως ανέμενα: «αμφιβάλλω αν στα 25 του χρόνια ο Αϊνστάιν είχε
διαβάσει Ηράκλειτο». Την ανταπάντηση δεν πρόλαβα να
του τη δώσω, γι’ αυτό τη γράφω στην εφημερίδα, την
οποία θα του εγχειρίσω, όταν τον συναντήσω.
Ο Σερ Ισαάκ Νεύτων (1643-1727), πατέρας της κλασσσικής Φυσικής είχε πει το 1676: «Αν είδα μακρύτερα, είναι
επειδή στάθηκα στους ώμους Γιγάντων». Ο Νεύτων διάβασε όλους τους Αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955) Γερμανός Φυσικός, εβραϊκής
καταγωγής, με Νομπέλ Φυσικής (1921) για τη θεωρία της
Σχετικότητας δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με τον Ηράκλειτο, σύμφωνα με την άποψη του κ. καθηγητή, 236 χρόνια αργότερα από τον Νεύτωνα!!!
Η Αλήθεια είναι μία Φίλοι Αναγνώστες. Οι σημερινοί Έλληνες Επιστήμονες, Πανεπιστημιακοί και Ακαδημαϊκοί ή
είναι μύωπες ή δεν μπορούν να σταθούν ψηλά λόγω του
νανικού πνευματικού τους αναστήματος! Στη ζωή μου συνάντησα, δυστυχώς, αρκετούς τέτοιου φυράματος οι
οποίοι δεν θέλουν να δουν μακρύτερα απ’ τη μύτη τους ή
το χειρότερο απ’ όλα που καμώνονται πως δεν βλέπουν τα
εξόφθαλμα / αυτονόητα για να εξασφαλίζουν προνόμια,
παροχές, τιμές, διακρίσεις, αξιώματα, θέσεις/έδρες...
Δυστυχώς πρόδωσαν τον Ηράκλειτο που έλεγε: «Ἦθος
ἀνθρώπῳ δαίµων» (= το ήθος είναι για τον άνθρωπο η
δεύτερη φύση του). «Ξυνόν ἐστι πᾶσι τό φρονέειν» (=
η φρόνηση είναι στη διάθεση όλων των ανθρώπων) και
«ἀνθρώποισι πᾶσι µέτεστι γινώσκειν ἑωυτούς καί
σωφρονεῖν» (= όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να
γνωρίσουν τον εαυτό τους και να φτάσουν στη φρόνηση)
[σ.σ. αρκεί να το θέλουν και να το επιζητούν].
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος
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Δεν είναι μήνας που ο συγγραφέας, ποιητής(;), φιλόσοφος(;) Σπύρος Σπηλιωτόπουλος, κυκλοφόρησε ένα μικρό βιβλιαράκι με 96 σελίδες, από τις
“Εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ”.

Ταξιδεύοντας
...εν στάσει
του Σπύρου Σπηλιωτόπουλου

Απεικόνιση εξωφύλλου, ένα ...πατίνι, δεύτερης γενιάς. Νοσταλγία μιας εποχής, θαρρώ. Είπα να ρίξω
μια ματιά, να δω τί λέει, μιας και βγήκε από τις εκδόσεις μας.
Να ξεκουραστώ κιόλας από τις βαριές, εδώ και
δέκα χρόνια, μελέτες οικονομίας, ιστορίας, πολιτικής φιλοσοφίας και νομικών κειμένων. Είπα να
ρίξω μια ματιά... και το ρούφηξα όλο, μέσα στο σημερινό πρωινό. Με μαγνήτισε ο μεστός κι ανάλαφρος λόγος με τα απλά, αλλά βαθειά νοήματα.
Δεν είναι ένα ενιαίο αυστηρό κείμενο, ένα μακρόσυρτο μυθιστόρημα, ένα δοκίμιο! Είναι η δοκιμασία
και το απόσταγμα μιας ζωής, «ενός βίου ψυχής»,
που γράφει ο ίδιος στο σύντομο πρόλογό του.
Και το τελείωσα!
Χαμογέλασα, διαβάζοντας τ’ αυτοτελή κείμενα
του συγγραφέα – κείμενα μιας σελίδας τα περισσότερα – γέλασα, φιλοσόφησα και δάκρυσα.
Ο Σπύρος Σπηλιωτόπουλος αναδεικνύεται μέσα
από τα κείμενά του, ως κατ’ εξοχήν πνευματώδης
και εύστροφος άνθρωπος, με χιούμορ, καυστική
διάθεση αλλού, αλλά με ιδιαίτερη ευαισθησία και
φιλοσοφική διάθεση. Χαρακτηριστικά, γράφει ο
ίδιος «...ρίχνω το «μπουκάλι» της συλλογής

Παρουσιάζει ο Κώστας Βενετσάνος

αυτής, στη θάλασσα της δημοσιότητας. Κέρδος
μου, η ικανοποίηση έστω κι ενός αδελφού πνεύματος, γιατί αν κάπου στη γη σε περιμένει ένας,
υπάρχεις».
Αγαπητέ Σπύρο, «υπάρχεις»!
Και οι επιβεβαιώσεις είναι πολλαπλές.
Στο τέλος το βιβλίο τελειώνει με καμμιά δεκαριά
σελίδες δικά του γνωμικά, απόσταγμα και πάλι
μίας γεμάτης από εμπειρίες ζωής.
Παραθέτουμε ένα μικρό κείμενό του, έτσι, για μια
γεύση. Διατίθεται από τον ίδιον.

Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ
Μάθαμε να ζητάμε τα πάντα και να μην εκτιμάμε ό,τι
έχουμε. Όταν η φύση σού έχει χαρίσει εκατό τουλάχιστον υπέροχες ανατολές κι άλλες τόσες ρομαντικές δύσεις, έκανε το καθήκον της. Το επιπλέον, εκ
του περισσού.

Συμφωνεί και ο Αλέξανδρος Δουμάς:
«Ο άνθρωπος θέλει μια ακτίδα ελπίδας στα 20, μια
ακτίδα δόξας στα 40 και μια ακτίδα ήλιο στα 60».
Ας κλείσουμε λοιπόν αισιόδοξα με τον Πίνδαρο «Το
γήρας είναι η παιδική ηλικία της αιωνιότητας», μη ξεχνώντας ότι οι αισιόδοξοι δημιούργησαν το αεροπλάνο και οι απαισιόδοξοι το αλεξίπτωτο.

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή στην εφημερίδα!
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Μίνι απολογισμός καθαριότητας
από τον αντιδήμαρχο Μαρκοπούλου
Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα ορθής διαχείρισης των Aπορριμμάτων, Προστασίας του Περιβάλλοντος και διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας, ο Δήμος Μαρκοπούλου, δια μέσω του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ηλεκτροφωτισμού
Θεοφάνη Σταμπέλου, παραθέτει ορισμένα από τα στοιχεία
που έχουν καταγράψει, για τους θερινούς μήνες αιχμής
(Μάιο έως Σεπτέμβριο/17), στο Μαρκόπουλο.
• Ο όγκος της αποκομιδής των απορριμμάτων την φετινή
καλοκαιρινή σεζόν, αυξήθηκε κατά 30%. Όταν για την ίδια
περίοδο το 2016 (Μάιος – Σεπτέμβριος), περισυνελέγησαν
6.500 τόνοι σκουπιδιών, φέτος ο αριθμός ξεπέρασε τους
9.500 τόνους. Τα επιπλέον αυτά απορρίμματα (3.000
τόνοι!!!), αφορούν σε οικιακά, ογκώδη και κατάλοιπα κήπων
(κλαδέματα, κλαδιά) και μεταφράζονται σε 600 τόνους μηνιαίως, δηλαδή 60 δρομολόγια παραπάνω κάθε μήνα στο
ΧΥΤΑ!
Μάλιστα, ο Ιούλιος, ο μήνας με την κατακόρυφη αύξηση
όγκου απορριμμάτων, συνέπεσε με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων της καθαριότητας, οπότε το αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας, λειτουργούσε αναγκαστικά με
Προσωπικό Ασφαλείας, καθ’ όλη την διάρκεια των κινητοποιήσεων και για δέκα ημέρες ακόμη.
Το διάστημα αυτό, – και κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο- στον Δήμο Μαρκοπούλου πρωτοκολλήθηκαν
ακόμα, 210 αιτήσεις για περισυλλογή απορριμμάτων κήπου.
Από αυτές, οι 188 αφορούσαν στον οικισμό του Πόρτο
Ράφτη και οι 22 σε αυτόν, του Μαρκοπούλου.
Επίσης, δεχθήκαμε καθημερινά δεκάδες τηλεφωνικές αιτήσεις, για περισυλλογή απορριμμάτων, εκτός κάδων!
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον μεγάλο όγκο απορριμμάτων
κήπου, συμπεριλαμβάνονται και κλαδέματα που προκύ-

πτουν από το τμήμα Πρασίνου, του Δήμου Μαρκοπούλου.
Το Τμήμα Πρασίνου φροντίζει καθημερινά για την εικόνα
της Πόλης μας, ικανοποιώντας τηλεφωνικές και γραπτές
αιτήσεις, καλλωπίζοντας τους δημόσιους χώρους (πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, δρόμοι κλπ.) και βρίσκεται σε
επιφυλακή για αντιμετώπιση έκτακτων επικίνδυνων καταστάσεων, όταν αυτές προκύπτουν.
• Επιδιορθώθηκαν 2.000 Βλάβες Ηλεκτροφωτισμού.
Οι βλάβες αυτές αναφέρθηκαν από τους Συμπολίτες μας
και αφορούσαν κυρίως, σε Αλλαγή λαμπτήρων.

Αντίστοιχα, ικανοποιήθηκαν και τα αιτήματα για την συντήρηση των 18 Σχολικών Μονάδων και των Δημοτικών Κτιρίων.
• Ικανοποιήθηκε το 92% των αιτημάτων τοποθέτησης πινακίδων και καθρεπτών.
Όλες οι παραπάνω αιτήσεις, αφορούσαν στον οικισμό του
Πόρτο Ράφτη και έπειτα από αξιολόγηση, αποφασίστηκε η
ικανοποίηση, σχεδόν όλων!
• Επιδιορθώθηκαν 202 Βλάβες στην Υδροδότηση .
Οι 102 Βλάβες Ύδρευσης αφορούσαν σε αιτήσεις συμπολιτών

Ανταποδοτική Ανακύκλωση
Συσκευασιών
με δώρο ταξίδι στο χωριό
του ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών πραγματοποιεί έναν ακόμα μεγάλο
Πανελλήνιο
Εκπαιδευτικό
Διαγωνισμό και προσφέρει σε μαθητές
όλης της χώρας, την ευκαιρία να διεκ-

ένα ταξίδι
στο χωριό του Άι Βασίλη στη
Λαπωνία, μια 4ήμερη εκδρομή
στη Ρόδο, ένα ποδήλατο, αλλά
και πολλά άλλα συναρπαστικά
δώρα.

δικήσουν μεταξύ άλλων,

Με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης
των νέων, καθώς και την αύξηση συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία
της ανακύκλωσης, η Ανταποδοτική
Ανακύκλωση Συσκευασιών σε συνεργασία με Δήμους όλης της χώρας,
πραγματοποιεί Εκπαιδευτικούς Διαγω-

νισμούς, προσφέροντας μεγάλα έπαθλα στους μαθητές. Με βασικό μήνυμα
«Προστατεύω το περιβάλλον, Ανακυκλώνω!».
Έως τις 20 Δεκεμβρίου, με την ανακύκλωση πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, μαθητές από όλη
την Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Μεγάλο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό που διεξάγεται
στα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κάθε δήμου, με σημαντικά έπαθλα,
για όλους τους μαθητές των σχολικών
τμημάτων που θα συγκεντρώσουν τις
περισσότερες συσκευασίες.
Θα κερδίσουν τα συναρπαστικά δώρα
από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση
Συσκευασιών.
Πληροφ.: antapodotiki.gr 801 11 67890

μας και οι υπόλοιπες 100 Βλάβες Υδροδότησης, σημειώθηκαν
έκτακτα, σε διάφορα σημεία του Δικτύου Ύδρευσης.
• 470 τόνοι ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων Συσκευασιών
συγκεντρώθηκαν στους Μπλε Κάδους Ανακύκλωσης.
Στο νούμερο αυτό, πρέπει να προσθέσουμε τόσο τους 5,3
τόνους που συγκεντρώθηκαν στους Κώδωνες Ανακύκλωσης Γυαλιού, όσο και τις ποσότητες που συγκεντρώθηκαν
στους Κόκκινους Κάδους για ανακύκλωση Παλαιών ειδών
Ένδυσης και Υπόδησης, αλλά και στους Κάδους Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών.

Να δείξουμε μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση στην ανακύκλωση
Είμαστε σίγουροι, ότι εάν καθένας από εμάς, έδειχνε λίγη
περισσότερη Προσοχή και ευαισθησία στο Περιβάλλον, οι
τόνοι της Ανακύκλωσης, θα αυξάνονταν προς όφελος του
Δήμου μας.
Θεωρούμε αυτονόητη την υποχρέωση μας, να εργαζόμαστε καθημερινά, με γνώμονά μας, την ικανοποίηση των αιτημάτων και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των
συμπολιτών μας, παραδίδοντας στα παιδιά μας ένα ασφαλές και καθαρό Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, παρά τις
όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
Σας καλούμε να συμβάλλετε ενεργά, ώστε να απολαμβάνουμε όλοι, έναν καθαρότερο και ομορφότερο Δήμο Μαρκοπούλου:
Για αυτό, χρειάζεται: Οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις να χωρίζουν
ενσυνείδητα, τα απορρίμματά τους, σε ανακυκλώσιμα και μη και
να τα εναποθέτουν στους αντίστοιχους κάδους.
Ειδικά σε σχέση με τις Επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής μας, εφαρμόζουμε ειδικούς Κανονισμούς, ανάλογα
με την κατηγορία των αποβλήτων που παράγονται.
Θεοφάνης Νικ. Σταμπέλος
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος
και Ηλεκτροφωτισμού,
Πάντα, στην διάθεσή σας, στο τηλ.: 22990 20 000 και στο
email: antid.kathariotitas@markopoulo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”
Ημ/νια: 23/11/2017 / Αρ. Πρωτ. 3708
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει
ότι προκηρύσσεται ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», με κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α
ΚΑΥΣΙΜΑ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Β
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Προϋπολογισμός μελέτης: 249.976,11 €
11-2017 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 50326.
προσφορών στο σύστημα. ΠροΦ.Π.Α 24 %:
59.994,27 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
σφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μι――――――――――――――――
προσφορών είναι η 18-12-2017 και
κρότερο
του
ανωτέρω,
θα
Σύνολο:
309.970,38 €
ώρα 13:00 μ.μ.
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνιΤα έγγραφα της σύμβασης είναι
με χρήση της πλατφόρμας του
σμό (σύνολο ομάδων) ορίζεται το
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ποσό των: 4.999,52 ευρώ.
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φοδιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
μέσω της διαδικτυακής πύλης
ρείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλhttp://www.promitheus.gov.gr, στο
www.promitheus.gov.gr του συστήλουν προσφορά είτε για μία ομάδα
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
ματος.
είτε για περισσότερες ομάδες είτε
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ,..www.deyathl.gr
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
για το σύνολο της προμήθειας,
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φοαλλά για το σύνολο των ζητούμεμπορούν να απευθύνονται στη Τερείς απαιτείται να διαθέτουν ψηνων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως
χνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ,
φιακή υπογραφή, χορηγημένη από
αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ
(Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη), τηλ.
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη30 / 2017 μελέτη της και στο Πα22920 22109, Ανδρεάδης Ιωάννης
φιακής υπογραφής και να έχουν εγράρτημα Ι της διακήρυξης.
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
γραφεί στο Εθνικό Σύστημα
Οι προσφορές ισχύουν και δεΤα έξοδα δημοσίευσης της περίληΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσμεύουν τον προμηθευτή για χροψης διακήρυξης στον ελληνικό
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
νικό διάστημα έξι (6) μηνών το
τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήοποίο υπολογίζεται από την εποΟ Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
ρυξης στην διαδικτυακή πύλη του
μένη της καταληκτικής ημερομηΛαυρεωτικής
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 24νίας ηλεκτρονικής υποβολής των
Λουκάς Δημήτριος

ΕΒΔΟΜΗ
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“Τα νοσοκομεία λειτουργούν
ήδη σε οριακή κατάσταση”
«Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του 2018 που
αφορούν την υγεία είναι άκρως αποκαλυπτικά για τη
σημασία που αποδίδουν οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην
υγεία και την περίθαλψη.
Ενώ τα νοσοκομεία λειτουργούν
ήδη σε οριακή κατάσταση, αναμένεται και άλλη υποβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς
προβλέπεται νέα μείωση 364
εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με
το 2017. Μείωση καταγράφεται
και στην κρατική επιχορήγηση
του ΕΟΠΠΥ κατά 214 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, 561 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα
θα δοθούν φέτος - όταν μάλιστα οι Έλληνες πληρώνουν πολλά περισσότερα από την τσέπη τους για
υπηρεσίες υγείας σε σχέση με τους πολίτες άλλων
χωρών - όπως επιβεβαιώνει και πρόσφατη έρευνα
της ευρωπαϊκής επιτροπής.
Η Κυβέρνηση που υποκριτικά μιλάει για κοινωνική
ευαισθησία έχει διαλύσει το δημόσιο σύστημα
υγείας. Το βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά
τους, το αποτυπώνουν και οι αριθμοί του Προϋπολογισμού».
Βασίλης Οικονόμου
Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας

Προστατεύοντας τον κήπο σας

Ε Δ ΡΑ Ν Α

Τ Ω Ν

Οι στόχοι του προγράμματος του 2017 και 2018 θα επιτευχθούν...με
χαμηλότερες συντάξεις και τις υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Απάντηση Μοσκοβισί σε Νίκο Χουντή για τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων
Οι υψηλές εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και οι μειώσεις στις συντάξεις είναι οι κύριες πηγές εσόδων
που θα καλύψουν το κενό που παρατηρήθηκε στα έσοδα τον Αύγουστο
το 2017, εκτιμά ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων,
Πιέρ Μοσκοβισί, σε απάντησή του
σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκο
Χουντή.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής
στην ερώτησή του σημείωνε την
υστέρηση στα έσοδα ύψους 1.76 δις
ευρώ που παρατηρήθηκε για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017
και ζητούσε από την Κομισιόν να τον
ενημερώσει εάν «θα αναγκαστεί η
ελληνική κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα
ώστε να πετύχει τους στόχους του
προγράμματος».
Ο αρμόδιος Επίτροπος στην απάντησή του εκτιμά ότι οι στόχοι του

προγράμματος για το πρωτογενές
πλεόνασμα του 2017 και του 2018
θα επιτευχθούν κανονικά «Παρά το
χαμηλότερο του αναμενόμενου αποτέλεσμα των άμεσων φόρων», τονίζοντας παράλληλα ότι «Αυτό
εξηγείται, ως επί το πλείστον, από
σημαντική είσπραξη καθυστερημένων φορολογικών οφειλών, ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
χαμηλότερες του αναμενόμενου
συνταξιοδοτικές δαπάνες το 2017».
Στη συνέχεια της απάντησής του ο
Eυρωπαίος Επίτροπος ρίχνει την ευθύνη της φορολογικής μνημονιακής
πολιτικής και στην ελληνική κυβέρνηση αφού υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή θα ήθελε να τον ενημερώσει
ότι η φορολογία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι επίσης
υπεύθυνη για τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες των υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προ-

χλοοτάπητα, προσβάλλει διάφορες καλλιέργειες π.χ.
τεύτλα, αραβόσιτο, καπνό, πατάτα, ψυχανθή κ.α.

ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ
(Παρατηρείται σημαντική προσβολή σε χλοοτάπητες κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των Νοτίων
Προαστίων Αττικής)

ΓΕΝΙΚΑ
Η αγρότιδα/καραφατμέ/κοφτοσκούληκο είναι ο σοβαρότερος εχθρός του χλοοτάπητα και οι ζημιές που προκαλεί
είναι πολύ σοβαρές. Έχει δε τη δυνατότητα να καταστρέψει ολοκληρωτικά μεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα, ακόμα
και σε διάστημα λίγων μόλις ημερών, εφόσον η ανάπτυξη
& ο πολλαπλασιαμός της ευνοηθούν από καιρικές συνθήκες & θερμοκρασίες. Η επιστημονική ονομασία του εντόμου είναι Agrotis spp (γένος), της οικογένειας Noctuidae (ή
Caradrinidae) και της τάξης Lepidoptera. Εκτός από τον

γράμματος στήριξης της σταθερότητας».
Καταλήγοντας στην απάντησή του ο
Π. Μοσκοβισι, απαντώντας στην κριτική για υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού από τα μνημονιακά
μέτρα, υπενθυμίζει τη δέσμη μέτρων
«... μετά το πρόγραμμα, που συμφωνήθηκε την άνοιξη του 2017, περιλαμβάνει μείωση του συντελεστή
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) κατά 2 ποσοστιαίες
μονάδες (και μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών
[ΦΕΕ] κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες)
από το 2020, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια»,
ξεχνώντας όμως να σημειώσει ότι το
πολυδιαφημισμένο αυτό «αντίμετρο» θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον
πιαστούν οι στόχοι των ματωμένων
πρωτογενών πλεονασμάτων του
3.5% και μετά από σχετική έγκριση
των δανειστών

φες (χρυσαλλίδες) χλοοτάπητα.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΔΑ - Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ

Κ Ο Ι Ν Ο Β ΟΥΛ Ι Ω Ν

Τα στάδια από τα οποία διέρχεται το έντομο είναι 4: αυγό,
προνύμφη (κάμπια), νύμφη (χρυσαλλίδα) και ακμαίο έντομο (πεταλούδα). Το στάδιο στο οποίο το έντομο είναι
επιβλαβές είναι εκείνο της προνύμφης.
Έχει περισσότερες από 3 γενιές/έτος, κάτι που όμως εξαρτάται και από τις θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες
(σε ευνοϊκές για την ανάπτυξή της συνθήκες, τα στάδια
ολοκληρώνονται πιο γρήγορα, άρα αυξάνεται και ο αριθμός
των γενεών/έτος)
Οι προνύμφες (κάμπιες) είναι άτριχες με μήκος 40-50 χιλιοστά, πράσινο χρωματισμό σε νεαρή ηλικία και γκριζοκάστανο αργότερα, με 3 επιμήκεις ραβδώσεις και κεφαλή
χρώματος καστανού.
Τα ακμαία έντομα (πεταλούδες) έχουν μήκος περίπου 20
χιλιοστά, γκριζοκάστανο χρωματισμό και φέρουν στα
φτερά τους νεφροειδή σημάδια.
Το έντομο εξαπλώνεται μέσω του ακμαίου, το οποίο πετάει
σε κοντινές σχετικά αποστάσεις (πχ από γειτονικούς κήπους) και γεννάει αυγά, από όπου εξέρχονται εντός 5-7
ημερών οι προνύμφες. Εξάπλωση όμως του εντόμου γίνεται και μέσω εγκατάστασης μολυνσμένου με αυγά & νύμ-

Οι νεαρές προνύμφες τρέφονται με τα φύλλα, δημιουργώντας δυσδιάκριτα φαγώματα, τρύπες ή/και σχισίματα.
Όσο μεγαλώνουν μπορούν να κόψουν τα μικρά φυτά στο
λαιμό (σημείο μεταξύ ρίζας και βλαστού) ουσιαστικά νεκρώνοντάς τα, ειδικά στις ψυχρόφιλες ποικιλίες χλοοτάπητα. Οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες τρώνε
ολοκληρωτικά τις ρίζες και τα φύλλα των φυτών.
Στην αρχή τα συμπτώματα δεν είναι ευδιάκριτα και περιορίζονται τοπικά σε κιτρίνισμα του χλοοτάπητα, κυρίως στα
σημεία που είναι αυξημένη η δραστηριότητα των προνυμφών. Όσο όμως μεγαλώνουν σε ηλικία οι προνύμφες και
εκκολάπτονται όλο και περισσότερα αυγά - αυξάνεται και
ο αριθμός τους και γίνονται πιο εμφανή τα σημάδια της
προσβολής. Έτσι παρατηρούνται ξηράνσεις αρχικά περιορισμένες στα διάφορα σημεία που υπάρχουν μεγάλης ηλικίας προνύμφες, οι οποίες μεγαλώνοντας προχωρούν
ταχύτατα σε ολόκληρο τον χλοοτάπητα. Εντός 7-10 ημερών από τα αρχικά συμπτώματα είναι δυνατόν να επέλθει
η καταστροφή ολόκληρου του χλοοτάπητα, εφόσον δεν
γίνει κάποια ενέργεια για αντιμετώπιση του εντόμου.
Nίκος Χριστοδούλου
www.garde-ngenesis.gr
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ΑΝΟΙΞΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ
για το κοινωνικό μέριμσμα
www.koinonikomerisma.gr

“ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.”

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο διαδικτυακός τόπος www.koinonikomerisma.gr για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή μερίσματος, άνοιξε χθες
Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και θα παραμείνει ανοιχτός
μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017. Οι
δικαιούχοι, για να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα το οποίο
είναι ανάλογο του αριθμού των μελών του νοικοκυριού,
του εισοδήματος και περιουσιακών του στοιχείων θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Α. Εγγλέζου: Κ. Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394-95
Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 27-11-2017
Αρ. Πρωτ.: 39671
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με
σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ – Φωτοτυπικών Μηχανημάτων - Δικτυακών Υλικών Ανταλλακτικών Η/Υ» συνολικής
δαπάνης 37.181,40€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα επί της οδού
Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου στην αίθουσα διαγω-

νισμών (3ος όροφος), την Τρίτη 1212-2017 και ώρα 11:00 (ώρα λήξης
κατάθεσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) και του
Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006).
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 1 εδαφ. α του Ν.4412/2016.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα
δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα
δημοσιευθεί σε μία ημερήσια και
μία εβδομαδιαία εφημερίδα του
νομού.
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη
της διακήρυξης και η μελέτη θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε
στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, στο τηλ. 2132007394-5
και fax 2106630163.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΛΜΚΩΨΖ-ΝΔΝ
17PROC0022811392017-11-22
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
“Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής υπολοίπου Ασυρμάτου, ΠΕ4»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.: 30-7413.056
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 26.971,64€ (χωρίς ΦΠΑ) - 33,444,33 € (με ΦΠΑ 24%)
Ημερομηνία: 22.11.2017 / Αρ. Πρωτ. 48678
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
1. Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16 *προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016). Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ιστοσελίδα: www.vvv.gov.gr
Προϊσταμένη αρχή: το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης που έχει
έδρα: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 Βούλα.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης που έχει έδρα Βασ.
Κων/νου 25 Τ.Κ. 16672 Βάρη. Πληροφορίες Ανδρέας Δάγλας, τηλ. 2132030.420, e-mail: adaglas@vvv.gov.gr., Fax: 2132030.439.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CPV
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ΑΜΟΙΒΗ
Η ΑΜΟΙΒΗ
ΤΑΞΗ
ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝ. ΣΤΑΔΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΤΙΚΩΝ
(€)
ΜΕΛΕΤΗΣ (€)
ΠΤΥΧΙΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
13
71322200
23.453,60
46.907,21
Α’ και άνω
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
23,453,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)
3.518.04
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)
26.971,64
ΦΠΑ (24%)
6.473,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
33.444,83
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Τόπος αντικειμένου μελέτης: Αττική (κωδικός NUTS: GR3), Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την
12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00
π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών),
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Βασ.
Κων/νου 25 Τ.Κ. 16672 Βάρη) ενώπιον
αρμόδιας επιτροπής. Αν για λόγους
ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η από-

φαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν
τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση στησν ΕΕΕΕ,
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση
των προσφορών ή δεν υποβληθούν
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση,
που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των

προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για το
εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση
όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με
ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Α’ και που
είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος μέλος της Ενωσης, β) σε κράτοςμέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
β) οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
γ) οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του
ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε
συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει εκτός
του μελετητικού πτυχίου, να διαθέτει
εν’ ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008 και να διαθέτει
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Η ειδική τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα αποδεικνύεται από τη σύνταξη οριστικής μελέτης αποχέτευσης
ομβρίων εντός αστικής περιοχής, η
οποία εκτελέστηκε με σύμβαση μελέτης, του υποψηφίου κατά το τελευταίο
δεκαοκτάμηνο
(υπογραφή
σύμβασης) προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρουύσας και έχει
εγκριθεί και παραληφθεί. Στην ανωτέρω μελέτη πρέπει να περιλαμβάνονται και ορθογωνικοί αγωγοί,
καθαρής διατομής μεταλύτερης των
4,00 μ2 και μήκους μεγαλύτερου των

800,00 μ. Δεν αφορά σε μελέτες που
έχουν συνταχθεί στα πλαίσια σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου ή Συμβούλου Διαχείρισης
για την υποβοήθηση Υπηρεσίας σε θέματα μελέτης ή κατασκευής. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής
τους.
Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώ του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α’
του ν. 4412/2016.
4. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με
ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της “πλέον συμφέρουσας
από
οικονομική
άποψη
προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με τα ακόλουθα
κριτήρια:
Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης
(βαρύτητα 30%)
3. Η οργάνωση του οικονομικού
φορέα (βαρύτητα 30%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα
20%)
5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
ιδίους πόρουος του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης με ΚΑ 307413.056.
6. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης
του μελετητικού αντικειμένου ορίζε-

ται σε τρεις (3) μήνες. Η συνολική
προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται
σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης
στην
ιστοσελίδα:
http://www.vvv.gov.gr.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της σύμβασης διατίθεται από τις
20.11.2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Βασ.
Κων/νου 25 Τ.Κ. 16672 Βάρη).
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.
4412/2016.
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή
18, Τ.Κ. 16673 Βούλα).
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής: η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
2. κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκύρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Παρατήρηση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.
510/15.11.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροής (ΑΔΑ¨ΩΩΡ4ΩΨΖ-ΥΛ5).
Βούλα, 22/11/2017
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διενήργησα τον υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο 163(3) ν. 3643/28-6-2006 έλεγχο επί των
συνημμένων έkτων οικονομικών καταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση του Δήμου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων [ΠΔ 315/1999, όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 4604/1-2-2005 του ΥΠΕΣ, του οποίου η ισχύς παρατείνεται μέχρι την
αντικατάστασή του από σχετικό προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 156(3ε) ν. 4270/286-2014], όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Επίσης, η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν και
τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα [ν. 3463/28-6-2006 όπως ισχύει].
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μου. Διενήργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων
του δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης.
Βάση για Διαφοροποιημένη Γνώμη με Επιφυλάξεις (δηλ. Έλλειψη Βεβαιότητας) για Δυνητικές
Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις
1. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 1.1.104 (8ε) ΠΔ
315/1999. Όμως, παραστάθηκα στην ετήσια απογραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση τις καταμετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και επαλήθευσα τις τιμές των
αποθηκευμένων υλικών (μέθοδος FIFO), και τα γινόμενα ποσοτήτων και τιμών μονάδος (μη συμπεριλαμβανομένου του φπα για το πόσιμο μη εμφιαλωμένο νερό αγορασμένο από την ΕΥΔΑΠ
προς μεταπώληση σε δημότες καθώς και του υδραυλικού εξοπλισμού, και συμπεριλαμβανομένου
του φπα για όλα τα υπόλοιπα). Επίσης, σε δειγματοληπτική βάση, διασταύρωσα εγγραφές αγορών στην γενική λογιστική με τα αντίστοιχα παραστατικά αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία αποστολής-τιμολόγια). Η ανάλωση των αγαθών αυτών δεν παρακολουθείται λογιστικά. Ως
εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και ακρίβεια των αναλωθέντων εντός
της χρήσεως και μενόντων στην ημερομηνία τέλους χρήσης υλικών. Εάν το κόστος των μενόντων
αποθεμάτων της 31-12-2016 είναι μικρότερο, και τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων είναι
ισόποσα μικρότερα.
2. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων ή δική του
έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακινήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την
τοποθεσία και την έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον γενικό και ειδικό
αριθμό μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με
ακρίβεια την πληρότητα της κατεχομένης γης και υπερκειμένων κτισμάτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και από τρίτους.
3. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, ούτε οι συγχωνευθείσες κατά την 1-1-2011 κοινότητες και δήμοι, αν και σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις θεσμοθετήθηκαν από την χρήση 2014 και εφεξής. Ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τυχόν
επιπλέον φόρους και προσαυξήσεις (δηλ. τόκους υπερημερίας) σε περίπτωση ελέγχου από τις
Φορολογικές Αρχές, η ακριβής πρόβλεψη των οποίων είναι εξ αντικειμένου δυσχερής. Ως εκ
τούτου, εκφράζω επιφύλαξη που δεν σχηματίσθηκε καμία σχετική πρόβλεψη. Τυχόν σχηματισμός
θα επέφερε ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων χρήσεως μετά φόρων.
4. Επισημαίνω το γεγονός που αναφέρεται στο σημείο 20 του Προσαρτήματος, το οποίο επαναλαμβάνεται και στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, ότι σύμφωνα με την από
7-4-2017 επιστολή της νομικής υπηρεσίας του δήμου, το σύνολο των δικαστικών αγωγών κατά
του Δήμου κατά την 31-12-2016 ανήρχοντο σε 11,4 εκατομ. ευρώ, για το οποίο ο δήμος έχει λογιστικοποιήσει πρόβλεψη 3,2 εκατομ. ευρώ, αφού τόσα θεωρεί ότι θα υλοποιηθούν τελικά κατά
του, δηλ. το 28%. Η ακριβής πρόβλεψη είναι εξ αντικειμένου δυσχερής, και ως συνεπώς εκφράζω
επιφύλαξη μήπως η τελική συνολική τελεσίδικη οφειλή αποβεί μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα την
ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων.
5. Επισημαίνω το γεγονός που αναφέρεται στο σημείο 24 του Προσαρτήματος, ότι ο Δήμος δεν
δέχθηκε και δεν λογιστικοποίησε την διαγραφή απαίτησής του από την κατά 100% θυγατρική
του εταιρεία ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ ύψους 144,7 χιλ. ευρώ που διενήργησε η ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ με την υπ’
αριθμό 26/19-12-2016 απόφαση του ΔΣ της (ΑΔΑ : 7ΦΞ9ΟΕΤ3-ΙΧΑ), καθώς επίσης, και ότι λόγω
μη ολοκλήρωσης των οικονομικών καταστάσεων των δύο θυγατρικών εταιρειών του Δήμου
(ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ και ΚΕΔΣΑ) της χρήσης 2016, η καθαρή θέση των δύο αυτών εταιρειών κατά την
31-12-2016 υπολογίσθηκε κατ’ εκτίμηση. Τονίζεται ότι οι δύο αυτές εταιρείες δεν ελέγχθηκαν
από ορκωτό ελεγκτή. Κατά συνέπεια, εκφράζω επιφύλαξη μήπως η τελική καθαρή θέση των δύο
προαναφερθεισών εταιρειών αποβεί μικρότερη της εκτιμηθείσας, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη
μείωση της αξίας των συμμετοχών αυτών με ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων.
Διαφοροποιημένη Γνώμη με Επιφυλάξεις για Δυνητικές Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις
Κατά την γνώμη μου, με επιφύλαξη των δυνητικών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων των προεκτεθέντων πέντε θεμάτων, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου
2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων.
Άλλο Θέμα
Η προηγούμενη χρήση 2015 είχε ελεγχθεί από άλλον ορκωτό ελεγκτή, και η από 25-5-2016 Έκθεση Ελέγχου με Διαφοροποιημένη Γνώμη ανέγραφε τις παρακάτω θέματα : 1. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 1.1.104 (8ε) ΠΔ 315/1999. Όμως,
παραστάθηκα στην ετήσια απογραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση
τις καταμετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και επαλήθευσα τις τιμές των αποθηκευμένων
υλικών (μέθοδος FIFO), και τα γινόμενα ποσοτήτων και τιμών μονάδος (συμπεριλαμβανομένου
του φπα). Επίσης, σε δειγματοληπτική βάση, διασταύρωσα εγγραφές αγορών στην γενική λογιστική με τα αντίστοιχα παραστατικά αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία αποστολής-τιμολόγια). Η ανάλωση των αγαθών αυτών δεν παρακολουθείται λογιστικά. Ως εκ τούτου, εκφράζω
επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και ακρίβεια των αναλωθέντων εντός της χρήσεως και μενόντων στην ημερομηνία τέλους χρήσης υλικών. Εάν το κόστος των μενόντων αποθεμάτων της
31-12-2015 είναι μικρότερο, και τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων είναι ισόποσα μικρότερα.
2. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων ή δική του
έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακινήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την
τοποθεσία και την έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον γενικό και ειδικό
αριθμό μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με
ακρίβεια την πληρότητα της κατεχομένης γης και υπερκειμένων κτισμάτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και από τρίτους. 3. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από τις αρμόδιες Φορολογικές
Αρχές, ούτε οι συγχωνευθείσες κατά την 1-1-2011 κοινότητες και δήμοι, αν και σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις θεσμοθετήθηκαν από την χρήση 2014 και εφεξής. Ο Δήμος δεν έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για τυχόν επιπλέον φόρους και προσαυξήσεις (δηλ. τόκους υπερημερίας)
σε περίπτωση ελέγχου από τις Φορολογικές Αρχές, η ακριβής πρόβλεψη των οποίων είναι εξ
αντικειμένου δυσχερής. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη που δεν σχηματίσθηκε καμία σχετική
πρόβλεψη. Τυχόν σχηματισμός θα επέφερε ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων χρήσεως μετά
φόρων. 4. Mε την από 22-4-2017 επιστολή της νομικής υπηρεσίας του δήμου, το σύνολο των δικαστικών αγωγών κατά του Δήμου κατά την 31-12-2015 ανήρχοντο σε 10,6 εκατομ. ευρώ, για
το οποίο ο δήμος έχει λογιστικοποιήσει πρόβλεψη 2,2 εκατομ. ευρώ, αφού τόσα θεωρεί ότι θα
υλοποιηθούν τελικά κατά του, δηλ. το 20,7%. Η ακριβής πρόβλεψη είναι εξ αντικειμένου δυσχερής, και ως συνεπώς εκφράζω επιφύλαξη μήπως η τελική συνολική τελεσίδικη οφειλή αποβεί
μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα την ισόποση μείωση των αποτελεσμάτων μετά φόρων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαλήθευσα τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Μεταμόρφωση Αττικής, 17 Ιουλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής
Θεόδωρος Ψαρός, AΔΜ ΕΛΤΕ : 1921
για την Abacus Ελεγκτική ΑΕ, ΑΔΜ ΕΛΤΕ : 1
Οδός Πιερίας 1Α, 144.51 Μεταμόρφωση Αττικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σπάτα, 29/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.:40278
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190
04
Πληροφορίες: Α. Εγγλέζου - Κ. Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394-95
Fax.: 210 6630163
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με
σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού –
εξαρτημάτων, κ.λ.π.» συνολικής
δαπάνης 74.358,21€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα επί της οδού
Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου στην αίθουσα διαγω-

νισμών (3ος όροφος), την Τρίτη
19/12/2017 και ώρα 11:00 (ώρα
λήξης κατάθεσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016) και του
Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006).
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 1 εδαφ. α του Ν.4412/2016.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα
δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα
δημοσιευθεί σε μία ημερήσια και
μία εβδομαδιαία εφημερίδα του
νομού.
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη
της διακήρυξης και η μελέτη θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε
στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, στο τηλ. 2132007394-5
και fax 2106630163.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα παιδιά SOS 1056

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται εσωτερική οικιακή βοηθός, Ελληνίδα
υγιής, 55 - 65 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις επί πληρωμή ή με σύμφωνο συμβίωσης, για
ηλικιωμένο συνταξιούχο, υγιή κάτοικο Βούλας.
Τηλ. 6944330107, 6936739804.
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος
Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300
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ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

email: tsakoniatism@gmail.com

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις
8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή.
Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά
για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Μεταβολισμός, Οστεοπόρωση: Αρχίζουμε θεραπεία στην οστεοπενία;
Ο όρος «οστεοπενία» (αγγλ: osteopenia) είναι λέξη ελληνικής προελεύσεως που χρησιμοποιείται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα για να περιγράψει μια
κατάσταση οστικής πυκνότητας μεταξύ του φυσιολογικού και της οστεοπόρωσης. Πρόκειται δηλαδή για ασθενείς των οποίων η μέτρηση οστικής πυκνότητας δείχνει
ελάττωση αλλά όχι τόση ώστε να τεθεί η διάγνωση της
οστεοπόρωσης και θεωρείται προστάδιο αυτής. Επιστημονικά ως οστεοπενία χαρακτηρίζεται η οστική πυκνότητα όταν βρίσκεται 1 έως 2,5 σταθερές αποκλίσεις
κάτω από την αντίστοιχη οστική πυκνότητα νέων υγιών
γυναικών του ίδιου ύψους και βάρους. Όταν η οστική πυκνότητα είναι περισσότερο από 2,5 σταθερές αποκλίσεις
κάτω από την οστική πυκνότητα νέων υγιών γυναικών
(το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 30%) ή/και
όταν υπάρχει κάταγμα/κατάγματα χαμηλής βίας (δηλαδή χωρίς να ασκείται ιδιαίτερη δύναμη) τότε μιλάμε
για οστεοπόρωση.
Ο στόχος της θεραπείας όταν υπάρχει ελαττωμένη
οστική πυκνότητα είναι να προλάβουμε το κάταγμα. Κι
ενώ στην οστεοπόρωση είναι επιβεβλημένο να χορηγηθεί θεραπεία, δεν συμβαίνει το ίδιο και στην οστεοπενία,
διότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα έπρεπε να παίρνει θεραπεία, παρότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτού δεν θα
διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να υποστεί κάταγμα. Κάτι τέΑΔΑ: ΩΔΔΛΩΛ6-ΩΩΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Έργων & Εργασιών
Kορωπί : 01-12-2017
Αρ. Πρωτ. : 26210
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο: 210 6622379 εσ. 110
FAX: 210 6624963
e-mail :tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ διακηρύττει
ότι θα γίνει συνοπτικός δημόσιος
διαγωνισμός για την υπηρεσία «Υποστήριξη διοικητικών και οικονομικών προγραμμάτων 2017».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης υπηρεσίας.
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στην
ασφάλιση των οχημάτων και του κτιρίου της αποθήκης του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται
αναλυτικά στους όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 8 Δεκεμβρίου 2017
και ώρα 13:30 πριν από την ημέρα του
Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την 15η Δεκεμβρίου 2017 ώρα λήξης
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορί-

ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 15η Δεκεμβρίου2017 με
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών
10:30 π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
35.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών
από την επομένη της ημέρας του
διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές
πληροφορίες στους Αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

τοιο, πέρα από το ότι αρκετοί ασθενείς θα έπαιρναν θεραπεία χωρίς να την χρειάζονται, συνεπάγεται και μεγάλη επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος και
διόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Από την άλλη,
δεν θα έπρεπε να μείνουν αθεράπευτοι ασθενείς που
έχουν κίνδυνο να υποστούν κάταγμα, ενώ το άμεσο και
έμμεσο κόστος των καταγμάτων επίσης επιβαρύνει σημαντικά το ασφαλιστικό σύστημα.

Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας αλγόριθμος που θα επιτρέπει να εντοπίσει ο ιατρός τους ασθενείς με οστεοπενία που θα έχουν σημαντικό όφελος αν λάβουν
θεραπεία. Ένας απλός τέτοιος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα είναι το FRAX, ένα διαγνωστικό εργαλείο που υπολογίζει τον κίνδυνο να υποστεί
κάποιος κάταγμα στην επόμενη δεκαετία της ζωής του,
αξιολογώντας απλές πληροφορίες από το ιστορικό (ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος, ύπαρξη προηγούμενου κατάγματος, κάταγμα ισχίου κάποιου από τους δύο γονείς,
κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, λήψη κορτιζόνης, ύπαρξη
ρευματοειδούς αρθρίτιδας) και την τιμή της οστικής πυκνότητας. Τα όρια του FRAX πάνω από τα οποία πρέπει
να ξεκινήσει θεραπεία ένας ασθενής με οστεοπενία ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό έχουν καθοριστεί κατόπιν οικονομοτεχνικών αναλύσεων του Ελληνικού
Ιδρύματος Οστεοπόρωσης σε συνεργασία με την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας που έλαβαν υπόψιν δεδομένα
από Έλληνες ασθενείς με κατάγματα. Τα όρια αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στις Κατευθυντήριες Οδηγίες
για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οστεοπόρωσης που
εξέδωσε πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας. Συμβουλευόμενος λοιπόν τις παραπάνω οδηγίες, ο θεράπων ιατρός
σας μπορεί να σας υποδείξει να πρέπει να λάβετε θεραπεία ή όχι.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 8.30-13.30
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

Κάτι πολύ σημαντικό για όλους τους ασθενείς με οστεοπενία είναι να γίνεται πάντα, παράλληλα με την μέτρηση οστικής πυκνότητας, και μια πλάγια
ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης. Ο λόγος είναι
ότι συχνά βρίσκονται στην ακτινογραφία κατάγματα
σπονδύλων που, αυτομάτως και ανεξάρτητα από την
τιμή της οστικής πυκνότητας, είναι ένδειξη να αρχίσει ο
ασθενής αγωγή. Επιπλέον, πάντα πρέπει να γίνονται και
κάποιες ειδικές εξετάσεις αίματος με σκοπό να αποκλειστούν άλλες παθήσεις που ελαττώνουν την οστική πυκνότητα και χρειάζονται διαφορετική θεραπευτική
προσέγγιση από την «κλασσική» οστεοπενία/οστεοπόρωση.
Από τη στιγμή που θα αποφασίσει ο ιατρός να σας χορηγήσει θεραπεία υπάρχουν αρκετές αποτελεσματικές
και ασφαλείς επιλογές, μέσα τις οποίες ο θεράπων ιατρός σας θα προτείνει την καταλληλότερη θεραπεία
για σας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του
κάθε φαρμάκου αλλά και τις δικές σας.
Δρ. Αθανάσιος Αναστασιλάκης Ενδοκρινολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, e–mail: a.anastasilakis@gmail.com
www.armonia-zoi.gr

Μαστογραφία και
τεστ Παπ δωρεάν
στο Δήμο Κρωπίας
Στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», που υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου
της μήτρας σε Δήμους της Αττικής, έχουν ξεκινήσει
από τις 29 Νοεμβρίου 2017 δωρεάν εξετάσεις (μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ) για τις Δημότισσες Κρωπίας.
Στόχος του προγράμματος είναι η εξέταση όλων των
γυναικών ηλικίας 25 έως 39 ετών με τεστ Παπανικολάου και των γυναικών από 40 ετών και άνω επιπροσθέτως με μαστογραφία.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ειδική κινητή μονάδα που διαθέτει το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, η οποία θα βρίσκεται σταθμευμένη επί της
οδού Καραϊσκάκη, δίπλα από το Δημαρχείο.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:30 έως 14:00) στο τηλέφωνο 210.6623240 για να προγραμματίσουν το
ραντεβού τους.
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Επιτυχίες του Αρη Βούλας
στην επιτραπέζια αντισφαίριση
Με δύο αργυρά και ένα πλασσάρισμα στην 8αδα,
γύρισαν οι αθλητές του Γ.Σ. Αρη Βούλας, της Επιτραπέζιας αντισφαίρισης, από το αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Σίνδου.

ΕΒΔΟΜΗ

Πρωτιά για το ελληνικό
Ζιου - Ζίτσου και τον
Αθλητικό Σύλλογο Λεύκαρο
Ο Αθλητικός Σύλλογος Λεύκαρος συμμετείχε
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών
που πραγματοποιήθηκε από 24 έως 26 Νοεμβρίου στη Μπογκοτά της Κολομβίας.
Ο αθλητής του Λεύκαρου ΑΡΑ ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ και
αθλητής της Εθνικής μας Ομάδας κατέκτησε
την πρώτη θέση - χρυσό μετάλλιο - στην κατηγορία -56κιλα Fighting System.
Αυτή η διάκριση είναι η μεγαλύτερη που έχει
επιτευχθεί στο Fighting System σε κατηγορία
ανδρών - γυναικών σε επίπεδο εθνικής ομάδας.
Προπονητής του συλλόγου Α.Σ. Λεύκαρος είναι
και ο ιδρυτής του Γιώργος Ζαντιώτης, ο οποίος
είναι και ομοσπονδιακός προπονητής.
Στη φωτογραφία ο προπονητής με τον πρωταθλητή.

Συγκεκριμένα, αργυρό μετάλιο κατέκτησαν οι Μαριάννα Γενεράλη (φωτο) στις νεάνιδες και η Ντανιέλα Γραμματοπούλου Χρυσοπούλου στις
κορασίδες, ενώ ο Ιάσονας Κορδούτης, στην κατηγορία των εφήβων, πάλεψε για μετάλιο και τελικά
κατετάγη 5ος.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ensemble Β΄ - Γ΄ κατηγορίας
και η Τελική Φάση Ensemble Δ΄ κατηγορίας
Με υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ensemble Β΄ - Γ΄ κατηγορίας, καθώς και
η Τελική Φάση Ensemble Δ΄ κατηγορίας στο Κλειστό
Γυμναστήριο Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.
Οι πολύ καλές συνθήκες του κλειστού Γυμναστηρίου

Στη λήξη των αγώνων η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ευχαρίστησε τον Δήμο Λαυρεωτικής και το
Δήμαρχο Δημήτρη Λουκά, για την παραχώρηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων. Ακολούθησε η απονομή μεταλλίων και διπλωμάτων της μεγάλης κατηγορίας αθλη-

του Λαυρίου, ευχαρίστησαν αθλήτριες και προπονήτριες.
Tο πρωτάθλημα εξελίχθηκε στο διήμερο Σάββατο και
Κυριακή 25-26/11, ημέρες, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26, και το Λαύριο γέμισε νιάτα με τις μικρές αθλήτριες να τονώνουν την τοπική αγορά.

τριών από την Πρόεδρο του Ν.Π.ΔΔ. ΘΟΡΙΚΟΣ
Βελετάκου Ευαγγελία. Οι υπόλοιπες απονομές έγιναν
από τις Ολυμπιονίκες Πανταζή Κλέλια, Αϊνδιλή Ειρήνη
καθώς και επίσης και από το διευθυντή του Κλειστού
Γυμναστηρίου και μέλος του Δ.Σ της ΕΓΟ. Πανταζή
Κώστα.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΡΑΗΛ 82-61

πάουντ (30 έναντι 46 των Ισραηλινών).

Ενισχυμένη, βελτιωμένη και αήττητη

ΕΛΛΑΔΑ: Λαρεντζάκης 4, Αθηναίου 6 (2), Καλάθης 11
(5/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο),
Μαργαρίτης 8, Βουγιούκας 2, Σάκοτα 11 (3/4 τρίποντα),
Βασιλόπουλος 8 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα),
Μαυροειδής 10 (4/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ),
Γκίκας, Γιαννόπουλος 13 (3/4 τρίποντα), Σαλούστρος, Αντετοκούνμπο 9 (4/5 δίποντα, 1/2 βολές).
ΙΣΡΑΗΛ: Χάουελ 13 (6/14 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Ζούσμαν
2, Μπλατ 10 (2), Μέκελ 3, Ντόσον 5, Τιμόρ 10 (2), Μπεν
Κιμόλ 4 (6 λάθη), Μένκο 2, Μπλέιζερ, Κοέν 10 (6 ριμπάουντ), Ζάλμανσον 2, Αλτιτ.

Με πρωταγωνιστή τον Θανάση
Αντετοκούνμπο, η Εθνική ομάδα μπάσκετ
έφτασε σε ευρεία νίκη επί του Ισραήλ
Εχοντας σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι στη Βρετανία, η Εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε
χτες στο Ηράκλειο του Ισραήλ με 82-61 για τη 2η αγωνιστική του ομίλου της για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2019. Ετσι, έχοντας το απόλυτο στις νίκες (2 στα
2), πήρε «κεφάλι» στη βαθμολογία του ομίλου αλλά και
ψυχολογικά, ενόψει της συνέχισης των αγώνων τον ερχόμενο Φλεβάρη.
Η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε με αλλαγές στη σύνθεση σε σχέση με την πρεμιέρα στο Λέστερ, αφού πλέον
ήταν ενισχυμένη και με παίκτες του Παναθηναϊκού (Καλάθη, Θ. Αντετοκούνμπο, Βουγιούκα), ενώ δεν συμμετείχε ο Γιάννης Μπουρούσης (αναχώρησε για την Κίνα
μετά το πρώτο παιχνίδι).
Κόντρα στους Ισραηλινούς η Ελλάδα δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα, αφού μετά το 15λεπτο άρχισε να
επιβάλλει σιγά - σιγά τους ρυθμούς της στον αγώνα αποκτώντας προβάδισμα στο σκορ (37-32 ημίχρονο). Με
ακόμα καλύτερη εικόνα στην επανάληψη, τα πράγματα
εξελίχθηκαν ιδανικά για την Εθνική. Με πρωταγωνιστή
τον Αντετοκούνμπο σε άμυνα και επίθεση, άψογη διαχείριση του παιχνιδιού από τον Καλάθη και τις πολύτιμες
βοήθειες στο σκοράρισμα από τους Γιαννόπουλο, Βασιλόπουλο και Σάκοτα, η ελληνική ομάδα πάτησε «γκάζι»
μετά το 25', χτίζοντας σημαντική διαφορά (59-47 στο 30')
και ανοίγοντας το δρόμο για τη νίκη.
Μοναδικό σημείο προβληματισμού, τα πολλά χαμένα ριμ-

Mαύρη ημέρα για την Σαπεκοένσε!
Σήμερα τα ξημερώματα (29.11.2017) συμπληρώθηκε ένας
χρόνος από την ημέρα που η Σαπεκοένσε χτυπήθηκε από
τη μοίρα, όταν το αεροπλάνο της ομάδας, με προορισμό το
Μεντεγίν για τον πρώτο τελικό της Κόπα Σουδαμερικάνα,
κατέπεσε στα βουνά της Κολομβίας στέλνοντας στον θάνατο 71 άτομα.

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της η ισπανική εφημερίδα El Paίs αποκαλύπτει τα βήματα χελώνας στη δικαστική πλευρά της υπόθεσης και την αδικία που νιώθουν στο
πετσί τους οι οικογένειες των θυμάτων, καθώς ακόμα ούτε
οι ένοχοι έχουν τιμωρηθεί ούτε οι ίδιοι έχουν αποζημιωθεί.

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Εμφανίστηκε συγκινημένος από την προσπάθεια της
Εθνικής ομάδας στους δύο πρώτους αγώνες των προκριματικών, αφού, όπως είπε, η ομάδα παρά τις δύσκολες
συνθήκες αντεπεξήλθε καλά. «...Η ίδια η κοινωνία θα
δώσει τη λύση, η κοινωνία πιέζει και θα κάνω μια πρόβλεψη. Τον Φεβρουάριο, στο επόμενο "παράθυρο", οι καταστάσεις θα είναι διαφορετικές. Θα συνειδητοποιήσουν
όλοι τις ευθύνες τους και θα είναι συνεπείς», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλοθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάνουμε μία θέση
στην κατάταξη της UEFA
Στον άλλο αγώνα του ομίλου: Εσθονία - Μ. Βρετανία 73-70.
Η βαθμολογία: Ελλάδα 4, Ισραήλ 3, Εσθονία 3, Μ. Βρετανία 2.

Γ. Βασιλακόπουλος:
«Θα αλλάξουν οι καταστάσεις»
Την αισιοδοξία του ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα
για τις Εθνικές ομάδες το Φλεβάρη εξέφρασε με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ, Γιώργος Βασιλακόπουλος.

Εξαιρετικά δύσκολο είναι για την Ελλάδα να αναρριχηθεί περαιτέρω στην κατάταξη της UEFA και πλέον
φαντάζει περισσότερο πιθανό να χάσουμε μία θέση
και από τη 14η που βρισκόμαστε σήμερα να πάμε στην
15η.
Η ήττα του Ολυμπιακού στη Λισαβόνα και ο αποκλεισμός της ομάδας του Πειραιά από τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις δεν αφήνει περιθώρια. Η χώρα μας παρέμεινε στη 14η θέση της κατάταξης της UEFA και
πλέον απειλείται από την Ελβετία που πλησιάζει σε
απόσταση αναπνοής.

Γύρισε από την κόλαση αλλά
δεν μπήκε στον παράδεισο
Η ΑΕΚ επέστρεψε από το εις βάρος της 2-0, όμως
δεν κατάφερε να νικήσει τη Ριέκα (τελικό αποτέλεσμα 2-2) και τώρα ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τον

«τελικό» της Βιένης κόντρα στην Αούστρια, όπου
θα κριθεί η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Η 12η θέση που δίνει στον κυπελλούχο της χώρας
απευθείας συμμετοχή στους ομίλους του Europa
League, και στον πρωταθλητή απ' ευθείας συμμετοχή
στην φάση των play offs του Champions, απομακρύνεται καθώς απομένει μόνο ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό (με τη Γιουβέντους).

