“Το σπίτι κάθε ανθρώπου
είναι το κάστρο του”.
Sir Edward Coke, 1552-1634,
Άγγλος δικαστής

“ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ”
του Τούρκου Προέδρου, ΕΡΝΤΟΓΑΝ
«Υπάρχουν δύο ειδών πόλεμοι· ο πρώτος ενεργείται
με τους νόμους, ο δε δεύτερος με τη βία. Και ο μεν
είναι έργο ανθρώπινο, ο δε έργο θηριώδες»1
Νικολό Μακιαβέλλι
Εκ προοιμίου να πω ότι μου γέννησε αλγεινή εντύπωση η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης,
που άδραξαν την «ευκαιρία» να
ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση.
Εξηγούμαι: Στην εξωτερική εθνική
πολιτική μπορείς ν’ αντιδράς στις
επιλογές της κυβέρνησης, όταν
έχεις διαμετρικά αντίθετη άποψη,
ή έστω, διαφορετική απ’ αυτή της
του Κώστα
κυβέρνησης.
Βενετσάνου
Όταν όμως οι επιλογές των κομμάτων είναι ταυτόσημες (εξάρτηση από Ε.Ε., ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ), τότε συντάσσονται. Συντάσσονται υποχρεωτικά, ή κάνουν συνεννοημένο παιχνίδι. Δεν μιλάς
για «μπάχαλο» και άλλα συναφή. Μπορεί ο Τσίπρας
και ο Παυλόπουλος να είναι υπόλογοι, κυρίως για
την πολιτική της υποτέλειας, ιδιαίτερα από το καλοκαίρι του 2015 – με τη σύμπραξη βεβαίως, του μεγαλύτερου μέρους της αντιπολίτευσης, - αλλά είναι
ο Πρωθυπουργός της χώρας και αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απέναντι στον εχθρό συνασπίζεσαι ακόμη και με τον πιο αντιπαθή
συμπατριώτη σου.
Και βέβαια, για να μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας, ο Τούρκος (όχι οι Τούρκοι), ο Τούρκος
είναι εχθρός. Δεν θα πάω στο 1453, ούτε στο 1100,
ούτε καν στο 1821 ή ακόμη και στη Μικρασιατική καταστροφή και γενοκτονία του 1922. Θα θυμίσω όμως
τα γεγονότα του 1955 της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης, την εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τη
συνεχή κατοχή εδώ και 43 χρόνια του 40% της Κύπρου. Κι ακόμα πιο πρόσφατα, τα Ίμια και τις συνεχείς προκλήσεις, τις παραβάσεις και παραβιάσεις των
θαλάσσιων και εναέριων συνόρων μας.
Είναι εχθρός ενεργός. Και οι προκλητικές αυτές
ενέργειες δεν είναι «έργο ανθρώπινο», είναι «έργο
θηρίου». Και αντιμετωπίζεται σαν τέτοιο. Τα θηρία
Συνέχεια στη σελ. 2

OΔήμοςΜαρκοπούλουπροστατεύει
τηνπρώτηκατοικία από πλειστηριασμό
Εκπλειστηριάστηκε
πρώτη κατοικία
στην Αττική,
με τίμημα, κάτω
από 10.000 €
Πρόταση του Δήμου
Μαρκοπούλου σε
όμορους Δήμους
για κοινή δράση.

Σελίδα 7

Εγκαίνια στη Μονάδα
Ανακουφιστικής Φροντίδας
“Γαλιλαία”
Σελίδα 13

Ο Ερντογάν
ως γνήσιος εκφραστής
μιας ηγεμονεύουσας
δύναμης
Όθων ΚΟΥΜΑΡΕΛΛΑΣ

Σελίδα 8

Η Αη-Βασίλης έρχεται
στην Ευρυάλη Βούλας
Στο τελικό στάδιο η
ένταξη της Α’ γειτονιάς
στο Κίτσι

Κατασκευή Παιδικής
Χαράς ΑμεΑ στο Γέρακα

Σελίδα 6

Σελίδα 17

Σελίδα 12
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Το “Πολιτικό Δίκαιο”
Συνέχεια από τη σελ. 1

δεν τ’ αντιμετωπίζεις παρά με θηριώδεις τρόπους.
Υποδυόμενος τα «θηρία» διαλέγεις την αλεπού για
την πονηριά της, που λέει κι ο Μακιαβέλι, και το λιοντάρι για τη δύναμή του2.
Κι έτσι φτάνουμε στο πρώτο ερώτημα - συμπέρασμα:
έπρεπε να προσκληθεί ο Ερντογάν; ΔΕΝ έπρεπε. Όχι
επειδή είναι εχθρός. Με τον εχθρό συζητάς. Δεν χορεύεις ζεϊμπέκικο, βέβαια (Γ. Παπανδρέου), ούτε κάνεις
κουμπαριές (Κ. Καραμανλής).
Δεν έπρεπε να προσκληθεί γιατί είναι αρχηγός στρατευμάτων κατοχής (Κύπρος), στρατευμάτων πρόσφατης εισβολής (Συρία, Ιράκ). Αρχηγός κράτους καταπίεσης,
εξουθένωσης, υποδούλωσης των Κούρδων· των Κούρδων που τους φυλακίζει και τους βομβαρδίζει μέσα κι
έξω απ’ την Τουρκία.
Γιατί είναι ο νεο-Σουλτάνος που διώκει και φυλακίζει
όσους θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους, ακόμα και στη
σκέψη: Στρατιωτικούς, δημ. Υπαλλήλους, δικαστικούς,
δημοσιογράφους.
― Δεν έπρεπε να προσκληθεί διότι έκανε ανεπίτρεπτη
χρήση της φιλοξενίας για να υποδείξει εμμέσως στην
κυβέρνηση ν’ ασκήσει πίεση στη δικαιοσύνη, για να εκδοθούν οι αξιωματικοί του που ζήτησαν πολιτικό άσυλο.
― Δεν έπρεπε διότι του δώσαμε επίσημο βήμα να θέσει
θέμα αναθεώρησης (επικαιροποίηση την είπε) της συν-

Διαβάστε ακόμη
Παράνομη πράξη η κακοποίηση ζώων τοΣελ. 6
νίζει ο Δήμος Σαρωνικού
Νέος αντιδήμαρχος στο Δήμο 3Β Σελ. 6
Ανάπλαση του φοινικοδάσους προωθεί ο
Σελ. 7
Δήμος Λαυρεωτικής

Το Αστέρι των Μάγων
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τα ρομπότ θα μας σκοτώσουν!
Σελ. 10

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σκυλί δάγκωσε πεζό στη Βάρκιζα Σελ. 10

Μια συζήτηση για τον καπιταλισμό Απάντηση στον Κ. Βενετσάνο

Σελ. 11

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ο Κύων, ο Πόντιος
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Θωρηκτό “Σαλαμίς”

Σελ. 17

θήκης της Λωζάνης.
― Γιατί του δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να
«αποθεωθεί» από τους «ομοεθνείς» του και να θέσει τεχνηέντως θέμα μειονότητας τριεθνικής (τουρκικής καταγωγής, Ρομά και Πομάκων-Ελλήνων), υπό την
τεχνητή «ομπρέλα» της θρησκευτικής μουσουλμανικής
ταυτότητας.
― Του δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσει διπλωματικά
την απειλή, ως απάντηση στη «διδασκαλία» Δημοσίου
Διεθνούς Δικαίου που έκανε ο Παυλόπουλος ως καθηγητής, ότι «εγώ δεν είμαι καθηγητής Νομικής, αλλά
ξέρω το πολιτικό δίκαιο»!
«Πολιτικό Δίκαιο», στη νομική επιστήμη δεν υπάρχει.
Είναι εκείνο που έχει καθιερωθεί να λέγεται ως Δίκαιο
του ισχυρού.
Σε μη διπλωματική γλώσσα αυτό μεταφράζεται στην
αργκό: Ρε, δεν ξέρω τι μου τσαμπουνάς για “συνθήκες”
και “ερμηνείες”. Εγώ αισθάνομαι δυνατός και γουστάρω
να τ’ αλλάξουμε.
Βέβαια, παριστάνει ότι “αισθάνεται δυνατός” για να πουλήσει νταϊλίκι, μιας και έχει διαβρωθεί η εθνική συνείδηση των πλείστων των πολιτικών μας, αλλά και
μεγάλου μέρους των πολιτών.
Εχουμε βεβηλώσει και αντικαταστήσει τις εθνικές αξίες
με υποκατάστατα.
― Την αληθινή δημοκρατία, τη ΔΗΜΟ-κρατία δηλαδή,
με την κοινοβουλευτική «δημοκρατία δηλ. Την κομματοκρατία κ.λπ.
― Το ΔΙΚΑΙΟ (το φυσικό ή θεϊκό, πείτε το όπως θέλετε),
με το θετό δίκαιο (αυτό που ψηφίζουν οι βουλευτές).
― Την πατρίδα («Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων
προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ
θεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»3 με τις
“ευρωπαϊκές αξίες”, της αρπαγής, της αποικιοκρατίας,
του ιμπεριαλισμού, της τοκογλυφίας, των κατακτητικών
πολέμων...
― Τις αξίες της κοινότητας, με τις ατομικές – ιδιοτελείς
αξίες...
Γιατί αν δεν είχε κατασυκοφαντηθεί και διαβρωθεί η
εθνική συνείδηση και δεν την είχαν καπηλευθεί στο έπακρον οι δοσίλογοι, οι νενέκοι και οι χουντικοί, ώστε να
την καταστήσουν απεχθή στους επιπόλαιους, τότε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος θ’ αποστόμωνε τον Τούρκο
Πρόεδρο – που λέγεται, μάλιστα, πως είναι γενίτσαρος
– θυμίζοντάς του και το ιστορικό και το περιεχόμενο της
συνθήκης της Λωζάνης. Και για τους «ομογενείς» του
της Θράκης και τους ομογενείς μας της Κωνσταντινούπολης (χωρίς εισαγωγικά).

To Δ.Σ. του Δήμου 3B συνεδριάζει
Ο Δήμος Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί στην
24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ. με 34 θέματα
στην ημερήσια διάταξη.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Με δυο κουβέντες λοιπόν: Η Συνθήκη της Λωζάνης υπεγράφη σε αντικατάσταση της Συνθήκης των Σεβρών, που
την είχε αποδεχθεί το επίσημο Οθωμανικό κράτος το
οποίο συρρικνωνόταν αρκούντως και δικαιολογημένα,
αφού απελευθερώνονταν πολλοί υπόδουλοι ιστορικοί
λαοί της περιοχής (προβλεπόταν και η ίδρυση Κουρδικού
κράτους) και εδημιουργείτο «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών», αλλά δυστυχώς, τα κάναμε θάλασσα!
Ο κομματικός και ιδιοτελής φανατισμός, μάς οδήγησε
στο «ελιά, ελιά και Κώτσο βασιλιά», στο «Οίκαδε» (σπίτια σας) του Αγγ. Βλάχου της εφημερίδας «Καθημερινή»
που μοιράστηκε κατά μυριάδες στο μέτωπο της Μ.
Ασίας, και που ανατράπηκε βεβαίως, μόλις κέρδισαν τις
εκλογές οι βασιλικοί που ξανάφεραν τον... αρειμάνειο
βασιλιά κ.λπ., κ.λπ. που οι δυνάμεις της AΝΤΑΝΤ ΑγγλοΓαλλο-Αμερικάνοι κ.λπ. δεν τον ήθελαν, γιατί ήταν γερμανόφιλος, ενώ απ’ την άλλη στέκονταν ο εξυπνότατος
και δαιμόνιος Κεμάλ και οι νεότουρκοι· και τα πράγματα
ήρθαν “τα πάνω – κάτω” και ιδρύθηκε το «νέο» κράτος
ως Τουρκία αστική δημοκρατία, υποτίθεται), με τη νέα
συνθήκη της Λωζάνης που κατήργησε την προηγούμενη. Μίκρυνε η Ελλάδα, δημιουργήθηκε η Συρία, το
Ιράκ, η Σαουδική Αραβία (όχι όμως το Κουρδιστάν), αλλά
ως διεθνής συνθήκη όριζε επ’ ακριβώς τα σύνορα της
Τουρκίας με τα όμορα κράτη. Ξεκάθαρα· χωρίς αστερίσκους και «γκρίζες ζώνες».
Επικυρούνται οι προγενέστερες διατάξεις της Συνθήκης
του Λονδίνου του 1913 και τα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου, Περιέρχονται στην κυριαρχία της Ελλάδας,
εκτός της Ίμβρου και της Τενέδου (αυτοδιοικούμενα,
εντός τουρκικής κυριαρχίας.
Μεταξύ των άλλων η Συνθήκη λέει: «Η Οθωμανική κυβέρνησις θα απαγορεύσει εις την στρατιωτικήν αεροπλοΐαν αυτής να υπερίπτανται των ρηθεισών νήσων»
(της Ελλάδος). Κι αυτοί επανειλημμένα και καθημερινά
ως γνωστόν παραβαίνουν τον όρο αυτό.
Όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, που αρχικά είχαν περιέλθει στην Ιταλία και στη συνέχεια, στην Ελλάδα, λέει η
συνθήκη: «Η Τουρκία παραιτείται παντός δικαιώματος
και τίτλου επί των νήσων (που απαριθμούνται ονομαστικά) καθώς και των νησίδων των εξ αυτών εξαρτημένων» (αρθρ.15).
Δηλαδή, τα Ίμια εμπίπτουν σ’ αυτό το άρθρο, καθώς
εξαρτώνται από την Κάλυμνο.
Αλλά ο «φίλος» μας, ο Ερντογάν, κάνει πως δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά, γιατί του δίνουν αυτό το δικαίωμα
οι Αμερικανοί, η Ε.Ε. και φυσικά εμείς, που δεν ξέρουμε
να διεκδικούμε, αλλά είμαστε πειθήνια όργανα των μεγάλων μας «φίλων και συμμάχων και εταίρων», σαν
καλά “παιδιά”.
Κατά μία εκδοχή και το μεταφέρω με επιφύλαξη, μας
επεβλήθη «άνωθεν» να προσκαλέσουμε τον Ερντογάν,
για γενικότερους γεωπολιτικούς λόγους.!...
―――――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ, κεφ. ΧVIII, εκδόσεις Σκαραβαίος
2017.
2. Το ίδιο όπως παραπάνω
3. Πλάτωνος (Σωκράτης) «ΚΡΙΤΩΝ», 51β.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής,
το στρες, το άγχος,
η ίδια στάση για πολλές ώρες,
ο περιορισμένος χώρος
που κινούμαστε, έχουν
δημιουργήσει άλλες ανάγκες
στο ανθρώινο σώμα.

Holistic Massage Center

Το σώμα μας έχει ανάγκη
από ελαστικότητα, χαλάρωση,
ευεξία.
Αυτά τα αγαθά μπορεί
ο καθένας μας να τα
αποκτήσει
και επιβάλλεται
για να έχουμε υγεία.
γαίνοντας, μία ημέρα από την Εφορία Γλυφάδας, φορτισμένη, γιατί στην Εφορία δεν πας για
καλό... έπεσε το μάτι μου στην επιγραφή που
γράφει: Holistic massage Center. Aπό καιρό ήθελα
να επισκεφθώ ένα κέντρο μασσάζ έτσι, πέρασα απέναντι και ανέβηκα στον 1ο όροφο.

B

Το καλύτερο ΔΩΡΟ για ΣΑΣ
και τους φίλους σας

μασάζ είναι ένας συνδυασμός κινήσεων διαφόρων
τεχνικών, το οποίο αναζωογονεί τα κύτταρα του σώματος, ευνοεί την ισορροπία και δίνει μία ανάταση
ψυχής στο σώμα. Ευεργετεί το κυκλοφορικό, το μυοσκελετικό και το νευρικό σύστημα.
Το ολιστικό μασάζ συνδυάζεται με ιδιαίτερα αιθέρια
έλαια και αρωματικά. Έχει άμεση αναζωογονητική
ιδιότητα και χαλάρωση.

το σώμα να είναι ελαστικό, και διαφορετικό μετά την άσκηση, για να χαλαρώσουν
οι μύες. Η χρήση των λαδιών και αιθέριων
ελαίων προσθέτουν ενεργητικές ουσίες
στον οργανισμό.
Σήμερα οι επιστημονικές βάσεις για τη
δράση του μασάζ είναι πολλαπλές. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κυκλοφορικό, το μυοσκελετικό και το νευρικό
σύστημα· βοηθάει στη βελτίωση της αναπνοής, στην οξυγόνωση των κυττάρων,
και στην απομάκρυνση των τοξίνων από
τους ιστούς.

Επιλέγεις
αυτό που σου ταιριάζει

Στο “Holistic Massage Center” μπορεί να
βρει κανείς το μασσάζ που ταιριάζει στο
χαρακτήρα του, στο σώμα του.
Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία
και χαλάρωση στην καθημερινότητα.
Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για τους
μυικούς σπασμούς και τους πόνους.
Ρεφλεξολογία και rejuvance. Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης.
Rejuvance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές τεχνικές για μείωση των ρυτίδων και ενεργοποίηση της λέμφου.

Το μασάζ (άλλειμα, εντριβή), είναι μία αρχαία μορφή
θεραπείας. Εδώ και χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιείται
για προετοιμασία της άσκησης, για χαλάρωση μετά
την άσκηση, για την ίαση και την ανακούφιση των
ασθενών.
Στους Ολυμπιακούς αγώνες υπήρχε ειδικότητα αλείπτη (αλείφω), που πριν και μετά από κάθε προπόνηση
άλειφε με λάδι τον προγυμναζόμενο και του έκανε
μαλάξεις στο σώμα, μασάζ, διαφορετικό πριν ώστε

Ενας ιδιαίτερα προσεγμένος, όμορφος χώρος. Με
υποδέχτηκαν στο σαλονάκι και κάναμε μία πολύ
ωραία συζήτηση γύρω από την υγεία, την ευφορία και
την χαλάρωση. Μου πρότειναν να δοκιμάσω το μασσάζ τους, εκείνη την ώρα, και αποδέχθηκα.
Με παρέλαβε ο φυσιοθεραπευτής Ηλίας Μπουτσιαβάρας. Ξάπλωσα στο ειδικό κρεβάτι, και ένα μαγικό
χέρι “περπάτησε” το σώμα μου, βρήκε τα σημεία που
πονάω, τα χαλάρωσε και για πολύ ώρα βρισκόμουν
σε “νιρβάνα”. Θεϊκό μασάζ. Έφυγα ανανεωμένη, χαλαρωμένη και με μεγάλη ευεξία.
Το μασσάζ λοιπόν, δεν είναι μόνο για να θεραπεύσεις
τους πόνους σου. Είναι για να διατηρήσεις την υγεία
σου και για να είσαι πάντα σε καλή φόρμα. Γιατί το

Express massage - Feet & Back επικεντρώνεται στα
βασικά σημεία του σώματος (κάτω άκρα, λεκάνη και
σπονδυλική στήλη). Ιδανική επιλογή για όσους διαθέτουν περιορισμένο χρόνο.
Μασσάζ για όλες τις ώρες και τις τιμές. Από 30 λεπτά
έως μία ώρα και πλέον! Τιμές από 10 ευρώ.

Το ωραίοτερο δώρο για σένα
Holistic massage Center
Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι Εφορίας Γλυφάδας, με άνετο πάρκινγκ)
Τηλ. 2111838001
e-mai: holistic.massage.ctr@gmail.com

Holistic massage Center - Επικοινωνία: 2111838001 - e-mai: holistic.massage.ctr@gmail.com
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Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στη “Χρυσή Τομή”
MΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ»
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, στις 21:00 το σύνολο
ξύλινων πνευστών "ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ" θα μας ταξιδέψει στο
χρόνο με αποσκευές τις αρμονίες του κόσμου. Μελωδικές
διαδρομές υπό τους ήχους των αργεντίνικων tango, jazz,
swing και κινηματογραφική μουσική αλλά και γνωστές χρι
στουγεννιάτικες μελωδίες με τελικό σταθμό αγαπημένα ελ
ληνικά τραγούδια. Το σύνολο αποτελείται από τους: Γιάννη
Μηλιώνη (κλαρίνο), Χρήστο Γερμόλα (κλαρίνο), Νεφέλη
Γιαννίση (κλαρίνο), Χάρη Κωνσταντόπουλο (μπάσο, κλα
ρίνο) και Αθανασία Παπουτσιδάκη κρουστά. Η συναυλία
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ».
Είσοδος: 5€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται κρασί)
(Λ. ΑθηνώνΣουνίου 55, κεντρική πλατεία Κερατέας)

ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017, στις 16:00 θα πραγματο
ποιηθεί τουρνουά σκακιού στην αίθουσα της "ΧΡΥΣΗΣ
ΤΟΜΗΣ". Δηλώσεις συμμετοχής 15:30 16:00 της ίδιας
μέρας. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν δώρα και έπαθλα.
(Λ. ΑθηνώνΣουνίου 55, κεντρική πλατεία Κερατέας)

«ΜΠΟΕΜ» ΟΠΕΡΑ του Πουτσίνι
Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017, θα παρακολουθήσουμε
την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία
του διάσημου Βρετανού σκηνοθέτη της όπερας Γκρέιαμ
Βικ, στη Μεγάλη αίθουσα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναχώρηση
18:00 από την Κεντρική Πλατεία Κερατέας. Απαιτείται η
κράτηση θέσης.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6987555223 & 6977452498.

Χριστούγεννα στο Δήμο Κρωπίας
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα εξελιχθούν στο Κορωπί
με συνεργασία του Δήμου, του ΝΠΔΔ Σφηττός, και την
Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορωπίου (ΕΕΒΕΚ)
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, 19:00, Αμφιθέατρο Δημαρχείου
Κορωπίου: «Ο παραμυθένιος χορός των Χριστουγέννων».
Τέσσερις συγγραφείς διαβάζουν τα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια τους. Το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου πλαισιώνει μουσικοχορευτικά την εκδήλωση.
Το παραδοσιακό τρενάκι των Χριστουγέννων θα κάνει την
εμφάνισή του: Σάββατο 16/12 από 11:00 έως 14:00 και από
17:00 έως 19:00 με αφετηρία την Κεντρική Πλατεία ενώ την
Κυριακή 24/12 θα έχει αφετηρία την Πλατεία Αγάλματος
από τις 17:00 έως 19:00.

Η Χιονόμπαλα
Η Χιονόμπαλα στην Πλατεία Αγάλματος, Σάββατο 23 και
Κυριακή 24/12 από 10:30 έως 14:30 και 16:30 έως 20:30.

«Προβλήματα και λύσεις
στην ανασκαφή του Τσέπι»

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου
11.00-16.00- Ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων Σύλλογος Δικαιοσύνη για τα
Αδέσποτα – ΓΕΡΑΚΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΑΝΘΟΥΣΑ « JUSTICE FOR ANIMALS»
18.30 :Κάλαντα από τα παιδικά τμήματα
19:00: Παραδοσιακοί Χοροί από την
ομάδα Λυκείου –Λύκειο των Ελληνί-

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017
-11:00 Δημοτική Βιβλιοθήκη. Χοροθεατρική παράσταση
για παιδιά 3-12 ετών από την ομάδα «Παιδική Θεαμάτων».
-20:00 Δημαρχείο Κρωπίας. Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, 20:30, Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας
Συναυλία jazz μουσικής από το μουσικό σύνολο «Τrilogia»
με τους, Γιώργο Τρανταλίδη, Παναγιώτη Σαμαρά και Γιώργο
Κοντραφούρη. Ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι οι, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Βασίλης Ξενόπουλος.
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, 11:00, Δημοτική Βιβλιοθήκη.
«Υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο». Εργαστήρι κατασκευής γουριών (απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών)
Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη

Χριστούγεννα και
Πρωτοχρονιά στο αεροδρόμιο!
Κυριακή, 24 & 31 Δεκεμβρίου 2017

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ καλούν στη διάλεξη της Μαρίας Παντελίδου Γκόφα, Ομότιμης Καθηγήτριας Προϊστορικής
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:
«Προβλήματα και λύσεις στην ανασκαφή του
Τσέπι» νεότερα αποτελεσμάτα της αρχαιολογικής
έρευνας στο Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στο
Τσέπι του Μαραθώνα, την Κυριακή 17-12-2017, ώρα
11 π.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Παλλήνη
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου
19.00 Εκδήλωση έναρξης Χριστουγεννιάτικου Χωριού
19.10 : Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
Φιλαρμονικής Ορχήστρας και Παιδικών
Χορωδιών Δήμου Παλλήνης
19.30 : Παρέλαση χριστουγεννιάτικων
μασκώτ Ντίσνευ, παιχνίδια και διαγωνισμούς, Bubble show

Χριστουγεννιάτικη συναυλία

δων Π.Τ.Χ. ΓΕΡΑΚΑ
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου
18.30 : Χορωδία Ενηλίκων Δήμου
Παλλήνης
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου
18.30 : Συναυλία Σύνολο brass (χάλκινα)
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου
18.30 : Συναυλία Μαντολινάτα
Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου
18.30 : Παραδοσιακοί Χοροί –παιδικά
τμήματα Δήμου Παλλήνης
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00 με 13.00 & 17 με
18.00 - Καλλιτεχνικά δρώμενα
Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 1 2 . 0 0 13.00
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
(διαδραστικό κυνήγι θησαυρού γύρω
απ το συντριβάνι)

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΗΧΩΝ
(διαδραστικό κυνήγι θησαυρού γύρω
απ το συντριβάνι)
Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου
17.00-18.00 CHOCO SANTA ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ
Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ (διαδραστικό κυνήγι θησαυρού
γύρω απ το συντριβάνι)
Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου
17.00-18.00 CHRISTMAS PARTY
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου
12.00-13.00 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (διαδραστικό κυνήγι θησαυρού
γύρω απ το συντριβάνι)
Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου
17.00-18.00 ΖΟΓΚΛΕΡ

Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, ένα αξέχαστο εορταστικό πρόγραμμα
θα περιμένει τους ταξιδιώτες και τους επισκέπτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας! Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, πολλές χαρούμενες εκπλήξεις και άρωμα απο την ελληνική
παράδοση θα κατακλύσουν τους χώρους του αεροδρομίου, στο πλαίσιο του προγράμματος “Fly me to the Moon”
που φορά τα γιορτινά του!

«O Θησαυρός»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
παρουσιάζει την ξεκαρδιστική ελληνική κωμωδία «Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ» έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης
Με τους: Παύλος Χαϊκάλης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Σωτήρης Καλυβάτσης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Φαίη Ξυλά, Μιχάλης Μαρίνος, Λευτέρης Ελευθερίου, Σοφία Μουτίδου,
Δωροθέα Μερκούρη, Μάγδα Πένσου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Κατερίνα Στικούδη, Σπύρος Φωκάς, Δημήτρης Τζουμάκης
Η νέα κωμωδία του Στράτου Μαρκίδη «O Θησαυρός», βασίζεται στο αγαπημένο θεατρικό έργο «Ο Θησαυρός του
Μακαρίτη» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη.
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
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Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις
στο Δήμο Σαρωνικού
Σάββατο 16 /12, 17:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στην Π. Φώκαια. Με

την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής «Αρμονία» και
της Χορευτικής Ομάδας του Συλλόγου «Αγία Ειρήνη». .

Σάββατο 16 /12, 19:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στην Σαρωνίδα.
Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Χο
ρευτικής Ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας.
Κυριακή 17 /12, 17:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στην Ανάβυσσο
Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, της Χορωδίας
του Μικρασιατικού Συλλόγου Αναβύσσου.
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 19:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στο Λαγο
νήσι, Δ.Κ. Καλυβίων, με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμο
νικής. Μουσική εκδήλωση με τον Ν. Βολάκο και φίλους
καλλιτέχνες
Δευτέρα 18 /12, 18:00 – 20:00: Η λίμνη των κύκνων. Δραμα
τοποιημένη αφήγηση µε συνοδεία μουσικής. Με τα Θεατρικά
Εργαστήρια του Δήμου Σαρωνικού και την πιανίστρια Ματίνα
Καρελιώτη. Για παιδιά 3 – 8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δημο
τική Βιβλιοθήκη Καλυβίων, τηλ. 2299048509
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, 16:00 – 18:00: Διαβάζουμε Παραμύ
θια και δημιουργούμε τα δικά μας χριστουγεννιάτικα δώρα.
Με την Σταυρούλα Δημοπούλου, εικαστικό του ΚΔΑΠ Σαρωνικού.
Για παιδιά 3 – 6 ετών. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, 17:30 – 19:00:
Χριστουγεννιάτικα έθιμα, εικαστικό του
ΚΔΑΠ Σαρωνικού. Για παιδιά 7 – 10 ετών.
Με προεγγραφή. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Καλυβίων
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, 19:00: Θεα
τρική παράσταση «Χριστουγεννιάτικη Ιστο
ρία» του Charles Dickens. Από τα Θεατρικά

Τα κάλαντα
Γιάννης Μαρκόπουλος

21, 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017/ 18:00
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, Γιάννης Μαρκόπουλος,
που στο ξεκίνημα της καριέρας του διασκεύασε υποδειγματικά τα ριζίτικα της Κρήτης, έργο που αποτέλεσε πρότυπο διασκευής παραδοσιακής μουσικής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, τώρα, παππούς πια, μεταγράφει τα κάλαντα και
άλλα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια από διάφορα σημεία της Ελλάδας, για τα εγγόνια του και για τα

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Xριστούγεννα
στις γειτονιές του κόσμου
με τον Γιώργο Κατσαρό
O OΑΠΠΑ στο πλαίσιο των εορτών, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 16/12/2017 συναυλία με τον Γιώργο
Κατσαρό και 10μελή ορχήστρα. Η εκδήλωση γίνεται
στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” Ώρα: 20:00 – 22:00.
Ένα ταξίδι στις μουσικές γειτονιές του κόσμου μέσα από
την κλασική μουσική, το ελαφρύ τραγούδι και το μιούζικαλ. Στη συναυλία συμμετέχουν η Ελένη Σταμίδου (σοπράνο), ο Νίκος Καραγκιαούρης (βαρύτονος), η
Κωνσταντίνα Πουτκάρη, ο Αδάμ Τσαρούχης και 10μελής
ορχήστρα.

“Παράδοξα Χριστούγεννα”
Κυριακή 17/12/2017 Δημοτικό Θέατρο Βάρης Ώρα:
12:00 – 14:00 Παιδική Θεατρική Παράσταση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12/2017 Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”
Ώρα: 20:00
O Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυναικών “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ.”
προσκαλεί στο Αφιέρωμα
στον Ελληνικό Κινηματογράφο “Σαν μια ταινία με
νότες μαγικές», 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.

Χριστουγεννιάτικα στο Μαρκόπουλο
Παραδοσιακοί χοροί
Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017,
στις 11 π.μ.
Τα παιδικά και εφηβικά τμήματα
του Χορευτικού – Λαογραφικού Ομίλου Μαρκοπούλου
Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς»,
παρουσιάζουν σε εορταστικό κλίμα, παραδοσιακούς
χορούς από όλη την Ελλάδα! Στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»: Γιαννάκη 5.

• ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΧΕΣ
ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στις 12 μ.
Το Δέντρο μας, θα το στολίσουν όλες οι κάρτες «Ευχές»
των παιδιών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό «Ζωγραφίζοντας τις Χριστουγεννιάτικες Ευχές», που διοργάνωσε
για 5η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Μαρκοπούλου, για όλους
τους μαθητές 4 έως 12 ετών.
Όλες οι ζωγραφιές θα παραμείνουν εκεί καθ’ όλη την διάρ-

ANABAΛΛΕΤΑΙ
“Tα άνθη στην
Αρχαία Ελλάδα”
παιδιά όλου του κόσμου, με επίσημη προσκεκλημένη την
Ξένια Καλογεροπούλου στη διήγηση παραμυθιών.
Δύο συναυλίες με γιορτινό χαρακτήρα, λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα, με τη συμμετοχή παιδικής χορωδίας και μικρού μουσικού συνόλου.
Διήγηση παραμυθιών Ξένια Καλογεροπούλου
Παιδική Χορωδία Ωδείου Αθηνών "Μικροί Μουσικοί"

Σαν μια ταινία με νότες μαγικές

Η εκδήλωση με τίτλο “Τα άνθη στην Αρχαία Ελλάδα”, με ομιλήτρια την ομότιμο καθηγήτρια
Παν/μιου Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου, που είχε
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο
16 Δεκεμβρίου, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους.
Θα γίνει Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ώρα 7μ.μ., στο
ΝΕΟ Δημαρχείο Γλυφάδας, υπό την αιγίδα του
Δήμου Γλυφάδας.

κεια των Εορτών, ενώ στην Eκδήλωση, θα ανακοινωθούν
τα έργα που θα γίνουν Αφίσες και θα στολίζουν το Δημαρχείο Μαρκοπούλου και ο Νικητής, του οποίου η ζωγραφιά,
θα κοσμήσει την Ευχετήρια Κάρτα του Δημάρχου και βέβαια, θα κερδίσει το μεγάλο δώρο!
Μαζί μας, ο γνωστός Ταχυδακτυλουργός Πλάτων που θα
εντυπωσιάσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας, με
ταχυδακτυλουργικά κόλπα εμφανίζοντας περιστέρια, κουνέλια και πάπιες!
Ο Ταχυδακτυλουργός Πλάτων, θα φέρει μαζί του στο Μαρκόπουλο την παρέα του: Τον Ζογκλέρ, τον Κλόουν και
τους καλύτερους στις εντυπωσιακές .. Μπαλονοκατασκευές!
Ο Άγιος Βασίλης, θα παραβρεθεί στην γιορτή και θα ακούσει τις ευχές όλων των παιδιών! Θα γίνει αφήγηση παραμυθιών, με καλικάντζαρους και ξωτικά, από την
Χριστουγεννιάτικη παράδοση στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου.
Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
“Aνοιχτή Αγκαλία”
Το Κέντρο Ημέρας “Ανοιχτή Αγκαλιά” διοργανώνει
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή-Βazaar, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 13:30.
Παράλληλα με το Bazaar, μικροί και μεγάλοι θα
μπορούν να παρακολουθήσουν το μουσικό παραμύθι «Η Αγιοβασιλίνα και το ξωτικό Καμπούμ σε
Χριστουγεννιάτικη αποστολή» από την Πηνελόπη
Μητσακάκη και την Καλλιόπη Παπαδάκη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ», Πεζόδρομος Γ.Σ. Παπασιδέρη 13
Κορωπί, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 60 26 212.
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
Μπαίνει ορίζοντας τελικής
ένταξης στο σχέδιο πόλης
της Α’ γειτονιάς στο Κίτσι
Εχουμε γράψει πολλές φορές και γράφαμε επίσης
στις 19/5/17, για την Πολεοδομική ένταξη της περιοχής Κίτσι στο Κορωπί. Μία μελέτη που έχει ξεκινήσει
από το 2004 και περίμενε τη γεωλογική μελέτη δέκα
ολόκληρα χρόνια!!
Eχουν περάσει ήδη 13 χρόνια σε αναμονή.
To 2012 εκδικάστηκαν οι ενστάσεις κατά της Γ’ ανάρτησης και ήλπιζαν όλοι ότι θα προχωρήσει το θέμα.
Η γεωολογική μελέτη εγκρίθηκε δέκα χρόνια μετά,
το 2016. Έκτοτε πέρασε άλλος ένας χρόνος σχεδόν
σε αναμονή.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης είχε απαντήσει
στη δημοτική συνεδρίαση (16.5.17) ότι: «Οι μελέτες
εγκρίνονται από την Περιφέρεια και η Περιφέρεια κωλυσιεργεί συστηματικά. Κάθε μήνα πάμε με τα χαρτιά
και δεν γίνεται τίποτα. Οι υπάλλλοι δεν ενδιαφέρονται και το έχω πει στον Υπουργείο. Εχει αγανακτήσει
όλη η Κοινότητα των μελετητικών γραφείων με τη
συγκεκριμένη υπηρεσία».

Ο Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει

Παράνομη πράξη
η κακοποίηση ζώων

- Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Α’ γειτονιά.

ενστάσεων της 1ης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης
(Οκτώβριος 2010).
Τι αναμένεται: Η έγκριση οριοθέτησης του ρέματος, διόρθωση των σχεδίων βάσει της υπ' αρ. 274/10 απόφασης Δ.Σ.
και της μελέτης του ρέματος.

Υπάρχουσα φάση: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναρτήσεις του πολεοδομικού σχεδίου και έχει διαβιβαστεί η μελέτη στα Συμβούλια Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) για έγκριση.
Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ.
ένταξης στο σχέδιο πόλης.

- Πράξη εφαρμογής ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 723Δ΄/14-09-1995 Φ.Ε.Κ.
Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση των ενστάσεων της ανάρτησης κατόπιν ατομικών προσκλήσεων.
Τι αναμένεται: Η ολοκλήρωση της διαδικασίας από Δήμο &
Περιφέρεια και η κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του Δήμου
Κρωπίας διαβάζουμε:

Eφτασε επιτέλους η ώρα να εκδοθεί το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), αλλά δεν τελείωσε.
Τώρα πλέον πρέπει να το τρέξει ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου και η Περιφέρεια γενικότερα.
Δεν είναι δυνατόν να λυμνάζουν οι φάκελοι επί σειρά
ετών, να χτίζεται όλη η περιοχή ανορθόδοξα και να
μπαίνει μετά - με μπαλώματα - στο σχέδιο πόλης προσπαθώντας να συμμαζέψει τα αμάζευτα...
Δεν είναι δυνατόν να χτιστεί ένα υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα στο Κίτσι και να έχει δίπλα του τις
παράγκες μισογκρεμισμένες και να μη μπορεί να τις
ακουμπήσει κανείς γιατί δεν έχει μπει η περιοχή στο
σχέδιο.
Επιτέλους ας αναλάβει ο καθένας το βαθμό ευθύνης
που του αναλογεί, για να μη συμβεί κανένα τραγικό
ατύχημα στα σχολεία με την τυφλή έξοδο οχημάτων
από τα στενά...

Αλλες περιοχές υπό ένταξη
- Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ Β’ γειτονιά.
Υπάρχουσα φάση: Ολοκληρώθηκε η εξέταση και κρίση των

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, έπειτα από ειδοποίηση δημότη, η Ελληνκή Φιλοζωική Εταιρεία περισυνέλλεξε
νεκρό ζώο (σκύλο) άγνωστης αιτιολογίας, που βρέθηκε στη συμβολή των οδών Γυμναστηρίου και Κισσού
στην Δ.Κ. Αναβύσσου. Γίνεται εξέταση ώστε να βρεθούν τα αίτια του θανάτου.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, ο Δήμος Σαρωνικού
ενημερώνει τους δημότες για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το νόμο 4039/2012,
- Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή
και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου,
καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ' αυτού...."
(άρθρο 16, παρ. α’)
Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή ύψους 5.000
έως και 15.000 ευρώ. (άρθρο 20)
Ο Δήμος καλεί τους δημότες, εάν αντιληφθούν περιστατικό κακοποίησης ζώου, να επικοινωνήσουν
άμεσα με το Δήμο, στο τηλέφωνο 2299 320 300.

- Πολ. μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Α’ & Β’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.
Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλεως με το υπ’ αριθμ. 111/ΑΑΠ/05-04-2012 Φ.Ε.Κ.
Έγινε η 2η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής από 12-012015 έως 26-01-2015.
Τι αναμένεται: Η συζήτηση των ενστάσεων της πράξης
εφαρμογής από την Περιφέρεια.
- Πολε. μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Γ’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.
Υπάρχουσα φάση: Εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλης
με το υπ' αρ. 152/ΑΑΠ/22-07-2016 Φ.Ε.Κ.
Ανακοινώνεται η 1η Ανάρτηση της πολεοδομικής ενότητας
3 της περιοχής Αγίας Μαρίνας, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, από 27-11-2017 έως και 11-12-2017, για
ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τυχόν υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας (Αποφ. ΔΣ 280/2017).
- Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας ΜΑΚΙΛΙΑΡΙ.
Υπάρχουσα φάση: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναρτήσεις
του πολεοδομικού σχεδίου και έχει διαβιβαστεί η μελέτη
στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α για έγκριση.
Τι αναμένεται: Έγκριση και έκδοση σχετικού Φ.Ε.Κ. ένταξης στο σχέδιο πόλης.

O Δήμος 3Β, μάς αλλάζει τα φώτα!!!
Ξεκίνησε (11/12/17) η εγκατάσταση των νέου δικτύου οδοφωτισμού, των 5353 φωτιστικών σωμάτων
τύπου LED στην Οδό Θησέως στη Βάρκιζα που θα
αντικαταστήσουν το σύνολο του δημοτικού δικτύου
οδοφωτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης με συνολικό προϋπολογισμό
περίπου 1,8 εκ ευρώ.
Τα συνεργεία θα τοποθετούν περίπου 35 σώματα
ημερησίως και το έργο υπολογίζεται πως θα έχει
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.
Θυμίζουμε πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που προχωράει
στην εγκατάσταση τέτοιου είδους δικτύου το οποίο
παρέχει σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με το
υπάρχον.
Το νέο δίκτυο θα καταναλώνει περίπου το 50% του
ρεύματος σε σχέση με σήμερα, ενώ παράλληλα ο
συγκεκριμένος τύπος λαμπτήρων έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αξιόπιστο
από το σημερινό δίκτυο.
Επιπλέον, τα νέα φωτιστικά θα είναι συνδεδεμένα

μεταξύ τους με ασύρματη τεχνολογία και θα ελέγχονται κεντρικά με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του
Δήμου να έχουν εικόνα της κατάστασης του οδοφωτισμού σε πραγματικό χρόνο.

Νέος Αντιδήμαρχος στα 3Β
ο Κώστας Σφέτσας
Στη θέση του εκλιπόντος Αντιδημάρχου Φιλάρετου Χατζηστεφάνου, ορίστηκε με την 576/2017
απόφαση του Δημάρχου Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Κώστας Σφέτσας ως
αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του
Πολίτη.
Mε την ίδια απόφαση όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί
ο αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης-Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης, Παντελής Κασιδόκωστας.

ΕΒΔΟΜΗ
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18 χρόνια κατεδαφίζονται
οι παράνομες ταβέρνες στο Σχινιά!
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
αντιμετωπίζει με έκπληξη και αγανάκτηση την μη αποστολή, έως και 6 Δεκεμβρίου, εκ μέρους των αρμόδιων
Διοικητικών Εφετείων των δύο απαραίτητων διαβιβαστικών εγγράφων (έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου
και εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) στην τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει την κατεδάφιση δύο παράνομων ταβερνών που βρίσκονται στην παραλία του
πευκοδάσους του Σχινιά. Η κατεδάφιση είχε προγραμματιστεί για 7 Δεκεμβρίου ήταν απαραίτητο η τεχνική εταιρεία να έχει στην κατοχή της τα δύο αυτά έγγραφα.
Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αναβληθεί για
μια ακόμα φορά η εφαρμογή τελεσίδικης απόφασης του
1999 με την οποία οι ταβέρνες που λειτουργούν εδώ και
δεκαετίες στην παραλία του Σχινιά έχουν κριθεί ως παράνομες και κατεδαφιστέες.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού σε
συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Σχινιά-Μαραθώνα, την Αντιπεριφέρεια, την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς έχουν αγωνιστεί συστηματικά και τεκμηριωμένα εδώ και χρόνια ώστε
να εφαρμοστεί επιτέλους η υφιστάμενη νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι οι έως σήμερα ακολουθούμενες πρακτικές –
ακατανόητες και επικίνδυνες για την υπόσταση του προστατευμένου δάσους του Σχινιά – έχουν οδηγήσει στην παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
προσβάλλοντας το κύρος του Ελληνικού Δημοσίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Δημοτική Τηλεόραση Ασπροπύργου

“Δημοσκοπήσεις”
H εκπομπή που δίνει λόγο - καθημερινά - σε Τοπική
Αυτοδιοίκηση και Περιφέρεια.
Με τις συνδέσεις και την άμεση επαφή με το δίκτυο
των συνεργαζόμενων
ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις
της Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και επαρχία.
Έργα, δράσεις και εμπλοκές κάθε μεσημέρι
με τον Γιώργο Λαιμό.
Ευχάριστη “νότα” το ένθετο με τα πολιτιστικά.
Δευτέρα με Παρασκευή από 15:15 έως 17:00.

O Δήμος Μαρκοπούλου ενάντια στους
πλειστηριασμούς της πρώτη κατοικίας
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει
ήδη ενημερωθεί από τέσσερις
πολίτες του Δήμου, για την Κατάσχεση, που επισπεύδεται σε
βάρος της πρώτης κατοικίας
τους, λόγω κόκκινου τραπεζικού δανείου!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, όπως
μας ενημέρωσε, αξιολογώντας
τα οικονομικά δεδομένα τους
και μέσω των απόρρητων στοιχείων, που διαθέτει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, σε αυτούς

που κινδυνεύουν να χάσουν το
μοναδικό τους σπίτι, λόγω
πλήρους οικονομικής αδυναμίας, θα σταθεί δίπλα τους και
θα αγωνιστεί να τους προστατεύσει, με δυο τρόπους:
1) Με την ΔΩΡΕΑΝ παροχή νο-

μικής υποστήριξης, μέσω Δικηγόρου, που θα αναλάβει την
υπόθεσή τους.
2) Θα εξετάσει, είτε μόνος του,
είτε σε συνεργασία με γειτονικούς Δήμους, την σύσταση
Εταιρείας ειδικού σκοπού, με

Ανάπλαση του φοινικοδάσους ζητάει
η Λαυρεωτική από το πράσινο ταμείο
Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η μελέτη με τίτλο «Προμήθεια υλικών
συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου» στο δημο-

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείο,
προϋπολογισμού 458.843€.
Η μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου περιλαμβάνει

ΠΑΙΑΝΙΑ
Συνάντηση Δημάρχου με υποψήφιο Δήμαρχο!
Την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, ο Υποψήφιος Δήμαρχος
Αθανάσιος Χατζηδάβαρης πραγματοποίησε προγραμματισμένη επίσκεψη στον Δήμαρχο
Παιανίας - Γλυκών Νερών Σπύρο
Στάμου με κύριο σκοπό την ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα
του Δήμου.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό
κλίμα και ο Αθαν. Χατζηδάβαρης ενημερώθηκε πλήρως για όσα ζητήματα
απασχολούν τους δημότες αποδεικνύοντας στην πράξη ότι κάτι καλό αλλάζει στην ηθική
των νέων υποψηφίων.

καταβολή χρημάτων από τον
Δήμο, με στόχο, την αγορά
των πρώτων κατοικιών και την
επαναπόδοση, του μοναδικού
σπιτιού τους, στους συμπολίτες μας!
Ήδη
εκπλειστηριάστηκε
πρώτη κατοικία στην Αττική,
με τίμημα, κάτω από δέκα χιλιάδες 10.000 €(!!) και η προστασία, από το Νόμο Κατσέλη,
γίνεται εξαιρετικά δύσκολη,
πλέον, μετά την Πρωτοχρονιά!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, θα
προσπαθήσει κανένας Συμπολίτης μας, να μην μείνει άστεγος,
μετά την 1η Ιανουαρίου!

τικό συμβούλιο Λαυρεωτικής, στις
12/12/2017, για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Σύνθετες
αστικές αναπλάσεις του Χ.Π.
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

προμήθεια υλικών:
Α) για την αναβάθμιση και τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου
Β) για την επαναλειτουργία της
παιδικής χαράς

Γ) για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων υποδομής και
Δ) για προμήθεια ειδών για την
βελτίωση του αστικού εξοπλισμού
σε όλη την έκταση του φοινικοδάσους σύμφωνα με τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού και της
βιωσιμότητας των κοινόχρηστων
χώρων, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την προσβασιμότητά
τους.
Εφόσον η πρόταση του Δήμου
προκριθεί και χρηματοδοτηθεί, το
πάρκο του Φοινικοδάσους, θα αποκατασταθεί και θα αναπλαστεί με
άξονα τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα αποδοθεί στους πολίτες ως ένας
χώρος αναψυχής και πρασίνου για
μικρούς και μεγάλους.
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Ο Ερντογάν
ως γνήσιος εκφραστής
μιας ηγεμονεύουσας
δύναμης
Του Όθωνα ΚΟΥΜΑΡΕΛΛΑ
Το ότι η Τουρκία δεν είναι φιλική χώρα είναι ένα αυταπόδεικτο γεγονός που το μαρτυρούν τα ιστορικά δρώμενα τουλάχιστον από το 1974 και μετά. Φυσικά αυτή η
πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις που
μπορεί να αναπτύσσονται μεταξύ προσώπων, ή τη φιλία
μεταξύ τους ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, ή θρήσκευμα, ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί μιλούν για «φιλία»
μεταξύ των δύο λαών και τις προσπάθειες για την καλλιέργεια και την επικράτησή της. Όμως αυτή η φιλία μεταξύ πολυπρόσωπων ομάδων, πολύ περισσότερο
μεταξύ δύο ξεχωριστών λαών δεν είναι κάτι που εξαρτάται εν πολλοίς από τους ίδιους τους λαούς, που χωρίς
τις κατάλληλες ηγεσίες αποτελούν άμορφες μάζες.
Έχει να κάνει περισσότερο με τις ιστορικές καταβολές,
τις μνήμες, τους εθνικούς οραματισμούς, τις στοχεύσεις
και εν τέλει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα κάθε μιας
χώρας και το πως αυτά διεκδικούνται από τις ηγεσίες
των χωρών και τα συστήματα εξουσίας που επικρατούν.
Η Τουρκία ως συνέχεια και διάδοχος της μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας «κουβαλάει» τις ιστορικές μνήμες μιας ολόκληρης χιλιετίας και ουδέποτε έπαψε να
διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της
εγγύς ανατολής και να προσβλέπει στην ανάκτηση της
παλιάς αυτοκρατορικής της αίγλης, αλλά και στην αποκατάσταση της επιρροής της, αν όχι και των χαμένων
εδαφών της.
Η Συνθήκη της Λωζάννης, όσο κι αν εμείς οχυρωνόμαστε πίσω από αυτήν -και προσώρας καλά κάνουμε- ήταν
μια εξ ανάγκης συμφωνία επίλυσης του «ανατολικού»
ζητήματος, που υπέγραψε ο Κεμάλ ευρισκόμενος σε
μειονεξία έναντι της δυτικής «συμμαχίας» τότε, και προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα για τον ίδιο και τη
χώρα του. Ήδη γι’ αυτόν ήταν μια πολύ καλύτερη συμφωνία από εκείνη της Συνθήκης των Σεβρών, που είχε
προηγηθεί και πολύ χειρότερη γι’ εμάς. Ήταν όμως
απόρροια ενός -με σύγχρονους όρους- «έντιμου» συμβιβασμού. Ενός συμβιβασμού που αποσκοπούσε στην
κατοχύρωση των δυτικών συμφερόντων στην ευρύτερη
περιοχή και παρεμπιπτόντως κάποιων από τα δικά μας
που είχαμε κραυγαλέα ηττηθεί στα πεδία των μαχών της
Μικράς Ασίας, αλλά και της ίδιας της Τουρκίας, που ήταν
μέχρι τότε η μεγάλη χαμένη μιας περιόδου – ενός τουλάχιστον αιώνα παρακμής. Μιας παρακμής, διαλυτικής,
η οποία ανεκόπη με την επικράτηση των νεότουρκων και
του Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν μια συνθήκη όμως εξ ανάγκης, που πάντα θα αντιμετωπίζεται από την Τουρκία ως
στενός «κορσές».
Μια ψύχραιμη και αποστασιοποιημένη από τις σχέσεις
των δύο χωρών οπτική και ανάλυση της πραγματικότητας αυτό δείχνει. Και είναι απολύτως κατανοητή. Είναι
λοιπόν κατανοητή και απολύτως προβλέψιμη η συμπεριφορά της Τουρκίας, ανεξάρτητα από το ποιος ηγείται
αυτής. Στο βαθμό μάλιστα που η γειτονική χώρα αισθάνεται ισχυρή δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε τις αν-
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τίστοιχες προσπάθειες από την πλευρά της.
Και η Τουρκία, στη φάση αυτή, αισθάνεται μεν απειλούμενη και με πολλά ανοικτά μέτωπα με κυριώτερο το
κουρδικό, αλλά ταυτόχρονα αρκούντως ισχυρή για να
επιβάλλει τους δικούς της όρους και να διεκδικεί με παρρησία αυτό που κατανοεί ως δίκαιό της. Αυτό δείχνει
όλη η στάση και συμπεριφορά της. Και δεν τα καταφέρνει καθόλου άσχημα, είναι αλήθεια. Είτε μας αρέσει, είτε
όχι!
Το 1974 δεν έχασε καθόλου χρόνο και εκμεταλλεύτηκε
τη μοναδική ευκαιρία με το πραξικόπημα της χούντας
κατά του Μακαρίου και εισέβαλλε στην Κύπρο χωρίς
δεύτερη σκέψη. Έκτοτε κατέχει το 40% περίπου του κυπριακού εδάφους και δεν αισθάνεται καθόλου την
ανάγκη να διαπραγματευτεί. Κι όταν προσέρχεται σε συνομιλίες, το κάνει με τους όρους του ισχυρού προς τον
αδύναμο. Έκτοτε δεν παραλείπει να εκμεταλλεύεται
κάθε δική μας δυσκολία για να επιβάλλει γκρίζες ζώνες
στο Αιγαίο, να διεκδικεί ανοικτά πλέον τη δυτική Θράκη,
μοχλεύοντας τον αλυτρωτισμό του ντόπιου μουσουλμανικού πληθυσμού, όπως και κάθε άλλου αλυτρωτισμού
στη χερσόνησο των Βαλκανίων. Δεν κρύβει τις βλέψεις
της στα εδάφη της βόρειας Συρίας και του Ιράκ, επεμβαίνοντας ακόμη και στρατιωτικά επί εδαφών, ενώ πρόθυμα έπαιξε το ρόλο του αποσταθεροποιητή στο μαλακό
υπογάστριο της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης ενισχύοντας σχεδόν απροκάλυπτα τους αντίστοιχους αλυτρωτισμούς των μουσουλμανικών πληθυσμών στις
νότιες περιοχές (ανεξάρτητα κράτη πια) της παλιάς
Ένωσης.

Σήμερα η Τουρκία δεν διεκδικεί μόνο την παλιά αυτοκρατορική αίγλη, αλλά δεν κρύβει καθόλου τη φιλοδοξία
των ηγετών της, να ηγηθεί του συνόλου του μουσουλμανικού κόσμου ως η πρώτη αν όχι μοναδική μουσουλμανική ισχυρή κρατική οντότητα, ικανή να
«διαπραγματευτεί» με τη Δύση τα συμφέροντα του, με
όρους, αν όχι ισχύος, τουλάχιστον ισοτιμίας.
Αν και κόκκινο πανί τόσο για τη Δύση, όσο και για τη
Ρωσία, «παίζει» έξυπνα και με τους δύο εκμεταλλευόμενη τις μεταξύ τους αντιθέσεις, εξασφαλίζοντας πότε
έτσι και πότε αλλιώς τα νώτα της στις προσπάθειες υπονόμευσης, ή και ανατροπής της στρατηγικής της. Διότι
η Τουρκία διαθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική και συνδυάζει έξυπνα τις τακτικές της κινήσεις, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία για να την εξυπηρετήσει.

Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Πολλοί μιλούν -και στη χώρα μας- για την ενταξιακή
πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική πολιτική ηγεσία μάλιστα υποστηρίζει αναφανδόν
αυτήν την προοπτική και πολλές φορές αναφέρεται ως
η καλύτερη σύμμαχος της Τουρκίας στην προσπάθειά
της αυτή. Φαίνεται, ότι οι Έλληνες πολιτικοί έχουν
ασπαστεί και υποστηρίζουν την ιδέα ότι μια Τουρκία

ενταγμένη στην Ε.Ε. θα πάψει να αποτελεί απειλή για
τα εθνικά μας συμφέροντα.
Η ιδέα αυτή είναι εξαιρετικά αφελής και στηρίζεται περισσότερο στην επιθυμία των πολιτικών μας να απαλλαγούν το γρηγορότερο από τα προβλήματα της
εξωτερικής μας πολιτικής και της άμυνας της χώρας,
παρά σε μια ψυχραιμότερη αποτίμηση της πραγματικότητας σε σχέση με τη γείτονα χώρα και των γενικότερων επιδιώξεών της.
Πράγματι η Τουρκία επιδιώκει μια ενδεχόμενη ένταξή
της στο ευρωπαϊκό «γίγνεσθαι», αλλά με τους δικούς
της όρους. Αντίθετα με την Ελλάδα και τις ηγεσίες της
που αισθάνονται αδύναμοι και υπήρξαν ανέκαθεν υποτελείς, η Τουρκία και οι ηγέτες της επιδιώκουν τις
οποιεσδήποτε σχέσεις με τρίτους και με την ΕΕ με
όρους της δικής τους εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Τουρκία η οποιαδήποτε παραχώρηση
κρατικής κυριαρχίας και μεταφορά των κέντρων λήψης
αποφάσεων εκτός της χώρας σε υπερεθνικά κέντρα,
που θα της επιβάλλουν τις πολιτικές. Η Τουρκία δεν
είναι Ελλάδα, δηλαδή μια ανέκαθεν προτεκτορατοποιημένη χώρα.
Η Τουρκία στην ενταξιακή της επιδίωξη προσβλέπει
στην άντληση άφθονων οικονομικών και άλλων πόρων,
που της είναι αναγκαίοι, αλλά συνάμα και στη σταδιακή επιβολή των δικών της βουλήσεων στο εσωτερικό της Ευρώπης, ή τουλάχιστον στη συνδιαμόρφωση
κρίσιμων αποφάσεων, μιας υπό διαμόρφωση νέας
υπερδύναμης με την Τουρκία σε πρωταγωνιστικό
ρόλο. Κατά μια έννοια προσβλέπει σε «κατάκτηση»
της Ευρώπης με διαφορετικούς όρους, έχοντας σύμμαχο τον ολοένα αυξανόμενο, σε αριθμό, μουσουλμανικό πληθυσμό στο εσωτερικό των χωρών της
Ένωσης. Η λογική του «παντουρκισμού» επιβιώνει και
γίνεται κυρίαρχη στις μέρες μας.
Αυτό που οι Έλληνες πολιτικοί αδυνατούν να διακρίνουν, το αντιλαμβάνονται πολύ καλά οι ηγεσίες της
Δύσης, γι’ αυτό -και παρά τα λεγόμενα κατά καιρούς
και τις ατέλειωτες διαπραγματεύσεις-, ουδέποτε θα
δεχθούν μια Τουρκία -και μάλιστα μια σχετικά ισχυρή
Τουρκία- στο δικό τους κλαμπ. Χρειάζονται την Τουρκία ως ενδεχόμενο οικονομικό «εταίρο» και για τις
δικές τους ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις, στον βαθμό που
η ίδια θεωρεί ότι εξυπηρετούνται οι δικές της, αλλά
μέχρις εκεί.
Φυσικά αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και η Τουρκία, ότι
δηλαδή ουδέποτε θα γίνονταν αποδεκτή στην καρδιά
της Δύσης ως συνδιαμορφωτής των πολιτικών διά
μέσου των ευρωπαϊκών θεσμών και πράττει αναλόγως, φτάνοντας να ομιλεί ακόμα και για ρατσισμό από
την πλευρά των ηγεσιών των κεντροευρωπαϊκών
χωρών, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε αυτούς επειδή
καρκινοβατούν οι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις.
Το κλίμα αυτό όμως μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας καθόλου
δεν αποτελεί καθησυχαστικό παράγοντα για την Ελλάδα και τα συμφέροντά της. Οι δυτικοί έχουν αποδείξει, ότι λειτουργούν με βάση τα στεγνά τους
συμφέροντα και δεν είναι καθόλου βέβαιο, ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί ανταλλάξιμο είδος γι’ αυτούς.
Πολύ περισσότερο σήμερα που την ελέγχουν πλήρως
οικονομικά και πολιτικά.
http://hereticalideas-gr.blogspot.gr
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Το ψήφισμα με το οποίο ζητούσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των
Τροφίμων, την απαγόρευση του γύρου, που κατέθεσε
στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, απορρίφθηκε.

O “γύρος” νίκησε
το Ευρωκοινοβούλιο!
Σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έγινε προσπάθεια να απαγορεύσουν την πώληση του
γύρου (γύρος από σουβλάκι όπως λέμε), γιατί γίνεται
χρήση φωσφορικού οξέος κλπ.
Ε, λοιπόν νίκησε ο γύρος.

Βλέπεις η δύναμη της όσφρησης και της γεύσης
είναι αξεπέραστη...

Μολυσμένο γάλα από Γαλλία
Τελικά, ενώ κατηγορούνται οι Έλληνες ως λαμόγια και
άλλα τινά,[ μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας], τα σκάνδαλα έρχονται από βορειότερες χώρες. Τρελές αγελάδες, άρρωστα κοτόπουλα, μολυσμένα γάλα, μαστοί
σιλικόνης στο ανθρώπινο σώμα και... και... Και όλα αυτά
από τις “αναπτυγμένες” χώρες, Γερμανία, Ολλανδία,
Γαλλία, που μας τις μοστράρουν ως παραδείγματα.
Μας επέβαλαν οι αρχειμάγειροι των μνημονίων, την
επταήμερη κατανάλωση γάλατος, με το αιτιολογικό
από τους εδώ εθελόδουλους ότι θα έπεφτε η τιμή
του. Η τιμή έπεσε και ανοίξαμε διάπλατα την πόρτα
στις πολυεθνικές να εισάγουν γάλα ...φρέσκο με δηλητήριο... και καταστρέψαμε τους κτηνοτρόφους και
τις επιχειρήσεις παραγωγής γάλακτος.

Το αστέρι των Μάγων!
Ένας Ρωμαίος μοναχός, που έζησε τον 6ο μ.Χ. αι.
o Denys le Petit (=Διόνυσος ή Διονύσιος ο μικρός), ο
οποίος ήταν μαθηματικός και αστρονόμος, σύμφωνα με
τις αντιλήψεις του Μεσαίωνα, τότε που όλες οι επιστήμες ήταν υπό την αιγίδα και τον έλεγχο της Χριστιανικής εκκλησίας, με την υπόδειξη του Πάπα Ιωάννη του Ι,
είχε ξεκινήσει μια ολοκληρωτική αναθεώρηση της χρονολογίας της Γέννησης του Θεανθρώπου Χριστού, γιατί
εδημιουργούντο συνεχείς εντάσεις μέσα στους κόλπους της Χριστιανικής Εκκλησίας, με σκοπό την επικράτηση της ηρεμίας!
Μέχρι τότε ο εορτασμός της Γέννησης του Χριστού, κυμαινόταν από τις 19 Απριλίου, στις 28 Μαρτίου
και άλλοτε στις 6 Ιανουαρίου, μαζί με την γιορτή των
Θεοφανίων, κάτι που συνηθιζόταν στην Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία, αφού η προσωνυμία προσιδιάζει περισσότερο στη Γέννηση παρά στη Βάπτιση, γιατί ο
«Θεός εφανερώθη εν σαρκί», όπως αναφέρουν τα ιερά
βιβλία της Χριστιανοσύνης!!
Η αναθεώρηση που έκανε ο μοναχός, εγκρίθηκε
από τον Πάπα, το έτος 533 μ.Χ. και αποφασίστηκε η
αρχή κάθε έτους να είναι η 25η Δεκεμβρίου και να συμπίπτει με την γιορτή των Χριστουγέννων!!!
Το έτος 1614 μ.Χ. δημοσιεύτηκε ένα κείμενο στη
Ευρώπη, του οποίου η μετάφραση αποδιδόταν στην αμφισβήτηση του έτους της Γέννησης του Χριστού, γιατί
ο Γερμανός αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ (1571-1630),
εξέφρασε αμφιβολίες, σύμφωνα με τις οποίες δεν συμφωνούσε με τις χρονολογίες, στις οποίες είχαν αναφερθεί οι προκάτοχοί του!!
Διαφώνησε επίσης, ότι το έτος «1» ήταν το έτος
της γέννησης του Χριστού, γιατί έλαβε υπ’ όψη του την
εμφάνιση του λαμπρού «΄Αστρου της Βηθλεέμ», που
ειδοποίησε τους τρεις Μάγους, για την γέννηση του
ΧΡΙΣΤΟΥ και οι οποίοι όταν το είδαν ξεκίνησαν το ταξίδι
τους από την μακρινή Περσία για την Βηθλεέμ!!!
Ο Κέπλερ πίστευε ότι, αφ’ ενός μεν ένα αστέρι του
ουρανού είναι αδύνατο να υποδείξει ένα ορισμένο
μέρος πάνω στη Γη και αφ’ ετέρου ότι εκείνο τα αστέρι
δεν ήταν αστέρι, αλλά ένα λαμπρό φως, το οποίο προήλθε από μία προσέγγιση του πλανήτη Δία με τον πλανήτη Κρόνο, κατά την σύνοδο των πλανητών, που είχε
γίνει πριν 7 χρόνια από την αναφερόμενη ημερομηνία!!!
Την εκτίμηση του Κέπλερ δεν παραδέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, εφόσον παραδεχτά είναι
μόνο όσα γράφονται στις Αγίες και Ιερές Γραφές!!!
Τα Ευαγγέλια αναφέρουν ότι η Γέννηση του Χρι-

στού συνοδεύτηκε από υπερφυσικά φαινόμενα και ένα
απ’ αυτά ήταν και η φανέρωση του λαμπρού άστρου της
Βηθλεέμ!!!
Η αμφισβήτηση στηρίχτηκε και στην άποψη ότι οι
Μάγοι μέχρι να πάνε στη Βηθλεέμ από την Περσία θα
χρειάζονταν τουλάχιστον 2 χρόνια, με τα μέσα εκείνης
της εποχής!!!
Ο ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι οι Μάγοι
επισκέφθηκαν τον Χριστό στο σπίτι του και όχι στη σπηλιά που γεννήθηκε, άρα δεν τον είδαν νεογέννητο αλλά
μεγαλύτερο και ίσως ήταν μέχρι 2 ετών, γι’ αυτό ο Ηρώδης διέταξε σφαγή όλων των αγοριών μέχρι 2 ετών!!
Η οικογένεια του Ιησού μετά την επίσκεψη των
Μάγων διέφυγε στη Αίγυπτο για να σώσει τον Χριστό
από την δολοφονική μανία του Ηρώδη και γύρισε στη
Ναζαρέτ μετά τον θάνατο του Ηρώδη τον 4ο μ.Χ.
Σύμφωνα με σύγχρονους υπολογισμούς ο χρόνος
Γέννησης του Χριστού, τοποθετείται λίγο πριν το έτος
4, γιατί οι Ευαγγελιστές δεν παρέχουν συγκεκριμένη
ημερομηνία της Γέννησης του Θεανθρώπου!!!
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει (2,1) ότι ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας την εποχή
της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, όταν αυτοκράτορας ήταν ο
Καίσαρας Οκταβιανός Αύγουστος (31 π.Χ – 14 μ.Χ.) και
ηγεμόνας της Συρίας, στην οποία υπαγόταν η Ιουδαία,
ήταν ο Κυρήνιος (Λουκ. 2,2), που διέταξε γενική απογραφή όλων των κατοίκων της περιοχής!! Στην Ιουδαία
βασίλευε ο αραβικής καταγωγής Ηρώδης από το 37 π.Χ.
μέχρι τον 4ο μ.Χ. Επίσης δεν έχουμε πληροφορίες από
τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, για τον αριθμό ή για τα ονόματα των Μάγων. Η παράδοση αναφέρει ότι ήρθαν οι
Μάγοι από την Ανατολή και άρα από την Περσία, γιατί
μόνο εκεί υπήρχαν μάγοι με την θετική έννοια της
λέξης. Γιατί μάγοι ήταν οι γνώστες των φυσικών και
επουράνιων φαινομένων, ή της ιατρικής, ή των θρησκευτικών θεμάτων, αλλά μάγους έλεγαν και όσους
ασχολούνταν με μαντείες και με σατανικές τελετουργίες και προσκυνούσαν τα είδωλα, ήταν δηλαδή ειδωλολάτρες και
ζούσαν ως επί το πλείστον στη
Μεσοποταμία, όπως ο αρχηγός τους ο Θάρα, ο πατέρας
του Αβραάμ, του γενάρχη των Αράβων και άλλων συγγενών φυλών, σε αντίθεση με τους Έλληνες που ουδέποτε υπήρξαν ειδωλολάτρες, αλλά υπήρξαν οι μόνοι
μονοθεϊστές, λατρεύοντες τον ΕΝΑ και μοναδικό Θεό,
όπως μαρτυρούν τα ευρήματα στους Δελφούς, αλλά και
οι απόψεις των Ορφικών και οι αντιλήψεις των Ελλήνων
Φιλοσόφων που, παραδέχονταν στην ύπαρξη ενός

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα

Θεού και πίστευαν στην μετά θάνατο ζωή, με την αθανασία της ψυχής, εκτός από την φιλοσοφία του Επίκουρου, του παρεξηγημένου σοφού, που είναι πάντα
επίκαιρος!!!
Στην Περσία υπήρχαν σοφοί άνθρωποι, γιατί οι Πέρσες είχαν ελληνική καταγωγή, αφού ο γενήτοράς τους
ήταν ο Πέρσης, πρωτότοκος γιος του Περσέα του
ιδρυτή των Μυκηνών και ήταν κάτοχοι του αθάνατου
ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, αλλά όταν έπαψαν να έχουν επαφές με την μητέρα πατρίδα, λόγο μεγάλης απόστασης, μεταλλάχθηκαν σε λαό με
βαρβαρική γλώσσα· δηλαδή όχι ελληνική και υποβαθμίστηκε ο πολιτισμός τους!!
Η ημερομηνία της εορτής των Χριστουγέννων, ορίστηκε από την παπική Εκκλησία στις 25 Δεκεμβρίου,
τότε που όλοι οι λαοί οι εκπολιτισθέντες από τους Έλληνες, γιόρταζαν την ημέρα του χειμερινού Ηλιοστασίου και ήταν αφιερωμένη στο ζωοδότη Ήλιο, τον
«ανίκητο Ήλιο» όπως τον έλεγαν οι Πέρσες που θεωρούσαν γιο του Θεού τους Αχούρα –Μάζντα, τον
Μίθρα, που συνταυτιζόταν με τον Ήλιο και του οποίου
αρχιερέας ήταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο αγιασθείς από την Χριστιανική Εκκλησία!!! Η αντικατάσταση της εορτής θα βοηθούσε τους Χριστιανούς να
ξεχάσουν και να ξεπεράσουν τις παλαιές τους συνήθειες!!!
Τον 4ο αι. μ.Χ. η Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία,
με τη συμβολή των πατέρων της, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου, δέχτηκε κοινή ημέρα
για την εορτή των Χριστουγέννων την 25 Δεκεμβρίου,
με το σκεπτικό, ότι ο Ήλιος είναι δημιούργημα του
Θεού, ενώ ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός και άρα Αυτός
είναι το αληθινό ΦΩΣ!!!
Ας ευχηθούμε λοιπόν η Θεία Χάρη της Γέννησης
του Θεανθρώπου Χριστού, να φανερωθεί ενεργός και
έμπρακτος και να φωτίσει τους ανά τον κόσμο κυβερνώντες, ώστε να σταματήσουν τις φρικιαστικές τους
ενέργειες εις βάρος των λαών της Γης και τότε θα ισχύσει η ευχή «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ετοιμαστείτε για άλλους
πλανήτες
Ανακαλύφθηκε πλανήτης
μεγαλύτερος από τη Γη που
μπορεί να φιλοξενήσει εξωγήινη ζωή
Μια μεγαλύτερης κλίμακας Γη με ατμόσφαιρα κατάφεραν
να εντοπίσουν οι επιστήμονες, η οποία είναι φτιαγμένη πιθανότατα από πέτρα.
Ο Πλανήτης K2-18b, όπως τον έχουν ήδη ονομάσει, περιφέρεται γύρω από ένα αστέρι-νάνο και εντός μάλιστα της
ζώνης όπου μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή.
Κάτι που έχει κάνει την επιστημονική κοινότητα να υποθέσει πως οι συνθήκες του είναι σχεδόν ιδανικές για την υποστήριξη ζωής. Εξωγήινης ζωής!
Ο μακρινός εξωπλανήτης βρίσκεται εκτός ηλιακού συστήματός μας φυσικά, οι ομοιότητές του με τη Γη είναι ωστόσο
εντυπωσιακές.
Περιστρέφεται κι αυτός σε αποστάσεις από τον δικό του
ήλιο που μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή, νερό στην επιφάνειά του δηλαδή, απ’ όπου αρχίζουν όλα.
Η αστρονομική ανακάλυψη έγινε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας και του Μόντρεαλ, οι οποίοι είδαν
πως ένας γειτονικός πλανήτης του K2-18b (K2-18c) μπορεί
να είναι κι αυτός μια δεύτερη «Υπέρ-Γη», όπως τη λένε χαρακτηριστικά λόγω των ομοιοτήτων με τον πλανήτη μας.
Αμφότεροι οι πλανήτες βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον
ερυθρό νάνο K2-18.
Όταν το 2019 θα εκτοξευτεί το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο
της NASA (James Webb Space Τelescope), στον K2-18b θα
στρέψει για πρώτη φορά τους φακούς του…
http://cyprusnews.eu

Σκυλί δάγκωσε πεζό
στη Βάρκιζα
Από αναγνώστη μας στη Βάρκιζα, τον Αθανάσιο Ζαχαράκη,
ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, όπου επισημαίνει το
πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά στη Βάρκιζα, που επιτίθενται σε περαστικούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας
καταγγέλεται κάτι αντίστοιχο, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει
επιληφθεί ο Δήμος 3B, του θέματος.
Όσο για τα λεχθέντα από φιλόζωους, ότι οι άνθρωποι επιτίθενται στα ζώα και όχι τα ζώα στον άνθρωπο, είναι φαιδρά. Όταν ο άνθρωπος φοβάται δεν μπορεί να μείνει
...στήλη άλλατος· τα σκυλιά το αντιλαμβάνονται και λειτουργεί το ένστικτό τους...

Ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν:
τα ρομπότ θα μας σκοτώσουν!
Ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης
προειδοποιούν πως τα ρομπότ θα
μας σκοτώσουν όλους.
Μοιάζει σαν την αρχή μιας δυστοπικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας,
όταν
ο
άνθρωπος
πειραματίζεται με τις έξυπνες μηχανές δηλαδή κι εκείνες τον ανατρέπουν τελικά από τον θρόνο της Γης.
Ποιος θα μπορούσε να τα βάλει
εξάλλου με έναν πανίσχυρο στρατό
ανθρωποειδών που δεν ματώνουν
και δεν κουράζονται;
Στις μέρες μας λοιπόν, με τη στρατιωτική αυτόνομη τεχνολογία να γίνεται ολοένα και περισσότερο
πραγματικότητα (όπως τα drones
π.χ.), αυτά τα ζοφερά σενάρια δείχνουν τα απειλητικά δόντια τους πιο
τρομακτικά από ποτέ.
Αυτό συζητήθηκε την περασμένη
βδομάδα σε πάνελ των Ηνωμένων
Εθνών και εκεί εκμυστηρεύτηκε ο
καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης
του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας
Ουαλίας, Toby Walsh, τους φόβους
που τον στοιχειώνουν…
«Η κούρσα των εξοπλισμών έχει
συμβεί και συμβαίνει και σήμερα»,
είπε ο ακαδημαϊκός, «αυτά είναι

όπλα μαζικής καταστροφής. Πιστεύω ακράδαντα πως θα τα απαγορεύσουμε αυτά τα όπλα … Η μόνη
μου ανησυχία είναι αν έχουν οι
χώρες το θάρρος της γνώμης να το
κάνουν τώρα ή αν θα περιμένουμε
να πεθάνουν πρώτα άνθρωποι». Ο
Αυστραλός καθηγητής μοιάζει πάντως από τις πιο λογικές φωνές της
επιτροπής για τα συμβατικά όπλα
του ΟΗΕ.

Ο Amandeep Gill, πρόεδρος της
Σύμβασης για τα Συμβατικά Όπλα
(UNTC), προσπάθησε να διασκεδάσει τους φόβους της ανθρωπότητας: «Κυρίες και κύριοι, έχω νέα για
σας: τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν

ενα αδεσποτο σκυλι δαγκωσε το συμπολιτη μας, ΚΟΝΤΑΡΗ ΣΠΥΡΟ, μόνιμο κάτοικο Βαρκιζας και παλιο υποψηφιο Δημοτικό Σύμβουλο. Του ορμηξε, του εσκισε τη φόρμα
και τον δαγκωσε. Έτρεξε δε αρκετο αιμα.
Μιλησε στο τηλέφωνο με καποια εντεταλμενη στο δημο
3Β για τα αδεσποτα ονοματι Κασιδοκωστα και οπως μου
ανεφερε ο παθων, σχεδόν του εκανε παρατήρηση επειδη
λεει ηταν κοντα στα σκυλια, δεν προσεξε κ.λπ. Μη βρισκοντας ακρη, μετεβη στο Αστυνομικό Τμημα για τα περαιτερω.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Kυρία ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ,
με αγανακτηση σας καταγγελω οτι σημερα και περι τη
16:00 ωραν, στη παραλια της Βάρκιζας, 100 μέτρα πιο κατω
απ’ όπου εχει την εγκατασταση για τα ποδηλατα ο Δημος,

Το γεγονος οτι το συμβαν ελαβε χωρα 80 μ. απο την παιδικη χαρα, που ηταν ανοικτη και αρκετα παιδια ηταν εκει,
καθοτι ηταν ηλιουλουστη μερα ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ.

τον κόσμο. Οι άνθρωποι παραμένουν επικεφαλής».
Η επιτροπή δεν θα ξανασυνεδριάσει
πριν από το 2018, καθώς ο μόνος
που φαίνεται να παίρνει σοβαρά το
έργο της είναι ο Toby Walsh, ο
οποίος είναι μέλος της πρωτοβουλίας «Campaign to Stop Killer Robots», που παλεύει για την
απαγόρευση
των
αυτόνομων
όπλων, των δολοφονικών μηχανών,
όπως τις λένε χαρακτηριστικά…
«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τις προοπτικές να ευεργετήσει την ανθρωπότητα σε υπερθετικό βαθμό, ακόμα
και στην άμυνα», μας λέει ο καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Berkeley, Stuart Russell,
«το να επιτρέψεις όμως στις μηχανές να επιλέγουν να σκοτώνουν ανθρώπους,
αυτό
θα
ήταν
καταστροφικό για την ασφάλεια και
την ελευθερία μας. Χιλιάδες συνάδελφοί μου ερευνητές συμφωνούν.
Έχουμε μια ευκαιρία να αποτρέψουμε αυτό το μέλλον, το παράθυρο για να δράσουμε κλείνει όμως
γρήγορα»…
http://techit.gr

Και εαν δεν παρθουν μετρα θα ελθουν χειροτερα.
Με την ευκαιρια αυτη θελω να παρακαλεσω το Δημαρχο
[προς τον οποιο αποστελνετε και το παρον], να τοποθετησει μια φωτεινη πινακιδα στην εισοδο της Βαρκιζας, που
να αναβοσβήνει [οπως συμβαινει και σε αλλες πολεις] και
να γραφει: “ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ” διοτι ερχομενοι απο τα λιμανακια καποιοι νεαροι νομιζουν οτι βρισκονται σε αγωνιστικη πιστα και τρεχουν υπερβολικα.
Ημουν παρων σε συμβαν που ατομο Αμεα γλυτωσε την τελευταία στιγμη απο κτυπημα με ΙΧ που ετρεχε πολυ.
Θελω να σας ευχαριστησω θερμα για τη φιλοξενιας σας
και μην ξεχνατε οτι ο πολιτης ασφυκτιά και δεν υπαρχουν
ευήκοα ώτα να ακουσουν. Μολις δε εξαγγελθούν εκλογές
θα καταφθάσουν νεοι σωτηρες'' να μας σωσουν και ας
προσπαθησουμε ολοι μας με τις ορθες παρεμβάσεις μας
να διαψεύσουμε το γνωστο “οτι τέτοιος λαος εισαι, τετοια
ηγεσια σου ταιριαζει”, και μη μας διαφεύγει η ρήση του
Θουκυδίδη οτι «πολιτης που δεν ενδιαφεραι για τα κοινα
ειναι ΑΧΡΗΣΤΟΣ».
Και παλι ευχαριστω και ειμαι στη διαθεση, καθενος, εαν
χρειασθει. Βαλτε παρακαλώ ολα τα στοιχεια μου.
Ζαχαρακης Θανασης, μονιμος κτοικος Βαρης
τηλ 6974096857
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Μία συζήτηση για
τον καπιταλισμό
(Απάντηση
στον Κώστα Βενετσάνο)
Επειδή, ως που ο φίλος μου και εκδότης μου Κώστας Βενεστάνος να γράψει το Αντι-Τσαρδάκης
(κατά το Αντι-Ντύρινγκ) θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, επωφελούμαι τον χώρο της πραγματικά φιλόξενης και δημοκρατικής εφημερίδας “ΕΒΔΟΜΗ”,
προκειμένου σήμερα να διευκρινίσω μερικές παρανοήσεις, σε σχέση με το βιβλίο μου “Οι επτά ψυχές
του καπιταλισμού’’. Αν ο αναγνώστης διαβάσει προσεχτικά το βιβλίο μου και χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, θα διαπιστώσει ότι αυτό (παρά τον ολίγον
προβοκατόρικο τίτλο) δεν αποτελεί ούτε έναν ύμνο
αλλά ούτε και ένα ανάθεμα στον καπιταλισμό. Αντίθετα, είναι μία νηφάλεια ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση στο φαινόμενο του καπιταλισμού,
δουλεμένη με τη μέθοδο της σχιζο-ανάλυσης, όπως
έκανα και με το φαινόμενο της θρησκείας στην εργασία μου “Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο” (και πάλι
εκδόσεις “ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ”).
Η σχιζο-ανάλυση δεν είναι μία πολιτική ή οικονομική θεωρία, ούτε ένα φιλοσοφικό κίνημα ανατροπής του “καθεστώτος της αλήθειας”.
Η σχιζο-ανάλυση είναι επιστημονική μέθοδος, που
την εισηγήθηκαν πρώτοι οι Deleuze και Guattari με
την εργασία τους “Αντι-Οιδίπους, Καπιταλισμός και
σχιζοφρένεια”, και δουλεύει με τις ακατάσχετες ψυχογενετικές ροές των επιθυμιών και τις αντίστοιχες
ροές των συγκινήσεων, που προκαλούν οι ανθρώπινες επιθυμίες. Ο καπιταλισμός, ως σύστημα διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων,
απλώς
εκμεταλλεύεται αυτές τις ενδιάθετες ψυχογενετικές ενορμήσεις του Homo Sapiens και συνεχώς
εφευρίσκει και εφαρμόζει μηχανισμούς προώθησης
των προϊόντων, συμβατούς με τον ψυχισμό των καταναλωτών, και έτσι, δημιουργώντας συνεχώς νέες
ανάγκες ή ψευδο-ανάγκες, κατορθώνει όχι μόνον
να επιβιώνει αλλά και να ξαπλώνει τα πλοκάμια του
σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσω της διαδικασίας της
παγκοσμιοποίησης και της απο-υλοποίησης της εργασίας και του χρήματος.
Στο βιβλίο μου δεν διατυπώνονται πουθενά ηθικές
κατηγορίες, για το πόσο καλός ή πόσο κακός είναι
ο καπιταλισμός. Γι΄αυτό και χαρακτηρίζεται ως η
“ελεύθερη σκλαβιά” του ανθρώπου. Πολύ δε περισσότερο πουθενά δεν διατυπώνεται η άποψη, ότι ο
καπιταλισμός είναι εγγεγραμμένος στο ανθρώπινο
DNA. Προφανώς, κανένας δεν γεννιέται καπιταλιστής όπως και κανένας δεν γεννιέται χριστιανός ή
μουσουλμάνος ή βουδιστής. Ο ανθρώπινος ψυχι-

σμός είναι εξαιραιτικά σύνθετο πράγμα (ένα σύμπλεγμα ψυχογενετικών ενορμήσεων) και διαμορφώνεται μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές
και πολιτισμικές συνθήκες. Όταν, παραδείγματος
χάριν, το μωρό ήδη από την κούνια περιφέρεται από
την ίδια την μητέρα του με το καρότσι μέσα στα ελκυστικά χριστουγεννιάτικα ράφια του Super Market
και του Jumbo Bebe, εσωτερικεύει ήδη όλους τους
καταναλωτικούς μηχανισμούς του καπιταλισμού.
Άρα, εκπαιδεύεται στον καπιταλισμό, όπως εκαιδεύεται και στη θρησκεία, από την κούνια. Αυτό δεν
σημαίνει καθόλου ότι τον καπιταλισμό, ως σύστημα
διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων, τον επέβαλαν έτσι με το ζόρι κάποιοι κακοί καπιταλιστές,
προκειμένου, εκμεταλλευόμενοι την εργατική δύναμη, να κερδίζουν αυτοί χρήματα, όπως λαθεμένα
υπέθεσαν οι θεμελιωτές του ιστορικού υλισμού Marx
και Engels. Αν σήμερα ζούσε ο Marx είμαι βέβαιος
ότι δεν θα έγραφε το “Κεφάλαιο” ή θα το έγραφε
κάπως διαφορετικά. Ο Marx ανέλυσε τον καπιταλισμό σε μία δεδομένη ιστορική στιγμή ανάπτυξης των
παραγωγικών δυνάμεων, αναφερόμενος κυρίως
στις συνθήκες της βιομηχανικής επανάστασης στην
Αγγλία, και δεν έλαβε καθόλου υπόψη του τα ανθρωπολογικά και ψυχογενετικά δεδομένα της ιστορικής εξέλιξης του Homo Sapiens μέσα εις τους
αιώνες.
Ο καπιταλισμός, ως σύστημα διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων, είναι το σωρευτικό αποτέλεσμα αιώνων της αντιπαράθεσης του ανθρώπου με
την φύση, για την ίδια την επιβίωσή του και την ικανοποίηση λιμπιντικών ενορμήσεων. Με την έννοια
αυτή, (επαναλαμβάνω) το “σωματίδιο” του καπιταλισμού (ανεξάρτητα με τις μορφές που αυτός παίρνει με την ανάπτυξη και εξέλιξη των παραγωγικών
δυνάμεων (επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές), πρέπει να αναζητηθεί στην πρώτη περίφραξη
γης και στην πρώτη πράξη ιδιοποίησης υλικών και
συμβολικών προϊόντων του πολιτισμού (βλέπε και
το “Κοινωνικό Συμβόλαιο” του Rouseau).
Αντί, λοιπόν, να ψάχνουμε τον “εχθρό” στους κακούς
καπιταλιστές ή σε μεταφυσικές δυνάμεις, ας ψάξουμε περισσότερο στο εσωτερικό του ανθρώπινου
ψυχισμού και του ανθρώπινου εγκεφάλου. ΄Ισως
αυτό να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα
τον ανθρώπινο κόσμο και τα ανθρώπινα προβλήματα. Κατά τα άλλα, η βαρβαρότητα είναι εδώ και
δεν έφυγε ποτέ. Ο καθένας από μας κρύβει μέσα
του στα έγκατα του ψυχισμού του και έναν λύκο. Ο
ίδιος άνθρωπος που πέφτει στη φωτιά για να σώσει
ένα κουνέλι, την άλλη στιγμή ζώνεται τα εκρηκτικά
για να σκοτώσει ανθρώπους που δεν τους είδε και
δεν τους γνώρισε ποτέ. Ο άνθρωπος Cro-Magnon
είναι εδώ. Αυτό που αλλάζει από εποχή σε εποχή
είναι τα μέσα παραγωγής, άρα τα μέσα εκμετάλλευσης και εξόντωσης των ανθρώπων. Και γι΄αυτό σίγουρα δεν ευθύνεται ο καπιταλισμός (βλέπε και
“συναυλία στο Bataclan”).
Ο συγγραφέας

Δημήτρης Τσαρδάκης
Διδάκτωρ φιλοσοφίας

Το βιβλίο “Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού”,
του Δημήτρη Τσαρδάκη
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ.
Σχήμα 14x21, μαλακό εξώφυλλο,
σελίδες 288, τιμή 15 €
Διατίθεται στα Βιβλιοπωλεία
Κεντρική Διάθεση Εκδόσεις Σκαραβαίος
Στρ. Παπάγου 6 Βούλα
τηλ. 2108959.004, 6937153052
press@ebdomi.com

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ για αγορές απόστις εκδόσεις
μέχρι 30 Δεκεμβρίου, 10 ευρώ.

Λακωνική απάντηση
του Κ. Βενετσάνου
Χαίρομαι, ιδιαίτερα για την απάντηση που μου
έκανε την τιμή να δώσει ο φίλος μου καθηγητής
φιλοσοφίας, αναγνωρίζοντας ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι προβοκατόρικος και εμμένω όμως στη
διαλεκτική διαφωνία μου, σεβόμενος και τους καθηγητές άλλων απόψεων και άλλων επιστημών,
όπως αυτή των οικονομικών, της ιστορίας και της
πολιτικής επιστήμης.
Ο καπιταλισμός δεν είναι απόρροια “ψυχογενετικών ενορμήσεων”, αλλά ο ίδιος “χτίζει” αντίστοιχη κοινωνική ψυχο-συνείδηση, όπως το λέει
στα υπογραμμισμένα, αφού “εκπαιδεύεται... από
την κούνια. Ο καπιταλισμός βέβαια είναι οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. αντίστοιχο προς την
ανάπτυξη των δεδομένων παραγωγικών δυνάμεων.
Παραπέμπω και στο άρθρο μου της περασμένης
εβδομάδας “Η αυτοματοποίηση των αλλαγών”,
όπου δεν αποφεύγω να αποκλίνω από τον Μαρξ,
αφού με το δίκηο του ούτε την ψυχαγάλυση γνώριζε γιατί δεν είχε γεννηθεί, ούτε τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ούτε την αυτοματοποίηση,
ούτε τη βιογενετική, για τον ίδιον λόγο.
Οψόμεθα.
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Στολίστηκαν τα Χριστουγεννιάτικα Δέντρα στους Δήμους
Η εβδομάδα που κυλάει, έχει μπει πλέον στη γιορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και ένας - ένας οι
Δήμοι στολίζουν και φωταγωγούν χριστουγεννιάτικα δέντρα με παράλληλες εκδηλώσεις (χριστουγεννιάτικo
χωριό, ξυλοπόδαροι, μουσικές συναυλίες) φέρνοντας πιο κοντά τα Χριστούγεννα.
Οι καλλικρατικοί Δήμοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία στολίζουν δέντρα και εκδηλώσεις σε κάθε ενότητα.
Στο Δήμο 3Β με μουσική, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους, εργαστήρια κατασκευών, κινητικά παιχνίδια, για τους μικρούς φίλους άναψαν την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου τα Χριστουγεννιάτικα Δέντρα.
Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στην
κεντρική πλατεία της Βούλας, όπου
ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έδωσε το σύνθημα για την
ταυτόχρονη φωταγώγηση των δέντρων στις 3 δημοτικές ενότητες.
Οι χορωδίες των δημοτικών ενοτήτων Βάρης και Βουλιαγμένης, υπό
τη διεύθυνση των μαέστρων Αιμήλιου Γιαννακόπουλου και Χαράλαμπου Μιχαηλίδη διασκέδασαν το
κοινό με αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Ακολούθησε συναυλία με τη Ζωή
Παπαδοπούλου και την ορχήστρα
της με τραγούδια από τον κινηματογράφο, από γνωστά μιούζικαλ αλλά
και παραδοσιακά κάλαντα.

Επίτιμος Δημότης
του Δήμου 3Β
ο Δημήτρης Νανόπουλος*
Mε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου 3Β, ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, ο ακαδημαϊκός καθηγητής φυσικής Δημήτρης Νανόπουλος για το
πολυσχιδές του έργο κατά τη 2η Ημερίδα Φυσικών Επιστημών που διοργάνωσε ο Δήμος, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου. Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος του
επέδωσε την πλακέτα.

Ο Δημήτρης Νανόπουλος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για
την τιμητική διάκριση και στη συνέχεια μίλησε με θέμα:
«Επί της προελεύσεως των φυσικών νόμων και το Πολυσύμπαν», εντυπωσιάζοντας το κοινό.
* Ο Δ. Νανόπουλος είναι διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Texas A&M University, ΗΠΑ και
τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εγκαίνια στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας “Γαλιλαία”
Με πίστη και ελπίδα για το αύριο,
αγάπη για τον άνθρωπο και φροντίδα
για ποιότητα ζωής ξεκίνησε την Τρίτη
12 Δεκεμβρίου επίσημα η λειτουργία
του Ξενώνα Μονάδας Ανακουφιστικής
Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στα Σπάτα.
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής
αγιασμού υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο
και την παρουσίαση από τον Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νι-

ται, ακολούθησε η τέλεση των εγκαινίων του Ξενώνα Νοσηλείας από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπιο
Παυλόπουλο.
Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ι.Μ. Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας και
Νοσηλείας σε ασθενείς με καρκίνο και
με νόσο του κινητικού νευρώνα (ΑLS)
που διαμένουν στην περιοχή των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής, πλην
του Ξενώνα που μπορεί να φιλοξενήαπειλητική για τη ζωή και να βελτιώνει
την ποιότητα σε όλη τη χρονική περίοδο της νόσου, από τη διάγνωση
μέχρι την ύφεση ή την υποτροπή και το
τελικό στάδιο.
Δεν αντικαθιστά τη θεραπεία που ακολουθεί ο ασθενής, αλλά παρέχεται
συμπληρωματικά με αυτή, ενώ στο
πλαίσιο της φροντίδας, στηρίζεται επίσης η οικογένεια σε όλη την πορεία της
ασθένειας.

κόλαο και τους συνεργάτες τού
ιστορικού δημιουργίας του Ξενώνα και
του οράματος να γίνει προσιτή η Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα σε
όλους τους ασθενείς που τη χρειάζον-

σει ασθενείς από όλη την Αττική.
Στόχος της Ανακουφιστικής Φροντίδας
είναι να προλαμβάνει και να ανακουφίζει τα συμπτώματα, ψυχικά και σωματικά, που προκαλεί μια νόσος

Στα εγκαίνια του Ξενώνα την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος
Φιλίππου, ενώ παραβρέθηκαν επίσης
Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής, Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής, χορηγοί και πλήθος κόσμου.
Η “Γαλιλαία” βρίσκεται στα Σπάτα Αγίου
Δημητρίου 23, Τηλέφ.: 21 0663 5955
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κυνισµοῦ
ἄρχεσθαι
&
Καθωσπρεπισµοῦ*,
παύεσθαι
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΙΚΕΣΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΟΥ ΣΙΝΩΠΕΥΣ
412/399 - 323

«θεασάµενός ποτε µειράκιον φιλοσοφοῦν, “εὖγε”, εἶπεν, “ὅτι τούς
τοῦ σώµατος ἐραστάς ἐπί τό τῆς
ψυχῆς κάλλος µετάγεις”».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟ-

ΕΒΔΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΟ: Είμαστε εντελώς αντίθετοι με την αυταρχική,
αντιπαιδαγωγική εκπαίδευση και της αντίληψης της τιμωρίας των μαθητών με σωματικές ποινές και άσκηση
σωματικής βίας. Με “το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο”
ή το Μενάνδρειο ρητό “ὁ μή δαρείς οὐ παιδεύεται”,
όποιος δε φάει ξύλο δε μορφώνεται, δεν μαθαίνει γράμματα.
Το παράδοξο εδώ είναι ότι ο υποψήφιος μαθητής Διογένης επιλέγει το δάσκαλό του Αντισθένη και ανέχεται
ακόμη και το ξυλοφόρτωμα απ’ αυτόν προκειμένου να
γίνει μαθητής του.
Μακάρι σήμερα οι μαθητές να επέμεναν να επιλέγουν
τους εμπνευσμένους και ψυχωμένους δασκάλους τους
και να “απαιτούσαν” απ’ αυτούς να τους διδάξουν τα
σωστά πράγματα, τις σωστές αξίες και αρχές της ζωής,
χωρίς βέβαια άσκηση σωματικής βίας.

«Τεῖχος ἀσφαλέστατον φρόνησιν· μήτε γάρ καταρρεῖν
μήτε προδίδοσθαι. Τείχη κατασκευαστέον ἐν τοῖς
αὑτῶν ἀναλώτοις λογισμοῖς».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 13,
“ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ”, 445-360)

(= Το πιο ασφαλές τείχος είναι η Φρόνηση γιατί ούτε
γκρεμίζεται ούτε προδίδεται. Τα τείχη πρέπει να τα θεμελιώσουμε με την απόρθητη λογική μας)

ΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 58)

(= ο Διογένης βλέποντας κάποτε έναν νέο να μελετά
φιλοσοφία είπε, “εύγε Φιλοσοφία” που τους θαυμαστές των σωματικών θελγήτρων τους μεταφέρεις στην
ψυχική ομορφιά).

«Ο κυνισμός συνίσταται στο να βλέπεις τα πράγματα
όπως είναι και όχι όπως θα ‘πρεπε να είναι».
(Όσκαρ Ουάιλντ, 1854-1900, Ιρλανδός συγγραφέας και ποιητής).

«Διαθέτω το δώρο της παρατηρητικότητας που ονομάζεται κυνισμός από κάποιους που το στερούνται».
(Τζορτζ Μπέρναντ Σω, 1856-1950, Ιρλανδός θεατρικός
συγγραφέας, νομπέλ Λογοτεχνίας το 1925).

ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Ο ΣΙΝΩΠΕΥΣ, Ο ΚΥΩΝ, Ο ΠΟΝΤΙΟΣ
Ο Διογένης επιμένων σθεναρώς, μετά από επανειλημμένες ατυχείς προσπάθειες, παρά τις αντιρρήσεις του
δασκάλου του Αντι-σθένη κατάφερε στο τέλος να γίνει
μαθητής του και να ξεπεράσει ακόμη κι αυτόν τον δάσκαλό του. Κλασσικό πρότυπο ορθής παιδείας, όπου ο
μαθητής υπερβαίνει το δάσκαλό του· παράβαλε Πλάτωνα - Αριστοτέλη και Αναξίμανδρο - Αναξιμένη.
«Γενόμενος δέ Ἀθήνησιν Ἀντισθένει παρέβαλε. Τοῦ
δέ διωθουµένου διά τό µηδένα προσίεσθαι, ἐξεβιάζετο τῇ προσεδρίᾳ. Καί ποτε τήν βακτηρίαν
ἐπανατειναµένου αὐτῷ τήν κεφαλήν ὑποσχών,
“παῖε”, εἶπεν, “οὐ γάρ εὑρήσεις οὕτω σκληρόν
ξύλον ὧ
ι µε ἀπείρξεις ἕως ἄν τι φαίνῃ λέγων”.
Τοὐντεῦθεν διήκουσεν αὐτοῦ καί ἅτε φυγάς ὤν
ὥρµησεν ἐπί τόν εὐτελῆ βίον».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 21)

(= όταν έφτασε ο Διογένης στην Αθήνα, συνάντησε τον
Αντισθένη. Αυτός όμως τον απέπεμψε, γιατί δεν δεχόταν κανέναν μαθητή, αλλά μπροστά στην επιμονή του
Διογένη υποχώρησε. Όταν κάποτε ο Αντισθένης σήκωσε το μπαστούνι του, αυτός προτείνοντας το κεφάλι
του, του είπε: “χτύπα, δεν θα βρεις τόσο σκληρό ξύλο
που θα με κρατήσει μακριά από σένα, όσο θα μου δινεις
την εντύπωση πως λες κάτι σημαντικό”. Από εκείνη τη
στιγμή έγινε μαθητής του και σαν εξόριστος που ήταν
ρίχτηκε στον απλό και λιτό βίο).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ
«Διελέγετο δ᾽ἐν τῷ Κυνοσάργει γυμνασίῳ μικρόν
ἄπωθεν τῶν πυλῶν· ὅθεν τινές καί τήν κυνικήν
ἐντεῦθεν ὀνομασθῆναι. Αὐτός τ᾽ἐπεκαλεῖτο Ἁπλοκύων».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 13)

[= Δίδασκε ο Αντισθένης στο Γυμνάσιο (=γυμναστήριο)
του Κυνοσάργους λίγο πιο έξω από τις πύλες της πόλεως· και απ’ αυτό υποστηρίζουν μερικοί πως ονομάστηκε η κυνική φιλοσοφία. Ο ίδιος αποκαλούσε τον
εαυτό του απλώς σκυλί, χωρίς άλλο προσδιορισμό]
Ο όρος “κυνικός” προέρχεται από το Κυνός-αργες, ένα
από τα τρία Μεγάλα Γυμνάσια (= Γυμναστήρια) της
Αθήνας· τα άλλα δύο ήταν η Ακαδήμεια (Ακαδημία) του
Πλάτωνα και το Λύκειον του Αριστοτέλη. Ήταν μια περιοχή έξω από τα τείχη της Αθήνας προς τα νοτιοανατολικά (συνοικία Ασωμάτων), όπου υπήρχε ιερό του
Ηρακλέους και ένα Γυμνάσιο. Η τοποθεσία ονομάστηκε
έτσι γιατί, ενώ οι Αθηναίοι έκαναν θυσία στον Ηρακλή,
ένας κύων “αργός” (που σημαίνει λευκός ή γρήγορος),
άρπαξε τους μηρούς του ζώου από το θυσιαστήριο και
όταν τον καταδίωξαν τα παράτησε σ’ εκείνο το μέρος.
Οι Αθηναίοι τότε θέλησαν να εξιλεωθούν απέναντι στον
Ηρακλή και ζήτησαν τη συμβουλή του Μαντείου των
Δελφών. Ο χρησμός, που έλαβαν, έλεγε πως έπρεπε να
ιδρύσουν ιερό του Ηρακλή στο μέρος που ο σκύλος είχε
αφήσει το κρέας/θυσίασμα.
Πράγματι, οι Αθηναίοι έκτισαν εκεί ναό που τον ονόμασαν Κυνό-σαργες, από τις σάρκες/κρέατα που είχε αρπάξει ο κύων (με μετατροπή του κ σε γ).
«Διό καί τῶν νόθων εἰς Κυνόσαργες συντελούντων (τοῦτο
δ᾽ἐστίν ἔξω πυλῶν γυμνάσιον Ἡρακλέους, ἐπεί κἀκεῖνος
οὐκ ἦν γνήσιος ἐν θεοῖς, ἀλλ᾽ἐνείχετο νοθείᾳ διά τήν μητέρα θνητήν οὖσαν) ἔπειθέ τινας ὁ Θεµιστοκλής τῶν εὖ
γεγονότων νεανίσκων καταβαίνοντας εἰς τό Κυνόσαργες ἀλείφεσθαι µετ᾽αὐτοῦ. Καί τούτου γενοµένου δοκεῖ πανούργως τόν τῶν νόθων καί γνησίων
διορισµόν ἀνελεῖν».
(Πλούταρχος, 45-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “Θεμιστοκλής”, 10-17)

(= Γι’ αυτό, επειδή οι νόθοι νέοι της Αθήνας σύχναζαν
στο Κυνόσαργες - τούτο είναι γυμναστήριο του Ηρακλή
έξω των πυλών, επειδή και εκείνος ο Ηρακλής δεν ήταν

γνήσιος μεταξύ των θεών, αλλά βαρυνόταν με νοθεία
ως καταγόμενος από μητέρα που ήταν θνητή-Αλκμήνη),
ο Θεμιστοκλής έπειθε μερικούς νέους, προερχόμενους
από ευγενείς οικογένειες, να προσέρχονται στο Κυνόσαργες και να γυμνάζονται μαζί του. Κι όταν έγινε αυτό,
φαίνεται πως κατόρθωσε να εξαφανίσει με τρόπο έξυπνο τον διαχωρισμό των νόθων από τους γνήσιους Αθηναίους).
Το Κυνόσαργες έγινε Γυμνάσιο για τους νόθους, ήτοι
μη γνησίους από πατέρα και μητέρα νεαρούς Αθηναίους. Οι νόθοι δεν έπαιρναν “υπηκοότητα” αθηναϊκή αν
είχαν γεννηθεί από μητέρα σκλάβα ή ξένη ή παλλακίδα
ή εταίρα. Νόθοι θεωρούνταν επίσης και όσοι είχαν γεννηθεί από Αθηναίους γονείς που δεν ήταν νόμιμα παντρεμένοι. Τότε ήταν αδύνατον να πολιτογραφηθεί
κάποιος αλλοδαπός (ξένος ή μέτοικος), Αθηναίος. Σήμερα, τηρώντας κάποια κριτήρια (γέννηση, φοίτηση)
μπορεί εύκολα ένας αλλοδαπός να πολιτογραφηθεί Έλληνας. Βλέπετε οι Αθηναίοι ήταν τότε τοπικιστές, ενώ
εμείς σήμερα είμαστε διεθνιστές και ανθρωπιστές. Κανείς δεν αντιλαμβάνεται την αλλοίωση της πληθυσμιακής σύνθεσης του λαού (ωρολογιακή βόμβα στα
θεμέλια του έθνους έτοιμη να εκραγεί) και τους εθνικούς κινδύνους που εγκυμονεί. Έχουμε καταντήσει
πύλη εισόδου για τους πρόσφυγες και αλλοδαπούς, οι
οποίοι παραμένουν στη χώρα μας και δεν εξέρχονται
σε άλλες χώρες που δεν τους δέχονται, αλλά ούτε και
επαναπροωθούνται· απλώς στοιβάζονται στα νησιά, τα
οποία κινδυνεύουν να απερημωθούν από τον ντόπιο
πληθυσμό.
Στο Κυνόσαργες κτίστηκε και ιερό αφιερωμένο στον
επίσης νόθο ήρωα Ηρακλή. Εκεί γυμναζόταν και ο Θεμιστοκλής, που έσωσε τη Δυτική Ευρώπη από τον περσικό κίνδυνο με τη ναυμαχία στη Σαλαμίνα, όντας νόθος
λόγω αλλοδαπής μητέρας από τη Θράκη, ο οποίος μετά
από επίμονες προσπάθειές του κατάφερε να γυμνάζονται μαζί του και οι γνήσιοι νεαροί Αθηναίοι, εξαλείφοντας την διάκριση που υπήρχε.
Μεταγενέστερη παράδοση λέει πως ο όρος “Κυνικός”
προέρχεται από τον τρόπο ζωής των κυνικών φιλοσόφων, «ἀρέσκει τούτοις κυνῶν μεταμφιέννυσθαι βίον».
Στην αρχαιότητα οι σκύλοι ήταν το σύμβολο της έλλειψης ντροπής. Οι Κυνικοί είχαν συμφωνήσει να έχουν
κοινό τους σύμβολο έναν κύνα, όπως φαίνεται από την
ταφόπετρα του Διογένη του Σινωπέα.
Ο Αριστοτέλης δικαιολόγησε την προσωνυμία τους “Κυνικοί” ως εξής:
Η αδιαφορία ως προς τον τρόπο ζωής τους μοιάζει με
εκείνη των κυνών. Περπατούσαν ξυπόλυτοι, έτρωγαν κι
έκαναν τις σωματικές ανάγκες σε δημόσιους χώρους.
Ο κύων είναι ένα ζώο που δεν νιώθει ντροπή. Οι Κυνικοί
εφάρμοσαν την αδιαντροπιά ως τρόπο ζωής.
Ο κύων είναι ένα ζώο φύλακας, κι οι Κυνικοί περιφρουρούσαν τις αρχές της φιλοσοφίας με μεγάλο ζήλο.
Ο κύων μπορεί να διακρίνει τους φίλους από τους εχθρούς. Οι Κυνικοί αναγνωρίζουν ως φίλους όσους διάκεινται θετικά στη φιλοσοφία τους και τους
καλοπιάνουν, ενώ διώχνουν με γαυγίσματα και δαγκώματα όσους είναι ανεπίδεκτοι.
―――――
* καθωσπρεπισμός = εμμονή σε ό,τι είναι κοινωνικώς αποδεκτό,
στα αυστηρά πρότυπα, κυρίως συμπεριφοράς και εμμφάνισης. Συμπεριφορά σύμφωνη με τους καθιερωμένους κανόνες, δηλαδή ευγενική και κόσμια, συχνά όμως προσποιητή και υποκριτική. Η
επιφανειακή σεμνότητα, σεμνοτυφία, σοβαροφάνεια, σπουδαιοφάνεια. Τυπικός τρόπος συμπεριφοράς που ακολουθεί κανείς όταν
υποκρίνεται, προσποιείται. Συμμμόρφωση σε κοινωνικά πρότυπα.
Τυπολατρία.

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος
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Η ελπίδα γεννά την τύχη
Εκθεση Ζωγραφικής
της Αγγελικής Τσεβά

Εδώ εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Η ελπίδα δημιουργεί την τύχη; Η μόνη λύση που βρήκα είναι μια
φράση που ο Χριστός είπε: «Ζητάτε και δοθήσατε».
Φυσικά για να ζητήσεις, πρεπει να ελπίζεις.
Αυτές όλες οι σκέψεις μ’ έκαναν φέτος στην προχριστουγεννιάτικη έκθεσή μου, να σας παρουσιάσω
πρωτότυπα θέματα που σήμερα συνηθίζεται να τα
λέμε «γούρια».
Εκθέτω επίσης με βάση αυτό το πνεύμα διάφορα
μοναδικά μου έργα για δώρα. Όλα σε τιμές εργαστηρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Livres d’Art)
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΤΑΛΑ
Στο πλαίσιο των Εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού, του Πολιτιστικού Οργανισμού “Artville” στις 4
Δεκεμβρίου 2017, έγινε η παρουσίαση Βιβλίων Τέχνης (Livres d’Art) «Οι δύο όψεις του Ερωτα» και
η «Η Απολλώνια και Διονυσιακή Έκσταση» της Μαρίας Ματάλα Εικαστικού,.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Tα εγκαίνια θα γίνουν 15-12-2017
Οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες που πέρασαν, και

σ’ αυτούς που θα έρθουν θεοποίησαν και συνεχίζουν
να θεοποιούν την τύχη, προσπαθώντας μέσα απ’
αυτήν, να ανακαλύψουν την αλήθεια της ζωής.
Στα 59 περίπου χρόνια που υπηρετώ την τέχνη
ανακάλυψα μέσα απ’ αυτήν ότι η μόνη αλήθεια
είναι Ο ΘΕΟΣ - Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ - ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, που όπως θέλετε πέστε το. Σε μας τους ανθρώπους ο Δημιουργός, μας χάρισε την ελπίδα σαν
ένδειξη αγάπης.

ημέρα Παρασκευή, ώρα 5.30 - 9 μμ.
H έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή
κάθε απόγευμα ώς και 20-12-2017
και ώρες 3 μμ - 7.30 μμ.
Bασ. Kωνσταντίνου 37 Kορωπί.
Tηλ. 210 6622333, 2291023977
Φιλικά
Aγγελική Tσεβά- Eικαστικός Kαλλιτέχνης

Τα βιβλία τέχνης είναι χειροποίητα και ενίοτε με περιορισμένη αρίθμηση, όπως της Μαρίας Ματάλα,
που περιέχουν πρωτότυπα χαρακτικά έργα τέχνης.

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή στην εφημερίδα!
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 357/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με ΑΔΑ: 966ΙΩΞΚ-9Α3.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κοιμητηρίου έτους 2018, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία - Αποδέχεται στο σύνολό της την εισήγηση του προέδρου και καθορίζει τα Τέλη
Κοιμητηρίου έτους 2018, Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:
Α. Άνοιγμα τάφου.
Α.1 Άνοιγμα τάφου τριετούς χρήσης σε 80,00 €
συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής.
Α.2 Άνοιγμα οικογενειακού τάφου σε 100,00 € (από 170 €)
συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής
Β. Δικαίωμα ταφής
Β.1 Τριετούς χρήσης σε 260,00 € .
Β.2 Ταφής συγγενών σε οικογενειακό τάφου σε 170,00 €.
(Εξαιρουμένου του εκάστοτε δικαιούχου)
Β.3 Φιλοξενία νεκρού σε οικογενειακό τάφο για 3 έτη σε
260,00 €. (από 350 €) Β.4 Ταφή ανηλίκου μέχρι δύο (2)
ετών ΔΩΡΕΑΝ
Γ. Εκταφή
Γ.1 Εκταφή από τάφο τριετούς χρήσης σε 100,00 €.
Γ.2 Εκταφή από οικογενειακό τάφο σε 100,00 €. (από 150 €)
Γ.3 Ενταφιασμός αδιάλυτων σε 60,00 €.
Δ. Παρατάσεις τριετούς χρήσης
Δ.1 Παράταση ταφής 4ου έτους σε 8,00 € μηνιαίως.
Δ.2 Παράταση ταφής 5ου έτους σε 25,00 € μηνιαίως.
Δ.3 Παράταση ταφής 6ου έτους σε 70,00 € μηνιαίως.
Δ.4 Παράταση ταφής 7ου έτους σε 110,00 € μηνιαίως.
Δ.5 Παράταση ταφής 8ου έτους και άνω σε 200,00 μηνιαίως.
Ε. Φύλαξη Οστών
Ε.1 Φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο σε 25,00 € ετησίως
για τα μονά και σε 35,00 € ετησίως για τα διπλά.
Ε.2 Φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο σε 80,00 € εφ΄
άπαξ, συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής Α.2.
Ε.3 Χορήγηση Οστεοθυρίδων σε 700,00 € με δυνατότητα
ρύθμισης του ποσού ως εξής: 200,00 € προκαταβολή και
τέσσερις διμηνιαίες δόσεις των 125,00 € ,
E.4 Για τις υφιστάμενες μισθωμένες θυρίδες – πενταετίας
δίνεται η δυνατότητα αγοράς με συμψηφισμό του ποσού
που έχει καταβληθεί για τα μισθώματα.
ΣΤ.1 Καθαριότητα και συντήρηση οικογενειακού μονού
τάφου σε 30,00 € ετησίως. (από 40 €)
ΣΤ.2 Καθαριότητα και συντήρηση διπλού οικογενειακού
τάφου σε 50,00 € ετησίως. (από 80 €)
ΣΤ.3 Καθαριότητα και συντήρηση οστεοθυρίδας σε 5,00 €
ετησίως.
Ζ. Χορήγηση μονού οικογενειακού τάφου σε 5.000,00 € εφάπαξ.
――――――――
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 358/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με ΑΔΑ: 6ΟΠ8ΩΞΚ-2ΜΟ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2018, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Παραμένουν για το έτος
2018, οι ίδιοι συντελεστές, που ισχύουν για το έτος 2017,
όπως αυτοί ψηφίστηκαν με την υπ΄αριθμ.349/2016 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα :
Ι. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (επικολλώμενες, αναρτώμενες κ.τ.λ.)
Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:
α. Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια,
δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους.
β. Στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή
εγκαταλελειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή
νομέα ή του διαχειριστή αυτών.
γ. Σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη
διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.
δ. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών
και υπεραστικών συγκοινωνιών.
Σε 0,50€ /μ2 την εβδομάδα.
ΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β με εφαρμογή διζωνικού
συστήματος το οποίο έχει ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει τις οδούς οι οποίες έχουν το χαρακτήρα εθνικών και επαρχιακών οδών ή Δημοτικών οδών μεγάλης κυκλοφορίας καθώς και εσωτερικά διακεκριμένα κεντρικά
σημεία επιλογής του Δήμου με ειδικά διαφημιστικά πλαίσια
τοποθετημένα από τον Δήμο.
ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει του υπόλοιπους χώρους και οδούς που
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Αναλυτικά το τέλος της κατηγορίας αυτής να καθορισθεί για
κάθε ζώνη ως εξής:
Α. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β στην ΖΩΝΗ Α :
Αα) Για τις φωτεινές σε στέγες σε 50,00€/μ2 το έτος.
Αβ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες σε 20,00€/μ2 το έτος.
Αγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους σε 25,00€/μ2το έτος.
Β. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β στην ΖΩΝΗ Β :
Βα) Για τις φωτεινές σε στέγες σε 40,00€/μ2 το έτος.
Ββ) Για τις μη φωτεινές σε στέγες σε 15,00€/μ2 το έτος.
Βγ) Για τις φωτεινές ή μη σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους σε 20,00 €/μ2 το έτος.
ΙΙΙ. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ (διαφημίσεις έχουσες
σχέση με δημόσια οχήματα). Για διαφημίσεις που γίνονται
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μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κάθε τύπου οχήματα δημοσίας χρήσης,
ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί
50 εκατοστόμετρα. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων, καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο
τέλος σε 8,00 € το έτος.
ΙV. Για τις διαφημίσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ (ημερολόγια, δώρα,
φέιγ βολάν, παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα κ.τ.λ.), το
τέλος διαφήμισης να ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του τιμολογίου δαπάνης της διαφήμισης.
Τέλος επισημαίνεται ότι: Για όλες τις διαφημίσεις ορίζεται ως
ελάχιστη διάσταση το ένα (1) μ2 ανά όψη.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 359/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με ΑΔΑ: 7ΣΝΓΩΞΚ-ΜΑ4.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2018, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται στο σύνολό της την εισήγηση του προέδρου και
καθορίζει τα Τέλη Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων έτους
2018 Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:
Παραμένουν οι ίδιοι συντελεστές οι ίδιοι συντελεστές που
ισχύουν για το έτος 2017 και όπως αυτοί ψηφίστηκαν με την
υπ΄αριθμ.350/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι
ως ακολούθως:
I. Για την χρήση πεζοδρομίων και πλατειών για εκθέσεις, τραπέζια, καρέκλες κ.λ.π. με εφαρμογή διζωνικού συστήματος,
ως ακολούθως:
ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει την Πλατεία Μακεδονίας και τα πεζοδρόμια των οδών Θεσσαλονίκης και Ηρώων Πολυτεχνείου,
στη Δ.Ε. Γέρακα.
Κατάληψη πεζοδρομίων και πλατειών σε 25,00 €/τ.μ. ετησίως.
ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες
και πεζοδρόμια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου (όλες οι Δ.Ε.) πλην της άνω ζώνης.
1 .Κατάληψη πεζοδρομίων σε 10,00 € / τ.μ. ετησίως.
2. Κατάληψη πλατειών σε 15,00 € / τ.μ ετησίως.
ΙΙ. Για κατάληψη ή χρήση πεζοδρομίων ή τμήματος οδών από
ανοικοδομούντες η χρέωση της κατάληψης πεζοδρομίου για
κάθε φύση τεχνοοικοδομικών εργασιών (εναπόθεση οικοδομικών υλικών, τοποθέτηση κάδων περισυλλογής μπαζών, κλπ)
επιβάλλεται μηνιαίως έστω και αν το χρονικό διάστημα κατάληψης είναι μικρότερο του μήνα:
1. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε χωματόδρομο σε 3,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
2. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό χωρίς κράσπεδα σε 4,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
3. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό με κράσπεδα σε 6,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
4. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό με κράσπεδα και περατωμένο πεζοδρόμιο σε
8,00€ / τ.μ. μηνιαίως.
ΙΙΙ. Για την κατάληψη πεζοδρομίου από περίπτερα ως εξής:
1) Σε 60,00€ ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια μέχρι 2.00 τ.μ. .
2) Σε 100,00 € ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια άνω 2.00 τ.μ. .
IV. Για την κατάληψη πεζοδρομίων από μικροπωλητές κατά
την περίοδο εορτών, πανηγύρεων, εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα κ.λ.π. σε 5,00 €/ τ.μ. εφάπαξ.
V. Για την κατάληψη πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια σε 10,00 €/ τ.μ. ετησίως.
VI. Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους, υπαίθριους μικροπωλητές σε 20,00 €/ τ.μ. ετησίως.
VII. Για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών και σταθερών
παιχνιδοκατασκευών σε 30,00 €/ τ.μ. ετησίως.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 13,
παρ.3, εδάφ. α του Β.Δ. 24.09/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.

4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 360/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με ΑΔΑ: ΩΠ4ΠΩΞΚ-ΧΝΤ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή
Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
έτους 2018, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Αποδέχεται στο σύνολό
της την εισήγηση του προέδρου και καθορίζει το συντελεστή
Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ),
έτους 2018 Δήμου Παλλήνης, ως ακολούθως:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ μηδενική αύξηση για το έτος 2018,
δηλαδή να ισχύσουν οι ίδιοι συντελεστές ηλεκτροδοτούμενων
χώρων, όπως αυτοί ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. 351/2016 απόφαση δημοτικού συμβουλίου,
Για τους στεγασμένους χώρους, ήτοι 0,37 € ανά τετραγωνικό
μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας εκ των οποίων 0,06 θα διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Για τους μη στεγασμένους χώρους ήτοι 0,185 € ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας εκ των οποίων 0,02 θα
διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.A.Π.) σε ποσοστό
0,35‰ επί της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται
σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 8752/22.02.1994
5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 361/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με ΑΔΑ: Ψ8ΝΔΩΞΚ-49Β.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας–Δημοτικού Φωτισμού έτους 2018, Δήμου Παλλήνης».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
A) Ορίζονται οι κάτωθι συντελεστές τέλους καθαριότητας και
φωτισμού για το έτος 2018:
1. Για στεγασμένους χώρους έως 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία (συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών
χώρων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, κλπ, οι οποίοι είναι
προσαρτήματα των κατοικιών ή εξυπηρετούν τις κατοικίες) ή
εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
2. Για στεγασμένους χώρους άνω των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία (συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών
χώρων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, κλπ, οι οποίοι είναι
προσαρτήματα των κατοικιών ή εξυπηρετούν τις κατοικίες) ή
εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,33 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
3. Για στεγασμένους χώρους έως 150 τ.μ. άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) 3,60 €
ανά τετραγωνικό μέτρο.
4. Για στεγασμένους χώρους άνω των 150 τ.μ. άλλης χρήσης
(καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 4,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για
πέραν των 6.000 τ.μ. 2,58 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
5. Για μη στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης(καταστήματα,
βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ξυλεμπορικά, μάνδρες υλικών οικοδομών, σιδηρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα πάρκ, αναψυκτήρια, ταπητοκαθαριστήρια, άνθη – φυτά, φυτώρια, εκθέσεις
αυτοκινήτων κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 2,15 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 0,645 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
6. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι 6.000
τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ.
3,45 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
7. Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι
6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των
6.000 τ.μ. 1,725 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
Β) Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους καθαριότητας και
φωτισμού, που θα γνωστοποιηθεί στη Δ.Ε.Η. για την βεβαίωση
και την είσπραξη του ανωτέρω τέλους, για κατοικίες και νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο
και για άλλης χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες
κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο με αναγωγή στην τιμή
αυτή της επιφάνειας των ακινήτων των άνω κατηγοριών περιπτώσεις 2,4,5,6, και 7.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου
πόλεως περιοχές στις οποίες παρέχονται οι Υπηρεσίες καθαριότητας.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω επιφάνειες εκτιμούμε τα έσοδα της
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο ποσό των
7.441.131,07 €, τα οποία εγγράφονται στους αντίστοιχους
κωδικούς 0 311.0004 και 2111 και 3211.0002 (βάσει εισπραξιμότητας), καθώς και ποσό 1.889.934,09 που αντιστοιχεί σε
χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΠΟΕ
για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες υπηρεσίας Καθαριότητας και πληρωμή υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Ανακεφαλαιώνοντας εκτιμούμε ότι τα έξοδα θα ανέλθουν σε
9.331.126,79 € και τα έσοδα (συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου) σε 9.331.065,16 €.
6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 362/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με ΑΔΑ: 9ΟΕΣΩΞΚ-ΟΚ9.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 2018, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται στο σύνολό της την εισήγηση του προέδρου και
καθορίζει τα Τέλη Ύδρευσης έτους 2018 Δήμου Παλλήνης, ως
ακολούθως:
1.α) Τιμολόγιο ύδρευσης–οικιακό (για τετραμηνιαία κατανάλωση):
―――――――――――――――――――――――――――
κ.μ.
€/κ.μ.
Χρέωση προηγ. έτους
―――――――――――――――――――――――――――
0 - 20
0,40
0,40
21 – 60
0,80
0,80
61 – 90
1,00
1,00
91 – 120
1,50
1,50
121 – 160
2,00
2,00
161 – 200
2,50
2,50
201 και άνω
3,20
3,20
―――――――――――――――――――――――――――
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
1.β) Τιμολόγιο ύδρευσης – επαγγελματικό (για τετραμηνιαία
κατανάλωση):
―――――――――――――――――――――――――――
κ.μ.
€/κ.μ.
Χρέωση προηγ. έτους
―――――――――――――――――――――――――――
0 - 20
0,40
0,40
21 – 60
0,80
0,80
61 – 90
1,00
1,00
91 – 120
1,5
1,5
121 – 160
2,00
2,00
161 – 200
2,5
2,5
201 - 700
3,2
3,2
Άνω των 700
1,20
1,20
―――――――――――――――――――――――――――
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

1. γ) Τιμολόγιο ύδρευσης (για τετραμηνιαία κατανάλωση) για
Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Δημόσια νοσοκομεία και Κλινικές
καθώς και για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) που χρησιμοποιούν
καθημερινά μεγάλες ποσότητες νερού για θεραπευτικούς λόγους (κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ΚΕΠΑ και ιατρικής
βεβαίωσης σχετικά με την απαιτούμενη θεραπεία), ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,80 €/κ.μ.
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Οι μειώσεις και οι απαλλαγές για την ελάφρυνση των ευπαθών και ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων ισχύουν ως ανωτέρω στην εισήγηση (περίπτωση ΙΙΙ).
Ομοίως τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν
για τον σκοπό αυτό, ισχύουν ως ανωτέρω αναφέρονται (περίπτωση ΙΙΙ).
2. Ορίζεται πάγιο μηνιαίο τέλος 1,25 €
Το εν λόγω ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
3. Συντήρηση δικτύου–νέα έργα 15% επί της καθαρής αξίας
καταναλώσεως το τετράμηνο. Το προκύπτον ποσό επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 363/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με ΑΔΑ: ΨΝ0ΛΩΞΚ-Β1Σ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2018, Δήμου Παλλήνης».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Αποδέχεται στο σύνολό
της την εισήγηση του προέδρου και ορίζει τα κάτωθι:
1. Τον Καθορισμό του τέλους δικαιώματος Ύδρευσης (τέλη
σύνδεσης και επανασύνδεσης) έτους 2018, στα ίδια επίπεδα
με το έτος 2017, ήτοι στο ποσό των 500,00 €.
Επιπρόσθετα αποφασίζεται ταμειακή διευκόλυνση καταβολής
του αντιτίμου για τους δικαιούχους μειώσεων στο τιμολόγιο
της ύδρευσης (όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση) ως ακολούθως:
Προκαταβολή: 200,00 ευρώ, συν τρείς (3) μηνιαίες δόσεις των
100,00 ευρώ σε περίπτωση μη καταβολής της πρώτης μηνιαίας
δόσης θα βεβαιώνεται το υπόλοιπο των οφειλών.
2. Για μετατόπιση – ανύψωση – καταβίβαση υδροπαροχής με
αίτηση του υδρολήπτη και κατασκευή από το Δήμο, κοστολογείται από την Τεχνική Υπηρεσία και χρεώνεται σε βάρος του,
προϋπολογιστικά:
α) ορίζονται οι κάτωθι τιμές μονάδας των υλικών
―――――――――――――――――――――――――――
ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τιμή/τεμ.
―――――――――――――――――――――――――――
Σέλλα Παροχής
10,00
Κρουνός Τηλεσκοπικός
19,00
Κρουνός Απλός
10,00
Σωλήνας/ τρ. μ.
3,00
Φρεάτιο
20,00
Ρακόρ μηχ. Σύσφιξης
6,00
Λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης
20,00
―――――――――――――――――――――――――――
Οποιαδήποτε υλικό που θα απαιτηθεί πλέον αυτών εντάσσεται
στα λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης.
β) Ορίζεται το κόστος εργασίας του Υδραυλικού σε 10,63
€/ώρα και του εργάτη υδραυλικού σε 9,44 €/ώρα.
γ) Ορίζεται το κόστος διαδρομής αυτοκινήτου για την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε 50 €/ώρα και το κόστος
εκσκαφέα μετά του χειριστού αυτού, σε 20 €/ώρα.
δ) Τα απαιτούμενα υλικά θα πιστοποιούνται από υπεύθυνο
υπάλληλο συνεργείων και η κοστολόγηση θα γίνεται από τον
Πρ/νο του τμήματος Συντήρησης Υποδομών της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, ο οποίος ορίζεται ως τελικός υπογράφων.
3. Επί αίτησης διακοπής 60,00 € για την αφαίρεση υδρομετρητή και 60,00€ για την επανασύνδεσή του.
4. Άσκοπη μετακίνηση του συνεργείου για έλεγχο υδρομετρητή 25,00 €
5. Αποκάλυψη φρεατίου 25,00 €.
6. Για την επανασύνδεση υδρομετρητή που αφαιρέθηκε λόγω
οφειλών 100,00 €.
7. Για αντικατάσταση υδρομετρητή μετά από αίτηση ιδιοκτήτη
(χωρίς να έχει διαπιστωθεί δυσλειτουργία του μετρητή) 100,00
€.
8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 364/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με ΑΔΑ: 6ΝΙ4ΩΞΚ-5ΘΗ.
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία - Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου
Παλλήνης, με τον οποίο θα ρυθμίζονται θέματα που άπτονται
στην ύδρευση και αποχέτευση, όπως νέες συνδέσεις-συντήρηση και λειτουργία των υδρομετρητών-διακοπή–αφαίρεση
παροχών-κριτήρια μείωσης λογαριασμού ύδρευσης λόγω
υπερβολικής κατανάλωσης εξαιτίας αφανούς διαρροής διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτωνσύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ακαθάρτωνπαράνομη σύνδεση στο δίκτυο-αποσύνδεση από το αποχετευτικό δίκτυο και άλλα.
Σε πλήρες κείμενο, η εν λόγω αποφάσεις, έχουν αναρτηθεί
και βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης.

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

ΕΒΔΟΜΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο
Διεξήχθησαν στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 2017 οι εκλογές
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου 3Β.
Από τους 464 εγγεγραμμένους ψήφισαν 402, με έγκυρα 392 ψηφοδέλτια άκυρα 8 και λευκά 2.
Αφού έγινε η διαλογή οι Συνδυασμοί έλαβαν :
1) Α.Σ.Κ.Ε.Β-Β-Β 257 ψηφοδέλτια και 5 έδρες.
2) ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ σε συνεργασία με ΑΡ.Σ.ΣΥ
135 ψηφοδέλτια και 2 έδρες.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή η Α.Σ.Κ.Ε.Β-Β-Β εξέλεξε 3 μέλη.
Aντιπρόσωποι Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εγγεγραμμένοι 349, ψήφισαν 297· έγκυρα 288, άκυρα 6 και λευκά 3.
Αφού έγινε η διαλογή οι Συνδυασμοί έλαβαν:
1) Α.Σ.Κ.Ε.Β-Β-Β 165 ψηφοδέλτια και εκλέχθηκαν 2 Αντιπρόσωποι.
2) ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ σε συνεργασια με ΑΡ.Σ.ΣΥ
124 ψηφοδέλτια και εκλέχθηκαν 2 Αντιπρόσωποι.
Μετά και την διεξαγωγή των εκλογών συγκροτήθηκαν
σε σώμα οι εκλεγέντες ως εξής:
1) Πρόεδρος: Λουδάρος Εμμανουήλ
2) Γραμματέας: Αυρηλιώνης Αριστομένης
3) Αντιπρόεδρος: Μπιρμπίλης Στυλιανός
4) Ταμίας: Μπαγλατζής Δημήτριος
5) Αναπληρωτής Γραμματέας: Χρέμος Νικόλαος
Ύστερα από αποχώρηση κατά την διαδικασία των αρχαιρεσιών των συναδέλφων της μειοψηφίας Παναγόπουλου
Ιωάννη και Κουκουμίδη Εμμανουήλ οι θέσεις των Αναπληρωτή Ταμία και Μέλους του Δ.Σ. παραμένουν κενές.
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Kατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ και πάρκου στo Γέρακα
αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης
Στη συνεδρίαση της 13.12.17 το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε την τεχνική μελέτη για τη δημιουργία Παιδικής
Χαράς για άτομα ΑμεΑ και πάρκο στην περιοχή του Γέρακα και συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ
819 και ΟΤ 834.
Η περιοχή που προτείνεται έχει επιφάνεια περίπου 6,7
στρέμματα. Βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Γέρακα.
Το Ο.Τ. 819 περικλείεται από τις οδούς Ολύμπου, Άνοιξης,
Ελ. Βενιζέλου και Ρόδων. Αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένο το σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου ως προς τις
κλίσεις και την χωματουργική του διαμόρφωση και αξιοποιημένο περίπου το μισό όπου υπάρχει δίκτυο μονοπατιών,
παιδική χαρά και όργανα άθλησης ενηλίκων.
Στο υπόλοιπο μισό του οικοδομικού τετραγώνου πέραν
της διαμόρφωσης υπάρχουν σχετικά αραιά δέντρα και
κανενός είδους άλλη παρέμβαση.
Το Ο.Τ. 834 περικλείεται από τις οδούς Μυρτιάς, Άνοιξης, Ελ. Βενιζέλου και Ρόδων. Αποτελεί συνέχεια του
ΟΤ 819 και μεταξύ παρεμβάλεται η οδός Ρόδων. Σήμερα
εντός του περιγράμματος του Ο.Τ. κυριαρχούν ήπιες
κλίσεις και απαιτούνται μικρές διαμορφώσεις. Το σύνολό του καλύπτεται από δέντρα (κάποια εκ των οποίων
αρκετά μεγάλα) που προέκυψαν είτε ως αυτοφυή είτε
από παλαιότερη δεντροφύτευση του δήμου.
Με την προτεινόμενη μελέτη αξιοποιείται το σύνολο
των δύο παραπάνω οικοδομικών τετραγώνων με ενιαία
λογική και διαμορφώσεις και δημιουργείται ένα πάρκο
αναψυχής για όλη την οικογένεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Λουδάρος Εμμανουήλ
Αυρηλιώνης Αριστομένης

Πιο συγκεκριμένα: Ο.Τ. 819. Χωροθέτηση νέας πιστοποιημένης παιδικής χαράς κατάλληλης για ΑΜΕΑ, η
οποία θα αποτελέσει την πρώτη παιδική χαρά αποκλειστικά για ΑΜΕΑ του δήμου Παλλήνης και μια από τις

Θωρηκτό «Σαλαμίς»

και τελικά αποφασίστηκε το σκάφος, το οποίο θα ονομαζόταν «Σαλαμίς», να είναι ένα κανονικό και ισχυρό
θωρηκτό, μήκους 173,3μ. και εκτοπίσματος 19.500t. Το
πλοίο θα έφερε, ως πρωτεύον οπλισμό, 8 βαριά πυροβόλα των 14in. κατανεμημένα σε τέσσερις δίδυμους
πύργους, ως δευτερεύον 12 πυροβόλα των 6in, τοποθετημένα κατά μήκος της υπερκατασκευής, και ως τριτεύον12 ταχυβόλα των 75 χλστ. και 5 τορπιλοβλητικούς
σωλήνες των 500 χλστ.

Το ισχυρότερο πολεμικό Dreadnought
που πληρώσαμε στους Γερμανούς και
δεν παραλάβαμε ΠΟΤΕ!
Μετά το ευτυχές πέρας των Βαλκανικών Πολέμων το
Πολεμικό Ναυτικό ήταν ο κυρίαρχος του Αιγαίου μας.
Ωστόσο οι Τούρκοι δεν είχαν σκοπό να αποδεχτούν την
ήττα τους και αποφάσισαν να αγοράσουν ένα πανίσχυρο θωρηκτό, το οποίο κατασκευαζόταν στη Βρετανία, για λογαριασμό της Βραζιλίας, με την οποία είχαν
έρθει σε συμφωνία οι Τούρκοι για να το αγοράσουν.
Ενόψει αυτού του ενδεχομένου ήταν φανερό πως το
Ελληνικό Ναυτικό έπρεπε να ενισχυθεί, αναλόγως. Έτσι
αποφασίστηκε η παραγγελία, στη Γερμανία, στα ναυπηγεία Vulcan του Αμβούργου. Η ελληνική κυβέρνηση
όμως δεν είχε αποφασίσει τι ακριβώς ήθελε. Οι πρώτες
προδιαγραφές τέθηκαν τον Ιούλιου του 1912. Αρχικά οι
ελληνικές προδιαγραφές αφορούσαν ένα μικρό θωρηκτό παράκτιας άμυνας, μήκους 139,6 μ. εκτοπίσματος
13.500t. οπλισμένο με 6 πυροβόλα των 14in (356 χλστ.),
8 των 6in (152χλστ.), 8 των 76χλστ., 4 αντιαεροπορικά
των 37χλστ. και 4 τορπιλοβλητικούς σωλήνες και μέγιστης ταχύτητας 21 κόμβων.
Ωστόσο η ελληνική πλευρά άλλαξε τις προδιαγραφές

λίγες με τέτοιου είδους αποκλειστική χρήση της ευρύτερης περιοχής.
― Χωροθέτηση περιπατητικής διαδρομής με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
― Ενίσχυση του φωτισμού πέριξ της νέας παιδικής
χαράς και της περιπατητικής διαδρομής.
― Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ξύλινο κιόσκι) που θα καταστήσουν το σύνολο του χώρου φιλικό
προς χρήση είτε για περίπατο είτε για αναψυχή.
― Ενίσχυση του αστικού πρασίνου με νέες φυτεύσεις
δέντρων και θάμνων.
Στο Ο.Τ. 834 προβλέπεται η μετατροπή του σε πάρκο
περιπάτου και αναψυχής με τις εξής παρεμβάσεις:
― Εργασίες εξομάλυνσης εδάφους στις μικρές περιοχές.
― Χωροθέτηση περιπατητικής διαδρομής με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
― Ενίσχυση του φωτισμού πέριξ της περιπατητικής διαδρομής και των χώρων δραστηριοτήτων.
― Ενίσχυση αστικού πρασίνου με δημιουργία βοτανόκηπου από αρωματικά φυτά.
― Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) που θα καταστήσουν το σύνολο του χώρου φιλικό προς χρήση
― Χωροθέτηση διάσπαρτα στο χώρο θέσεων δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους όπως χώρος άθλησης σε σύστημα από μονόζυγα / πολύζυγα, υπαίθριο
τραπέζι πιγκ πόγκ, δοκός ισορροπίας για μικρά παιδιά,
τραπεζόπαγκοι με σκακιέρες κλπ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο Ο.Τ. θα λειτουργήσουν
ως ενιαίος χώρος αναψυχής.

σμένο το νέο τουρκικό θωρηκτό. Έφτασε σε μέγιστο
πάχος, στη θωρηκτή ζώνη, τους πύργους και τις βάσεις
τους και στα διαμερίσματα πυρομαχικών τα 250 χλστ.
Το πλοίο έπρεπε να παραδοθεί τον Μάρτιο του 1915.
Ωστόσο οι εργασίες σταμάτησαν στις 31 Δεκεμβρίου
1914, καθώς είχε ξεσπάσει ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
και εξαιτίας του βρετανικού ναυτικού αποκλεισμού στη
Γερμανία, τα αμερικανικά πυροβόλα που θα εξόπλιζαν
το σκάφος δεν μπορούσαν να παραδοθούν.
Η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να παραλάβει το ημιτελές πλοίο, όπως ήθελαν οι Γερμανοί. Το ζήτημα επιλύθηκε μόλις το 1932, με την Ελλάδα να καταβάλει,
τελικά, 480.000 στερλίνες – το 37% περίπου του συνολικού κόστους αγοράς του πλοίου – στα γερμανικά
ναυπηγεία, χωρίς φυσικά να παραλάβει ποτέ το πλοίο,
το οποίο οδηγήθηκε στα διαλυτήρια της Βρέμης, όπου
πωλήθηκε για παλιοσίδερα!!!
του Παντελή Καρύκα, Συγγραφέα
https://olympia.gr

Παρόμοιο πλοίο με το ΘΩΡΗΚΤΟ «Σαλαμις» που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, το SMS Kronprinz Wilhelm i

Το σκάφος θα κινούσαν ατμοστρόβιλοι AEG, συνολικής
ιπποδύναμης 40.000 Ίππων, οι οποίοι θα έδινα στο σκάφος μέγιστη ταχύτητα 23 κόμβων. Η θωράκισή του θα
ήταν επίσης ισχυρή, ικανή να αντέχει σε πλήγματα από
τα πυροβόλα των 12in. με τα οποία θα ήταν εξοπλι-

σ. έκδοσης: Το παρουσιάζουμε αυτό για να καταλάβουν κάποιοι ιδιαίτερα γερμανόφιλοι, που τους έχει
μαγέψει η “αρία φύλη”, και μας λένε ότι είμαστε μπαταχτζήδες και δεν πληρώνουμε, ότι δυστυχώς η Ελλάδα μόνο πληρώνει!!! Αν ανατρέξουμε στην ιστορία,
το επιβεβαιώνει.
Θυμηθείτε τα υποβρύχια που έγερναν... πάλι από τη
Γερμανία.
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ΑΔΑ: ΩΖ31ΩΨΖ_ΡΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λ. Κων. Καραμανλή 18, Βούλα
Βάρη, 11/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 52381
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (67179)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
CPV:
45000000-7, 451127112, 45248000-7, 45316100-6
Α.Μ.: 115 / 2017
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) Κ.Α.: 64 – 7322.002
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 2.500.000,00 €
με Φ.Π.Α.: (2.016.129,03+ 24% Φ.Π.Α)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
1. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης
ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού
2.500.000,00
ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από εργασίες:
1) κατηγορίας Οικοδομικών Έργων,
2) κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, 3) κατηγορίας Υδραυλικών Έργων και 4) κατηγορίας
Έργων Πρασίνου
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV:
45000000-7, 45112711-2, 45248000-7,
45316100-6, Κωδικός NUTS: EL 305
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής :
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kaiergon.
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-

ΑΔΑ:7ΧΚ8ΩΛ6-5Ο5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί : 11-12-2017
Αρ. Πρωτ. : 27015
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX : 210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια
στεγάστρων-στάσεων
Αστικών
Συγκοινωνιών» του Δήμου Κρωπίας προϋπολογισμού 110.000,00€
πλέον
ΦΠΑ
24%
(σύνολο
136.400,00€) με κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Τα προϊόντα που ζητούνται αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης με αρ. μελέτης
ΤΥ/55/2017. Η εν λόγω προμήθεια
θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Γίνονται δεκτές προσφορές

ΕΒΔΟΜΗ

ματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, με ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών την 9/01/2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της
υποβολής των προσφορών 10:00
π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/01/2018 και ώρα
12:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών:
Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε
ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο
της υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 95, παράγραφος 2α του
Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς ήτοι:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην 1η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ή
κοινοπραξία 2 πτυχίων τάξης
Α2 κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
και στην 1η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος 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 I 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
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου
76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των (ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ) 40.323,00
ευρώ και θα απευθύνεται στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97
παρ. 3 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.
4412/2016), δηλαδή πρέπει να
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την
9/11/2018.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ : 64 – 7322.002 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του
Δήμου και θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου είναι 2.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.
48979/23-11-2017 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017
και με αρ. ΑΑΥ : A-1026 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δεκαοχτώ ( 18) μήνες.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

για το σύνολο των ειδών μόνο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των έξι
(6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. O τρόπος, ο
χρόνος και η παραλαβή των υλικών
θα γίνει όπως αναφέρεται στο αρ.
17 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστήματος στην οποία θα αναρτηθούν
όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν
να ζητούνται από τους οικονομικούς
φορείς-ενδιαφερόμενους
μέχρι το Σάββατο 06 Ιανουαρίου
2018 και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι
την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018
μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται

το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
ώρα 13:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Δευτέρα 15
Ιανουαρίου 2018 ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα
12:00, από την αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός του
ΦΠΑ ήτοι ποσού 2.000,00€. Πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 8 των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
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.
Προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών είναι για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από
την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Λ. Μαραθώνος αρ.104
Ταχ. Κώδικας: 19005
Πληροφορίες: Α. Κατερέλου
Τηλ: 2294020572
Email:promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 13/12/2017
Α.Π: 28427
ΕΡΓΟ: Προμήθεια μεταχειρισμένου
υδροφόρου Οχήματος.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400 € με ΦΠΑ 24%
ΠΟΡΟΙ:
Επιχορήγηση ΥΠΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισμού για την
Προμήθεια μεταχειρισμένου υδροφόρου οχήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
τεχνοοικονομικά
κριτήρια προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού
74.400,00 €. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από έκτακτες επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ : α) ποσό ύψους
60.000€ (σχετική ΑΔΣ 288/2017) και
β) ποσό ύψους 14.400€ (σχετική ΑΔΣ
145/2017)
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακή-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672 Βάρη
Πληροφορίες: Α. Μαυρέλης
Τηλ. 213-2030427,
Fax 213-2030439
Βούλα 08-12-2017
Αρ. Πρωτ. 52026
ΕΡΓΟ: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΣΑΤΑ
CPV: 45241300-1: Κατασκευαστικές Εργασίες για προβλήτες
Α.Μ.: 182/2017
NUTS: GR305
K.A. (ΔΗΜΟΣ) 35-7336.023
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. : 74.400,00
(60.000,00 +24% Φ.Π.Α) €
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης διακηρύσσει, Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής για την
ανάθεση του έργου: «ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ», εκτιμώμενης αξίξας 74,400,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (Α’ 147) και την υπ’ αριθμόν 182/2017 μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και ΣΑΤΑ
και κατανομή για το έτος 2017 ποσό
24.400 ευρώ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και ποσό
50.000 ευρώ ΣΑΤΑ και έχει ενταχθεί
στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α.
35-7336.023. Προκαταβολή δεν θα
χορηγηθεί.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοιτκή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 και του άρθρου 117 που
αφορά Συνοπτικό Διαγωνισμό. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το
άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
Διακιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και

ρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι η 28/12/2017
ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή διαγωνισμού
μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ.
και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την
ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται
χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των
προσφορών
που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του

διαγωνισμού
δηλαδή
την
27/12/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
14.00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα
στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr ή
από το Διαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

άνω για έργα καταηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας Η/Μ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος 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 I 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. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που
η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 21/12/2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
(οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672
Βάρη, ισόγειο).
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του
Ν4412/2016.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος των προ-

σφορών είναι έξι μήνες.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.vvv.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν με
δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή,
τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, οι Αναθέτουσες Αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την
Τρίτη 19-12-2017.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την
ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ και εγκρίθηκε
από την οικονομική επιτροπή με την
υπ. αριθμός Απόφ. 544/2017 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
679ΣΩΨΖ-0ΕΞ
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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Νέα Διοίκηση στο ΕΒΕΑ
Πραγματοποιήθηκε 12.12.17 η πρώτη συνεδρίαση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του EBEA, τα 51 μέλη
του οποίου προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες στις 2, 3
και 4 Δεκεμβρίου. Τα νεοεκλεγέντα μέλη συνήλθαν
σε σώμα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, εκλογές για
την ανάδειξη της νέας Διοικητικής Επιτροπής, η
οποία απαρτίζεται όπως παρακάτω:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος
Α’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συγγελίδης
Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μπρατάκος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Σιαμίδης
Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Μωραΐτης
Οικονομικός Επόπτης: Ευάγγελος Τσόγης
Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Σταύρος Γεωργάκης
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Δημήτριος Δημητρίου
Μέλος Διοικητικής Επιτροπής: Νικόλαος Βασιλείου

Τα χρέη ταβανώνουν και
οι Έλληνες στίβονται...
Στα 99,751 ΔΙΣ. € οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο
Στα 10,444 δισ. ευρώ ανήλθαν στο Οκτώβριο οι νέες
ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς
το δημόσιο, ενώ το σύνολο των παλαιών (έως
31.12.2016) και νέων (από 1.1.2017) οφειλών έφθασε
στα 99,751 δισ. ευρώ.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σύμφωνα με τα
οποία η αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών
τον Οκτώβριο ανήλθε σε 1,187 δισ. ευρώ. Αν υπολογιστούν μόνο οι φορολογικές οφειλές η αύξηση
ανήλθε σε 1,153 δισ. ευρώ.
Πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας, οι πολίτες
της είναι χρεωμένοι! Στην Εφορία, στην Τράπεζα, στο
Δήμο. Και ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει γιατί στεγνώνει πλέον η τσέπη του και στίβεται κυριολεκτικά ο
ίδιος.
Η Εφορία δεν ιδρώνει, παρά ταύτα, και συμπεριφέρεται στους πολίτες ωσάν να είναι κλέφτες, με εκβιασμός, πιέσεις και αναβολές.
Οι υπάλληλοι προφανώς έχουν πάρει εντολές να
προσπαθούν με κάθε τρόπο να παίρνουν λεφτά. Έτσι
εξηγείται το φαινόμενο να σε πηγαινοφέρνουν για
μία φορολογική ενημερότητα και κάθε φορά να σου
ζητάνε άλλα από εκείνα που σου ζήτησαν την προηγούμενη. Και αφού έχει ρυθμίσει ένα μικρό χρέος
σε τρεις μόλις δόσεις και έχεις ήδη καταβάλει την
πρώτη δεν σου δίνει φορολογική ενημερότητα αν δεν
το εξοφλήσεις όλο.
Και μετά ζητάνε ανάπτυξη! Πού να τη βρείς. Ακόμη
και ο πιο αισιόδοξος πολίτης που θα ρισκάρει το επιχειρείν, σε λίγο θα του κοπούν τα πόδια, το κέφι, το
χαμόγελο έως ότου πάρει τις κατσαρόλες και ότι
άλλο βρει μπροστά του και βγει στους δρόμους...
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Ωράριο καταστημάτων την
περίοδο των εορτών
Ο Σύνδεσμός μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό ότι κατά τη διάρκεια των εορτών τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη
χώρα θα παραμείνουν ανοικτά:
• Τις καθημερινές έως τις 21:00μμ • Τα Σάββατα έως
τις 20:00μμ • Και τις Κυριακές 17/12/2017, 24/12/2017
και 31/12/2017 θα είναι
ανοικτά από 11:00πμ έως και 20:00μμ, έτοιμα να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό για τις αγορές του.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΛΟΤΑΡΙΑΣ!
Tο υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔE), που
στίβει την επιχειρηματία για να του δώσει μία φορολογική ενημερότητα για να χαρίσει ακίνητο, προχωράει στη δεύτερη λογαρία με δείκτη το πλαστικό
ρήμα που χρησιμοποιούν.
Στην κληρωτίδα της ΑΑΔΕ θα μπουν οι λαχνοί που θα
αντιστοιχούν στις συναλλαγές των φορολογουμένων
με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικού χρήματος
για το διάστημα απο την αρχή του 2017 έως και το
τέλος Σεπτεμβρίου.
σ.σ. Μας γδύνουν κανονικά, με τους φόρους, και μας
πετάνε και πέντε δεκάρες με κλήρο...

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΣΗΜΙΝΑΣ, το γένος ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα Αττικής και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΖΗΔΙΕ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ το γένος ΜΗΛΙΑΔΗ που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στη Βουλιαγμένη.

Δήλωση κλοπής
Εγω ο Νικολαος Δ Αντωνιου δηλώνω οτι έπεσα
θύμα κλοπής (07/11/17) και μεταξύ άλλων εκλάπη
και η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού ελκυστήρα ( τρακτέρ). Τηλ. 6946526036

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΗΣ
- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αφροδίτης 5, Βουλιαγμένη
Βουλιαγμένης)
Διοικητής
Αξιωματικός Υπηρεσίας
Τμήμα Ασφάλειας

(έναντι Δημαρχείου
210 9673.370
210 9673.350
210 8979.241

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
To IST College (www.ist.edu.gr) προκηρύσσει την χορήγηση 10 υποτροφιών για τα στελέχη εταιριώνμελών του ΕΒΕΑ, με κάλυψη 50% των διδάκτρων
σε ένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που πρόκειται ξεκινούν στις 8 Φεβρουαρίου 2018: International MBA , International
MBA - Digital Marketing, International MBA - HRM, International MBA – International Supply Chain Management
and Logistics, MSc Computing and Information Systems,
ΜSc Computer Systems Security.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά: IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο
18346, fax 210 4821850, e-mail : scholarships@ist.edu.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
Η 26η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας καθορίζεται η 26η
Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις
Κυριακές, με υπογραφή της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Έφη Αχτσιόγλου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η κήρυξη της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας, αποτελούσε
πάγιο αίτημα των εκπροσώπων των εργαζομένων.

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

Τηλεφωνικές Γραμμές
βοήθειας
Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας, ενημερώνει για τις γραμμές βοήθειας στις οποίες
μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες.
11130 Γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, που θέλουν να μιλήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό.
Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά από 08.30 ως 14.00.

20 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

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

Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

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

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

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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
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ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

ΔΩΡΕΑΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

NOΣOKOMEIO:

www.ikaraiskos.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 8.30-13.30
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

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
Προσοχή στα τζάκια, βλάπτουν την υγεία!
Τα τζάκια, που μας ζέσταιναν εκατοντάδες χρόνια,
σιγά σιγά είχαν αρχίσει να εξαφανίζονται ή μάλλον
να εμφανίζονται μόνο ως διακοσμητικά... γιατί όπως
λέει σοφά ο λαός το τζάκι είναι «μπρος πύρα και πίσω
κλαδευτήρα». Μετά την κρίση όμως και την άνοδο
του πετρελαίου, τα “διακοσμητικά” τζάκια άρχισαν να
καπνίζουν, αφού το ξύλο είναι φθηνότερο.
Μαζί με την καύση τους τα τζάκια έφεραν και την ρύπανση πόσο μάλλον που καίνε ό,τι βρίσκουν για λόγους οικονομίας.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν βέβαια
είναι σοβαρή και έχει επιπτώσεις στην υγεία.
Η ατμόσφαιρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα
τις ημέρες που επικρατεί άπνοια γίνεται αποπνικτική
μετά την δύση του ήλιου. Μάλιστα, σύμφωνα με
έρευνες, ενώ παλιότερα η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων ήταν εντονότερη τις ώρες της κυκλοφοριακής αιχμής, τώρα είναι εντονότερη μετά τις
8 το βράδυ όταν ανάβουν τα τζάκια. Η έντονη μυρωδιά είναι απόδειξη των σωματιδίων που συγκεντρώνονται στον αέρα και ανάλογα με την ποσότητά τους
βλάπτουν περισσότερο ή λιγότερο.
Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος
παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών των συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων σε 24ωρη βάση και
συνιστά τη μη χρήση των τζακιών όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν τη συσ-

σώρευση ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια στην
ατμόσφαιρα.
«Όταν επικρατούν συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, πρέπει να μην ανάβουμε κανένα τζάκι γιατί προκαλείται μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία έχει
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Βήχας, άσθματα,
βρογχιτιδικά επεισόδια, μύτες βουλωμένες, μάτια
ηλεκτρισμένα είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα», δηλώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής πνευμονολογίας, Παναγιώτης Μπεχράκης.

«Κάποιοι θεωρούν ότι αν κάψουν καλά ξύλα τα πράγματα είναι καλύτερα. Συνδέουν τη ρύπανση μόνο με
τα μη κατάλληλα καυσόξυλα ή άλλα είδη που καίγον-

Τρώτε ρόδια!
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.

Το ρόδι ονομάζεται από πολλούς “κόκκινος χρυσός”,
αφού μία πληθώρα ερευνητικών εργασιών αποδεικνύουν
την υψηλή διατροφική του αξία. Το ρόδι είναι ένα φρούτο
με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες. Πρόσφατες μελετες αποδεικνύουν την συνεργικη δράση των συστατικών του και ένα ευρύ φάσμα ισχυρών αντιοξειδωτικών και
αντικαρκινικών ιδιοτήτων.
Διατροφική Αξία
Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, C και Ε, σε πληθώρα
μεταλλικών στοιχείων (ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, ψευδάργυρος, σελήνιο), σε υδατάνθρακες
και σε φυτικές ίνες. Ένα μόνο ρόδι μπορεί να καλύψει το
40% της ποσότητας σε βιταμίνη C και το 25% της ποσότητας σε φυλλικό οξύ που έχει καθημερινά ανάγκη ένας ενήλικος. Περιέχει επίσης ψηλές ποσότητες φυτικών ινών ενώ
είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες.
Πως το καθαρίζουμε εύκολα χωρίς να λερωθούμε
Ρίχνουμε το ρόδι στο μπολ με το κρύο νερό και το αφήνουμε για περίπου 10′.
Τέλος ανοίγουμε το ρόδι όπως ξεφλουδίζουμε το πορτοκάλι μέσα στο νερό απελευθερώνοντας τους σπόρους.
Σουρώνουμε το νερό και έχουμε έτοιμα τους σπόρους
μας καθαρούς και χωρίς υπολείμματα σάρκας.

Kλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μορ. βιολόγος, medlabnews.gr

ται. Δεν ισχύει όμως αυτό. Και το καλύτερο καυσόξυλο ρυπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Δεν αποφεύγεται η ρύπανση με την καύση ποιοτικών ξύλων.
Πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον μας και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών γύρω από το ζήτημα. Είναι λίγες ημέρες του χρόνου που
απαγορεύεται και πρέπει να σεβόμαστε τις συστάσεις», επισημαίνει ο Παν. Μπεχράκης.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα τζάκια σύμφωνα με
τους επιστήμονες επηρεάζει κυρίως τις ευπαθείς
ομάδες, τους ηλικιωμένους και ιδιαίτερα αυτούς που
έχουν πνευμονολογικά νοσήματα και τα μωρά.
Τα τζάκια βλάπτουν όμως και αυτούς που τα χρησιμοποιούν μέσα στο σπίτι, γιατί τα σημερινά σπίτια
κλείνουν αεροστεγεώς. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς, όταν το τζάκι του καπνίσει και ανοίξει λίγο ένα
παράθυρο ή μία πόρτα αμέσως το τζάκι συμπεριφέρεται κανονικά. Οταν καίει το τζάκι στα σημερινά σπίτια πρέπει κάπου να υπάρχει ένα άνοιγμα για να μην
καπνίζει και για να μη μυρίζει.
Είναι μύθος ότι υπάρχουν τζάκια που δεν καπνίζουν.
Το πιο απορροφητικό τζάκι, κάποια στιγμή - ανάλογα
με τον αέρα - θα καπνίσει. Και αυτή η κάπνα “πιάνει”
στους τοίχους και μυρίζει όλο το σπίτι μετά.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
& Αυτοδιαχείρισης για άτομα με
Ρευματικά Νοσήματα
Η
Ελληνική
Εταιρεία
Αντιρευματικού
Αγώνα
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) επαναλαμβάνει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
& Αυτοδιαχείρισης για άτομα με Ρευματικά Νοσήματα,
μετά από την μεγάλη απήχηση που είχε στα μέλη. Το
Πρόγραμμα ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 29 Μαρτίου 2018, ενώ η ομάδα που θα αποτελείται από δώδεκα άτομα στο μέγιστο, θα συναντιέται
κάθε Πέμπτη, 16:00-17.30, στα γραφεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α..
Η συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά και συντονίζεται από μέλη
του συλλόγου που έχουν τα ίδια κάποιο ρευματικό νόσημα και εμπειρία σε καλές πρακτικές διαχείρισης, καθώς
και από τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή Σαμαρά Κωνσταντίνο. Πλην της συνάντησης γνωριμίας και της συνάντησης
ολοκλήρωσης, οι υπόλοιπες δέκα συναντήσεις φιλοξενούν έναν εισηγητή με εμπειρία σε υπηρεσίες και δραστηριότητες που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε ένα
άτομο με ρευματικό νόσημα (ρευματολόγος, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, διατροφολόγος,
φυσίατρος, ειδικοί εκπαιδευτές- θεραπευτές κ.α.)
Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, μπορείτε να καλείτε στη γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο 210 8847268,
Δευτέρα με Παρασκευή 10:00- 16:00.
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται ως και την Παρασκευή
5 Ιανουαρίου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Χειμερινοί Ολυμπιακοί
και το Συνέδριο της FIS»
Έχει ξεκινήσει η νέα αγωνιστική χρονιά για την χιονοδρομία. Μια χρονιά που έχει και την κορυφαία διοργάνωση
κάθε τετραετίας που είναι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν στη Νότια Κορέα τον προσεχή Φεβρουάριο (09-25/02/2018). Αγώνες που θα γίνουν στην

Πιονγκτσάνγκ της επαρχίας Γκανγουόν, στα σύνορα με την
Βόρεια Κορέα.
«Είμαστε έτοιμοι για μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά. Μια
χρονιά στην οποία κυριαρχούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες. Η σύνθεση της ομάδας αρχίζει να διαμορφώνεται
αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές και σημαντικές εκκρεμότητες μέχρι την τελική της σύνθεση », δήλωσε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων
(ΕΟΧΑ) Δημοσθένης Γυρούσης.
«Η ΕΟΧΑ μέσα στο 2018 διοργανώνει το 51ο Συνέδριο της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της Χιονοδρομίας (FIS), 13 έως
19 Μαΐου 2018, στις εγκαταστάσεις του Costa Navarino.
Ένα συνέδριο που θα φέρει στην χώρα μας περισσότερους
από 1.000 ανθρώπους της χιονοδρομίας και σύνεδρους
από ολόκληρο τον κόσμο» κατέληξε ο Δ. Γυρούσης.

ΕΒΔΟΜΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ
«ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΝΙΓΜΟΥ»
O Δρ. Στάθης Αβραμίδης και η Αμερικανίδα Prof. Jan
Holden τιμήθηκαν στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Ναυαγοσωστικής με το Diploma Award, την ανώτατη κοινωνική διάκριση του Royal Life Saving Society
Commonwealth, υπό την αιγίδα της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ, για παραγωγή γνώσης υψηλών προδιαγραφών με τη συγγραφή του βιβλίου «Επιθανάτιες
Εμπειρίες Θυμάτων Πνιγμού».

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό
Εθνικό Πρωτάθλημα Ναυαγοσωστικής του Royal Life
Saving Society UK. Η οργανωτική επιτροπή επεφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχή στους συγγραφείς. Ο Δρ.
Αβραμίδης και η Prof. Holden, τιμήθηκαν μέσα σε καταιγισμό χειροκροτημάτων από εκατοντάδες θεατές.
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΝΙΓΜΟΥ

Το βιβλίο «Near-Death Experiences while Drowning»,
καταγράφει συγκλονιστικές μεταφυσικές εμπειρίες
όσων βίωσαν πνιγμό. Το 20% των επιβιωσάντων (δηλ.
ο 1 στους 5), έχει επιθανάτια εμπειρία. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, πρόκειται για σχεδόν 1 εκατ. ανθρώπους
ΚΑΘΕ χρόνο. Αν προστεθούν όσοι είχαν ίδια μεταφυσική εμπειρία από άλλες αιτίες (πχ ανακοπή καρδιάς,
σπονδυλικό τραυματισμό, τροχαία ατυχήματα, επιπλοκές στη γέννα ή νοσήματα), μιλάμε για πολλά
εκατομμύρια ανθρώπων κάθε χρόνο. Το βιβλίο περιέχει 22 εικονογραφημένες ιστορίες, αναφορές σε ταινίες του Χόλυγουντ και οδηγίες για ναυαγοσώστες,
γιατρούς, νοσηλευτές, θύματα πνιγμού, συγγενείς
θυμάτων.
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Τα θύματα πνιγμού με επιθανάτια εμπειρία περιγράφουν διάφορα συμπτώματα: βλέπουν τούνελ, τη ζωή
τους σαν ταινία, συναντούν φωτεινές οντότητες ή
άτομα που έχουν πεθάνει πριν από αυτούς (ακόμα και
αν δεν το γνώριζαν) ή έχουν εξωσωματική εμπειρία
(δηλ. ενώ είναι αναίσθητοι, βγαίνουν από το σώμα
τους και βλέπουν όσα συμβαίνουν στο φυσικό πεδίο).
Ο Δρ. Αβραμίδης ασχολείται με τους τραυματισμούς
στο νερό στο ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι Διευθυντής Αθλητικής
Ναυαγοσωστικής της ΕΟΥΔΑ και Διδάσκων Εφαρμοσμένης και Αθλητικής Ναυαγοσωστικής στη ΣΕΦΑΑΕΚΠΑ.

TA NEA TOY ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ΣTHΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
5ο πρωτάθλημα
για αρχάρια παιδιά
δημοτικών σχολείων
Με σημαντική συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου,
στην
αίθουσα
επιτραπέζιας αντισφαίρισης της
Βούλας, το 5ο πρωτάθλημα για αρχάρια παιδιά δημοτικών σχολείων.
Ο Αθλητικός Όμιλος ΑΡΗΣ 2006,
που διοργάνωσε το πρωτάθλημα
ευχαρίστησε τους γονείς και τους
δασκάλους που βοήθησαν στην
όλη προσπάθεια για την επιτυχία
των αγώνων.
Για τις ΤΑΞΕΙΣ Α’, Β’ Γ’ στα αγόρια
νικητές αναδείχθηκαν οι:
1ος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2ος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3οι ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ
Για τις ίδιες κατηγορίες στα κορί-

τσια τις πρώτες τρείς θέσεις κατακτήσανε:
1η ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
2η ΣΑΜΑΪΡΑ
3η ΣΩΧΟΥ ΜΑΛΚΙΤΑ

Τα έπαθλα θα δοθούν τους νικητές στην γιορτή του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ την Τετάρτη 20/12/2017 στην
αίθουσα ΙΩΝΙΑ στις 19:30

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Για τις τάξεις Δ΄, Ε, ΣΤ΄ στα αγόρια νικητές αναδείχθηκαν οι:
1ος ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
2ος ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3οι ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΓΑΛHΝΟΣ
& ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ
Και στα κορίτσια οι:
1η ΠΟΝΗΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
2η ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
3ες ΚΩΝΣΤΑ ΧΑΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ.

Με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή
αθλητών - αθλητριών, πραγματοποιήθηκε στο Σ.Ε.Φ. η προκριματική
φάση
του
ατομικού
πρωταθλήματος ανδρών γυναικών,
η τελική φάση του οποίου θα γίνει
στις 3 & 4 Μαρτίου 2018
Στους άνδρες έλαβαν μέρος 158
αθλητές και στην τελική φάση περάσανε 18, μεταξύ των οποίων και
ο αθλητής της Βούλας ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Στις γυναίκες οι
συμμετοχές έφτασαν τις 57,
εξ΄αυτών στην τελική φάση πέρασαν 13 μεταξύ των οποίων και οι
αθλήτριες της Βούλας ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ και ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΜΠΑΣΚΕΤ- ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι Τακτικές της Ευρωλίγκας
Πλήττουν τη Δομή του Αθλήματος
Και το ΕΡΩΤΗΜΑ” Δεν τα ξέραμε, ότι θα συμβούν αυτά…
και ίσως και χειρότερα… από την ώρα που ο Αθλητισμός
με ΑΠΟΦΑΣΗ της ΔΟΕ έγινε Βιομηχανία;;;
Τι δεν ξέραμε;; Δεν Ξέραμε, ότι όλα αυτά προς το
παρόν,…. γιατί σύντομα θα έρθουν και χειρότερα… είναι
απαιτήσεις του Μ. Κεφαλαίου που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση “για να μην πω διάλυση”
σταδιακά όλων των Εθνικών Ομάδων, αλλά και των Εθνικών Πρωταθλημάτων;;;
Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ΕΛΛΑΔΑ, γιατί σήμερα
τα ΣΠΟΡ είναι από τα μεγαλύτερα Κοινωνικά – Οικονομικά – Πολιτικά ζητήματα με ΚΕΡΔΗ δισεκατομμυρίων.
Αυτά βέβαια δεν είναι Σημερινά, “Ψήνονται” εδώ και αρκετά χρόνια και ήτανε γνωστά σε όλους.
Ολα ξεκίνησαν ταυτόχρονα με την μετατροπή του Αθλητισμού (του αγώνα) από τους ΙΔΙΩΤΕΣ σε επάγγελμα,
από τότε, “έχασε η Μάνα το Παιδί… και το Παιδί τη
Μάνα” (Φάρμακα – Διακίνηση Μαύρου Χρήματος – Συμμορίες – Εγκλήματα – και, και, και…). Όμως, επιδιώκοντας να διασπάσουν την Εύθραυστη Αθλητική Δομή
(Αθλητικό Σωματείο – Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία –
Διεθνείς Ομοσπονδίες – ΔΟΕ…) στην ουσία πλήττουν τις
Εθνικές Ομάδες των Χωρών, για τις οποίες όλοι οι ΛΑΟΙ
της ΓΗΣ έχουν αδυναμία. Οι τακτικές της Ευρωλίγκας
είναι γνωστό ότι καταστρέφουν τις δομές του Αθλήματος
νομίζω λοιπόν, ότι καιρός είναι να κάνει αισθητή την παρουσία της η Πολιτεία, η άκρατη εμπορευματοποίηση του
Αθλητισμού μας οδηγεί στην Καταστροφή. Στην ΕΕ όλα
αυτά είναι ΓΝΩΣΤΑ…… τι θα γίνει……
Τι λέει το Υφυπουργείο Αθλητισμού για όλα αυτά ;;;;;

SUPER LEAGUE
Αμετάβλητη η κορυφή
Η ευρεία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα
κράτησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στα ψηλά και στο κυνήγι
της κορυφής.
Χωρίς μεταβολές έμεινε η πρώτη τριάδα της βαθμολογίας
μετά την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού τόσο η
πρωτοπόρος ΑΕΚ όσο και οι διώκτες της, Ολυμπιακός και
ΠΑΟΚ, πήραν τις νίκες επί των αντιπάλων τους.
Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ νίκησε την Κέρκυρα με 3-1 και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάκτηση του άτυπου τίτλου της
πρωταθλήτριας χειμώνα στο φινάλε του πρώτου γύρου, την
επόμενη αγωνιστική. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έπιασαν υψηλή
απόδοση, ωστόσο είχαν την πρωτοβουλία απέναντι στους φιλοξενούμενους, που απείλησαν κυρίως στο τελευταίο τέταρτο. Τα γκολ: 12' Γιαννακόπουλος (αυτογκόλ), 38' Κονέ, 56'
Αραούχο - 88' Νούνιες (πέναλτι).
Στην Τούμπα, με πρωταγωνιστή τον Πέλκα που σημείωσε δυο
γκολ, ο ΠΑΟΚ σημείωσε μία από τις πλέον ευρείες νίκες του
επί του Παναθηναϊκού σε αγώνα για το πρωτάθλημα, με 4-0.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι
με οπαδούς για φέτος ήταν εντυπωσιακός και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους «πράσινους». Τα γκολ: 8', 51' Πέλκας, 67' Κουλούρης (πέναλτι), 77' Πρίγιοβιτς.
Χάρη σε δύο γκολ του Ανσαριφάρντ σε διάστημα πέντε λεπτών (62' - 66'), ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναιτωλικού
με σκορ 4-1 στο Αγρίνιο. Τα άλλα δύο γκολ των «ερυθρολεύκων» πέτυχαν οι Φορτούνης (6') και Τζούρτζεβιτς (90+1'). Οι
γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει με αυτογκόλ του Ενχελς στο 22'.
Ο Ατρόμητος επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού και συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία, παραμένοντας στην πρώτη
τετράδα του βαθμολογικού πίνακα. Σε τροχιά πεντάδας παρέμειναν ο Πανιώνιος, που στη Νέα Σμύρνη επιβλήθηκε του
Πλατανιά με 2-1, και ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του
με 3-1 στη Ριζούπολη με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Προειδοποιητική «καμπάνα» στον ΠΑΟ
NAYTIKOΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12 - 16673 ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛ. 210 8991.193, 8991.189, FAX: 2108991.193
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στις
εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ι. Απολογισμός 1.1.2017 έως 31.12.2017
ΙΙ. Προϋπολογισμός 2018
ΙΙΙ. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη ημέρα, ήτοι το Σάββατο
6 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε
θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των συμμετεχόντων μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου
που είναι ταμειακώς ενήμερα.
Bούλα 1/12/17
To Δ.Σ. του ΝΑΟΒ

«Αρχισαν τα όργανα» στον Παναθηναϊκό ως αποτέλεσμα
των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η ομάδα. Η UEFA τιμώρησε το «τριφύλλι» με αποκλεισμό
ενός έτους από τις διοργανώσεις της, με αναστολή μέχρι την
1η Μάρτη 2018, με την ποινή να έχει διάρκεια τριών ετών.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η ελληνική ομάδα έχει χρονικό
περιθώριο τριών μηνών να διακανονίσει τις οφειλές τις (και
όχι να τις εξοφλήσει), κάτι που με τα τωρινά οικονομικά δεδομένα μοιάζει απίθανο.

Eκδήλωση ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” και ο
Αθλητικός Ομιλος “Αρης 2006” προσκαλούν την
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στις 7.30 στη Δημοτική αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο
στη Βούλα) για να τιμήσουν Προσωπικότητες του
αθλητισμού, Αθλητές και Αθλήτριες που διακρίθηκαν, Μαθητές Δημοτικών που συμμετείχαν σε
τουρνουά, αλλά και αθλητές και αθλήτριες που
πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ι.

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΟ
Ανετος και πρώτος
Ενας εντυπωσιακός Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης
απέναντι στην Παρτιζάν Βελιγραδίου στον Πειραιά, νικώντας
την με 16-8 για την 4η αγωνιστική του ομίλου του στο Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών.
Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον τρεις νίκες και μια ισοπαλία, είναι πάντα πρώτοι στη βαθμολογία του Α' ομίλου και
διεύρυναν παράλληλα το αήττητο της φετινής σεζόν στους
11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-2, 3-4, 4-1.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Θοδωρής Βλάχος): Πάβιτς, Μυλωνάκης 2, Δελακάς, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 3, Νικολαΐδης 2, Δερβίσης, Μπούσλιε 1, Μουρίκης 2, Γούνας 3, Αργυρόπουλος Κανακάκης, Ομπράντοβιτς 1, Γαλανόπουλος.
ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ (Στέφαν Τσίριτς): Ριστίσεβιτς, Κασούμ, Γιάνκοβιτς Φ., Λούκιτς, Λάζιτς 1, Τόμιτς 2, Γιάνκοβιτς
Μ. 1, Αντρέγιεβιτς 1, Μανόλιοβιτς 1, Ραντάνοβιτς, Ράντονιτς
2, Αξεντίγιεβιτς, Μπελοπάβλοβιτς.
Για τον ίδιο όμιλο είχαμε: Γιουγκ - Μπαρτσελονέτα 9-9, Ορβοσι - Μπρέσια 6-8, Ντιναμό Μόσχας - Ανόβερο 9-6.

ΒΟΛΕΪ
Με καλή υποδοχή και άριστη τακτική στο σερβίς, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Φοίνικα στη Σύρο με 3-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Volley League και έμεινε μόνος δεύτερος, στο
«κατόπι» του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.

Eκδήλωση “Eλαίας”
Τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
"Ελαία", την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 11
π.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο Μηλαδέζας Βάρης.

Run the Lake στη Λίμνη
Βουλιαγμένης
Για 6η συνεχή χρονιά το Run the Lake «τρέχει» στη Λίμνη
Βουλιαγμένης την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί
σε συνδιοργάνωση τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τη Λίμνη Βουλιαγμένης και το Σύλλογο Δρομέων Νοτίων Προαστίων Αττικής «ΕΥΚΛΗΣ».
Με εκκίνηση και τερματισμό του αγώνα της Λίμνης Βουλιαγμένης, το Run the Lake έχει δημιουργήσει αποκλειστικά για όλους τους συμμετέχοντες - μικρούς και
μεγάλους - τις ειδικές διαδρομές των 2Κ, 5Κ και 10Κ περιμετρικά της θάλασσας, κοντά στη φύση, αντιμετωπίζοntaw διακυμάνσεις στην κλίση του εδάφους καθώς και
αρκετές στροφές γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν αγώνα εξίσου ενδιαφέροντα όσο και απαιτητικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Kάποιες ώρες, ίσως παρατηρηθούν δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων για να διευκολυνθεί ο αγώνας.

O HΓΕΜΟΝΑΣ
Νικολό Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από τον

Μέγα Ναπολέοντα
ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ χρυσοδερματόδετη
επετειακή - ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ - αριθμημένη!

500 χρόνια από την πρώτη του έκδοση!
Ένας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα
l

για Πολιτικούς l για Στρατιωτικούς l για Επιχειρηματίες
l για Ηγέτες l για τους πολίτες

γιατί ο Ηγεμόνας δεν είναι βιβλίο· είναι Σχολείο!
Τα πρώτα 400 αντίτυπα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ και υπογεγραμμένα
από τον ιδρυτή των εκδόσεων ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ Κώστα Βενετσάνο
Σχήμα 14Χ21, δερματόδετο, ραφτό, τιμή 45 ευρώ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για τα ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ
επετειακά αντίτυπα

