“Τα δάση είναι
οι πρώτοι ναοί
των θεών”
Αριστίντ Μπριάν,
Γάλλος πολιτικός, 1862,-1932

Το “Θηρίο’’ της Aποκάλυψης
είναι ο ΝΑΖΙσμός
της ασύδοτης
αγοράς!
Ποιός Ορσον Ουέλες
Ποιά σοβιέτ - νομενκλατούρα!
Εδώ είναι το θηρίο της Αποκάλυψης!

Δασικοί χάρτες
και αντιρρήσεις...
Σελίδα 13

Στην κορυφή

«ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα
ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς
ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,
καί ἵνα μή τίς δύναται ἀγοράσαι ἤ πωλήσαι
εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα...»

της Ευρώπης

«Αποκάληψις» Ιωάννου, κεφ. ΙΓ΄16

Θαυμαστές όντως οι «εξ αποκαλύψεως» προφητείες του Ιωάννη
αλλά αυτές είναι ...θρησκευτικές
και μάλιστα της ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης, πράγμα που δεν
αρέσει καθόλου στην παγκοσμιοτου Κώστα
ποίηση του νεοφιλελευθερισμού
Βενετσάνου
που επιδιώκει την ομογενοποίηση
των λαών, στη …σούπα του καταναλωτισμού και
της “κινητικότητας” του φτηνού εργατικού δυναμικού. Το κακό είναι ότι πέφτει στη “λούμπα” και ένα
μέρος τουλάχιστον της αριστεράς που συγχέει την
παγκοσμιοποίηση με τον διεθνισμό.
Όταν όμως έγραφε προπολεμικά ο Ορσον Ουέλες
τις «προφητείες» του για το 1984, ούτε μπορούσε
να φανταστεί την τεχνολογική εξέλιξη, μία γενιά
μετά, ούτε το μέγεθος της θηριωδίας που υποκρύπτει η απληστία του homo economicus της μεταμοντέρνας καπιταλιστικής περιόδου.
Με προσωπείο μάλιστα, τις «αξίες» και τα «δημοκρατικά» ιδεώδη της αστικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καλύψει το αποτρόπαιο πρόσωπο του
ναζισμού που υποκρύπτει συμφυώς εντός του και
που υποτίθεται ότι εξάλειψε με τις εκατόμβες αίματος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το “θηρίο” δεν
εξαλείφεται με αίμα. Τρέφεται απ΄αυτό! Και θέλει
να γνωρίζει τα πάντα και να ελέγχει τα πάντα.
Αιτία για το αντικαπιταλιστικό μου παραλήρημα καλοκαιριάτικα είναι η παρατήρηση-επισήμανση
Συνέχεια στη σελ. 2
φίλου αναγνώστη,

η Εθνική
Ελλάδας
Μπάσκετ
Νέων ανδρών
Σελίδα 13

Τροποποίηση Ρυμοτομικού
Αισώπου - Βασ. Παύλου
Ποσειδώνος - Kονδύλη
Σελίδα 16

Φωτίστηκε η Λεωφόρος
Αγίας Μαρίνας;
Σελίδα 7

Διέγραψε μέλος του
ο “Σαρωνικός Αύριο”

Δήλωση
Δημάρχου
Μαρκοπούλου
για τα Λιμενικά
Ταμεία

Οδηγούμε σε ερημοποίηση
τις θάλασσές μας!

Σελίδα 8

Σελίδα 10

Σελίδα 7
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ΕΒΔΟΜΗ

Το “Θηρίο’’
είναι ο ΝΑΖΙσμός
Συνέχεια από τη σελ. 1

που αντιτίθεται στην προ τριετίας περίπου πρότασή
μου για την αντικατάσταση του οποιουδήποτε τραπεζικού χρήματος, -ευρώ, δραχμή, κάρτας και λοιπά-,
με το ηλεκτρονικό χρήμα, σε ισοδυναμία παραγωγικής βάσης, ελεγχόμενο αυτόματα από ηλεκτρονικό
υπολογιστή terabytes της κεντρικής Διοίκησης, με
σκοπό αφενός στην προσαρμογή στις τεχνολογικές
εξελίξεις και αφετέρου στην εξάλειψη των μεσαζόντων και της τοκογλυφικής κερδοσκοπίας, μαύρου
χρήματος, της φοροδιαφυγής και της συνακόλουθης
υπερφορολόγησης, της κοινής εγκληματικότητας –
κλοπές, ληστείες κ.λπ. – τις μίζες, τα ναρκωτικά και
άλλα που τα έχω αναπτύξει στη σχετική αρθρογραφία
μου. Ναι, αλλά κατά τον φίλο αναγνώστη αυτό σημαίνει … 666 και παρακολούθηση “τι κάνουμε και τι αγοράζουμε”.
Όχι δεν είναι έτσι, αλλά δεν είναι του παρόντος. Ο
φίλος αναγνώστης λοιπόν, μου είπε: «Μπες στο internet να δεις, πως σουηδική εταιρεία συνέστησε
στους υπαλλήλους της να βάλουν εθελοντικά στο

χέρι τους ένα μικροτσίπ όσο ένα ρύζι, για να διευκολύνονται στην εργασία τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί!»
Δεν το πίστεψα. Μπήκα στο Internet και…1.680 αποτελέσματα σε 0,54 του δευτερόλεπτου. Δεν πίστεψα
στα μάτια μου:
-- «Σουηδική εταιρεία εμφυτεύει μικροτσίπ στο χέρι
υπαλλήλων της» (Στοκχόλμη). Εθελοντικά πάντα και
«για το καλό τους». Όσοι αρνούνται, αργότερα πέφτουν σε δυσμένεια ή και αντικαθίστανται. Διαφωνείτε; (πηγή: www.protothema.gr κ.α.)
Κατά δήλωση εκπροσώπου της, στην αρχή μούδιασαν, αλλά σταδιακά, πάνω από τούς μισούς δέχθηκαν να …εμβολιαστούν.
-- «Εταιρεία τσιπάρει τους εργαζομένους της για καλύτερες επιδόσεις»! Η εταιρεία είναι αμερικανική,
εδρεύει στο Ουισκόνσιν και αυτή την εβδομάδα, κατά
δήλωση της εταιρείας, θα τσιπάρει πενήντα μέλη του
προσωπικού τους. Η εταιρεία λέγεται Three Square
Market (32 M). Oσοι υπάλληλοι δέχτηκαν να συμμε-

Διαβάστε ακόμη
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Σελ. 4-5

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του
Σελ. 6
Δήμου 3Β
Μήνυμα Δημάρχου Σαρωνικού Σελ. 7
Παρατείνεται η ανάρτηση Πολεοδομικής επέκτασης σχεδίου πόλεως Α’ καΣελ. 7
τοικίας Παλ. Φώκαιας

Σπήλαια της Αττικής
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Για αδιαφάνεια κατηγορεί τη Ρένα Δούρου
περιφερειακός σύμβουλος
Σελ. 11
Δωρεάν Wi-Fi σε όλη τη Γλυφάδα Σελ. 12

Πώς αναγνωρίζουμε αν μια πόλη είναι
Σελ. 14
ελληνική Πέτρου Ιωαννίδη
Δωρεάν λίπασμα στα 3Β

Σελ. 15

τάσχουν θα τους τοποθετηθεί ενα tsip ταυτοποίησης
μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) μεταξύ του αντίχειρα
και του δείκτη και μετά την εμφύτευση οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εκτελούν μία σειρά από συνηθισμένες εργασίες γραφείου με ένα απλό κούνημα του
χεριού τους. Το τσιπ κάνει χρήση της τεχνολογίας και
επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) και είναι παρόμοιο
με αυτά που χρησιμοποιούνται στις πιστωτικές κάρτες,
για ανέπαφες πληρωμές και στα συστήματα πληρωμής
μέσω κινητού. Το ίδιο είδος είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από τους εργαζόμενους της σουηδικής
εταιρίας Epicenter που αναφέραμε παραπάνω.
Το κόστος του μικροτσίπ είναι 100 έως 300 ευρώ.
(πηγή techblog.gr, Λαΐδα Λιμνιάτη). Δεν είναι όμως οι
μόνοι αυτοί που αναφέραμε αμέσως παραπάνω. Πρωτοπόροι είναι και οι Βέλγοι: «τσιπάρισμα σε υπαλλήλους βελγικής εταιρίας», διαβάζω σε άλλο άρθρο της
σχετικής αναζήτησης. «Στο Βέλγιο, μία εταιρεία marketing, η new fashion ζητά από τους υπαλλήλους της,
εθελοντικά πάντα, να εμφυτέψουν τσιπάκι για να….
(πηγή unblock.gr).

Νέας Τάξης Πραγμάτων, στη Σουηδία όπου εταιρεία
μαρκάρει σαν βόδια τους υπαλλήλους και αυτοί αποδέχονται εν πλήρει γνώσει, να απορρίψουν την ελευθερία τους και να δεχτούν το τρισκατάρατο χάραγμα
της Αποκάλυψης (παραβολικά), την εμφύτευση του
τσιπ στο χέρι. Η νέα τάξη πραγμάτων προ των
πυλών, ετοιμάζεται για το τελικό της βήμα πριν την
οριστική υποδούλωση του ανθρώπινου γένους που
φέρνει το “χάραγμα της Αποκάλυψης” σαν είδος οικονομικής διευκόλυνσης. Και το χειρότερο πολλοί εκ
των ανθρώπων είναι έτοιμοι να πουλήσουν την ελευθερία τους, στην κυριολεξία, για ένα πιάτο φαγητό,
σχολιάζει το www.Prοnews.gr και συνεχίζει:
«Ποιό ελεεινό σχεδιασμό για την υποδούλωση του
ανθρώπου δήθεν “για το καλό του” και για να αποκτήσει ευκολίες που δεν θα μπορούσαν να κάνουν»!.
--«Πονάει σαν να σου κάνουν ένεση με λεπτή βελόνα», είχε σχολιάσει ο ρεπόρτερ του BBC που καλύπτει θέματα τεχνολογίας και εμφύτευσε και αυτός
το τσιπάκι στο χέρι του! Το χειρότερο είναι ότι το τσιπάκι υπέγραψαν τότε ότι το δέχονται 400 άνθρωποι
και όπως δηλώνουν οι περισσότεροι ελπίζουν στο
μέλλον να μπορούν με αυτό να κάνουν και τις συναλλαγές τους, να πληρώνουν τον καφέ και το σάντουιτς που αγοράζουν από την καντίνα του γραφείου
τους. Μάλιστα, είναι πολύ ευχαριστημένοι καθώς δεν
χρειάζονται κωδικοί, ΡΙΝ ή άλλου είδους δικλείδες
ασφαλείας αφού η “κάρτα” τους δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί ή να κλαπεί.
Κοιτάξτε λίγακι στο μέλλον και σκέφθείτε για να
κάνω κι εγώ τον “Προφήτη”: Είστε στο μαιευτήριο και
ο γιατρός ρωτάει τη λεχώνα: «Θέλετε το παιδάκι σας
να μάθει, χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια, να μιλάει πέντε - έξι γλώσσες, ιστορία γεωγραφία μαθηματικά …φιλοσοφία, με έναν απλό τρόπο; θα του
βάλουμε εδώ, πίσω από το αυτάκι του, αυτό το αόρατο σχεδόν τσιπάκι νανοτεχνολογίας! Το plus θα
σας κοστίσει 3.000 ευρώ –ας πούμε- και θα είναι επεκτεινόμενο με μικρές επιβαρύνσεις".
Ποια (Χαζο)μαμά ή (χαζο)μπαμπάς δεν θα δεχτεί,
μετά χαράς, να κάνει την μικρή παραχώρηση, για να
έχει ένα παιδί ιδιοφυΐα; Και, σίγουρα, ανταγωνιστικό,
στην Οργουελική κοινωνία μας!
Λεπτομέρεια, κάποιοι θα μπορούν να χειρίζονται και
τις σκέψεις αυτής της “ιδιοφυΐας”!
Το άκρον άωτον του πιο αποτρόπαιου, του πιο τρομακτικού, του πιο απάνθρωπου και παρά φύση ΝΑΖΙσμού.

Η ΕΒΔΟΜΗ δεν θα κυκλοφορήσει
τις δύο επόμενες εβδομάδες:
Tα Σάββατα 5 & 12 Αυγούστου.

«Πριν 2 χρόνια στο pronews.gr, είχανε μεταδώσει
την είδηση σοκ που ήρθε από το δοκιμαστήριο της
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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.
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1ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Μαρκόπουλο
Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών Μαρκοπούλου, το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017,
το οποίο κι εξελίχθηκε σε μία από τις ως τώρα μεγαλύτερες εκδηλώσεις του φετινού πολιτιστικού προγράμματος, με συνδιοργανωτές τον Δήμο
Μαρκοπούλου, την Κοινωφελή του Δημοτική Επιχείρηση και τον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Μαρκοπούλου- Πόρτο Ράφτη ΜΥΡΡΙΝΟΥΣ.
Αντί εισόδου, υπήρχε κάλεσμα συλλογής τροφίμων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
Μεγάλη η συμμετοχή των θεατών, που “ξεχείλισαν”
τις κερκίδες.
Συμμετείχαν χορευτικές ομάδες του Δήμου Μαρκοπούλου αλλά και συλλόγων των όμορων Δήμων:
Μαρκοπούλου, ΜΥΡΡΙΝΟΥΣ, ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ
Κορωπίου – Σύλλογος ΠΟΝΤΙΩΝ
Λαυρεωτικής – Λαογραφικός Σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Σαρωνικού – Χορευτικό τμήμα ΚΟΥΒΑΡΑ, Τμήμα Ελληνικών Χορών ΚΑΛΥΒΙΩΝ και Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Την εκδήλωση κάλυψαν με ζωντανή μουσική οι: Γιώργος
Μαρινάκης, Μανώλης Μπουνταλάκης, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, Παντελής Νικηφόρος, Σταυρούλα Δαλιάνη, Ανέστης Ιωακειμίδης, Ηλίας Μαυρίκης, Παντελής Νικολαιδης,
Γιάννης Γευγελής

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, οι δήμαρχοι Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενίτης και Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης,

αλλά και εκπρόσωσποι πολλών θεσμικών οργάνων
της Τ.Α. και όχι μόνο.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του
ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό
καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Η συνδρομή σας, για να μπορεί η ΕΒΔΟΜΗ
να βρίσκεται κάθε Σάββατο κοντά σας είναι αναγκαία.
ΤΡΑΠΕΖEΣ: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193 GR 4601106560000065600144193
ALFA BANK GR4701402370237002101007538
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Φεστιβάλ Aθηνών και Επιδαύρου
«Μήδεια»
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου:
Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Αυγούστου

Μήδεια

του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία

σερεις μουσικοί, μεταξύ των οποίων και ο
Παναγιώτης Καλαντζόπουλος που υπογράφει τη μουσική της παράστασης.
* Στην παράσταση παρουσιάζονται κείμενα από
τους παρακάτω συγγραφείς της αρχαιοελληνικής γραμματείας: Πλάτωνας (Ο λόγος του Αρι-

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Δήμο
Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού με το νομικό του πρόσωπο “Αριστόδικος” και σε
συνεργασία με Συλλόγους του Δήμου, συνεχίζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του, σε όλες τις ενότητες του Δήμου.

Μαριάννας Κάλμπαρη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ,
21:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ,
20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ
21:00

Μέσα από το μύθο της Μήδειας, όπως
αυτός παρουσιάζεται στην τραγωδία
του Ευριπίδη, αλλά και μέσα από ένθετα στα στάσιμα του έργου κείμενα
και ποιήματα της αρχαιοελληνικής
γραμματείας (Πλάτωνας, Σαπφώ, Θεόκριτος, Αρτεμίδωρος κ.ά.), η παράσταση επιθυμεί να μιλήσει για το
ανεξήγητο του έρωτα. Γι’ αυτό το
«μέγα κακό που σπαράζει τους ανθρώπους». Για τον πόθο που είναι δεμένος με τον πόνο, για τους όρκους αιώνιας
αγάπης και πίστης που δίνονται για να καταπατηθούν, για την προδοσία, την εκδίκηση, την καταστροφή.
Η Μαριάννα Κάλμπαρη σκηνοθετεί ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών, σε μια καλλιτεχνική σύμπραξη τριών ιστορικών θεσμών
της χώρας. Η Μήδεια, μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες τραγωδίες του Ευριπίδη, μιλάει για την ερωτική εκδίκηση και
τα όρια που ξεπερνάει ο άνθρωπος για τον
έρωτα.
Πρωταγωνιστεί η Μαρία Ναυπλιώτου, ο
Χάρης Φραγκούλης ερμηνεύει τον Ιάσωνα,
ενώ τον θίασο συμπληρώνουν οι Γεράσιμος Γεννατάς, Μαριάννα Κάλμπαρη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Σύρμω Κεκέ, Ιωάννα
Μαυρέα, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Θεοδώρα Τζήμου και
χορός. Επί σκηνής θα βρίσκονται και τέσ-

Μουσικό ταξίδι με
μελωδίες αγαπημένων

«Μια Ροκ Βραδιά»,
Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Ολύμπου Λαγονησίου, Γήπεδο
ποδοσφαίρου, Παναγή Μιχάλη, Λαγονήσι Καλύβια.

«Μία Αγκαλιά Τραγούδια»

συνθετών Χορωδία Παλαιάς Φώκαιας «Αρμονία»
Θεατράκι Παλαιάς Φώκαιας.

στοφάνη στο Συμπόσιο), Θεόκριτος (μτφ.
Ιωάννης Πολέμης), Σαπφώ, Αρτεμίδωρος, Μνησίλοχος, Πλούταρχος, Μακηδόνιος Ύπατος σε
μετάφραση – απόδοση Μαριάννας Κάλμπαρη
και Έλενας Τριανταφυλλοπούλου.

30

ΙΟΥΛΙΟΥ,

Συναυλία με τον Νίκο Βολάκο στην Πλατεία Σαρωνίδας

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Κορωπί

Πέρσες
Πέρσες του Αισχύλου | Άρης Μπινιάρης
11 – 12 Αυγούστου 2017 | Αρχαίο Θέατρο
Επιδαύρου
Ο Αισχύλος γράφει την τραγωδία οκτώ
χρόνια μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Ενδεχομένως πολλοί Σαλαμινομάχοι παρακολουθούν την παράσταση στην Αθήνα,
η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς από
τους Πέρσες. Η δημοκρατία έχει αρχίσει
να διαμορφώνεται, αλλά όχι εντελώς.
Γενικές Πληροφορίες T. +30 210 9282900
Κρατήσεις Εισιτηρίων: +30 210 3272000

2ο open air film festival
στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
Ο Οργανισμός παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"
του
Δήμου
Σπάτων
Αρτέμιδος συνεχίζει το 2ο open air
film festival. Το σινεμά κάτω από
τα σε Σπάτα και Αρτέμιδα.
Αρτέμιδα 29, 30 Ιουλίου και 7, 8 και
9 Αυγούστου. Ταινίες του χθες και
του σήμερα, ταινίες σταθμός του
Παγκόσμιου Κινηματογράφου, ταινίες για όλη την οικογένεια και ταινίες για τους
μικρούς φίλους, κάτω από τα αστέρια στο θεατράκι στη
Δίπλα στο κύμα στο λιμάνι της Αρτέμιδος. Είσοδος Ελεύθερη!

Ο άνθρωπος δίπλα στα
αδέσποτα ζώα
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
18:00-22:00
ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΡΑΦΗΝΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση για τo καινοτόμο portal υιοθεσίας getapet.gr, τη διαδικασία υιοθεσίας, τη διατροφή,
την εκπαίδευση και τις ανάγκες των ζώων συντροφιάς και
συγκεκριμένα των σκύλων.
Στον όμορφο χώρο του Πάρκου Καραμανλή θα υπάρχουν περίπτερα ενημέρωσης, επιδείξεις ικανότητας και άλλα δρώμενα.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα
του 211-8004294.
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Συναυλία με την Ελένη Ροδά

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Mαρκοπούλου

Μεγάλη συναυλία με την Ελένη Ροδά
οργανώνει ο Δήμος Γλυφάδας, στο
νέο χώρο που έχει δημιουργήσει στην
3η Μαρίνα Γλυφάδας, το Σάββατο
29/7, Ώρα 21:00.
Τραγουδούν ακόμη: Λιζέτα Νικολάου,
Χρήστος Αγγελόπουλος, Γιώργος Πολύζος, Γιάννης Φακής.

Είσοδος ελεύθερη.

«Ας διαβάσουμε την Οδύσσεια»
Την Κυριακή 30 Ιουλίου ώρα 11 π. μ. θα παρουσιαστούν
οι ραψωδίες ν και ξ, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
σε μια διαφορετική ανάγνωση της Οδύσσειας, με συνοδεία αρχαίας λύρας και τη δυνατότητα να γίνετε για λίγο
ραψωδός!
Δύο ραψωδίες κάθε φορά παρουσιάζονται από τον μουσικοσυνθέτη Δρ Νίκο Ξανθούλη, αλλά και όσους από
τους επισκέπτες επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημόσια
ανάγνωση, ανακαλύπτοντας τα μυστικά της προσωδίας.
Η μετάφραση που χρησιμοποιείται είναι του Ζήσιμου Σίδερη. Η διάρκεια των αναγνώσεων είναι δύο ώρες.
Οι Φαίακες αποχαιρετούν τον Οδυσσέα, φορτώνοντας το πλοίο
της επιστροφής με δώρα. Σαν σε όνειρο ο Οδυσσέας θα ξυπνήσει
μετά από τόσα χρόνια περιπλανήσεων στην πατρίδα του. Δυσκολεύεται να την αναγνωρίσει. Η θεά Αθηνά εμφανίζεται μπροστά
του και του δείχνει χαρακτηριστικά σημάδια του νησιού.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4856, 213214 4858, 213214 4866,

«Ονείρου Ελλάς»
στα μονοπάτια του ρεμπέτικου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), οργανώνει Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου,
στις 30 Ιουλίου 2017 και ώρα 9 το βράδυ, για να μας ξεναγήσει ο Κώστας Φέρρης στα μονοπάτια του ρεμπέτικου, με το «Καφέ Αμάν» του, σε μια σύμπραξη
με το Θέατρο «ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ».

«Θελήσαμε σ’ αυτή την παράσταση, ν’ αποδώσουμε
στο ρεμπέτικο και το παραδοσιακό τραγούδι, το μέγεθος και το εύρος που
τους αξίζει. Φτάνει πια με
τα “ξεπετάγματα” της σαχλαμάρας και του χασημειώνει
ο
βαλέ...»
Σκηνοθέτης της παράστασης, Κώστας Φέρρης, για
την μουσική εκδήλωση
«Ονείρου Ελλάς».
Τραγουδούν:
Θεοδοσία
Στίγκα, Γιώργος Κουτουλάκης.
Μουσικοί: Θοδωρής Λίζος,
Σπύρος Κονσολάκης, Αντώνης Τζίκας, Γιώργος Γκίκας.
Και ο Κώστας Φέρρης.
Κείμενα, θα διαβάσουν ηθοποιοί του Θεάτρου «ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ».
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Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 3Β
Με ισχνή πλειοψηφία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, την Τετάρτη 26 Ιουλίου.
Αδεια τα έδρανα της αντιπολίτευσης, πλην του επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνου Ματόπουλου.
Ο πρόεδρος Ν. Ψαλλίδας είχε μία βιασύνη και “ξεπέταξε” θα λέγαμε τα θέματα, χωρίς πολλά - πολλά.
Ακόμα και το δήμαρχο έκοβε φωνάζοντας “ομόφωνα;” Τα 22 από τα 33 θέματα αφορούσαν εγκρίσεις
μελετών διαφόρων έργων.

Εγκρίθηκε η Α’ φάση
Κυκλοφοριακής Μελέτης
Εγκρίθηκε η Α΄ Φάση της 3ης Αναθεώρησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης και προχωράνε πλέον στη Β᾽φάση,
όπου θα γίνει μελέτη εφαρμογής για κάθε παρέμβαση
που σημειώνεται στην Κυκλοφοριακή μελέτη.
Η υλοποίηση του συνόλου της κυκλοφοριακής μελέτης θα κρατήσει τρία χρόνια.

Αυτά προσπαθεί να τροποποιήσει σύμφωνα με τη μελέτη. Στην πλατεία υπάρχουν χρήσεις που λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια, και παρ’ ότι είναι εμπορική
ζώνη δεν είναι νόμιμες.
Π.χ. η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι νόμιμη η
χρήση τους. Οι Σχολές χορού είναι παράνομες. Τα
γυμναστήρια είναι εκτός προβλεπομένων χρήσεων
και δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Η Τροποποίηση ρυμοτομικού αφορά για τα Ο.Τ. που
έχουν πρόσωπο στην οδό Βασ. Παύλου από την οδό
Αισώπου μέχρι και την Αυλώνος και το κομμάτι που
αφορά την οδό Ποσειδώνος και Κονδύλη. Εκεί υπάρχει ένα οικόπεδο 1400 μέτρα ιδιοκτησίας του ΙΚΑ και
ήρθε σε επαφή ο Δήμος για να το μισθώσει για δημοτικό πάρκινγκ και επειδή τα πάρκινγκ δεν επιτρέπονται με τις παρούσες χρήσεις γίνεται η αλλαγή του
ρυμοτομικού και της χρήσης στο κομμάτι της Ποσειδώνος μέχρι την οδό Κονδύλη.

― Εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο “Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης’’ Ο.Τ. Γ320-Γ323
(Πλατεία Ναβαρίνου).

Οι παρεμβάσεις είναι:
Στη Βούλα: Πειραιώς και Προόδου
Σωκράτους και Παπάγου που χρειάζεται να γίνουν
κατασκευαστικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των μονοδρομήσεων και των χώρων στάθμευσης.
Στη Βουλιαγμένη είναι οι οδοί Πανός και Παναγούλη
και στα πλαίσια της γενικότερης διαμόρφφωσης του
κέντρου στην Ερμού και Παντελεήμονος.
Στη Βάρη: Αθανασίου Διάκου - Τριπτολέμου,
Αφροδίτης και το έργο που γίνεται στην οδό Μαρώτη.
Αυτές είναι οι πρώτες παρεμβάσεις που θα γίνουν,
γιατί έχουν κατασκευαστικό φορτίο, όπως διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αγκυρονησίδες προστασίας των
ζωνών στάθμευσης και πεζοδρόμων, όπως εξήγησε
ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος.

Τροποποίηση Ρυμοτομικού
Ποσειδώνος - Βασ. Παύλου
Το 8ο θέμα της δημοτικής συνεδρίασης αφορούσε τη
“Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οδών
Αισώπου - Ποσειδώνος - Βασ. Παύλου”.
Οπως ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος, επιχειρούν να βάλουν σε μία νομιμότητα τα Οικοδομικά
Τετράγωνα (Ο.Τ.) 202,203 204 & 205, που περικιλείονται στην πλατεία γιατί ήταν εκτός ρυμοτομικών και
οικοδομικών γραμμών. Εγιναν παρεμβάσεις στην
πλατεία όπως η πεζοδρόμηση της οδού Ποσειδώνος
χωρίς να γίνει ποτέ τροποποίηση ρυμοτομικού. Σήμερα η οδός Ποσειδώνος βάσει του ισχύοντος ρυμοτομικού είναι δρόμος.
Η πλατεία στο σημείο που έχει κατασκευαστεί ο
χώρος στάθμευσης και η σημερινή πλατεία δεν είναι
χώρος πλατείας. Είναι δρόμος αδιάνοιχτος.

τισμού και κοινωνικής μέριμνας και χώρος στάθμευσης».
Ο Θ. Ματόπουλος επεσήμανε ότι: Στις 29.10.15 και
στη διαβούλευση για την ανάπλαση της πλατείας
Βάρκιζας, είχε αναφέρει ο κ. δήμαρχος ότι θα αγοραστεί από το Δήμο για να μπορέσει να αποκτήσει η
πλατεία μεγαλύτερο όγκο και χώρο στάθμευσης,
όπως διαφαίνεται στο εισηγητικό. Προσθέτουμε μια
χρήση που θα έχει από μόνη της αρκετή επισκεψιμότητα και πιθανόν να επιβαρύνει ακόμα παραπάνω το
θέμα αυτό.
Εχει την πρόθεση ο δήμαρχος να υλοποιήσει την υπόσχεση που είχε δώσει για χώρο στάθμευσης δημοτικού πάρκινγκ; ρώτησε ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ,
Θάνος Ματόπουλος
Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος δήλωσε ότι η παρέμβαση για χώρο πολιτισμού είναι πολύ μικρή (100
μέτρα περίπου) και ένα παράρτημα ΚΑΠΗ. Το μεγαλύτερο κομμάτι θα είναι χώρος στάθμευσης.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

― Εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο “Νέος Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

Προτάθηκε η χρήση Γενικής κατοικίας με εξαίρεση
τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης,
τα ξενοδοχεία, τα κέντρα διασκέδασης και τα βενζινάδικα.
Στη Γενική Κατοικία επιτρέπονται να αναπτυχθούν
εμπορικές δραστηριότητες μέχρι 1000 μέτρα. Πάνω
από 1000 μέτρα θεωρούνται υπεραγορές και δεν
επιτρέπονται.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Aπευθείας αγορά της
βίλας Κατσουλάκου
Το 9ο θέμα αφορούσε την Έγκριση για απευθείας
αγορά οικοπέδου για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου – πολυχώρου, βιβλιοθήκης και συναφών χρήσεων στην Βάρκιζα, Δ.Ε. Βάρης.
Αφορά το Κτήμα βίλας Κατσουλάκου μεταξύ των
οδών Απόλλωνος και Θέμιδος, στην πάνω πλευρά της
πλατείας στη Βάρκιζα.
Όπως εισηγήθηκε το θέμα ο δήμαρχος: «Είναι το μοναδικό με τα κριτήρια που αναζητεί ο δήμος. Είναι
γύρω στα 1100 μέτρα και οι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται
να το πουλήσουν. Η απολλοτρίωση είναι πολύ χρονοβόρα (τουλάχιστον 3 χρόνια) και είναι αβέβαιο το
αποτέλεσμα όσον αφορά το κόστος της, όπως δήλωσε ο δήμαρχος και γι’ αυτό δεν επελέγη.
Η περιοχή της Βάρκιζας στερείται σήμερα από έναν
πολυχώρο για να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις πολι-

― Εγκρίθηκε η μελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακής ζώνης. Θα γίνουν παρεμβάσεις στην κολυμβητική ζώνη προκειμένου να στηριχτεί το πρανές των
ακτών που χάνεται κάθε χρόνο τμήμα του.
Είναι υποβρύχιοι κυματοθραύστες 30 μέτρων περίπου
και η θεμελίωση είναι στα 7 μέτρα ανεβαίνοντας με
πυραμοειδή τρόπο.
Δύο γίνονται στη Βουλιαγμένη, ένα στη Βάρκιζα και
ένα στη Βούλα.

Πεζογέφυρα στη Βούλα
Αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού και ο τρόπος εκτέλεσης της μελέτης για την πεζογέφυρα στην
παραλιακή λεωφόρο της Βούλας.
Όπως γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο στο σημείο
αυτό έχει προγραμματιστεί και θα μπει και πεζοφάναρο.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις
στη Βούλα
Το 19ο θέμα αφορούσε την «Έγκριση διενέργειας
διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”, στην Δ.Ε. Βούλα».
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και αφορά έργα που θα
γίνουν σε 3 χρόνια με συνολικό κόστος 850.000
ευρώ, που θα γίνουν: 10.000 για το 2017, 350.000 €
για το 2018 και 450.000 για το 2019.
Για το θέμα αυτό έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις οι περιίοικοι, αλλά προχωράει.
Αννα Μπουζιάνη
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43η Επέτειος της Δημοκρατίας
Μήνυμα Δημάρχου Σαρωνικού
Συμπληρώνονται φέτος 43 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Η επέτειος
αυτή είναι μια ημέρα γιορτής για τις δημοκρατικές κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Ενός λαού που, στις
κρίσιμες στιγμές, βρίσκει τη δύναμη να προχωρά
μπροστά ενωμένος, γεφυρώνοντας διαφορές. Η δύναμη αυτή, που βρήκε έκφραση στο ισχυρό όραμα του
Εθνάρχη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, οδήγησε την Ελλάδα μακριά από το διχασμό, σε μια πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη. Τα
χρόνια της Μεταπολίτευσης, παρά τα λάθη που έγιναν, ήταν μια περίοδος ασφάλειας, συμφιλίωσης και
ευημερίας για τους Έλληνες.

Σήμερα, σε μια ακόμη κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο
μας, ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και όσους αγωνίστηκαν
γι’ αυτή, είναι να προτάξουμε. Να προσπαθήσουμε, με
πίστη στους Δημοκρατικούς μας θεσμούς, να διορθώσουμε τις αδυναμίες και να δημιουργήσουμε ξανά
συνθήκες ευημερίας και συνοχής.
Αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί παρά να περνά από
την ενδυνάμωση της Αυτοδιοίκησης, του θεσμού που
βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, λογοδοτώντας καθημερινά και δίνοντας φωνή στις τοπικές κοινωνίες.
Του θεσμού που κρατά όρθια την ελληνική κοινωνία
όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, με λιγοστούς πόρους,
αλλά με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Τώρα είναι η ώρα
για μια πραγματική Μεταρρύθμιση, η οποία θα αναβαθμίσει ριζικά το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κατοχυρώνοντας την οικονομική της αυτάρκεια και τη
λειτουργική της ανεξαρτησία. Ισχυρή Αυτοδιοίκηση,
σημαίνει ισχυρή, ουσιαστική Δημοκρατία.

Διέγραψαν μέλος της παράταξής τους στο «Σαρωνικός Αύριο»
Με μια λιτή ανακοίνωση ο δημοτικός συνδυασμός της πλειοψηφίας του
Δήμου Σαρωνικού, “Σαρωνικός Αύριο”, με επικεφαλής τον δήμαρχο
Γιώργο Σωφρόνη ανακοινώνει τη διαγραφή του τέως αντιδημάρχου Σπύρου Δημητρίου από το συνδυασμό του για “αντιπαραταξιακή συμπεριφορά”.
Η ανακοίνωση είναι αποτέλεσμα της συνεδρίασης της παράταξης του
συνδυασμού με ομόφωνη απόφαση, την οποία κοινοποίησε ο δήμαρχος
Γ. Σωφρόνης στη δημοτική συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2017.
Μια δύσκολη στιγμή για τους Δημοτικούς συμβούλους ιδιαίτερα
της πλειοψηφούσας παράταξης.
Ο δήμαρχος τόνισε μεταξύ άλλων
στο συμβούλιο: «Σήμερα δεν είμαι
καθόλου χαρούμενος, αλλά ιδιαίτερα λυπημένος, γιατί ο φίλος
Σπύρος Δημητρίου ήταν από τους
πρώτους συνεργάτες μου που μαζί
δημιουργήσαμε την παράταξη.
Είναι αρκετοί μήνες τώρα που ο
μόνος στόχος του Σπ. Δημητρίου
είναι μία αντιπολιτευτική τακτική
που δεν χάνει την ευκαιρία να
ασκεί με τρόπο αθέμιτο και μάλιστα μέσα από θέσεις που του έχω
εμπιστευθεί.
Ζητώ συγνώμη από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους της
πλειοψηφούσας πράταξης, γιατί
τους αδίκησα και ανέθεσα πάρα
πολλές αρμοδιότητες στον κο Δημητρίου, αλλά τον έκανα χειρότερο, παρά καλύτερο. Νιώθω
βαθιά θλίψη, γιατί είναι στενάχωρο να ερχόμαστε σε οριστική
ρήξη με ανθρώπους που αγωνιστήκαμε μαζί.
...Ο κος Δημητρίου οδήγησε την
παράταξη στην διαγραφή του,

μετά από δεκάδες θέματα που
έδειχναν την αντιπαραταξιακή
συμπεριφορά του και τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εναντίον μου και των
συναδέλφων μου»
Ο Σπ. Δημητρίου, ευχαρίστησε το
δήμαρχο για τη διαγραφή του(!)
δηλώνοντας «πέρασαν τρία χρόνια για να καταλάβω ότι υπάρχει
δήμαρχος και ανέβηκε στην εκτίμησή μου με τη σημερινή του
πράξη, μόνο που αυτό θα έπρεπε
να είχει γίνει 3 χρόνια πριν, όταν
καταψήφισα την πρότασή του για
το ΚΕΛ και δεν θέλησα να βάλω
ταφόπλακα στο χωριό που γεννήθηκα».
Ακολούθησε ένας όχι ευχάριστος
διάλογος μεταξύ δημάρχου και
Δημητρίου, ενώ στη συνέχεια μίλησαν και άλλοι σύμβουλοι.
«Σαρωνικός Αύριο»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα Καλύβια, στην Συνεδρίαση της
πλειοψηφούσας Δημοτικής παράταξης του Δήμου Σαρωνικού «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ» , τη Δευτέρα 24

Παρατείνεται η ανάρτηση
Πολεοδομικής επέκτασης
σχεδίου πόλεως
Α’ κατοικίας Παλ. Φώκαιας
Στο Δήμο Σαρωνικού
Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή προσέλευση ενδιαφερομένων ιδιοκτητών της περιοχής επέκτασης
σχεδίου πόλεως Α' κατοικίας Παλαιάς Φωκαίας, οι
οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα πλαίσια
της δεκαπενθήμερης ανάρτησης της πολεοδομικής
μελέτης, παρατείνουμε την χρονική διάρκεια ανάρτησης μέχρι και την Δευτέρα 31/7/2017. (υπ’ αριθ.
πρωτ. 9543/17 πρόσκληση του δήμου Σαρωνικού).

Το Eurolearning ΚΔΒΜ2, το οποίο λειτουργεί στο Δήμο Σαρωνικού, σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου
Δυναμικού Universal Certification Solutions – UNICERT στις
24/07/2017 διοργάνωσε τις εξετάσεις Πιστοποίησης των ωφελούμενων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» οι οποίοι ολοκλήρωσαν την θεωρητική τους κατάρτιση.

Ιουλίου 2017, έπειτα από πρόσκληση του επικεφαλής και Δημάρχου Γεωργίου Σωφρόνη, μετά από
διαλογική συζήτηση των μελώνεκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων
(12 παρόντες, 1 απών)
ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
τη διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Σπυρίδωνα Δημητρίου από μέλος της Δημοτικής
παράταξης «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ»,
για λόγους αντιπαραταξιακής πρακτικής και συμπεριφορών, βάση της
παρ.5 του άρθρου 66 του
Ν.3852/2010 καθώς και της παρ.5
του άρθρου 94 του Ν. 3463/2006.
Η βασική αρχή της Δημοτικής μας
παράταξης «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ»
ήταν και είναι το «εμείς» έναντι του
«εγώ», το κοινό συμφέρον έναντι
του ατομικού και αυτό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε. Συνεχίζουμε
αρραγείς την υλοποίηση του προγράμματός μας, δέσμευση για την
όποια λάβαμε την εντολή εμπιστοσύνης από τους συνδημότες μας.
Αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος μας,
ο Σαρωνικός, είναι με κοινό συλλογικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας
ζωής
και
της
καθημερινότητας στην πόλη μας.
Προχωράμε μπροστά, μέρα με τη
μέρα, με σκληρή δουλειά να δώσουμε στους συνδημότες μας αυτά
που περιμένουν από εμάς.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής
παράταξης «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ»
& Δήμαρχος Σαρωνικού
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Οι Ωφελούμενοι εξετάστηκαν στην πιστοποίηση Εμπορίου
«Προώθηση Λιανικού Εμπορίου Merchandiser» και Τουρισμού
«Υπάλληλος Υποδοχής εξυπηρέτησης πελατών Ξενοδοχείου»
σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν.
Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις έφτασε το 98% και
οι ωφελούμενοι θα λάβουν σύντομα το Πιστοποιητικό τους
το οποίο είναι Διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο
αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα
καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως
ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των
χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).
Οι καταρτιζόμενοι του προγράμματος θα ξεκινήσουν
άμεσα την 5μηνη πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις
του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με την
κατάρτιση και την Πιστοποίησή τους, προκειμένου σταδιακά να ενταχθούν στην διαδικασία για την προώθηση και
απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.
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Δήλωση Δημάρχου Μαρκοπούλου
Σωτήρη Ι. Μεθενίτη
για τα Λιμενικά Ταμεία
και τον Γ. Πατούλη
Εάν ο κ. Πατούλης, αφήσει περιθώρια στη συζήτησή του με τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή, χερσαία ή νησιωτικά Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία, στα οποία η Αυτοδιοίκηση έχει σήμερα
την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα, να περάσουν ΞΑΝΑ, έστω και εν μέρει,
στον έλεγχο του κεντρικού κράτους και της Κυβέρνησης, για να παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις
οι όποιοι, διορισμένοι και άσχετοι Κομισάριοί της,
ας ψάξει από τώρα Καράβι για να φύγει... Κατά
προτίμηση (λέω) για Μύκονο, που λόγω γκλάμουρ, θα του αρέσει κιόλας!
Αυτά προς το παρόν, γιατί τα πράγματα για την Αυτοδιοίκηση χειροτερεύουν
διαρκώς (το Πολυνομοσχέδιο ψηφίζεται ουσιαστικά ερήμην μας) και η ΚΕΔΕ
κάνει μόνο, εκδηλώσεις και ταξίδια!
Εκτός εάν ο κ. Πατούλης βλέπει και αυτός, παντού, ...ευτυχισμένους Δημάρχους!
Με εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Παρατείνονται οι προγραμματικές
συμβάσεις δύο έργων
σε Διόνυσο και Παιανία
Την έγκριση της παράτασης προγραμματικών συμβάσεων δύο έργων για τους
δήμους Διονύσου και Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση (27/7), μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου και του Περιφερειακού Συμβούλου Σπύρου Πάντζα.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Διονύσου
μέχρι τις 7/9/2019 για το έργο «Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου
Ύδρευσης Δήμου Διονύσου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Αγωγών Απορροής Ομβρίων Υδάτων Οδού Μεγ. Αλεξάνδρου Β Φάση»,
η οποία θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου που εντάσσεται σε μια συνολική παρέμβαση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο «Αντικαταστάσεις – Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου
Διονύσου» έχει συνολικό προϋπολογισμό 242.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
Επιπλέον, εγκρίθηκαν η σύναψη και οι όροι σχεδίου τροποποίησης – παράτασης
της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Παιανίας
έως τις 7/9/2019 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικαταστάσεις – μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας» (συνολικού προϋπολογισμού
40.000€), υποέργου της «Κατασκευής δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων Δήμου
Παιανίας – Β΄ Φάση».

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
(Μέρος Β)

Σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008 για την Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση, μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) θεωρούνται όσοι εμφανίζουν
σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων, καθώς και ψυχικών και νευροψυχικών
διαταραχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Πιο αναλυτικά, τα
παιδιά με ΕΕΑ μπορεί να εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω διαταραχές/αναπηρίες:
• Νοητική Αναπηρία
• Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση)
• Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
• Κινητικές Αναπηρίες
• Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα
• Διαταραχές ομιλίας/λόγου
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
• Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής με και χωρίς
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός)
• Ψυχικές Διαταραχές
• Πολλαπλές Αναπηρίες
Στις ανωτέρω κατηγορίες προστίθενται μαθητές με
σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές
δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, καθώς επίσης και μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές
ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που
υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικία του.
Όπως αναφέρθηκε στο Μέρος Α, για τους μαθητές
με τις ανωτέρω ΕΕΑ συνιστάται Παράλληλη Στήριξη
από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, κατάλληλα καταρτισμένο, ώστε να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
Ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, πριν αρχίσει την
υποστηρικτική διδασκαλία, έχει μελετήσει τον προσωπικό φάκελο του μαθητή, ο οποίος είναι αναγκαίο
να περιέχει:
• Αξιολόγηση του μαθητή με ΕΕΑ από ειδικό κέντρο

και Γνωματεύσεις για το είδος και το βαθμό της ΕΕΑ
• Εισήγηση για την αναγκαιότητα Παράλληλης Στήριξης
• Προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην
κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος υποστηρικτικής παρέμβασης
• Οικογενειακό και Κοινωνικό Ιστορικό του μαθητή
• Πληροφορίες για την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά του
• Περιοδικές αξιολογήσεις του στην τάξη
• Δείγματα ατομικών εργασιών ή συνεργατικών εργασιών με τους συμμαθητές του στην τάξη
• Δείγματα των εργασιών του από το σπίτι
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και ηθικής από τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και
συγκεκριμένα η διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του μαθητή, καθώς αυτά δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να τα χρησιμοποιήσει
εκτός σχολικής κοινότητας.
Ανακεφαλαιώνοντας, απώτερος στόχος της Παράλληλης Στήριξης είναι η σταδιακή ανάπτυξη των αισθητηριακών, κινητικών και γνωστικών ικανοτήτων των
παιδιών με ΕΕΑ, καθώς και η ομαλή κοινωνική τους
ένταξη και η συναισθηματική τους ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης
και της συνεργατικότητας σε ένα κλίμα συλλογικότητας και αλληλοαποδοχής (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004).

Ελπινίκη Χριστοδούλου
Ειδική Παιδαγωγός - Νηπιαγωγός, MSc
«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία παιδιού και εφήβου»
e-mail: elpiniki.chr@hotmail.com
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

«Τα χειρότερα είναι πίσω μας...»
“Τα χειρότερα είναι σαφώς πίσω μας”, δήλωσε σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian ο
Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας την τροχιά στην
οποία έχει μπει η ελληνική οικονομία.
Και επειδή ο λαός είναι σοφός ξέρει ότι πράγματι τα
χειρότερα είναι πίσω μας, γιατί κατά πως λέει «πίσω
έχει η αχλάδα την ουρά».

Τραστ, οι κινητές κυνηγούν
κακοπληρωτές...
Οι κινητές τηλεφωνίες “έδωσαν τα χέρια” και ετοιμάζουν λίστες κακοπληρωτών πελατών τους, με την έγκριση βεβαίως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα!
Μας έχουν ξεβρακώσει από όλες τις πάντες και προσέχουμε τα “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα”!
Η “Αρχή” ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση το σχέδιο. Και
επειδή στρουθοκαμηλίζουμε, υπογράμμισε ότι οι εταιρίες
δεν θα μπορούν να αποκλείσουν εντελώς την παροχή
υπηρεσίας σε καταναλωτή!!
Σιγά τ’ αυγά. Και ποιος θα τους ελέγξει;; Οι εργολαβικές
εταιρείες που τηλεφωνούν καθημερινά απειλώντας για τα
χρωστούμενα...

Ο Τύπος φιμώνεται
στην Τουρκία
Σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων δημοσιογράφων,
150 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι στην Τουρκία
διεκδικώντας το θλιβερό ρεκόρ της χώρας με τους περισσότερους φυλακισμένους κυνηγούς της είδησης.
Αυτές τις ημέρες δικάζονται 17 δημοσιογράφοι της
εφημερίδας Τζουμχουριέτ.
Για τον επικεφαλής της τουρκικής δημοσιογραφικής
οργάνωσης PEN, Ζεινέπ Οράλ, το καθεστώς της
ελευθερίας του Tύπου στην Tουρκία είναι το χειρότερο εδώ και δεκαετίες.
Βλέπεις η αλήθεια και η κριτική είναι καταδικαστέα
από τους εξουσιαστές...

Σπήλαια της Αττικής!
Ένα ζωντανό απομεινάρι του θεόπνευστου γένους των Πελασγών, των πανάρχαιων γηγενών προγόνων των σημερινών Ελλήνων, αποτελεί η περιοχή της πανέμορφης Αττικής
με το Πελασγικό όνομα και τα Πελασγικά τοπωνύμια, όπως
Λυκαβηττός, Υμηττός, Κηφισός, Ιλισός κ.α. η οποία δέχτηκε
τις καταστροφικές συνέπειες των κατακλυσμών του Ωγύγου, που ήταν σύγχρονος του βασιλιά του Φορωνικού
άστεος δηλαδή του Άργους, γύρω στα 30.000 χρ. πριν,
αλλά και του κατακλυσμού του προπάτορα των Ελλήνων
Δευκαλίωνα, που το όνομα του σημαίνει μουσκεμένος,
γύρω στα 9.600 χρ. π.Χ. κατά τον Πλάτωνα. Λόγω των κατακλυσμών και άλλων ακραίων γεωλογικών φαινομένων,
όπως σεισμών, η Αττική απέκτησε μια πλούσια ανάγλυφη
εδαφική μορφολογία, που περικλείει περίπου 60 φανταστικά σπήλαια με σταλακτίτες, σταλαγμίτες, αλλά και άλλα
σπάνια σχήματα, όπως κουρτίνες, κολώνες, ελικτίτες, μικρές λιθωματικές λεκάνες κ.α.
Τα μοναδικά σε ομορφιά και πρωτοτυπία αττικά σπήλαια
είναι μη επισκέψιμα και μόνο τέσσερα είναι προσβάσιμα
για το κοινό, τα οποία είναι:
α) το σπήλαιο της Αφαίας στο Χαϊδάρι, πάνω στο βουνό
Αιγάλεω, που είχε φιλοξενήσει τον μεγαλομανή Πέρση βασιλιά Ξέρξη, για να παρακολουθήσει την ναυμαχία της Σαλαμίνας και αντί δόξας και χαράς, εισέπραξε ήττα και θλίψη
και έφυγε μαζί με τον χρυσό του θρόνο και τις φιλοδοξίες
του!! Το σπήλαιο έχει μοναδικό και σπάνιο διάκοσμο από
σπηλαιοθέματα όλων των μορφών και έχει χαρτογραφηθεί
μόνο κατά τρία τέταρτα του συνόλου του!!!
β) Το σπήλαιο Κουτούκι της Παιανίας, που είναι το πιο γνωστό, αλλά με την είσοδο που κατασκεύασαν για να είναι
επισκέψιμο, δημιουργήθηκαν ρεύματα αέρος που εξουδετέρωσαν την υγρασία του και έγινε ανενεργό!
Βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του Υμηττού, πάνω σε μια
πλαγιά, που έχει υψόμετρο 510 μ., είναι μικρό αλλά συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και επειδή είναι πολύ κοντά
στην Αθήνα, το επισκέπτονταν πολλοί Έλληνες και ξένοι
τουρίστες από την δεκαετία του 1960, αλλά το 2011
έκλεισε προσωρινά για να γίνουν κάποιες επισκευές και η
«προσωρινότητα» δεν έχει αρθεί ακόμα!!!
γ) Το σπήλαιο του Πανός στην Πάρνηθα, που λέγεται και
Λυχνοσπηλιά ή Πάνειον άνδρον! Το σπήλαιο αυτό βρίσκεται σε υψόμετρο 770μ. σε μια πλαγιά της χαράδρας
Γκούρα, του πιο ψηλού βουνού της Αττικής, με την πλούσια
χλωρίδα και πανίδα κοντά στο σημερινό Δήμο Φυλής. Μια
φαντασμαγορική είσοδος σε σχήμα κώνου, οδηγεί στο
εσωτερικό του σπηλαίου, που πριν τον Χριστιανισμό, οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν για να δοξάζουν τον Πάνα και

από εκεί πήρε και το όνομά του. Σταμάτησε η λατρεία του
Έλληνα θεού με την αναγκαστική και βίαιη αλλαγή της ελληνικής θρησκείας, κατά την περίοδο της κυριαρχίας της
Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και ιδίως από την διακυβέρνηση του Κων/νου του Α΄ του γιου του Κωνστάντιου
του Χλωρού!! Το σπήλαιο είναι ενεργό γιατί παρουσιάζει
σταγονοροή!!
δ) Το σπήλαιο του Νταβέλη, ή σπήλαιο των Αμώμων, πάνω
στην ιερή Πεντέλη, που προμήθευσε τους Έλληνες καλλιτέχνες, γλύπτες και κατασκευαστές με το μοναδικό στο
κόσμο, σε λευκότητα και ποιότητα μάρμαρό της, για να δημιουργηθούν τα ανεπανάληπτα κομψοτεχνήματα και κτίσματα, με τα οποία προβλήθηκε στην οικουμένη το
αθάνατο ελληνικό μεγαλείο!!! Από το κόψιμο των μαρμάρων, έκανε τη εμφάνισή του το σπήλαιο, που το φύλαγε
ερμητικά κρυμμένο η Πεντελική Γη στα ολόλευκα σπλάχνα
της!!! Και αυτό το σπήλαιο οι Έλληνες, πριν την επιβολή
του Χριστιανισμού, το χρησιμοποιούσαν για την λατρεία
του Πάνα και όταν απαγορεύτηκε η ελληνική λατρεία, το
πήραν οι ησυχαστές μοναχοί, και ένας από αυτούς ήταν ο
μετέπειτα ανακηρυχθείς άγιος Εφραίμ, που σήμερα υπάρχει ομώνυμο μοναστήρι κοντά στην περιοχή της Νέας Μάκρης!!

Τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους,
όταν οι κλέφτες κα οι αρματωλοί, για να επιβιώσουν μετατράπηκαν σε ληστές, έλεγαν ότι το σπήλαιο ήταν το λημέρι
του λήσταρχου Νταβέλη. Σήμερα δεν υπάρχει πρόσβαση
για το εσωτερικό του σπηλαίου και κοντά στην είσοδό του
υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα!!! Το
νερό της βροχής όπως εισρέει μέσα στο έδαφος, λιώνει
τους ασβεστόλιθους και συγκεντρώνει δισανθρακικό ασβέστιο το οποίο όταν στάζει από την οροφή ενός σπηλαίου
μετατρέπεται σε ανθρακικό ασβέστιο πού είναι δυσδιάλυτο
και σχηματίζει τους σταλακτίτες που κρέμονται από την

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

οροφή σε διάφορα σχήματα, ενώ όσοι υψώνονται από το
έδαφος του σπηλαίου λέγονται σταλαγμίτες και έχουν τα
ίδια συστατικά με τους σταλακτίτες. Κάθε 100 χρόνια δημιουργείται ένα εκατοστό από κάθε σταλακτίτη ή σταλαγμίτη!! Οι χρωματισμοί των φυσικών διακοσμητικών των
σπηλαίων οφείλονται στα διάφορα οξείδια, που έχουν διαλυθεί μέσα στο νερό, το οποίο δημιουργεί τους σταλαγμίτες – σταλακτίτες π.χ. από οξείδια του μαγγανίου θα
δημιουργηθούν καστανομέλανες αποχρώσεις, ενώ από
οξείδια του σιδήρου ερυθρόχρωμες αποχρώσεις!!!
Ένα άλλο πολύ αξιόλογο σπήλαιο υπάρχει στην παραθαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, εκεί που σήμερα είναι
η λίμνη της Βουλιαγμένης. Απέχει γύρω στα 20 χλμ από το
κέντρο της Αθήνας και πριν 2000 χρόνια ήταν ένα μεγάλο
σπήλαιο, του οποίου η οροφή βούλιαξε και πήρε το σπήλαιο το σχετικό όνομά του. Εκεί υπήρχαν υπόγεια πηγαία
θερμά νερά και αναμείχθηκαν με θαλάσσια νερά και σχημάτισαν μια μικρή ομώνυμη λίμνη, που έχει ιαματικές ιδιότητες!! Ο Παυσανίας κάνει αναφορά για την περιοχή και
την ονομάζει με το παλαιό της όνομα πριν βουλιάξει η
οροφή του σπηλαίου, το Ζωστήρα (από τη ζώνη). Γιατί
όταν η Λητώ ήταν έγκυος από τον Δία και δεχόταν την καταδίωξη της Ήρας, μέχρι να πάει να γεννήσει τον Απόλλωνα και την Άρτεμη στην ιερά νήσο Δήλο, πέρασε από την
περιοχή της σημερινής Βουλιαγμένης και νόμιζε ότι είχε
έρθει η ώρα να γεννήσει· έβγαλε και πέταξε τη ζώνη της,
αλλά τελικά γέννησε στη Δήλο με την βοήθεια της μαίας
των Θεών, μιας θεότητας που την έλεγαν Ειλείθυια!!
Η λίμνη της Βουλιαγμένης φιλοξενεί στα ανεξερεύνητα
σπλάχνα της 14 σήραγγες και μια απ’ αυτές είναι η μεγαλύτερη στο κόσμο με μήκος 800μ. ενώ το τεράστιο υποβρύχιο σπήλαιο έχει σε διάφορα χρονικά διαστήματα
καταπιεί 8 δύτες και έχουν εξερευνηθεί μόνο τα
3.123μ.και μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι τα σπηλώματα φτάνουν μέχρι το ηφαιστειακό τόξο των ελληνικών
νησιών, ενώ ένα τεράστιος σταλακτίτης στην είσοδο της
σπηλιάς κρύβει το μυστικό της διάπλασης της Μεσογείου
θάλασσας!!
Βλέπουμε λοιπόν ότι η χώρα των Ελλήνων Θεών κρατάει
κλειδωμένα τα μυστικά της ομορφιάς και της δημιουργίας
της, βάζοντας σε μπελάδες τους επιστήμονες!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Δικαίωμα στην... Ερημοποίηση των Θαλασσών μας!
Μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες έρευνας και δράσης του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” για
την προστασία των ελληνικών θαλασσών, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας επαναλαμβάνονται τα ίδια επιχειρήματα στο ερώτημα:
«Ποιος καταστρέφει και αδειάζει τις θάλασσές μας;»
Οι ψαράδες της μέσης αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι)
κατηγορούν τους παράκτιους και τους ερασιτέχνες αλιείς. Οι παράκτιοι ψαράδες κατηγορούν τις μηχανότρατες και τους ερασιτέχνες. Οι ερασιτέχνες κατηγορούν
τους επαγγελματίες. Όλοι μαζί όμως, χωρίς καμία πρόθεση αυτοκριτικής, διεκδικούν το δικαίωμα τους στην
ερημοποίηση των θαλασσών μας, συχνά με αγελαίες
συμπεριφορές και σπάνια μόνο με προτάσεις διαχείρισης ή περιθωριοποίησης αυτών που πραγματικά προκαλούν μικρές ή μεγάλες καταστροφές. Σε κάθε κατηγορία
- επαγγελματίες ή ερασιτέχνες ψαράδες - υπάρχουν
αυτοί που ψαρεύουν με συνείδηση και μέτρο, αλλά
υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν κανένα μέτρο και
κανένα ηθικό ενδοιασμό στο να ψαρέψουν οτιδήποτε
πέσει στο διάβα τους, συχνά με αθέμιτα μέσα.

τίες και που αλιεύουν με κάθε μέσο και σκοπό, νόμιμα ή
παράνομα, αειφορικά ή μη. Έτσι ιδίως αυτή την εποχή
βλέπουμε κάθε λογής ερασιτέχνες που ψαρεύουν από
μεγάλα κότερα, από φουσκωτά, από μικρές βάρκες, από
την παραλία ή όταν κολυμπούν, με ψαροντούφεκο, με
καλάμι, ή με άλλα αλιευτικά εργαλεία, είτε ψαρεύοντας
αειφορικά και νόμιμα το ψάρι που θα καταναλώσουν,

Αλίευση του προστατευόμενου εξαβράχγιου καρχαρία στην Ιθάκη, από παράκτιο ψαρά
l Αλίευση του ιδιαίτερα σπάνιου και προστατευόμενου
σαλαχιού Mobula mobular στην Κρήτη, από παράκτιο
ψαρά
l Αλίευση προστατευόμενου καρχαριοειδούς στην Κόρινθο, από ερασιτέχνη ψαρά που κατέχει σημαντικό δημόσιο αξίωμα
l

Αλίευση του προστατευόμενου σελαχιού Rhinobatos
cemiculus στην Κω, από ερασιτέχνη ψαρά.

Αλιεύση προστατευόμενου είδους καρχαρία από μηχανότρατα.

Έπειτα λοιπόν από ένα δύσκολο χειμώνα για τις θάλασσές μας, με το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης
των μεγάλων αλιευτικών σκαφών να μην έχει αναβαθμιστεί σκόπιμα (όπως ορίζει η εθνική και η Ευρωπαϊκή
νομοθεσία και παρόλο το γεγονός ότι είναι πλήρως επιδοτούμενο), δόθηκε σε πολλά σκάφη η επιλογή να μπορούν να επιφέρουν ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα στις
ελληνικές θάλασσες και τα ιχθυαποθέματα, αλιεύοντας
σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα. Έτσι, με πολυάριθμές
παραβάσεις (επιβεβαιωμένες και μη) και με σημαντικά
φτωχότερες θάλασσες, φτάσαμε στον Ιούνιο όπου οι
μηχανότρατες σταματούν προσωρινά και τη σκυτάλη
την παίρνουν οι παράκτιοι και οι ερασιτέχνες ψαράδες.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ερασιτέχνες είναι ουσιαστικά όλοι - Έλληνες και μη –που δεν είναι επαγγελμα-

sillipsi-zakintos-paranomos-psarontoufekas-mempoukales.html)
- Η σύλληψη ψαροντουφεκάδων στη Σάμο και την Κρήτη
που επίσης ψάρευαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με
μπουκάλες και υποβρύχιο φωτισμό.
Σε συνέχεια του μεγάλου προστίμου που αποδόθηκε
από το Λιμεναρχείο Κω σε ψαροντουφεκά που αλίευσε
προστατευόμενο είδος σελαχιού (Ροδιακή Εφημερίδα)
και ανακοίνωση του “Αρχιπέλαγος”. Το «Παρατηρητήριο Καταστροφικής Αλιείας» έχει ενημερώσει πρόσφατα τις αρμόδιες λιμενικές και εισαγγελικές αρχές,
για τα κατορθώματα και άλλων συμπολιτών μας, όπως:

είτε ως είθισται τελευταία από κάποιους, ψαρεύοντας
για να τροφοδοτήσουν ταβέρνες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε χαμηλότερες τιμές, ή γενικότερα για εμπορικούς σκοπούς.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μέσα από κοινωνικά δίκτυα, τοπικές εφημερίδες και blog, προβάλλεται σαν επίτευγμα η αλιεία προστατευόμενων και σπάνιων ειδών,
το οποίο αντί να κατακρίνεται, επικροτείται! Συμπεριφορές που δεν σχετίζονται με έναν λαό που θέλει να
θεωρείται πολιτισμένος και με ναυτική παράδοση. Ε
υτυχώς όμως υπάρχει και η δυναμική μειοψηφία, που όχι
μόνο δεν ταυτίζεται με τα παραπάνω, αλλά υπερασπίζεται τους κοινούς μας θαλάσσιους πόρους, όπως θα
έπρεπε άλλωστε να είναι ηθική υποχρέωση όλων μας.
Πολλοί από αυτούς συμμετέχουν στο άτυπο «Παρατηρητήριο Καταστροφικής Αλιείας» του Ινστιτούτου “Αρχιπέλαγος”, το οποίο στοχεύει να εντοπίζει και να
προωθεί στις αρμόδιες αρχές, περιστατικά καταστροφικής αλιείας, τηρώντας πάντοτε την ανωνυμία αυτών που
αναφέρουν τα περιστατικά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν
αντίποινα εναντίον τους.
Κάποια αξιοσημείωτα περιστατικά του περασμένου μήνα
είναι:
- Η σύλληψη ψαροντουφεκά στη Ζάκυνθο που ήταν γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς προκλητικά
επιδείκνυε τις παράνομες ψαριές του με χρήση μπουκάλας και υποβρύχιου φωτισμού
(https://www.organiclife.gr/el/hot-news/5079-epeisodiaki-

Για τα παραπάνω περιστατικά περιμένουμε να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά,
έτσι ώστε να σταματήσει να θεωρείται η ερημοποίηση
των θαλασσών μας, ως αναφαίρετο δικαίωμα όλων μας.
Η προστασία της ζωής στις θάλασσές μας δεν είναι ευθύνη λίγων, αλλά ευθύνη όλων όσων αντιλαμβανόμαστε
την κοινή μας υποχρέωση να αποτελέσουμε μέρος της
άμυνας των θαλασσών μας.

Αλίευση του προστατευόμενου εξαβράχγιου καρχαρία
στην Ιθάκη, από παράκτιο ψαρά.

Θοδωρής Τσιμπίδης Διευθυντής Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας "Αρχιπέλαγος"
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Δεν μπορεί να εργάζεται ο δήμαρχος!
Απάντηση σε όσους αναρωτιούνται αν ο Κωνσταντέλλος (δήμαρχος των 3Β) εργάζεται
νόμιμα ακόμα ως πιλότος και πόσες ημέρες δικαιούται να απουσιάζει ετησίως από το Δήμο
μας στέλνει η δικηγόρος Τίνα Κουτρουβίδου.
Γράφει: Την απάντηση μας τη δίνει ρητά και ξεκάθαρα ο
νόμος του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΟΣ;
ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ!!!
Διαβάστε προσεκτικά τα κάτωθι άρθρα του νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ:
Άρθρο 16
Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου
1. Αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε
δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων.
2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει
τον προϋπολογισμό αυτού. Με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 93 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών.
Άρθρο 61
5. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από
τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. H
απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με
άδεια του συμβουλίου.
Τίνα Κουτρουβίδου, δικηγόρος

Ποτέ την Κυριακή...

Προς την “ΕΒΔΟΜΗ”

Με την επιστολή μου αυτή θέλω να
επισημάνω ότι κάποιες επιχειρήσεις
σεβάστηκαν και την αργία (Κυριακή)
και τους εργαζόμενους και δεν άνοιξαν την Κυριακή.
Ανάμεσά τους και τα σούπερ μάρκετ
Σκλαβενίτης, που σε όλα του τα καταστήματα είχε αναρτήσει πινακίδες που
ενημέρωνε ότι δεν θα λειτουργήσει.
Εγώ πιστεύω ότι - στο τέλος - είναι
υπέρ του Σκλαβενίτη η στάση του,
γιατί δείχνει ένα άλλο πρότυπο από
αυτό του αδίστακτου επιχειρηματία.
Επιτέλους ας μείνει κάτι όρθιο! Τα ισοπεδώνουμε όλα. Κανένας σεβασμός
και για τίποτα!
Με τι προσδοκίες να προχωρήσει ένας
νέος; Με τι οράματα; Με τι προοπτικές;
Γιατί αναρωτιέστε που οι νέοι παραμένουν αδιάφοροι και “μαλθακοί”;
Χρ.Γ

Για αδιαφάνεια κατηγορεί τη Ρένα Δούρου ο Παύλος Καμάρας
Η λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης είναι τελείως διακοσμητική
Σημαντική επιστολή και παραίτηση κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος Παύλος Καμάρας, για αδιαφάνεια στις επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής. Το παρουσιάζουμε:
14 Ιουνίου 2017
Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεόδωρο Σχοινά με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους
Περιφερειακούς Συμβούλους
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πριν ένα χρόνο, η παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ» με εισήγησή μου,
έκανε επερώτηση στο Π.Σ., με συγκεκριμένες ερωτήσεις,
που αφορούσαν στη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης και κυρίως
α. στο έλλειμμα διαφάνειας, που προέκυπτε από την πλημμελή και μη έγκαιρη σύγκλιση των Επιτροπών,
β. τον μη δημοκρατικό σεβασμό της μειοψηφίας και του δικαιώματος της, ελέγχου, των πράξεων της Περιφερειακής
Αρχής και
γ. στον ρόλο των Επιτροπών, ως προς τις αρμοδιότητες
τους, τις τυχούσες ευθύνες τους και βέβαια τα αποτελέσματα τους.
Οι απαντήσεις της Περιφερειακής Αρχής, ήταν λίγο ως
πολύ αναμενόμενες, σύμφωνα και με τον πάγιο τρόπο λειτουργίας της. Δηλαδή, κατά το κοινώς λεγόμενο «η μπάλα
στην εξέδρα»,
α. «έτσι γινόταν μέχρι σήμερα και από την προηγούμενη
Διοίκηση»
β. γενικότητες, με αναφορά στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας και
γ. επίκληση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα
έργα.
Όμως εκτός από αυτές τις γενικόλογες απαντήσεις, αναγνωρίσθηκε ότι «υπάρχει θέμα», στον τρόπο λειτουργίας
των Επιτροπών και το Π.Σ. με εισήγηση της Περιφερειακής

Η εικόνα μιλάει...

Αρχής, τροποποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Δυστυχώς, κατά τον ένα χρόνο
αυτό λειτουργίας των Επιτροπών,
αποδείχθηκε, ότι οι τροποποιήσεις,
έγιναν, όχι για να συμβάλλουν στη
διαφάνεια και τον έλεγχο από τη
μειοψηφία της Περιφερειακής
Αρχής και των πράξεων της, αλλά
ήταν μια ευκαιρία να τους «βγάλουμε από τα πόδια μας».
Άλλωστε, η αιτιολόγηση των τροποποιήσεων, κατά τη σχετική συζήτηση στο Π.Σ., ότι «αποσαφηνίσθηκε το εύρος των
αρμοδιοτήτων των Επιτροπών, ώστε να επισπεύδονται οι
διαδικασίες υλοποίησης των έργων, όσο και η απορρόφηση
των κονδυλίων του Προϋπολογισμού», δεν άφηνε καμία
αμφιβολία, ότι οι Επιτροπές, μάλλον σαν εμπόδια παρουσιαζόντουσαν, παρά σαν εργαλείο Διαφάνειας και Λογοδοσίας. Αποσυνδέοντας, τις πληρωμές των λογαριασμών των
έργων, από τη λειτουργία των Επιτροπών και μη έχοντας
καμία πρόνοια, ουσιαστικής παρέμβασης (π.χ. εισήγηση ρητρών κλπ), στις όποιες παρατηρούμενες παρεκτροπές στην
τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (που
σαφώς αφορούσαν στην εκτέλεση των έργων), ο ρόλος
των Επιτροπών απαξιώθηκε, ακόμα περισσότερο.
Η σύγκλιση των Επιτροπών εξακολούθησε να εναπόκειται,
στις ευαισθησίες του κάθε Προέδρου και κατά κανόνα,
μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και την εκτέλεση σημαντικού τμήματος του εκάστοτε έργου.
Κυρίως δε, όταν συνέτρεχαν λόγοι, παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Να σημειώσω, ότι προφανώς η πρόβλεψη στον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, για δυνατότητα σύγκλισης της Επιτροπής, ύστερα από αίτημα έστω και ενός μέλους της είναι
προφανώς άνευ αντικειμένου. Γιατί η παρακολούθηση 20
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Κυρία Διευθύντρια
1. Στην έκδοσή σας της 23ης τ.μ. στη σελίδα 11, στήλη «Κωνσταντέλλος» αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος προαλείφεται για
βουλευτής, γι’ αυτό και κυκλοφόρησε το πολυτελές και πανάκριβο (ποιος;) διαφημιστικό έντυπο.
Επιτρέψτε μου να προσθέσω «ουδέν κακόν
αμιγές καλού»
Πιθανόν, ποιος ξέρει, ο επόμενος Δήμαρχος
να είναι καλύτερος...
2. Θα συμφωνήσω με το περιεχόμενο του
επιστολογράφου σας κου Τ.Τ. και θα προσθέσω τη διαμαρτυρία μου για την κατάσταση της καθαριότητας της Βούλας.
Ποτέ η πόλη δεν ήταν τόσο βρώμικη, με τόσους χαλασμένους κάδους που σέρνονται
στους δρόμους αντί να νοικορευτούν σε
εσοχές των πεζοδρομίων.
Γενικά; Δυστυχώς χάλια, ιδαίτερα στο κέντρο και στις παρόδους της πόλης.
Τί χρειάζονται τα διαφημιστικά έντυπα; Η εικόνα μιλάει.
Παν. Τζαμτζής, Βούλα

και πλέον έργων (από την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου) από ένα Περιφερειακό Σύμβουλο που μετέχει στις σχετικές Επιτροπές,
σε όλες τις φάσεις εξέλιξης του έργου (Δημοπρασία, ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, ενέργειες της επίβλεψης κλπ) με δική του πρωτοβουλία (με ότι αυτό
συνεπάγεται, αιτήσεις κλπ) μόνο σε αργόσχολους Περιφερειακούς Συμβούλους μπορεί να αφορά.
Έτσι, φτάσαμε στο σημείο να δημοπραττούνται έργα και να
αναδεικνύονται Ανάδοχοι, με τις συνήθεις νομότυπες μεν,
αλλά μεμπτές διαδικασίες συμπαιγνίας εργολάβων, που
στερούν σημαντικούς πόρους της Περιφέρειας για άλλα
έργα ή να χρονίζει η εκτέλεση έργων, από σημαντικές ολιγωρίες, υπηρεσιακών παραγόντων, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε οικονομικό, κοινωνικά και πολλές φορές
περιβαντολλογικό επίπεδο, και οι επιτροπές παρακολούθησης να παρακολουθούν. Όταν βέβαια, και όποτε, κρίνεται
από τη Διοίκηση ότι πρέπει να λάβουν γνώση. Το «κερασάκι
στην τούρτα», θα έλεγα ότι είναι η λειτουργία του, θεωρητικά, υπεύθυνου κατά το νόμο Οργάνου, για την παρακολούθηση των έργων (έγκριση αποτελεσμάτων, ενστάσεων,
Συγκριτικών Πινάκων κλπ) της Οικονομικής Επιτροπής, που
συνεχίζει τον «μοναχικό της» δρόμο, χωρίς μαγνητοφωνημένα πρακτικά των Συνεδριάσεων (!) και χωρίς την στοιχειώδη ευαισθητοποίηση του Προέδρου της, να παραπέμψει
κατά την τριετή σχεδόν λειτουργία της, έστω και ΕΝΑ θέμα
για απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω «σπουδαιότητας» όπως προβλέπει ο Νόμος.
Μετά τα παραπάνω, αφού καταγγείλω την Περιφερειακή
Αρχή, για τον ΑΔΙΑΦΑΝΗ τρόπο με τον οποίο λειτουργούν
τα Όργανα για τα οποία είναι υπεύθυνη και επειδή θεωρώ
την λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης τελείως
διακοσμητική, που απλά νομιμοποιεί Προγραμματικές συμβάσεις, τις οποίες αδυνατεί να παρακολουθήσει παρακαλώ
τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως αντικατασταθώ από όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης στις
όποιες έχω ορισθεί ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

Παύλος Καμάρας
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Δωρεάν Wi-Fi
σε όλη τη
Γλυφάδα
Ο Δήμος Γλυφάδας στο πλαίσιο της στρατηγικής του για
την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στην πόλη εγκαθιστά
σταδιακά δωρεάν ασύρματο δίκτυο σε ολόκληρη την πόλη!
Η πρώτη φάση εγκατάστασης ευρυζωνικών υποδομών υψηλών ταχυτήτων για την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο
διαδίκτυο ολοκληρώθηκε και έτσι πλέον παρέχεται δωρεάν
Wi-Fi για τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου σε δέκα
περιοχές (ζώνες ευρυζωνικής κάλυψης) και μέσω 37 σημείων ασύρματης πρόσβασης, όπου καθένας μπορεί να
συνδεθεί ελεύθερα με το κινητό του τηλέφωνο, τον φορητό
υπολογιστή ή το τάμπλετ του.

ΕΒΔΟΜΗ

Ένα εκτεταμένο δίκτυο δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο
διαδίκτυο διατίθεται σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσια
κτίρια, πάρκα, πλατείες παιδικές χαρές, κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και αλλού, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επισκεπτών και των τουριστών.
Η σύνδεση δημοτικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων στους
οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, με υψηλές ταχύτητες, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες – ιδίως δε σε όσους
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο - να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα
της συνδεσιμότητας επόμενης γενιάς ενόσω βρίσκονται σε
κίνηση και σε χώρους όπου η δυνατότητα σύνδεσης έχει
ουσιαστική σημασία.
Παράλληλα με την ανάπτυξη του μητροπολιτικού δικτύου
υψηλών ταχυτήτων του, ο Δήμος Γλυφάδας διαθέτει πλέον
ένα αξιόπιστο δίκτυο ευρυζωνικών υποδομών, το οποίο
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών «Ευφυών Πόλεων» (Smart Cities Infrastructure) προς τους δημότες.

Ανάπλαση Κοινοχρήστων
Χώρων στο Δήμο Παλλήνης

Μελέτη, για κατασκευή
έργων ανάπλασης, που
αφορούν κοινόχρηστους
χώρους, στη Δημοτική
Ενότητα
Γέρακα
του
Δήμου Παλλήνης, παρουσίασε η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου.
Οι χώροι στους οποίους θα
επέμβουν είναι οι παρακάτω:
 Ο.Τ. 732, περιοχή "ΚΕΝΤΡΟ", επί των οδών Έβρου,
Ροδόπης, Αττικής & Ξάνθης,

 Ο.Τ. 222, περιοχή "ΜΠΑΛΑΝΑ", επί των οδών Χαλεπά, Βηλαρά, Γαζή και
Δροσίνη
 Ο.Τ. 332, περιοχή "ΜΠΑΛΑΝΑ", επί των οδών
Ρώμα, Περάνθη, Ξενοπούλου και Δραγούμη,
 Ο.Τ. 850, περιοχή "ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ", επί των οδών
Αριάδνης,
Περσ
εφόνης, Λήδας και Δανάης,
Σκοπός του έργου είναι η
ουσιαστική αναβάθμιση και

ανάδειξη των παραπάνω
κοινόχρηστων χώρων, έτσι
ώστε αυτοί να αποτελούν
πόλο έλξης για τους κατοίκους.

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του δικτύου επελέγησαν
οι ακόλουθες περιοχές:
• Ζώνη 1 : Δημαρχείο και περιβάλλων χώρος
• Ζώνη 2 : Γυμναστήριο ΔΑΚ – Κλειστό Κολυμβητήριο
• Ζώνη 3 : Πλατεία Εσπερίδων
• Ζώνη 4 : Λαμπράκη & Μεταξά
• Ζώνη 5 : Πλατεία Μακεδονίας (Άνω Γλυφάδα)
• Ζώνη 6 : Πλατεία Αγίου Τρύφωνα (Άνω Γλυφάδα)
• Ζώνη 7 : Πλατεία Καραϊσκάκη (Άνω Γλυφάδα)
• Ζώνη 8 : 2η Μαρίνα Γλυφάδας
• Ζώνη 9 : 3η Μαρίνα Γλυφάδας
• Ζώνη 10 : Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου
Με δεδομένο τον αναμενόμενα υψηλό αριθμό δυνητικών
χρηστών, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, σχεδιάζεται η
εξυπηρέτηση του δικτύου από μεγαλύτερης χωρητικότητας
συνδέσεις και ήδη προχωράει η επέκταση των δημοτικών
hot spots. Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης
σύνδεσης σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, ιδίως σε
σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και μεγάλου
όγκου επισκεπτών.

Kαταστροφές Κοιμητηρίων στην Κύπρο!

Ο Δήμος Κερύνειας έχει πληροφορηθεί για νέα προκλητική ενέργεια των
Τούρκων στο Κοιμητήριο της Πόλης. Ένας μεγάλος αριθμός Τάφων στην
Βορειοανατολική πλευρά του Κοιμητηρίου έχει καταστραφεί πολύ πρόσφατα, όπως μαρτυρούν Κερυνειώτες που επισκέπτονται το Κοιμητήριο
για να ανάψουν ένα κεράκι στον τάφο των γονιών τους και επιβεβαιώνουν φωτογραφίες που λήφθηκαν και τις οποίες ο Δήμος κατέχει.

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 30 Iουλίου

ΚΕΠ Παλλήνης & Γέρακα
Θερινό ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π Γέρακα και Παλλήνης έως 1η Σεπτεμβρίου 2017:
Κ.Ε.Π ΓΕΡΑΚΑ
ΑΠΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 ΕΩΣ 15:00
Κ.Ε.Π ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 ΕΩΣ 15:00

Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,
κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα
από το τζάμπο.
Έτσι αυτή την Κυριακή 30 Ioυλίου και ώρες
λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το
μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται στον υπαί-

θριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου μπορείτε
να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε
πολύ χαμηλές τιμές.
Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,
αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε
οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων της περιοχής.
Πληροφορίες: 217 7202595
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ΕΒΔΟΜΗ

Παράταση κατάθεσης αντιρρήσεων
για τους Δασικούς χάρτες
Παρατάσεις και επανασχεδιασμοί καθιστούν δύσκολο το
εγχείρημα κύρωσης των δασικών χαρτών στη χώρα μας,
με το υπουργείο Περιβάλλοντος να δηλώνει ότι η διαδικασία ανάρτησης θα συνεχιστεί καθότι αποτελεί περιβαλλοντική και αναπτυξιακή υποχρέωση της χώρας και χωρίς
αυτούς δεν γίνεται Κτηματολόγιο. Αποτελεί κι αυτό υποχρέωση μνημονίου. Βέβαια δεν θα έπρεπε να μας το επιβάλλουν κάποιοι για να έχουμε χαρτογραφήσει τις
δασικές μας εκτάσεις και να ξέρει η χώρα και το κράτος
τί του γίνεται, γιατί σήμερα δεν γνωρίζει.
Τεράστια προβλήματα έχουν ενσκύψει βέβαια μια που το
αλαλούμ σ’ αυτή τη χώρα δεν έχει τέλος, όταν συναντάς
παράνομες εκχερσωμένες εκτάσεις που έχουν επιδοτηθεί! και πολλά άλλα.
Υπάρχει και η περίπτωση όμως να διαθέτει τίτλους αγρότης που εκχέρσωσε νόμιμα και καλλιεργεί το κτήμα, αλλά
σήμερα καλείται να το πληρώσει για να το κρατήσει.

πρέπει να γίνει άρση της αναδάσωσης.
Οι επιτροπές αντιρρήσεων θα εξετάζουν και αιτήματα
άρσης αναδάσωσης, τα οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, πρέπει να υποβάλλονται στα δασαρχεία. Οι
επιτροπές θα ειδοποιούν την αρμόδια για την άρση της
αναδάσωσης Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Προκειμένου να προχωρήσει η εξαγορά από τους αγρότες των εκχερσωμένων ή καταπατημένων προς καλλιέργεια δημοσίων δασικών εκτάσεων, ο αναπληρωτής
υπουργός Σωκράτης Φάμελλος υποσχέθηκε ...διευκολύνσεις, όπως τη μείωση του τιμήματος και τη δυνατότητα
100 δόσεων. Ακόμη να καταργήσει την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης και να δώσει τη δυνατότητα ανέγερσης
κάποιων σχετικών με την αγροτική δραστηριότητα κατασκευών. Βέβαια πάρα πολλοί με αγροτικές καλλιέργειες
ήδη έχουν ξοδέψει τον άμπακο για τις αντιρρήσεις...
Οι χαρακτηρισμοί που φέρει το ακίνητο οδηγούν τον
πολίτη να προβεί σε κάποια ενέργεια.
Στο χαρακτηρισμό ΑΑ ή ΠΑ δεν χρειάζεται να παρέμβει
ο πολίτης,
Στο χαρακτηρισμό του ακινήτου με «ΔΔ», «ΔΑ», «ΑΔ»,
«ΠΔ», «ΑΝ», υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση του και
αξιοποίηση του, γιατί θεωρείται δάσος ή δασική έκταση
και πρέπει να προβεί ο πολίτης σε αντιρρήσεις.
Υπάρχει και τρίτη κατηγορία χαρακτηρισμού εκτάσεων,
οι λεγόμενες χορτολιβαδικές (ΧΧ, ΧΑ, ΠΧ), όπου σε
αυτές τις περιπτώσεις η έκταση διεκδικείται από το Δημόσιο. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής αντίρρησης.

Ανακοίνωση Υπουργείου
Στις αρχές του περασμένου μήνα, με Κοινή Υπουργική
Απόφαση (Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υπουργείου Οικονομικών), μειώθηκαν τα τέλη αντιρρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες
να υποβάλουν αντίρρηση, σε περίπτωση που διαφωνούν
με την εκτίμηση της θεματικής αποτύπωσης του δασικού
χάρτη της περιοχής τους, και είναι πάρα πολλοί.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε σε άλλη μία
τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, επιχειρώντας με
την ίδια ρύθμιση να επιλυθούν δύο από τα βασικά ζητήματα που έχουν ανακύψει: α) η «αποκάλυψη» των παράνομα εκχερσωμένων πλην επιδοτούμενων εκτάσεων και
β) η λανθασμένη προσθήκη ανέκαθεν γεωργικών εκτάσεων σε αναδασωτέες περιοχές.
Στο ντάλα λοιπόν του καλοκαιριού τρέχουν και δεν φτάνουν όσοι έχουν εκτάσεις που χαρακτηρίζονται δασικές
να δουν τί θα κάνουν γιατί σε πολλές περιπτώσεις θα εγκαταλείψουν το αγροτεμάχιο που καλλιεργούν για να
μην πληρώσουν, αφού αδυνατούν.
Κάτι οι ζέστες κάτι τα χαρτιά που ψάχνουν και δεν βρίσκουν κάτι ο συνωστισμός στις υπηρεσίες, ανάγκασαν το
Υπουργείο να προχωρήσει σε παράταση της ανάρτησης
των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017. Η σχετική τροπολογία θα ενσωματωθεί
στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο
ψηφίζεται την προσεχή εβδομάδα στην Ολομέλεια της
Βουλής.
Όσα κομμάτια γης κακώς συμπεριλήφθηκαν στις αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς ουδέποτε ήταν δασικά (πληροφορία που παρέχεται σήμερα από τον δασικό χάρτη), θα

Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατείνεται η διάρκεια της

ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως
τις 7 Σεπτεμβρίου 2017.
Η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους
τους ενδιαφερόμενους ώστε να εξαντλήσουν εντός του
Αυγούστου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί ο μεγάλος
συνωστισμός που υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες,
λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού.
Ταυτόχρονα, δίνει επιπλέον χρόνο στους αγρότες και
τους καλλιεργητές που επιδοτούνται να μαζέψουν όλα
τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων
(παύει να ισχύει η 31/8/2017 ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων και μετατίθεται
στις 7/9/2017), ενώ διευκολύνει και τους κατοίκους εξωτερικού που θα βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα
μας για καλοκαιρινές διακοπές να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητές τους με τους δασικούς χάρτες.
Και, βέβαια, η νέα παράταση στην ανάρτηση των δασικών
χαρτών παρέχει ένα τελευταίο προς αξιοποίηση περιθώριο στους Δήμους, προκειμένου να υποβάλουν τα όρια
των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, αποφεύγοντας τη δημιουργία προβλημάτων στους πολίτες των Περιφερειών τους.
Τονίζεται ότι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 είναι καταληκτική
ημερομηνία, τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας, όσο
και αυτούς του εξωτερικού.
Ειδικότερα, έως τη λήξη της παράτασης, στις 7 Σεπτεμβρίου, δίνεται το περιθώριο χρόνου για την χρησιμοποίηση των παρακάτω εργαλείων:
― Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη
― Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη
― Υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για
τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν
δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής
σήμερα και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ.
― Οριοθέτηση επί του χάρτη από τους Δήμους των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.
Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι
και σήμερα, υπάρχουν ακόμα 20 Δήμοι που δεν έχουν
διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών τους.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµάνδρου
ἄρχεσθαι &
Ἀναξιοµισθίας
παύεσθαι
«Τα πράγματα που έχουν Μεγαλύτερη Σημασία/Αξία
δεν μπορούν να είναι στο έλεος των πραγμάτων που
έχουν μικρότερη σημασία».
(Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, 1749-1832, Γερμανός ποιητής και
φιλόσοφος).

«Οἱ μέν γάρ, ἀπείρους τῷ πλήθει τούς κόσμους ὑποθέμενοι, ὡς οἱ περί Ἀναξίμανδρον καί Λεύκιππον καί
Δημόκριτον καί ὕστερον οἱ περί Ἐπίκουρον, γινομένους
αὐτούς καί φθειρομένους ὑπέθεντο ἐπ᾽ἄπειρον,
ἄλλων μέν ἀεί γινομένων ἄλλων δέ φθειρομένων καί
τήν κίνησιν ἀΐδιον ἔλεγον· ἄνευ γάρ κινήσεως οὐκ ἔστι
γένεσις ἤ φθορά».
(Σιμπλίκιος. 490-560, Νεοπλατωνικός Φιλόσοφος, «Εις Φυσικά» Ι,

ΕΒΔΟΜΗ

νική Μυθολογία έναν άλλο Ανθρωπισμό (Ουμανισμό),
μία διαφορετική θέαση, του κόσμου, μία - μη θρησκευτική - Ηθική αξιών.
Το τεράστιο επιστημονικό έργο του αποτελεί μια πλούσια κληρονομιά για τον Ελληνικό Πολιτισμό. Έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά: «Μύθος και Σκέψη στην Αρχαία
Ελλάδα», δίτομο, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος - Δαίδαλος,
1989. «Μύθος και Θρησκεία στην Αρχαία Ελλάδα», εκδόσεις Σμίλη, 2000.
«Μύθος και Τραγωδία στην Αρχαία Ελλάδα», δίτομο, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος - Δαίδαλος, 1988.
«Ο Έλληνας Άνθρωπος», εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα,
1996.
Επίκαιρη παραμένει πάντα η ακόλουθη ρήση του: «Η Ελληνική Αρχαιότητα μάς επιφυλάσσει χιλιάδες ανακαλύψεις που θα προκύψουν από τα ερωτήματα τα οποία θα
θέσουν οι μελλοντικές κοινωνίες».
ΣΧΟΛΙΟ: Όσοι Αναγνώστες/στριες επιθυμούν να γευτούν τον γνήσιο, ανόθευτο, φωτεινό και καθαρό Ελληνικό Πολιτισμό, τα συνιστούμε ανεπιφύλακτα στη θερινή
ραστώνη τους να τα μελετήσουν· δεν θα μετανιώσουν.
Δυστυχώς ή ευτυχώς τέτοια έργα μόνο από Ελληνιστές
γράφονται!!!
Τα Κλασσικά Ελληνικά είναι ο Ορίζοντας της Γλώσσας
που μιλάμε, όπως η Κλασσική Ελληνική Σκέψη είναι ο
Ορίζοντας της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σκέψης.

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ

τόγνωρες πνευματικές / διανοητικές αλλαγές (η ίδια η
γέννηση της Φιλοσοφίας και της Επιστήμης) συντελούνται στη Μίλητο, σε μια πόλη δηλαδή που, αν και δεν είναι
ακόμη δημοκρατική είναι η πιο αναπτυγμένη και η πιο φιλελεύθερη πόλη του 7ου αιώνα π.Χ.
Ο Αναξίμανδρος επέλεξε το Άπειρο, που «περιέχει τα
πάντα και κυριαρχεί στα πάντα», γιατί δεν ήθελε η πρωταρχική του ουσία να μοιάζει με οτιδήποτε υπάρχει στον
γνωστό μας κόσμο.
Το κυρίαρχο / ηγεμονικό στοιχείο του κόσμου πρέπει να
‘ναι πιο ισχυρό, πιο μεγάλο απ’ ό,τι υπάρχει στον κόσμο.
Αυτό που δημιουργεί/γεννά τα πάντα πρέπει να ‘ναι διαφορετικό απ’ όλα τα γεννήματά του, να μη μοιράζεται
μαζί τους κανένα κοινό χαρακτηριστικό ή έστω μερικά,
να μην έχει καμμία συγκεκριμένη μορφή, ιδιότητα ή
προσδιορισμό. Αν το πρωταρχικό υλικό ήταν κάποιο από
τα τέσσερα γνωστά στοιχεία: αέρας, φωτιά, νερό, χώμα
πώς θα ασκούσε τον κυριαρχικό του ρόλο στον κόσμο;
Η κυριαρχία του δεν θα καταντούσε μονοκρατορία, δεν
θα κατέστρεφε την τάξη και την ισορροπία που παρατηρούμε στον κόσμο; Κάπως έτσι και εμείς παραλληλίσαμε τον Ελληνικό Πολιτισμό ως κοιτίδα, “μήτρα” του
Παγκόσμιου Πολιτισμού και με τις ιδιότητες του αναξιμάνδρειου Απείρου ήτοι: Ανώλεθρον, Άφθαρτον, Αΐδιον, Αθάνατον και Θείον. Αρκεί τα έργα της Αρχαίας
Ελληνικής Γραμματείας να μην τα χρησιμοποιούμε ως
πιστοποιητικά τόσο της προγονικής λάμψης όσο της
κληρονομημένης αίγλης ημών των επιγόνων.

611/610 - 547/546

121,5)

(= Όσοι αποδέχονται την υπόθεση/θεωρία πως οι κόσμοι
είναι άπειροι ως προς το πλήθος, όπως π.χ. αυτοί που
ακολουθούν τον Αναξίμανδρο και τον Λεύκιππο και τον
Δημόκριτο και αργότερα τον Επίκουρο, πιστεύουν πως
αυτοί - οι κόσμοι - δημιουργούνται και καταστρέφονται
επ’ άπειρον, άλλοι απ’ αυτούς τους κόσμους συνεχώς
εξελίσσονται και άλλοι καταστρέφονται· επιπλέον θεωρούσαν την κίνηση αιώνια· γιατί χωρίς κίνηση δεν υφίσταται ούτε Γένεση ούτε Φθορά).

«Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι η Ελευθερία του Πνεύματος, η Σκέψη, ο Διάλογος, η Κατάφαση της Αλήθειας
απέναντι στην Πίστη των πολλών! Είναι η Δημοκρατία,
ένας έγκυρος δρόμος ώστε να μην παρεμβαίνουν κάποιοι για να υπαγορεύσουν τα όνειρα της κοινωνίας»
«Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι το Καταφύγιο απέναντι
σε κάθε σύγχρονο Δογματισμό, ένα ισχυρό αντίδοτο σε
κάθε θρησκευτικό φανατισμό. Η μεγαλύτερη συμβολή
του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού είναι η συμμετοχή
στις αποφάσεις. Είναι η Δημοκρατία. Δεν είμαι Πυθία,
δεν είμαι Απόλλωνας. Αγωνίζομαι, για να υπάρξουν
αυτές οι αξίες».
«Το να μυηθείς στην Ελληνική Κουλτούρα σού επιτρέπει ν’ απελευθερωθείς απ’ την αταξία των σύγχρονων
αξιών, όπου βασιλεύουν ο Ανταγωνισμός και η Ωμότητα».
«Οι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος είναι μέρος
της φύσης και ότι ο ρόλος του είναι να προσπαθεί να
την κατανοεί και όχι να κυριαρχεί πάνω σ’ αυτήν».
Τα παραπάνω αποσπάσματα ανήκουν στον Ζαν Πιερ
Βερνάν (1914-2007), Γάλλο ιστορικό και κοινωνικό ανθρωπολόγο, Μέγα Ελληνιστή του 20ου αιώνα. Ο φιλόσοφος που αφιέρωσε τη ζωή του στην Αρχαία Ελλάδα,
ο αντιστασιακός στην Κατοχή και άλλοτε μέλος του ΚΚΓ
από το 1932 μέχρι το 1970 που ανακάλυψε στην Ελλη-

«ἄνευ γάρ κινήσεως οὐκ ἔστι
γένεσις ἤ φθορά».

ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΗ
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ή ΟΧΙ

(Σιμπλίκιος. 490-560, Νεοπλατωνικός Φιλόσοφος, «Εις Φυσικά» Ι, 121,5)

(= γιατί χωρίς κίνηση δεν υφίσταται ούτε Γένεση ούτε Φθορά).
Μετά το θάνατο του διαπρεπούς Γάλλου Ελληνιστή - Ελληνολάτρη Jean Pierre Vernant (2007) του Pierre Vidal
- Naquet (1930-2006) και του Jacques Lacariere (19252005), ο Ελληνισμός στερείται ακόμη ενός Μεγάλου
γνήσιου εκφραστή του μέσα στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή
Επιστημονικό και Πνευματικό χώρο.
Ο Γάλλος Ιστορικός Jean Pierre Vernant (“Μύθος και
Σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα”, σελ. 183 κ.ε.) επεσήμανε
την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα στην Κοσμολογία του
Αναξίμανδρου και την ανάπτυξη της Αρχαίας Ελληνικής
Πόλης-Κράτους. Στην αρχαϊκή πόλη η εξουσία έχει την
κάθετη δομή μιας πυραμίδας: στην κορυφή βρίσκεται ο
κληρονομικός βασιλιάς, το ανάκτορο και η Ακρόπολη της
πόλης, και στη βάση της πυραμίδας ο ανίσχυρος λαός.
Κατά τον 6ο και 5ο αιώνα όμως η κάθετη αυτή δομή ανατρέπεται και βαθμιαία παραχωρεί τη θέση της στη δημοκρατική οργάνωση της πόλης, η οποία είναι ουσιαστικά
κυκλική. Οι θεσμοί της Δημοκρατικής Εξουσίας (Αρχαία
Αγορά, Εκκλησία του Δήμου) καταλαμβάνουν το κέντρο
και η πόλη αναπτύσσεται ακτινωτά προς όλες τις δυνατές
κατευθύνσεις. Στο κοσμολογικό επίπεδο οι εξελίξεις ήταν
αντίστοιχες.
Με τον Αναξίμανδρο εγκαταλείπεται η κάθετη οργάνωση
του κόσμου, όπου κυρίαρχη είναι η διάσταση του πάνω
και του κάτω, και φτάνουμε στην κυκλική οργάνωση,
στην πρωτοκαθεδρία του κέντρου, όπου επικρατεί η Ισότητα καθώς κάθε σημείο του κύκλου ισαπέχει από το
κέντρο του. Υπάρχει επομένως μία άρρηκτη σύνδεση
των πολιτικών και των πνευματικών διεργασιών. Αποκτά
ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι πρωτοπόρες και πρω-

Την απάντηση μάς τη δίνει ο Μέγας Περιηγητής και Γεωγράφος Παυσανίας (110-180) στο 10ο βιβλίο του τα
«Φωκικά» κεφ. 4,1 από το δεκάτομο έργο του ”Ελλάδος
Περιήγησις”: «εἴ γε ὀνομάσαι τις πόλιν καί τούτους οἷς
γε οὐκ ἀρχεῖα οὐ γυμνάσιόν ἐστιν, οὐ θέατρον, οὐκ ἀγοράν ἔχουσιν, οὐχ ὕδωρ κατερχόμενον ἐς κρήνην, ἀλλά
ἐν στέγαις κοίλαις κατά τάς καλύβας μάλιστα τάς ἐν τοῖς
ὄρεσιν, ἐνταῦθα οἰκοῦσιν ἐπί χαράδρᾳ».
(= αν βέβαια είναι δυνατόν να την ονομάσει κάποιος
πόλη, αφού δεν έχει ούτε δημόσια κτήρια, ούτε γυμναστήριο, ούτε θέατρο, ούτε αγορά, ούτε νερό που να κατεβαίνει σε βρύση, αλλά οι κάτοικοι κατοικούν εδώ μέσα
σε καλύβες με κοίλη τη στέγη, όπως είναι οι καλύβες
των βουνών).
Η ταυτότητα, η φυσιογνωμία και η προσωπικότητα μιας
Αρχαίας Ελληνίδας Πόλης καθορίζεται από τις τρεις βασικές παραμέτρους: αν διαθέτει Γυμνάσιο, Θέατρο και
Αγορά (Βουλευτήριο).
Αυτές τις πολιτιστικές δραστηριότητες συγκέντρωνε και
η Μίλητος γι’ αυτό ήταν μία Αμιγής Ελληνική Πόλη.
Ασφαλώς και άλλοι λαοί δημιούργησαν πολιτισμό και
πόλεις, όμως χωρίς πολιτική δραστηριότητα, όπου ο
πολίτης να ‘ναι ενεργός και να συμμετέχει στα κοινά
(πολίτης - οπλίτης), σ’ αυτές ήταν υπήκοος, υποτελής,
ενεργούμενο.
Θ-ΕΡΩΣ, ΓΟΝΙΜΟΝ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΝ
ΜΕΤ-ΟΠΩΡΟΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ, ΜΑΧΗΤΙΚΟΝ

Συνευρεθησόμεθα, Συνεταιρισθησόμεθα και
Συμποσιασθησόμεθα προσεχώς
ΟΥΛΕΤΕ, ΧΑΙΡΕΤΕ, ΕΡΡΩΣΘΕ!
Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος
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Φωτίστηκε η Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας;
Για τα φώτα της Αγίας Μαρίνας έχουν διαμαρτυρηθεί οι
κάτοικοι της περιοχής κατ’ επανάληψιν!
Οι κολόνες σκουριασμένες και ετοιμόροπες να πέσουν
σε διερχόμενο πεζό ή όχημα που κατήγγειλαν οι κάτοικοι και υπελήφθη ο Δήμος, μέσω των υπηρεσιών του
απέδωσε μετά από παραινέσεις τεσσάρων μηνών, όπως
μας ενημέρωσαν κι αυτό κάτω από την πίεση του Δήμου.
Το λέμε γιατί o Δήμος Κρωπίας απέστειλε οργίλη επιστολή στην Περιφέρεια και δη στην Περιφερειάρχη Ρένα
Δούρου, μια που η αρμοδιότητα του φωτισμού των λεωφόρων ανήκει σ’ αυτήν, γιατί ενώ είχε τη διαβεβαίωση
(προφορική) από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ότι θα
επιληφθούν, πήγαν στις 20 Ιουλίου διαπιστώσανε το
πρόβλημα με τους προβληματικούς στήλους και έφυγαν.
Δεν παρενέβησαν στο φωτισμό γιατί δεν είχαν τέτοια
εντολή!
Ο Δήμος Κρωπίας έλαβε 20 /7 σχετική ενημέρωση από
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής η οποία
ξεκαθάριζε ότι το συνεργείο της που ήταν στη Λεωφ.
Αγίας Μαρίνας στις 20 Ιουλίου 2017 ήταν μόνο για τον
έλεγχο της ασφάλειας των στηλών φωτισμού και όχι
για την αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού σε μεγάλο τμήμα της Λεωφ. Αγίας Μαρίνας.

ο Δήμος δήλωνε ότι θέτει έναν ηλεκτρολόγο του και ότι
άλλο απαιτηθεί στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση
του προβλήματος.

Πράγματι λειτούργησαν τα αντανακλαστικά και της
Ρένας Δούρου εξ όσων μαθαίνουμε αλλά και του Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου και στις 27 Ιουλίου πήγαν
συνεργεία στην περιοχή και αποκατέστησαν το φωτισμό.
Δεν το έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Θα το δούμε
όμως το Σάββατο που θα επισκεφθούμε την περιοχή.
A. Mπουζιάνη

Δωρεάν διανομή
λιπάσματος στα 3Β
Δεκάδες πολίτες επισκέφθηκαν τα Δημοτικά φυτώρια του
Δήμου 3Β για να παραλάβουν σακιά των 50 λίτρων “λίπασμα”, που διατίθενται προς το παρόν δωρεάν με μοναδική
υποχρέωση, όσοι το παραλαμβάνουν να συνεργάζονται
με το επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος σε ότι
αφορά την χρήση του εδαφοβλετιωτικού.
Η διάθεση του προϊόντος
θα επαναληφθεί την Τετάρτη 2 Αυγούστου και
όσοι κάτοικοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν μπορούν να πάνε
στο Δημοτικό Φυτώριο
(Ακτής & Θέτιδος, Καβούρι). Εκεί θα βρίσκεται
και ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΠΑ, Δημήτριος Γκίκας (Δρ. Βιολογίας) για να παρέχει τεχνική υποστήριξη στη
διακίνηση του προϊόντος. Η διανομή θα διακοπεί μέχρι τις
30 Αυγούστου.
Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες 50 λίτρων. Ήδη έχει
γίνει εφαρμογή του προϊόντος στο δημοτικό φυτώριο με
εντυπωσιακά αποτελέσματα και πλέον στόχος του Δήμου
είναι να διατεθεί όσο γίνεται περισσότερο εδαφοβελτιωτικό, το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση του πράσινου ισοζυγίου της πόλης.

Οργίλη επιστολή του Δημάρχου
δίνει τη λύση
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης κατόπιν
αυτών των εξελίξεων με κατεπείγουσα επιστολή του
προς την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου έθεσε
το ζήτημα ζητώντας άμεσα «να επιληφθεί πολιτικά του
θέματος, να κινητοποιηθεί προσωπικό ή άλλη εργολαβία
από άλλη Περιφερειακή Ενότητα εφόσον προκύπτει μείζων θέμα ασφάλειας, πάντα στο πλαίσιο της ισότιμης
καταστατικής θέσης μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, του σεβασμού των αρμοδιοτήτων και
της πολιτικής ευθύνης της Περιφέρειας».
Σε βοήθεια της προσπάθειας της Περιφέρειας Αττικής,

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com
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Υποχρεωτικά τα POS σε χιλιάδες επιχειρήσεις
Περισσότεροι από 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει το αργότερο 27.7.17 να
έχουν προμηθευτεί και εγκαταστήσει POS μηχανήματα καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής λήγει
η προθεσμία που έχει δώσει το οικονομικό επιτελείο.
Όσοι δεν το εγκαταστήσουν θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ όσοι το εξοφλήσουν
εντός 30 ημερών θα καταβάλουν το 50% του προστίμου.
Οι μόνοι που θα αποφύγουν το πρόστιμο είναι όσοι
έκαναν έναρξη δραστηριότητας από 27 Ιουνίου ως 27
Ιουλίου και μπορούν να το τοποθετήσουν έως και τις
27 Αυγούστου.
Παράλληλα, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεώνονται να εγκαταστήσουν POS θα
πρέπει να αναρτήσουν σε εμφανή σημεία των επαγγελματικών τους χώρων πινακίδες που θα πρέπει να αναγράφουν: "Ο Καταναλωτής δικαιούται να πληρώσει με
τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης
κάρτας” στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα!
"CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR
PREPAID CARD". Το πρόστιμο για τη μη τήρηση της
αναγραφής ανέρχεται 1.000 €.
Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα
οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS
έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω:
33.12 Επισκευή μηχανημάτων,
33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού,
33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού,
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος,
35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος,
35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος,
35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος,
35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου,
35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών,
35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών,
36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού,
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης
45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημ.
45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων,
45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα,
45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των
μερών και εξαρτημάτων τους,
47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, 47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα,
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε
εξειδικευμένα καταστήματα,
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών
ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε καταστήματα,
47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα,
47.26 Λιανικό εμπόριο καπνού σε εξειδικ. καταστήματα,
47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδ. καταστήματα,
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών σε εξειδικευμένα καταστήματα,
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας,
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα,
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδ/να καταστήματα,
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε καταστήματα,
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε καταστήματα,
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδ/να καταστήματα,
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία),

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα,
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα,
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα,
55.20 Καταλύματα διακοπών κ.α.καταλύματα σύντομης διαμονής,
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα,
55.90 Άλλα καταλύματα,
56.10 υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών,
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματ/φικών ταινιών,
61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες,
61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες,
61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες,
69.10 Νομικές δραστηριότητες,
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών,
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων,
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες
παροχής τεχνικών συμβουλών,
75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες,
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,
77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών,
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών,
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων,

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης,
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών,
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση,
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση,
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών,
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.,
86.10 Νοσοκομειακές δραστηριότητες,
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων,
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων,
86.23 Δραστηριότητες οδοντιατρικών επαγγελμάτων,
86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας,
87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με καταλυμα
87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για
άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήστες
87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία,
87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλυμα
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα,
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής,
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών
πάρκων,
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας,
95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
εξοπλισμού,
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

Πηγή: enikonomia

Συναλλαγές που επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση
της ΑΑΔΕ η οποία προβλέπει τις
χρεώσεις που θα καταβάλλει η
ΑΑΔΕ ανά συναλλαγή στις τράπεζες για την είσπραξη των φόρων και
των οφειλών, τις συναλλαγές για τις
οποίες η προμήθεια προς τις τράπεζες θα καλύπτεται από την ΑΑΔΕ,
αλλά και για τις συναλλαγές που οι
φορολογούμενοι θα αναγκάζονται
να πληρώνουν οι ίδιοι προμήθεια.
Με την απόφαση Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.
Γ 1107473 ΕΞ 2017/13.7.2017 η
ΑΑΔΕ αναθέτει την είσπραξη δημοσίων εσόδων στους κάτωθι φορείς
είσπραξης που έχουν αποδεχθεί
γραπτώς τους οικονομικούς όρους
και τις προϋποθέσεις
1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
2. ALPHA BANK Α.Ε.
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Τ.Ε. BANK
4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – ERGASIAS
5. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
6. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
7. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
8. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
9. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
10. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
11. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
12. ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
13. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
14. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
16. ATTICA BANK ΑΝ.ΤΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ
17. HSBC BANK PLC
18. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα δημόσια έσοδα που θα εισπράττουν για λογαριασμό της ΑΑΔΕ είναι:
α. Βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ. Η
είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής» ο οποίος εκδίδεται
για κάθε βεβαιωμένη οφειλή.
β. Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η
είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός
Πληρωμής»
ο
οποίος
εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.
γ. e-Παράβολο. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής
με ονομασία «e-Παράβολο» ο
οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη
διαδικτυακή εφαρμογή.
δ. Δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνεία.
Η υποβολή παραστατικών όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι
απαραίτητη για την έκδοση της άδειας
παράδοσης των εμπορευμάτων, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου. Η είσπραξη διενεργείται μέσω
του κωδικού πληρωμής με ονομασία
«Ταυτότητα Πληρωμής».
Καθώς και κάθε μελλοντικό έσοδο
προς είσπραξη από τη φορολογική
διοίκηση που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4)
κατηγορίες.
Στο άρθ. 4 καθορίζονται οι αμοιβές
των φορέων είσπραξης και ΔΙΑΣ ΑΕ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.
1. Η αμοιβή των Φορέων Είσπραξης,
συμπεριλαμβανομένων και των
πάσης φύσεως αμοιβών τρίτων
μέχρι την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο,
προκειμένου για συναλλαγές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του άρθρου 2 της παρούσας για τις οποίες
βαρύνεται η ΑΑΔΕ ορίζεται στο
ποσό των:
α) 0,075 € ανά έγκυρη συναλλαγή,
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για
πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet Banking, Phone
Banking, ATM, APS και πληρωμές
μέσω ηλεκτρονικού αρχείου).
β) 0,145 € ανά έγκυρη συναλλαγή,
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μη
ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με
χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των
φυσικών προσώπων που τη στιγμή της
συναλλαγής ανήκουν σε κάποια από
τις συγκεκριμένες ομάδες:
i) άνω των 70 ετών
ii) σε δικαστική συμπαράσταση
iii) παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες
(80% και άνω)
iv) κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών
νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100
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Απαράδεκτη πρόταση της Ε.Ε.
που γενικεύει την επιβολή διοδίων
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ
Τη γενίκευση των διοδίων με επιβολή
ψηφιακών χρεώσεων ανά χιλιόμετρο σε
επιβατηγά και φορτηγά απεργάζεται η
ΕΕ, αρχής γενομένης από τις διακρατικές μετακινήσεις, με την πρότασή της
«για την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων διοδίων»,
καταγγέλλει με ερώτησή της προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.
Η ΕΕ προκλητικά βαπτίζει αυτήν την
πρόταση που φορτώνει ένα ακόμη
βάρος στους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα ως «εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και των μεταφορών στην Ευρώπη».
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στην ερώτησή του μεταξύ
άλλων τονίζει ότι στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι έχουν ήδη πικρή πείρα από δρόμους που έχουν πληρώσει δυο και τρεις
φορές για να γίνουν και τώρα καλούνται
να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην
τσέπη για να τους διασχίσουν με την
απαράδεκτη περαιτέρω αύξηση των καταβαλλόμενων τελών διοδίων.

στούν τα κέρδη των μονοπωλίων όπως
προβλέπεται στις συμφωνίες. Στη δε
Εγνατία μόνο φέτος προστίθενται 10
νέοι σταθμοί διοδίων, φτάνοντας στο
σύνολο τους μόνο στο συγκεκριμένο
δρόμο τους 38 σταθμούς! Όλα αυτά τα
εκατ. ευρώ που εισπράττονται από τα
διόδια καταλήγουν στις τσέπες των μεγαλοκατασκευαστών, πριν καν παραδώσουν το έργο, ενώ τα εργατικά λαϊκά
στρώματα αδυνατούν να κάνουν χρήση
των εθνικών οδών με τα τσουχτερά διόδια, καταφεύγοντας σε διαδρομές από
παράδρομους και πεπαλαιωμένες, επικίνδυνες οδούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ολυμπία
και η Ιονία οδός όπου τα διόδια που
έχουν επιβληθεί με τις συμβάσεις παραχώρησης τριάντα και πλέον ετών μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, και των μεγάλων κατασκευαστικών
ομίλων
διαρκώς
αυξάνονται προκειμένου να εξασφαλι-

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, απευθύνει το εξής ερώτημα :
“Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για πλήρη
κατάργηση των διοδίων κι άμεση απόσυρση οποιασδήποτε πρότασης γενικεύει την επιβολή τους;”.

Παράλληλα, οι ίδιοι όμιλοι καρπώνονται
πακτωλό χρημάτων από ευρωενωσιακά
κονδύλια, αλλά κι από κρατικούς πόρους, δάνεια με κρατική εγγύηση κ.α δηλαδή χρήματα από τη βαριά φορολογία
των εργαζομένων, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν τα σχετικά έργα,
χωρίς να υπολογιστούν τα διάφορα εκβιαστικά “πανωπροίκια” προκειμένου να
παραδώσουν τελικά το έργο.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Νότης Μαριάς:
Δώστε τα 24,7 δις ή μειώστε
τα μέτρα κατά 30%
Πιο συγκεκριμένα ο Νότης Μαριάς είπε: «Έχουμε πάρει δάνειο 86 δις ευρώ και απ’ ότι αποδείχθηκε, υπάρχει σχετικό
έγγραφο της Κομισιόν, θα περισσέψουν μετά το τέλος του
προγράμματος και αφού εξοφληθούν όλοι, 24,7 δις ευρώ.
Tο θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει ή να μας δοθούν τα 24.7 δις ευρώ ή να μειωθούν τα μνημονιακά μέτρα
κατά 30%:
Είναι μάλιστα τα μοναδικά χρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελληνική οικονομία γιατί τα υπόλοιπα δα-

Τ Ω Ν

Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο ΥΛ Ι Ω Ν

Ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
για τις ζημιές στην Κω
ζητά ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής
Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής
Ενότητας, Νίκος Χουντής, μετά και την επίσκεψή του στην Κω, προκειμένου να ζητήσει την ενεργοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για την
αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων, μετά
τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε το νησί.
Ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, αφού αναφέρει ότι, «Την 20η Ιουλίου 2017, ισχυρός σεισμός 6,6 R χτύπησε το νησί της Κω, δυστυχώς με απώλεια 2 ανθρώπων, αρκετούς τραυματίες και μεγάλες υλικές καταστροφές», επισημαίνει στην
Κομισιόν ότι, «υποδομές (όπως ο κεντρικός λιμένας του νησιού, ο οποίος παραμένει ανενεργός), ιστορικά κτίρια, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι του νησιού, σπίτια και επιχειρήσεις, υπέστησαν μεγάλες ζημιές», τονίζοντας παράλληλα την «άμεση ανάγκη το νησί να
επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής».
Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά, με βάση το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο της Ε.E., την οικονομική ενίσχυση του νησιού, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές
που υπέστη σε υποδομές, ιστορικά κτίρια, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και την ενίσχυση των πληγέντων από το σεισμό, πολιτών και επιχειρήσεων.

Αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές,
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
και φοροδιαφυγή στην Ε.Ε.
Ερώτηση των βουλευτών Κώστα Χρυσόγονου
και Στέλιου Κούλογλου
Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν στην Κομισιόν, ο Κώστας Χρυσόγονος και ο Στέλιος Κούλογλου σχετικά με το καίριο ζήτημα των αδιαφανών οικονομικών συναλλαγών και τις οδυνηρές συνέπειες τους στο πλαίσιο της ΕΕ. Στηριζόμενοι σε στοιχεία πρόσφατων μελετών
οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πλούτου βρίσκεται αδιαφανώς σε φορολογικούς παραδείσους, ενώ εκτιμάται ότι εντός της ΕΕ ξεπλένονται τεράστια ποσά βρώμικου χρήματος που υπερβαίνουν το 1,65 τρισ. ευρώ.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οικονομικά εύρωστες χώρες της ΕΕ, που κουνούν το δάχτυλο
σε οικονομικά ασθενέστερες, όπως π.χ. στην Ελλάδα, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην ΕΕ. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν αναπόφευκτα σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην ΕΕ. Οι μελέτες μάλιστα αποδεικνύουν ότι σε
αυτά τα φαινόμενα συμβάλλουν σημαντικά οι τέσσερις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες
λογιστικού ελέγχου (KPMG, Deloitte, PWC, EY), οι οποίες φαίνεται ότι μάλλον ελέγχουν,
δίχως όμως οι ίδιες να ελέγχονται επαρκώς για τις πράξεις ή παραλείψεις τους.

νεικά επιστρέφονται για να εξοφληθούν παλαιότερες υποχρεώσεις.
Το κεντρικό πρόβλημα σήμερα της οικονομίας λέγεται κόκκινα δάνεια. Έχω
ρωτήσει επανειλημμένα τον κύριο
Ντράγκι και απήντησε ότι δεν είναι
υποχρέωση του τρίτου μνημονίου να
επιβληθεί η εκποίηση των κόκκινων δανείων.
Εμείς λοιπόν με Επερωτήσεις που θέσαμε στην Ευρωβουλή
ζητήσαμε να φτιαχτεί ένα Ταμείο για Κόκκινα Δάνεια το
οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να πάει
ο ίδιος να αγοράσει, υπό προϋποθέσεις, το δάνειό του.
Αυτό το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 4,5 δις. Αυτό
το Ταμείο μπορεί να γίνει, τα κεφάλαια υπάρχουν. Είναι
αδήριτη ανάγκη να δημιουργηθεί για να αποφευχθούν οι

ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί των κατοικιών.
Ο Νότης Μαριάς στη συνέχεια πρότεινε με τα υπόλοιπα
χρήματα να ενισχυθούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να καταπολεμηθεί η ανεργία:
«Επειδή έγινε το κούρεμα του PSI και τα Ασφαλιστικά Ταμεία καταστράφηκαν, να δοθούν 14 δις ευρώ από αυτά τα
δανεικά στα Ασφαλιστικά Ταμεία, να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων και να ενισχυθούν με
ρευστότητα. Αυτή η ρευστότητα επενδυόμενη σε δεκαετή
ομόλογα του Αμερικανικού δημοσίου με επιτόκιο 3%, θα
δίνει 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μια δεκαετία.
Από τη συνέντευξη του Νότη Μαριά* στο KONTRA CHANNEL και στην εκπομπή “Επί του πιεστηρίου”.
*Ο Νότης Μαριάς είναι Ευρωβουλευτής, Καθηγητής & Πρόεδρος του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Κ.Κατερέλου
Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη
Τηλ.22943-20572
Fax 22943-20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 27/07 /2017
Αριθ. Πρωτ. 15621
Προμήθεια ασφαλτικού υλικού και
υλικού 3Α για τη συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος.
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 ασφαλτικού υλικού και υλικού 3Α για τη
συντήρηση οδικού δικτύου του
Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, Η δαπάνη
της προμήθειας ανέρχεται στο
ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία
60.000,00 € + 24% Φ.Π.Α. 14.400,00
€ = 74.400,00 €) και θα καλυφθεί
από ΣΑΤΑ έτους 2011 (σχετ. η με
αριθμό 189/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου), σε βάρος των
Κ.Α. του σκέλους των εξόδων
30.6262.12 και 30.6262.10 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφ: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613
Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 27/07/2017
Αριθ. Πρωτ: 22654
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2017-2018
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ
657.158,78
€,
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α 24%
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, διακη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403 Γέρακας, 15344
Πληροφορίες: Χ. Κύρκου
τηλ. 210 6135010
Fax: 210 6137920
ΓΕΡΑΚΑΣ 28.3.2017
Αρ. Πρωτ. οικ. 1354/26682
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 14 Ν. 998/79
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα, συνέχεια των: αρ.
6170/ΠΕ/19-1-2010 Απόφασης Γενικού Γραμμάτεα Περιφέρειας Αττικής, αρ. 57443/ 5371/2012/
22-10-2014, 3987/65932 πε / 7-22017, οικ. 532/10749/8-2-2017 εγγράφων τμήματος Δασοπροσταστασίας, αρ. 944/2016 Απόφασης

Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Νέας Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης
και
καταληκτική
ημερομηνία παραλαβής τους είναι
η 08/08/2017 ημέρα Τρίτη 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
07/08/2017 ημέρα Δευτέρα 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
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

ρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη αποκλειστικά
βάσει τιμής για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών
έτους 2017-2018», συνολικής προσυπολογιζόμενης αξίας 657.158,78 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (CPV) : . 09134100 - 8,09132100 4,09211000 - 1,09135100-5 - ΑΔΑΜ:
17PROC001756792, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την από 8/2017
Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 26/07/2017
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών 01/09/2017 και ώρα
15:00 μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. με λήξη ισχύος τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία
(τηλ.2132030613)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΔΕΑ, αρ. 6469/ 109618/ ΠΕ/27-12017 εγγράφου μας, εκδόθηκε η
αρ. 782/16394/23-2-2017 Πράξη
Χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας
που έαβε ΑΔΑ: 6ΨΡΑΟΡ1Κ-Ν58 και
ΚΑΔΑ: 57173, για έκταση εμβαδού
[41,788] στρ. (σαράντα ενός στρεμμάτων και επτακοσίων ογδόντα
οκτώ χιλιοστών του στρέμματος),
στη θέση «Χαμολιά», περιφέρειας
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Με την πράξη αυτή, η ως άνω
έκταση που απεικονίζεται με πράσινου περιγράμματος πολύγωνα των
οποίων οι κορυφές αριθμούνται με
στοιχεία από 0 έως 113 επί του
φύλλου χάρτου ΓΥΣ 6458/7 & Ο/Φ
0500041940/08, κλίμακας: 1:5000 &
Πίνακα Συντεταγμένων Κορυφών
ΕΓΣΑ ‘87, χαρακτηρίζεται ως δάσος
της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν.
998/79, η οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα
αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης,

ιδιαίτερ βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Από απόψεως ωφελιμότητας ολόκληρη η πιο πάνω έκταση υπάγεται
στο εδάφιο δ’ της παρ. 1 αρθ. 4
Ν.998/79 και από απόψεως θέσεως
στα εδάφια β’ & ζ’ της παρ. 1 αρθ. 4
Ν. 998/79.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις,
εντός
προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε
άλλη περίπτωση από την ανάρτηση
στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν
καταβολής παραβόλου ενώπιον της
Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει
έννομο συμφέρον.
Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α
Αθανάσιος Ρέππας
Δασολόγος

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

Ερχεται φοροκαταιγίδα!
Μεσούσης του Καλοκαιριού και τον
μήνα των διακοπών - Αύγουστο - οι φορολογούμενοι καλούνται να αδειάσουν
τσέπες και μαξιλάρια σε φόρους μέχρι
το τέλος του 2018
Στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για
την καταβολή της πρώτης δόσης του
φόρου εισοδήματος. Περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογουμένοι θα πρέπει
να πληρώσουν, αφού τους προέκυψε
χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
Οι άλλες δύο δόσεις θα καταβληθούν
στα τέλη Σεπτεμβρίου και στα τέλη Νοεμβρίου.
Μέσα στον Αύγουστο περίπου 7,5 εκατομμύρια φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα
θα δουν στο taxisnet τον ΕΝΦΙΑ του
2017.
Ο φόρος ακινήτων θα καταβληθεί σε

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα: 26-7-2017 / Aρ. Πρωτ.: 30072
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΦΥΤΩΡΙΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ,ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΦΥΤΩΡΙΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α 123/2017 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου , προϋπολογισμού
59.999,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά
31 διαφορετικά είδη.
――――――――――――――――――――――――
Κ.Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΟΣΟ
cpv
――――――――――――――――――――――――
35-6692.025
ΠΡΟΜ.ΦΥΤΩΝ,ΣΠΟΡΩΝ,
59.999,84€ 03452000-3
ΚΗΠΕΥΤ. ΧΩΜΑΤΟΣ,ΕΙΔΩΝ
0345000-9
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ,
14212400-4
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛ.ΠΡΑΣ.& ΦΥΤΩΡ.
09112200-9
14212200-2
――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2%
επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,
ήτοι ποσού 1.035,18 €.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία
Τηλ: 213 2030636Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 21/07/2017
Αριθ. Πρωτ: 22041
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ
99.233,16
€,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α
13% - (CPV) :15511100-4 - ΑΔΑΜ:
17REQ001635595

πέντε δόσεις με την πρώτη τον Σεπτέμβριο και την τελευταία τον Ιανουάριο
του 2018.
Τέλη Δεκεμβρίου αναμένονται και τα
τέλη κυκλοφορίας για περίπου
6.000.000 ιδιοκτήτες ΙΧ.
Συνολικά, από τώρα έως και τα τέλη Ιανουαρίου 2018 οι φορολογούμενοι θα
πρέπει να πληρώσουν 3,7 δισ. ευρώ
(φόρος εισοδήματος), 3,2 δισ. ευρώ
στον ΕΝΦΙΑ (προσδοκώμενες εισπράξεις περίπου 2,65 δισ. ευρώ) και 1,1 δισ.
ευρώ τέλη κυκλοφορίας.
Σύνολο περίπου 8 δισ. ευρώ.
Και το σκατό μας παξιμάδι να κάνουμε
δεν βγαίνουν...
Καλό Αύγουστο...

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική
Μελέτη με α.α 123/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 29934/267-2017 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή
11/8/2017 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης
των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο
διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα,
την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει έως δύο (2) ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να καταθέσει δείγματα των προσφερόμενων προϊόντων
σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 214 του Ν.
4412/2016, για όσα είδη επισημαίνεται στη μελέτη, συνοδευόμενα από Δελτίο Αποστολής προς το Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού
(διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη,
ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) με κόστος 5 €
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από
Δευτέρα
31-7-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη αποκλειστικά
βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου
Διονύσου, για το έτος 2017», συνολικής προσυπολογιζόμενης αξίας
99.233,16 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24% - (CPV) : . 15511100-4 ΑΔΑΜ: 17REQ001635595, όπως
αυτά προσδιορίζονται με την από
11/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 26/07/2017.
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών 29/08/2017 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Βορριά Μαρία
(τηλ.
2132030636)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ
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Eκπλειστηριάζονται τα περιουσιακά στοιχεία
της επιχείρησης ΑΓΝΟ Α.Ε.
Eκπλειστηριάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της βιομηχανίας γάλακτος ΑΓΝΟ, αφού το αίτημα της επιχείρησης να υπαχθεί σε δικαστική προστασία του
άρθρου 99 το 2012, απορρίφθηκε και τελικά κηρύχθηκε πτωχευμένη το 2014.
Έτσι, επίκειται η επιχείρηση εκπλειστηριασμού του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης Βιομηχανίας Γάλακτος ΑΓΝΟ Α.Ε.
Η εκποίηση αφορά στο σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης ΑΓΝΟ Α.Ε και περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα, το εργοστάσιο, ο παραγωγικός εξοπλισμός, τα οχήματα κ.λπ., καθώς και το
εμπορικό σήμα της όπως και οι άδειες λειτουργίας
της.
Στην περίπτωση της ΑΓΝΟ, ο εκκαθαριστής επιδιώκει
να εισπράξει μέρος των δανείων της τάξης των 19
εκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε
η βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία.
Περίπτωση ιδιάζουσα, δεδομένου ότι η ΑΓΝΟ ιδρύθηκε και ανδρώθηκε ως συνεταιριστική επιχείρηση,
αλλά διολίσθησε σε κρίση και εξαγοράσθηκε από την

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ιδιωτική επιχείρηση Κολιός, πριν τελικά και αυτή η
μέτοχος «πετάξει λευκή πετσέτα».
Ως ελάχιστο τίμημα έχει προσδιοριστεί το ποσό των
18,281 εκατ. ευρώ και από τα έσοδα που επιδιώκεται
να εισπραχθούν θα πρέπει να αποπληρωθούν Δημόσιο, εργαζόμενοι και πιστωτής, δηλαδή ο εκκαθαριστής της «κακής ATEbank» ή ATE YEE, όπως
κανονικά λέγεται.

Τον Αύγουστο έρχεται ΕΝΦΙΑ
Ξεκινά η διαδικασία έκδοσης και ανάρτησης στο
Taxisnet, το αργότερο μέχρι το τέλος Αυγούστου,
των εκκαθαριστικών για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Ο
φόρος αφορά 7,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων
ή/και επιχειρήσεις, δεν θα έχει αλλαγές σε σχέση
με το 2016 και θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις: η
πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο και η τελευταία τον Ιανουάριο του 2018.

Φορολογικοί έλεγχοι στις
“Λίστες” από το 2006
«Ανοικτές» για τους φορολογικούς ελέγχους που
διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
στις λίστες της φοροδιαφυγής (Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Εμβασμάτων στο εξωτερικό) θα παραμείνουν
όλες οι χρήσεις από το 2006 και μετά, όπως προκύπτει από σχετική γνωμοδότησή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δόθηκε και νέα παράταση στην προθεσμία υπαγωγής στον νόμο 4178/2013, περί της «Αντιμετώπισης
της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις», με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Οικονομικών και του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η νέα προθεσμία λήγει την 23η Σεπτεμβρίου του
2017. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, η παράταση επεκτείνεται για 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης προθεσμίας και
έρχεται να καλύψει το χρονικό κενό που μεσολαβεί
μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

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. Είναι μια
γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς που θέλουν να μιλήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό. Η
γραμμή λειτουργεί καθημερινά από τις 08.30 ως
τις 14.00.
116111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων. Συμβουλευτική γραμμή
αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους
μέχρι 18 ετών. Μπορεί να τηλεφωνήσει
ανώνυμα οποιοδήποτε παιδί νιώθει την
ανάγκη βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής σε θέματα ψυχικής υγείας, χωρίς κόστος, από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο.
801 801 1177 «Γραμμή-Σύνδεσμος» για την ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων. Η γραμμή απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς και ενηλίκους που θέλουν να

μιλήσουν για κάποιο θέμα ψυχικής υγείας που τους απασχολεί σε σχέση με ένα παιδί ή έναν έφηβο. Λειτουργεί
από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 09.30 ως τις 20.30
και Σάββατο από τις 09.30 ως τις 14.00.
8001180015 Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Β’ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού»). Λειτουργεί καθημερινά, χωρίς χρέωση, από τις 9:00 έως τις 15:00.
1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα
Παιδιά SOS: Σε αυτή την τηλεφωνική
γραμμή του Χαμόγελου του Παιδιού ο
καθένας μπορεί να τηλεφωνήσει δωρεάν
και ανώνυμα.
Η γραμμή που λειτουργεί όλο το 24ωρο
είναι στελεχωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που
βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και
θρήσκευμα.

μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ENOIKIAZETAI
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μονοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη
Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατόριο, Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες
κλπ. Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

ENOIKIAZETAI
Γκαρσονιέρα στη Γλυφάδα, 40 τ.μ., ισόγεια, γωνιακή, 1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο, επιπλωμένη, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισμένη, έμπροσθεν στάσης Λεωφορείου,
δίπλα σε καταστήματα, με κουζίνα & πλυντήριο,
διαθέσιμη από 10/7/2017, τιμή 250€.
Επικοινωνία ώρες 09:00-21:00, Τηλ.: 210 8945718

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ βοηθοί ή πρακτικοί για πλήρη
απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
"Άκτιος Οδηγός" στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ
άλλων, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον και
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
e- mail: jobs@aktios.gr"

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ξύλινο πατζουρι διαστάσεων περίπου
Υψος 1,20 και πλάτος 1,70 αμοιβή μεχρι 40€.
Τηλ 6984734133 κα Μαρια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
προς ENOIKIAΣΗ διαμέρισμα τριάρι στις περιοχές,
Βούλα, Καβούρι, Βουλιαγμένη, Βάρη.
Προσφέρουν 500 ευρώ ενοίκιο.
Τηλ. 6937545834

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Πωλούνται εργαλεία, όχι καινούργια επαγγελματικά, σε άριστη κατάσταση και πολύ φτηνή τιμή.
Επίσης πλακάκια διάφορα από 2 μέχρι 3.50 ευρώ το
μέτρο. Τηλ. σταθερό 2292022079

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

((
Τηλεφωνικές
Γραμμές
βοήθειας

Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμένος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με
γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο.
ΤΗΛ. Σταθερό 2292022079

Για Συγχαρητήρια, Γάμους,
Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια
Επικοινωνήστε
210 6030.655, 210 8959.004
press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

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

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

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

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

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

email: tsakoniatism@gmail.com

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

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

ikaraiskos@gmx.com

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

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

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

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

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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή
κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει περισσότερος
ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά, συχνά χωρίς επιτήρηση. Είναι επίσης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη
θάλασσα.
Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας,
όσο το δυνατόν νωρίτερα, να αναγνωρίζουν τους
κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς.
Ασφάλεια όμως, δε σημαίνει υπερπροστασία. Η υπερπροστασία συχνά προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ασχέτως προορισμού, οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα, να κάθονται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να ενημερώσουν για το
κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα
παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του, για να
ταξιδεύει με ασφάλεια.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ
• Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να
κολυμπούν σωστά από την πιο μικρή ηλικία.
• Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά μας κοντά στο νερό
χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν.
• Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, π.χ.
μπρατσάκια, κουλούρες κλπ. για την ασφάλεια των παιδιών μας.
• Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά μας με γεμάτο στομάχι.
• Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο
ρεύμα.
• Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα
και όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να φοράνε πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν
τους κανόνες ασφαλείας.
• Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές, αν δεν
σιγουρευτούν πρώτα, ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν
υπάρχουν εμπόδια.
• Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα καπέλο, άσπρη
μπλούζα και αντηλιακή προστασία στα παιδιά μας. Να
αποφεύγουμε την παραμονή στον ήλιο μεσημεριανές
ώρες.
• Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή
χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, καλάμι, καθετή
κλπ.) και να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη ψάρια. Τα
μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να
είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για

να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι
πάντα συνοδευόμενα.
• Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, τότε
η πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη.

επικινδυνότητά τους στα παιδιά και να τα αποτρέψουμε
να παίζουν δίπλα τους.
• Τα παιδιά μακριά από σπίρτα, φωτιά και γκαζάκια.
Όταν κρίνουμε ότι είναι πλέον ώριμα και υπεύθυνα, να
τους μάθουμε πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά.
• Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά
στην περιοχή πχ. μανιτάρια, και ας μάθουμε στα παιδιά
μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν.
• Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να μη στέκονται κάτω από δέντρα
και ηλεκτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν, όταν πέφτουν κεραυνοί.
Όπου και να είμαστε στις διακοπές, να μάθουμε στα παιδιά μας να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα
λιωμένα παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα. Με τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην
κατάψυξη τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
• Κατάλληλο ντύσιμο :
α) στην πεζοπορία κατάλληλα υποδήματα και καπέλλο
β) στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά παπούτσια
γ) στο rafting εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος.
Γενικά όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως αναρρίχηση,
ανάβαση, ελεύθερη πτώση κλπ. καλόν είναι να γίνονται
σε οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών, να
ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας και να
χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός.
• Να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύγουν ατυχήματα που προέρχονται από αυτά.
Να αποφεύγουν να περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα, αλλιώς να κάνουν θόρυβο για να απομακρύνουν τα φίδια
που μπορεί να κρύβονται σε αυτά.
Να μη χώνουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω
από πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια και δηλητηριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί.
• Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα ζώα γίνονται επικίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την
κατοικία τους, ακόμα και το αφεντικό τους. Κατά κανόνα
τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα ζώα.
Στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κατοικίδια, όπως τσοπανόσκυλα, μουλάρια, γαϊδούρια κ.α.
που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Στην περίπτωση
αυτή, θέλει προσοχή εκ μέρους των παιδιών για να μην
προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.
• Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης
νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν, να εξηγήσουμε την

Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους μας. Δυστυχώς
όμως, είναι τόσο απλά που παραβλέπονται. Όλοι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς και επαναπαυόμαστε, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά ατυχήματα
κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Ας μην ξεχνάμε ότι για τα μικρά παιδιά πρέπει να υπάρχει πάντα σωστή επίβλεψη.
Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει
σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
Τηλ.: 210.6741.933, Fax: 210.6743.950
www.pedtrauma.gr, e-mail: info@pedtrauma.gr
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Lepanto championships cross country XCO 2017
Στις 23 Ιουλίου Κυριακή με την υλοποίηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Eliminator mtb ανδρών και γυναικών άνω των 17 ετών, ολοκληρώθηκε το πιο
εντυπωσιακό 10 ήμερο πρωταθλημάτων ορεινής ποδηλασίας όχι μόνο για την χώρα μας αλλά και τα Bαλκάνια.
Βαλκανικό πρωτάθλημα με 10 εθνικές ομάδες mtb από
Βαλκανικές χώρες και 150 αθλητές. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας XCO(team relay) μεταξύ 10
ομάδων σωματείων. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα cross
country XCO με τη συμμετοχή 42 σωματείων και 200 και
άνω ελλήνων αθλητών παγκόσμιας εμβέλειας, και τέλος
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Eliminator mtb ένα εντυπωσιακό άθλημα τεχνικής και ταχύτητας, σε σφραγισμένη πίστα στον κεντρικό παραλιακό δρόμο της
παραλίας Ψανή, σε διαμορφωμένη πίστα mtb.

Διοργανωτές: η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ναυπακτίας και
η Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Πράσινο+Μπλε».

Ενας «θρύλος» έφυγε...
Μία από τις θρυλικότερες μορφές της ιστορίας του
Ολυμπιακού, ο Θανάσης Μπέμπης, «έφυγε» την
Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Από τους κορυφαίους Ελληνες ποδοσφαιριστές της δεκαετίας
του 1950, ο Θ. Μπέμπης συνέδεσε την καριέρα και
το όνομά του με τους «ερυθρόλευκους», με τους
οποίους κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και 9 κύπελλα Ελλάδας και ένα Βαλκανικό Κύπελλο.
Νίκος Γεωργόπουλος

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά την
Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας που μας εμπιστεύτηκε, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και των Δήμο
Ναυπακτία που πίστεψαν στην επιτυχία και στήριξαν τη
διοργάνωση.
Παράλληλα ευχαριστούμε τους φορείς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Αστυνομική Δνση Αιτωλοακαρνανίας – Τροχαία Ναυπάκτου, Δασαρχείο
Ναυπακτίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία – Σταθμός Ναυπακτίας, Λιμενικό Σταθμό Ναυπάκτου, Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, Κέντρο υγείας Ναυπάκτου καθώς και το πλήρωμα
του νοσοκομειακού μας, της FIRST AID AMBULANCE.
Τους γιατρούς Μιχάλη Παππά χειρούργό ορθοπεδικό και
Κωνσταντίνο Γεωργοστάθη αναισθησιολόγο, και την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης- Ε.Ο.Ε.Δ - Ι.Π. Μεσολογγίου, και κάθε έναν ξεχωριστά σε όσους βοήθησαν
εθελοντικά για τη διοργάνωση.

Άλλα 3 Μετάλλια για
τον Γ.Σ. Γλυφάδας
στο GRAND PRIX
“Δαβιτζόγλεια”
Στην Καβάλα έγινε το τελευταίο Γκραν Πρι στίβου
της σεζόν με την επωνυμία Δαβιτζόγλεια,
το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017.
Η διοργάνωση, η οποία εντάχθηκε για πρώτη φορά
φέτος στη σειρά αγώνων, εστέφθη με επιτυχία και
δεν έλειψαν οι καλές επιδόσεις.
Η Ανθή Κυριακοπούλου κατέλαβε τη 2η θέση με νέο
ατομικό ρεκόρ στα 800μ, 2.05.35. και η Ελένη Λευ-

κοπούλου την 3η θέση με 2.08.45 . Η Ευαγγέλια Ζυγόρη στα 400μ. πήρε την 3η θέση με 55.60.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ20
Πολλές υποσχέσεις από τους νέους αθλητές
Με δύο μετάλλια αλλά και 13 αθλητές και αθλήτριες
στην πρώτη 12άδα των αγωνισμάτων τους ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών, στο Γκροσέτο
της Ιταλίας.
Ο Μίλτος Τεντόγλου δίχως αμφιβολία ήταν το πρόσωπο των αγώνων από ελληνικής πλευράς, αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος.
Εξίσου εντυπωσιακός ήταν και ο Οδυσσέας Μουζενίδης, που κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο και πέτυχε
πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαιροβολία. Μεγάλη αξία
έχει και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι
αθλητές και αθλήτριες κατάφεραν να ξεπεράσουν
τους εαυτούς τους και να πετύχουν πανελλήνια και
ατομικά ρεκόρ.

Ενας από αυτούς που κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν ο
Θάνος Καλάκος στα 800 μέτρα. Ο 19χρονος έφτασε
στον τελικό, αφού νωρίτερα είχε κάνει πανελλήνιο

ρεκόρ στον ημιτελικό. Με πανελλήνιο ρεκόρ πανηγύρισαν την κατάκτηση της έκτης θέσης και τα παιδιά
της ομάδας 4x100 μέτρα. Οι Ζήκος, Γκαραγκάνης,
Παππάς και Αρβανίτης έδειξαν πως όταν υπάρχει ταλέντο και συνδυάζεται με ομαδική δουλειά, τότε μπορεί να έρθει η επίδοση και η διάκριση σε μια μεγάλη
διοργάνωση. Οι 16 από τους 35 αθλητές και αθλήτριες που βρέθηκαν στο Γκροσέτο θα συνεχίσουν
στην κατηγορία εφήβων - νεανίδων και την επόμενη
χρονιά, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν την ευκαιρία το
2018 να κάνουν την ομαλή μετάβαση στην κατηγορία

ΕΛΛΑΔΑ (Παπαθεοδώρου): Λούντζης 12 (2), Μιλεν-

των μεγάλων. Στην ομάδα μετείχαν και αθλητές και
αθλήτριες της κατηγορίας Κ18, όπως η Μαρία Μαγκούλια και ο Γιώργος Μηλιαράς, που έφτασαν στους
τελικούς τους αγωνισμάτων τους. Η άτυχη στιγμή
του τετραημέρου ήταν το σπάσιμο του κανταριού του
Εμμανουήλ Καραλή, που πιθανώς να του στέρησε και
την πρόκριση στον τελικό του επί κοντώ, εκεί όπου
θα διεκδικούσε ένα μετάλλιο.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Μαύρος - Ταγαρόπουλος
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στη λίμνη
Κόμο της Ιταλίας, οι Νίκος Μαύρος - Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και πήραν την πρώτη θέση σε σύνολο 21
σκαφών από 8 χώρες.
Στις οκτώ ιστιοδρομίες οι αθλητές του ΝΟΘ τερμάτισαν στις θέσεις 1, 8, 1, 1, 1, 1, 3, 1 και με 9 βαθμούς
ποινής στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Δεύτερους άφησαν τους Ελβετούς Μ. και Ζ. Στάινερ με
18β. και τρίτους τους επίσης Ελβετούς Μ. Ρούστερχολζ - Μ. Γκλόορ με 27 βαθμούς.
Στο μεταξύ, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο
Α. Μόνος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λέιζερ 4.7
youth που ολοκληρώθηκε στο Νιούπορτ του Βελγίου.

Στην κορυφή της Ευρώπης η Εθνική Ελλάδας
Μπάσκετ Νέων ανδρών
Την πρώτη θέση αήττητη πήρε η Εθνική ομάδα Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ νέων ανδρών, κατακτώντας το
χρυσό μετάλλιο μετά και τη νίκη με 65-56 επί του Ισραήλ στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο του Ρεθύμνου,
το βράδυ της Κυριακής 23.7. Αν και ξεκίνησε νευρικά
τον αγώνα, σταδιακά από το δεύτερο δεκάλεπτο η
ελληνική ομάδα βελτιώθηκε τόσο στην άμυνα όσο και
στην επίθεση, και κατάφερε να ελέγξει τον αγώνα και
να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ,
που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει
ουσιαστικά. Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο
πήρε η Γαλλία, που κέρδισε εύκολα 72-58 την Ισπανία
στο μικρό τελικό.
Με νταμπλ - νταμπλ σε πόντους (10) και ριμπάουντ
(10), ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του Ευρωμπάσκετ, ενώ ο
πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 15 πόντους, Αντώνης
Κόνιαρης, κέρδισε μία θέση στην κορυφαία πεντάδα
της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 9-16, 26-23, 48-41, 65-56

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στον χρυσό στολίσκο των 59 σκαφών και μετά από
10 κούρσες ο ιστιοπλόος του ΣΕΑΝΑΤΚ κατέκτησε
την 6η θεση με 66 βαθμούς.

Καλά πήγε και ο Δ. Κέρκουλας, ο οποίος πήρε την 13η
θέση, ενώ ο Γ. Πουζμπούρης ήταν 41ος με 170β. και ο Ν.
Γκιώνης 55ος με 224 βαθμούς. Στον αργυρό στολίσκο επίσης των 59 σκαφών έτρεξε ο Χ. Π. Τσέτσος, ο οποίος τερμάτισε 7ος με 116 βαθμούς.
Στον χάλκινο στολίσκο και σε 58 σκάφη ο Ε. Τσάμης ήταν 13ος
με 168β., ο Α. Σχινάς 31ος με 231β., ο Ε. Σταματόπουλος 41ος
με 261β. και ο Ε. Κόλλιας 58ος με 344 βαθμούς.

Νέα σύνθεση στον
Α.Ο. Βουλιαγμένης

τίγιεβιτς, Κόνιαρης 15 (5 τρίπ., 6 ριμπ.), Φλιώνης 2,
Καρράς 6, Σκουλίδας, Δίπλαρος 8 (1), Αγραβάνης,
Χρηστίδης 9, Χαραλαμπόπουλος 10 (2 τρίπ., 10 ριμπ.),
Μουράτος 3, Τάταρης.
ΙΣΡΑΗΛ (Κάτας): Αρτζι 7 (1 τρίπ., 8 ριμπ.), Μπένι,
Ρούινα, Μόσκοβιτς, Μπλατ 10 (7 ασ., 6 λαθ.), Χούμπερ 4, Ραμπίνοβιτς, Σαπίρ, Ναβόν 7 (1), Κόπερμπεργκ
5 (7 ριμπ.), Νάτσια, Ζούσμαν 23 (5 τρίπ., 7 ριμπ.).

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης που εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης στις 16 Ιουλίου 2017.
Η σύνθεση του νέου ΔΣ του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης είναι η ακόλουθη:
Ασλανίδης Ιωάννης – Πρόεδρος
Μπέττας Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος
Χρυσούλη Φωτεινή – Γενική Γραμματέας
Τσιλιβάκος Γιώργος – Ταμίας
Χατζηνικολάου Περικλής – Γενικός Αρχηγός
Φασουλά Χρύσα – Μέλος, Έφορος Βόλεϋ
Στυλιαράς Θανάσης – Μέλος, Έφορος Στίβου
Μακρόπουλος Πολυχρόνης – Μέλος, Έφορος Μπάσκετ
Ισμαήλος Νικόλαος – Μέλος, Έφορος Ποδοσφαίρου
Ως αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι: Κόκκολα Αγγελική, Μιχαλάς Σταμάτης, Perez Olarte Κωνσταντίνα

