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“Εξυπνη” διάβαση πεζών
ζητούν οι κάτοικοι 

της Βούλας
σελίδα 7

Ασφαλτόστρωσε ακτή
στην Ανάβυσσο! 

Παρέμβαση Δημάρχου 
σελίδα 17

ΠΑΛΛΗΝΗ
Βραβείο αστικής 

κινητικότητας
σελίδα 7

Χριστουγεννιάτικα
σελίδες 4 - 5

4 Μαθητές του Λυκείου

Βουλιαγμένης στην

Εθνική Ομάδα Ρομποτικής

Ασημένιες της “Ελαίας”
οι πανκορασίδες 

σελίδα 22

Όταν σου χτυπάνε
το κουδούνι 

στις 6 τα χαράματα...
Δεν είναι ο γαλατάς, 

είναι ο Χρυσοχοΐδης!

Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο.

Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατό-
μου είναι απαραβίαστη(...)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ, άρθ. 9 §1

Ν’ αρχίσω με μια δήλωση σε ...λα ματζόρε: 

  – Μη μου χτυπήσει η αστυνο-

μία το κουδούνι μου, πριν την

ενάτη πρωινή, γιατί εκείνη την

ώρα κάνω τη ...γυμναστική μου!

Μετά είναι καλοδεχούμενη για

ό,τι νόμιμο.

Αν έλθει να με συλλάβει θα

πρέπει να έρθει με «...αιτιολο-
γημένο δικαστικό ένταλμα,

που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η
σύλληψη» (ΣΥΝΤΑΓΜΑ, αρθ. 6 § 1). Αλλιώτικα «ο
σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που
συμφωνούν μ’ αυτό (...) αποτελούν θεμελιώδη
υποχρέωση όλων των Ελλήνων», ενώ, «ο σφε-
τερισμός με οποιοδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυ-
ριαρχίας(...) διώκεται...»
και μην ξεχνάμε πως «Η τήρηση του Συντάγμα-
τος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,
που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέ-
κονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε
επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία» - «έστω και
αν αυτή η προσπάθεια παρουσιάζεται νομό-
τυπη»1-. (Σύνταγμα αρθ. 120). “Βία” δεν είναι μόνο

τα τανκς! Είναι και η “νομότυπη”,  είναι και η ψυ-

χολογική βία, η οικονομική ή η απειλή κλπ.
Συνέχεια στη σελ. 2

σχολιάζει ο
Κώστας Βενετσάνος

Ενωτικός ο Γ. Πατούλης
για το “Ελληνικό”

Σελίδα 13

Σελίδα 7



2 ΣΕΛΙΔΑ - 21  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019                                                                                                                                                                                               ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 8959.004

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

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)    

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτά λέει εν ολίγοις το ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ο θεμελιώ-

δης νόμος του κράτους δικαίου, το «ευαγγέλιο»

κάθε κράτους δικαίου και των ελεύθερων και συ-

νειδητών πολιτών. Αυτά λέει ο κορυφαίος συνταγ-

ματολόγος καθηγητής και εισηγητής της

αντιπολίτευσης το 1975, στη συζήτηση του Συν-

τάγματος Δημ. Θ. Τσάτσος και αυτά μεταφέρω και

συνθέτω εγώ με την ταπεινή γραφίδα μου.

Να δούμε όμως τι λέει και ο διακεκριμένος Συνταγ-

ματολόγος Ν. Αλιβιζάτος, επικεφαλής ειδικής επι-

τροπής του Υπουργείου «Προστασίας του Πολίτη»,
για την αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρε-

σίας, που συνέστησε ο επικεφαλής Υπουργός Μιχ.

Χρυσοχοΐδης.

Γράφει λοιπόν ο Ν. Αλιβιζάτος στη σχετική επι-

στολή διαμαρτυρίας που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη

για τα γεγονότα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας

στην οδό Ματρώζου (συμβολικό!) στο Κουκάκι, την

18η/12/19: 
«Ένα ακόμη περιστατικό αστυνομικής βίας περιήλθε
σε γνώση μου: για την εκκένωση υπό κατάληψη κτι-
ρίου στο Κουκάκι, σήμερα το πρωί, τα ΜΑΤ εισήλθαν
χωρίς εντολή εισαγγελέα σε παρακείμενη κατοικία
και κακοποίησαν άγρια τον πατέρα και τους δυο γιούς
του. Και αυτό, με το πρόσχημα ότι δεν επέτρεψαν τη
χρησιμοποίηση του ιδιωτικού χώρου τους από τις
αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς επίδειξη εισαγγελικής
εντολής. (σημείωση: οι υπογραμμίσεις δικές μου έως εδώ).

...
Κύριε Υπουργέ, διαπιστώνω με λύπη μου ότι η σύ-
σταση της υπό την προεδρία μου Επιτροπής συμπί-
πτει με την αύξηση των περιστατικών αυθαίρετης
αστυνομικής βίας. Η εν λόγω Επιτροπή δεν μπορεί να
λειτουργήσει στην πράξη ως άλλοθι για τέτοιου εί-
δους απαράδεκτες συμπεριφορές. Επιβάλλεται ως εκ
τούτου να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε αυτές
να σταματήσουν. (...)

Ο Χρυσοχοΐδης δεν απεδέχθη ότι υπήρξε αστυνομική

βία και αυθαιρεσία, δηλαδή περιφρόνηση του Συντάγ-

ματος και νομότυπη  εκ των υστέρων προσπάθεια

παράκαμψης - κατάλυσης του Συντάγματος, και φαί-

νεται αποφασισμένος να συνεχίσει δι’ αυτού του τρό-

που εφαρμογής τού ατελούς δόγματος Μητσοτάκη

περί “νόμου και τάξης”. Και λέω “ατελούς δόγματος”

διότι ελλείπει το αναγκαίο συμπλήρωμα, για το πολι-

τικό μας επίπεδο και της αστυνομικής (κι όχι μόνον)

πρακτικής άσκησης εξουσίας: «Nόμος και τάξη, στα
πλαίσια της ουσιαστικής νομιμότητας και προστασίας
των αγαθών, των δικαιωμάτων του πολίτη και “της
αξίας του ανθρώπου”» (Σ., αρθ. 2 § 1). Με ιεράρχηση

προτεραιοτήτων προστασίας του πολίτη από την εγ-

κληματικότητα και με ευλαβική τήρηση της κοινωνι-

κής ειρήνης, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την

άσκηση όποιας πολιτικής επιλογής, ιδιαίτερα και εν

όψει των εξωτερικών απειλών».

Αυτή είναι η αλήθεια και όχι αυτή που σας παρου-

σιάζουν οι διαπλεκόμενοι με την εξουσία και την οι-

κονομική ολιγαρχία δίαυλοι και τα μίσθαρνα

εξαπτέρυγα και λιβανιστήρια, που ντροπιάζουν το

δημοσιογραφικό λειτούργημα.

Εκείνη που πρωτίστως κρίνεται 

είναι η εκάστοτε εξουσία

Πρότυπο και σύμβολο της δημοσιογραφίας πρέπει να

είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, της Βίβλου, ο αποκεφα-

λισθείς. Κι αυτό, έξω από θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Δυστυχώς όμως οι πλείστοι των δημοσιογραφούντων,

μαρκουτσοφόρων και καναπεδοκλινών διαχειριστών

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) έλκονται και με-

θύσκονται από τα θέλγητρα της Σαλώμης και τους

γλυκείς ήχους των αργυρίων του Μαμωνά.

Δυστυχώς, η πληθώρα των γεγονότων αστυνομικής

υπέρμετρης και αδικαιολόγητης βίας και αυθαιρεσίας,

περιφρόνησης του πολίτη και των δικαιωμάτων του

και προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι

τόσα, συχνά και πυκνά, ώστε αποβαίνουν εις βάρος

και της αστυνομίας· του αστυνομικού σώματος, των

ενσυνείδητων Αστυνομικών.

Αναφέρομαι ενδεικτικά στην εισβολή στις 9 Νοεμ-

βρίου στο Steam Club, στο Γκάζι (“7η», φ.

1110/23.11.19), το πνίξιμο με χημικά και ξύλο στο Κα-

βούρι (29.11.19, «7η» φ. 111), στα γεγονότα της 8ης

Δεκεμβρίου, της 11ης επετείου της εν ψυχρώ εκτέ-

λεσης του 15χρονου τότε, Αλέξη Γρηγορόπουλου,

στο ξεβράκωμα τυχαίου και άσχετου με τα γεγονότα

φοιτητή, στον εξευτελισμό και στο τσαλαπάτημα κάθε

αξιοπρέπειας και προσβολής ακόμη της δημόσιας αι-

δούς και του δημόσιου αισθήματος, ξεγυμνώματος

24χρονης στην οδό Πατησίων και στην «κατά παραχώ-

ρηση» μετάβαση με γυναίκα αστυνομικό στην τουα-

λέτα παρακείμενης καφετέριας, για την αφαίρεση και

του τελευταίου «φύλου συκής», για ν’ αποκαλυφθεί η

...σερβιέτα της εμμήνου αδιαθεσίας, αντί ...τί;

Τα “χωροφυλακίστικα” τα ξέρω

Δεν έχω προδιάθεση κατά της αστυνομίας. Αντιθέ-

τως: Πρώτου βαθμού συγγενικό μου πρόσωπο ήταν

ανώτερος αξιωματικός της χωροφυλακής. Αλλά ήταν

Άνθρωπος!

Ήταν «μέχρι βλακείας» έντιμος και γι’ αυτό οι πολίτες

των περιοχών που είχε αστυνομεύσει – μερικούς των

οποίων είχε συλλάβει, είχε παρατηρήσει και είχε μη-

νύσει, τον τίμησαν δυο φορές με το αξίωμα του πρώ-

του πολίτη με 54% και 73% - η χούντα τον απέλυσε

και επανεξελέγη μετά.

Τα παιδιά μου τα δίδαξα να σέβονται τους δασκάλους

τους και τους αστυνομικούς, πριν απ’ όλα ως εργα-

ζόμενους και επιπλέον διότι οι μεν τους διαπαιδαγω-

γούν και τους εμπλουτίζουν με γνώσεις, οι δε, οι

αστυνομικοί, τα προστατεύουν από κακοποιά στοι-

χεία, από τη βία και ενέργειες κακόβουλων ανθρώ-

πων ακόμη και από ασυνείδητους οδηγούς.

Όμως, με τον τρόπο που ενεργούν ορισμένα αστυνο-

μικά όργανα και υπηρεσίες, ενώ οι συνειδητοί συνά-

δελφοί τους τούς ανέχονται και ενίοτε τους

καλύπτουν, μετατρεπόμενοι έτσι σε συνένοχους,

κατά τον Κικέρωνα, με εκθέτουν στα παιδιά μου του-

λάχιστον ως αιθεροβάμονα.

Ίσως θα πρέπει ν’ αναθεωρήσουν τις απόψεις μου και

να εφαρμόσω τα διδάγματα της γιαγιά μου: «Όποιον
αγαπάμε τον κάνουμε και κλαίει».

Γι’ αυτό κι εγώ στιγματίσ ό,τι κακό παρατηρώ σ’ αυ-

τούς που πρέπει ν’ αγαπώ.

――――――

1. Δημ. Θ. Τσάτσος: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, το κράτος Δικαίου,

εκδ. Σάκκουλα, σελ. 258.

Και νέοι Αντιδήμαρχοι στα ΒΒΒ Σελ. 6

Ενημέρωση για την ανακατασκευή της
πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη,
στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σελ. 6

Και εγεννήθη παιδιόν νέον
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Η ορθόδοξη θρησκευτική έννοια των
Χριστουγέννων
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή Σελ. 10

“Τα 7α Βραβεία Αυτοδιοίκησης” από
την ΕΔΑ και την ΠΕΔΑ Σελ. 12

Εκ φιλογενείας άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ημέρες του “Αλεξανδρινού” Σελ. 15

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ
Ι. Δόγκα Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Όταν σου χτυπάνε το
κουδούνι  χαράματα
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Βραβεύσεις φοιτητών στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Σε εορταστικό κλίμα εξελίχθηκε η βράβευση των

αποφοίτων μαθητών και σημερινών φοιτητών

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, την

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου στην αίθουσα “Ιωνία”.

Μία εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός στους πε-

ρισσότερους Δήμους.

Παρών ο δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί

σύμβουλοι και θεσμικοί εκπρόσωποι, εκλήθησαν

να επιδώσουν το αναμνηστικό στους παρόντες

φοιτητές. H βράβευση δεν γίνεται μόνο στους

αποφοίτους των δημοσίων σχολείων του Δήμου,

αλλά και τους μαθητές του Δήμου, που αποφοί-

τησαν από ιδιωτικά σχολεία. 
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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)

συνεχίζει την πρωτοβουλία   που έχει ως στόχο την

συγκέντρωση παιχνιδιών για τα παιδιά από τον σύλ-

λογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», που

έχουν ανάγκη την στήριξη και την αγάπη μας ώστε

να συνεχίσουν να παλεύουν, 

Η εθελοντική ομάδα προσκαλεί τους πολίτες του

Κορωπίου, και το διήμερο, Σάββατο 21 και Κυριακή

22 Δεκεμβρίου 2019 στην Έδρα της Πολιτικής Προ-

στασίας- 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 μοι-

ράσει τα παιχνίδια στην ογκολογική μονάδα Παίδων

«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»

Η ΕΟΔΚ παρακαλεί τα  παιχνίδια να είναι  κατά προ-

τίμηση καινούργια,  σε καλή κατάσταση και καθαρά.

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 

στο Δήμο Κρωπίας

Σάββατο 21/12 - 10.30 π.μ., Χριστούγεννα στα σπί-
τια των παραμυθιών, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Κυριακή 22/12, ώρα 5μ.μ. Παιδική θεατρική παρά-

σταση “Τα μαγικά φλουριά των Χριστουγέννων”,
στο αμφιθέατρο Κορωπίου.

Παρασκευή 27/12, ώρα 5μ.μ Παιδική θεατρική παρά-

σταση “Τα Χριστούγεννα του Καρυοθραύστη”, στο

αμφιθέατρο Κορωπίου.

Κυριακή 29/12, ώρα 8 μ.μ. “Ταξίδι με χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες” μουσική παράσταση, στο αμφι-

θέατρο Κορωπίου.

Σάββατο 21 Δεεμβρίου 2019

11:00 - 18:00: Εκδήλωση Αστρονομίας από το Planetar-

ium on the Go με προβολές μέσα στο Φορητό Ψηφιακό

Πλανητάριο και Παρατήρηση με τηλεσκόπιο. Ενδεικτικό

πρόγραμμα προβολών: www.kalivialibrary.gr και πληρο-

φορίες 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 Άν-

τερσεν. Παιδική διαδραστική παράσταση σε σκηνοθεσία

Αποστόλη Ψαρρού. Aπό το Τμήμα Ελληνικών Χορών Κα-

λυβίων.

Με προεγγραφή στο τηλ. 2299320323.

Στην αίθουσα Σαράντη στην κεντρική πλατεία Καλυβίων.

15:00 - 18:00: Εργαστήριο πηλού από τον Κυριάκο Σπυ-

ρόπουλο. Στην αίθουσα της Παλιάς Κοινότητας Καλυ-

βίων.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

16:00 - 19:00: Το σπίτι του Αϊ-Βασίλη. Θα περιλαμβάνει

εργαστήρια με χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές δημιουρ-

γίες.

Με την υποστήριξη του ΚΔΑΠ Δήμου Σαρωνικού.

Στην αίθουσα της Παλιάς Κοινότητας Καλυβίων στην

πλατεία Καλυβίων.

16:00 - 20:00: Καλλιτεχνικά δρώμενα και με συνοδεία

κρουστών από τη ΣχολήLet's Start - Music & Performing

Arts Conservatory. Στην πλατεία Καλυβίων.

* Και τις τρεις μέρες θα συμμετέχουν ενεργά οι Σύλλο-

γοι Γονέων και  Κηδεμόνων του 1ου και του 2ου Δημο-

τικού Σχολείου Καλυβίων.

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:00

 – Βράβευση επιτυχόντων μαθητών Δήμου Σαρωνικού

έτους 2018 – 2019 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

– Βράβευση των νικητών του μαθητικού Διαγωνισμού

Δημιουργίας Σελιδοδείκτη 2019 με θέμα «Γνώρισε τον

Τόπο σου».

  – Βράβευση των νικητών της ομάδας Ρομποτικής «Next

Generation Kids» του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυ-

βίων για τη συμμετοχή τους και τοβραβείο που απέσπα-

σαν στο Διεθνή Διαγωνισμό του Houston των ΗΠΑ το

2019.

Θα ακολουθήσει Ροκ Συναυλία από τους Train Beat.

Στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Καλύ-

βια.

Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 στις 19:00

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Δήμου Σαρωνικού

Θα ακολουθήσει Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με τίτλο: «Ο

χριστουγεννιάτικος εφιάλτης του Σκρουτζ». Ένα παρα-

μύθι με πολλές μουσικές και τραγούδια για μικρούς και

μεγάλους.

Σε κείμενα από το διήγημα του Αντώνη Τουμανίδη σε

προσαρμογή Γιάννη Φίλια.

Τραγουδούν: Ναταλία Γκάντζια (Υψίφωνος) - Γιάννης

Φίλιας (Τενόρος)

Ηθοποιός – Αφηγήτρια: Δανάη Σκιάδη

Συ μμετέχει η Ανδρική χορωδία Λαυρίου

Συνοδεύει ορχήστρα Δωματίου

Διευθύνει ο Θεόδωρος Γ. Λεμπέσης

Στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου στα Καλύβια.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

με την “Ευρυάλη” Βούλας

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βού-

λας”, προσκαλεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του, την

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 13.30 στο Κτήμα Μπραϊ-

μνιώτη (οδός Ονείρων & θεάτρου Κορωπί), με φαγητό,

μουσική και χορό. Πληροφορίες 6974017018.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,

το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-

ραιώς και το Μουσείο Μπενάκη εγ-

καινίασαν τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου

την αρχαιολογική έκθεση «Από τον
κόσμο του Ομήρου. Τήνος και Κυ-
κλάδες στη Μυκηναϊκή εποχή», στο

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.

Η έκθεση αποτελεί σημαντικό σταθμό

στην ανάδειξη αυτής της περιόδου, ρί-

χνοντας φως σε άγνωστες όψεις του

κυκλαδικού παρελθόντος: εκατόν πε-

νήντα ένα επιλεγμένα αντικείμενα,

αντιπροσωπευτικά έργα κεραμικής,

μεταλλοτεχνίας, μικροτεχνίας, ειδω-

λοπλαστικής, κοσμηματοποιίας, συγ-

κεντρώνονται για πρώτη φορά και

αποκαλύπτουν στο κοινό μια ολοκλη-

ρωμένη εικόνα του Μυκηναϊκού πολι-

τισμού στο νησιωτικό σύμπλεγμα των

Κυκλάδων. Την αφήγηση, πλαισιωμένη

από οπτικοακουστικές παραγωγές,

συνθέτουν ενότητες μέσα από τις

οποίες ξεδιπλώνονται βασικοί άξονες

της ζωής των ανθρώπων της εποχής,

όπως ο καθημερινός βίος, η λατρεία,

τα ταφικά έθιμα, ο πόλεμος. Αναδει-

κνύονται έτσι όψεις της θαυμαστής

παρακαταθήκης των Μυκηναίων, οι

οποίοι αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης

για τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας

λογοτεχνίας, την Ιλιάδα και την Οδύσ-

σεια.

Εκτός από την Τήνο, στην έκθεση πε-

ριλαμβάνονται αρχαία έργα και από

άλλες σημαντικές προϊστορικές θέ-

σεις στο Αιγαίο, και συγκεκριμένα

από τη Νάξο, τη Δήλο, τη Μύκονο,

την Πάρο, τη Μήλο, τη Σίφνο, τη

Θήρα και την Κέα, με αποτέλεσμα ο

επισκέπτης να αποκτά πληρέστερη

εικόνα της φυσιογνωμίας και της

σπουδαιότητας του Μυκηναϊκού πο-

λιτισμού στις Κυκλάδες. 

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Διάρκεια: 19 Δεκεμβρίου 2019 –08

Μαρτίου 2020

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
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Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.)
συνεχίζουν τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
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. 

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
νής Μπάμπη Βελισσάριο και τις ερμηνεύτριες Ζωή
Παπαδοπούλου και Φιλιώ Σέρβου. 

 Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία & ώρα 20.00 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια γνωστών συνθετών που
γράφτηκαν για τα παιδιά, απαγγελίες ποιημάτων από την ηθοποιό
Ιωάννα Σούκου, 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 μαέστρος 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 Κρατι
κής Ορχήστρας Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού
Νίκου Χαλιάσα με κλασσικές και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 
σημείωση: Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος ΒΒΒ, εξαντλήθηκαν όλα

«ΝΤΟΝ ΚΑΡΛΟ» 
ΤΟΥ ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΒΕΡΝΤΙ 

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 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 εκ-

δοχή (Μόντενα) - για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια εν-

τυπωσιακή παραγωγή.  Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Κόβεντ

Γκάρντεν το 2008 και αποτελεί μια συμπαραγωγή της Βα-

σιλικής Όπερας του Λονδίνου, της Μετροπόλιταν Όπερας

της Νέας Υόρκης και της Εθνικής Όπερας της Νορβηγίας.

• 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 Πλα-

τεία Κερατέας.

• Προθεσμία κρατήσεων μέχρι 20/12 (περιορισμένος αριθ-

μός εισιτηρίων). • Πληροφορίες-κρατήσεις  στα τηλέφωνα:

6972351959, 6984912459.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο ΒΒΒ Χριστουγεννιάτικo χωριό στον 

Ιππόδρομο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί στο Χριστουγεννιά-

τικο χωριό που θα ζωντανέψει την Κυριακή 22/12

στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου, ώρα εκκίνησης 12

το μεσημέρι.

“Τα Χαρούμενα Χριστούγεννα των Ποιητών”

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, “Τα Χαρούμενα Χρι-
στούγεννα των Ποιητών”, με τη Χορωδία ΚΑΠΗ

Μαρκοπούλου που θα παρουσιάσει θεατρική αφή-

γηση.

“Bηθλεέμ Ετοιμάζου...”

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση του Δήμου και ο Ιερός Καθεδρικός Ναός

Αγίου Ιωάννου Μαρκοπούλου της Ιεράς Μητροπό-

λεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, προσκαλούν στην

εκδήλωση «Βηθλέεμ Ετοιμάζου..» με ύμνους και κά-

λαντα από όλη την Ελλάδα, την Κυριακή 22 Δεκεμ-

βρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Ψάλλουν και τραγουδούν  οι μαθητές του Παραρτή-

ματος του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιωάν-

νου Μαρκοπούλου της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και  Λαυρεωτι-

κής και των παραδοσιακών οργάνων της Ενορίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χορεύοντας τον Καρυοθραύστη
στην Κεντρική Πλατεία

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»

προσκαλούν στην διαδραστική παράσταση χορού «Χο-

ρεύοντας τον Καρυοθραύστη», την Κυριακή 22 Δεκεμ-

βρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία

Μαρκοπούλου.

Οι μαθητές των σχολών χορού Artistico και Μυρτώς Κανέλ-

λου εκτελούν χορογραφίες και οι μικροί θεατές συμμετέ-

χουν ενεργά σε όλη την διάρκεια της παράστασης.

Σκοπός της παράστασης είναι τα παιδιά να έρθουν κοντά

μέσω της τέχνης διασκεδάζοντας και ενώνοντας τις δυνά-

μεις τους σε κλίμα γιορτής και χαράς!  

Χορογραφίες: Δήμητρα Σβήγκου, Μυρτώ Κανέλλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

Την  Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου και ώρα 8 μ.μ. η Φιλαρ-

μονική του Δήμου Μαρκοπούλου, θα δώσει συναυλία

στον Δημοτικό Κινηματογράφο. Η είσοδος είναι

ελεύθερη.

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ του Νικολάι Γκόγκολ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Το Θέατρο Άλφα, υποδέχεται για μια ακόμα φορά στην

κεντρική του σκηνή, τον σκηνοθέτη Κώστα Φιλίππογλου,

που αναλαμβάνει να μεταφέρει στη σκηνή το κλασικό αρι-

στούργημα του Νικολάι Γκόγκολ, «Ο επιθεωρητής», με

τον Κωνσταντίνο Μπιμπή στον ομώνυμο ρόλο.

Μια σπαρταριστή και επίκαιρη κωμωδία, πού κάνει πρε-

μιέρα στη σκηνή του θεάτρου “Aλφα”, 7 Φεβρουαρίου.

Λίγα Λόγια για το έργο

Σε μια επαρχιακή πόλη της Τσαρικής Ρωσίας, όλοι οι δημό-

σιοι διορισμένοι άρχοντες, χωρίς καμιά εξαίρεση, καταδυ-

ναστεύουν το λαό με απάτες, λαμογιές, και εκβιασμούς. Η

ξαφνική εμφάνιση ενός κρατικού επιθεωρητή θα δημιουργή-

σει διάφορες ευτράπελες καταστάσεις, που θα διαταράξουν

τις ισορροπίες μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων και

όλα αυτά σε μια σπαρταριστή κωμωδία - σάτιρα.

Αυτό που καθιστά αυτό το έργο μια από τις σπουδαιότερες

κωμωδίες που γράφτηκαν ποτέ, είναι το μεγαλείο των χα-

ρακτήρων καθώς και η ευθύτητα με την οποία ο Γκόγκολ

επιλέγει στο συγκεκριμένο έργο να καυτηριάσει την αυ-

ταρχικότητα και τη δουλοπρέπεια των δημοσίων αρχόντων

στην κεντρική διοίκηση, στο Τσαρικό  απολυταρχικό κρά-

τος.

Ο ίδιος γράφει για τον επιθεωρητή: “Στον Επιθεωρητή μου
επιδίωξα να συγκεντρώσω και να σατιρίσω μια για πάντα
ό,τι σάπιο υπάρχει στη Ρωσία, όλες τις αδικίες που δια-
πράττονται, εκεί ακριβώς όπου θα είχαμε την αξίωση να
βασιλεύει η απόλυτη δικαιοσύνη”.

Παίζουν: (με αλφαβητική σειρά)

Θανάσης Βλαβιανός, Μυρτώ Γκόνη, Βασίλης Κουλακιώ-

της, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Χριστίνα Μπρέκου, Γιάννης

Στεφόπουλος, Δημήτρης Φραγκιόγλου, 

Διάρκεια: 100 λεπτά με διάλειμμα

Σκηνοθεσία: Κώστας Φιλίππογλου

Στο ρόλο του επιθεωρητή ο Κωνσταντίνος Μπιμπής

Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 21:00 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

Τιμή εισιτηρίου: 12€ (προπώληση) / Ταμείο: 17€, 13€

(ΑΜΕΑ, φοιτητικό, ανέργων)

Προπώληση εισιτηρίων: Από το ταμείο του θεάτρου (Τηλ

210 5221444 & 210 5238742) και viva.gr

Χριστούγεννα στο Κ.Π.Ι.Σ.Νιάρχος

Στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ, όλος ο

Δεκέμβριος είναι  μήνας γιορτής, που επιφυλάσσει

κάθε μέρα κι από μια καινούργια έκπληξη για τον κα-

θένα.

Κάντε τη βόλτα σας στις φωτεινές εγκαταστάσεις

και τη μαγική ατμόσφαιρα του Πάρκου Σταύρος

Νιάρχος και θαυμάστε τα Χορογραφημένα Σιντριβά-

νια στην Αγορά και πολλά άλλα εντυπωσιακά και

γευστικά...
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...Έφυγαν από τη ζωή

Δύο εκλεκτοί πολίτες του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης έφυγαν αυτές τις ημέρες από τη

ζωή.

Ο Σταύρος Σαραντάκος, Βουλιώτης, και πατέρας

της Κλαίρης Σαραντάκου και η Γεωργία Γεωργου-

λοπούλου, Βουλιαγμενιώτισσα, σύζυγος του Αν-

τιδημάρχου Διονύση Γεωργουλόπουλου.

Οταν χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο, είναι μεγάλη

η απώλεια, πόσο μάλλον όταν είναι τόσο κοντινά

σου πρόσωπα. Βαθιά συλλυπητήρια.   

Εντεταλμένος για θέματα

ασφαλείας στο Δήμο ΒΒΒ

ο Νίκος Κρέζος

Ειδικός σύμβουλος, για θέματα Ασφάλειας και Δημο-

τικής Αστυνομίας, ορίστηκε

από το Δήμαρχο του Δήμου

ΒΒΒ, ο Νίκος Κρέζος, που

ήταν υποψήφιος στο συν-

δυασμό του Γρ. Κωνσταν-

τέλλου, στο τοπικό

συμβούλιο της Βουλιαγμέ-

νης. Η θέση δεν προβλέπει

αντιμισθία.

Μετά τα τελευταία συμ-

βάντα εγκληματικότητας,

αντιπροσωπεία του Δήμου,

εκπροσωπούμενη από τον

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Βασίλη Παπαμιχαήλ και τον

άμισθο εντεταλμένο Νίκο Κρέζο, συναντήθηκαν στο

Αστυνομικό τμήμα με αίτημα να αυξηθεί η επιτήρηση

της περιοχής.

Όπως διαπιστώνεται η εγκληματικότητα πάει περιφέ-

ρεια και τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσό-

τερο.

Δύο επιπλέον αντιδήμαρχοι προβλέ-

πονται βάσει του άρθρου 47 του

Ν.4647/2019 αυξάνοντας των αριθμό

των αντιδημάρχων του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης σε εφτά από

τους οποίους οι πέντε προβλέπεται να

είναι έμμισθοι και οι δύο άμισθοι. Κατά

συνέπεια, με την 478/2019 απόφασή

του, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

όρισε τους δημοτικούς συμβούλους

Δημοσθένη Βαμβασάκη και Ελευθέριο

Αργυρουδάκη στις δύο νέες θέσεις με

τις εξής αρμοδιότητες:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Βαμβασάκης

Δημοσθένης (Δήμος) του Μιχαήλ ορί-

ζεται Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και

Πρασίνου και του μεταβιβάζονται οι αρ-

μοδιότητες που περιλαμβάνουν:

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης

Πρασίνου

γ)Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κοιμητηρίων

Λειτουργία και οργάνωση των λουτρι-

κών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Λειτουργία λαϊκών αγορών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αργυρουδά-

κης Ελευθέριος του Σταύρου ορίζεται

Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήρι-

ξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυ-

γίου Βάρκιζας και του μεταβιβάζονται

οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν:

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης

Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του

Δήμου).

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στους νέους αν-

τιδημάρχους καλή και παραγωγική θη-

τεία. 

Σημειώνουμε πως στο Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, από τους εφτά

συνολικά αντιδημάρχους, μόνο οι τέσ-

σερις λαμβάνουν την προβλεπόμενη

αντιμισθία ενώ οι τρεις είναι άμισθοι.

Tην Τρίτη 17 Δεκεμβρίου συνε-

δρίασε το Τοπικό Συμβούλιο της Κοι-

νότητας Βουλιαγμένης, στο παλιό

δημαρχείο της πόλης.

Πέρα από τις εκταφές και την ανα-

διάταξη του Κοιμητηρίου, η συζή-

τηση εξελίχθηκε γύρω από την

ανακατασκευή της κεντρικής πλα-

τείας της Βουλιαγμένης (πλατεία

Νυμφών), κάτι που έχει ξεκινήσει

πριν δύο περίπου χρόνια, να συζη-

τιέται με αντιδράσεις από την τοπική

κοινωνία, τέτοιες που ο δήμαρχος

με τις υπηρεσίες επανασχεδίασαν

την πλατεία.

Το θέμα δεν υπήρχε στην ημερήσια

διάταξη, συζητήθηκε εκτάκτως και

ήταν ενημερωτικό, μετά από ερώ-

τηση που είχε κάνει ο σύμβουλος

Διονύσης Κοντονής σε προηγού-

μενη συνεδρίαση, γιατί στην πα-

ρούσα απουσίαζε, λόγω της

ονομαστικής του εορτής.

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου Γιώρ-

γος Κοκολέτσος, σε ερώτησή μας,

αν πάρθηκε απόφαση, μας εξήγησε

ότι το θέμα ήταν καθαρά ενημερω-

τικό. Δεν πάρθηκε καμία απόφαση.

Η ενημέρωση έγινε γιατί οι κάτοικοι

ανησυχούν μήπως τοποθετηθούν

τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία.

Την ενημέρωση έκανε ο αντιδήμαρ-

χος της Τεχνικής Υπηρεσίας, Νίκος

Βάσσης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ

άλλων ότι: 

1) Δεν θα υπάρχουν τραπεζοκαθί-

σματα επάνω στη νέα πλατεία 

2) κάποια τραπεζοκαθίσματα θα το-

ποθετηθούν στον σημερινό χώρο

στάθμευσης 

3) το περίπτερο θα μεταφερθεί στην

πάνω πλευρά της πλατείας (Ιάσωνος

και Ερμού δεξιά) 

4) η πιάτσα των ταξί θα μεταφερθεί

επί της Ιάσωνος σε πέντε, περίπου,

νέες θέσεις.

Το έργο θα ξεκινήσει μέσα στο 2020,

όπως ανακοινώθηκε.

...Προϊστορία

Να θυμίσουμε ότι την πρώτη μελέτη

του Δήμου για την ανάπλαση της

πλατείας απέρριψαν σύσσωμοι οι

κάτοικοι της Βουλιαγμένης στη δια-

βούλευση που έγινε 7/11/17 στο

Ακουα Μαρίνα.

Στη Δημοτική Συνεδρίαση (7/5/18)

επανήλθε η ανάπλαση της πλατείας

προς ψήφιση με νέα “βελτιωμένη με-

λέτη” όπως είπε ο δήμαρχος και τό-

νισε ότι τα αρχικά σχέδια πήραν δύο

- τρεις τροποποιήσεις.

Σε παρατήρηση του Θ. Ματόπουλου,

ότι θα έπρεπε να ενημερωθούν

πρώτα οι κάτοικοι και μετά να έρθει

στο Δ.Σ., ο δήμαρχος είχε τονίσει

πως: ...Αν αυτή η προσέγγιση δεν

αρέσει, και θα αρέσει σε όλους όταν

το έργο θα παραδοθεί ολοκληρω-

μένο. Δεν πρέπει όμως να σταμα-

τάμε την ενέργειά μας ή να

αυτοκαταργούμεθα επειδή κάποιοι

εκφέρουν ακραίο πολιτικό λόγο... 

Αννα Μπουζιάνη

Ενημέρωση για την κεντρική

πλατεία Βουλιαγμένης
στο Τοπικό Συμβούλιο

Και νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο ΒΒΒ
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Ξεσηκωμένοι οι κάτοικοι της Βού-

λας, ιδιαίτερα στην παραλιακή,

κοντά στο σημείο που έχει σκε-

φθεί ο δήμαρχος του Δήμου ΒΒΒ

να τοποθετήσει πεζογέφυρα,

μετά τη γνωστοποίηση που έτυχε

από την εφημερίδα μας.

Πολλά τηλεφωνήματα, πολλά μη-

νύματα με αρνητική θέση, για λό-

γους αισθητικής και αλοίωσης του

περιβάλλοντος.

Όλοι ζητούν να μην προχωρήσει ο

Δήμος στη φαραωνική κατασκευή

που έχει ξεκινήσει η μελέτη της.

Ακόμη πιο έντονη εμφανίστηκε η

αντίδραση, μετά τα εγκαίνια που

πραγματοποίησε ο περιφερειάρ-

χης Αττικής Γιώργος Πατούλης,

μπροστά στο Καλλιμάρμαρο Στά-

διο της Αθήνας, με την έξυπνη

διάβαση και όπως ανακοίνωσε

προβλέπει να τοποθετήσει άλλες

200 τέτοιες σε όλη την Αττική!

Θα πρέπει ο δήμαρχος του Δήμου

ΒΒΒ, να έρθει σε επαφή με τον

Περιφερειάρχη, ώστε μία από τις

200, να τοποθετηθεί στο σημείο

που έχει αποφασίσει ο δήμος ΒΒΒ

να βάλει την πεζογέφυρα σαλίγ-

καρο, που δεν διαθέτει ασανσέρ,

έχει μεγάλο ύψος και πολύ αργή

κίνηση, στοιχεία που θα την κά-

νουν αποτρεπτική στο κοινό. Και

βέβαια ένα υπέρογκο κόστος της

τάξεως των 4 εκατομ. ευρώ, όπως

είπε ο δήμαρχος, τα οποία ζητάει

να αντλήσει από τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό, τη στιγμή που η

χώρα μας και οι πολίτες βιώνουν

μεγάλη ένδεια! Οι κάτοικοι στο

μεταξύ ετοιμάζονται να προσφύ-

γουν στα ανώτερα όργανα, προ-

κειμένου να σταματήσουν την

υλοποίηση της πεζογέφυρας.

Αννα Μπουζιάνη

Γ. Πατούλης: «Θα διεκδικήσουμε ενωμένοι τη με-
γιστοποίηση του οφέλους για τους πολίτες μας,
από την επένδυση του Ελληνικού. Στηρίζουμε το
project που θα σημάνει την αναπτυξιακή επανεκ-
κίνηση της Αττικής»
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.

Πατούλη πραγματοποιήθηκε (17.12.19) συνάν-

τηση με τους Δημάρχους Γλυφάδας Γ. Παπανικο-

λάου, Ελληνικού-Αργυρούπολης Ι. Κωνσταντάτο

και Αλίμου Α. Κονδύλη.

Αντικείμενο της συζήτησης, η οποία διεξήχθη σε

ιδιαίτερα φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, ήταν η

υλοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό και πώς

αυτή θα ωφελήσει τους κατοίκους των όμορων

Δήμων, αλλά και τη μελλοντική αναπτυξιακή προ-

οπτική της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε η ανάγκη κατάρτισης

ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου διεκ-

δικήσεων τόσο προς την πλευρά του επενδυτή,

όσο και προς το Κεντρικό Κράτος, που θα διασφα-

λίζει το όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

Επίσης διατυπώθηκε η κοινή πεποίθηση αλλά και

αποφασιστικότητα να προχωρήσουν τα επόμενα

βήματα του σχεδίου με ενότητα και συναντίληψη.

Ετσι πιστεύουμε ότι τα όποια στοιχεία διαχώριζαν

τους Δήμους μεταξύ τους, με ενέργειες μεμονω-

μένων κινήσεων, τα πρόλαβε ο Περιφερειάρχης

και έδωσε το στίγμα για κοινή δράση, κάτι που πι-

στεύουμε ότι θα έχει θετικό πρόσημο στην όλη

περιοχή. 

Οπως ενημερωθήκαμε, η συζήτηση του Περιφε-

ρειάρχη Αττικής με τους Δημάρχους, για το ίδιο

θέμα, θα επαναληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 23

Δεκεμβρίου. 

Εξυπνη διάβαση πεζών ζητούν
οι κάτοικοι της Βούλας

Ο Δήμος Παλλήνης βραβεύτηκε στο

πλαίσιο του ετήσιου θεσμού BRAVO

Sustain and Ability, Dialogue &

Awards 2019, για την πρωτοβουλία

του να προωθήσει, από τους πρώ-

τους στην Ελλάδα, το Σχέδιο Βιώ-

σιμης Αστικής Κινητικότητας

(ΣΒΑΚ). 

To βραβείο απονεμήθηκε στον Δή-

μαρχο Παλλήνης, Θανάση Ζούτσο,

στην εκδήλωση απονομής που πραγ-

ματοποιήθηκε την Τετάρτη

18/12/2019, στο Μέγαρο Μουσικής. 

Τον Δήμαρχο, συνόδευαν ο Πρό-

εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,

Κωστής Σμέρος, η Εντεταλμένη Σύμ-

βουλος Περιβαλλοντικής Πολιτικής,

Πόπη Ζινελη, ο Αντιδήμαρχος Ψη-

φιακής Πολιτικής, Διαφάνειας και

Εξυπηρέτησης Πολίτη, Βασίλης Δη-

μητριάδης και η προϊστάμενη του

Τμήματος Τεχνικών Έργων και αρμό-

δια για το ΣΒΑΚ, Δήμητρα Μπίθα.

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Παλλήνης βρί-

σκεται σε φάση ολοκλήρωσης και

θέτει τις βάσεις για την μελλοντική

ανάπτυξη της πόλης, σε βάθος

20ετίας με συνολικές παρεμβάσεις

και έργα για την αλλαγή του τρόπου

με τον οποίο λειτουργούν και κινούν-

ται σ’ αυτήν οι πολίτες, με στόχο την

λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή

της.

Στόχος της δράσης BRAVO 2019

είναι η επιβράβευση των καλύτερων

πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται

στη χώρα μας από φορείς, επιχειρή-

σεις, ΟΤΑ και την κοινωνία των πολι-

τών,  αναφορικά με την προώθηση της

Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης

Επιχειρηματικότητας & της Κοινωνι-

κής Υπευθυνότητας. 

Ο Θεσμός Bravo είναι μια πρωτο-

βουλία του QualityNet Foundation,

του Δικτύου Υπεύθυνων Οργανι-

σμών και Ενεργών Πολιτών.

Eνωτικός ο Γ. Πατούλης

για το “Ελληνικό”

Συνάντηση με 3 Δημάρχους

Πρόλαβε τη διάσπαση ο Περιφερειάρχης;

Βραβείο για την αστική κινητικότητα 

στον Δήμο Παλλήνης
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«Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι  υμίν χαράν μεγάλην, ήτις
έσται παντί τω λαώ ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ,
ός εστί Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυίδ».

Κατά Λουκάν 

Παρά τα αρχαιολογικά  ευρήματα και τις  γραφές, η

Καινή Διαθήκη φαίνεται να εξακολουθεί πάντοτε να

αποτελεί τη βασική, αλλά και  κυριότερη πηγή για όσα

περισσότερα μπορεί κανείς  να μάθει, επάνω στο γε-

γονός της Γέννησης του Χριστού, και πιο συγκεκρι-

μένα  από τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, αλλά και του

Λουκά.

Λέγεται και είναι γεγονός, πως η Γέννηση του Χρι-

στού  αποτελούσε κύριο αίτημα στην παράδοση  των

πρώτων χριστιανικών, αλλά και των μετέπειτα κοινο-

τήτων για να τονιστεί η διττή  φύση  του Χριστού.

Τα δύο όμως  προαναφερθέντα Ευαγγέλια, ενίοτε

προβαίνουν σε πληροφορίες κάπως αντιφατικές σχε-

τικά με την αφήγηση της Γέννησης που δίκαια αφή-

νουν ερωτήματα να εκρέουν  ή και καθαρή

αμφισβήτηση της όποιας εγκυρότητας.

Αλλά ο βαθύτερος σκοπός των συγγραφέων εδώ δεν

θα πρέπει να ήταν  οι λεπτομέρειες  της καταγραφής

του γεγονότος, αλλά το εξ αυτού για τον άνθρωπο

αρυόμενο μήνυμα. 

Αυτό δηλαδή που συνδέει το απαραίτητο της πίστης

με το εσχατολογικό πρόβλημα. Και ιδιαίτερα όταν

αυτό έρθει και συνδέσει τη Γέννηση με τον θυσια-

στικό θάνατο του Χριστού.   

Διαβάζομε τώρα  προχωρώντας  στη σχετική αφή-

γηση στο κατά Λουκάν,  και μαθαίνομε πως «ανέβη
δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας …εις πόλιν Δαυίδ
ήτις καλείται Βηθλεέμ ..απογράψασθαι συν Μαριάμ
τή μεμνηστευμένη αυτώ γυναικί, και έτεκεν εν τώ
είναι αυτών εκεί τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και
εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη
φάτνη».

Τότε  λοιπόν στη Βηθλεέμ γεννήθηκε ο Ιησούς,  λίγο

προτού λήξει  η βασιλεία του Ηρώδη του Μεγάλου

και κάπου ανάμεσα στο 6 και 4 π.Χ. 

Και έτσι επαληθεύτηκε το υπό της Παλαιάς Διαθήκης

προφητικό γραφέν, ότι μία παρθένος θα συλλάβει και

θα γεννήσει υιόν τον οποίο θα ονομάσει Εμμανουήλ.

Ανακεφαλαιώνομε και λέμε πως ο Ιωσήφ και η παρ-

θένος Μαρία  υπακούοντας στη διαταγή  του Καίσαρα

Αυγούστου έφυγαν από τον τόπο που έμεναν  και

πήγαν στη Βηθλεέμ για να απογραφούν.

Αυτή δε η απογραφή ευρέως λέγεται πως ήταν  και η

πρώτη που έγινε στη Συρία, όταν μάλιστα ηγεμόνας

της ήταν ο Κυρήνιος.   

Αλλά για την ακρίβεια της σύνδεσης του αναφερομέ-

νου χρόνου με το συμβάν αυτής τής απογραφής,

εγείρονται και  κάποια ερωτηματικά.  

Και η αμφισβήτηση δικαιολογημένα έρχεται, όταν οι

μόνες απογραφές που απορρέουν  από όσα είναι επι-

σήμως  γραμμένα,   στην περιοχή αυτή  έγιναν  μο-

ναχά το 28 και το 8 π.Χ. και το 14 μ.Χ. και αυτές

αφορούσαν μόνο Ρωμαίους πολίτες. 

Και επί Κυρηνίου ηγεμονεύοντος στην περιοχή η μο-

ναδική καταγεγραμμένη απογραφή ήταν αυτή που

έγινε  το 6  μ.Χ. δέκα χρόνια μετά το θάνατο του

Ηρώδη του μεγάλου. 

Ο Ηρώδης δε ο Μέγας, που έζησε ανάμεσα στα χρό-

νια 73 π.Χ. και 4 μ.Χ. και υπήρξε και  βασιλιάς της Ιου-

δαίας  και  είναι αυτός, που  παίζει  ρόλο και μάλιστα

καθοριστικό  στη σφαγή των νηπίων και αναφέρεται

στο σχετικό εδάφιο στο κατά  Ματθαίον Ευαγγέλιο. 

Στις σφαγές, δεν αναφερόταν, ο άλλος Ηρώδης, ο

Αντύπας (22 π.Χ- 39 μ.Χ.) ο τετράρχης Γαλιλαίας - Πε-

ραίας, όπου έζησε χρόνια μετά, που αποκεφάλισε τον

Ιωάννη τον Βαπτιστή γοητευμένος από τη θέα του

κορμιού της ανηψιάς του της Σαλώμης και κόρης της

γυναίκας του Ηρωδιάδος από τον δεύτερό της γάμο,

της Σαλώμης  όταν αυτή χορεύοντας απογυμνώθηκε

ρίχνοντας και πετώντας καταγής το έβδομο από τα

αραχνοΰφαντα πέπλα της.   

Ο   Λουκάς  πάλι  στο Ευαγγέλιό του,  ουδόλως κάνει

μνεία  για   την αναχώρηση της οικογένειας  του

Ιωσήφ προς Βηθλεέμ, μα και για την περιπέτεια του

γεγονότος  της Γέννησης, αλλά μας δίνει τη Γέννηση

από τη στιγμή της προσκύνησης των εξ Ανατολών

Μάγων που κατά βάθος  ήταν φιλόσοφοι αστρονόμοι. 

Από την άλλη μεριά ο άλλος, ο ευαγγελιστής Ματ-

θαίος,  διεξοδικώς αναφέρεται μοναχά  στην αναγκα-

στική έξοδο από τη Βηθλεέμ και εν πολλοίς

αυτοεξορία τής αγίας οικογένειας προς την Αίγυπτο,

με σκοπό να για σωθούν από τη διαταγή του Ηρώδη

για τη σφαγή των νηπίων.  

Διαβάζοντας όμως  και τον Ιώσηπο στην “Ιουδαϊκή

Ιστορία του”  δεν βρίσκομε να γίνεται λόγος για τέ-

τοια σφαγή  ή τουλάχιστον μια κάποια σφαγή 14 χι-

λιάδων νηπίων και μέχρι 2 ετών.  

Αλλά τελικά τί  κατ᾽ουσίαν μπορεί μας ενδιαφέρουν

όλα αυτά στις λεπτομέρειές τους. 

Εδώ  το γεγονός εστιάζεται στο συμβολικό, ότι δη-

λαδή “εγεννήθη  παιδίον νέον”, που  μάλιστα άφησε

πίσω του ακόμα ζωντανά τα αχνάρια της επανάστα-

σής του. 

Γιατί όπως και να το κάνομε επαναστάτης ήταν ο Ιη-

σούς, αφού όντως επαναστάτης γίνεσαι όταν σε ένα

αρχαίο εφθαρμένο κόσμο, που παραπαίει και που

δίνει και παραχωρεί σε άλλον το γενεσιουργό κενό

του για κάτι πιο δημιουργικό.

Και εσύ  ο άλλος που καταφθάνεις και παραμερίζεις,

με στεντορεία τη φωνή σου κηρύττεις μεν την κατε-

δάφισή του  όποιου παλαιού με σκοπό να  ξαναχτίσεις

τα πάντα από την αρχή, “με  καινούργιο οίνο σε και-
νούργια υδρία”. 
Συμπερασματικά λοιπόν ολόκληρος ο βίος  του Ιησού

διέπεται από ένα συμβολισμό που άγεται κα οικοδο-

μείται  στο δικό του παράδειγμα. Αρκεί να μπορείς να

τον διαβάσεις και να τον ζήσεις. 

Και αυτό ας μην το ξεχνάμε. 

Οι χριστιανοί βέβαια των πρώτων χρόνων είναι αυτοί

που έβαλαν σε πράξη τους καθαρούς κανόνες του ρή-

ματος. 

Εμείς, οι κάποιοι εκ των μεταγενεστέρων και ευτυ-

χώς όχι όλοι, με παραγράφους και παραπομπές τους

αλλοιώσαμε,  και φέραμε την απιέρωση στα μέτρα

μας, στα μέτρα των εμπόρων  του Ναού,  που το μα-

στίγιο τού νεαρού Ιησού επιχείρησε την αποβεβή-

λωση του χώρου.  

Η γιορτή της Γέννησης του Χριστού, τα Χριστού-

γεννα, δεν είναι απλή γιορτή. Δεν είναι γιορτή μο-

ναχά των χριστιανών. Είναι το παγκόσμιο μήνυμα

που μας καλεί σε ένα συμποσιακό συνετισμό, σε μια

απόφαση για μια αναγέννηση, μια επανάσταση και

κατάργηση σε ό,τι κακό τρέφομε μέσα μας.  

Και τότε  ίσως και πραγματικό γενεί, αυτό που γράφει

ο προφήτης Ησαϊας (Κεφ. ια, 6): «και ο λύκος θέλει
συγκατοικεί μετα του αρνίου και η λεοπάρδαλις θέλει
αναπαύεσθαι μετά του εριφίου».  

“Εγεννηθη παιδίον νέον” λοιπόν. Ας το κρατήσομε οι

πιστοί και όχι μόνο οι πιστοί αυτό. Και αυτό φτάνει

για την επανάστασή μας.

Τη δική μας, τού εαυτού μας, της ζωής μας όλης. 

Καλές γιορτές και του χρόνου πάλι μαζί
στην ‘’Εβδόμη’’ 

k j k

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Και εγεννήθη 
παιδίον νεόν

Αθώα η Χρυσή Αυγή;

Μετά την διακοπή περίπου ενός μήνα της διαδικασίας,  της

πολυετούς δίκης για την δράση της οργάνωσης και τα εγκλή-

ματα τα οποία αποδίδονται σε μέλη της Χρυσής Αυγής και

για τα οποία κατηγορούνται είτε ως φυσικοί, είτε ως ηθικοί

αυτουργοί η εισαγγελέας μας εκπλήσσει! Αναγνώρισε δόλο

στον Ρουπακιά, αθωώνει όλη την οργάνωση

Η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου αναγνώρισε ως αν-

θρωποκτονία με δόλο τη δολοφονία του Π. Φύσσα και

πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο Γιώργος Ρουπακιάς. «Οι
κινήσεις Ρουπακιά δείχνουν ότι δεν είχε προσχεδιάσει το
έγκλημα. Μόνος κινήθηκε, μόνος αποχώρησε» σημείωσε.

Ωστόσο η εισαγγελέας υποστήριξε ότι «απ’ ότι αποδει-
κνύεται» δεν υπήρχε κάποιος σχεδιασμός, ούτε ότι γνώ-
ριζαν οι υπόλοιποι ότι επρόκειτο να προχωρήσει σε αυτή
την πράξη έτσι ώστε να μπορούν να τον εμποδίσουν, εξού
και έφθασε στο σημείο με αυτοκίνητο με φανερές πινακί-
δες.
Μάλιστα, η εισαγγελέας υποστήριξε ότι «δεν ήταν ορατή η
πράξη» του Γ. Ρουπακιά σε τρίτους, καθώς «ήταν με την
πλάτη στο απέναντι πεζοδρόμιο άρα δεν μπορούσε κάποιος
να δει ότι κρατούσε μαχαίρι». «Πώς γίνεται λοιπόν να γίνε-
ται λόγος για οργανωμένο σχέδιο; Αν τα άτομα ήταν σε συ-
νενόηση και σχεδιασμό δε θα είχαν επιτεθεί;
Αν υπήρχε σχέδιο για τη δολοφονία θα ήταν ήδη στα γραφεία

χωρίς να χρειάζεται τηλέφωνο από τον Δήμου […] καθώς το

μήνυμα δεν προσδιόριζε τον σκοπό της συγκέντρωσης· νό-

μισαν ότι επρόκειτο για διανομή τροφίμων», σημείωσε σε

άλλο σημείο η εισαγγελέας αναφερόμενη στο μήνυμα που

στάλθηκε τη βραδιά της δολοφονίας: «Όλοι τώρα στην το-

πική, όσοι είστε κοντά, δε θα περιμένουμε μακρινούς».

Η ενδεχόμενη υιοθέτηση της εισαγγελικής πρότασης θα με-

τατρέψει την δίκη στο μεγαλύτερο πληντύριο των εγκλημά-

των ναζιστικής οργάνωσης μετα τη δίκη των ναζί του Χίτλερ

στη Νυρεμβέργη.                   πηγή: https://thepressproject.gr



Σύμφωνα με τα ιερά βιβλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής

Πίστης, εννέα μήνες μετά τον Ευαγγελισμό, «η Παρθέ-

νος Μαρία» (=Δυναμική), γέννησε ταπεινά στη μικρή

πόλη Βηθλεέμ, μέσα σε ένα  σπήλαιο - σταύλο τον Ιησού

Χριστό, ο ερχομός του οποίου θα ελευθέρωνε τους αν-

θρώπους από τις αμαρτίες τους. Δηλαδή θα ερχόταν σαν

Σωτήρας και Λυτρωτής, που η λέξη σημαίνει εκείνον που

προσφέρει «λύτρα» για να ελευθερώσει κάποιον που

βρίσκεται σε δουλεία και στην προκειμένη περίπτωση ο

άνθρωπος που έχει υποπέσει σε αμαρτίες είναι δούλος

των κακών επιλογών του και η ελευθερία του έρχεται

μέσα από την σωτηρία του!!

Η ζωή του Χριστού αντιμετώπισε δυσκολίες αμέσως

μετά την γέννησή του, αφού απειλήθηκε από τον Ηρώδη

και  γνώρισε την προσφυγιά στην Αίγυπτο!!

Ο Χριστός πριν αναλάβει το έργο του, σε ηλικία 30 ετών,

πήγε και Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, όπου κατά την

διάρκεια του ιερού μυστηρίου παρουσιάστηκαν φαινό-

μενα ασυνήθιστα και βαρυσήμαντα, όπως:

α) η σχέση του με τον Πατέρα Του Θεό, δηλαδή ότι είναι

ΥΙΟΣ του Θεού,

β) η αποστολή του σαν Σωτήρας του κόσμου και

γ) ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιούσε την απο-

στολή Του, μέσα από την ίδια την  ζωή Του, τον Σταυρικό

Του θάνατο και την Αγία Του Ανάσταση!!

Ο Χριστός επειδή ήταν αναμάρτητος βγήκε αμέσως από

το νερό του Ιορδάνη ποταμού και τότε άνοιξαν οι ουρα-

νοί και το Πνεύμα του Θεού κάθισε πάνω στο κεφάλι Του

σαν περιστέρι, ενώ ακούστηκε η φωνή του Θεού να λέει:

«Αυτός είναι ο αγαπημένος και ο εκλεκτός Υιός μου!!
Με την Βάπτισή Του, ο Χριστός φανερώνεται στους αν-

θρώπους σαν Υιός του Θεού και  αρχηγός ενός καινούρ-

γιου κόσμου αγάπης, ενώ οι Χριστιανοί με την Βάπτισή

τους γίνονται παιδιά του Θεού «κατά χάρη», και πολίτες

του κόσμου της αγάπης!!! 

Στη Βάπτιση του Χριστού για πρώτη φορά φανερώθηκε

ή «Τριαδική Υπόσταση του Θεού», σαν «Αγία Τριάδα»,

ενώ εγκαινιάστηκε η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή η και-

νούργια ανθρωπότητα και ο Ιησούς άρχισε από τότε δη-

μόσια την αποστολή και το έργο του!!

Με την έλευση και το έργο του Χριστού, ο Θεός «οικο-

νόμησε», δηλαδή σχεδίασε και πραγματοποίησε, τη σω-

τηρία του ανθρώπου με το έργο Του,  που λέγεται «Θεία

οικονομία», κάτι που διατυπώνεται και στις ευχές της

Θείας Λειτουργίας!!

Η «Θεία οικονομία» πραγματοποιήθηκε σε τρείς φάσεις,

αρχίζοντας από την  Π. Διαθήκη,  συνεχίζοντας και ολο-

κληρώνοντας στην Καινή Διαθήκη, με την ίδρυση της Εκ-

κλησίας του Κυρίου και με το σωτήριο έργο του, μέσα

από τα ιερά μυστήρια και ειδικά από το μυστήριο της

Θείας Ευχαριστίας, την οποία λαμβάνουν οι πιστοί μετά

από την ιερά εξομολόγηση και την συγχώρεση, μετα-

λαμβάνοντες το ίδιο το Σώμα και Αίμα του Χριστού,

ώστε να σωθούν μέσα από την Εκκλησία και να  απολαύ-

σουν την πλήρη δόξα και μακαριότητα μετά την ανά-

σταση των νεκρών, τότε που θα ανακαινιστεί η κτίση και

θα μεταμορφωθεί ο άνθρωπος!!!

Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού σύμφωνα με τις ιερές

εκφράσεις «κατ’ εικόνα» και «καθ’ ομοίωση», και η μεν

πρώτη αποτελεί την τιμητική διάκριση του ανθρώπου σε

σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία, καθ όσον ο άνθρω-

πος έχει κοινά στοιχεία με το Θεό, τα οποία είναι το λο-

γικό και η ελεύθερη βούληση, ενώ τη δεύτερη ιερή

έκφραση την «ομοίωση» ο άνθρωπος θα  την πετύχει με

την σωστή χρήση της ελεύθερης βούλησης, η οποία θα

τον οδηγήσει στη  «θέωση»!!

Η θέωση του ανθρώπου κερδίζεται μόνο με την δοξολο-

γία του Θεού, σε κάθε στιγμή της ζωής του, με την τα-

κτική συμμετοχή του στα μυστήρια και στις ακολουθίες

της λατρείας της Εκκλησίας, αφού πρώτα λάβει την

«σφραγίδα» του Χριστιανού με το Βάπτισμα και το Χρί-

σμα και ακολουθήσει  πιστά όλα τα μυστήρια της Χρι-

στιανοσύνης σε όλη την Ζωή του!!

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό ο Θεός είναι

ΕΝΑΣ, ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ,  ΜΙΑ ΦΥΣΗ,  αλλά έχει ΤΡΙΑ ΠΡΟ-

ΣΩΠΑ ή αλλιώς 3 ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ και αυτά είναι ΠΑΤΕΡΑΣ

– ΥΙΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!

Με την γέννησή Του, ο Χριστός, έγινε το δεύτερο ιερό

πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ, δη-

λαδή είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος,

οπότε έχει δύο φάσεις,  την Θεϊκή και την ανθρώπινη,

που είναι ενωμένες στο πρόσωπο ΤΟΥ!!

Επειδή ο Χριστός είναι ΘΕΟΣ, γι αυτό η Μητέρα του λέ-

γεται ΘΕΟΤΟΚΟΣ!!!

Ο Θεός έγινε άνθρωπος ερχόμενος στη Γη, με σκοπό να

σώσει τον άνθρωπο, δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος για

να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι Θεοί, όπως αναφέρει ο

Άγιος Αθανάσιος και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας το-

νίζουν ότι: αν ο Χριστός δεν είναι Θεός τότε εμείς δεν
σωζόμαστε και δεν έχει νόημα η Εκκλησία!!
Ο Χριστός σύμφωνα πάντα με την Αγία Γραφή σαν  δεύ-

τερο πρόσωπο της «Αγίας ενδόξου, ομοουσίου και αδι-

αιρέτου Τριάδος»,  είναι ο «Λόγος» και σαν Θεάνθρωπος

δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να έχει αληθινή και

άμεση σχέση με τον Θεό,  να ενωθεί μαζί Του με την

Θεία Ευχαριστία και επομένως να συνεργαστεί με το

Θεό και να σωθεί, ακολουθώντας όλες τις πτυχές της δι-

δασκαλίας του!!

Ο Χριστός δίδαξε την αγάπη προς τον Θεό, προς τους

ανθρώπους και προς τους εχθρούς των!! 

Όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου πρέπει να εξαρτών-

ται από την αγάπη προς το Θεό και να κατευθύνονται

από αυτόν σε όλους τους τομείς της ζωής του, όπως στη

δουλειά του, στην ψυχαγωγία του, στην τροφή του, στη

συμπεριφορά του κ.α!!

Μετά την πρώτη και μεγάλη εντολή του Χριστού για την

αγάπη προς το Θεό, είναι η αγάπη στον πλησίον, στον

συνάνθρωπό, στο διπλανό, ακόμα και στον εχθρό του

και μόνο τότε θα πετύχει ο άνθρωπος τον τελικό προ-

ορισμό του!! 

Με το Ορθόδοξο θρησκευτικό πνεύμα των Χριστουγέν-

νων, η ζωή έγινε  δώρο του Θεού στους ανθρώπους, ενώ

ο θάνατος είναι η συνέπεια της πτώσης και της αμαρτίας

του και γι’ αυτό το λόγο η γέννηση του Θεανθρώπου Χρι-

στού αποτελεί το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας του!!

Ο θάνατος είναι πνευματικός, όταν διακοπεί η σχέση

μας με το Θεό και σωματικός όταν πρόσκαιρα χωριστεί

η ψυχή από το σώμα μέχρι την Δεύτερη Παρουσία,

οπότε το σώμα νεκρώνεται και η ψυχή μένει άφθαρτη

και αθάνατη για να μετέχει στον Παράδεισο, ο οποίος

αποτελεί την Αιώνια κοινωνία του ΧΡΙΣΤΟΥ!!

Η αναγραφή του θρησκεύματος κάποιου ανθρώπου σε

επίσημα έγγραφα, καθώς και η επιφανειακή παρουσία

του στην Χριστιανική εκκλησία, δεν  προσδιορίζουν την

πίστη του Χριστιανού, ο οποίος στην περίπτωση αυτή

δεν μπορεί να δεχτεί την Σωτηρία του Χριστού!!

Όποιος πιστεύει στο Θεό και εφαρμόζει την διδασκαλία

του Ιησού Χριστού και τους κανόνες της Ορθοδόξου Εκ-

κλησίας κατά γράμμα, χωρίς την παραμικρή προσθήκη,

αλλαγή,  αφαίρεση ή αλλοίωση, αυτός θεωρείται Ορθό-

δοξος Χριστιανός και αυτός είναι άξιος και ικανός για να

συμμετέχει στο λαμπρό εορτασμό των Χριστουγέννων

σύμφωνα με το Ορθόδοξο θρησκευτικό πνεύμα!

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ και ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
σε όλους του πιστούς Ορθόδοξους Χριστιανούς 

με ειρήνη, αγάπη και υγεία!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο απροστάτευτος πολίτης 

Είχα αποφασίσει να μην ...ερεθίσω κανέναν γιορτές

ημέρες που έρχονται, αλλά δεν με αφήνουν.

Βιώνουμε αυτές τις ημέρες τα απίστευτα, με μία

Αστυνομία που σπέρνει τον τρόμο στον πολίτη· στον

καθημερινό πολίτη, τον ανυποψίαστο πολίτη, που δεν

μπορεί να διανοηθεί ότι θα υποστεί έναν τέτοιο εξευ-

τελισμό, να του ζητάνε να κατεβάσει το παντελόνι

του στη μέση του δρόμου και δη γυναίκα, όπως κα-

τήγγειλε η ίδια.

Δεν μπορεί να διανοηθεί ,ο ανυποψίαστος πολίτης,

ότι θα του χτυπήσουν 6 το πρωί το κουδούνι, ολό-

κληρη κομπανία αστυνομικών και θα πρέπει να τους

αφήσει να μπουκάρουν μέσα στην οικογενειακή του

εστία, για να βρουν διέξοδο στο διπλανό κτήριο.

Αν όλα αυτά που ζούμε δεν είναι ένα κακό όνειρο,

ζούμε στην εποχή του Κάφκα.

Και επειδή δεν μπορείς να το αποδείξεις ό,τι σου βά-

λανε “χέρι” στη μέση του δρόμου, σου κουνάνε και το

δάχτυλο ότι δεν έχεις αποδείξεις γι’ αυτό και μην

τολμήσεις να μιλήσεις γιατί θα πας μέσα για αντί-

σταση επί της αρχής...

Ειλικρινά, δεν θυμάμαι τέτοιες συμπεριφορές, ούτε

επί Χούντας, που με είχαν σταματήσει τουλάχιστον

τρεις φορές στο δρόμο για έλεγχο.

Το Υπουργείο “Προστασίας του Πολίτη” πρέπει να αλ-

λάξει ηγεσία και νοοτροπία. Ο υπουργός φαίνεται ότι

έχει δει πολλές αμερικάνικες ταινίες και την έχει δει

...τιμωρός!

Αθώα λοιπόν και η Χρυσή Αυγή κι ας την έλεγαν

τόσα χρόνια τώρα, εγκληματική οργάνωση. 

Όλα έχουν ένα τίμημα σ’ αυτόν τον κόσμο...

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η Ορθόδοξη θρησκευτική έννοια  των Χριστουγέννων!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Nέα δίκτυο 5G

Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Τα δίκτυα 5G αποτελούν την επόμενη γενιά δικτύων κι-

νητής τηλεφωνίας που θα παρέχουν μεγαλύτερες τα-

χύτητες από τα δίκτυα 4G.

Αν και το ακριβές πρότυπο εκπομπής δεν έχει ακόμη

οριστικοποιηθεί, τα νέα δίκτυα αναμένεται να χρησιμο-

ποιούν πολύ υψηλότερες συχνότητες εκπομπής (μέχρι

30 GHz), οι οποίες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό

από τα φυσικά εμπόδια, γεγονός που θα αυξήσει ση-

μαντικά τον αριθμό κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Νέας γενιάς κινητά τηλέφωνα και εκατομμύρια νέες κε-

ραίες έξω από τις κατοικίες θα είναι απαραίτητα για την

λειτουργία του δικτύου 5G που αναμένεται να γίνει λει-

τουργικό κυρίως μετά το 2020.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Ομάδα 180 επιστημόνων και γιατρών από 36 χώρες,

κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνοντας

την αναστολή της ανάπτυξης των δικτύων 5G μέχρι

έως ότου οι πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία

και το περιβάλλον να έχουν διερευνηθεί πλήρως από

επιστήμονες ανεξάρτητους από τη βιομηχανία.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η προκαλούμενη τε-

ράστια αύξηση στην έκθεση του πληθυσμού σε ασύρ-

ματες ακτινοβολίες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο

κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση επιβλαβών

ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λει-

τουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος,

ελλείψεις στη μάθηση και τη μνήμη, νευρολογικές δια-

ταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία

των ανθρώπων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο του 2018 επέλεξε

για κάθε κράτος -μέλος μία πόλη όπου θα στηθεί δοκι-

μαστικά το 2020 το 5G και όπου το νέο πρότυπο θα επι-

κεντρωθεί περισσότερο στην ηλεκτρονική υγεία, την

ενέργεια, τις μεταφορές, τα έξυπνα κτίρια και τις πύλες

ψηφιακών υπηρεσιών, με γενική εστίαση στην έννοια

της έξυπνης πόλης.

Δυστυχώς ή ευτυχώς η τεχνολογία δεν σταματάει και

δεν θα σταματήσει το 5G. Σήμερα δεν θα πείσεις κανέ-

ναν να επιστρέψει στο ...καλώδιο, όταν μπορεί να κυ-

κλοφορεί με το ασύρματο. Ίδομεν.

Ελεύθερος άνδρας έγραψε στο facebook
“Θέλω γυναίκα”
Δύο γυναίκες έκαναν like.
200 άνδρες έγραψαν:
“Πάρε τη δική µου”!

Αποστάγματα σοφίας...

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία θα

έχουν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν μικροί και μεγάλοι επισκέ-

πτες έως τις 29 Φεβρουαρίου

2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο Πε-

ριστερίου, στην Αθήνα.

Οι 12 Άθλοι» του Ηρακλή, προ-

σφέρουν ένα έντονα βιωματικό

ταξίδι στην ελληνική μυθολογία,

σε έναν χώρο 2.500 τ.μ., με τρισ-

διάστατα εκθέματα πλήρως θε-

ματοποιημένα και ειδικά

σχεδιασμένα, ώστε να διαθέ-

τουν κίνηση και ήχο, δημιουρ-

γώντας το απίστευτο σκηνικό

ενός πραγματικά ξεχωριστού κό-

σμου!

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον

χώρο και τον χρόνο

Μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν

βιωματικά και με τη βοήθεια των

«ξεναγών» και ερμηνευτών, σε

ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στον

χρόνο, στον χώρο και στην Ελ-

ληνική Μυθολογία. Η επίσκεψη

στο θεματικό πάρκο αποτελεί μια

μοναδική ευκαιρία για «γνωρι-

μία» με τον συναρπαστικό κόσμο

της Ελληνικής Μυθολογίας, τους

12 θεούς του Ολύμπου, τους ημί-

θεους, τα μυθικά τέρατα, τους

ήρωες, τους ανθρώπους, τις συ-

νήθειες και τις αντιλήψεις εκεί-

νης της εποχής.

Οι επισκέπτες ζουν μία εκπαι-

δευτική, διαδραστική και σαφώς

αξέχαστη ψυχαγωγική εμπειρία

και ανακαλύπτουν από το μα-

κρινό παρελθόν, έναν προς έναν,

όλους τους γνωστούς αλλά και

άγνωστους μύθους.

Την επίβλεψη, την εκπαιδευτική

εγκυρότητα και τα κείμενα του

θεματικού πάρκου και μουσείου

έχει αναλάβει μια μεγάλη επι-

στημονική και δημιουργική

ομάδα.

Ξενάγηση

Διάρκεια: 60'

Μετά την υποδοχή των επισκε-

πτών στον χώρο, δημιουργούνται

μικρές ομάδες με επικεφαλής κά-

ποιον «εμψυχωτή» ο οποίος οδη-

γεί τους επισκέπτες καθ’ όλη τη

διάρκεια της περιήγησης. Μετά το

τέλος της περιήγησης υπάρχει

χώρος καφέ-εστίασης όπου οι επι-

σκέπτες μπορούν να απολαύσουν

ροφήματα και πρόχειρα γεύματα.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-13:00

Παρασκευή 09:00-13:00 & 17:00-

21:00

Σάββατο 11:00-20:00

Κυριακή 11:00-19:00

*Τελευταία είσοδος 50′ πριν το

κλείσιμο του πάρκου

7 ευρώ η είσοδος.

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Δωδεκανήσου 106

Περιστέρι 12135

Oι 12 Άθλοι του Ηρακλή
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Παραθέτουμε απόσπασμα επιστολής του
Ν. Στεργιάδη, σχετικά με τις κάμερες που
τοποθετούνται στα σχολεία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Δικαιοσύνη κλήθηκε να κρί-
νει την ευθύνη της δημόσιας εκπαίδευσης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης για την καταγγελλόμενη ευρεία εγκατάσταση
και λειτουργία εξωτερικών συστημάτων καμερών ασφαλείας
σε δημόσια σχολεία του Δήμου Χανίων αλλά με την υπ’
αριθ. πρωτ. 3889/2019 Απόφαση των Εισαγγελικών Αρχών
των Χανίων η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο, χωρίς να ασκη-
θούν Ποινικές Διώξεις και συνακόλουθα χωρίς να επιβλη-
θούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευση Κρήτης Πειθαρχικές

Κυρώσεις. Απολύτως τίποτα σχετικό με τη νομιμότητα της
Αρχειοθέτησης της υπόθεσης δεν ελέγχθηκε από την ήδη
ενήμερη Εισαγγελία Αρείου Πάγου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την έναρξη ισχύος από
τις 25 Μαΐου 2018 του νέου Γενικού Κανονισμού Προστα-
σίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – GDPR (ΓΚΠΔ), η ανεξάρ-
τητη “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα” (Α.Π.Δ.Π.Χ) αφού διερεύνησε επί 2,5 έτη την
καταγγελλόμενη ευρεία εγκατάσταση και λειτουργία εξωτε-
ρικών συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσια σχολεία
του Δήμου Χανίων, με την υπ’ αρ. 21/2019 Απόφασή της,
χωρίς να έχει αποφασίσει σχετικά με τη νομιμότητα ή όχι
αυτών και χωρίς να λάβει τις αντίστοιχες τελικές Αποφάσεις
για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων, έθεσε την υπόθεση
στο Αρχείο με την αιτιολόγηση ότι ο πολίτης που υπέβαλε

τις σχετικές Καταγγελίες προς την ανεξάρτητη Αρχή δεν

είναι “υποκείμενο των δεδομένων” και διαβίβασε τους φα-
κέλους με τις υποθέσεις στο Δήμο Χανίων όπου Δήμαρχος
είναι ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Περιφέ-
ρειας Κρήτης της χρονικής περιόδου που εξελίχθηκε η κα-
ταγγελλόμενη υλοποίηση σε διψήφιου αριθμού σχολεία των
Χανίων.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις Εισαγγελικές
Αρχές των Χανίων και την ανεξάρτητη Αρχή, ως Αιτιολό-
γηση αναφέρθηκαν κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται όλοι με
ηπιότερα μέσα προστασίας, όπως με εγκατάσταση συναγερ-
μού ασφαλείας, ενίσχυση περίφραξης κ.α. Αναφερόμενοι
κίνδυνοι είναι: κλοπές, διαρρήξεις, σπασίματα, βανδαλισμοί,
γκράφιτι, ύπαρξη Ρομά στην περιοχή, φωτιές σε κάδους,
σκουπίδια, ακαθαρσίες, προφυλακτικά κ.α. Ο μοναδικός
αναφερόμενος κίνδυνος που θα μπορούσε να είναι επαρκής
Αιτιολόγηση είναι τα γκράφιτι, δηλαδή η μοναδική φθορά

επί κτηρίου που δεν ενεργοποιεί το συναγερμό ασφα-

λείας.
Στα Χανιά όμως με την εφαρμογή του πρότυπου “Μοντέλου

αντιμετώπισης του προβλήματος των γκράφιτι” το πρό-
βλημα των γκράφιτι έχει σταματήσει εδώ και τρία έτη και
πλέον τα Χανιά είναι η πρώτη και μοναδική πόλη της Ελλά-
δος όπου το γκράφιτι είναι υπό έλεγχο. Μάλιστα, τα γκρά-
φιτι έχουν σταματήσει σε όλα τα σχολεία και όχι μόνο σε
αυτά που εγκατέστησαν τα εξωτερικά συστήματα καμερών
ασφαλείας. Ως συνέπεια, στα Χανιά δεν ισχύει η απαραίτητη
μοναδική υπάρχουσα Αιτιολόγηση με βάση πραγματικά
στοιχεία, δηλαδή η Αιτιολόγηση των φθορών από γκράφιτι,
για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών στα σχολεία.
Όσον αφορά την αρχική “Γνωστοποίηση” στην Α.Π.Δ.Π.Χ.
που είναι η αναγκαία συνθήκη για την αποφυγή Ποινικών

Κυρώσεων, 2 από τα καταγγελλόμενα δημόσια σχολεία των
Χανίων δεν την είχαν υποβάλλει, 6 την είχαν υποβάλλει ετε-
ροχρονισμένα-εκπρόθεσμα μετά τις καταγγελίες και μόνο 3
την υπέβαλλαν πρόωρα. Ανεξάρτητα όμως από το χρόνο
υποβολής τους είναι άκυρες όλες οι αρχικές “Γνωστοποι-

ήσεις”, αφού δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις νομιμοποί-
ησης της επεξεργασίας, διότι αγνοήθηκε η απαραίτητη
προϋπόθεση νομιμοποίησης, που είναι η Απόφαση εγκατά-
στασης του συστήματος βιντεοεπιτήρησης να έχει τη σύμ-
φωνη γνώμη όλης της σχολικής κοινότητας πριν την
εγκατάστασή του. Σε όσα Σχολεία δηλώθηκε σύμφωνη
γνώμη του “Συλλόγου Διδασκόντων” και του “Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων” ακόμη και στα πλαίσια έκτακτης συ-
νεδρίασης Σχολικού Συμβουλίου, δεν αποδεικνύεται από
επίσημα τεκμηριωμένα Πρακτικά, παράλειψη που αποτελεί
παραβίαση του θεσμικού σκοπού λειτουργίας τους. Σε κα-

νένα σχολείο δεν υπήρξε σύμφωνη γνώμη “Μαθητικού

Συλλόγου”, των γνωστών 5μελών/15μελών Μαθητικών

Συμβουλίων, η οποία να δηλώθηκε μέσω Απόφασης της

Γενικής Συνέλευσης της μαθητικής κοινότητας του σχο-

λείου. Όλα υλοποιήθηκαν ερήμην των μαθητών/τριών

των σχολείων.

Όσον αφορά τις υποχρεωτικές ενημερωτικές πινακίδες για
τις ώρες της εκτελούμενης βιντεοεπιτήρησης, αυτές είχαν
τοποθετηθεί μόνο σε 3 από τα καταγγελλόμενα δημόσια
σχολεία των Χανίων. Στα άλλα ενδεχομένως εκτελούνταν
βιντεοεπιτήρηση και σε ώρες λειτουργίας των σχολείων.

Σε δημόσια σχολεία των Χανίων εγκατεστημένες εξωτερικές
κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν και καταγράφουν ακόμη και
σήμερα παράνομα την κίνηση πεζών και οχημάτων στα πα-
ράπλευρα πεζοδρόμια και δρόμους καθώς και σε όμορους
κοινόχρηστους χώρους, όπως ασφαλώς και του καταγγέλ-
λοντα πολίτη και δημότη Χανίων. Αυτό αποδεικνύεται από
τα έγγραφα συμμόρφωσης που απέστειλε η Α.Π.Δ.Π.Χ.
προς όλα τα καταγγελλόμενα σχολεία, με τα οποία απαι-
τούσε να τροποποιήσουν το πεδίο λήψης ή διαφορετικά να
απεγκαταστήσουν τις κάμερες ασφαλείας. Δηλαδή, είχε ήδη
διαπιστωθεί από την Αρχή η τελούμενη κατά συρροή παρα-
νομία. Υπάρχουν ακόμη και σχολεία όπου οι κάμερες ασφα-
λείας τους εκτελούν παράνομη επιτήρηση όμορων χώρων
ιδιαίτερης σημασίας. Συμπέρασμα, ο καταγγέλλων ήταν και
πριν 2,5 έτη και είναι ακόμη και σήμερα “υποκείμενο των
δεδομένων”, όπως ομοίως ήταν και για τα άλλα δύο καταγ-
γελλόμενα κτήρια των Χανίων, το Δημοτικό Θέατρο “Δη-
μήτρης Βλησίδης” και το “Ιστορικό Αρχείο Κρήτης”, για τα
οποία όμως η Α.Π.Δ.Π.Χ. έλαβε τις αντίστοιχες τελικές Απο-
φάσεις της (Διοικητικές Κυρώσεις – απεγκατάσταση παρά-
νομων καμερών ασφαλείας), χωρίς να θέσει κανένα θέμα
ακυρότητας των αντίστοιχων καταγγελιών του ιδίου.

Νικόλαος Σ. Στεργιάδης

Δημοσιεύουμε παρακάτω την

επιστολή του Ν. Αλιβιζάτου τα-

κτικού καθηγητή Συνταγματικού

Δικαίου και προέδρου της Επι-

τροπής που σύστησε ο υπουρ-

γός Εσωτερικών Μιχάλης

Χρυσοχοΐδης για την «τακτική

παρακολούθηση της διαδικασίας

υλοποίησης παρατηρήσεων και

πορισμάτων του Συνηγόρου του

Πολίτη που αφορούν στη διοικη-

τική διερεύνηση πειθαρχικών πα-

ραπτωμάτων» της Αστυνομίας, ο

οποίος καλεί τον υπουργό να

διατάξει τη διεξαγωγή Ένορκης

Διοικητικής Εξέτασης για τα όσα

συνέβησαν στο Κουκάκι.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Ένα ακόμη περιστατικό αστυνο-

μικής βίας περιήλθε σε γνώση μου:

για την εκκένωση υπό κατάληψη

κτιρίου στο Κουκάκι, σήμερα το

πρωί, τα ΜΑΤ εισήλθαν χωρίς εν-

τολή εισαγγελέα σε παρακείμενη

κατοικία και κακοποίησαν άγρια

τον πατέρα και τους δυο γιούς

του. Και αυτό, με το πρόσχημα ότι

δεν επέτρεψαν τη χρησιμοποίηση

του ιδιωτικού χώρου τους από τις

αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς επί-

δειξη εισαγγελικής εντολής.

Κοινοποιώ την παρούσα στον Συ-

νήγορο του Πολίτη για να επιλη-

φθεί πάραυτα της υπόθεσης,

σύμφωνα με τον νόμο. Σας καλώ,

εν τούτοις, να διατάξετε άμεσα και

τη διεξαγωγή ΕΔΕ.

Κύριε Υπουργέ, διαπιστώνω με

λύπη μου ότι η σύσταση της υπό

την προεδρία μου Επιτροπής συμ-

πίπτει με την αύξηση των περιστα-

τικών αυθαίρετης αστυνομικής

βίας. Η εν λόγω Επιτροπή δεν μπο-

ρεί να λειτουργήσει στην πράξη

ως άλλοθι για τέτοιου είδους απα-

ράδεκτες συμπεριφορές. Επιβάλ-

λεται ως εκ τούτου να λάβετε

κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε αυτές

να σταματήσουν.

Επί του παρόντος, δεν υποβάλλω

την παραίτησή μου από την εν

λόγω Επιτροπή, διότι πιστεύω στη

χρησιμότητά της. Επί πλέον, γνω-

ρίζοντας την ευαισθησία σας, είμαι

βέβαιος για την άμεση αντίδρασή

σας».

Η νόμιμη βία και η ωμή παρέμβαση
Αλλη μία νόμιμη βία, καταγράφηκε αυτές τις ημέρες στην Αστυνομία

με την ωμή καταστρατήγηση του οικογενειακού ασύλου, σε οικογένεια

στο Κουκάκι. Πολλά έχουν γραφτεί και άλλα τόσα έχουν λεχθεί, αλλά

αν διασταυρώσει κανείς τις πληροφορίες, βλέπει ότι κάποιοι σάπιο

υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Η οικογενειακή Εστία είναι απαραβίαστη, είναι άσυλο, είναι προσωπικά

δεδομένα.  

Με Εισαγγελικό πραξικόπημα και αυτοκατάργηση της ανεξάρτητης
Αρχής Προσωπικών Δεδομένων:

Νόμιμες όλες οι παράνομες κάμερες ασφαλείας στα σχολεία
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Την ετήσια εκδήλωση απονομής διακρίσεων σε πρό-

σωπα και φορείς που προσέφεραν σημαντικές υπη-

ρεσίες στην Αυτοδιοίκηση και στο Κοινωνικό Σύνολο

διοργάνωσε για έβδομη κατά σειρά χρονιά, η Ένωση

Δημάρχων Αττικής, με την υποστήριξη της Περιφε-

ρειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). 

Παλιοί και νέοι δήμαρχοι μαζί. Από αριστερά ο νυν δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, δίπλα ο νυν δή-
μαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, παραδίπλα ο τέως δήμαρχος Κερατέας Κώστας Λεβαντής, δίπλα του
ο τέως δήμαρχος Λαυρίου Κω/νος Πόγκας (τιμώμενο πρόσωπο), πίσω του ο τέως δήμαρχος Κερατέας Σταύ-
ρος Ιατρού και πρώτος από δεξιά ο νυν δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

“7α Βραβεία 

Αυτοδιοίκησης”

από την Ένωση

Δημάρχων 

Αττικής & 

την ΠΕΔΑ

O νυν δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς με
τον τιμώμενο τέως δήμαρχο Λαυρίου, Κων/νο
Πόγκα.

Η εκδήλωση πραγματο-

ποιήθηκε τη Δευτέρα 16

Δεκεμβρίου 2019, στο

Αμφιθέατρο του Μου-

σείου Ακρόπολης.

Ο υπουργός Εσωτερικών,

Τάκης Θεοδωρικάκος,

που χαιρέτισε την εκδή-

λωση, δεσμεύτηκε ότι θα

υλοποιηθεί το σύνολο

των έργων που είναι εν-

ταγμένα στον «Φιλό-

δημο», ο οποίος,

καταργείται στις 31 Δε-

κεμβρίου, αλλά θα αντι-

κατασταθεί με νέο

πρόγραμμα. Όσο για  το

νομοσχέδιο  μεταφοράς

αρμοδιότητων από την

Κεντρική Διοίκηση προς

τους Δήμους και τις Πε-

ριφέρειες, θα κατατεθεί

στη Βουλή τους προσε-

χείς μήνες.

Ο πρόεδρος της Ένωσης

Δημάρχων Αττικής, Παύ-

λος Καμάρας, στο χαιρε-

τισμό του σημείωσε ότι οι

αποδιδόμενες διακρίσεις,

δίνουν και ένα κίνητρο

στους αυτοδιοικητικούς,

να  επιτελέσουν αποτε-

λεσματικότερο και δημι-

ουργικότερο έργο. 

Οι τιμώμενοι:  

➟ Για την κοινωνική τους

προσφορά: Το «Χαμό-

γελο του Παιδιού» και η

«Κιβωτός του Κόσμου».

➟ Για την αδιάλειπτη

στήριξη του στον θεσμό

της Αυτοδιοίκησης, ο

Νίκος Χλέπας, καθηγη-

τής της Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών

➟ Για την πολυετή συνει-

σφορά τους στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση τιμήθηκαν

με τιμητικές πλακέτες οι: 

Νικόλαος Ζαγούρης

τέως κοινοτάρχης Αγίου

Κωνσταντίνου, Παντελής

Μέξης τέως κοινοτάρχης

Αφιδνών, Δημήτριος

Μίχας τέως κοινοτάρχης

Μαγούλας, Κωνσταντί-

νος Πόγκας τέως δήμαρ-

χος Λαυρίου και ο

Γεώργιος Πρίφτης τέως

κοινοτάρχης Κουβαρά. 

Με εύφημο μνεία τιμήθη-

καν οι εκλιπόντες: 

Παναγιώτης Βακαλό-

πουλος τέως δήμαρχος

Ταύρου, Νικόλαος Βούλ-

γαρης τέως κοινοτάρχης

Βαρνάβα, Χαράλ. Μπε-

χλιβανίδης τέως δήμαρ-

χος Νέας Σμύρνης,

Μήτρος Σουλιμνιώτης

τέως δήμαρχος Αγίας

Βαρβάρας και Νικόλαος

Παξιμαδάς τέως δήμαρ-

χος Πετρούπολης.
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Στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής «First Global Challenge Team Greece» συμμετέ-

χoυν οι μαθητές του Λυκείου Βουλιαγμένης Άγγελος Κατσουράκης, Μιχάλης

Μαρινάκης, Αρσένης Πρωτοψάλτης και Ηλέκτρα Λαμπίρη, οι οποίοι εκπροσώπη-

σαν και την Ελλάδα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge στο

Ντουμπάι 24-28/10/2019, μαζί με άλλα 18 παιδιά, από όλη την Ελλάδα, ηλικίας

13 έως 18 ετών. Η ομάδα Ολυμπιάδα First Global Challenge 2019 Team Greece

κατάκτησε το Xάλκινο Mετάλλιο στο μηχανικό σχεδιασμό του ρομπότ και πήρε

την 6η θέση παγκοσμίως στη γενική κατάταξη.  

Τα παιδιά της ομάδας επιλέχθηκαν βάση των γνώσεων τους στον προγραμματισμό

και την ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις επιστήμες και τέλος με την εμπειρία

τους από συμμετοχές σε αντιστοιχίες εθνικές και παγκόσμιες διοργανώσεις.

Το Λύκειο βράβευσε τους δικούς του μαθητές, σε ειδική εκδήλωση που πραγμα-

τοποιήθηκε την Παρασκευή στις 13 Δεκεμβρίου. 

Τα βραβεία παρέδωσε στους μαθητές και στη μαθήτρια, ο Υφυπουργός Παιδείας

συγχαίροντας τους για το έργο τους.

Στην Εθνική Ομάδα Ρομποτικής τέσσερις μαθητές από το Λύκειο Βουλιαγμένης

Υπεύθυνος καθηγητής της Ομάδας Ρομποτικής του Λυκείου Βουλιαγμένης είναι

ο Αλέξανδρος Βαρούχας, ο οποίος προέτρεψε τα παιδιά για νέες επιτυχίες.
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Σήμερα, θελήσαμε να αναδείξουμε την έννοια της Φιλο-

γενείας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Φιλογέ-

νεια: η αγάπη και η αφοσίωση προς το γένος, τη γενιά,

την κοινή οικογενειακή ή φυλετική καταγωγή.

Ο ΟΜΗΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΥΠΕΡΟΧΗΣ,

ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΗΡΩΙΣΜΟΥ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ,

ΤΙΜΗΣ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

«Αἰέν ἀριστεύειν και ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ
γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἵ μέγ᾽ ἄριστοι ἔν τ᾽
Ἐφύρῃ ἐγένοντο καί ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ. Ταύτης τοι γε-
νεῆς τε καί αἵματος εὔχομαι εἶναι».

(Όμηρος, “ΙΛΙΑΣ”, Ραψωδία Ζ΄, 208-2011)

(= Να είμαι πάντα πρώτος και να ξεπερνώ τους άλλους,

και ούτε να ντροπιάζω τη γενιά των προγόνων μου, που

στάθηκαν από τους πρώτους και στην Εφύρα και στην

πλατειά Λυκία. Απ’ αυτή τη γενιά και από τέτοιο αίμα

καυχιέμαι πως είμαι).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Ιππόλοχος, όταν έστειλε το γιο του Γλαύκο

στην Τροία, τον κατευοδώνει καθώς επιβιβάζεται στο

πλοίο για την εκστρατεία με την παραπάνω συμβουλή/

παραίνεση. 

Ο ΟΜΗΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ, ΔΕΝ ΚΑΘΥΠΟΤΑΣΣΕΙ

ΚΑΙ ΚΤΙΖΕΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ

Όσοι μεγάλωσαν, γαλουχήθηκαν με τον Όμηρο και τον

διδάχθηκαν κανονικά και όχι αποσπασματικά και σπα-

σμωδικά, απέκτησαν Ελεύθερο Φρόνημα και μεγαλούρ-

γησαν. Κλασσικό παράδειγμα ο Μέγας Αλέξανδρος που

κάτω από το προσκέφαλό του είχε τη σχολιασμένη

Ιλιάδα, που του δώρισε ο δάσκαλός του Αριστοτέλης και

το εγχειρίδιό του. Πριν από κάθε μάχη τη μελετούσε.

Όσοι δεν τον διδάχθηκαν έγιναν όμηροι της μοίρας

τους, κακόμοιροι (καημένοι/φουκαράδες), ψοφοδεείς,

δουλοπρεπείς και αναξιοπρεπείς.

“ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ”: είναι και το αναγραφόμενο ρητό

στο έμβλημα του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής

Άμυνας.

Επίσης είναι και το σύμβολο/έμβλημα στο θυρεό του

Boston College της Μασσαχουσέτης, όπου αναγράφεται

ο ομηρικός στίχος (Ζ΄, 208) με μικρά γράμματα και πο-

λυτονικό σύστημα «αἰέν ἀριστεύειν».
Στα δικά μας Πανεπιστήμια και στις Σχολές θεωρείται

αναχρονισμός η υιοθέτηση τέτοιων αρχαίων ρητών και η

αναγραφή τους ως σύμβολα/εμβλήματα στα πρόθυρά

τους. Μόνο εμείς απαξιώνουμε και καταστρέφουμε οτι-

δήποτε ελληνικό!! και τελικά έχουμε ...αυτό που μας

αξίζει!!!

Στη Ραψωδία/Άσμα Ζ΄ της Ιλιάδας, στ. 119-236, συναν-

τώνται στο πεδίο της μάχης δύο ήρωες, ο φαίδιμος (=

λαμπρός/εξαίρετος) Γλαύκος, ο γιος του Ιππολόχου, από

τη μεριά των Τρώων, και ο μεγάθυμος (=γενναιόκαρδος)

Διομήδης, ο γιος του Τυδέα, από τη μεριά των Αχαιών.

Αυτοί, αντί να μονομαχήσουν, από το διάλογό τους ανα-

καλύπτουν πως είναι προγονικοί συγγενείς («ξεῖνοι πα-

τρώιοι»),  κληρονομικοί φίλοι, δίνουν τα χέρια («χεῖρας

τ᾽ἀλλήλων λαβέτην») και ανταλλάσσουν μεταξύ τους

δώρα/όπλα («τεύχε᾽ ἄμειβε χρύσεα χαλκείων»).

Άλλη μια τρανή απόδειξη ότι ο Τρωικός πόλεμος ήταν

εμφύλιος! Οι περισσότεροι ήρωες έχουν καταγωγή από

την Πελοπόννησο. Ο Δάρδανος, ο γιος του Εριχθόνιος,

ο πατέρας του Τρωός που έδωσε το όνομά του στους

Τρώες, είχε τρεις γιους, τον Ίλο, τον Ασσάρακο και τον

Γανυμήδη. Ο Ίλος ίδρυσε το Ίλιον (Τροία) και τον δια-

δέχθηκε ο γιος του Λαομέδων. Όλοι αυτοί έχουν αρκα-

δική καταγωγή.

Ο Πίνδαρος, ο κορυφαίος λυρικός ποιητής από τις Κυνός

Κεφαλές στη Θήβα, 518-438, στον Γ΄Πυθιόνικο από τους

δώδεκα, αφιερωμένο στον Ιέρωνα, τον ηγεμόνα των Συ-

ρακουσών, αναφέρει:

«Ἔστι δέ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατον, ὅστις
αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τά πόρσω, μεταμώνια θη-
ρεύων ἀκράντοις ἐλπίσιν» (στ. 21-23).

(= Μες στων ανθρώπων τις γενιές οι πιο ανέμυαλοι είναι

όσοι περιφρονούν τα κοντινά/εγχώρια και ρίχνουν τη

ματιά τους στα μακρινά/ξένα, και με ελπίδες κούφιες τ’

άπιαστα κυνηγάνε).

Μαθήματα Αναίδειας, Αδράνειας, Απραξίας

προς αποφυγήν

Η ομώνυμη επιτιμητική φράση, “ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ”, που

απευθύνει η Ήρα ως θεά και ο Αίας, ο ανδρειότερος μετά

τον Αχιλλέα στους Αργείους, ήτοι τους Έλληνες, απέ-

κτησε αποφθεγματική μορφή και επιβιώνει ως τις ημέρες

μας.

«Αἰδώς, Ἀργεῖοι, κάκ᾽ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί».
(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ραψωδία Ε΄, στ. 787)

(= Ντροπή σας, Αργείοι, άτιμοι και δειλοί, θαυμαστοί

στην μορφή/όψη).

Η Ήρα επιπλήττει τους Αργείους/Έλληνες γιατί έπαυσαν

να πολεμούν από τότε που αποχώρησε ο Αχιλλέας από

τη μάχη και τώρα κινδυνεύουν να τους κάψουν οι Τρώες

τα πλοία τους.

«Αἰδώς, Ἀργεῖοι· νῦν ἄρκιον ἤ ἀπολέσθαι ἠέ σα-
ωθῆναι καί ἀπώσασθαι κακά νηῶν».

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ραψωδία Ο, στ. 502-503).

(= Ντροπή σας, Αργείοι, έφτασε η ώρα που ή θα χαθούμε ή

θα γλιτώσουμε και θα διώξουμε το κακό από τα καράβια).

Ο Αίας εμψυχώνει τους συντρόφους του να αγωνιστούν

μέχρις εσχάτων για να μην τους κάψουν τα πλοία ο

Έκτορας μαζί με τους Τρώες. Και παρακάτω, στο στίχο

511, τους παρακινεί λέγοντάς τους:

«βέλτερον, ἤ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠέ βιῶναι».
(=Είναι καλύτερα να χαθούμε σε μια στιγμή παρά να ζή-

σουμε).

Μας θυμίζει το σπαρτιατικό ιδεώδες «ἤ τάν ἤ ἐπί τᾶς».

Το παρακάτω σχετικό απόσπασμα είναι από το ποίημα

του Κων/νου Καβάφη, 1863-1933, “ΤΑ ΤΕΙΧΗ” (1897).

Το ποίημα είναι επίκαιρο και διαχρονικό και αντανακλά

την Ελλάδα του σήμερα. Όσοι δεν συμμετέχουν στα

κοινά απομονώνονται, περιθωριοποιούνται, αλλοτριώ-

νονται και πολύ αργά πια συνειδητοποιούν πως η ελευ-

θερία, που νόμιζαν ότι έχει η ζωή τους δεν είναι πια

δεδομένη.

«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ μεγάλα και
υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. 
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.

Άλλο δεν σκέπτομαι: τον Νούν μου τρώγει αυτή η τύχη
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
Α, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω».

Και ο Πλάτων, (427-347), στο διαλογικό του έργο “Πρω-

ταγόρας” 322d, διακηρύττει: «τόν μή δυνάμενον αἰδοῦς
καί δίκης µετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως».
(= Όποιον δεν μπορεί να συμμετέχει στο ειλικρινές αί-

σθημα σεβασμού/ευθύνηυς και στο υψηλό περί δικαίου

αίσθημα να τον σκοτώνουν ως αρρώστια της πόλης).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Θα άξιζε σήμερα να μπει κανείς  στον κόπο, αν βέβαια

διέθετε τον απαραίτητο χρόνο και τη διάθεση - χρειάζε-

ται και λίγο τρόπο - να αναλύσει λέξη προς λέξη τη συ-

νέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΙ η πρόεδρος της

Επιτροπής κ. Γιάννα Αγγελοπούλου “ΕΛΛΑΔΑ 2021”

στην εκπομπή “Αποτύπωμα” με τον Παύλο Τσίμα, την

15/11/2019, όπου τόνισε, μεταξύ άλλων, πως για την ίδια

το να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή είναι μεγαλύ-

τερη πρόκληση απ’ αυτή που είχε το 2004 με τους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες. Αναδεικνύεται όλη η προθετικότητά της

για τον τρόπο σχεδιασμού και χειρισμού των επετειακών

εκδηλώσεων και του χαρακτήρα που θα έχουν. Θα εκ-

πλαγείτε!!! Θα βγουν στην επιφάνεια πράγματα που ούτε

καν είχατε διανοηθεί ή φανταστεί. Πρέπει να εισδύσουμε

στον πυρήνα του θέματος και να μη μένουμε μόνο στο

φλοιό/φλούδα/επικάλυψη. Εμείς  προσπαθήσαμε να κά-

νουμε Λογο-Λεξοανάλυση του κειμένου για να διακριβώ-

σουμε τι υπολανθάνει κάτω από τις γραμμές του.

Σημειώνουμε μερικές αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε.

«Η υπόθεση αφορά όλους τους Έλληνες και είναι μια
γιορτή. Θα αναδειχτούν όλες οι πλευρές της ιστορίας,
καλές και κακές, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο
αφήγημα, αλλά με διαφορετικές αναγνώσεις και ερμη-
νείες».
«Η Επιτροπή εκπροσωπείται από ανθρώπους με διαφορε-

τικές γνώμες». Τότε πώς θα συνεργαστούν μεταξύ τους;

Η “μετριοφροσύνη” της γενναία. “Εχω τις ικανότητες να
αναλάβω την υπόθεση αυτή. Η υπόθεση αυτή είναι τόσο
μεγάλη, που μας ξεπερνάει». Τότε γιατί την αναλαμβά-

νει;

«Δεν υπάρχουν λογικές εξηγήσεις για όλα τα πράγματα»
Σωστά υπάρχουν και παράλογες ή καθόλου απαντήσεις!

“Θα ενώσω τους Έλληνες και το 2021 όπως έκανα και το
2004”, 
Ήδη αντικατέστησε με συνοπτικές “δημοκρατικές” εκκα-

θαρίσεις όλο το επικοινωνιακό επιτελείο της Επιτροπής

“ΕΛΛΑΔΑ 2021”, εφαρμόζοντας το δόγμα:

Όποιος συμφωνεί, προσλαμβάνεται. Όποιος διαφωνεί,

αντικαθίσταται.

«Δεν σχεδιάζουμε φαραωνικά έργα ούτε εθνικές από-
ψεις». Αλλά η Επανάσταση ήταν και Εθνική και Μεγαλει-

ώδης/Μεγαλεπήβολη.

«Είναι άσκηση προετοιμασίας και ετοιμότητας για την
ποιότητα της ζωής μας». Τι είδους ποιότητα και ποιος την

καθορίζει;

«Με Αυτογνωσία και Αυτοπεποίθηση». Ποιος όμως και

πώς θα μας διδάξει αυτές τις αξίες;

«Τα μέλη της Επιτροπής είναι άνθρωποι που λάμπουν,
είναι τιμή μας που συμμετέχουν». Ὅπερ ἔδει δεῖξαι!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

Σας ευχόμαι να καλλιεργήσετε 

απαρωπίδωτες, προσωπικές σκέψεις για

ένα 2020 που θα άπτετα της πραγματικότητας

και να επαναφέρει την κανονικότητα!

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλογενείας

ἄρχεσθαι 
&

Μισογενείας
παύεσθαι
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Ημέρες του

Αλεξανδρινού

Η 12η Δεκεμβρίου είναι η Ημέρα του Αλεξανδρι-

νού. Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στο πιο

εορταστικό λουλούδι για περισσότερα από 150

χρόνια. 

Αυτές τις ημέρες, έβλεπα ανθρώπους που με-

ταφέρουν γλάστρες με το λουλούδι αυτό, το

οποίο δεν γνώριζα το όνομά του. 

Κάθε φορά λοιπόν που συναντούσα κάποιον

που το κρατούσε, τον ρωτούσα “πώς λέγεται”

και δεν γνώριζαν. 

Έτσι όταν είδα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρο-

μείο το αλεξανδρινό, και την ιστορία του, ενθου-

σιάστηκα (Stars for Europe).

Γιατί έχει “επέτειο” την 12 Δεκεμβρίου;

Η ημερομηνία συνδέεται περισσότερο με τον άν-

θρωπο που αναγνώρισε για πρώτη φορά τη διακοσμη-

τική αξία του όμορφου αυτού λουλουδιού, τον Joel

Roberts Poinsett. Πρόκειται για τον πρώτο Αμερικανό

διπλωμάτη που υπηρέτησε στο Μεξικό, ο οποίος επι-

στρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες έφερε μαζί του

το Αλεξανδρινό, περίπου 200 χρόνια πριν. Ο Poinsett

πέθανε στις 12 Δεκεμβρίου 1851 και ένα χρόνο αρ-

γότερα καθιερώθηκε από το Κογκρέσο ο εορτασμός

της Ημέρας του Αλεξανδρινού την επέτειο του θανά-

του του.

Αυτό το εκπληκτικό κόκκινο χρώμα,  το αποκτούν στο

σκοτάδι, όπως γράφει ο παραγωγός από τα Τρίκαλα

(https://trikalaview.gr/ilias-ntalianis-o-trikalinos-vasilias-

ton-louloudion-mas-systini-ta-christougenniatika-

alexandrina/), έχουν πάνω από μία ονομασίες, η

παρουσία τους είναι συνυφασμένη με τα Χριστού-

γεννα, αφού τότε είναι η εποχή τους κι αποτελούν

αναπόσπαστο κομμάτι του διάκοσμου σπιτιών και κα-

ταστημάτων. Αλεξανδρινά ή Ποϊνσέτια, λοιπόν… Τα

λουλούδια των Χριστουγέννων...

Χαρίστε στους αγαπημένους σας αλεξανδρινά βάζον-

τας την προσωπική σας σφραγίδα, δίνοντας πνοή σε

μια παλιά γλάστρα που δεν χρησιμοποιείται ή δημι-

ουργία με ένα πιάτο, δύο μπάλες και ένα αλεξαν-

δρινό, κεράκια με αλεξανδρινό και πολλές άλλες

ιδέες όπως αυτή στη φωτογραφία, που πήραμε από

το www.infowoman.gr. 
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Υποτροφία για δίπλωμα ναυαγοσώστη

στο Δήμο Μαραθώνος

Η Εταιρεία ACTION CLUB HELLAS προσφέρει υποτρο-

φία σε ανέργους ενηλίκους του Δήμου Μαραθώνος,

επιθυμώντας -όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή

προς τον Δήμαρχο Στέργιο Τσίρκα- να συμβάλλει στο

κοινωνικό έργο του Δήμου.

Η εν λόγω υποτροφία θα περιλαμβάνει δωρεάν μαθή-

ματα για να λάβουν το δίπλωμα του ναυαγοσώστη από

τη Σχολή Ναυαγοσωστικής, ώστε οι υπότροφοι της

Σχολής να εργαστούν όλο το Καλοκαίρι ως ναυαγοσώ-

στες σε παραλίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου

Μαραθώνος. 

Πληροφορίες 2294320534 (Γιάννης Παπαβασιλείου -

Παναγιώτης Πασχάλης).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ  Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ” Ν.Π.Δ.Δ. 
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες :Λαβδού Κων.να
Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405 
Fαx:             210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα, 16/12/2019
Αρ. Πρωτ: 1318
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΠΡΟΥΠ. : 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανι-
σμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος δια-
κηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
επιλογής αναδόχου για την ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ Δ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προϋπολο-

γισμού 74.400,00 ευρώ  (περιλαμβα-
νομένου του ποσού για Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατά-
ξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α ́/08-08-2016)
(σχετική η με αριθμό 142/2019 μελέτη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος ).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
παραλαβής των προσφορών στο δια-
γωνισμό, ορίζεται η 30/12/2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δη-
μαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα
Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β.
Παύλου, Τ.Κ. 19004, 3ος όροφος.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμη-
λότερη τιμή για το σύνολο των ειδών
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από ΙΔΙ-
ΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  
Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται
στα γραφεία του Αθλητικού Οργανι-
σμού, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να λαμβάνουν γνώση όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν την
διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι
μέχρι και την 27/12/2019  ημέρα Πα-
ρασκευή ώρα 15.00 Επίσης αντί-
γραφα αυτών μπορούν να πάρουν με
δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν
αιτήσεώς τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δη-
μοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη
της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρό-
γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευ-
θεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και
στον περιφερειακό και τοπικό τύπο. 
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη της
διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και η μελέτη θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται στον Α.Ο του Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος, Βασ Παύλου 108 & Φλέ-
μινγκ, Τ.Κ. 19004, Σπάτα, τηλ. 210
6633290 πληρ: κ. Λαβδού Κων.να.

ΣΠΑΤΑ, 16/12/2019
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                   
ΙΘΑΚΗΣ  12, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ.             : 210-6604666
F.A.X.           : 210-6612965
Γέρακας, 16-12-2019
Αριθ. Πρωτ. 39805         

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος  Παλλήνης έχοντας
υπόψη:
1. Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του
Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύ-
χος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει
3. τον ΟΕΥ του Δήμου Παλλήνης
(ΦΕΚ Τ.Β΄ 105-2012), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει
4. Την υπ’αριθ.55/74802/29-12-2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά
με το προσωπικό ειδικών θέσεων των
Περιφερειών και των Δήμων της
Χώρας». 
5. Την υπ’αριθ.37/οικ.21097/28-05-
2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012
Τεύχος Α΄), σε θέματα προσωπικού
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθ-
μιων Ο.Τ.Α». 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ.
ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ
222/12-11-2012 Τεύχος Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016». 
7. Την με αρ. πρωτ. 38580/05-12-2019
βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας
περί ύπαρξης πίστωσης. 
καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες
να υποβάλλουν σχετική αίτηση με
σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
αποδεικτικά των προσόντων τους,
σχετικά με την πλήρωση μιας θέσης
Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ και συγ-
κεκριμένα:
Μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και
ειδικότερα σε θέματα χωροταξίας
και μελετών σχεδίου πόλης, σε θέ-
ματα διαδικασιών έγκρισης των εν
λόγω μελετών καθώς και σε θέματα
αρχιτεκτονικών μελετών.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να
έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους υπαλλήλους
του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
(άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει
να διαθέτουν πιστοποιητικό ποινικού
μητρώου, πιστοποιητικό εκπλήρωσης

στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμι-
μης απαλλαγής από αυτές (άντρες
υποψήφιοι), πιστοποιητικό υγείας και
φυσικής καταλληλότητας, πιστοποι-
ητικό γέννησης και πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης. Κατά την
υποβολή των αιτήσεων θα προσκομι-
στεί υπεύθυνη δήλωση του υποψη-
φίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα
διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του
Ν.3584/2007 και τα δικαιολογητικά θα
κατατεθούν μόνο κατά τον διορισμό.
Β) Πτυχίο  ή δίπλωμα σχολής Πανεπι-
στημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής στους τομείς των Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών Π.Ε. ή Τ.Ε.,  Πο-
λιτικών Μηχανικών Π.Ε. ή Τ.Ε.,
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπλη-
ροφορικής Π.Ε. ή Τ.Ε. όπως προβλέ-
πεται στο άρθρο 82. «Θέσεις κλάδων
ή ειδικοτήτων Π Ε ή ΤΕ καλύπτονται
επίσης, και από κατόχους πτυχίων ή
τίτλων τριτοβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες - μέλη της Ε.Ε.,
στους οποίους έχει χορηγηθεί είτε
πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής
ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών
του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση ανα-
γνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ.
231/1998, όπως αυτά ισχύουν. Οι κά-
τοχοι των παραπάνω τίτλων κατατάσ-
σονται σε κατηγορία εκπαίδευσης,
όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε
φορά, από τη σχετική πράξη αναγνώ-
ρισης επαγγελματικής ισοτιμίας ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημο-
νικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιο-
τήτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με
αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση
(δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέ-
δρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιό-
λογη επαγγελματική απασχόληση ή
επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμ-
πειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα
απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση
αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και
από την ιδιότητα των προσλαμβανο-
μένων ως επαγγελματιών ειδικής εμ-
πειρίας.
Δ) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμη-
θούν
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε
διαδικασία συνέντευξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο-
βάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυ-
τότητας
4. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών /
πτυχίων της ημεδαπής ή επικυρωμέ-
νους τίτλων σπουδών / πτυχίων της
αλλοδαπής, συνοδευόμενο από
πράξη αναγνώρισης αρμόδιου φορέα
5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
6. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσ-

σών (εφ’ όσον επιθυμούν να συνεκτι-
μηθούν)
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8

του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώ-
λυμα του άρθρου 16 του Ν.
3584/2007
8. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
χωροταξίας και μελετών σχεδίου
πόλης, σε θέματα διαδικασιών έγκρι-
σης των εν λόγω μελετών καθώς και
σε θέματα αρχιτεκτονικών μελετών.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από
την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνον-
ται ο εργοδότης, το είδος και η χρο-
νική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας καθώς και βεβαίωση του οι-
κείου ασφαλιστικού φορέα.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπο-
ρούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυ-
νης δήλωσης, να προσκομίσουν
βεβαίωση του οικείου φορέα του δη-
μόσιου τομέα, από την οποία να προ-
κύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπει-
ρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελμα-

τίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρο-
νική διάρκεια της εξειδικευμένης εμ-
πειρίας καθώς και βεβαίωση του
οικείου ασφαλιστικού φορέα. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με
βιογραφικό σημείωμα και οποιοδή-
ποτε άλλο προσόν και δικαιολογητικό
πλέον των παραπάνω θα κατατίθενται
στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλή-
νης – Ιθάκης 12 – Γέρακας – ΤΚ
15344 (πληροφορίες: Αικατερίνη
Κόλλια,  Τηλ.210 6604666) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από
Δευτέρα 23/12/2019 έως Τρίτη
31/12/2019.
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο,
ο οποίος θα αποφασίσει κατά την
κρίση του για την καταλληλότητα
του/της προσλαμβανόμενου/ης
(άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3584/2007).
Ο προσληφθείς θα υπογράψει σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία
της δημοτικής περιόδου, εντός της
οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα
του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θη-
τείας του ορίζονται στο άρθρο 163
του Ν.3584/2007. 
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευ-
θεί μια (1) φορά σε μια (1) εφημερίδα
του Νομού Αττικής, να αναρτηθεί στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια», στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Κα-
ταστήματος (Ιθάκης 12) και στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Με αφορμή την έναρξη της

εορταστικής περιόδου, η

Περιφέρεια Αττικής  απέ-

στειλε επιστολή σε όλες τις

αρμόδιες Διευθύνσεις της

Περιφέρειας, με την οποία

τους ζητά να προβούν σε

συστηματικούς και ενδελε-

χείς ελέγχους προκειμένου

να διασφαλιστεί η ομαλή

λειτουργία της αγοράς και η

προστασία του καταναλωτι-

κού κοινού. 

Για το θέμα αυτό, ο Περιφε-

ρειάρχης Γ. Πατούλης επι-

σημαίνει: 

«Όπως γνωρίζετε κατά την

εορταστική περίοδο των

Χριστουγέννων, της Πρωτο-

χρονιάς και των Θεοφα-

νείων παρατηρείται

αυξημένη καταναλωτική κί-

νηση. Για το λόγο αυτό πα-

ρακαλούμε να

εντατικοποιήσετε τους

ελέγχους σε όλους τους

φορείς και επιχειρήσεις αρ-

μοδιότητάς σας, καθ΄ όλη

τη διάρκεια του ωραρίου

λειτουργίας τους, αναφο-

ρικά με την τήρηση του υφι-

στάμενου νομοθετικού

πλαισίου. Να σημειωθεί ότι

οι έλεγχοι θα πρέπει να διε-

νεργούνται σε πάσης φύσης

χώρους που παρουσιάζουν

καταναλωτική κίνηση την

εορταστική περίοδο.

Μετά την ολοκλήρωση των

ελέγχων αυτών, παρακα-

λούμε να κοινοποιηθούν τα

αποτελέσματά τους (αριθ-

μός ελέγχων ανά κατηγορία

επιχείρησης/δραστηριότη-

τας, διαπιστωθείσες παρα-

βάσεις, επιβληθείσες διοικη-

τικές ποινές)

συγκεντρωτικά ανά Γενική

Διεύθυνση, για τα εξής χρο-

νικά διαστήματα:

➢ 01-12-19 έως 23-12-19,

➢ 24-12-19 έως 02-01-2020 

➢ 03-01-2020 έως 08-01-2020.  

Η επιστολή έχει κοινοποι-

ηθεί στο σύνολο των Αντι-

περιφερειαρχών όλων των

Ενοτήτων, και σε όλες τις

αρμόδιες Διευθύνσεις της

Περιφέρειας.

Eντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά

κατά την εορταστική περίοδο
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Στα δύσβατα μονοπάτια
του Δήμου ΒΒΒ

Αγαπητοί αναγνώστες, αυτή την εβδομάδα στην Επι-

τροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική αλιεύ-

σαμε τα εξής: 

• Οι αντιδήμαρχοι «αυγάτισαν». 

• Προτροπή, δια στόματος δημάρχου, «Εβδόμη δε

διαβάζουμε». 

• Η Αποκεντρωμένη στέλνει πίσω κάποιες αποφάσεις,

μεταξύ αυτών και την παραχώρηση θέσης στάθμευ-

σης ΑΜΕΑ στο Καβούρι γιατί πρέπει να ξαναπερά-

σουν από Επιτροπές και Δ.Σ. προκειμένου για τη

νομιμότητα. 

• Η γνωστή και μη εξαιρετέα αντιμετώπιση στις καταψη-

φίσεις θεμάτων ή παρατηρήσεις (λευκό) και παρόλη την

επεξήγηση που του δόθηκε (επιφυλασσόμεθα μέχρι να

διαπιστώσουμε ότι η διαχείριση των χρημάτων είναι

ακριβής), αλλά πάντως δεν αποτελεί είδηση… 

Κατά τη γνώμη μου, θέμα μείζονος σημασίας για το

οποίο έγινε προσπάθεια να περάσει στα «ψιλά» είναι

η «εργασία κλαδέματος ή κοπής υψηλών και επικίνδυ-
νων δέντρων» αξίας 550.981!!! Πρόκειται για τεράστια

δαπάνη και αφορά 1628 δέντρα. Από αυτά μόνο, το-

νίζω ΜΟΝΟ, για τα 35 περιγράφεται κλάδεμα, ενώ για

όλα τα υπόλοιπα (1593) η περιγραφή είναι κλάδεμα ή

κοπή! Δηλαδή μιλάμε αθροιστικά για ένα δάσος… 

Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι τα εξής: 

• Πώς γνωρίζουμε, προκαταβολικά, την αναγκαιότητα

κλαδέματος ή κοπής (θυμίζω από Σεπτέμβριο μέχρι

τούδε έχουν ήδη κοπεί ή κλαδευτεί περίπου 70 εκτός

του άνωθεν αριθμού); Εξάλλου, όπως είπα και στη γε-

ωπόνο ύστερα από το ατυχές συμβάν της 4ης Σε-

πτεμβρίου με τον τραυματισμό της κοπέλας (που δεν

μπήκε κανείς εκ της διοίκησης στον κόπο να διαβάσει

την αναφορά στο Δ.Σ. ως οφείλετο), είμαστε ή του

ύψους ή του βάθους, δηλαδή ή θα τα αφανίσουμε ή

δε θα τα κλαδεύουμε ποτέ. 

• Το επιπλέον προσωπικό για το οποίο προκηρύχτη-

καν θέσεις, δε θα καλύψει αυτές τις ανάγκες;

• Αντιφάσεις στη μελέτη για την αρμοδιότητα και

πότε επιλαμβάνεται η ΔΕΗ προκειμένου για κλαδιά

εφαπτόμενα σε καλώδια; 

Φυσικά το καταψήφισα.

Επιπροσθέτως, υπήρχε δαπάνη για αποψίλωση ύψους

74.400 όπου και σ’ αυτήν την περίπτωση οι «τρύπες»

ήταν πολλές. Πρώτον, προβλέπεται η απασχόληση

συμβασιούχων πυρασφάλειας, οι οποίοι χωρίζονται

σε 2 τρίμηνα. Δεύτερον, οι προσλήψεις αφορούν και

την πυρασφάλεια, επομένως γιατί χρειάζονται πρό-

σθετοι πέραν των υφισταμένων της υπηρεσίας πρα-

σίνου και της πολιτικής προστασίας, καθώς και οι

δύο υπηρεσίες απασχολούνται στην αποψίλωση που

γίνεται μία ή δύο φορές τον χρόνο; 

Και αυτό το καταψήφισα

Στην «προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών»

υπερψήφισα μεν, αλλά η δαπάνη 68.764 είναι ετησίως

ανανεούμενη! 

Στη συνέχεια υπήρχαν συλλήβδην εντάλματα προ-

πληρωμής, θα επανέλθω απολογιστικά. Για να φτά-

σουμε στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου

«κατασκευή πεζοδρομίων 2017», που αφορούσε σε

χρόνο 6 μήνες, αλλά και σε ποσό 641.202 για την ενί-

σχυση προϋπολογισμού του έργου, το οποίο ήταν αρ-

χικώς ήδη το 2017, 1,5 εκ. και καθοδόν έγινε 2 εκ.+

τις 641.000 τώρα. Μήπως ζαλιστήκατε από τα ποσά; 

Σ’ αυτήν μόνο την οικονομική επιτροπή ξεπεράσαμε

κατά πολύ σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις τα 2 εκατομ-

μύρια. Το αν αυτά τα χρήματα προέρχονται αποκλει-

στικά από τον δήμο ή την περιφέρεια ή από το ΕΣΠΑ,

είναι κατά τη γνώμη μου αδιάφορο, γιατί όπως και να

έχει πρόκειται για διασπάθιση δημοσίου χρήματος

και η λογική του να τα πάρουμε εμείς πριν προλάβουν

οι άλλοι, με βρίσκει αντίθετη, όπως και την παράταξή

μας «Κύμα Ενωμένων Πολιτών Δ. Δαβάκης». 

Το πρωτεύον είναι η διαφάνεια, το μέτρο και η λελο-

γισμένη χρήση του κάθε πράγματος, ακόμη και όταν

μιλάμε για μισό ευρώ. 

Σας αφήνω τώρα να ξεζαλιστείτε από το μέτρημα των

μηδενικών και 

σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα. 
Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ, οπότε… 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα 

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 κοι-

νωνικούς 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 κόμ-

ματος μέσα από τις θέσεις που θα ψηφιστούν εκεί, αλλά

και που θα έχουν αποφασιστεί με αμεσοδημοκρατικές δια-

δικασίες στις συνελεύσεις του, σας προσκαλούμε να δρα-

στηριοποιηθείτε ως Μέλη του ΜεΡΑ 25 στην Περιφέρεια

Ανατολικής Αττικής, ώστε κυριολεκτικά να συναποφασί-

σουμε, μέσα στις  Συνελεύσεις τις θέσεις του Μετώπου. 
Η ΠΣΕ Ανατολικής Αττικής

Τηλέφωνα επικοιν.:  6970057135/  6936155550 / 6946728906

E-mail: anatol.attiki@mera25.gr

O Δήμος Σαρωνικού, μετά τη διαπίστωση ότι συγκε-

κριμένη καντίνα στην παραλία των Αλυκών Αναβύσ-

σου έστρωσε άσφαλτο πάνω στην άμμο, απέστειλε

κατεπείγουσα Επιστολή στην ΕΤΑΔ ΑΕ για αυθαιρε-

σίες, την ενημερώνει για το περιστατικό και της ζη-

τάει να ενεργήσει άμεσα για την απομάκρυνση της

ασφάλτου.

Προφανώς η ΕΤΑΔ δεν ενήργησε και προχώρησε ο

Δήμος στην απομάκρυνση των αυθαιρεσιών.

Σφράγισαν αθλητικό χώρο

στο Λαγονήσι
Σφράγιση αθλητικού χώρου λόγω επικινδυνότητας 

Μέλη της αθλητικής επιτροπής του ΝΠΔΔ  Αριστόδικος

Δήμου Σαρωνικού με αφορμή επίσκεψή τους στην περιοχή

του σχολικού συγκροτήματος Λαγονησίου διαπίστωσαν

ακαταλληλότητα λόγω  επικινδυνότητας,  στο  υπάρχον  με-

ταξύ  των  σχολείων  ανοιχτό  γήπεδο  ποδοσφαίρου  5Χ5

και συγκεκριμένα:  

Ύπαρξη  γυμνών  ηλεκτροφόρων  καλωδίων  στους  κατε-

στραμμένους  πίνακες  ηλεκτροφωτισμού, καθώς και προ-

εξέχοντα αιχμηρά σύρματα στην επίσης κατεστραμμένη σε

αρκετά σημεία περίφραξη. 

Η επιτροπή με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.

εισηγήθηκε την άμεση σφράγιση του συγκεκριμένου αθλη-

τικού χώρου, ο δε Πρόεδρος συμφων

ώντας με τη εισήγηση, απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ζητώντας να ληφθούν τα

απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχήματος. 

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η σφράγιση του

χώρου την 16/12/2019, γιατί πάνω απ’ όλα προέχει η

ασφάλεια των πολιτών και ειδικότερα των παιδιών – μα-

θητών, επεσήμανε ο πρόεδρος του “Αριστόδικος”, Ν.

Πουλόπουλος.

Ασφαλτόστρωσε την ακτή, καντινιέρης στην Ανάβυσσο

Αμεση παρέμβαση του Δήμου Σαρωνικού
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στα πεταχτά

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ, κυρία Ελληνίδα 52 ετών, μερική απασχό-

ληση για παιδιά ή ηλικιωμένους, όχι κατάκοιτοι.

Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 6987156655, 6907102078.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. 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, κάτο-

χος αυτοκινήτου με εμπειρία στο νοικοκυριό για κα-

θημερινή απασχόληση σε σπιτι 5μελους οικογένειας

για οικιακές εργασίες. Τηλ. επικοινωνίας: 6944906575

ZΗΤΕΙΤΑΙ κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτε-

ρική για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρ-

χουν κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε

μήνυμα.

ZΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνο-

δωμάτια 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. ανα-

καινισμένος 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγμένο, θέση

Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικοδομησιμότητας από

πολεοδομία, κλιμακωτός συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κα-

τασκευής κατοικίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντε-

λεστού, εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30 μέτρα),

δίπλα σε αγορά, άμεσα διαθέσιμο. Τηλέφωνο: 6977186855

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

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΙΝΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΣ

ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ   ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΑ 

ΤΗΛ 6974096857 κ. ΘΑΝΑΣΗΣ

NAYΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Κ. Καραμανλή 12, 16673 Βούλα

Τηλ. 210 8991.193, 8991.189, FAX: 210 8991.193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Καλούνται

Kαλούνται τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Βούλας,  σε Ετήσια Τα-

κτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουα-

ρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του

Ομίλου.

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 ανεξάρ-
τητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που
είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα 28/11/2019

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β

Μαθητικός Διαγωνισμός

στα Οικονομικά 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο

εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, προκηρύσ-

σει τον Πρώτο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Οικονομικά

«ΕΡΜΗΣ» για μαθητές Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 

Η οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού αναλαμβάνε-

ται, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ15/

178112/Δ2/ 14-11-2019), από το ΟΠΑ, σε συνεργασία με το

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Οικονο-

μολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σκοπός του είναι να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός άμιλ-

λας οικονομικών γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές Λυ-

κείου στην Ελληνική Επικράτεια, ώστε να ενισχυθεί η

έφεση των υποψηφίων φοιτητών στις οικονομικές σπουδές

και να δημιουργηθούν κίνητρα στην νέα γενιά, προκειμένου

να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση και γνώσεις για τις

οικονομικές εξελίξεις. Γενικότερα, αποσκοπεί στο να προ-

άγει την οικονομική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση και να

κινητοποιήσει τους μαθητές Λυκείου να ασχοληθούν συ-

στηματικά με τις οικονομικές σπουδές, ώστε οι τελευταίες

να αποτελέσουν προτεραιότητα στις επιλογές τους.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα εξετάζονται γραπτά

στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως αυτό

προσδιορίζεται από τη σχετική διδακτέα ύλη του Λυκείου,

αλλά και τις ευρύτερες γνώσεις και αναφορές που περιέ-

χονται σε άλλα παρεμφερή βιβλία του Λυκείου. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28

Μαρτίου 2020 και ώρα 09:00-12:00 σε επιλεγμένα

εξεταστικά Κέντρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Ο Διαγωνισμός θα είναι γραπτός και θα λάβουν επαίνους οι

πρώτοι επιτυχόντες που θα αναλογούν σε ποσοστό 3% από

το σύνολο των συμμετεχόντων σε εθνικό επίπεδο και οι

πρώτοι επιτυχόντες που θα αναλογούν σε ποσοστό 5% σε

περιφερειακό επίπεδο. 

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των

μαθητών στον διαγωνισμό θα γίνει ηλεκτρονικά στον σύν-

δεσμο www.diagonismos.ermis.aueb.gr .

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 1

– 31 Ιανουαρίου 2020. 
Η συμμετοχή των μαθητών δεν θα επιφέρει καμία οικονο-

μική επιβάρυνση στους ίδιους και τα σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδε-

σμο: www.diagonismos.ermis.aueb.gr

Kαθιερώνεται σε εθνικό επίπεδο

η έκδοση προσωρινής άδειας

οδήγησης

Λύση στην ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών δίδεται μετά

από πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής

Γ. Πατούλης για την έκδοση προσωρινής άδειας οδήγη-

σης. 

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Μεταφορών έκανε δεκτή τη

πρόταση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών

της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόταση συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 44 του υπό

διαβούλευση νομοσχεδίου για τα Υδατοδρόμια. Με την

εφαρμογή της εξαλείφονται οι πιέσεις για γρήγορη έκ-

δοση διπλώματος και δίδεται η δυνατότητα άμεσης οδή-

γησης των πολιτών μετά το πέρας των εξετάσεων και

της κατάθεσης των δικαιολογητικών τους. 

H προσωρινή άδεια θα δίδεται άμεσα από τις Διευθύν-

σεις Μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας. 

Νέο Δ.Σ. στον Αττικό

Ομιλο Γλυφάδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΥΠΕΥΘ.  ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ - ΚΑΘΡΙΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΕΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΦΑΙΔΑ ΒΛΑΖΙΑ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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 

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας εκφράζει την έντονη
αγανάκτηση του, καθώς για μία ακόμη φορά έχει διακοπεί
η πρόσβαση των ασθενών στην επιβεβαίωση της διάγνω
σης HIV, λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων στα Κέντρα Ανα
φοράς τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ως
αποτέλεσμα, επιτείνεται η αγωνία που βιώνουν, σε αυτή
την εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή της διάγνωσης και εμπο
δίζεται η άμεση έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας, με δια
κινδύνευση της υγείας τους. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., για
την επιβεβαίωση μίας νέας διάγνωσης HIV και την κατα
γραφή της στο μητρώο ασθενών του οργανισμού, θα πρέ
πει να έχει προηγηθεί η διενέργεια μίας συγκεκριμένης
εργαστηριακής εξέτασης. 
Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, τα Κέντρα Αναφοράς
δεν διαθέτουν αντιδραστήρια, λόγω μη έγκαιρης ανανέ

ωσης της σύμβασης χρηματοδότησης.
Ο Ε.Ο.Δ.Υ. οφείλει να αντιμετωπίσει άμεσα και μόνιμα όλα
τα γραφειοκρατικά προσκόμματα που απειλούν την υγεία
και τη ζωή των οροθετικών ατόμων και να προασπίσει στην
πράξη τη δημόσια υγεία. Κάθε δικαιολογία και κάθε ανα
βολή είναι απαράδεκτες, καθώς ο επιβεβαιωτικός έλεγχος:
 Έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Κάθε εξέταση δεν υπερ
βαίνει τα 35 ευρώ.
 Αφορά μικρό και περιορισμένο αριθμό περίπου 600
ατόμων ετησίως που αντιστοιχούν στις νέες διαγνώσεις
HIV στη χώρα μας. Επομένως μπορεί πολύ εύκολα να προ
ϋπολογιστεί. 
 Είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη εξέταση, καθώς αποτελεί
προϋπόθεση για την έναρξη παρακολούθησης και θερα
πείας, η οποία βελτιώνει την υγεία του ατόμου και ταυτό
χρονα το καθιστά μη μεταδοτικό
Στο πρόσφατο επιδημιολογικό δελτίο του Ε.Ο.Δ.Υ., κατα
γράφεται μία μείωση της τάξης του 12% στις νέες δια
γνώσεις HIV. Ωστόσο, η τάση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί
μέσα από τα εμπόδια στην πρόσβαση στις διαγνωστικές
εξετάσεις. 
Για το λόγο αυτό, η Θετική Φωνή καλεί τη νέα διοίκηση
του Οργανισμού να εγγυηθεί όχι μόνο την άμεση αποκα
τάσταση της πρόσβασης των ασθενών στον επιβεβαιωτικό
έλεγχο, αλλά και την εφαρμογή ενός μηχανισμού που θα
προβλέπει και θα επιλύει έγκαιρα τις αστοχίες του συστή
ματος που σχετίζονται με τη διάγνωση και την παρακολού
θηση των ασθενών. 

“Θετική Φωνή  άνθρωποι + HIV”

Aποκλεισμένοι οι ασθενείς για διάγνωση HIV

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Η ισορροπημένη διατροφή και  η άσκηση

μειώνουν τα επίπεδα του λίπους στο ήπαρ.

Ασκηθείτε  λοιπόν και κάψτε θερμίδες! 

Σύμφωνα με μελέτες τόσο η συστηματική

άσκηση όσο και η μείωση του χρόνου που

αφιερώνετε σε καθιστικές δραστηριότητες,

μπορούν να περιορίσουν τη συσσώρευση

«επικίνδυνου» λίπους στο ήπαρ, η οποία

αποτελεί σημαντική επιπλοκή της παχυσαρ-

κίας, μάστιγας της εποχής μας. 

Οι άνθρωποι που είναι σε καλή φυσική κα-

τάσταση και γυμνάζονται σε τακτική βάση,

όχι μόνο αισθάνονται καλύτερα, αλλά

συχνά ανταποκρίνονται πιο θετικά σε ια-

τρική θεραπεία. 

Το να είσαι υπέρβαρος προκαλεί σοβαρούς

κινδύνους: υψηλή αρτηριακή πίεση, έμ-

φραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επει-

σόδιο, διαβήτη τύπου 2 ή σακχαρώδη

διαβήτη, άπνοια ύπνου, μυοσκελετικές δια-

ταραχές (ιδίως οστεοαρθρίτιδα) ή κάποιους

καρκίνους (ενδομήτριο, μαστός, κόλον).

Ποιά είναι όμως η διαφορά μεταξύ του

υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας;

Και οι δύο προσδιορίζονται από τον Δείκτη

Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Το υπερβολικό

βάρος είναι μια έλλειψη ισορροπίας μεταξύ

της πρόσληψης και της κατανάλωσης ενέρ-

γειας, ενώ η παχυσαρκία είναι μια χρόνια

ασθένεια.

Παρομοίως, είναι σημαντικό να διαφοροποι-

ηθεί η μυϊκή  μάζα και η λιπώδης μάζα. Η

μυϊκή μάζα είναι το βάρος των μυών, των

οργάνων και των σπλάχνων, ενώ η μάζα λί-

πους είναι το σωματικό λίπος που ονομάζε-

ται επίσης λιπώδης ιστός. Να σημειωθεί, ότι

μια μεγάλη περιφέρεια μέσης είναι ένδειξη

συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ. Ως εκ τού-

του, τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο  εμ-

φάνισης μη αλκοολικής  λιπώδους νόσου

του ήπατος,   δηλαδή  μη αλκοολικής στεα-

τοηπατίτιδας  (NAFLD) μπορεί να διατρέ-

χουν κίνδυνο ακόμη και χωρίς να είναι

παχύσαρκοι,  εαν έχουν περιφέρεια μέσης

άνω των 94 cm για τους άνδρες και άνω των

80 cm για τις γυναίκες.

Μελέτες δείχνουν ότι ουσιαστικά κάθε είδος

άσκησης, ανεξαρτήτως εντάσεως και επανα-

λήψεων, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του

ηπατικού λίπους, ακόμα και αν δεν οδηγήσει

σε κλινικά σημαντική απώλεια βάρους.  

Εκτός της άσκησης,  η υιοθέτηση ισορροπη-

μένης διατροφής  κατέχει ουσιαστικό ρόλο

στην πρόληψη και στη διαχείριση της

NAFLD (Non-alcoholic fatty liver disease = μη

αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος),

ενώ πολλά  είναι τα τρόφιμα  που την επη-

ρεάζουν θετικά. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε: 

Λιπαρά ψάρια: Δύο ή και παραπάνω μερίδες

λιπαρών ψαριών την εβδομάδα έχει ευεργε-

τική επίδραση στα λιπίδια του αίματος και συ-

σχετίζεται με μείωση του λίπους στο ήπαρ.

Καφές: Η κατανάλωση φιλτραρισμένου

καφέ χωρίς ζάχαρη έχει συσχετιστεί μεταξύ

άλλων με μείωση της σοβαρότητας, αλλά

και της εξέλιξης της νόσου.

Ξηροί καρποί: 15 τεμάχια ξηρών καρπών

καθημερινά  συμβάλει στη βελτίωση της

ηπατικής λειτουργίας.

Ελαιόλαδο: Το ελαιόλαδο, συσχετίζεται  με

τη μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος, των

λιπιδίων του αίματος, της γλυκόζης, όπως

και τη μείωση του λίπους του ήπατος.

Σταθόπουλος Σταύρος
Φυσικοθεραπευτής εξειδικευμένος στην αποκα-

τάσταση νευρολογικών & νευροψυχολογικών

δυσχερειών Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Ισορροπημένη διατροφή και άσκηση μειώνουν τα επίπεδα του λίπους στο ήπαρ

 Χριστούγεννα! Μέρες γεμάτες

λάμψη! Προσοχή στα κεριά και τα

αναμμένα τζάκια για να αποφύγουμε

τα εγκαύματα.

 Οι φανταχτερές γυάλινες μπάλες

του δέντρου γίνονται εύκολα αιτία

τραυματισμού μικρών παιδιών. Ας τις

τοποθετούμε ψηλά στο δέντρο.

 Τα φωτάκια του δέντρου καταλή-

γουν στην πρίζα προσοχή στις πρίζες

και στα ηλεκτρικά καλώδια. Υπάρχει

πάντα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

 Τα παιχνίδια που θα φέρει ο ΄Αγιος

Βασίλης, ας είναι κατάλληλα για την

ηλικία των παιδιών. Θα τα χαρούν πε-

ρισσότερο!

 Όσο χαρούμενες και αν είναι οι

γιορτινές πλαστικές σακούλες, μην

αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν με

αυτές, αν βάλουν μέσα το κεφάλι τους,

υπάρχει φόβος ασφυξίας. 

 Προσοχή στις καραμέλες για τα

μικρά παιδιά, μπορούν εύκολα να πνι-

γούν.

 Τα οινοπνευματώδη και τα προϊόντα

του καπνού να βρίσκονται πάντα εκεί

που δεν τα φτάνουν τα μικρά παιδιά,

για να αποφύγουμε τις δηλητηριάσεις.

 Ποτέ τα παιδιά στην κουζίνα χωρίς

επίβλεψη, προσοχή στις καυτές επιφά-

νειες και μην ξεχνάμε, το χερούλι της

κατσαρόλας να μην εξέχει.

 Μέρες διακοπών. Χαρούμενα παιδιά

στο σπίτι γεμάτα ζωντάνια. Προσοχή

στις μπαλκονόπορτες και στα γυάλινα

τραπέζια προς αποφυγή τραυματισμών.

 Στις γιορτές έχουμε αγορές και πολυ-

κοσμία. Όταν βγαίνουμε με τα παιδιά μας

να τα κρατάμε πάντα από το χέρι, από

την μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

“Aντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”

www.pedtrauma.gr

Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων 

στις γιορτές των Χριστουγέννων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ  - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Βάρη,    20/12/2019
Αριθμ. Πρωτ. 48698
ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
Α.Μ.:  88 /2019
Κ.Α. : 30-7331.025
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.000.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
CPV: 45214200-2
45214210-5 
45214220-8    

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, διακηρύσσει την με Ανοι-
κτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ-
ΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας
1.000.000,00€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό 88/2019
Μελέτη της Τ.Υ.).
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από επιχορήγηση ΣΑΤΑ. Έχει
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τον Κ.Α. 30-7331.025. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 1.000.000,00 € (Με 24% ΦΠΑ)
εκ των οποίων 1.000,00 € έχουν εν-
ταχθεί στον Προϋπολογισμό του
2019, 499.000,00 € στον  Προϋπολο-
γισμό του 2020 και 500.000,00€ στον
Προϋπολογισμό του 2021. Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκ-
δοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 47591/
12-12-2019 για την ανάληψη υποχρέ-
ωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης
για το οικονομικό έτος 2019 με ΑΔΑ
:Ψ3Α8ΩΨΖ-ΒΔΛ και αναρτητέα στο
ΚΗΜΔΗΣ με αρ: 19REQ006019264
2019-12-12.
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή δια-
δικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/
2016 και η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης της παραγράφου 2α του άρ-
θρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:
1η τάξη και άνω για έργα  κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και  στην Α2
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει 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 Προσαρτήμα-
τος I της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς
και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομι-
κός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλε-
κτρονική αποσφράγιση προσφορών:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 27/01/2020, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης  των προσφορών
ορίζεται η 31/01/2020, ημέρα ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ  και ώρα10:00 π.μ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72

του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των  δεκαέξι  χιλιάδων και
εκατό είκοσι εννέα ευρώ,  (16.129,00
€), η οποία απευθύνεται στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγ-
γυητικές επιστολές συμμετοχής δεν
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των 9 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημο-
πράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 27/11/2020.
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις
(24)  μήνες από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύ-
θερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
με Α/Α Συστήματος 86999. Επίσης,
προσφέρεται ελεύθερη,  πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr/
index.php/enimerosi-tou-politi/tmima-
meleton-kai-ergon-bus-2
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/01/2020 η ανα-
θέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αρ-
γότερο στις 23/01/2020.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ με ημερομηνία, όπως
τα πρότυπα αυτά τεύχη τροποποιήθη-
καν στις 03/06/2019 .
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 368/
2019 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
με  ΑΔΑ: 6Δ6ΗΩΨΖ-6ΛΝ.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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Προκρίθηκαν αθλητές

του “Αρη Βούλας” στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Στη τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

Ανδρών – Γυναικών προκρίθηκαν οι αθλητές  του Α.Ο.

ΑΡΗΣ 2006: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΡΔΟΥΤΗ ΘΑ-

ΛΕΙΑ  και  ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

Από τον Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ προκρίθηκε ο ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΣ.

Η τελική φάση του Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στις

29/02,  01/03/2020 στα ΧΑΝΙΑ»

Ο Δήμος Μαραθώνος 

σταθμός της Ολυμπιακής Φλόγας

για το «Τόκυο 2020»

Σταθμό της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπια-

κούς Αγώνες «Τόκυο 2020» θα αποτελέσει ο Δήμος

Μαραθώνος τον ερχόμενο Μάρτιο (18/3/2020),

οπότε και θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους, η

Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία (12-19/3/2020).

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) ενέκρινε

τον σχεδιασμό της διαδρομής της Ολυμπιακής Λαμ-

παδηδρομίας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο

Δήμος Μαραθώνος. 

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας διοργάνωσε  τον διασυλλογικό ιστιοπλοϊκό αγώνα με την ονομασία

"Τάρανδος",  7 και 8 Δεκεμβρίου 2019 και  έκλεισε αγωνιστικά την χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Το Σάββατο όλη την ημέρα είχε άπνοια και μόνο αργά το απόγευμα, όταν το βόρειο ελαφρύ αεράκι επικράτησε

έγιναν δύο κούρσες. Τα πληρώματα έπρεπε να έχουν συνεχώς το νου τους για τις αλλαγές του ανέμου. 

Την Κυριακή το βόρειο αεράκι είχε στρώσει για τα καλά και οι τρεις κούρσες της ημέρας ήταν γεμάτες δράση. 

Τελικά την πρώτη θέση κατέλαβαν οι πρωταθλητές Ευρώπης Δημήτρης Πετικίδης, Λευτέρης Δέδες και Αλέ-

ξανδρος Τόλης.   

Μετά το τέλος των ιστιοδρομιών πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων και ο ΝΑΟΒ σε πανηγυρικό κλίμα

με κεράσματα. Το 2019 ήταν μια από τις πιο δραστήριες χρονιές της κατηγορίας Lightning στη χώρα μας.

Σε εορταστικό κλίμα ο τελευταίος αγώνας Lightning της χρονιάς στο ΝΑΟΒ

Στην τελική φάση των αγώνων του Ομαδικού αθλήματος

(Ensemble) της Ρυθμικής Γυμναστικής, που διοργάνωσε

η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία στην Αθήνα, συμμε-

τείχε και ο ο Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης Ελαία. Οι αγώνες έγιναν στο Κλειστό

Γυμναστήριο Χολαργού «Αντώνης Τρίτσης» στις 30 Νο-

εμβρίου 2019.

Οι αθλήτριες που συμμετείχαν ανήκαν  στην κατηγορία

των κορασίδων και παγκορασίδων.

Η “Ελαία” συμμετείχε με Πανκορασίδες (γεννηθείσες το

2009-10) οι οποίες κατέλαβαν τη δεύτερη

θέση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλ-

λιο. Οι αθλήτριες είναι: Καρακυριάκου

Δωροθέα, Καραμιχάλη Μαρίλια, Κύρου

Πολυξένη, Ματαγού Ιόλη, Μεμάι Νεφέλη

και Παπαδοπούλου Τόνια. 

Στην κατηγορία των  κορασίδων (γεννη-

θείσες το 2007-8) οι αθλήτριες της

“Ελαίας” πήραν την έκτη θέση και είναι:

Καραγκούνη Ξένια, Καρακώστα Μα-

ριάννα, Καταγά Μαρία, Κούμουλου Πηνε-

λόπη, Παπαδημητρίου Έλενα,

Φραγκιαδάκη Μαριαλένα.«Run the Lake» 

στη Βουλιαγμένη

Για 8η χρονιά, θα τρέξει το «Run the Lake» στην

Βουλιαγμένη την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου.

Όλες οι διαδρομές έχουν εκκίνηση και τερματισμό

το ίδιο σημείο, τη λίμνη Βουλιαγμένης.

Η Λίμνη προσφέρει στους τερματίσαντες τη δυνα-

τότητα 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. για έφηβους και ενήλικες

10.00 Aγώνας 10.200 μ. για ενήλικες.

σημείωση: Οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο

πρέπει να γνωρίζουν ότι τις πρωινές ώρες θα υπάρ-

χει αποκλεισμός κάποιων οδών λόγω των αγώνων.

Ασημένιες οι πανκορασίδες της “Ελαίας”
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Ενώσεις - Αθλητικά Σωματεία και 

Προπονητές Αττικής απαιτούν λύσεις στα

σοβαρά προβλήματα του αθλητισμού
Κοινό ψήφισμα για την κατάσταση 

που επικρατεί, ιδιαίτερα στο Στίβο

Κάλεσμα στην κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα σοβαρά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αθλητισμός και ιδι-

αίτερα ο Στίβος απευθύνουν με ψήφισμά τους εκπρόσωποι

Ενώσεων, Αθλητικών Σωματείων και προπονητών στην Ατ-

τική. Το ψήφισμα αναφέρει:

«Με την ευκαιρία της ενημερωτικής συγκέντρωσης των εκ-

προσώπων των Σωματείων και προπονητών του Λεκανοπε-

δίου Αττικής, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε

στην αθλητική ηγεσία της νέας κυβέρνησης και να την κα-

λέσουμε να ασχοληθεί με τα σοβαρά και χρονίζοντα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός αθλητισμός και

ιδιαίτερα ο Στίβος, σε όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στο

Λεκανοπέδιο Αττικής.

Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια.

Αναρωτιόμαστε, θα αλλάξει προς το καλύτερο η χρηματο-

δότηση του ελληνικού αθλητισμού για το 2020;

Θα επανέλθει έστω και σταδιακά η κρατική χρηματοδότηση

στα Αθλητικά Σωματεία;

Οι έκτακτες επιχορηγήσεις για ρουσφετολογικούς λόγους

θα κοπούν;

VOLLEYLEAGUE

«Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι
Κάνοντας διπλή ανατροπή, ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός

έδρας του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ (25-20, 14-25, 25-23,

23-25, 9-15) στο πλέον συναρπαστικό ντέρμπι «αιωνίων»

των τελευταίων ετών, που έγινε για την 7η αγωνιστική της

Volleyleague. Ετσι, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στην κο-

ρυφή της βαθμολογίας.

Το ντέρμπι στιγματίστηκε από 30λεπτη διακοπή λόγω ρίψης

δακρυγόνου στο κλειστό του Αγίου Θωμά, έπειτα από αψι-

μαχίες οπαδών και αστυνομίας. Ακόμα χειρότερα εξελίχ-

θηκαν τα πράγματα στο έτερο ντέρμπι της αγωνιστικής,

μεταξύ Ηρακλή και ΠΑΟΚ στη Μίκρα, το οποίο διακόπηκε

οριστικά (με το σκορ 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ). Αιτία, το γεγονός

ότι οι παράγοντες των γηπεδούχων δεν ικανοποίησαν το

αίτημα του διαιτητή για εκκένωση της εξέδρας όπου βρι-

σκόταν ο κύριος όγκος των οπαδών του «Γηραιού».

Αλλα αποτελέσματα: Φοίνικας Σύρου - Ελπίδα Αμπελοκή-

πων 3-0, Κηφισιά - Παμβοχαϊκός 3-1, Εθνικός Αλεξανδρού-

πολης - ΟΦΗ 1-3.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 17, Παναθηναϊκός 16, ΠΑΟΚ 15,

Φοίνικας Σύρου 14, Κηφισιά 11, Ηρακλής 10, ΟΦΗ 10, Παμ-

βοχαϊκός 8, Ελπίδα Αμπελοκήπων 1, Εθνικός Αλεξανδρού-

πολης 0.

ΠΑΟΚ και Ηρακλής έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

SUPER LEAGUE 1

«Εξπρές» ΠΑΟΚ, επαναφορά Αρη
Με χαμόγελα για τους Θεσσαλονικείς ΠΑΟΚ και Αρη ολο-

κληρώθηκε η εμβόλιμη 15η αγωνιστική της Super League

1, στους δύο αγώνες που έγιναν σε Νέα Σμύρνη και Χαρι-

λάου.

Ο ΠΑΟΚ, τον οποίο φιλοξένησε ο Πανιώνιος, με αποτελε-

σματικότητα στο β' μέρος πήρε νίκη 2-0 και ξανάπιασε τον

Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας. Τα γκολ σημεί-

ωσαν οι Ινγκασον (48') και Ακπομ (62'). Με τη νέα νίκη του

ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 50 αγώνες πρωτα-

θλήματος χωρίς ήττα.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Αρης νίκησε τον Βόλο με το

ευρύ 4-0 και ξαναμπήκε σε τροχιά πλέι οφ. Πρωταγωνιστές

και σκόρερ για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν οι Ιντέγε (12',

24') και Μπρούνο Γκάμπα (30', 61').

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 37, ΠΑΟΚ 37, ΑΕΚ 27, ΟΦΗ 23,

Παναθηναϊκός 21, Αρης 21, Ξάνθη 20, Ατρόμητος 19, ΑΕΛ

19, Λαμία 18, Βόλος 17, Αστέρας Τρίπολης 12, Πανιώνιος

6, Παναιτωλικός 5.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με -6 βαθμούς.

BASKET LEAGUE

Το Περιστέρι τού έσπασε το αήττητο
Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το Περιστέρι ήταν αυτό που

σταμάτησε το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού, νικώντας

τον με σκορ 82-78 στον σημαντικότερο αγώνα της 11ης

αγωνιστικής της Basket League. Αλλα αποτελέσματα: Ηρα-

κλής - Προμηθέας Πάτρας 70-72, Ρέθυμνο - Ιωνικός 90-76,

Λαύριο - ΠΑΟΚ 92-88, Πανιώνιος - Λάρισα 74-71, Ηφαιστος

Λήμνου - Κολοσσός Ρόδου 72-64, ΑΕΚ - Αρης 92-79.

Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 21, Προμηθέας 19, Περιστέρι

19, ΑΕΚ 18, Λαύριο 17, Ιωνικός 17, Ηφαιστος 17, Πανιώνιος

16, Ηρακλής 16, Κολοσσός 15, Ρέθυμνο 15, ΠΑΟΚ 14, Λά-

ρισα 14, Αρης 13.

EUROPA LEAGUE

Με την Αρσεναλ ο Ολυμπιακός στους «32»
Τη... συνηθισμένη του αντίπαλο στις ευρωπαϊκές διοργα-

νώσεις τα τελευταία χρόνια, την Αρσεναλ, θα κληθεί και

πάλι ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει, για τη φάση των «32»

του Europa League όπως προέκυψε από την κλήρωση της

UEFA. Είναι η 5η φορά από το 2009 που οι δύο ομάδες τί-

θενται αντιμέτωπες, η πρώτη όμως σε επίπεδο Europa

League καθώς τις προηγούμενες φορές είχαν κληρωθεί

μαζί σε ομίλους του Champions League. Ο πρώτος αγώνας

θα γίνει στο Φάληρο στις 20 Φλεβάρη και η ρεβάνς στο

Λονδίνο στις 27 του ίδιου μήνα.

Η κλήρωση των «16» του Champions League

Δυνατά ζευγάρια, με πιο χαρακτηριστικό αυτό ανάμεσα σε

δύο φαβορί για τον τίτλο, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάν-

τσεστερ Σίτι, έβγαλε η κλήρωση της UEFA για τη φάση των

«16» του Champions League. Αναλυτικά:

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι - Μπάγερν Μο-

νάχου, Τότεναμ - Λειψία, Νάπολι - Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο

Μαδρίτης - Λίβερπουλ, Λιόν - Γιουβέντους, Αταλάντα - Βα-

λένθια, Ντόρτμουντ - Παρί Σεν Ζερμέν.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ
Μόνη 1η στη βαθμολογία της Premier ανδρών του χάν-

τμπολ έμεινε η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της με σκορ 27-24 στο

ντέρμπι κορυφής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό εκτός έδρας

για τη 10η αγωνιστική. Η «Ενωση» παρέμεινε αήττητη, με

20 βαθμούς, αφήνοντας τον Ολυμπιακό 2ο στους 18.

ΠΑΟΚ: Ψαλιδίστηκαν 

οι ελπίδες του
Μία ακόμα ήττα, που τον αφήνει στην τελευταία θέση του

4ου ομίλου και περιορίζει στο ελάχιστο τις ελπίδες του για

πρόκριση, υπέστη ο ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη

Σομπαντέλι στην Πυλαία, με σκορ 89-80. Η ελληνική ομάδα

βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 17 πόντους διαφορά (42-

59), λίγο έλειψε να ανατρέψει τον αγώνα (62-65 στις αρχές

του τετάρτου δεκαλέπτου), τελικά όμως η ουγγρική ομάδα

βρήκε τις λύσεις και πήρε τη νίκη.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΠΑΟ 88-79
Στο τέλος δεν άντεξε

Πληρώνοντας την κακή 4η περίοδο που πραγματοποίησε,

ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε χτες στο Τελ Αβίβ από την Μα-

κάμπι με 88-79 για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ηταν

η 6η ήττα του στη φετινή διοργάνωση, εξαιτίας της οποίας

έπεσε στην 6η θέση, χάνοντας την ευκαιρία να μπει στην

τετράδα. Αντίθετα η Μακάμπι, με απολογισμό 11-4, πλη-

σίασε την κορυφή.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν πολύ καλά (13-29) και προηγήθηκαν

μέχρι και με 17 πόντους στο 14' (21-38), η Μακάμπι όμως «μά-

ζεψε» τη διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου (43-46). 

...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

«Χρυσή» η Κορακάκη
Μία ακόμα μεγάλη διεθνή επιτυχία στη σκοποβολή πρό-

σθεσε στο ενεργητικό της η Αννα Κορακάκη, η οποία κα-

τέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο πιστόλι από 10

μέτρα στο Γκραν Πρι του Βελιγραδίου, και μάλιστα με επί-

δοση 587/600, που αποτελεί ισοφάριση του δικού της παγ-

κοσμίου ρεκόρ. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο

συγκέντρωσε συνολικά 243,6 βαθμούς, αφήνοντας 2η την

βασική της αντίπαλο, Ρενάτα Ρίσκε από την Ουγγαρία, με

237,2 βαθμούς.

Από το ημερολόγιο...

Μετά από κάποιο διάστημα, από την εμφάνιση της Δικτα-

τορίας, o Απόστολος Νικολαιδης με κάλεσε να τον συναν-

τήσω στην Λέσχη του ΠΑΟ Σόλωνος. Ομολογώ ότι

ξαφνιάστηκα, γιατί mε τον Νικολαιδη είχαμε μεγάλες πο-

λιτικές διαφορές, όμως υπήρχε, ένας αμοιβαίως σεβασμός

και εκτίμηση. Κλειδωθήκαμε σε ένα δωμάτιο και η κου-

βέντα ξεκίνησε…¨Άκου παιδί μου, θέλω να σου πω κάποια

πράγματα, για το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα

στον Αθλητισμό. Θα γίνουν σημεία και τέρατα. Ο Αθλητι-

σμός που ξέραμε και αγαπούσαμε ΠΕΘΑΝΕ αυτοί Θα εξα-

γοράσουν τους ΠΑΝΤΕΣ… και όταν κάποια στιγμή θα

ξεκουμπιστούν ο Αθλητισμός δεν θα μαζεύεται με τί-

ποτα… “Μιλήσαμε αρκετή ώρα. Eίπαμε πολλά κυρίως εκεί-

νος, αλλά και εγώ..

Με τον Απόστολο Νικολαιδη είχαμε μία περίεργη σχέση,

όχι γιατί ανήκαμε σε διαφορετικές Κοινωνικές Τάξεις,

αλλά γιατί εκτιμούσε ο ένας τον άλλο για την ΑΓΑΠΗ που

είχαμε για τον Αθλητισμό…  

Νίκος Γεωργόπουλος




