«Κανένας νόμος δεν θα
ψηφιστεί στην Ελληνική
Βουλή, αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από
τους δανειστές!»...
23ο

«Είσαστε στα καλά σας;
Είσαστε σοβαροί;»
Είναι μια φράση που συνηθίζει ο Μάκης Βορίδης
όταν θεωρεί πως πρέπει να «θυμώσει»!

3ο Μνημόνιο, Aύγουστος 2015

€

“Eξυπνες” διαβάσεις πεζών
τοποθετεί η Περιφέρεια

«Είσαστε σοβαροί;», είπε απευθυνόμενος με ιδιαίτερα οξύ τόνο στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Τζανακόπουλο, κατά τη
συζήτηση στη Βουλή, στην αρχή της Εβδομάδας,
για τις συμπλοκές στα Εξάρχεια με ακραία φαινόμενα βίας, που είχαν παρατηρηθεί την 8η Δεκεμβρίου επέτειο της Εκτέλεσης εν ψυχρώ, από
αστυνομικό όργανο, του Αλεξη Γρηγορόπουλου.

200
“έξυπνες”
διαβάσεις

Βορίδης: «Είστε σοβαροί στη ΣΥΡΙΖΑ; Είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα που να λέει πως επειδή
υπήρξαν – αν υπήρξαν – τέτοια
περιστατικά*, εσείς δεν προσέρχεστε για να δημιουργηθεί
συναίνεση, απέναντι στις
τουρκικές προκλήσεις;»

σχολιάζει ο
Κώστας Βενετσάνος

(* αναφέρεται στα έκτροπα των
ΜΑΤατζήδων που «ξεβράκωσαν» έναν νεαρό, επειδή τον
θεώρησαν ύποπτο, και άλλες
βιαιότητες)

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Δ. Τζανακόπουλου, πως «αν αυτά συμβαίνουν σε δημόσια
θέα τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τις κλειστές
πόρτες των κρατητηρίων; Είχαμε καταγγελίες
για ουρλιαχτά στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων.
Εχουμε βασανιστήρια στην Ελλάδα;» και συμπλήρωσε «Δεν μπορεί να υπάρξουν οι όροι για
στοιχειώδη πολιτική συνεννόηση. Τορπιλίζετε το
πολιτικό κλίμα σε μια περίοδο που χρειάζεται συνεννόηση για τα ελληνοτουρκικά».
Θεωρώ ότι η παρατήρηση – συσχετισμός είναι
απόλυτα σωστός, από πλευράς τουλάχιστον κοινωνικής ψυχολογίας. Aλλά οι βουλευτές μας γενικώς, είναι μεν πολιτικοί αλλά δεν είναι
πολιτικοί επιστήμονες· είναι συνήθως, κακοί εμΣυνέχεια στη σελίδα 2
πειροτέχνες.

80 χρόνια ΕΔΙΠΤ
σελίδα 15

στην Αττική
ανήγγειλε ο
Γ. Πατούλης
Σελίδα 7

Παγώνουν οι
ενστάσεις του δημοσίου
στο Δήμο Σαρωνικού και
Λαυρεωτικής

ΠΑΛΛΗΝΗ
Εγκαινιάστηκε η πρώτη
μονάδα παραγωγής
μηχανημάτων Ανακύκλωσης

σελίδα 3

σελίδα 12

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
μεταβίβασε αρμοδιότητες
στις Κοινότητες
σελίδα 6

Ρεσιτάλ Πιάνου
στο Κορωπί

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Το αποτύπωμα
του τ. Διοικητή
Θ. Ρούπα
σελίδα 14

σελίδα 13

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com
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“Είσαστε στα καλά σας;”

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
και εσωτερική ΦΑΓΩΜΑΡΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1
Το αυτό ισχύει δυστυχώς και για πολλούς δημοσιογράφους, εκτός και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
Στην έκφραση δημόσιας γνώμης δικαιολογείται το
λάθος, η λανθασμένη εκτίμηση. ΔΕΝ δικαιολογείται γνώμη με άγνοια.

Διαβάστε ακόμη
ΣΟΛΩΝ: “τοις κοίνων χρήμασι πειθόμενοι” Γιάννης Κορναράκης
Σελ. 8
Παραμονή Χριστουγέννων
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ερχεται η ψηφιακή δικτατορία

«το δε κακώς (άρχειν) ...ασυμφόρων εστίν αμφοίν»1
Κι έχει δίκιο στ’ αλήθεια ο Αριστοτέλης στην παραπάνω διαπίστωση, γιατί αν κάθε φορά που παραπατάμε, σπάζαμε το πόδι μας στο ξύλο, επειδή
δεν εκτέλεσε σωστά τις εντολές του εγκεφάλου –
που εξουσιάζει – στο τέλος θα μέναμε κουτσοί.
Γιατί οι σχέσεις εξουσίας και «υπηκόου» - πολίτη
πρέπει να στηρίζεται στην κοινότητα συμφερόντων
και σ’ αισθήματα φιλίας. Κι αν η σχέση αυτή δεν
στηρίζεται σ’ αυτό, λέει ο μεγάλος φιλόσοφος,
«αλλά στο νόμο και στη βία» - «νόμος και τάξη» θα είχαμε ολέθριο αποτέλεσμα, γιατί η πολιτική
εξουσία ασκείται πάνω σε ελεύθερους και ίσους
πολίτες· «...η δε πολιτική, ελευθέρων και ίσων
αρχή»1.

Μετέωρα πολλά δημοτικά έργα με την
Σελ. 16
κατάργηση του “ΦιλόΔημος”
Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ
Σελ. 17

Πεζογέφυρα στη Λεωφ. Κ. Καραμανλή
Σελ. 17
στη Βούλα Ι. Δημητριάδης
Τέλη κυκλοφορίας σε τρακτέρ και αλιευτικά σκάφη
Σελ. 16

Η ντροπιαστική εικόνα που έκανε το γύρο του διαδικτύου. Και αναρωτιόμαστε: γιατί τα ΜΑΤ δεν φορούν
σήμα και δεν έχουν αριθμό, όπως τόνισε σε φοιτητή,
που έχει κάνει καταγγελία, ΜΑΤατζής: «δεν έχω
ούτε σήμα, ούτε αριθμό. Αν θέλω σε σκοτώνω τώρα
και σε στέλνω γυμνό στη μάνα σου»!!!

Και πράγματι και αναντίρρητα θαρρώ, για τους εχέφρονες ισχύουν τα παραπάνω, αφού για να υπάρξει, η αναγκαία βεβαίως, εθνική ομοψυχία, πρέπει
να υπάρχει ομόνοια και ομοθυμία στην κοινωνία και
για να υπάρξουν αυτά πρέπει να υφίσταται, όσο το
δυνατόν, για να μην πω απόλυτα, κοινότητα συμ-

Βαριά πρόστιμα για την κακομεταχείΣελ. 18
ριση των ζώων
Θεμελιώθηκε το Ωνάσειο Εθνικό ΜεταΣελ. 20
μοσχευτικό Κέντρο

Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο, έστω στοιχειωδώς,
στις συζητήσεις στα τηλεπαράθυρα και ακόμη οδυνηρότερο, στη Βουλή; Γιατί έχω την αίσθηση, την
οδυνηρή και απεχθή αίσθηση, ότι οι αντιπαραθέσεις των κομματικών αντιπάλων αναδίδουν οσμή
«πολιτικού χουλιγκανισμού».
Και διερωτώμαι αλήθεια, υιοθετώντας το ερώτημα
του Βορίδη, αλλ’ απευθυνόμενος σε όλους τους
πολιτικούς και ιδίως στον ίδιον, ως «πάρθιον
βέλος», είσαστε

Η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
συνεδριάζει
Σε Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση καλεί το
Τοπικό Συμβούλιο της ενότητας Βουλιαγμένης του
Δήμου ΒΒΒ, την Τρίτη 17/12 και ώρα 7 μ.μ. με θέμα
εκταφές και αναδιάταξη τμημάτων του Κοιμητηρίου.

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

Ζητάτε την αναγκαία, επαναλαμβάνω, εθνική συναίνεση κι από την άλλη χτυπιόσαστε σαν τα κοκόρια;
Τί κομματική φαγωμάρα είν’ αυτή, την οποία προσπαθείτε να μεταφέρετε και στην κοινωνία – που
εν μέρει, δυστυχώς, το επιτυγχάνετε – ενώ στους
περισσότερους φαντάζομαι, προξενείτε απέχθεια.

Αντ’ αυτών έχει επικρατήσει η ιδιοτέλεια και η κομματοκρατία και αφετέρου η συνακόλουθη ιδιώτευση και αδιαφορία για την πολιτική και τη
συμμετοχή σ’ αυτήν, με διάθεση διαλεκτικής δημιουργίας· όχι καταστροφικής αντιπαράθεσης.
Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει ν’ αναπτύξω το θέμα.
Θα το κάνω σε κατάλληλο χρόνο. Σήμερα, απλά
σχολίασα.
Αξίζει μόνο να θυμηθούμε την ξυγγραφή του Θουκυδίδη για τα κόμματα (σ’ ελεύθερη μετάφραση):
«...Οι σύνδεσμοι αυτοί (τα κόμματα) δεν αποβλέπουν σε νόμιμα ωφελήματα τόσο, όσο στην απόκτηση δύναμης παράνομης και άδικης. Η δε
συνδιαλλαγή δε στηρίζεται τόσο στο ήθος και την
εντιμότητα, όσο στη συνενοχή τους σε άνομες
πράξεις»2.
――――――
1. Αριστοτέλης: “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, βιβλ. Α΄, 1255b, 10-23 («ασυμφόρως εστίν αμφοίν» = ασύμφορο και για τα δύο μέρη· άρχοντες
και αρχόμενους).
2. Θουκυδίδης “ΙΣΤΟΡΙΑ”, βιβλ. Γ΄, 82,6.

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
------Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

σοβαροί;

Η εθνική συναίνεση και συνοχή απαιτεί μακροχρόνια προσπάθεια και τριβή. Μελέτη και σκέψη.
Σκέψη και μελέτη και διάλογο και δημοκρατική συνείδηση και χαρακτήρα. Και οπωσδήποτε ανιδιοτέλεια - “άχρηστη” στην εποχή μας ιδιότητα, που έχει
περιπέσει, αν όχι στη χλεύη, στην ανυποληψία, σίγουρα, της ουτοπίας, όπως και άλλες παρόμοιες
ιδιότητες που συμπύκνωναν εκείνη την αξιολάτρευτη ιδιότητα του κοινωνικού ανθρώπου - πολίτη, που οι αρχαίοι αποκαλούσαν αρετή.

Σελ. 10

“Ο εθελοντισμός για ένα μέλλον
χωρίς αποκλεισμούς”
Σελ. 12

Ι. Δόγκα

φερόντων και καλές τουλάχιστον σχέσεις των
μελών της κοινωνίας και οπωσδήποτε της πολιτικής εξουσίας και των πολιτών.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές: Ιδιώτες 10 €, Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Παγώνoυν οι ενστάσεις του Δημοσίου
στο Δήμο Σαρωνικού & Λαυρεωτικής
Οπως είχαμε ανακοινώσει, συμμεριζόμενοι την αγωνία των κατοίκων, που βρέθηκαν ξαφνικά στον “αέρα” με συστημένες
επιστολές από την εταιρεία Κτηματολόγιο, που τους ενημέρωνε ότι δεν είναι
δικοί τους οι τίτλοι ιδιοκτησίας που κατέθεταν, στις περιοχές της Σαρωνίδας και
μέρος της Λαυρεωτικής, κάτοικοι, δήμαρχοι, βουλευτές της περιοχής κινήθηκαν
να παρέμβουν και να σταματήσουν τις ενστάσεις, πράγμα που τελικά έχει αίσιο
τέλος.
Βουλευτές της περιοχής και οι δήμαρχοι
και των δύο δήμων κινήθηκαν με παρεμβάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο, να ανασταλούν προκειμένου να ψηφιστεί
τροπολογία, που θα προβλέπει το πάγωμα των ενστάσεων της Κτηματικής

Υπηρεσίας του Δημοσίου.
Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία δημοτικών συμβουλίων με επικεφαλής τους δημάρχους Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου και
Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, συναντήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών με τον
αρμόδιο Υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο την Πέμπτη 12/12/19, όπου κατέθεσαν και σχετικό υπόμνημα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, τους ενημέρωσε ότι έχει ήδη
κατατεθεί τροπολογία, σε νομοσχέδιο
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία
θα ψηφιστεί σήμερα Παρασκευή 13/12. Η
τροπολογία προβλέπει το πάγωμα της
αποστολής των ενστάσεων της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου προς τους

ιδιώτες καθώς επίσης το πάγωμα για 4
μήνες της εκδίκασης όλων των υποθέσεων του Κτηματολογίου που απορρέουν
από την δικαστική απόφαση 1151/1872.
Στο διάστημα αυτό η ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύτηκε ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση.
Το ακριβές κείμενο της τροπολογίας
φέρει τις υπογραφές των υπουργών Χρ.
Σταϊκούρα και Κωστή Χατζιδάκι και έχει
ως εξής:

«H εξέταση των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α΄114)
αναστέλλεται μέχρι τις 30.4.2020 για ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1151/72
απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’
αριθμ. 116/68 και 698/76 αποφάσεις του
Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθμ.
110/78 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικό της Περιφέρειας Αττικής».
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Συλλογή Παιχνιδιών για τα
παιδιά του “Ελπίδα”
από το Δήμο Κρωπίας
Η εθελοντική ομάδα ταου Δήμου Κρωπίας (Ε.Ο.Δ.Κ) με
ανακοίνωσή της αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να
διοργανώσει μια δράση για τον σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», που έχει ως στόχο την
συγκέντρωση παιχνιδιών για τα παιδιά που έχουν
ανάγκη την στήριξη και την αγάπη μας ώστε να συνεχίσουν να παλεύουν.
Η εθελοντική ομάδα προσκαλεί τους πολίτες του Κορωπίου, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου καθώς και το διήμερο, Σάββατο 21 και Κυριακή
22 Δεκεμβρίου 2019 στην Έδρα της Πολιτικής Προστασίας-Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου
(διασταύρωση λεωφ. Αγίας Μαρίνας και Ηφαίστου στη
θέση «Μπότα») από τις πρωινές ώρες μέχρι 2 το μεσημέρι να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα με όποιον
τρόπο μπορεί ο καθένας ώστε να μαζευτούν όσα περισσότερα παιχνίδια είναι δυνατόν.
Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 η ομάδα θα μοιράσει
τα παιχνίδια στην ογκολογική μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»
Η ΕΟΔΚ παρακαλεί τα παιχνίδια να είναι κατά προτίμηση καινούργια, σε καλή κατάσταση και καθαρά

Συζήτηση για την Εφηβεία
Το 1ο Γυμνάσιο Βάρης σε συνεργασία με τον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διοργανώνουν εκδήλωση - συζήτηση για την Εφηβεία, την Τετάρτη 18
Δεκεμβρίου 2019 στις 18.00, με ομιλήτρια την Ψυχολόγο του Δήμου Μάλεση Γεωργία.
Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του σχολείου και
θα επιχειρήσει να εξερευνήσει πώς η σχέση των γονέων επηρεάζει τη συναισθηματική ανάπτυξη του
παιδιού και τις δυναμικές που μπορεί να δημιουργήσει μέσα στην οικογένεια.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 18:00 - 20:00
«Ένα δώρο για τον καθένα» της Birdie Black. Δραματοποιημένη αφήγηση με συνοδεία μουσικής.
Συμμετέχουν τα Θεατρικά Εργαστήρια του Δήμου Σαρωνικού και ο μουσικός Στάμος Καπέλλος.
Για παιδιά 4 – 12 ετών. Με προεγγραφή.
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων.
«Χριστούγεννα στο χωριό» από την Κοινότητα Καλυβίων
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 19:00
Εργαστήρι Καλάντων και παρουσίαση του CD του
Κ.Ε.Π.Ε.Μ. «Ανοίξετε την πόρτα σας» με κάλαντα από το
αρχείο του Σίμωνα Καρά 1958 - 1976.
Από τον Δημήτρη Ματζούρη, δάσκαλο παραδοσιακού τραγουδιού, υπεύθυνος αρχείου του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.
Οργάνωση: Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων.
Στην αίθουσα Σαράντη στην κεντρική πλατεία Καλυβίων.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
με την “Ευρυάλη” Βούλας
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, προσκαλεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του, την
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 13.30 στο Κτήμα Μπραϊμνιώτη (οδός Ονείρων & θεάτρου Κορωπί), με φαγητό,
μουσική και χορό. Πληροφορίες 6974017018.

«Θρησκευτική ελευθερία και
επικρατούσα θρησκεία»
Με θέμα «Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία», συνεχίζεται τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ο Β΄
Κύκλος Σεμιναρίων που οργανώνει η Εθνική Επιτροπή για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 16.00 έως τις
18.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (Ακαδημίας 60).
Στο σεμινάριο θα μιλήσουν ο Γιάννης Ιωαννίδης, Δικηγόρος και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ και η Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ και μέλος της
ΕΕΔΑ.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

«Εμμανουήλ Νικολούδης – Άχρους στρατιώτης- Ημερολόγια 1941-1945»
Το «Αρχείο Πολέμου» προσκαλεί στην
ομιλία - εισήγηση του συγγραφέα Υποστράτηγου Ε.Α. Γιάννη Πριόβολου, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019,
ώρα: 19:30 με θέμα: «Εμμανουήλ Νικολούδης – Άχρους στρατιώτης- Ημερολόγια 1941- 1945» με ειδικότερους
άξονες
Ο Εμμανουήλ Νικολούδης γεννήθηκε το
1910 στο χωριό Γαλιά του Νομού Ηρα-

κλείου Κρήτης. Ήταν μόνιμος αξιωματικός
(απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων το
1938). Στις αρχές Απριλίου 1941, όταν οι
Γερμανοί επιτέθηκαν στη γραμμή των οχυρών της Ανατολικής Μακεδονίας, τοποθετήθηκε στο 26ο Σύνταγμα Πεζικού (οχυρά
Δράμας-τομεύς Σογείων). Ύστερα από τη
συνθηκολόγηση (9-4-1941) του Τμήματος
Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ)
αιχμαλωτίστηκε μαζί με πλήθος άλλων
αξιωματικών και οπλιτών από τα γερμανικά
στρατεύματα. Τ Το 1943 βγήκε στο βουνό

αρχικά ως αξιωματικός-αντάρτης της εθνικιστικής οργάνωσης ΠΑΟ (Πανελλήνιος
Απελευθερωτική Οργάνωσις) και στη συνέχεια εντάχθηκε στις τάξεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού
(ΕΛΑΣ) ως στρατιωτικό στέλεχος. Ο Εμμανουήλ Νικολούδης σκοτώθηκε στις
26/12/1948 στον Σοχό Θεσσαλονίκης «εξ
εκρήξεως φιλίας παγιδευμένης χειροβομβίδας». Είχε τότε τον βαθμό του λοχαγού.
Aρχείο Πολέμου: Μηθύμνης 36 Πλ. Αμερικής, τηλ. 210 8676390.

Σάββατο 21 Δεεμβρίου 2019
11:00 - 18:00: Εκδήλωση Αστρονομίας από το Planetarium
on the Go με προβολές μέσα στο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο και Παρατήρηση με τηλεσκόπιο. Ενδεικτικό πρόγραμμα προβολών: www.kalivialibrary.gr και πληροφορίες
για τις προβολές: http://planetariumotg.gr.
Στον πεζόδρομο της πλατείας Καλυβίων. Με σειρά προτεραιότητας.
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019
11:00 - 12:30: «Η μικρή γοργόνα» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Παιδική διαδραστική παράσταση σε σκηνοθεσία Αποστόλη
Ψαρρού. Aπό το Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων.
Με προεγγραφή στο τηλ. 2299320323.
Στην αίθουσα Σαράντη στην κεντρική πλατεία Καλυβίων.
15:00 - 18:00: Εργαστήριο πηλού από τον Κυριάκο Σπυρόπουλο. Στην αίθουσα της Παλιάς Κοινότητας Καλυβίων.

“H ελπίδα των Χριστουγέννων”
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας, καλεί την
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, στην εκδήλωση με θέμα: «“Η
ελπίδα των Χριστουγέννων», με ομιλήτρια την Μαρία
Ιωάννου, Φιλόλογο και πρόεδρο του Αττικού Πνευματικού Ομίλου.

H εκδήλωση θα γίνει στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL
APARTEMENTS”, Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα - (Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7 μμ.
Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

ΕΒΔΟΜΗ
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Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο ΒΒΒ
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.)
διοργανώνουν ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με συ
ναυλίες, παραστάσεις, χορωδιακές βραδιές, χορευτικά, εκ
παιδευτικά προγράμματα, διαδραστικά παιχνίδια,
καλλιτεχνικά εργαστήρια για τα παιδιά και το Χριστουγεν
νιάτικο χωριό και προσκαλούν να ανταποκριθείτε!
Το Χριστουγεννιάτικο χωριό στην κεντρική πλατεία της Βού
λας, θα λειτουργήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, πρωί και
απόγευμα και θα περιλαμβάνει τέσσερις σταθμούς – ερ
γαστήρια, με εναλλασσόμενα εκπαιδευτικά πρoγράμματα:
Εικαστικών, διαδραστικών παιχνιδιών, αθλητικών παιχνι
διών, αφηγήσεωνκουκλοθεάτρου.
Σε όλες τις εκδηλώσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη.
Στη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών έχει οριστεί
συμβολικό αντίτιμο (5 €) που θα διατεθεί για φιλανθρωπικό
σκοπό.

σταση για τα παιδιά, από τους δημιουργούς του «ΤΙΚ ΤΑΚ
ΝΤΟ». Μέσα από το χιούμορ, την πλοκή και την έντονη ρυθ
μικά σκηνική δράση τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία των
Χριστουγέννων μέσα από τον κύκλο των εποχών.
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου: Συναυλία με τη σύμπραξη του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Τριλογία» «Δώστε αγάπη στα
παιδιά» & «Των Αγγέλων τα Τραγούδια» με την 30μελή Ορ
χήστρα Νέων Δίου με τον τενόρο της Εθνικής Λυρικής Σκη

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις
στο Δήμο Κρωπίας
Την Παρασκευή ξεκινάει τις εκδηλώσεις του ο Δήμος Κρωπίας με τον “Σφηττό” με διάφορες εκδηλώσεις.
Την Κυριακή 15/12 στην κεντρική πλατεία: “Τα σπιτάκια
των Χριστουγέννων”.
18.30 στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου, παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου με τίτλο “Εις την Πόλιν”.

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις
στο Δήμο Μαρκοπούλου

Παρασκευή 20/12, 5 μ.μ. Κεντρική πλατεία, χριστουγεννιάτικο πάρτυ από τις σχολές χορού Κορωπίου.
Σάββατο 21/12 - 10.30 π.μ., Χριστούγεννα στα σπίτια των
παραμυθιών, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου προσκαλούν να φωταγωγήσουν
όλοι μαζί το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στη κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, αυτό το Σάββατο 14/12/2019 και ώρα
6 μ.μ., με μια μεγάλη γιορτή και ζωντανή παρουσία της
Σοφίας Βόσσου.

Κυριακή 22/12, ώρα 5μ.μ. Παιδική θεατρική παράσταση “Τα
μαγικά φλουριά των Χριστουγέννων”, στο αμφιθέατρο Κορωπίου.
Παρασκευή 27/12, ώρα 5μ.μ Παιδική θεατρική παράσταση
“Τα Χριστούγεννα του Καρυοθραύστη”, στο αμφιθέατρο
Κορωπίου.

Την Κυριακή 15/12/2019, ώρα 6 μμ., ο DJ Νίκος Γκαραβέλας, θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα στο Λιμάνι
Πόρτο Ράφτη, ενώ θα εξελιχθούν παράλληλες εκδηλώσεις
για παιδιά, όπως το «ζωγραφίζουμε τους κάδους απορριμμάτων του Δήμου» περνώντας θετικά μηνύματα!

Κυριακή 29/12, ώρα 8 μ.μ. “Ταξίδι με χριστουγεννιάτικες
μελωδίες” μουσική παράσταση, στο αμφιθέατρο Κορωπίου.

Εκδηλώσεις ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης

«ΝΤΟΝ ΚΑΡΛΟ»

«Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΒΕΡΝΤΙ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

Εκδηλώσεις στην “Υπατία”
ΩΝΑΣΗΣ - ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ
στο Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ
H “Yπατία” πάει θέατρο, στο έργο “Ωνάσης - τα θέλω
όλα” στο θέατρο “Παλλάς”. Ώρα αναχώρησης 17.30
από Ζεφύρου 2, πίσω από την Πνευματική Εστία.
Συμμετοχή έως την Κυριακή 15/12/2019 κατόπιν συνεννοήσης στο τηλ 6832400636 και 6944583333.

“Δείπνο Ηλιθίων”
Το Δ.Σ του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας Υπατία σας
προσκαλεί στις 8 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη στις 5.30
το απόγευμα, για να παρακολουθήσετε την θεατρική
παράσταση “Δείπνο Ηλιθίων” με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Αναχώρηση από την οδό Ζεφύρου 2 πίσω από
την Πνευματική Εστία Βούλας.
Τηλ 6998958059 Ιφιγένεια Αμοργιανού-Χαντζή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια γνωστών συνθετών που
γράφτηκαν για τα παιδιά, απαγγελίες ποιημάτων από την ηθοποιό
Ιωάννα Σούκου καθώς και προβολή μηνυμάτων της UNICEF με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδιού, ενώ θα ολοκληρωθεί με
εορταστικά τραγούδια, με την υπογραφή σπουδαίων συνθετών
της διεθνούς μουσικής σκηνής. Στη συναυλία θα συμμετάσχει και
η παιδική χορωδία του 2ου Γυμνασίου Βούλας υπό τη διεύθυνση
της Πέρσας Σάφλα. Την καλλιτεχνική διεύθυνση θα έχει ο μαέ
στρος Ν. Πατρής, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει ο
Αλέξης Κωστάλας. Στην εκδήλωση θα συγκεντρωθούν χρήματα
για το Παιδικό χωριό SOS Βάρης.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου: Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Divani Apollon Palace (Αγίου
Νικολάου 10, Βουλιαγμένη)

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου: Παιδικό θέατρο
«Oh! ChristmasThree»! & Εργαστήρια Κατασκευής
 Δημοτικό Θέατρο Βάρης & ώρα 12:00
Μία πρωτότυπη και ανατρεπτική μουσικοθεατρική παρά

Χριστουγεννιάτικο χωριό θα ζωντανέψει την Κυριακή στον
Ιππόδρομο Μαρκοπούλου, ώρα εκκίνησης 12 το μεσημέρι.
Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, “Τα Χαρούμενα Χριστούγεννα
των Ποιητών”, με τη Χορωδία ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου που θα
παρουσιάσει θεατρική αφήγηση.

νής Μπάμπη Βελισσάριο και τις ερμηνεύτριες Ζωή Παπα
δοπούλου και Φιλιώ Σέρβου.
 Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία & ώρα 20.00

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης και η εταιρεία υπηρεσιών
θεατρικού θιάσου ΑΠΟΨΗ, προσκαλούν στη συγκινητική κωμωδία του Ιάκωβου Μυλωνά «Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ».
«Η Ζωγραφιά του Θεού» του Ιάκωβου Μυλωνά, είναι μια
συγκινητική κωμωδία, που δείχνει τι αλλαγές μπορεί να
επιφέρει σε μια οικογένεια, η έλευση ενός παιδιού με ιδιαίτερα χαρίσματα και πόσες υπέροχες στιγμές μπορούμε
να ζήσουμε μαζί του, αν βάλουμε πάνω απ όλα την αγάπη!
Ένα έργο που μιλάει για ένα κορίτσι με ειδικές ανάγκες
που η ιδιοφυία του άλλαξε τον κόσμο.
Μια διεισδυτική ματιά στον κόσμο των ΑΜΕΑ και στον περίγυρο τους.- Το έργο έχει βραβευτεί και τελεί υπό την
αιγίδα της Unesco Πειραιώς και Νήσων!
EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Κείμενο, σκηνοθεσία - Ιάκωβος Μυλωνάς| Βοηθός σκηνοθέτηΜαριάνθη Παραμύθη|Σκηνικά, κουστούμια - Ομάδα ΙΑΜΥ |Φωτισμοί - Ομάδα ΙΑΜΥ, Καλλιτεχνική επιμέλεια - Μαρία Τσολάνα,
Φωτογραφίες| Βίντεο - Απόστολος Γιαννόπουλος| Επιμέλεια Ναλίνη Μαρία Σπαθαράκη
Εστία Ν. Σμύρνης: Κων/νου Παλαιολόγου 1, Ν. Σμύρνη

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (ΚΠΙΣΝ)
Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00 η «ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ» προσκαλεί να παρακολουθήσετε την όπερα του
Τζουζέππε Βέρντι «Ντον Κάρλο» σε μουσική διεύθυνση
του Φιλίπ Ωγκέν και σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Νίκολας Χάιτνερ στη Μεγάλη Αίθουσα της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
Ο «Ντον Κάρλο», η σημαντικότερη μεγαλόπρεπη όπερα
του Βέρντι, παρουσιάζεται - στην ιταλική πεντάπρακτη εκδοχή (Μόντενα) - για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Κόβεντ
Γκάρντεν το 2008 και αποτελεί μια συμπαραγωγή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου, της Μετροπόλιταν Όπερας
της Νέας Υόρκης και της Εθνικής Όπερας της Νορβηγίας
(Όσλο).
• Συμμετοχή: Ζώνη Ε΄: 38€ μέλη & νέοι / 40€ μη μέλη
Ζώνη Δ΄: 48€ μέλη & νέοι / 50€ μη μέλη (περιλαμβάνεται
εισιτήριο όπερας και πούλμαν).
• Αναχώρηση πούλμαν ώρα 17:30 από την Κεντρική Πλατεία Κερατέας.
• Προθεσμία κρατήσεων μέχρι 20/12 (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων). • Πληροφορίες-κρατήσεις στα τηλέφωνα:
6972351959, 6984912459.
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«Διεκδικούμε Μαζί»
Ο Δήμος Κρωπίας φιλοξενεί στην Κοινωνική Υπηρεσία, (οδός Β. Παπαμιχάλη 4, κέντρο Κορωπίου)
την υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της Ε.Σ.Α.μεΑ.
την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 από τις 9:00 π.μ.
έως τις 11:00 π.μ.
Η δράση αυτή προέκυψε ύστερα από συνάντηση
των εκπροσώπων του τριτοβάθμιου κοινωνικοσυνδικαλιστικού φορέα, της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) με την αρμόδια
αντιδήμαρχο, Ελένη Αδάμ και τη συμφωνία να
υπάρξει μια σταθερή συνεργασία με πρώτο
σταθμό την παραπάνω δράση.

ΕΒΔΟΜΗ

Αναστολή εργασιών για να διευκολυνθούν
επιχειρήσεις και καταναλωτές στο Κορωπί
Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
στο Δήμο Κρωπίας πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση για τα έργα αποχέτευσης
ομβρίων της πόλης του Κορωπίου.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο
χρονικός προγραμματισμός των
έργων ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Τ.Υ. Ανατ. Αττικής, Γιάννης
Ασπρουλάκης με τους επιβλέποντες μηχανικούς, μηχανικοί του
Δήμου, η ανάδοχος
εταιρεία
ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ με τον εκπρόσωπο Παύλο Γριτσόπουλο και τους
συνεργάτες μηχανικούς.
Επιδίωξη του Δήμου και ειδικά του
Δημάρχου, όπως ελέχθη, ήταν και

Στο πλαίσιο αυτό οι διοργανωτές προσκαλούν
τους πολίτες, άτομα ΑμεΑ και τις οικογένειές
τους, σε γνωριμία και ανοιχτή συζήτηση για όλα
τα ζητήματα Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και όσων πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, τις παροχές που δικαιούνται και τη Διεκδίκηση των αυτονόητων
Δικαιωμάτων τους σύμφωνα, με την ευρωπαϊκή
και ελληνική κείμενη νομοθεσία.
Παρακαλούνται οι οικογένειες και συνοδοί ατόμων ΑμεΑ αν χρειάζονται χρήση διερμηνείας της
νοηματικής γλώσσας να ενημερώσουν εγκαίρως
την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας στα τηλέφωνα : 210-60 26 441, κιν.: 6976 027 646

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αν.
Αττικής, Αθαν. Αυγερινός, ο Δ/ντής

είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη
όχληση – παρεμπόδιση των υφισταμένων επιχειρήσεων από την εκτέλεση των έργων, κάτι που

συμφώνησαν ο Αντιπεριφερειάρχης
και η ανάδοχος εταιρεία.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι
η ολοκλήρωση όλων των έργων
υποδομής προκειμένου να διαμορφώσει ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης τόσο για τους κατοίκους του
Δήμου όσο και για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στα όριά
του.
Στην συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πλημμυρών
από ακραία καιρικά φαινόμενα, και
θέτουν σε κίνδυνο κατοίκους και
επιχειρήσεις. Με την ολοκλήρωση
του έργου θα λυθεί οριστικά η αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.
O Δήμος ζητάει την κατανόηση των
επιχειρήσεων για όσο χρονικό διάστημα υλοποιούνται τα έργα.
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
φρόντισαν κατά το διάστημα αυτό
να μην εκτελούνται εργασίες και
να απομακρυνθούν τα μηχανήματα
για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων στους προέδρους
των Κοινοτήτων του Δήμου Σαρωνικού
Οπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο
φύλλο, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους
προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του
Δήμου, Αναβύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά.
Έτσι, ο δήμαρχος, με την 1014/11/12/19/αρ. πρ.
20558 απόφασή του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, έχοντας υπόψιν μεταξύ άλλων τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.
Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των (300) κατοίκων, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του ν. 4555/2018
ΦΕΚ 133/Α/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 86 του
του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/2018 περί γενικών διατάξεων των κοινοτήτων.

OI METABIBAΣΕΙΣ
1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα, σε
συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
2. Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού και
των γραφείου που βρίσκεται στην Κοινότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας, σε συνεργασία με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
3. Την συμμετοχή στην Επιτροπή Τουρισμού για την
προβολή και την Ανάδειξη της Πολιτισμικής και Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου, για θέματα που αφορούν στην Κοινότητα (αδελφοποιήσεων κ.λ.π.).
4. Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας
όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων της Κοινότητας, σε συνεργασία με τον αρμόδιους Αντιδημάρχους.
5. Την παρακολούθηση των κοινωνικών προγραμμάτων
του Δήμου (Βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Φαρμακείο κ.λ.π.) που εκτελούνται στην Κοινότητα, σε
συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
6. Την υπογραφή για την προέγκριση των αδειών του

προσωπικού της Κοινότητας με σύμφωνη γνώμη του
Προϊσταμένου Δ/νσης Υπηρεσίας και του Γεν. Γραμματέα του Δήμου.
7. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
8. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων προσχολικής αγωγής, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και την Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου.
9. Την εποπτεία και παρακολούθηση της διαχείρισης
και λειτουργίας του Αλιευτικού Καταφυγίου Π. Φώκαιας σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
10. Την υπογραφή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν αποφάσεως του
Συμβουλίου της Κοινότητας.
Oφείλουμε να συγχαρούμε τον Δήμαρχο για την
πραγμάτωση των δυνατοτήτων αποκέντρωσης, που
του δίνει η κείμενη νομοθεσία, ενέργεια που καταδεικνύει το δημοκρατικό χαρακτήρα του Δημάρχου και
την υγειά αντίληψη αποσυγκέντρωσης των εξουσιών.
Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πεζογέφυρα στη Βούλα
ή “έξυπνη διάβαση πεζών”;
H προαναγγελθείσα Επιτροπή
Διαβούλευσης του Δήμου ΒΒΒ, με
μοναδικό θέμα την υπερύψωση
αερογέφυρας στην παραλιακή,
στο πάρκο Εθν. Αντίστασης, ενώνοντας την πόλη με τη θάλασσα,
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
10.12.19, σε δεύτερη πρόσκληση,
αφού την πρώτη ημέρα, δεν επετεύχθη απαρτία, η οποία μάλλον
ήταν προγραμματισμένη. Προξενεί εντύπωση πάντως, γιατί ήταν
η πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Διαβούλευσης, της νέας
δημοτικής αρχής. Και όταν όλοι οι
φορείς κόπτονται να συμμετέχουν, δεν κατανοούμε όταν καλούνται, γιατί δεν εμφανίζονται.
Η συνεδρίαση άρχισε με καθυστέρηση μιας ώρας περίπου, γιατί
στον ίδιο χώρο συνεδρίαζε ο
ΟΑΠΠΑ, κάτι που δημιούργησε
δυσφορίες στο κοινό.
Η παρουσίαση εξελίχθηκε σε ήπιο
κλίμα. Θέσεις υπέρ και κατά της
πεζογέφυρας υπήρξαν διάφορες.
Βέβαια το θέμα ήταν προαποφασμένο, αφού πριν καν έρθει προς
συζήτηση στην Ε.Δ. είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο!
(ασυμβίβαστο).

Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να
γίνει μια διάβαση που να εξυπηρετεί τους πεζούς, αλλά η αερογέφυρα είναι σε πολλούς
αρνητική, γιατί “κουβαλάει” πολλά
δεινά, πέραν του ότι έχει ένα
υπερβολικό κόστος, σε χαλεπούς
καιρούς. Και μην ακούσουμε το
γνωστό που επανελάμβαναν δήμαρχοι “άλλοι τα πληρώνουν”,
γιατί εμείς τα πληρώνουμε,
άσχετο αν αυτό λέγεται ΕΣΠΑ ή
Φιλόδημος ή ότι άλλο.
Οι περίοικοι, αλλά και πολλοί κάτοικοι της Βούλας δεν την θέλουν,
γιατί θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της πόλης. Ένας τεράστιος
όγκος που θα κόψει την ορατότητα προς τη θάλασσα, θα φέρει
κόσμο στην γειτονιά δημιουργώντας προβλήματα στάθμευσης, θα
αφαιρέσει ένα μεγάλο τμήμα του
πάρκου ένθεν και ένθεν και δεν θα
έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Η περίοικος Ειρήνη Φερέτη, που
παραβρέθηκε στην Ε.Δ. ανέφερε
τους λόγους που δεν πρέπει να
γίνει η γέφυρα (δημοσιεύουμε την
επιστολή της παρακάτω). Μάλιστα

Οι ...”μουρμούρες” των κατοίκων
EΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Προς κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Βούλα, 24 Μαίου 2019
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας εκφράσουμε
την έντονη διαμαρτυρία μας για την επικείμενη ανέγερση,
όπως πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο, σιδερένιας
πεζογέφυρας στην παραλιακή λεωφόρο μεταξύ των οδών
Ήρας και Διός.
Οι κύριοι λόγοι της διαμαρτυρίας μας είναι οι εξής:
Πρώτον, μία τέτοια κατασκευή δεν εξυπηρετεί σημαντικές
κατηγορίες ατόμων όπως: άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μητέρες με καρότσια και παιδιά διότι έχουν να διανύσουν
πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις προκειμένου να φθάσουν
στη γέφυρα και στη συνέχεια να ανέβουν την ανηφόρα,
να κατέβουν κλπ.
Δεύτερον, μια τέτοια κατασκευή είναι αισθητικά εξαιρετικά
επιβλαβής για τον συγκεκριμένο χώρο εκατέρωθεν της παραλιακής λεωφόρου, δηλαδή, το πάρκο και τις ελεύθερες,
χωρίς κτίρια, εκτάσεις δίπλα από την παραλία. Ο όγκος της
κατασκευής θα κυριαρχήσει σε ένα φυσικό περιβάλλον, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία και τη μοναδικότητά του.
Τρίτον, θα ήταν ασυγκρίτως χρησιμότερο και επωφελές
για το σύνολο του πληθυσμού η τοποθέτηση πρόσθετων

η ίδια μαζί με πρωτοβουλία κατοίκων, είχε στείλει επιστολή πριν τις
εκλογές στο δήμαρχο, καταγράφοντας τους λόγους που κρίνει ότι
δεν πρέπει να γίνει, την οποία
όμως ο δήμαρχος δεν ανέφερε
ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τουναντίον μίλησε για «κάποιες
μουρμούρες περιοίκων»...
Tις θέσεις του κατέθεσε με επιστολή και ο Γιάννης Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης μηχανικός, τις οποίες δημοσιεύουμε
στη σελίδα 17.
Διαφωνία εξέφρασε, με στοιχεία,
και η Ενωση Κρητών ΒΒΒ.
Να μπει το αποφασισμένο από
ετών φανάρι ...χθες, ήταν η θέση
της πλειοψηφίας.

H πρώτη “Eξυπνη”
διάβαση πεζών στο
Καλλιμάρμαρο
από την
Περιφέρεια Αττικής
Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, εγκαινίασε την πρώτη, όπως είπε,
έξυπνη και σύγχρονη διάβαση πεζών στην Ευρώπη,
μπροστά στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, στην Αθήνα!
«Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτούμε μια νέα εποχή
για τη βιώσιμη κινητικότητα και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών», σημείωσε ο Γ. Πατούλης και μαζί
με τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο διέσχισαν, πρώτοι μια από τις «έξυπνες» και σύγχρονες
διαβάσεις της Ευρώπης, η οποία δημιουργήθηκε από
την Περιφέρεια Αττικής.

Τον δρόμο, νομίζω, ότι τον δείχνει ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και είναι η κατάλληλη στιγμή,
να αλλάξει την απόφαση ο Δήμος,
και να αποφασίσει να γίνει όπως η
“έξυπνη διάβαση πεζών στο Καλλιμάρμαρο”, που εγκαινιάστηκε
την Πέμπτη 12/12. Αλλωστε ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι θα
γίνουν 200 τέτοιες στην Αττική.
Αννα Μπουζιάνη

φωτεινών σηματοδοτών με τα αντίστοιχα προειδοποιητικά φώτα, τα οποία, όχι μόνον θα διευκολύνουν την διέλευση των πεζών με ασφάλεια και χωρίς περιττές
διαδρομές αλλά και, θα αποτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας και κατ’ επέκταση τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων.
Τέταρτον, είναι γνωστό ότι κάποιες φορές η αδυναμία
διαρκούς ελέγχου, επίβλεψης και γενικά ο αφύλακτος χαρακτήρας τέτοιων κατασκευών μπορεί να αποτελέσει
εφαλτήριο για επικίνδυνες, καταστροφικές και αυτοκαταστροφικές πράξεις.
Τέλος, τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας με την αυξημένη
κίνηση των επισκεπτών στην περιοχή μας, η ανέγερση
μιας τέτοιας κατασκευής θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για εμάς τους μόνιμους κατοίκους,
που ομοίως αναζητούμε λίγη ξεκούραση και επιθυμούμε
να απολαύσουμε τη γειτονιά μας, λόγω των πολλών παρκαρισμένων αυτοκινήτων, του θορύβου κτλ
Ευελπιστώντας ότι η διαμαρτυρία μας θα εισακουσθεί και
θα υπάρξει προεκλογικά η δέσμευσή σας ώστε να μην τοποθετηθεί μία κατ’ ουσίαν περιττή, άχρηστη, επικίνδυνη
και αντιαισθητική κατασκευή σε ένα από τα ωραιότερα
σημεία της πόλης μας.
Με εκτίμηση
Εκ μέρους της πρωτοβουλίας δημοτών και κατοίκων των
οδών Ήρας, Διός, Νηρέως, Δημοκρατίας, Βασ. Παύλου
Ειρήνη Φερέτη
(στοιχεία επικοινωνίας: email feretii@hotmail.gr)

Η διάβαση που εγκαινιάστηκε έχει ειδικό ακρυλικό
φωσφορίζον υλικό με κρυστάλλους, ενώ ο φωτισμός LED μεταβάλλεται ανάλογα με τις υποδείξεις
του φωτεινού σηματοδότη.

Προβλέπονται άλλες 200 διαβάσεις
Ειδικός πομπός μετάδοσης ηχητικών και παλμικών
σημάτων ειδοποιεί πολίτες με προβλήματα όρασης.
Όπως ανακοίνωσε αμέσως μετά ο Περιφερειάρχης η
Περιφέρεια Αττικής στοχεύει τμηματικά να θέσει σε
εφαρμογή συνολικά 200 έξυπνες διαβάσεις.
Σ.Σ. Μήπως, θα πρέπει να τον μιμηθεί ο δήμαρχος
των ΒΒΒ και να αφήσει την απαρχαιωμένη άποψη
της αερογέφυρας;;
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

ΣΟΛΩΝ:
“Τοίς κείνων χρήμασι πειθόμενοι”
Είθισται οι λαοί σε στιγμές χαλεπές του βίου, να αναζητούν αιτίες και ενοχές για την κατάντια τους, φέρνοντας ταυτόχρονα στη μνήμη τους ό,τι έτυχε να
συμβεί σε παρόμοιες καταστάσεις στον παρελθόν.
Και αυτό το βέλος των χρονικών γεγονότων, με
αστάθμητη διαδρομή, είτε χαοτική είτε και ευθεία, και
κάθε φορά με διαφορετική κατεύθυνση περιέργως
σκοντάφτει μπροστά στον ίδιο κόμπο των ίδιων καταστάσεων, που περιστρέφει την ανθρώπινη ιστορία
στον ίδιο επαναλαμβανόμενο καμβά επάνω σε μια
πλουραλιστική πραγματικότητα.
Το είχε πει, άλλωστε και ο Λατίνος ιστορικός Τίτος Λίβιος: «Μελετώντας στην ιστορία την ανθρώπινη συμπεριφορά θα μπορέσεις να δεις τί αρχίζοντας άσχημα
τελείωσε και άσχημα, να μάθεις δηλαδή αυτό που εσύ
πρέπει να αποφεύγεις».
Τα ανθρώπινα γεγονότα λοιπόν και οι πράξεις συνεχώς
επαναλαμβάνονται και από τα παθήματα μαθαίνομε.
Αλλά οι άνθρωποι φταίνε οι θεοί, συνέχεια μας λένε.
και οι ξένοι, που αυτοί μας επιβουλεύονται, φταίχτες
είναι. Αλλά οι πρόγονοι «Συν Αθηνά και χείρα κίνει»
από τα βάθη των αιώνων.
Και ο Σόλων, ο γιoς του Εξηστεκίδη, νομοθέτης μα και
ποιητής με το ελεγειακό του έργο “Ευνομία” έρχεται
σύμβουλος και φιλικά φροντίζει για την κατανομή των
ευθυνών επάνω στη διαχρονική κατάντια της Πόληςκράτους.
Διαβάζομε σχετικά παρακάτω στην αρχαία γλώσσα το
κείμενο σε σταχυολόγηση, αλλά και ταυτόχρονα το
πλήρες σε ελεύθερη μετάφραση.
«Η πόλη η δική μας ποτέ δεν πρόκειται να χαθεί, από
αποφάσεις του Δία ή και θελήσεις των άλλων θεών.
Γιατί η Παλλάς Αθηνά, μεγαλόπνοη κόρη παντοδύναμου πατέρα, κρατά τα χέρια πάνωθέ της.
Αντίθετα όμως, των αστών των ίδιων η βούληση (γενικά) είναι αυτή που την καταστρέφει, όσο μεγάλη
πόλη και να είναι, αλλά συνάμα και η έλλειψη σύνεσης
και η υποδούλωσή τους στο χρήμα· (αὐτοὶ δὲ φθείρειν
μεγάλην πόλιν βούλονται χρήμασι πειθόμενοι).
Την ίδια ευθύνη έχουν και του δήμου οι ηγέτες όταν
είναι ανίκανοι να συγκρατήσουν την υπερβολή και να
απολαύσουν ένα γιορταστικό συμπόσιο με την πρέπουσα τάξη και πνευματική ησυχία… αλλά επιδίδονται
στο να μαζεύουν (ασύστολα) πλούτη ενδίδοντας στην
όποια απέναντι του συνόλου ή και μεμονωμένη αδικία.
(δήμου θ᾽ ἡγεμόνων ἄδικος νόος, οἷσιν ἑτοῖμον ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν ὕβριος)...
Ακόμα δε, όταν μη φειδόμενοι των περιουσιών, ούτε
των ιερών ούτε του δημοσίου, κλέβουν προκλητικά

ΕΒΔΟΜΗ

από παντού, και ούτε στης Δικαιοσύνης τα σεβάσμια
θεμέλια δεν αποδίδουν τον προσήκοντα σεβασμό, (οὐ
γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον, οὐδὲ παρούσας εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτός ἐν ἡσυχίη).
Η Δικαιοσύνη όμως που κρατά σφιγμένο το στόμα της,
έχει πλήρη συνείδηση των όσων έγιναν, των όσων γίνονται και των όσων θα γίνονται και κάποια στιγμή
μέσα στον χρόνο καταφθάνει για να επιβάλει ποινές.
Κι έρχεται σκληρή με την τιμωρία της.
Πληγή είναι όλα αυτά τα κακά και κατατρώγουν την
πόλη, την πόλη που τώρα ταπεινωμένη σταδιακά υποδουλώνεται.
Και ταλανίζεται από εμφύλιες συγκρούσεις και φατρίες των αδικούντων που τέρπονται, και φτωχούς οι
οποίοι στο άνθος την ηλικίας τους σαν δούλοι πωλούνται στα ξένα, φυλακισμένοι και ταπεινωτικά καθηλωμένοι στα δεσμά τους.
Η (έκρυθμη) αυτή κατάσταση (σταδιακά) εξελίσσεται
σε πληγή αναπόφευκτη. Σύντομα δε η αγαπημένη πόλη
καταλύεται, πέφτει στα χέρια των εχθρών και πνίγεται
στις συνωμοσίες που χαροποιούν τους πρωταιτίους της
αδικίας.
Κοινή είναι η συμφορά που πλήττει τον κάθε πολίτη και
χτυπά την πόρτα του· και ούτε οι πύλες κι οι (υψηλοί)
αυλόγυροι δεν οφελούν πια για να την κρατήσουν έξω
(τη συμφορά).
(Οὕτω δημόσιον κακόν ἔρχεται οἴκαδε᾽ἐκάστου
αὔλειοι δ᾽ἔτι ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι, υψηλόν
δ᾽υπέρ ἔρκος ὑπέρθυρεν)

«Το μη συναλγείν
μηδε συννοσείν τη πατρίδι»

Τότε (όμως) εκείνη, δηλαδή η συμφορά, πηδώντας τον
ψηλό φράχτη, όλους τους καταδιώκει και πετυχαίνει
ακόμα και όποιον έχει καταφύγει στις πιο κρυφές γωνιές του σπιτιού του. (εὗρε δὲ πάντως, εἰ καί τις φεύγων ἐν μυχῶι ἦι θαλάμου).
Αυτό (εν συμπεράσματι) μάς λέγει ο Σόλων, είναι το
μάθημα που επιθυμώ να διδάξω στους Αθηναίους: ότι
δηλαδή άπειρα είναι τα κακά που γεννά η Δυσνομία,
(δηλαδή η κακή και μεροληπτική διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων και η υπέρ των ολίγων απονομή του
δικαίου).
Ότι “κακά πλείστα πόλει η Δυσνομία παρέχει”, ενώ η
Ευνομία αποκαθιστά τη γενική τάξη και αρμονία, και
γενικά όταν χρειαστεί, δεν διστάζει να περάσει και τις
αλυσίδες στον αδικούντα· (καί θαμά τοῖς ἀδίκοις ἀμφιτίθησι πέδας).
Ακόμη η Ευνομία ό,τι είναι τραχύ το λειαίνει, παύει τις
υπερβολές, αποδυναμώνει την ύβρη, και μαραίνει πάνω
στην ακμή τους της αμαρτίας τ᾽ άνθη· τις στρεβλές
κρίσεις τις ευθύνει (ισιώνει, αντιμετωπίζει)· την υπερηφάνεια την κατευνάζει· διαλύει κάθε μορφή διχοστασίας·
θέτει τέρμα στη χολή του λόγου της οξύθυμης έριδας·
και χάρη σ’ αυτήν ( δηλαδή την Ευνομία) τα “ανθρώπινα” αποκτούν το δικό τους μέτρο και ξαναβρίσκουν
τη σοφία τους.

Η άτη, η ύβρις, η απληστία, η υπεροψία, η ευθύνη η
συλλογική και του κάθε πολίτη χωριστά, η ασυδοσία
της γενικότερης εξουσίας, πολιτικής και οικονομικής,
κατασιγάζουν.
«Το μη συναλγείν μηδε συννοσείν τη πατρίδι», δηλαδή,
το να μένεις απαθής και ουδέτερος στα τεκταινόμενα
είναι άτιμον, («άτιμον είναι τον εν στάσει μηδετέρας
μερίδος γενόμενον»).
Το “απέρχεσθαι και κλείνεσθαι” στην οικίαν του εαυτού
σου, το να σιωπάς απέναντι στο δημόσιο κακό «το
οποίο έρχεται οίκαδε εκάστω», χωρίς να μπορούν να
το σταματούν φράχτες και αυλόγυροι, να μια από τις
αιτίες, κατά τον Σόλωνα, του όλου κακού της κατάντιας.
Αλλά και η Δίκη, δηλαδή η δικαιοσύνη, η οποία ενίοτε
ίσως και εσκεμμένα ολιγωρεί υπέρ των ολίγων και κωφεύει στο δίκαιο αίτημα των πολλών, και δείχνεται να
αποφεύγει την τιμωρία του όποιου και όσον υψηλά
ισταμένου αμαρτήσαντα, μα και δέχεται “αγαθή τη
καρδία” την με πολλά ερωτηματικά παραγραφή της
ενοχής του υπολόγου, όντως ασύστολα διαπρέπει
στην συλλογική ενοχή και στο όλο ζήτημα της ηθικής
κατάπτωσης, προκαλώντας μάλιστα και την λαϊκή αγανάκτηση.
Και εν τέλει «συνέλθετε διότι εἰ δε πεπόνθατε λύγρα
δ᾽ὑμετέραν κακότητα / μη θεοίσιν τούτων μοίραν
επαμφέρετε», δηλαδή επί τέλους συνέλθετε γιατί
αυτές τις συμφορές, από τη φαυλότητά σας και μόνο
τις πάθατε, και μερίδιο της ευθύνης σας στους θεούς
μην αποδίδετε.
Εσείς οι ηγεμονεύοντες με τον “άδικον νουν” στις
αποφάσεις των πράξεών τους, και γενικά οι πολίτες
με την «τοις χρήμασι και άνευ ηθικής πειθόμενοι»
σιωπή τους ενέχονται για την όλη την κατάντια της
πόλης σας.

ΜΑΤ: ένα Σώμα
που αποτελεί ντροπή
«Η βασική αιτία του κακού είναι ότι η κυβέρνηση διατηρεί ένα Σώμα που αποτελεί ντροπή, τα ΜΑΤ. Δεν
είναι αστυνομία αυτό, αυτό είναι Σώμα ΕΣ-ΕΣ, είναι
χειρότερο από την ΕΣΑ, τα μέλη του είναι κακούργοι, όχι ότι οι άνθρωποι γεννήθηκαν κακούργοι, αλλά
εκπαιδεύονται για να γίνουν κακούργοι.
Τους είδα στη Ρόδο, όπου επετέθηκαν εναντίον
ενός λαού που έκανε μια ειρηνική παρέλαση. Επετέθηκαν με τέτοια λύσσα, που δεν έχω δεί ούτε
στους Ιταλούς φασίστες, όταν ήμουν παιδί στη
Ρόδο...
Ας έχουμε μια ειδική συνεδρίαση για το αν μπορεί
μια Δημοκρατία να διατηρεί κρατικά όργανα, τύπου
ΜΑΤ. Αυτά είναι μόνο για τους "Χίτλερ", μόνο για
τους "Μουσολίνι". Είναι αδιανόητο να υπάρχουν σε
μια δημοκρατική Πολιτεία».
Ιωάννης Ζίγδης, βουλευτής, Πρόεδρος της ΕΔΗΚ,
στην Ελληνική Βουλή το 1980, λίγο μετά την δολοφονία του Ια. Κουμή (Κύπριου φοιτητή) και Σταμ. Κανελλοπούλου (εργάτρια) απο τα ΜΑΤ, στην πορεία
του Πολυτεχνείου, το 1980
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Απ’ το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Η εγκληματικότητα
...γελάει στα 3Β
Η άποψη που ντε και καλά θέλουν να μας περάσουν,
κάποιοι ότι στο Δήμο ΒΒΒ έχει μειωθεί η εγκληματι-

κότητα, μόνο γέλιο μπορεί να φέρει. Μέσα σε τρεις
ημέρες έχει γίνει μπαράζ διαρρήξεων, κάτι βέβαια
που γίνεται καθημερινά, στις γειτονιές, αλλά δεν μαθαίνεται στο ευρύ κοινό.
Τώρα όμως χτύπησαν ...συλλογικά, αφού σε μια
νύχτα 9 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα διέρρηξαν τρία καταστήμαστα στην εμπορική αγορά της οδού Σωκράτους στη Βούλα. Αρχές της εβδομάδας επίσης, τρεις
ναυτιλιακές, στη Βούλα και ουκ έστι αριθμός, αν πιάσουμε να καταγράφουμε στην κάθε γειτονιά τι συμβαίνει.
Γεωμετρικά όμως αυξάνεται και η βία. Βία των διαρρηκτών, βία των οδηγών, βία των αστυνομικών οργά-

νων. Σκοτώνουν για ένα ευρώ, πατάνε με το όχημά
τους και εγκαταλείπουν το θύμα, ενώ τα ΜΑΤ* δέρνουν (νόμιμα), ξεβρακώνουν και απειλούν. Χαρακτηριστική η περίπτωση καταγγελίας φοιτητή, που του
είπε ο ΜΑΤατζής: «δεν έχω ούτε σήμα, ούτε αριθμό.
Αν θέλω σε σκοτώνω τώρα και σε στέλνω γυμνό στη
μάνα σου»!!!
Αυτή είναι η πιο άγρια βία, θεωρώ, γιατί γίνεται με το
γράμμα του νόμου και με την προτροπή της κυβέρνησης για νόμο και τάξη... Μας γυρίζει πίσω σε πολύ
σκοτεινές και άγριες εποχές της χούντας...
* Διαβάστε τι είχε πει ο Ι. Ζίγδης στην Ελληνική
Βουλή για τα ΜΑΤ, αριστερά, στη σελ. 8.

Παραμονή Χριστουγέννων!
Το 1812 στο Πόρτσμουθ της Αγγλίας, γεννήθηκε ο Κάρολος Ντίκενς, άνθρωπος με πολυποίκιλες δραστηριότητες, που αναδείχθηκε σε σπουδαίο δημοσιογράφο και
εκδότη του περιοδικού Household Words και της εφημερίδας Daily News, πραγματοποίησε επιτυχίες στο διετέλεσε διευθυντής αναμορφωτηρίου και γενικά διέπρεψε
σε πολλούς τομείς της ζωής του, όπως στη συγγραφή
μυθιστορημάτων, με περιεχόμενα βγαλμένα από τις απαράδεκτες συνθήκες επιβίωσης του λαού, τις οποίες είχε
βιώσει και ο ίδιος από την παιδική του ηλικία, βάζοντας
τα θεμέλια στην ανάπτυξη του κοινωνικού μυθιστορήματος!!
Ο Ντίκενς έζησε την εποχή της ακμής της Βιομηχανικής
Επανάστασης στη Μεγάλη Βρετανία, με τους βιομηχάνους να επιδιώκουν με απαράδεκτο τρόπο τεράστια
κέρδη, βασιζόμενοι στην αυξημένη παραγωγή από τις
μηχανές, που είχαν αντικαταστήσει το εργατικό δυναμικό, με επακόλουθο την τεράστια αύξηση της ανεργίας,
που επέφερε πλήρη εξαθλίωση στο λαό!!
Τα θαυμαστά έργα που δημιούργησε με την πέννα του ο
Ντίκενς, είχαν δώσει αφορμές για πολλές κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις, ενώ συγχρόνως εγκαινίασε ένα νέο λογοτεχνικό είδος της παγκόσμιας εορταστικής λογοτεχνίας, με αναφορές σε θρησκευτικές γιορτές, όπως το
εν λόγω έργο με τίτλο «Παραμονή Χριστουγέννων»!!!
Η τεράστια απήχηση που είχαν τα έργα του, έκαναν ονομαστούς πολλούς από τους ήρωές του, όπως τον Όλιβερ
Τουίστ, τον Σκρουτζ κ.α.!!
Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα αρχίζει με την περιγραφή
ενός ομιχλώδους και παγωμένου απογεύματος, που συνέπιπτε με μια παραμονή Χριστουγέννων, ζωγραφίζοντας έναν ηλικιωμένο, δύστροπο, εγωιστή, άπονο,
φιλάργυρο και εσωστρεφή άνθρωπο, που τον έλεγαν
Σκρουτζ και εργαζόταν σαν λογιστής!!
Ο ήρωας του έργου παρέμενε ασυγκίνητος σε κάθε
λογής μαγεία, που προερχόταν από κάποια εορταστική
εκδήλωση και εκείνο το χειμωνιάτικο απόγευμα της Παραμονής των Χριστουγέννων, ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τον τόπο εργασίας του, όταν άκουσε μια ευγενική και
γλυκιά φωνή που του ευχόταν: «καλά Χριστούγεννα
θείε, να είσαι καλά»!!
Στην ένθερμη ευχή του ανιψιού του ο γερο-Σκρουτζ, κατηφής και κάπως ενοχλημένος απάντησε μονολεκτικά
«σαχλαμάρες»!!
Και στο σημείο εκείνο ο συγγραφέας αναπτύσσει τον
διάλογο μεταξύ θείου και ανιψιού, τονίζοντας την μικροψυχία του θείου, που τίποτα για κείνον δεν είχε αξία
εκτός από το χρήμα και όποιοι πίστευαν το αντίθετο,
ήταν για κείνον απλώς ανόητοι!!
Η φιλαργυρία του γέρου δεν του επέτρεπε να αναπτύξει
μέσα στην ψυχή του κανένα θετικό συναίσθημα για

άλλον άνθρωπο, αλλά τον κρατούσε εγκλωβισμένο μέσα
στη δυστυχία του, που απέρρεε από την κοσμοθεωρία
του που στηριζόταν σε σάπια θεμέλια!!
Ο ανιψιός δεν συμφωνούσε με τις αντιλήψεις του θείου
του και προσπαθούσε να του αλλάξει ιδεολογία, ισχυριζόμενος ότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία και ο
Σκρουτζ που δεν είχε τίποτα να απαντήσει αντιδρούσε
θυμωμένα!!
Ο θείος παρουσιάζεται εντελώς αρνητικός για τα Χριστούγεννα και προσπερνά την ιερότητά τους, αφού όλα
τα έκρινε με το χρήμα!!
Το σκεπτικό του ήταν ότι τα Χριστούγεννα, προσθέτουν
ένα χρόνο στη ζωή του και του αφαιρούν πολλά χρήματα
και δεν θα έπρεπε να ζουν όσοι χαίρονται με μια γιορτή
που δεν τους αποφέρει οικονομικά οφέλη, αλλά απεναντίας τους ζημιώνει οικονομικά, με τα διάφορα άσκοπα
έξοδα, σύμφωνα με την γνώμη του!!
Στον αντίποδα των λεγομένων του θείου βρίσκονταν όσα
έλεγε ο ανιψιός του, που σεβόταν τα Χριστούγεννα και
ένιωθε το πανανθρώπινο νόημα της μεγάλης γιορτής να
γεμίζει η ψυχή του χαρά, γαλήνη και ευδαιμονία, ενώ
ισχυριζόταν ότι όλος ο πλούτος της Γης δεν θα έφτανε
για να προσφέρει στους ανθρώπους το αίσθημα της καλοσύνης, της συμπόνιας και της φιλευσπλαχνίας, όσο η
γιορτή των Χριστουγέννων, η οποία ξυπνά και απελευθερώνει τους ανθρώπους από κάποια εγκλωβισμένα αισθήματα που βρίσκονται φυλακισμένα στα βάθη της
ψυχής τους και τότε νοιώθουν την ανθρώπινη ανωτερότητα, πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον, απομακρύνοντας
έστω και για λίγο την εγωιστική τους απομόνωση!!
Ο Σκρουτζ είχε στο λογιστικό γραφείο του και έναν
υπάλληλο, ο οποίος για να μη χάσει τη δουλειά του, σε
μια εποχή που η οικονομία πέρναγε βαθιά κρίση και η
ανεργία είχε εκτιναχθεί στα ύψη, υπέμενε την καταπίεση
του αφεντικού του, που δεν του επέτρεπε ούτε το δικαίωμα της ζεστασιάς από μια σόμπα να έχει, αφού κράταγε ο Σκρουτζ την σόμπα με τα λιγοστά αναμμένα
κάρβουνα μόνο για τον εαυτό του!
Εκείνο το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων,
όταν πήγε στο σπίτι του και έμεινε μόνος του ο Σκρουτζ,
άρχισε να σκέφτεται τα λόγια του ανιψιού του και να έρχεται αντιμέτωπος με την συνείδησή του, όταν είδε το
φάντασμα ενός παλιού του συνεργάτη, που τον έλεγαν
Μάρλεϊ και είχε τον ίδιο χαρακτήρα με τον δικό του, να
τον πληροφορεί ότι θα δεχόταν την ίδια τιμωρία που δέχτηκε εκείνος μετά τον θάνατό του και τον ενημέρωσε
ότι θα τον επισκέπτονταν τρία πνεύματα: το πνεύμα των
περασμένων, των τωρινών και των μελλοντικών Χριστουγέννων!!
Το σκοτάδι της ψυχρής ψυχής του, τον έκανε να νιώσει
ότι αισθάνθηκε τα τρία πνεύματα να τον πλησιάζουν και

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

να του εντοπίζουν τα λάθη του, βοηθώντας τον να φτάσει στη μετάνοια!!!
Η συγκλονιστική αυτή εμπειρία που βίωσε ο Σκρουτζ,
έστω και με την φαντασία του, καθοδηγούμενος από την
καλή πλευρά των ψυχικών του αποθεμάτων, που τα είχε
φυλακισμένα στα άδυτα του ψυχικού του κόσμου, χωρίς
και ο ίδιος να γνωρίζει ότι τα κατείχε, άσκησε καταλυτική
επίδραση στον μέχρι τότε αρνητικό χαρακτήρα του, με
αποτέλεσμα να αλλάξει εντελώς τη συμπεριφορά του και
να μετατραπεί στο μεγαλύτερο ευεργέτη του τόπου
του!!!
Με το λογοτεχνικό του έργο ο συγγραφέας θέλει να δείξει ότι πολλές φορές, πίσω από το προσωπείο του σκληρού υπολογιστή εξακολουθεί να υπάρχει ένας άνθρωπος,
στον οποίον πρέπει να δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία για
να φανερωθεί!!!
Με τη σειρά μας λοιπόν και εμείς μήπως πρέπει να σκεφτούμε πώς να απεγκλωβίσουμε τα καλά του χαρακτήρα
μας, ώστε να υλοποιηθεί το πραγματικό νόημα της γιορτής των Χριστουγέννων;
Γιατί Χριστούγεννα δεν σημαίνει η εορταστική παραμυθένια μαγεία των άφθονων καταναλωτικών αγαθών, με
το πλήθος των λαμπρών διακοσμήσεων, των σωματικών
απολαύσεων μέσα από την καλοφαγία και την διασκέδαση και των φιλανθρωπικών επιδείξεων!!!
Το μέγιστο νόημα της Γέννησης και της «ενανθρώπισης»
του Χριστού, συμπεριλαμβάνει την χαρμόσυνη είδηση
της σωτηρίας όλου του ανθρώπινου γένους, μέσα από
την εύνοια και την ευαρέσκειά Του, την οποία δίνει με
τον ερχομό του σε όλους ανεξαρτήτως τους ανθρώπους!!!
Για να γίνει όμως δεχτή η πανανθρώπινη λυτρωτική προσφορά του Χριστού με την γέννησή του, πρέπει να απαλλαγεί κάθε άνθρωπος από την κακία, τη ζηλοφθονία, την
μισαλλοδοξία, την εγωιστική εξάρτηση και την ψεύτικη
εικόνα του καθωσπρεπισμού και να μετατρέψει την ψυχή
του σε φάτνη, η οποία θα είναι έτοιμη να δεχτεί τον Θείο
ΒΡΕΦΟΣ!!!

Πάμπολλες Εορταστικές Ευχές
για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά!!!
ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ!!!
ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Θαλάσσιος φυσητήρας
εκβράστηκε στην Κερατέα
Την είδηση την ακούσαμε και την είδαμε στα μέσα επικοινωνίας. Και βέβαια ο εκβρασμός ενός φυσητήρα μήκους
περίπου 13 μέτρων, στην περιοχή της Κερατέας, δεν είναι
κάτι συνηθισμένο, γι’ αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον του
κοινού.
Ας δούμε τι μας λέει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
«Αρχιπέλαγος», για το θέμα.
Η παρουσία των φυσητήρων πρωτοαναφέρεται στις ελληνικές θάλασσες από την αρχαιότητα, με τις εντυπωσιακές για
την εποχή καταγραφές του Αριστοτέλη. Οι καταγραφές του
πληθυσμού του είδους από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» εδώ και 20 και πλέον χρόνια σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών πιστοποιούν την
παρουσία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τόσο σε περιοχές όπου υπάρχουν θαλάσσιοι τάφροι, καθώς και σε περιοχές με ρηχότερα νερά.

Οι Φυσητήρες ξεπερνούν σε μήκος τα 16 μέτρα, ενώ το
βάρος τους ξεπερνά τους 40 τόνους. Παρουσιάζουν μεταναστευτική συμπεριφορά, ενώ ζουν σε μόνιμους πληθυσμούς στη Μεσόγειο. Τα θηλυκά με τα νεαρά τους ζουν σε
κοινωνικές ομάδες, ενώ τα αρσενικά ζουν μοναχικά. Ως
είδος κατάφεραν να επιβιώσουν για εκατομμύρια χρόνια
έως και σήμερα. Το ερώτημα είναι αν θα αντέξουν στις
ημέρες μας την αυξανόμενη ανθρωπογενή πίεση που
ασκούμε στις θάλασσες.
Δεν μοιράζονται την τροφή τους με τον άνθρωπο, καθώς
αξιοποιώντας την εξαιρετική τους ικανότητα του να καταδύονται σε βάθη που ξεπερνούν και τα 1000 μ., εντοπίζουν
τη λεία τους στα βαθιά νερά όπου εμείς δεν αλιεύουμε.
Σε αντίθεση με τον άνθρωπο που ψαρεύει τα ιχθυοαποθέματα μέχρι εξάντλησης, οι φυσητήρες δεν εξαντλούν ποτέ
το απόθεμά της τροφής τους, αλλά το «διαχειρίζονται»,
καθώς βρίσκονται σε συνεχή μεταναστευτική κίνηση ενώ
τρέφονται σε διαφορετικές περιοχές.

Αποστάγματα σοφίας...
Ρώτησα έναν δηµοτικό σύµβουλο:
― Έχεις mail;
― Και βέβαια έχω µέλι και µάλιστα θυµαρίσιο!

Στην Κίνα η πρώτη ψηφιακή δικτατορία!
Το άρθρο τους Μαρίας Δεναξά που δημοσιεύουμε
αποσπάσματα παρακάτω, δεν είναι συνομοσιολογία, είναι η επόμενη ημέρα...
Είναι η καταστολή που επιχειρούν οι μεγάλες εταιρείες και οι ηγεμόνες του πλανήτη, για να καθηλώσουν τον πολίτη, που αφού τα παίρνουν όλα, τον
καλούν να ζήσει σαν ....τυφλοπόντικας.
Την πρώτη ψηφιακή δικτατορία ετοιμάζεται να θέσει σε
εφαρμογή η Κίνα από το 2020. Με τη βοήθεια της βιντεοεπιτήρησης και τους σαρωτές αναγνώρισης προσώπων,
θα επιτηρεί λεπτό προς λεπτό, κάθε έναν από τα 1,5 δισεκατομμύρια πολίτες της. Το πρόγραμμα ονομάζεται «κοινωνική πίστωση» και εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε 40
πόλεις της αχανούς χώρας. Επί της ουσίας είναι ένας μαζικός έλεγχος των πολιτών, σε πραγματικό χρόνο, με τη
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο κάθε πολίτης, ανά πάσα στιγμή, φακελώνεται όπως οι
κινήσεις και η συμπεριφορά του.
Οι αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα, να σαρώνουν το
σώμα, να παρακολουθούν όλους
τους πολίτες σε οποιοδήποτε
σημείο της κινεζικής επικράτειας
κι αν βρίσκονται. Παράλληλα οι
κάμερες τροφοδοτούν το σύστημα «κοινωνικής βαθμολόγησης», το οποίο βασίζεται στην
επιβράβευση, την τιμωρία και τη
δημόσια ταπείνωση. Το σύστημα
βαθμολογεί τους πολίτες ανάλογα με την συμπεριφορά
που καταγράφουν οι κάμερες. Στη συνέχεια λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης, διαχωρίζουν τους πολίτες σε καλούς
– που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία– και σε
κακούς.
Πώς γίνεται αυτό; Η βαθμολόγηση του κάθε πολίτη ξεκινάει στην ηλικία των 18. Το άριστα είναι το 1000 ή το Α.
Αν οι κάμερες καταγράψουν ότι ο πολίτης βρήκε ένα πορτοφόλι και το παρέδωσε στις αρχές, αν βοηθήσει έναν ηλικιωμένο να διασχίσει το δρόμο ή αν δώσει αίμα, τότε η
βαθμολογία του αυξάνεται και συγκαταλέγεται στους
αξιοσέβαστους και καλύτερους πολίτες της κοινωνίας.
Κατά συνέπεια επιβραβεύεται. Έχει προτεραιότητα στις
ουρές των δημόσιων υπηρεσιών, δεν πληρώνει εγγύηση
στα νοσοκομεία, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, λαμβάνει τιμές σαν ήρωας και βεβαίωση αξιοπιστίας από το
κόμμα. Αφίσες με τις φωτογραφίες, το όνομα και την βαθμολογία των «καλών» πολιτών αναρτώνται παντού στην
πόλη.
Ο εφιάλτης είναι για όσους η βαθμολογία τους είναι κάτω
από το 900 ή από το Α-. Αυτοί θεωρούνται πολίτες που δεν
είναι άξιοι εμπιστοσύνης, δεν μπορούν να πάρουν δάνειο
από την τράπεζα για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, να
έχουν πιστωτική κάρτα, να ταξιδεύουν με το αεροπλάνο
και το τρένο, οι αποταμιεύσεις τους μπλοκάρονται και
άλλα. Ο ήχος του κινητού τους είναι μια σειρήνα περιπο-

λικού που προειδοποιεί τους τριγύρω ότι κυκλοφορεί ένα
κακοποιό στοιχείο ανάμεσα τους. Όποιος τους καλεί είναι
υποχρεωμένος να ακούσει πρώτα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο καλούμενος ανήκει στην χειρότερη κατηγορία πολιτών. Πορτρέτα με το στοιχεία των «κακών» πολιτών,
αναρτώνται σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης
όπου ζουν. Ακόμα και στα σινεμά. Τα ονόματά τους, οι διευθύνσεις τους, οι αριθμοί των τηλεφώνων τους όπως και
πολλά στοιχεία από την προσωπική τους ζωή είναι καταχωρημένα σε μια μαύρη λίστα, η οποία είναι δημοσιευμένη
στο ίντερνετ. Ο καθένας πριν από μια συναλλαγή, μια συνάντηση ή μια φιλία μπορεί ελεύθερα να μελετήσει την
βαθμολογία του συνομιλητή του και να αναζητήσει το
όνομά του στη μαύρη λίστα.
Με λίγα λόγια η «η κοινωνική πίστωση – βαθμολόγηση»
για τον κάθε Κινέζο πολίτη, είναι το διαβατήριό του στην
κοινωνία, η δεύτερή του ταυτότητα. Σύμφωνα με τον εμπνευστή τού προγράμματος της ολοκληρωτικής επιτήρησης, σκοπός του είναι η
ανοικοδόμηση της ηθικής
(σ.ε. δεν σας θυμίζει την εισβολή τού Ερντογάν στη Συρία
με τίτλο: “πηγή ειρήνης”);
Επι της ουσίας όμως, η Κίνα,
επιχειρεί να σφυρηλατήσει έναν
νέο άνθρωπο, υποτακτικό της
εξουσίας. Υπάκουο, υποταγμένο, αφοσιωμένο στις επιταγές του κράτους με απολύτως
ελεγχόμενη συμπεριφορά.
Στην Κίνα του μέλλοντος, εκτός
από την αναγνώριση προσώπου, η ταυτοποίηση του πολίτη
θα γίνεται και από την στάση του σώματος του. Κατά συνέπεια, τα επόμενα χρόνια, θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο για κάποιον να ξεφύγει από τον κρατικό έλεγχο.
Με 200 εκατομμύρια έξυπνες κάμερες, εγκατεστημένες
σε ολόκληρη τη κινεζική επικράτεια, δηλαδή 1 κάμερα ανά
7 κατοίκους, οι Κινέζοι σε λίγους μήνες, θα είναι οι πιο
επιτηρούμενοι πολίτες στον κόσμο. Εκτός από την συμπεριφορά τους, όλες οι συνήθειες τους, η ερωτική τους ζωή,
η καθημερινότητα τους θα περνάει από το μικροσκόπιο της
επιτήρησης, το οποίο δεν θα χάνει την παραμικρή λεπτομέρεια.
Τι γίνεται στην Ευρώπη
Ο Μεγάλος Αδερφός δεν εφαρμόζεται μόνο στην Κίνα.
Τον Αύγουστο του 2019, οι Financial Times, αποκάλυψαν
στους Βρετανούς πως η περιοχή του King’s Cross, και πιο
συγκεκριμένα ο σταθμός του Eurostar, έχει εξοπλισθεί με
κάμερες αναγνώρισης προσώπου, ενώ ξεκίνησε η εγκατάστασή τους και στον οικονομικό πνεύμονα της Canary
Wharf. Στο εμπορικό κέντρο Westfield Stratford City, στο
Λονδίνο, οι έξυπνες κάμερες σκανάρουν 300 πρόσωπα το
δευτερόλεπτο.
Το Λονδίνο σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτηρούμενη πόλη στον κόσμο, καθώς διαθέτει 420.000 κάμερες
επιτήρησης και αναγνώρισης προσώπου.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Για τη θανατηφόρα διασταύρωση στη Βούλα,
Πρ. Πέτρου - Ματρώζου - Αγ. Νικολάου
Αγαπητη Εβδομη
Ερχονται μερες χαρας, κουραμπιεδων, μελομακαρωνων, καλάντων, στολισμων, ευχων... κλπ.. κλπ.. και αντι
να δημοσιευεις χαρουμενες ειδησεις και αστειάκια,
ασχολεισαι με τα θανατηφορα ατυχηματα στην διασταυρωση των οδων Πριγκιπος Πετρου - Ματρωζου και
Αγιου Νικολαου. Μετα απο τοσα χρονια δεν εχεις καταλαβει που ζουμε? Και ποιοι μας διοικουν? Ποσες
φορες μετα απο ενα ατυχημα/δυστηχημα, στην παραπανω διασταυρωση δεν ακους τους περιοοικους (που
εχουν γινει αναγκαστικα διασωστες) να λενε:
ΜΠΑΑ,!!!... Δεν γινεται τιποτα!!! μονο αμα σκοτωθει
κανεις υπευθυνος απο τον δημο, τοτε ισως γινει κατι.
Το εχεις ακουσει ναι η οχι?
Εγω το εχω ακουσει πολλες φορες, και φυσικα δεν το
υιοθετω, διοτι αν φτασουμε στο σημειο να καταριομαστε ή να κανουμε Βου-Ντου για να σταματήσουν τα θανατηφορα ατυχήματα, τοτε το χασαμε το παιχνιδι.
Αντιθετως αν οι υπευθυνοι (πλακα κανω) των τεχνικων
υπηρεσιων των δημων 3Β και Γλυφαδας, καθισουν κατω
και σκεφτουν (αν μπορουν) πώς να λυθει το προβλημα
των συγκρουσεων στην ανωτερω διασταυρωση, ειμαι
σιγουρος οτι θα το κανουν. Εχω στειλει γραπτως, απλες
προτασεις, και στους δυο δημους, και στον διοικητη

Τροχαιας νοτιοανατολικης Αττικης. Ο δημαρχος Γλυφαδας πραγματι τοποθετησε στην καθοδο της Πριγκ. Πετρου τρεις πινακιδες, με το οριο των 40χλμ, ο Δημος 3Β
αρκεστηκε σε μια πινακιδα στην αρχη της ανοδου της
Πριγκ. Πετρου.

Εδω να προσθεσω οτι η συγκεκριμενη πινακιδα ηταν
φθαρμενη και 5 μηνες μετα!!! απο την πρωτη μου αναφορα προς το 3Β, αντικατασταθηκε!! Επισης θα ηθελα
να προσθεσω οτι στην καθοδο της οδου Υμητου απο την
διασταυρωσή της με την οδο Μπελες (Πανοραμα Βουλας) και μεχρι την λεωφορο Βουλιαγμενης προς μεγαλη
μου εκπληξη υπαρχουν 10!!! πινακιδες!!! οριου ταχυ-

τητος ως επισης πλαστικα φωσφοριζοντα κολωνακια,
και 2 πινακιδες που αναγραφουν οτι η περιοχη ειναι κατοικημενη, στην δε Πριγκιπος Πετρου υπαρχει μονο
μια!!! στην ανοδο. Μπορει καποιος απο τους δημοτικους
αρχοντες (ναναι καλα) να μου εξηγησει αν η υγεια/ζωη
των Πανοραμιτων εχει μεγαλυτερη αξια απο των κατοικων/οδηγων της Πριγκιπος Πετρου;
Γνωριζεις αγαπητη εβδομη οτι για να ξεριζωσουν τους
θαμνους στην νησιδα της Πριγκιπος Πετρου θελουν εγκριση απο το Δ.Σ. του δημου!!!! Αυτο μου το ειπε η Υπηρεσια πρασινου των 3Β, με αποτελεσμα οι θαμνοι να
μεγαλωνουν και να κρυβουν την κυκλοφορια! και να γίνονται καθημερινά τροχαία.
Να σημειωσω ακόμη το εξης: για να ελθει η τροχαια και
να κανει ελεγχο ταχυτητας των οχηματων στην Πριγκιπος Πετρου, θα πρεπει να τοποθετηθει πινακιδα που
να προειδοποιει τους οδηγους οτι η ταχυτης ελεγχεται
με τεχνικα μεσα!!!!(radar)
Τελειωνοντας θα ηθελα να πω οτι δεν προκειται να
γινει ΤΙΠΟΤΑ!!!, όσο εμεις οι κατοικοι δεν αντιδρούμε
δυναμικα, απαιτωντας: Α) Να σταματησει η απαραδεκτη
κυκλοφορια στην πλατεία Κρητης (μιση κανονικα και
μιση αναποδα) με αποτελεσμα να δεχεται η Πριγκιπος
Πετρου ολο τον ογκο της κυκλοφοριας ειδικα στην
ανοδο, Β) Η τροχαια να αρχισει να κανει ελεγχους ταχυτητας, Γ) Το οριο ταχυτητας να αναγραφεται επι του
οδοστρωματος της Πριγκιπος Πετρου ανα τακτα διαστηματα. Αυτα.......
Ευχαριστω
Ιωαννης Τσοβολος

Κάταγμα λόγω κακοτεχνίας πεζοδρομίου στη Βουλιαγμένη
Η Αγάπη Σιδηροπούλου, μόνιμος κάτοικος
Βουλιαγμένης, στις 21 Νοεμβρίου, παραπάτησε σε πεζοδρόμιο έξω από τις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, στην οδό Δήμητρας στη
Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα να σπάσει το
πόδι της.
Γράφει η ίδια σε αναφορά της που κατέθεσε
στο Δήμο ΒΒΒ και κοινοποίησε στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Εργων:
Στις 21 Νοεμβρίου περί την 9.30 πρωινή βαδίζοντας με το σύζυγό μου στο πεζοδρόμιο
της οδού Δήμητρος δίπλα από το χώρο αντισφαίρισης και πλησίον πλαϊνής θύρας του
χώρου, όπου υπάρχει μείζων κακοτεχνία
πλακοστρώσεως γύρω στο εκεί δέντρο, υπέστην κάκωση και διάστρεμμμα της ποδοκνημικής του αριστερού ποδιού κατά τη
δάγωνση και διαπίστωση του γιατρού ορθο-

πεδικού, στο Ασκληπιείο Βούλας. Φορούσα
ίσια και αθλητικά παπούτσια.
Καταλήγει δε στην αναφορά της ότι προτίθεται να προσκομίσει τεκμήρια, τα οποία
κοινοποίησε και σ’ εμάς.

τη ερήμω, από το Δήμο.
Η Αγ. Σιδηροπούλου, όπως μας εξήγησε, δεν
ζητάει αποζημίωση από το δήμο (αν και θα
μπορούσε, λέμε εμείς), αλλά το επισημαίνει
γιατί μπορεί να πέσει κι άλλος άνθρωπος.
Για τις κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια αναφέρθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης Δημ. Δαβάκης,
και ο δήμαρχος απάντησε ότι ο δήμος έχει
524 χιλιόμετρα πεζοδρόμια. Εχουν γίνει εξ
αυτών τα 24 χλμ. και έχουν να γίνουν εργολαβίες πάνω από 15 χρόνια!

Mήπως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στα πεζοδρόμια που καθημερινά συμβαίνουν
Η Α. Σιδηροπούλου, στην αναφορά της αυτή, ατυχήματα, που δεν φτάνουν στη δημοσιόδεν πήρε καμία απάντηση. Φωνή βοώντος εν τητα, αλλά ούτε και στο δήμο;

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
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Η πρώτη Μονάδα Παραγωγής Μηχανημάτων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην Ελλάδα
εγκαινιάστηκε στην Παλλήνη
Εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον πρέσβη των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και το Δήμαρχο Παλλήνης Θανάση Ζούτσο, η
πρώτη Μονάδα, στην Ελλάδα, Παραγωγής Μηχανημάτων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης στην Παλλήνη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, οι υπουργοί Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης και Εσωτερικών, Τ. Θεοδωρικάκος και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης.
Πρόκειται για την πρώτη μονάδα παραγωγής του συγκεκριμένου είδους που
δημιουργείται εκτός ΗΠΑ. Αποτελεί
προϊόν σύμπραξης της ελληνικής εταιρείας ΤΕΧΑΝ και της αμερικανικής ENVIPCO. Στόχος της είναι να γίνει
κόμβος εξαγωγής μηχανημάτων «Made

διο Διαχείρισης Απορριμμάτων που
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα
παρουσιαστεί στους επόμενους μήνες,
«είναι η τελευταία ευκαιρία της χώρας

μας να θέσει επιτέλους, κεντρικά και
στοχευμένα, ως πρώτη προτεραιότητα
την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία».

in Greece» στην ευρύτερη περιοχή της
ΝΑ Ευρώπης. 230 νέες θέσεις εργασίας προβλέπεται ότι θα προκύψουν.
Ο δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι και
περήφανοι που η Παλλήνη επιλέχθηκε
γι’ αυτή την πολύ μεγάλη και σημαντική
επένδυση, που θα δημιουργήσει άμεσα
νέες θέσεις εργασίας, ενώ θέτει στο
επίκεντρο την πράσινη καινοτομία».
Συμπλήρωσε δε πως το νέο Εθνικό Σχέ-

«O εθελοντισμός για
ένα μέλλον χωρίς
αποκλεισμούς»

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια. Από δεξιά ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος, ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Αθ. Αυγερινός.

λης περιηγήθηκε σε όλα τα περίπτερα των εθελοντικών
οργανώσεων και είχε την ευκαιρία να τους συγχαρεί για
το έργο τους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Τ.Α. και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Tο πρώτο Φόρουμ Εθελοντικής Προσφοράς πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Κυριακή 8
Δεκεμβρίου, με διοργανώτρια την Περιφέρεια Αττικής,
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.
Καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν όλοι οι Εθελοντικοί
Σύλλογοι Αττικής με στόχο τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεων, υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας.
Ηχηρό μήνυμα απέστειλε η Περιφέρεια Αττικής, δια του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, ο οποίος στο χαιρετισμό του δήλωσε ότι θα στηρίξει έμπρακτα το εθελοντικό κίνημα με στόχο να μεγαλώσει το δίχτυ κοινωνικής
προσφοράς προς όλους τους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη. Eυχαρίστησε όλους τους εθελοντές για
το τεράστιο απόθεμα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο
επισημαίνοντας πως «είναι ο κινητήριος μοχλός για να
κάνουμε τη διαφορά και να χτίσουμε την κοινωνία της
αμοιβαιότητας και της κοινωνικής συνοχής».
Tην εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Των Γιατρών του Κόσμου,
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, της Χριστιανικής
Αδελφότητας Νέων Αθήνας.
Μετά το πέρας των ομιλιών και χαιρετισμών, ο Γ. Πατού-

Ο Περιφερειάρχης βραβεύει έναν εθελοντή.

«Το μήνυμα της φετινής παγκόσμιας ημέρας, είπε ο Περιφερειάρχης, είναι ο εθελοντισμός για ένα μέλλον
χωρίς αποκλεισμούς» και πρόσθεσε πως θέλει τη συμμετοχή των εθελοντών προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι δυνατότητες και οι ανάγκες της Αττικής, με
στόχο να γίνει αποτελεσματικότερη η παροχή βοήθειας,
προς τους συμπολίτες μας. Σε αυτή την κατεύθυνση ζήτησε τις προτάσεις τους για τον καλύτερο συντονισμό
και οργάνωση και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνερ-

γασία θα αποδώσει καρπούς.
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο G. Πατούλης αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά του Κοινωνικού Ιατρείου
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο δημιουργήθηκε
με τη συνεργασία με το φιλανθρωπικό οργανισμό “Αποστολή” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κάνοντας
λόγο για μία Πρότυπη κοινωνική δομή η οποία κατάφερε
να διασφαλίσει στους ανθρώπους που είχαν χτυπηθεί
από την κρίση, ότι θα βρουν το γιατρό τους και θα πάρουν τα φάρμακά τους.
«Η αφοσίωση σ΄αυτόν το στόχο των 36 εθελοντών γιατρών μας από 21 ειδικότητες κατάφερε να επιτύχει τη
στήριξη των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων της Αττικής
ως προς την προστασία της υγείας τους και έκτοτε
πραγματοποίησε περισσότερες από 80.000 ιατρικές επισκέψεις, διέθεσε περισσότερα από τρία εκατομμύρια
κουτιά με φάρμακα σε ασθενείς, συνεχίζει να εξετάζει
100 ασθενείς καθημερινά και να χορηγεί 300 με 400
φάρμακα την ημέρα, ενώ παράλληλα στηρίζει και ομάδες συνανθρώπων μας που χρειάζονται Έκτακτη Βοήθεια, όπως πρόσφατα, που συνέτρεξε προς
ανθρωπιστική βοήθεια στη γειτονική μας Αλβανία.

Απόδοση τιμής στο αδικοχαμένο
εθελοντή Γ. Δαμιανόγλου
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο G. Πατούλης απένειμε
τιμητική πλακέτα στον υιό του εθελοντή δασοπυροσβέστη Γ. Δαμιανόγλου που έχασε τη ζωή του σε ένα
τραγικό δυστύχημα, εξαίροντας την πολύχρονη προσφορά του.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ρεσιτάλ Πιάνου στο Κορωπί, με μουσική
του Μάνου Χατζιδάκι
Η Μίνα Χιζαρτζίδου παρουσίασε 24

Η Μουσική Σχολή Μεσογείων, με έδρα
στη γνωστή ιστορική οδό Αλαγιάννη
στο κέντρο του Κορωπίου, και διευθύντρια την Πόλυ Ντούνη, σύζυγο του δημάρχου Κρωπίας Δημ. Κιούση,
διοργάνωσε, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
2019, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου
Κρωπίας, μια μοναδική βραδιά ρεσιτάλ
πιάνου αφιερωμένη στην Μνήμη του
Μάνου Χατζιδάκι (25 χρόνια από την
απώλεια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη,1994-2019) με την σπουδαία, Μίνα
Χιζαρτζίδου.
Η Πόλυ Ντούνη που εικονίζεται στη
φωτογραφία άνοιξε την εκδήλωση.

μουσικά αριστουργήματα του μεγάλου
συνθέτη και ενθουσίασε το κοινό, που
κατέκλισε το αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας. Σπάνια βλέπεις τέτοια
κοσμοσυρροή.
Όμορφα ακούσματα, στίχοι που τους
ψιθυρίζουμε συχνά, συνόδευαν τις
νότες του πιάνου σιωπηλά, από το
ακροατήριο.
“Ξημερώνει, Τώρα που πας στην ξενιτιά, Ένα σπίρτο στο τραπέζι, Το μεθυσμένο καράβι, Τι ζητάς Αθανασία, Το
τραγούδι του δρόμου, Δεν ήταν νησί, Η
μπαλάντα του Ούρι, Αγάπη μέσα στην
καρδιά, Μπόρα είναι θα περάσει, Η
μικρή Ραλλού, Στ’ ουρανού την άκρη, Η
Κρασογιώργαινα, Ο κόσμος σου να
είμαι γω, Πάει έφυγε το τρένο, Όνειρο
παιδιών της γειτονιάς κ.α.”.

Στην μουσική βραδιά παρευρέθηκαν
πολλοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι της
Μουσικής Σχολής Μεσογείων και της
Διευθύντριάς της Πόλυς Ντούνη από
τους χώρους της τέχνης, των γραμμάτων, της συλλογικής πολιτικής ζωής

νου με άριστα (Α΄βραβείο και ειδικό χρηματικό έπαθλο εις μνήμην του Γεωργίου Γεωργιάδη). Kαθηγητής της υπήρξε ο αείμνηστος
Γεράσιμος Κακαλής. Διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της Χ.Ο.Ν το
1993 και απέσπασε το Β΄ βραβείο για τέσ-

των Μεσογείων και της Αθήνας, πολλοί
πολίτες, φίλοι του πιάνου και της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι, παλιοί φοιτήσαντες και νέοι διδασκόμενοι της
Μουσικής Σχολής.

σερα χέρια-δύο πιάνα στη κατηγορία των διπλωματούχων. Έχει συνεργαστεί με την
ορχήστρα της ΕΡΤ στην εκπομπή « Μουσικά αφιερώματα» και έχει συνοδεύσει καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
(Ε.Λ.Σ) κ.α.

Μίνα Χιζαρτζίδου γεννήθηκε στην
Αθήνα. Ξεκίνησε τις μουσικές της
σπουδές σε ηλικία πέντε ετών. Σε ηλικία δεκαεννέα ετών πήρε το δίπλωμα Σολίστ Πιά-

Ο μαέστρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ηλίας Βουδούρης είπε χαρακτηριστικά για την Μίνα Χιζαρτζίδου: «Έχει
το απόλυτο μουσικό αυτί».
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Το αποτύπωμα
του απερχόμενου
διοικητή
Θοδωρή Ρούπα
Μετά από μία επιτυχημένη, καταφανώς, υπερτριετή
θητεία στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου
«Ασκληπιείο Βούλας», ο Διοικητής του Θεόδωρος
Ρούπας, παραδίδει τη σκυτάλη στη νέα διοίκηση,
αφού καθώς συνηθίζεται, με τις κυβερνητικές αλλαγές επέρχονται εκτός των άλλων και αλλαγές
στη Διοίκηση των Οργανισμών και Ιδρυμάτων.
Πριν παραδώσει τη σκυτάλη στο νέο διοικητή, Ανδρέα Πλεμμένο, ο απερχόμενος Θ. Ρούπας, μας
ενημέρωσε για τα πεπραγμένα της διοίκησης κατά
τη θητεία του και με ένα καλαίσθητο και λίαν κατατοπιστικό έντυπο 116 σελίδων, το οποίο εκδόθηκε
για τη συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας του
Ασκληπιείου (1920-2020). Θα επανέλθουμε σ’
αυτό.

δεν ξεχνάμε ότι η καρδιά του ιδρύματος βρίσκεται
στους ανθρώπους, που νυχθημερόν προσφέρουν
με αφοσίωση τις υπηρεσίες του...»

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι καθ’ όλα καταρτισμένος επιστημονικά και καταξιωμένος στο αντικείμενό του ο αποχωρών Διοικητής, στον πρόλογο της
εν λόγω έκδοσης – στην οποία θ’ ανατρέξουμε και
θ’ ανατρέχουμε προσεχώς – καταδεικνύει, πλην της
αναμφισβήτητης ικανότητάς του, μια προσωπικότητα δημιουργική, αλλά και συνάμα σεμνή, «ηγετική και ευγνώμονα.
Δεν παραλείπει ν’ αναγνωρίσει και να επισημάνει
την αρωγή στο έργο του, των δωρητών και ιδιαίτερα τους: Αθανάσιο και Κων/νο Μαρτίνο, στο
Ιδρυμα Στ. Νιάρχος, στο The costas M. Lemos
Foundation, και στον Γ. Στασινόπουλο, καθώς και
στην βοήθεια των άμεσων συνεργατών του, με ενδεικτική αναφορά στο Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής Αθ. Μανώλη, για να καταλήξει με την
επισήμανση:
«Παρά το ότι η ραχοκοκκαλιά κάθε νοσοκομείου
είναι οι υποδομές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός,

Με την έναρξη της θητείας τού διοικητή Θ. Ρούπα,
ξεκίνησε η μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία
του Νοσοκομείου, η στατική ενίσχυση φέροντος
οργανισμού του κεντρικού κτιρίου, η ανακατασκεύ
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), η ανακατασκευή των 2ου, 3ου, 4ου, ορόφων και η ανακατασκευή της αποστείωσης μετά του εξοπλισμού τους.
Το 2019 βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα:
― η δημιουργία του νέου Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών, του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος
και του Ουρολογικού Τμήματος
― η πλήρης ανακαίνιση του Αθανασάκειου και η μετατροπή του ως Αυτόνομο Κέντρο Αποκατάσταση και
η εκ νέου αναβάθμιση του ψηφιακού συγκροτήματος.
Σήμερα λειτουργούν
Παθολογικός τομέας
Ρευματολογικό τμήμα
Καρδιολογικό τμήμα
Νεφρολογικό τμήμα
Μονάδα τεχνητού νεφρού
Παιδιατρικό τμήμα

Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Νευρολογικό Ιατρείο
Ενδοκρινολογικό ιατρείο
Χειρουργικός τομέας
Ορθοπεδικά τμήματα
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Αναισθησιολογικό τμήμα
Οδοντιατρικό Τμήμα
Νευροχειρουργικό τμήμα
Οφθαλμολογικό τμήμα
Τμήμα Ω.Ρ.Λ.
Ψυχιατρικός τομέας

Το Νοσοκομείο είναι η καρδιά των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής και πρέπει να το προστατεύουμε και να το εκσυγχρονίζουμε, γιατί σώζει
καθημερινά ζωές.
Και, οπωσδήποτε, πρέπει να παραμείνει ως δημόσιο νοσοκομείο. Και σ’ αυτό επάνω έχει εργαστεί και ο προηγούμενος διοικητής Ηρακλής
Καραγιώργος, που απέρριψε το τελεσίγραφο
που του έστειλαν, αλλά και ο απερχόμενος διοικητής Θ. Ρούπας, και ελπίζουμε και ευχόμαστε
να το πράξει και ο νέος διοικητής Ανδρέας Πλεμμένος.
Κ.Β.

ΕΒΔΟΜΗ
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χρόνια Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου

Με μεγάλη συμμετοχή μελών και
φίλων, γιόρτασε η Ενωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιφερειακή Τύπου
(ΕΔΙΠΤ), την επέτειο των 80 χρόνων
της, τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019,
στη αίθουσα τελετών της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).
Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε η
Γενική Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ Πέννυ
Καλύβα, η οποία έκανε μια σύντομη
αναφορά στα έντυπα της Ενωσης.
Ο πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ, Μιχάλης Σαββάκης, στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε
στην 80χρονη μακρόχρονη πορεία της
και τόνισε ότι τα έντυπα των Μελών
της αποτελούν τον αντίποδα της κατευθυνόμενης ενημέρωσης.
Εκ μέρους της Κυβέρνησης απηύθυνε
χαιρετισμό ο Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στυλιανός Πέτσας, ο οποίος
τόνισε ότι τα περιοδικά και οι εφημερίδες της ΕΔΙΠΤ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη των ΜΜΕ της
χώρας, ενώ επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τον κλάδο
και να αντιμετωπίσει παθογένειες, που
ταλανίζουν το χώρο εδώ και δεκαετίες.

Σ.Σ. Αναμένεται να το δούμε και οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε.

Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Χρήστος
Γιαννούλης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του
Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης
και ο Βουλευτής Γιάννης Δελής, ως εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε, ο οποίος έθεσε το
θέμα του περιοδικού κλαδικού και περιφερειακού Τύπου στις σωστές του διαστάσεις. Είπε μεταξύ άλλων ότι «ο
Περιφερειακός Τύπος και λόγω του πλήθους των εντύπων και των δημοσιογράφων τους, είναι δύσκολο να ελεγχθούν
και αυτό ενοχλεί. Γι’ αυτό μπορούμε να
πούμε ότι βρίσκεται σε ασφυκτικό κλοιό
αποκλεισμού από οικονομικούς πόρους».

O Υφ. παρά τω πρωθυπουργώ Στ. Πέτσας
βραβεύει την εφημερίδα “Σίφνος”.

Ενδεικτικά ανέφερε την αφαίρεση της
υποχρεώσης των Ανωνύμων Εταιρειών να
δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους.
Υποχρέωση και συγχρόνως κεκτημένο δικαίωμα από πεντηκονταετίας και πλέον.

Σ.Σ. θα λέγαμε ότι αποστερεί επίσης την
πληροφορία της τοπικής κοινωνίας για τη δυναμική των επιχειρήσεων τους τόπου τους.

O Πάνος Καραγιάννης, διακεκριμένος δημοσιογράφος,
εκδότης και Πρόεδρος του Ιδρύματος Προαγωγής της δη
μοσιογραφίας Μπότση, είπε μεταξύ άλλων:

80

χρόνια Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδι
κού Τύπου, 80 χρόνια καταξίωσης, πολύτιμης παρου
σίας και προσφοράς στην Δημοκρατία, την
Ενημέρωση, την κοινωνία.
Στήριγμα, σε εκατοντάδες εκδότεςδημοσιογράφους που
κάτω από αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να κρατούν
άσβεστους τους φάρους της έντιμης και ακηδεμόνευτης

Για την αξία του Περιοδικού και Περιφερειακού Τύπου μίλησε ο Πρόεδρος του
Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθαν. Μπότση, Πάνος Καραγιάννης
γνωστός
διακεκριμένος
δημοσιογράφος και εκδότης, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουμε παρακάτω.
Τις ομιλίες έκλεισε ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων Αθαν. Παπανδρόπουλος, ο
οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες του
Τύπου και τις προοπτικές του στη σύγχρονη εποχή. Διέβλεψε εξαφάνιση του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος ως μισθωτού τακτικού υπαλλήλου και την
ανάπτυξη του είδους ως “αυτοαπασχο-

Δημοσιογραφίας και Ενημέρωσης σε όλη την χώρα.
ΔημοσιογράφοιΙδιοκτήτες, που με καθημερινό μόχθο και
οράματα μετατρέπετε τα έντυπα σας σε χυτήρια γνώσεων,
αξιών, παραδόσεων και αρχών προσφέροντας ανιδιοτελώς
στην Πατρίδα, τον Άνθρωπο, την Κοινωνία, την Επιστήμη,
την Ιστορία.
Άξιοι όλοι σας, συνεχιστές των αρχέτυπων σκαπανέων, όχι
μόνο της Ελληνικής Δημοσιογραφίας, αλλά και του «Τυπω
θείτω….» που ενσαρκώνει πλήρως την ρήση, του Ιωάννη
Ιακώβου Μάγερ πως «Η Δημοσίευση, αποτελεί την ψυχή
της Δικαιοσύνης»
Δημοσιογράφοιεκδότες… μια δύσκολη αλλά συναρπα
στική κοινωνική αποστολή…. μια προσφορά στην πατρίδα
στους πολίτες. Μια αποστολή, που γνωρίζω πόσο δύσκολη
είναι και τι θυσίες απαιτεί.
Το έμαθα από πρώτο χέρι …έχοντας την τύχη να είμαι για
χρόνια δίπλα σε έναν κορυφαίο εκδότη και ταυτόχρονα
έναν υπέροχο δημοσιογράφο, στον Ιδρυτή του Ιδρύματος
μας, τον Νάσο Μπότση.
Έναν αυτοδημιούργητο άνθρωπο, όπως εσείς, που κατά
φερε από δημοσιογράφος να γίνει ένας ισχυρός εκδότης
και να δημιουργήσει ένα πρότυπο δημοσιογραφικό οργα
νισμό αυτόν της «Απογευματινής» που έγραψε το δικό της
κεφάλαιο στην Ιστορία,, την εξέλιξη του Ελληνικού Τύπου.
Όπως κάνατε και εσείς σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο.

λούμενων”, στην πληθώρα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν
31 ιστορικά έντυπα της Ένωσης, που
έχουν συμπληρώσει 50 και πλέον χρόνια κυκλοφορίας, ανάμεσά τους και η
εφημερίδα «ΣΙΦΝΟΣ» με 140 χρόνια
αδιάλειπτης μηνιαίας έκδοσης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιογραφικών οργανώσεων, και πολλές
προσωπικότητες της πνευματικής και
επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Διπλό βάρος, διπλό λειτούργημα, διπλή προσφορά.
[...] Οι εφημερίδες και τα έντυπα Σας, δεν είναι ένα συμ
πλήρωμα του πανελλήνιου Τύπου, όπως κανείς άφρονα θα
έλεγε.
Εσείς εστιάζετε στα κύτταρα της κοινωνίας, στις τοπικές κοι
νωνίες και σε τομείς της επιστήμης, των Γραμμάτων, των
Τεχνών, του Πολιτισμού.
Εσείς εξειδικεύετε… εσείς εστιάζετε και αναδεικνύετε …
.κάτι που τα πανελλήνια Μέσα Ενημέρωσης αδυνατούν και
λόγω χώρου και λόγω δυναμικού. Εσείς μιλάτε σε πρώτο
ενικό… στην κοινωνία.
[...] Εσείς αποτελείται τους προαγωγούς της επιστήμης ,
των κλάδων, είστε πολύτιμοι και πολύπλευροι καταλύτες.
Κοινωνικοποιητές… Eκτιμώντας αυτήν την προσφορά σας,
ενσωματώσαμε και το δικό σας βραβείο «Βλάσσης Σωκρα
τίδης» στο Ίδρυμα μας.
Γι’ αυτό η πολιτεία οφείλει να σκύψει στα προβλήματά
σας, αξίζετε την προσοχή και την αρωγή όλων μας.
Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο μόνος που στάθηκε
πάντα δίπλα μας στα προβλήματα του τύπου είναι ο εξο
χότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο αυτό και το Ίδρυμα μας είναι και θα παραμείνει
με πίστη πάντα δίπλα σας, γιατί η προαγωγή των εκδόσεων
και της Δημοσιογραφίας είναι και προαγωγή της χώρας και
της κοινωνίας μας.
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Τέλη κυκλοφορίας σε τρακτέρ και αλιευτικά σκάφη;
γιατί θα ασφαλτοστρώσουν τα μονοπάτια!!
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΩΡΑ: 11:00 π.μ.
ΚΤΗΡΙΟ 1Ο ΚΑΠΗ ΓΕΡΑΚΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 44, 153 44 Γέρακας
Συντρόφισσες σύντροφοι και συνοδοιπόροι του ΜέΡΑ25
κινούμενοι από αγωνιστικό πάθος και αφοσίωση στους κοινωνικούς και πολιτικούς δεσμούς που μας συνδέουν μέσα
από την δέσμευση μας στις τάξεις του μετώπου, έχουμε
την τιμή - στα πλαίσια της αμεσοδημοκρατικής συνθήκης
της πορείας προς το διαβουλευτικό συνέδριο του Μαΐου να σας προσκαλέσουμε στην εορταστική εκδήλωση της
Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής του ΜέΡα 25 με σκοπό
ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ
ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ
ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΟΜΟΡΦΑ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!
Στο δρόμο προς το διαβουλευτικό συνέδριο του Μαΐου
που έχει ως στόχο την καθολική επανασύσταση του κόμματος μέσα από τις θέσεις που θα ψηφιστούν εκεί, αλλά
και που θα έχουν αποφασιστεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στις συνελεύσεις του, σας προσκαλούμε να δραστηριοποιηθείτε ως Μέλη του ΜεΡΑ 25 στην Περιφέρεια
Ανατολικής Αττικής, ώστε κυριολεκτικά να συναποφασίσουμε, μέσα στις Συνελεύσεις τις θέσεις του Μετώπου.
Η ΠΣΕ Ανατολικής Αττικής
Τηλέφωνα επικοιν.: 6970057135/ 6936155550 / 6946728906
E-mail: anatol.attiki@mera25.gr

Στη μέγγενη ο προϋπολογισμός
της Περιφέρειας Αττικής
επισημαίνει ο Γιάννης Σγουρός
Υποθηκευμένο και αβέβαιο είναι το μέλλον της Περιφέρειας Αττικής, σημείωσε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του έτους 2020, ο Γιάννης Σγουρός εξαιτίας των
υπερδεσμεύσεων που παρουσιάζει, αποτέλεσμα της αλόγιστης οικονομικής πολιτικής της απερχόμενης διοίκησης.
Όπως σημείωσε σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία οι μελλοντικές συμβατικές εργολαβικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής ανέρχονται σχεδόν σε 400
εκ. € ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αναμένεται να διαμορφωθούν στο τέλος του έτους στα 260 εκ. €, γεγονός που
δείχνει ότι ορισμένοι δεν διδάχθηκαν τίποτα από την κρίση
που πέρασε η χώρα και τα μνημόνια, παρά τις συνεχείς
προειδοποιήσεις που έθετε ο Γ. Σγουρός, όπως σημειώνει.
Τις οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί επιβεβαίωσε και ο νυν Περιφερειάρχης που σε αποστροφή του
λόγου του απευθυνόμενος προς την απερχόμενη διοίκηση
σημείωσε ότι «...ο Γ. Σγουρός σας άφησε λεφτά, εσείς δεν
μου αφήσατε τίποτα».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο
Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση των Περιφερειών παραμένει τσεκουρεμένη και ότι παρά τις προβλέψεις του Καλλικράτη (άρθρο 260) τα έσοδα που θα
αποδοθούν στις Περιφέρειες της χώρας από την Κυβέρνηση υπολείπονται κατά 50% των θεσμοθετημένων.
Ζήτησε από τη νέα διοίκηση να στραφεί σε αναπτυξιακές δράσεις και να κοπούν 2.500 εκ. που αφορούν εκδηλώσεις τη
στιγμή που η οικονομία δοκιμάζεται. Επίσης χαρακτήρισε ως
απόλυτη ανάγκη την εκπόνηση ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού για τη θωράκιση της Αττικής. Η παράταξή
του καταψήφισε τον προϋπολογισμό.

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα
Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), όπως μας ενημερώνει, «έμεινε κατάπληκτο με την ακραία
επίδειξη επιθετικής αναισθησίας εναντίον των αγροτών και ειδικότερα των γεωργών και αλιέων, με δηλώσεις αρχικά
του υφυπουργού οικονομικών και στη
συνέχεια από το ΙΟΒΕ, δηλαδή το.. think
tank του ΣΕΒ.
Σε μία μελέτη του ΙΟΒΕ ο αναπληρωτής
καθηγητής ΕΜΠ, Άγγελος Τσακανίκας,
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΟΒΕ, προτείνει
«… την εισαγωγή κάποιων τελών κυκλοφορίας στους παλαιούς ελκυστήρες,

που να λειτουργήσει ως και αντικίνητρο
στο να κρατά κάποιος τους παλαιούς ελκυστήρες … στη μελέτη εξετάστηκε ένα
πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου που
μπορεί να αφορά έως και 3.000 ελκυστήρες ετησίως και προβλέπει την επιβολή
τελών κυκλοφορίας στον υφιστάμενο
στόλο και στους νέους ελκυστήρες, ανάλογα με την ιπποδύναμη …».
Δεν γνωρίζει ο κ. καθηγητής και το ΙΟΒΕ
ότι τα τέλη κυκλοφορίας είναι ανταποδοτικά; Δηλαδή θα ασφαλτοστρώσουν
τους δρόμους και τα μονοπάτια στα χωράφια και θέλουν να βάλουν τέλη ανταποδοτικά;
Γνωρίζουν ότι πολλοί δρόμοι είναι ιδιω-

τικοί; Γνωρίζουν ότι με τα τέλη κυκλοφορίας στα τρακτέρ(!!!) χτυπούν τους φτωχούς γεωργούς που δε μπορούν να
αλλάξουν τα οχήματά τους; Μήπως
αυτός είναι ο τελικός στόχος του ΙΟΒΕ,
δεδομένου ότι από εκεί ξεκίνησε ο περιβόητος Στουρνάρας;
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος με την σειρά του έδωσε ένα ανά-

λογο πλήγμα στους παράκτιους αλιείς.
Με δηλώσεις στην Επιτροπή Διαβούλευσης του φορολογικού νομοσχεδίου στην
Βουλή έκανε προαναγγελία(;) για επιβολή ανάλογου χαρατσιού «τελών κυκλοφορίας» στα παράκτια αλιευτικά
σκάφη(!!!). Ο Υπουργός ΥΠΑΑΤ, κ.
Μάκης Βορίδης, οφείλει να δώσει εξηγήσεις», καταλήγει το ΑΚΚΕΛ.

Μετέωρα πολλά δημοτικά
έργα με την κατάργηση
του “ΦιλόΔημος”
Mε απόφασή της η Κυβέρνηση της Ν.Δ. καταργεί το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, σε πρόσφατη ομιλία
του στην ΚΕΔΕ, με το επιχείρημα ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) δεν επαρκεί για έργα ύψους 1,2 δις ευρώ,
που έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα από τους Δήμους (το ύψος της
χρηματοδότησης είναι 134 εκ. €).
Εκείνο που θα επιχειρηθεί είναι η μεταφορά των έργων του «Φιλόδημου» στο ΕΣΠΑ και όσα έργα δεν ενταχθούν στο ΕΣΠΑ θα προσπαθήσουν
να τα εντάξουν σε νέο πρόγραμμα.
Με το πρόγραμμα “ΦιλοΔημος” εχρηματοδοτούντο έργα υποδομών
για το σύνολο των Δήμων της χώρας. Η κατάργησή του προγράμματος “ΦιλόΔημος”, όπως καταγγέλουν πολλοί δήμαρχοι, επαναφέρει ένα σύστημα
όπου περιορίζει την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και κατευθύνει ευθέως την χρηματοδότηση των δήμων, ανάλογα της πολιτικής σχέσης των
δήμαρχων με την κυβέρνηση.
Με την απόφαση αυτή αναμένεται ότι πολλά έργα των Δήμων οδηγούνται
σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις ή σε ματαίωση, με αποτέλεσμα σημαντικές
επιπτώσεις στην υλοποίηση βασικών και αναγκαίων έργων για τους πολίτες,
όπως κατασκευαστικές εργασίες στα σχολικά συγκροτήματα και άλλα.

Ανεπαρκής σωματική άσκηση για το 85%
των εφήβων στην Ελλάδα
Η μεγάλη πλειονότητα των εφήβων δεν ασκείται σωματικά
όσο πρέπει. Το 81% των μαθητών 11 έως 17 ετών στον
κόσμο δεν φθάνουν τη συνιστώμενη τουλάχιστον μία ώρα
άσκησης μέτριας έως μεγάλης έντασης κάθε ημέρα, σύμφωνα με μια νέα παγκόσμια μελέτη επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), την πρώτη του είδους
της σε τέτοια διεθνή κλίμακα.
Η κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά το επίπεδο σωματικής άσκησης των εφήβων, είναι χειρότερη από το
μέσο παγκόσμιο όρο και μάλιστα επιδεινώνεται διαχρονικά. Ενώ το 2001 η χώρα μας βρισκόταν -μεταξύ 146
χωρών- στην 59η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με ποσοστό 83,6% ανεπαρκώς ασκούμενων μαθητών, το 2016
είχε πέσει στη 87η θέση με ποσοστό 84,5%.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «The
Lancet Child and Adolescent Health» και περιέλαβε πληροφορίες μόνο για τους μαθητές και όχι για εφήβους εκτός
σχολικού συστήματος, βρήκε ότι το ποσοστό των ανεπαρ-

κώς ασκούμενων εφήβων και των δύο φύλων σταδιακά μειώνεται διεθνώς: ήταν 82,5% το 2001, υποχώρησε στο
81,6% το 2010 και μειώθηκε περαιτέρω στο 81% το 2016.
Σχεδόν σε όλες τις χώρες τα κορίτσια ασκούνται λιγότερο
από τα αγόρια και η «ψαλίδα» τείνει να διευρυνθεί στις περισσότερες χώρες (στο 73%). Το 2016 ανεπαρκή σωματική
άσκηση έκαναν το 77,6% το αγοριών και το 84,7% των κοριτσιών, ενώ το 2001 τα αντίστοιχα ποσοστά ήσαν 80,1%
και 85,1%.
Αντίθετα στην Ελλάδα, το ποσοστό των νέων που δεν
ασκούνται όσο χρειάζεται, αυξάνεται με το πέρασμα του
χρόνου, αντί να μειώνεται. Το 2016 στην Ελλάδα δεν
ασκούνταν επαρκώς το 89,1% των κοριτσιών (θέση 104
στην παγκόσμια κατάταξη) και το 80% των αγοριών (θέση
76). Το 2001 στη χώρα μας δεν ασκούνταν επαρκώς το
88,3% των κοριτσιών (θέση 93 στη διεθνή κατάταξη) και το
79,2% των αγοριών (θέση 47), συνεπώς παρατηρείται μια
μικρή αύξηση στα ποσοστά μεταξύ 2001-2016.
Νίκος Γεωργόπουλος
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ
Μετά το χρονικό της προαναγγελθείσης αναβολής,
καθώς η Eπιτροπή Διαβούλευσης ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, αλλά λόγω μη απαρτίας (η
οποία πάντως ήταν γνωστή από πριν για κάποιο λόγο
που δεν καταλάβαμε) πραγματοποιήθηκε εντέλει την
Τρίτη, δηλαδή την επομένη το απόγευμα.
Αποκλειστικό θέμα ήταν αυτό της πεζογέφυρας στην
Κ. Καραμανλή στο ύψος του υφιστάμενου καφέ με
προϋπολογισμό, κατά δήλωση δημάρχου, το δυσθεώρητο ύψος των 4 εκ. ευρώ, ναι καλά διαβάσατε 4
εκατομμύρια! Αυτό το φαραωνικού τύπου έργο και
ως προς το κόστος κατασκευής και ως προς το μέγεθος, θα έχει συνολικό μήκος 230 μέτρα περίπου με 3
μέτρα φάρδος ωφέλιμο και χαρακτηρίστηκε από τον
δήμαρχο (που άδραξε ακόμη μια φορά την ευκαιρία
να αυτοδιαφημιστεί) ως «ποδηλατοπεζογέφυρα». Θα
χρειάζεται δε κάποιος για να τη διασχίσει με γοργό
βήμα περίπου 5 λεπτά.
Τέθηκαν πολλά ερωτήματα και ειπώθηκαν ακόμη περισσότερες ενστάσεις και από ειδικούς και από εμάς
τους απλούς ανθρώπους. Κυριότερο ήταν το γιατί να
τη χρησιμοποιήσει κανείς, αν θα του παίρνει 5 λεπτά
να πάει απέναντι, τη στιγμή που ένα ταπεινό φανάρι
και μόνο, θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό. Και
πράγματι τα φανάρια έχουν εγκριθεί γι’ αυτό το σημείο και η περιφέρεια αποφάσισε πολύ πρόσφατα την
εκταμίευση του ποσού που αφορά κι εμάς. Επομένως
προς τί η αναβίωση του Φαραώ στις μέρες μας;

Δεν θα έχει ασανσέρ
Ακούστηκαν πάντως αρκετές εύστοχες παρατηρήσεις,
όπως σχετικά με το κόστος συντήρησης κυρίως στο

Πεζογέφυρα στη
Λεωφ. Κ. Καραμανλή
στη Βούλα
Για την Ένωση Πολιτών Βούλας, όπως και για τον περισσότερο κόσμο, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η αποφυγή δυστυχημάτων, που έχουν ως συνέπεια τον
σοβαρό τραυματισμό και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.
Συγκεκριμένα στο τμήμα της παραλιακής λεωφόρου που
διασχίζει τη Βούλα, έχουμε θρηνήσει πολλές ανθρώπινες ζωές, λόγω της υπερβολικής ταχύτητας που αναπτύσσουν τα οχήματα. Για το λόγο αυτό, έχουμε
επισημάνει επανειλημμένα, όπως έχουν πράξει στο παρελθόν και άλλοι κοινωνικοί φορείς, ότι είναι επείγουσα
ανάγκη να δημιουργηθεί διάβαση πεζών με φωτεινό σηματοδότη επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή, στο ύψος του
καφέ «ΝΟΤΟΣ».
Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι, είμαστε σύμφωνοι με
την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου, στην οποία προτείνεται φωτεινή σηματοδότηση στους κόμβους Κ. Καραμανλή – Ήρας και Κ. Καραμανλή – Διός (χωριστά για

deck, δηλαδή το δάπεδο της γέφυρας που θα είναι ξύλινο, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα υφίσταται διαρκή διάβρωση λόγω της εγγύτητας στη θάλασσα. Απάντηση
από τον παριστάμενο μελετητή δεν πήραμε γιατί η
συντήρηση δεν ήταν στο αντικείμενο μελέτης, όπως
επίσης διευκρινίστηκε από τον ίδιον πως ζήτησε - από
το μελετητή - ρητώς να ΜΗΝ υπάρχει ασανσέρ.
Άλλα προβλήματα, είναι πως:
→ όταν έχει κακοκαιρία δεν θα μπορεί εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιηθεί
→ δεν υπάρχουν στην υφιστάμενη μελέτη τα μέσα
παρεμπόδισης των μηχανών, προκειμένου να μην
ανεβαίνουν στην πεζογέφυρα
→ η ενδεδειγμένη θέση της κατασκευής, ενδεχομένως στο ύψος του Ασκληπιείου, θα ήταν, όπως
πολλοί εκ των παρισταμένων είπαν, προτιμότερη
→ οι όγκοι των μπαζωμάτων εκατέρωθεν των πλευρών χαλούν την αισθητική σίγουρα
→ και άλλα αρκετά...
Συνεπώς, το τεράστιο αυτό έργο έχει απολύτως
ελεγχόμενη χρησιμότητα και απολύτως υπερβολική
τη δαπάνη, όταν μάλιστα για την εκπόνησή του θα
πρέπει να δεσμευτούν κονδύλια απευθείας από τον
κρατικό προϋπολογισμό, αυτός ήταν και ο λόγος που
προηγήθηκε το Δ.Σ. της Διαβούλευσης, όπως ειπώθηκε. Προηγήθηκε η απόφαση του Δ.Σ., και μετά
έγινε η Διαβούλευση!!!...
Και ερχόμαστε τώρα στα της Οικονομικής Επιτροπής
αυτής της εβδομάδας. Θα σταθώ μόνο στο θέμα που
καταψήφισα, αλλά κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρόκειται για τις δαπάνες λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας, ύψους 260.400 ευρώ!
Ο λόγος της άρνησής μου δεν ήταν τόσο λόγω του
ποσού (έχουμε συνηθίσει πια να βλέπουμε υψηλές
δαπάνες, από πενταψήφια νούμερα και πάνω), αλλά
γιατί σε αυτό το ποσό δε διασφαλίζονται μεταφορικά
δημοτικά μέσα, που να διαθέτουν την ειδική πλατ-

κάθε κατεύθυνση), με ταυτόχρονο συντονισμό των δύο
κόμβων μεταξύ τους και με τις παρακείμενες σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις, ανεξάρτητα από την τυχόν
υλοποίηση πεζογέφυρας στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς, αν
και κάποιου είδους φωτεινός σηματοδότης, στο συγκεκριμένο σημείο, έχει εγκριθεί εδώ και καιρό από την Περιφέρεια Αττικής, η υλοποίηση του έργου καθυστερεί
απαράδεκτα, ενώ διαιωνίζεται το πρόβλημα της υψηλής επικινδυνότητας για τους πεζούς που επιχειρούν
να διασχίσουν τη λεωφόρο.
Σε ό,τι αφορά, συγκεκριμένα, την πεζογέφυρα, που προτείνεται στο ίδιο σημείο από το Δήμο Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης και που κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο
σχεδιασμός της (που θυμίζει ιστιοφόρο) αλλά και η έλλειψη ανελκυστήρων, οι θέσεις μας είναι οι εξής:
(1) Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τον σχεδιασμό
της, τουλάχιστον από αισθητικής πλευράς, διότι «δένει»
με τον περιβάλλοντα χώρο αντί να τον προσβάλλει,
όπως συμβαίνει με άλλες πεζογέφυρες όπου επικρατούν οι ψυχρές τσιμεντένιες κατασκευές και οι ακαλαίσθητοι τσιμεντένιοι όγκοι. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι
η προτεινόμενη πεζογέφυρα θα αποτελέσει, de facto,
ένα από τα σπουδαιότερα τοπόσημα της περιοχής και,
ως εκ τούτου, οφείλει να είναι υψηλής αισθητικής.
(2) Από πλευράς λειτουργικότητας, η προτεινόμενη πε-

φόρμα προκειμένου για επιβίβαση και αποβίβαση ατόμων με δυσκολία. Ευτυχώς είχα καταθέσει στο πρωτόκολλο πριν την έναρξη της συνεδρίασης το σχετικό
κείμενο καταψήφισης, γιατί στο τέλος δέχτηκα και
πάλι επίθεση από τον αντιδήμαρχο. Και ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος είχε την στοιχειώδη ευγένεια να
με επιβραβεύσει παραδεχόμενος την έλλειψη, ο εν
λόγω αντιδήμαρχος μου ζήτησε τα ρέστα που λένε,
γιατί καταψήφισα.
Απάντησα ότι προφανώς δεν άκουσε την ανάπτυξη
του θέματος που έκανα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, γιατί μιλούσε συνέχεια στο κινητό (λόγω
προβλημάτων ισχυρίστηκε) και τον παρέπεμψα να
διαβάσει το αντίγραφο από το πρωτόκολλο. Η ουσία
του πράγματος είναι ότι η δημοτική συγκοινωνία που
έρχεται να καλύψει τα κενά της υφιστάμενης αστικής, θα πρέπει να είναι σε θέση να το πράξει κιόλας.
Δηλαδή να διαθέτει οπωσδήποτε την ειδική ράμπα για
τις ευπαθείς ομάδες που είναι οι κυρίως επιβάτες,
γιατί οι υπόλοιποι οδηγούν τα δικά τους οχήματα.
Επίσης, να μπορεί με τα δρομολόγια να εξυπηρετεί
τουλάχιστον μέχρι το μετρό Ελληνικού, που δεν είναι
δα και τόσο μακριά. Εξάλλου, ο αρχηγός της παράταξής μας Δ. Δαβάκης έχει αναφερθεί στο παρελθόν
πολλές φορές σχετικά. Σύννομη μελέτη με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανάθεση έρευνας, αξιολόγηση λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας, καταγραφή επιβατών ανά στάση και λοιπά mystery
shopping, bus customer satisfaction, usage surveys.
Και καθώς το έτος βαίνει προς το τέλος του και οι
γιορτές πλησιάζουν, ας ευχηθούμε το πνεύμα των
Χριστουγέννων να ζεστάνει τις καρδιές των ανθρώπων κυρίως εκείνων που διακατέχονται από μικροψυχία· τους είναι απαραίτητο…
Εις το επανιδείν και επαναγράφειν
Ι. Δόγκα

ζογέφυρα, όπως σχεδιάστηκε, ενώ θα εξυπηρετήσει ικανοποιητικά πεζούς και ποδηλάτες με τις ράμπες πρόσβασης στα δύο άκρα της, θα υπάρχουν σχετικά
προβλήματα για τα ΑΜΕΑ και τους ηλικιωμένους, λόγω
έλλειψης ανελκυστήρων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να
επιλυθεί με την ταυτόχρονη λειτουργία διαβάσεων σε
επίπεδο οδού, όπως περιγράφηκε παραπάνω, χωρίς να
υποβαθμίζεται η αισθητική της πεζογέφυρας με την
τυχόν κατασκευή κουβουκλίων για ανελκυστήρες.
Εν κατακλείδι, η πρότασή μας είναι: Ανεξάρτητα αν, τελικά, κατασκευαστεί η πεζογέφυρα (η οποία και υψηλό
κόστος έχει και δεν γνωρίζουμε την πηγή χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης), πρέπει, άμεσα,
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς
Δημαρχιακής Αρχής, ώστε η διάβαση πεζών με φωτεινούς σηματοδότες να γίνει πραγματικότητα, το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με κάποια οριστική μελέτη
που θα καθορίζει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Εν
ανάγκη, ας συμπράξει και ο ιδιωτικός τομέας, αν τίθεται
θέμα αδυναμίας από πλευράς δημόσιων υπηρεσιών (Περιφέρειας και Υπουργείου).
Ο χρόνος μετράει σε ανθρώπινες ζωές!

Γιάννης Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης μηχανικός
Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Βούλας
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Αυστηροί έλεγχοι και βαριά πρόστιμα για την κακομεταχείριση ζώων
Με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης
και αναπαράχθησαν από ελληνικά, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις
οποίες διαβιούν τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη αλλά και τα
υπόλοιπα ιπποειδή στη χώρα
μας, ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Μάκης Βορίδης εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση:
«Οι συνθήκες καλής διαβίωσης των παραγωγικών ζώων,
των ζώων εργασίας και εν
γενεί όλων των ζώων της πατρίδας μας αποτελεί κύριο μέλημα προσωπικά δικό μου και
του Υπουργείου μας.
Για το σκοπό αυτό ενημερώνουμε έγκαιρα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για
τις ορθές συνθήκες ευζωίας και εργασίας των ζώων, τόσο σε επιστημονικό
πεδίο όσο και σε βιοηθικό.
Σε ό,τι αφορά τα γαϊδουράκια της ΣανA/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 86841
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΟ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΗΓΗ :ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(2014ΣΕ57100004),
A.M.: 04/2019
Κ.Α: 64.7333.0001
Προϋπ. 950.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)
CPV: 45233141-9
ΑΡ. ΠΡ.: 38962/10-12-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης
του δημοτικού οδικού δικτύου» με
προϋπολογισμό 950.000,00 ΕΥΡΩ (με
ΦΠΑ 24%).
1. Αντικείμενο του έργου
Το φυσικό αντικείμενο του έργου
αφορά την συντήρηση και επισκευή
διαφόρων επικίνδυνων τμημάτων
οδών στις πολεοδομικές ενότητες
του δήμου Παλλήνης, η οποία πρέπει
να γίνει άμεσα για λόγους ασφάλειας.
2. Οικονομική ανάλυση του έργου
Το έργο ανήκει στην κατηγορία της
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες εργασιών:
α) ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 512.141,50 €
β) ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 37.201,00 €
και προστίθεται:
1) Γ.Ε. και Ο.Ε (18%): 98.881,65 €,
2) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 97.233,62 €
3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 21,26 €
4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :
20.650,00 €
5) ΦΠΑ (24%): 183.870,97€.
Σύνολο:950.000,00 €.
3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου, ορίζεται σε 4 μήνες από την

τορίνης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αποστείλει
οδηγίες για τον τρόπο χρησιμοποίησης

τους που βασίζονται τόσο στην εθνική
και διεθνή νομοθεσία όσο και στην
ορθή πρακτική τους.
Τονίζεται ότι στόχος του Υπουργείου
ενόψει της προσεχούς τουριστικής περιόδου είναι η αυστηροποίηση των σχετικών ελέγχων σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση

ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
4. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(2014ΣΕ57100004), είναι δε εγγεγραμμένο ποσό 950.000,00 στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019
και έχει ήδη πραγματοποιηθεί απόφαση
Ανάληψης
Υποχρέωση
(υπ΄αρίθμ. 37097/25-11-2019 πρωτόκολλο), στον Κ.Α.: 64.7333.0001
5. Σύστημα δημοπράτησης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016
περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου
κάτω των ορίων.
Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω
έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω νόμο.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία:
Οδοποιία που είναι εγκατεστημένες σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
7.Έγγραφα σύμβασης και τεύχη
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.pallini.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι

έως την 28./12./2019, η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης
σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο έως 03./ 01./2020
Πληροφορίες στο τηλέφωνo FAX.
2106612965, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία: Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
8. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως τις 07/01/
2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 14./01./2020,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 π.μ.
9. Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-κονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.322.58 €.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι μήνες.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται
στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

που διαπιστωθούν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από τις ελεγκτικές
αρχές θα επιβάλλονται στους παραβάτες αυστηρές ποινές. Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο
πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις
30.000 €.
Το θέμα παρακολουθείται στενά
από το Υπουργείο μας που φροντίζει να ενημερώνει άμεσα για τα
νέα επιστημονικά δεδομένα και
τις οδηγίες της Επιτροπής που
στόχο έχουν την αποτροπή κάθε
είδους κακομεταχείρισης των
ζώων και της βελτίωσης των
όρων ευζωίας τους. Με αυτό τον
τρόπο θεωρούμε ότι διατηρείται
και ενισχύεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας των τοπικών κοινωνιών, βελτιώνεται η οικονομία τους αλλά
συγχρόνως προστατεύονται και τα
ζώα».
ΑΔΑ: Ω6ΠΡΩΛΝ-Ρ37
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 13-12-2019
Αρ. Πρωτ. 20912
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια Απορριμματοφόρου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
169997,80 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η
«Προμήθεια Απορριμματοφόρου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
169997,80€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη
θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με ίδιους πόρους.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
25/2019 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

ΑΔΑ:Ω8ΣΣΩΞ9-ΠΡΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Παιανία 10/12/2019
Αριθμ. πρωτ.:16472
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής
ανάθεσης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και
συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου
Παιανίας» με χρόνο παράδοσης δυο
(2) μηνών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
Μελέτη:30/2019 της Τ.Υ. του Δήμου,
και την υπ΄ αρ. Διακήρυξη
16471/2019
Προϋπολογισμού
116.312,00€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με σφραγισμένες ηλεκτρονικές
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-

Επιστροφή ΦΠΑ
από ανεξόφλητα τιμολόγια
Η ΑΑΔΕ δικαίωσε τον ΣΒΕ
Θετική ενέργεια αποτελεί για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και την
επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας,
η πρόσφατη απόφαση της 28ης Νοεμβρίου
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) για την επιστροφή του ΦΠΑ των
ανεξόφλητων τιμολογίων των προμηθευτών της «Μαρινόπουλος ΑΕ».
Ο ΣΒΕ χαιρετίζει την απόφαση αυτή που
έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της
περιφέρειας.
Η κατάφωρη αδικία την οποία αναίτια
έχουν υποστεί πλήθος μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων αποκαθίσταται καθώς οι επιχειρήσεις ακολουθώντας τις οδηγίες υπαγωγής στην πρόσφατη απόφαση της
ΑΑΔΕ μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση περί μείωσης της φορολογητέας
βάσης τους στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, χωρίς να απαιτείται να ακολουθήσουν τη δικαστική διαδικασία.

αναλυτικής διακήρυξης και αναφέρεται στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου 16κμ τύπου πρέσας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Tετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 08:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων
ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου
Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοι-

χεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ,
δαπάνης των προσφερόμενων ειδών
και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται
στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της
σχετικής διακήρυξης.
Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή
των ειδών είναι τέσσερις (4) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ
της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση
καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού
μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις
πραγματοποιείται μόνο μέσα από την
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 83065 με τη χρήση της
ψηφιακής υπογραφής.
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

νομική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης(Μελέτη)
ως εξής: για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ή
και ξεχωριστά για κάθε μηχάνημα
έργου της ανωτέρω προμήθειας(ή
φορτωτής – εσκαφέας ή κύλινδρος
αυτοκινούμενος με δόνηση).
CPV: 43262100-8 και 43240000-7.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα
τα οριζόμενα στην διακήρυξη δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν
εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος
82576 και 82577 με ημερομηνία δημοσίευσης την Παρασκευή 13/12/2020
και ώρα 09:00 και καταληκτική ημερο-

μηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 09/01/2020 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση
των
προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, Τετάρτη 15/01/2020 και
ώρα 10:00 π.μ..
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις
εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, χωρίς το
Φ.Π.Α..
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής - Πληροφορίες:
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου
38α, Παιανία
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 721
Αρμόδιος υπάλληλος : Βασιλείου Διονύσιος
Fax: 210 66 47 317
e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ
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στα πεταχτά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-‐ΒΟΥΛΑΣ-‐ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ταχ.Δ/νση: Λητούς 20 Τ.Κ.: 16671 Βουλιαγμένη
Πληροφορίες: Σταθάκη Χρ. Τηλέφωνο: 210 8962618-‐1
FAX: 210 8962618 e-‐mail: xenonasvouliagmenis@gmail.com
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΝΠΔΔ «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ.
ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Δοκιμαστική λειτουργία του
αγωγού αερίου στην Ελλάδα

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ξεκίνησε η εισαγωγή της πρώτης ποσότητας φυσικού
αερίου του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
(TAP AG) στην Ελλάδα, σε ένα τμήμα 2 χλμ. μεταξύ
του ποταμού Έβρου και του Σταθμού Συμπίεσης
στους Κήπους. Πρόκειται για την αρχική φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του αγωγού, στην οποία ελέγχεται εάν η υποδομή είναι απόλυτα ασφαλής και
έτοιμη για λειτουργία σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφαλείας.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών.
Τηλ. 6949630593.

«Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης
Επιχειρηματιών για τον κλάδο των
καλλυντικών - φαρμάκων»

Ο ως άνω απολογισμός ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 13/2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος με ΑΔΑ: ΨΒΚΛΟΡ3Ν-‐ΨΙΣ και την υπ' αριθμ. 306/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με ΑΔΑ:
67Ω3ΩΨΖ-‐ΤΝΩ. Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτ. 6
και του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 3861/2010.

NAYΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Κ. Καραμανλή 12, 16673 Βούλα
Τηλ. 210 8991.193, 8991.189, FAX: 210 8991.193

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και
το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διαρκούς
ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, διοργανώνουν «Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τον κλάδο των καλλυντικών - φαρμάκων σε
Ιράκ, Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία», εστιασμένη στην
ενίσχυση της εξωστρέφειας αυτών των σημαντικών
προϊόντων για την ελληνική οικονομία.
Η «Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών»
θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου
2019, στις 14:30, στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7
(6ος Όροφος).
Στη συνέχεια της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ανοιχτή
συζήτηση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων
(Q&A), ενώ προβλέπεται χρόνος για δικτύωση (networking).
Στείλτε ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3382342, 210 3382466,
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχόληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.
Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.
ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723
ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,
Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.
ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη
ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία 40-50 ετών, κατοικος των 3Β, κάτοχος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για καθημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας
για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε
μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδωμάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλ. 6974003808

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 89 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια,
θέα στη θάλασσα, στο Πανόραμα Βούλας.
Πληροφορίες 6944574132

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.
από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking
οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.
Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Καλούνται
Kαλούνται τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Βούλας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου.

Μετεωρολογικος σταθμός
στον Ναυτικο Αθλητικό
Ομιλο Βούλας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Θέματα ημερησίας διάταξης :
1. Aπολογισμός 1.1.2019 - 31.12.2019
2. Προϋπολογισμός 2020
3. Διαγραφή μελών
4. Διάφορες Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει την
επόμενη ημέρα, ήτοι τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα και
στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που
είναι ταμειακώς ενήμερα.

Τα δεδομένα του, σε πραγματικο χρόνο δείχνουν με
λεπτομέρεια το μικροκλίμα της παραλίας στη Βούλα,
με ακριβή μετεωρολογικά στοιχεία και στατιστική
ανάλυση ως και 24 ωρες πριν, ο Μετεωρολογικος
σταθμός που εγκαταστάθηκε στον Ναυτικο
Αθλ.Ομιλο Βούλας
Στοιχεία όπως θερμοκρασία, σχ. υγρασία, ταχύτητα
και κατεύθυνση ανέμου, ατμοσφαιρική πίεση και διαγράμματα.
naov.gr

δίπλα σε αγορά, άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855

Βούλα 28/11/2019
Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση
Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από
πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού, εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος
(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30 μέτρα),

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα
(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)
Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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
www.ikaraiskos.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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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

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

Πραγματοποιήθηκε, εκδήλωση (9.12.129) για την έναρξη
των εργασιών ανέγερσης του Ωνασείου Εθνικού Μεταμο
σχευτικού Κέντρου, με την παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του ελληνικού Κοινοβου
λίου, της εκκλησίας και άλλων φορέων.
Το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (ΩΕΜΕΚ)
αποτελεί την πραγματοποίηση ενός οράματος που η διοί
κηση του Ιδρύματος Ωνάση σχεδίαζε εδώ και καιρό: να
προσφέρει στην ελληνική κοινωνία ένα νοσοκομείο αφιε
ρωμένο στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων, το οποίο
παράλληλα θα αποτελεί και ένα κέντρο έρευνας και και
νοτομίας στις μεταμοσχεύσεις.

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.
ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

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

Θεμελιώθηκε το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Η μεταμόσχευση αναδεικνύεται παγκοσμίως στην πλέον
σύγχρονη θεραπευτική πρακτική του 21ου αιώνα και απο
τελεί τη μόνη θεραπευτική πρακτική για την τελικού στα
δίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την
πιο αποτελεσματική λύση για τη νεφρική ανεπάρκεια.
H δημιουργία του ΩΕΜΕΚ αποσκοπεί στη βελτίωση του

συστήματος εντοπισμού και διαχείρισης μοσχευμάτων,
στην αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας
των προσφερόμενων υπηρεσιών σε παιδιά, μέσω της δη
μιουργίας της πρώτης αυτόνομης μεταμοσχευτικής μονά
δας αποκλειστικά για παιδιά, καθώς και στη συνολική
αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας στον
τομέα των μεταμοσχεύσεων.
Στην αναγκαιότητα η Ελλάδα να σταματήσει να είναι ου
ραγός στον τομέα των μεταμοσχεύσεων αναφέρθηκε ο Πε
ριφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης,
ο οποίος παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης των κατα
σκευαστικών εργασιών του Ωνασείου Εθνικού Μεταμο
σχευτικού Κέντρου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:
«Η ανέγερση του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού
Κέντρου θα συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη ενός με
γάλου ελλείματος του Συστήματος Υγείας της Χώρας μας.
Η δωρεά οργάνων αποτελεί μια ύψιστη εκδήλωση της αν
θρώπινης αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάν
θρωπό μας.
Τόσο ως Περιφερειάρχης της Αττικής και αντιπρόεδρος της
ΕΝΠΕ, όσο και ως Πρόεδρος του ΙΣΑ θα εργαστώ συστημα
τικά προκειμένου να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις
προκειμένου η Ελλάδα να σταματήσει να είναι ουραγός
στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Προτεραιότητά μας
είναι να μετατρέψουμε την Αττική σε περιφέρειαπρότυπο
υγείας και προς αυτή την κατεύθυνση θα ενισχύσουμε τις
δομές υγείας που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο, με στόχο
την καλύτερη θωράκιση των πολιτών. Όλοι μαζί, πολιτεία,
αυτοδιοίκηση και ιδιωτικός τομέας θα συνεργαστούμε,
προς όφελος των πολιτών».

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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Kάλοι: πώς δημιουργούνται και πώς αντιμετωπίζονται
Οι κάλοι των ποδιών αποτελούν μια φυσική αντίδραση
της επιδερμίδας στην προσπάθεια της να προστατεύσει
τα βαθύτερα και ευαίσθητα στρώματα του δέρματος από
συνεχόμενη πίεση ή τριβή. Μπορεί να εμφανιστούν τόσο
στο πέλμα, όσο και στα σημεία των αρθρώσεων και να
κάνουν το περπάτημα αρκετά επώδυνο.

είναι απαραίτητη για την αποφυγή κάλων. Μια εντατική
κρέμα κατά του σκληρού δέρματος όπως η Scholl AntiCallosita, μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία φυσικής
απολέπισης και να επαναφέρει την ελαστικότητα του
δέρματος, βοηθώντας στην αποφυγή δημιουργίας των
κάλων.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην
δημιουργία των κάλων όπως: η ορθοστασία, τα ακατάλληλα υποδήματα, οι κραδασμοί κατά το περπάτημα κα.

Αφαιρέστε τον κάλο με ελαφρόπετρα αλλά όχι με ξυράφι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Η αφαίρεση με ξυράφι
μπορεί να κάνει τον κάλο στο πόδι να εμφανιστεί ενισχυμένος μετά από λίγο. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί και με την αφαίρεση του κάλου με laser.

Οι κάλοι διακρίνονται σε:
Σκληροί ή δακτυλικοί κάλοι : ξηρές κερατινικές μάζες
στην πάνω πλευρά ή στην άκρη των δακτύλων καθώς
επίσης και στην επιφάνεια του πέλματος του ποδιού. Δημιουργούνται συνήθως λόγω πίεσης που ασκείται σε συγκεκριμένο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα
Μαλακοί κάλοι: η μορφή τους είναι άσπρη και μαλακή.
Πρόκειται για αρκετά επώδυνους κάλους οι οποίοι βρίσκονται μόνο ανάμεσα στα δάκτυλα.
Πελματιαίοι κάλοι, οι οποίοι είναι μικρές, καλά εντοπισμένες και επώδυνες βλάβες στην πατούσα εξαιτίας
διαφόρων δυσμορφιών ή ανατομικών αλλαγών του ποδιού
Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να προστατεύσετε τα πόδια σας απο την εμφάνιση των κάλων. Συγκεκριμένα οι ειδικοί συνιστούν:
Σωστή επιλογή υποδημάτων
Τα υποδήματα πρέπει να είναι άνετα και να ταιριάζουν
απόλυτα στο σχήμα του ποδιού. Αν πρόκεται για γυναικεία θα πρέπει να έχουν χαμηλά και φαρδιά τακούνια που
διανέμουν σωστά το βάρος. Επίσης πρέπει να υπάρχει ο
απαραίτητος χώρος (ύψος και πλάτος) στο εσωτερικό του
υποδήματος για να μπορεί να χωρέσει το πόδι.
Αποφύγετε να φοράτε τα ίδια παπούτσια συνεχόμενες
μέρες, καθώς θα πρέπει να στεγνώσουν από τον ιδρώτα
πριν τα ξαναφορέσετε. Επίσης σημαντικό είναι να φοράτε καθαρές βαμβακερές κάλτσες με τα κλειστά παπούτσια, για να αναπνέει σωστά το δέρμα.
Περιποιηθείτε & ενυδατώστε καθημερινά την περιοχή των ποδιών σας.
Η καθημερινή φροντίδα και περιποίηση της περιοχής

Χρησιμοποιείτε ειδικά αφαιρετικά επιθέματα για κάλους που μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το φαρμακείο. Τα επιθέματα Αφαίρεσης κάλων Scholl έχουν
στοχευμένη δράση και ανακουφίζουν απο τους κάλους
με σαλικυλικό όξυ.
Η πρόληψη αλλά και η σωστή θεραπεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των
κάλων. Αν οι κάλοι επιμένουν απευθυνθειτε σε ένα ποδιάτρο- ποδολόγο.
Ο ειδικός θα διατηρήσει τα κάτω άκρα σε καλή κατάσταση, θα τα κρατήσει ενυδατωμένα και θα φροντίσει
ιδιαιτέρως το δέρμα στα σημεία που υπάρχει προδιάθεση
να δημιουργηθει.
Ε. Α. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΠΟΔΟΛΟΓΟΣΠΟΔΙΑΤΡΟΣ
MSc, BSc (Hons) Podiatry MPS.

Εθελοντική αιμοδοσία
Στο Δήμο Κρωπίας
Το Σωματείο “Αγιοι Ανάργυροι” οργανώνουν
εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου από ώρα 4 έως 9 μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Κρωπίας (αίθουσα ΚΑΠΗ),
Νικ. Α. Ντούνη 4.
Nα θυμόμαστε ότι το αίμα δεν αγοράζεται.
Προσφέρεται!

Στην Παναγία Φανερωμένη,
Βουλιαγμένη
Εθελοντική αιμοδοσία, οργανώνεται στον ιερό
ναό της Παναγίας Φανερωμένης, την Κυριακή
22 Δεκεμβρίου, από ώρα 10.30 έως 13.30.

Απαραίτητη η εξασφάλιση
εμβολίων για προληπτική
προστασία
Eρώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό
Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής της Ν.Δ.
Βασίλης Οικονόμου επισημαίνοντας τους
κινδύνους που εγκυμονεί η έλλειψη εμβολίων. Γράφει μεταξύ άλλων ο Β. Οικονόμου:
Τον Νοέμβριο εμφανίσθηκε κρούσμα πιθανής διφθερίτιδας (αναμένεται επιβεβαίωση με μοριακό
έλεγχο από εργαστήριο του εξωτερικού) με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός παιδιού.
Ένεκα του αναπάντεχου της επανεμφάνισης
κρούσματος διφθερίτιδος μετά από αρκετές δεκαετίες, ανακύπτει εκ νέου το ζήτημα της εμβολιαστικής κάλυψης και των ενηλίκων.
Ως γνωστόν η ανοσιακή επάρκεια μετά τον τελευταίο εμβολιασμό που θεωρητικά γίνεται μεταξύ 11
και 12 ετών, διαρκεί για 10 έτη και πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε δεκαετία της ενήλικης ζωής.
Έως και προ περίπου 2 ετών κυκλοφορούσε το
εμβόλιο DTvax το οποίο πλέον είναι σε απόλυτη
έλλειψη.
Εξίσου σημαντικό ζήτημα επίσης αποτελεί η απόλυτη έλλειψη, από τουλάχιστον 3 ετών, του εμβολίου Tdap (Τετάνου, διφθερίτιδος, ακυτταρικό
κοκύτη). Το εμβόλιο αυτό, όπως ορίζεται από τις
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας πρέπει να χορηγείται σε κάθε κύηση στις έγκυες γυναίκες κατά
προτίμηση από την 27η έως την 36η εβδομάδα
κύησης, καθώς και σε ανεμβολίαστες λεχωΐδες,
ανεξάρτητα από το διάστημα που μεσολάβησε
από προηγούμενο εμβολιασμό. Ο μη εμβολιασμός
θέτει τα νεογέννητα σε πολύ υψηλό κίνδυνο νόσησης από κοκκύτη. Εξαιτίας της ελλείψεως
αυτής τα τελευταία τουλάχιστον 4 έτη η μεγάλη
πλειονότητα των εγκύων δεν εμβολιάζεται και μια
μικρή μειοψηφία εμβολιάζεται με το τετραδύναμο
εμβόλιο Boostrix, το οποίο όμως περιέχει και
αδρανοποιημένο τμήμα για την πολυομυελίτιδα
(IPV) που επισήμως δεν υπάρχει οδηγία που να το
επιτρέπει.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ «ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Στα πλαίσια των εορταστικών της εκδηλώσεων η
«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο παιδικό πρωτάθλημα Σκάκι. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα
του Συλλόγου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλατεία Κερατέας) με ελεύθερη συμμετοχή. Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα δοθούν έπαθλα.

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚA ΤΜΗΜΑΤA OPTIMIST
ο ΝΑΟΒ πάλι πρωταγωνιστής!!!
Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019
στις 19:30, έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η απονομή επάθλων του Ν. Ο. Δελφινα-

στους αγώνες «ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗ» και «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΣΣΙΣΗ».
Δανάη Μιχάλαινα, 1η θέση Κοριτσιών στον αγώνα «ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗ».

από τους προπονητές του ΝΑΟΒ,
στο αγωνιστικό τμήμα OPTIMIST
του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου
Βούλας.

• Ώρα έναρξης 4:00μ.μ.
• Ώρα προσέλευσης - επιβεβαίωσης συμμετοχών
3:30μ.μ. - 04:00μ.μ.
• Πληροφορίες: Κλάδης Διονύσιος 6977452498 και
δηλώσεις συμμετοχής στο: 6984912459 και στο email:
xrisi_tomi@hotmail.gr

Kολυμβητικές
επιδείξεις στον
ΑΚΟΒΒ
ρίου για το έτος 2019.
Για άλλη μια φορά φέτος, η παρουσία του αθλητικού τμήματος OPTIMIST του Ναυτικού Αθλητικού
Ομίλου Βούλας ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι αθλητές και αθλήτριές του ανέβηκαν στο βάθρο
πέντε φορές!!
Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν έπαθλα στους:
Γιάννο Τουρνή, 1η θέση Παίδων

Ευάγγελο Κουκούδη, 2η θέση Αγοριών στον αγώνα «ΣΠ. ΠΑΠΑΔΗ».
Βασίλειο Κουκούδη, 3η θέση Αγοριών στον αγώνα «ΚΩΝ. ΠΑΣΣΙΣΗ».
Μιράντα Παπαδάκη, 3η θέση Κοριτσιών στον αγώνα «ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΣΣΙΣΗ».
Καταδείχτηκαν έτσι για άλλη μια
φορά φέτος, τόσο το υψηλό επίπεδο των αθλητών/τριών, όσο και
η εξαιρετική δουλειά που γίνεται

Την Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα
17.45 ο Αθλητικός Κολυμβητικός
Όμιλος Βάρης Βάρκιζας θα πραγματοποιήσει, στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής
Ευελπίδων, την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με κολυμβητικές
επιδείξεις για όλες τις ηλικίες
των κολυμβητών, με δώρα και
βραβεύσεις.

«Run the Lake» στη Βουλιαγμένη
Για 8η χρονιά, θα τρέξει το «Run the Lake» στην Βουλιαγμένη την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου.
Τα έσοδα του αγώνα, θα ενισχύσουν μια δράση ή ένα φορέα κοινωνικής προσφοράς.
Μέσα από το «Τρέχω και Προσφέρω», η αθλητική και φυσιολατρική δράση αποτελεί μία προσπάθεια ανάπτυξης και διάδοσης του
τρεξίματος ως μέσο άθλησης, υγιεινού τρόπου
ζωής, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας με κύριο μέλημα την παροχή οικονομικής και υλικής βοήθειας σε ιδρύματα και φορείς.
Όλες οι διαδρομές έχουν εκκίνηση και τερματισμό το ίδιο σημείο, τη λίμνη Βουλιαγμένης.
Η Λίμνη προσφέρει στους τερματίσαντες τη
δυνατότητα να κολυμπήσουν δωρεάν στα ιαματικά νερά.
Εκκίνηση από την είσοδο της Λίμνης:
09.15 Aγώνας 2.000 μέτρων για παιδιά 8-12
ετών
09.55 Aγώνας 4.900 μ. αγώνας για έφηβους (15-17 ετών) και ενήλικες - 10.00 Aγώνας 10.200 μ. για ενήλικες.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
SUPER LEAGUE 2
«Αλλαγή φρουράς» στην κορυφή
Ανακατάταξη στην κορυφή της Super League 2 επιφύλαξε
η 8η αγωνιστική. Ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος Απόλλων
Σμύρνης γνώρισε ήττα 2-1 από τον Καραϊσκάκη Αρτας στη
Ριζούπολη, δίνοντας την ευκαιρία στον ΠΑΣ Γιάννινα να
τον προσπεράσει στην 1η θέση, χάρη στη νίκη του με 1-0
επί της Δόξας Δράμας.
Αλλα αποτελέσματα: Λεβαδειακός - Εργοτέλης 1-0, Πλατανιάς - Κέρκυρα 4-0, Απόλλων Λάρισας - Απόλλων Πόντου
4-0, Παναχαϊκή - Χανιά 0-1.

SUPER LEAGUE 1
Στα μισά με δίδυμο κορυφής
«Συγκάτοικους» και αήττητους στην κορυφή της βαθμολογίας βρήκε τα δύο φαβορί για τον τίτλο, Ολυμπιακό και
ΠΑΟΚ, το τέλος του 1ου γύρου της φετινής Super League
1, μετά τη διεξαγωγή της 13ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Αγρίνιο, νικώντας 30 τον Παναιτωλικό με σκόρερ τους Ποντένσε (6') και Ελ
Αραμπί (41', 45'+). Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ είχε τέσσερα δοκάρια και τρία ακυρωθέντα γκολ από το VAR, και τελικά νίκησε 2-0 την Ξάνθη, με τα γκολ των Μπίσεσβαρ (80') και
Κρέσπο (88').

FIBA CHAMPIONS LEAGUE
«Εξπρές» η ΑΕΚ,
ανάσα για το Περιστέρι
Η επιβλητική εμφάνιση της ΑΕΚ στη Γαλλία, η νίκη του Περιστερίου, που το κρατάει ζωντανό για την πρόκριση, και η
νέα ήττα του ΠΑΟΚ, που τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη
θέση, ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στην 8η
αγωνιστική των ομίλων του FIBA Champions League.
Φουλ για πρωτιά η ΑΕΚ
Για τον 2ο όμιλο η ΑΕΚ επικράτησε στο Πο της Ορτέζ με
79-67 και εξακολουθεί να παλεύει με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 1η θέση, όπου ισοβαθμούν με 6 νίκες έκαστη.
Καθοριστικός για την έκβαση αυτής της μάχης αναμένεται
ο αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ την επόμενη
αγωνιστική.

Ποδηλασία: Χάλκινο μετάλλιο
ο Χρήστος Βολικάκης
Ο αθλητής της ποδηλασίας, Χρήστος Βολικάκης, κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο σκρατς παγκόσμιο κύπελλο
της Νέας Ζηλανδίας και βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης των παγκοσμίων κυπέλλων.
Το χρυσό κατέκτησε ο 24χρονος Ρομάν Γκλάντις από την
Ουκρανία και το ασημένιο ο Ρίο Έφτινγκ (Ολλανδία).
«Είναι μία φανταστική χρονιά για εμένα με σπουδαία αποτελέσματα. Από την κούραση δεν έχω ακόμη συνειδητοποιήσει τι πέτυχα εδώ. Σ’ αυτά τα μακρινά ταξίδια αγωνίζομαι
σχεδόν άυπνος και στο τέλος βλέπω πως πάντα κερδίζει η
ελληνική ψυχή. Ευχαριστώ όλους όσοι πιστεύουν σε εμένα
και είναι δίπλα μου σε αυτό το ταξίδι», είπε ο συλλέκτης
μεταλλίων της ελληνικής ποδηλασίας.

VOLLEYLEAGUE
Η Κηφισιά άλλαξε την κορυφή
Η νίκη - έκπληξη που πήρε η Κηφισιά στου Ρέντη επί του
Ολυμπιακού, με 3-2 σετ (25-13, 23-25, 24-26, 25-21, 14-16),
για την 6η αγωνιστική της Volleyleague, διαμόρφωσε νέα
κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι», μέχρι πρότινος μόνοι 1οι, έχουν πλέον «συγκάτοικους» τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι πήραν
νίκες 3-0 σετ με αντιπάλους την Ελπίδα Αμπελοκήπων (1025, 10-25, 16-25) και τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης (25-16,
25-14, 25-14) αντίστοιχα.

BASKET LEAGUE
Σπουδαίες νίκες ΑΕΚ και Ιωνικού
Οι νίκες της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, με 71-67 στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στην Πυλαία, και του Ιωνικού επί του Περιστερίου, με 100-95, ξεχώρισαν ανάμεσα στα αποτελέσματα
της 10ης αγωνιστικής της Basket League. Στα αξιοσημείωτα
και τα σημαντικά «διπλά» του Ηρακλή στη Ρόδο επί του Κολοσσού (67-71) και του Πανιωνίου στο Αλεξάνδρειο επί του
Αρη (80-86).
Αλλα αποτελέσματα: Λάρισα - Ρέθυμνο 82-65, Προμηθέας Πάτρας - Λαύριο 77-66, Παναθηναϊκός - Ηφαιστος
Λήμνου 87-74.

Παράταση στον αποκλεισμό
της Ρωσίας
Νέο σοκ στον ρωσικό αθλητισμό προκάλεσε η απόφαση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) για αποκλεισμό της Ρωσίας για άλλα τέσσερα χρόνια από τις διεθνείς διοργανώσεις. Οι Ρώσοι αθλητές μένουν έτσι έξω
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2020, αλλά και
από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.
Περαιτέρω αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως ο WADA
απαγορεύει στη Ρωσία και τη διοργάνωση οποιουδήποτε
αθλητικού γεγονότος. Η απόφαση πάντως δεν επηρεάζει
τη συμμετοχή της Εθνικής Ρωσίας στο Euro 2020, ούτε και
τη διοργάνωση ενός ομίλου της διοργάνωσης στην Αγία
Πετρούπολη.

Koλύμβηση
Πρωταθλητής Ευρώπης
ο Ανδρέας Βαζαίος στα
200μ. μικτής ατομικής
Το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. μικτή ατομική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας της Γλασκώβης, κατέκτησε ο Ανδρέας Βαζαίος, πετυχαίνοντας ρεκόρ
Ευρώπης. Παράλληλα έγινε ο τρίτος ταχύτερος στον
κόσμο. Ο Έλληνας κολυμβητής έκανε την τέλεια κούρσα
και τερμάτισε σε 1:50.85, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον δεύτερο, το Νορβηγό Τόμοε Ζενιμότο Χβας
(1:51.74), ενώ κατέρριψε το 1:51.36 που είχε ο Λάζλο
Τσεχ από τις 4/12/2015 και την αντίστοιχη διοργάνωση της
Νετάνια. Φυσικά ο χρόνος του αποτελεί και πανελλήνιο
ρεκόρ, συντρίβοντας το 1:52.38 που είχε κάνει στον
πρωινό προκριματικό.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ρωσικές αντιδράσεις
Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις στη Ρωσία ενάντια στην απόφαση του WADA, φτάνοντας μέχρι και τα ανώτατα πολιτειακά αξιώματα της χώρας.

Ολυμπιακός: έπαιξε με τη
φωτιά αλλά δεν ...κάηκε
Αν και είδε τον… αποκλεισμό με τα μάτια του, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Ερυθρού Αστέρα στο «Καραϊσκάκη» για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του
Τσάμπιονς Λιγκ και πήρε το εισιτήριο του Γιουρόπα Λιγκ.
Οπως τα περισσότερα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων»
φέτος στη διοργάνωση, έτσι και αυτό ήταν ένα θρίλερ που
κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός για 88 λεπτά
βρισκόταν εκτός Ευρώπης, όμως ο Ελ Αραμπί με εκτέλεση
πέναλτι (έπειτα από χέρι του Ζαντέρ) ήταν αυτός που υπέγραψε τη νίκη.

Ήττα για τον Ολυμπιακό
στη Μαδρίτη 93-77 από την Ρεάλ
Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε κατώτερος του αναμενόμενου, η απουσία του Σπανούλη ήταν δυσβάσταχτη και η Ρεάλ έκανε έναν υγιή περίπατο στην
Μαδρίτη, βασιζόμενη στην πολυφωνία της στην επίθεση, στην 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η κυβέρνηση μειώνει τη
φορολογία για τα συμβόλαια των
αθλητών από το 45% στο 22%
Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοίρασε
«ψίχουλα» – μόλις 175 εκατ. ευρώ – για το κοινωνικό μέρισμα κατέθεσε τροπολογία με την οποία
προσφέρει ένα τεράστιο φορολογικό δώρο στους
επιχειρηματίες και εφοπλιστές ιδιοκτήτες των ΠΑΕ
και των ΚΑΕ της χώρας.
Η τροπολογία περιλαμβάνει αλλαγές στους συντελεστές με τους οποίους φορολογούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, για τα συμβόλαια των
αθλητών (υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής).
Οι ΠΑΕ και ΚΑΕ και κυρίως τα αφεντικά τους, μέτοχοι, από τους νέους συντελεστές για τα συμβόλαια
των αθλητών, θα έχουν τεράστια οφέλη καθώς η φορολογία τους από το 45% θα πέσει στο 22%.

γιορτές
σημαίνει

Ευχές & Δώρα
Αύριο γιορτάζει ο...,. η... Kάθε ημέρα μια γιορτή!
Συνηθισμένες και “άχρωμες” ευχές
δίνουμε καθημερινά, μέσω των social media.
Η αληθινή ευχή όμως, συνοδεύεται
και από ένα προσωπικό Δώρο!
Τα γλυκά, τα ποτά και οι γλάστρες
θεωρούνται παρωχημένα, βαρετά και αναλώσιμα.
Ένα δώρο είναι παντοτινό και πολύτιμο,
αντέχει στο χρόνο, υπενθυμίζει τα αισθήματά σας
και κάνει, με την αφιέρωσή σας,
αθάνατη την παρουσία σας:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Το Βιβλίο

skaravaios.gr
Ένα αθάνατο βιβλίο, πασίγνωστο και τώρα
μοναδικό είναι η συλλεκτική, αριθμημένη,
δερματόδετη έκδοση του ΗΓΕΜΟΝΑ του

Μακιαβέλλι Σχολιασμένο σελίδα – σελίδα
από τον Μεγάλο Ναπολέοντα που
κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ελλάδα
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ο Ηγεμόνας δεν είναι απλά «ένα βιβλίο».
Είναι σχολείο· Είναι «όπλο» άμυνας
και επίθεσης. Είναι εργαλείο αντίληψης
και δημιουργίας.
Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα,
τηλ. 210 8959.004, 6937.153052, press@ebdomi.com

