
Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, που μας επέ-

βαλαν και επέτειναν οι “εταίρες μας” - οι “δανει-

στές”, οι τραπεζίτες - βασικός συντελεστής,

πάντως, της γενικής κρίσης, 

Δεν είναι η πολιτική κρίση, η κρίση αξιών, η κρίση

δημοκρατίας, το μεταναστευτικό - βασικός κι

αυτός συντελεστής - είναι και το δημογραφικό

πρόβλημα, συνισταμένη και των

προαναφερθέντων συνιστωσών,

που αποτελεί πλέον εγκαιρο-

φλεγή βόμβα, για την ίδια την

υπόστασή μας ως έθνους! Η

απειλή είναι πλέον ορατή και δύ-

σκολα αναστρέψιμη!

Ιδού μερικά επίσημα στατιστικά

στοιχεία, για να συνειδητοποι-

ήσουμε, να ψηλαφήσουμε έστω,

το πρόβλημα.

Πέρυσι, το 2014 είχαμε 23,4% περισσότερους θα-

νάτους από ότι γεννήσεις. (92.148 γεννήσεις

έναντι 113.740 θανάτων). Μείωση πληθυσμού, εξ’

αυτού του λόγου, 21.592. Το πρόβλημα εντείνεται

ακόμη περισσότερο, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι

απ’ αυτές τις γεννήσεις, οι 12.173 (το 13,2%) ήταν

αλλοδαπών! Δηλαδή τα ελληνόπουλα που γεννή-

θηκαν ήταν περίπου 80.000 και επομένως η μεί-

ωση του ελληνικού πληθυσμού ανέρχεται στην

πραγματικότητα, στις 33.000 περίπου1.

Παράλληλα, βασικό συντελεστή αλλοίωσης του

ελληνικού πληθυσμού, πρέπει να θεωρήσουμε και

το μεταναστευτικό.

Κι όταν αναφερόμαστε στο μεταναστευτικό, δεν

έχουμε μόνο προ οφθαλμών τις εισροές μετανα-

στών, αλλά και τις αντίστοιχες εκροές Ελλήνων

μεταναστών, που εμφανίστηκαν ανησυχητικές τα

τελευταία πέντε χρόνια της κρίσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, λοιπόν, το

2011, προτού αρχίσει η μεγάλη εισροή από τους

πρόσφυγες της Συρίας κυρίως και του Αφγανι-

στάν, οι μετανάστες                    Συνέχεια στη σελ. 1

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση
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συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

που διέμεναν νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα, ανέρ-

χονταν στο 7% τουλάχιστον του πληθυσμού, στους

οποίους αν προσθέσουμε και τους μετανάστες από

χώρες της Ε.Ε. - κυρίως από Βουλγαρία και Ρουμανία -

ξεπερνούν το 11% του συνολικού πληθυσμού2. Οι αριθ-

μοί αυτοί ανταποκρίνονται σε συντηρητικότατους υπο-

λογισμούς, ενώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς

άλλων παρατηρητών, οι μετανάστες ξεπερνούν τα

2.000.000, δηλαδή περίπου το 20% του πληθυσμού.

Αναλυτικότερα, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι μετα-

νάστες το 2001 ανέρχονταν κοντά στις 800.000

(796.713 για την ακρίβεια), μόνο το 10μηνο του 2015

και προτού αυτό εκπνεύσει, είχαν εισέλθει στην Ελ-

λάδα περίπου 540.000! Βέβαια, γύρω στις 123.000

έχουν διεκπεραιωθεί προς την Ε.Ε.3, μ’ όλα τα γνωστά

γεγονότα των συρματοπλεγμάτων, των αστυνομικών,

των συμπλοκών και της τραγωδίας ανθρωπίνων ψυχών

και κυρίως ψυχικά τραυματισμένων παιδιών, παιδιών,

πνιγμένων, ορφανών!....

Κι ενώ έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όλου

αυτού του όγκου μεταναστών και προσφύγων, που αγ-

γίζει τα όρια “εισβολής” ετερόκλητων πληθυσμών δια-

φορετικής κουλτούρας και παραδόσεων από τον

ελληνικό, οι νέοι Έλληνες, επιστήμονες ως επί το πλεί-

στον, μεταναστεύουν στο εξωτερικό, με ελάχιστες έως

μηδενικές ελπίδες να επιστρέψουν.

Υπολογίζεται ότι την περίοδο 2010 - 2013 έφυγαν από

την Ελλάδα 224.000 νέοι, κυρίως, παραγωγικής ηλικίας

από τους οποίους το 75%(!) είναι ανωτάτης μορφώ-

σεως και το 1/3 αυτών με μεταπτυχιακές σπουδές4! Συ-

νειδητοποιήσατε γιατί μιλάμε; Μιλάμε για 170.000

εγκεφάλους· όχι “χέρια”! Αυτά μέχρι το 2013. Το ‘14-

2015 πόσοι;

Αυτό, συν τοις άλλοις, είναι και απολύτως αντιοικονο-

μικό. Μιλάμε για σπατάλη πνεύματος και πόρων. Ανα-

λογίζεται κανείς τί ποσά έχουν δαπανηθεί, όχι μόνον

από τους γονείς, αλλά από το κοινωνικό σύνολο, για

να φτάσουν αυτές οι χιλιάδες εγκεφάλων στο πτυχίο

και το μεταπτυχιακό; Σ’ αυτά τα 20 χρόνια ανάπτυξης

και εκπαίδευσης πόσα έχει ξοδέψει το κοινωνικό σύ-

νολο σε δασκάλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας και

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολεία και πανεπιστή-

μια, σε γιατρούς, σε δρόμους κλ.π. κοινόχρηστους και

αθλητικούς χώρους, στην ασφάλεια και φύλαξη, μ’

όλες τις ελλείψεις και παθογένειες; Είναι σαν να κατα-

σκευάζεις,  με ιδρώτα, ένα πολυτελές αυτοκίνητο και

να το παραδίδεις δωρεάν στη χώρα υποδοχής η οποία

θα καταβάλλει μόνο τα έξοδα λειτουργίας, χωρίς μά-

λιστα εσύ να εισπράττεις τίποτα! Ούτε τους... φόρους

εισοδήματος. Τόσο “οικονομολόγοι” είναι οι οικονομο-

λόγοι και μη, που μας διοικούν! Δεν αναφέρομαι, βέ-

βαια, σ’ εκείνους που μας κατευθύνουν και μας

επιτηρούν, γιατί αυτοί δεν είναι Έλληνες και κάνουν τη

δουλειά τους· μας διαλύουν. Αναφέρομαι σ’ αυτούς

που μας “κυβερνούν” υπό επιτήρηση και υπογράφουν,

“σκληρά διαπραγματευόμενοι” την καταστροφή μας!

Είναι χειρότεροι από τον Τσολάκογλου και τον Ράλλη.

Και μη μου πει κανείς, ποια από τις 4 κυβερνήσεις της

επιτροπείας των μνημονίων είναι “χειρότερη”, γιατί ει-

λικρινά, δεν μπορώ να συγκρίνω ποια από τις τρεις “κυ-

βερνήσεις” της γερμανικής κατοχής ήταν καλύτερη!

Ας επανέλθουμε όμως στη σημερινό μας θέμα:

Μ’ αυτούς τους συσχετισμούς μεταναστευτικών εισ-

ροών - εκροών, μ’ αυτήν την αιτιολογημένη, κοινωνικο-

οικονομικά, όχι βιολογικά, υπογεννητικότητα, σε ποια

Ελλάδα θα ζήσει η επόμενη (πολυπολιτισμική) γενιά;

Σε 30 χρόνια, με 100.000 μόνον μεταναστευτικές εισ-

ροές ετησίως και 30.000 μόνον μεταναστευτικές

εκροές, και με την υπογεννητικότητα σταθερή, αν όχι

αυξανόμενη, για λόγους κοινωνικούς και οικονομικούς,

οι Ελληνες που θα έχουν απομείνει στην Ελλάδα θα

είναι 4 με 5 εκατομμύρια, το πολύ, ενώ οι αλλοδαποί

Αφρο-Ασιάτες και Ευρωπαίοι 5 με 6 εκατομμύρια. Θα

είμαστε μια “ωραία ...ατμόσφαιρα” τουρλού - τουρλού,

με μαντίλες, κελεμπίες, τζιν και ό,τι άλλο θα επιτάσσει

τότε η “θεά” μόδα και η “παγκοσμιοποίηση! 

Στο ελληνικό Κοινοβούλιο θα ομιλείται κυρίως η αγ-

γλική, για να μπορούν να συνενοούνται όλοι οι εκπρό-

σωποι του “έθνους” - ποιου έθνους; - ελληνικής

καταγωγής, Γερμανο-Σκανδιναυοί, Βαλκάνιοι, Ρώσσοι,

Αφγανοί, Τούρκοι, Σύριοι, Αφρικανοί - με επικρατούσα

θρησκεία πιθανότητα το Ισλάμ, εξευρωπαϊσμένου ή της

Ευρώπης εξισλαμισμένης και ας πούνε κάποιοι ότι γί-

νομαι Κασσάνδρα. Μόνο που η Κασσάνδρα επαληθεύ-

θηκε! 

Εγώ επιθυμώ διακαώς να διαψευστώ. Κι όσο ζω, θα το

παλεύω.

Για να διαψευστώ όμως, πρέπει να γίνουν πολλά: 

Ολοι οι Ελληνες να αντιληφθούν ότι πρέπει ν’ αλλά-

ξουν τις νοοτροπίες, ιδεολογίες και αντιλήψεις που τε-

χνηέντως μας έχουν περάσει`; 

― Παλινόρθωση της κλίμακας αξιών, που έχει ανατρα-

πεί.

― Να ξαναγίνουμε πατριώτες. Αποτοξινωθείτε “δεξιοί”

πρώην “εθνικόφρονες” και “αριστεροί” ευρω - δήθεν

κομμουνιστές από την ευρωλαγνεία σας.

Ιδιαίτερα οι “αριστεροί” εθνοφοβικοί ας δουν κι ας

ακούσουν τη φωνή του Τσε Γκεβάρα στη Γενική Συνέ-

λευση του Ο.Η.Ε. (βλ. video, ebdomi.com), “Πάτρια ο
μουέρτε” Πατρίδα ή Θάνατος! Μήπως δεν ήταν “αρι-

στερός” ο Γκεβάρα; Ας ακούσουν το Γλέζο. 

― Α, και οι “πιστοί” χριστιανοί που δεν έχουν διαβάσει

ούτε μία φορά τα ευαγγέλια και ακούν όποιον έξαλλο

μητροπολίτη ή ιερεοκήρυκα. «Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον
μήτραν Ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται» (Λουκάς κεφ.

β, στοιχ. 29). Εκείνο το “διανοίγον μήτραν”, μην το πά-

ρετε στραβά κι αρχίσετε να ξεσαλώνετε· σημαίνει κάθε

αρσενικό, να συμβάλλει στη γέννηση νέων ανθρώπων.

Κοινώς, είναι εκείνο που είχε πει η Λιάνα Κανέλη και

θα το επαναλάβω κοσμιότερα για να μην παρεξηγηθώ:

«Συνουσιασθείτε γιατί χανόμαστε”, όχι μόνο για ηδονή,

αλλά και για αναπαραγωγή. Αυτό το κ....κράτος ας αν-

τιληφθεί τις ευθύνες του, επιτέλους.

―――――――――――
1. Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σεπτ. 2015

2. Βικιπαίδεια

3. International organization for Migration (10M)

4. ΑΥΓΗ 6.12.2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου

την Τετάρτη, 16η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7 μ.μ. στην

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου, στην 40ή συνε-

δρίαση, επί 34 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης, σχετικά με το πιθανό

κλείσιμο του Αστυνομικού Σταθμού στο Πόρτο Ράφτη.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com / προσεχή

Χριστουγεννιάτικα Σελ. 4, 5, 7

1ο Φεστιβάλ Κιθάρας Σελ. 6

Ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων

στα 3Β μέσω web TV Σελ. 6

Παράνομες χρεώσεις δικαιολο-

γητικών από Τράπεζες Σελ. 7

Σταυροφόροι, Σταυροφορία 3η
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Άρρητοι λόγοι, ωσεί ρηθέντες...
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Το πρώτο σπίτι του μέλλοντος
στη Βόλο! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Μοιάζει με πηγάδι, αλλά δεν
είναι... Φαίδρα Φραγκομανώλη Σελ. 11

Αντιτρομοκρατική υστερία

στην Ε.Ε.  Σελ. 17

“Φορτώθηκε” μετάλλια ο Παλαιστικός

Ραφήνας - Πικερμίου Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

XANOMAΣΤΕ
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Η Ένωση Δημάρχων Aττικής και η ΠΕΔΑ διοργανώνουν

την εκδήλωση απονομής «Βραβείων Αυτοδιοίκησης».

Θα τιμηθούν προσωπικότητες οι οποίες προσέφεραν ση-

μαντικές υπηρεσίες τόσο στην Αυτοδιοίκηση όσο και στο

Κοινωνικό Σύνολο.

Συγκεκριμένα θα τιμηθούν:

• O Όμιλος ΣΚΑΙ για το πρόγραμμα «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

• Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ.

Για την Στήριξη τους στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης :

• O Σταύρος Μπένος, πρ. Δήμαρχος Καλαμάτας, πρ. ΥΠ.ΕΣ.

• Η Δήμητρα Κουτσούρη, πρ. Γεν. Διευθύντρια ΥΠ.ΕΣ.

Για την προσφορά τους στην Αυτοδιοίκηση :

• O Δημήτριος Ευσταθιάδης, πρ. Δήμαρχος Αργυρούπο-

λης, πρ. Γ.Γ. Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, πρ. Νομάρχης

Αθηνών

•  Ο Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη

Ρέντη, Αντ/δρος Π.Ε.Δ.Α.

• Ο Βασίλης Κουκουβίνος, πρ. Δήμαρχος Ιλίου

• Η Φωτεινή Σακελλαρίδου, πρ. Δήμαρχος Ζωγράφου

Το καλωσόρισμα της εκδήλωσης θα γίνει υπό τις μελωδίες

του μουσικού συνόλου «Ορχήστρα Νέων Ψυχικού».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμ-

βρίου 2015, ώρα 19.30, στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, Χρ.

Σμύρνης & Ρήγα Φεραίου, με την υποστήριξη του Δήμου

Λυκόβρυσης-Πεύκης (Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π.) και του Δήμου Φι-

λοθέης-Ψυχικού.

«Βραβεία Αυτοδιοίκησης»

Νήσος Φλέβες

Ερώτηση κατέθεσε ο Δημοσθένης Δόγκας προ ημερησίας

για το νησί Φλέβες, που από πληροφορίες ακούγεται ότι το

διαπραγματεύεται προς πώληση ο Πάνος Καμμένος

(υπουργός Εθν. Αμυνας) με κάποιον Αραβα προκειμένου να

γίνει φωτοβολταϊκό πάρκο ξένων συμφερόντων.

Ο Δημοσθένης Δόγκας κατέθεσε την αντίθεσή του σ’ αυτό

και θύμισε στον δήμαρχο ότι το προεκλογικό του πρό-

γραμμα μιλούσε για περιβαλλοντικό πάρκο με επισκεψιμό-

τητα. 

Ο δήμαρχος επανέλαβε ότι πρέπει να γίνει ένα πραγματικό

περιβαλλοντικό πάρκο, στα πλαίσια ενός προγράμματος

που μελετάμε, ενός θαλάσσιου πάρκου.

Αφού είναι γαλλικό!

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια με το αστέρι και την ...ουρά,

που έχει τοποθετήσει ο Δήμος είναι στημένα ανάποδα,

όπως τόνισε ο Δημοσθ. Δόγκας διότι ο διάτων αστήρ έχει

την ουρά προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω!

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι το αστέρι αυτό, προφανώς δεν
ταιριάζει στην αισθητική σας ή δεν κατανοείτε τη λογική
του καλλιτέχνη. Δεν είναι διάτων αστέρας, αλλά ένα δια-

κοσμητικό στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι πρωτό-
τυπο και ψυχρό για να είναι εορταστικό χρώμα. Το αντιγρά-
ψαμε από ένα χειμερινό θέρετο της Γαλλίας, που έχουν ένα
επίπεδο αισθητικής... Εκεί έχουν αυτό το αστέρι.

3 “Μομφή” προς τον Θάνο Ματόπουλο απηύθυνε ο δήμαρχος

για δελτίο τύπου που εκυκλοφόρησε η ΡΙ.ΚΙ.Π ΒΒΒ για τα δη-

μοτικά τέλη, τονίζοντας ότι «δεν περίμενα κάτι τέτοιο από

εσάς γιατί έχετε μια καλή παρουσία και μελέτη των θεμάτων».

3 Με 58.000 ευρώ θα επιχορηγηθεί η Πρωτοβάθμια Επαί-

δευση του Δήμου καθώς και με 30.000 περίπου η Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση.

3 Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2016

από την Περιφέρεια. 

«Φέτος θα είναι επιχειρησιακός ο προϋπολογισμός από τις
3 Ιανουαρίου του 2016» δήλωσε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταν-

τέλλος απόλυτα ευχαριστημένος και απέδωσε εύσημα στο

προσωπικό του Δήμου που εργάστηκε γι’ αυτό.

Από μηδενική βάση η ΜΕΕΚΒ

Η υπόθεση της διεκδίκησης της παραλίας της Βούλας από

τη ΜΕΕΚΒ ξανά στο προσκήνιο. Το 3ο θέμα του Δ.Σ. αφο-

ρούσε τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου, που διαχειρίζεται

τις διεκδικήσεις της εταιρείας “φάντασμα”. διεκδικεί το κα-

λύτερο “φιλέτο” της παραλίας της Βούλας. Το Δ.Σ. το ψή-

φισε ομόφωνα.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας,  έθεσε τον προβλη-

ματισμό του για την   “πεσιμι-

στική δήλωση”  του δημάρχου

«ότι τις περισσότερες φορές ο
Δήμος χάνει σε τέτοιου είδους
δικαστήρια» και ρώτησε για τα

12 εκατομμύρια που απαιτεί η

ΜΕΕΚΒ από το Δήμο.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλ-

λος απάντησε ότι η υπόθεση

της ΜΕΕΚΒ έχει θετικό βηματισμό. Ξεκινάει από μηδενική

βάση η δικαστική διένεξη και το θετικό είναι ότι συμμετέχει

και το δημόσιο.

Οτι χάνονται οι δίκες μέχρι σήμερα στις διεκδικήσεις του

Δήμου είναι ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει η Δη-

μοτική Αρχή, γιατί ο Δήμος χάνει συνεχώς εδάφη του.

Αννα Μπουζιάνη

Ενδιαφέροντα από το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
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Χριστουγεννιάτικη ψυχαγωγία για μικρούς και μεγά-

λους μαζί με προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ο

στόχος του Διημέρου που διοργανώνει η Δημοτική

Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργα-

σία με τη Χορωδία Βουλιαγμένης και τον Όμιλο

“Νέοι Ορίζοντες Φιλίας” το Σάββατο 12 και την Κυ-

ριακή 13 Δεκεμβρίου.

Αγαπημένες εορταστικές μελωδίες

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στις 8 μ.μ. στην αί-

θουσα “Ιωνία” στη Βούλα (Λεωφόρος Καραμανλή 18,

δίπλα από το Δημαρχείο) η Χορωδία της Βουλιαγμέ-

νης (MKO) θα ερμηνεύσει επί σκηνής αγαπημένες με-

λωδίες εορταστικές και όχι μόνο. Τη χορωδία θα

πλαισιώσει το μουσικό σύνολο Quasi Quartetto. 

“Ο μαγικός Κόσμος του Σκρουτζ”

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στις 8 μ.μ. στην αίθουσα

“Ιωνία” στη Βούλα (Λεωφόρος Καραμανλή 18, δίπλα από το

Δημαρχείο) θα παρουσιαστεί το μιούζικαλ για όλη την οι-

κογένεια “Ο μαγικός Κόσμος του Σκρουτζ” του Κάρολου

Ντίκενς, από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου,

με πρωταγωνιστή τον Χάρη Ρώμα. 

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Δημοτική Βούληση Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τη Χορωδία Βου-

λιαγμένης και τον Όμιλο “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα συγκεντρώνον-

ται ρούχα σε καλή κατάσταση, παιχνίδια και τρόφιμα μα-

κράς διάρκειας τα οποία θα τεθούν στη διάθεση της

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης και της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας. 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για όλους

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-

σμού – Πολιτισμού –Περιβάλλοντος του Δήμου μετατρέ-

πουν τα Πολιτιστικά Κέντρα της πόλης σε σκηνικά

Χριστουγεννιάτικης δράσης δίνοντας πρωταγωνιστικό

ρόλο στο παιχνιδιάρικο και συναρπαστικό πνεύμα των Χρι-

στουγέννων. Συναυλίες, προβολή χριστουγεννιάτικων ται-

νιών, θεατρικές παραστάσεις κ.α.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

16.30 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 Ταχυδρομείο Αϊ-Βασίλη  Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής

 Στέκι Χριστουγεννιάτικων ευχών  Εργαστήρι Στολιδιών

 Πριγκίπισσα Έλσα  (FROZEN)   Karaoke

 Santa’s Cafe

 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια-Παιδικό τμήμα του Λυ-

κείου Ελληνίδων & Παραδοσιακοί Χοροί από τα παιδικά

τμήματα Παραδοσιακών Χορών Δ.Ε. Παλλήνης 

 Χριστουγεννιάτικο Bazaar - 1ο Σύστημα Προσκόπων 

20.00- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ
 «Χριστουγεννιάτικη Συναυλία»

Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Παλλήνης

και των Παιδικών Χορωδιών των Δημοτικών Ενοτήτων

Παλλήνης και Γέρακα με την συμμετοχή κορυφαίων σο-

λίστ.

 Σε κάθε τοποθεσία θα υπάρχουν καλάθια περισυλλογής

τροφίμων & φαρμάκων  τα οποία θα διατεθούν για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

16.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»

 Δωρεάν προβολή παιδικής κινηματογραφικής ταινίας  σε

συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης 

 Santa’s Cafe

 Μουσική, δώρα από τον  Άγιο Βασίλη και  πολλές εκπλή-

ξεις!!!

 Σε κάθε τοποθεσία θα υπάρχουν καλάθια περισυλλογής

τροφίμων & φαρμάκων  τα οποία θα διατεθούν για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης

ΔΕΥΤΕΡΑ  21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015   

18.30- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»               

«ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»
 Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση από το ΚΔΑΠ-

μεΑ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ανα-

πηρία.

Χριστούγεννα στο Δήμο Παλλήνης

«ΚΡΗΤΗ: Ταξιδεύοντας
στους θησαυρούς της»

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού του προγράμματος, το 1ο

Γυμνάσιο ΓΕΡΑΚΑ, οργανώνει την Κυριακή 13 Δεκεμ-

βρίου 2015 και ώρα 12 το μεσημέρι, ομιλία στο χώρο

του σχολείου  από τον Ιωάννη Τσουχλαράκη, πολιτι-

σμολόγο – συγγραφέα – χορολέκτη και χοροδιδάσκαλο

με θέμα: «Λησμονημένες αλήθειες της κρητικής παρά-
δοσης και δημοφιλείς νεωτερισμοί στη σύγχρονη προ-
βολή της»
Το θεματικό της περιεχόμενο είναι σχετικό με τα λαϊκά

μουσικά όργανα, τα τραγούδια, τους χορούς και τις φο-

ρεσιές της Κρήτης, σε μία συνδυαστική μορφή παρου-

σίασης.

Χορευτές και χορεύτριες από τον Σύλλογο Κρητών

Παλλήνης – Γέρακα – Ανθούσας «Η Μεγαλόνησος», θα

εμπλουτίσουν την εκδήλωση.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες: Βάσια Γερμανού, Φώφη Μυ-

τιληναίου & Έφη Μπέκτση 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ

Η χειμερινή 120η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελ-

λήνων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφι-

λία» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015,

ώρα 7μ.μ. στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

στην πλατεία Καρύτση 8.

Τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη 10 Δε-

κεμβρίου 2015 για το κοινό σε έκθεσή τους στο «Βι-

βλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» στην οδό

Μαυρομιχάλη 7 στην Αθήνα. 

Συνολικά δημοπρατούνται 653 παλαιά και σπάνια

βιβλία, παλαιοί χάρτες της Ελλάδας, χαρακτικά,

έργα και αρχεία ταξινομημένα σε 60 κατηγορίες.

Ακόμα 47 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία και χαρα-

κτικά θα δημοπρατηθούν με τιμή εκκίνησης το ένα

ευρώ.
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3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

“Ζωντανεύουμε τη μαγεία
των Χριστουγέννων”   

Ο Σύλλογος Γονέων του 3ου Δημοτικού Βούλας μαζί με

τους ΠανΟραματιστές ζωντανεύουν τη μαγεία των Χριστου-

γέννων το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και στην Πλατεία Άλσους.

Xριστουγεννιάτικα εργαστήρια, ο Άγιος Βασίλης, η Μά-

γισσα Μπεφάνα, τα ξωτικά, η γωνιά του παραμυθιού, διά-

φορα δρώμενα και μια μαγική παρουσία: Το αγαπημένο

συγκρότημα μικρών και μεγάλων ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ θα είναι

εκεί την Κυριακή 13/12 και ώρα 14:00-15:30.

Την Κυριακή θα στολίσουν τα δέντρο της Αγάπης στην Πλα-

τεία Άλσους. Για κάθε στολίδι που κρεμιέται, ρίχνουν στον

κουμπαρά της Αγάπης το αντίστοιχο αντίτιμο. Όλα τα έσοδα

του κουμπαρά θα δοθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη

ώστε να καλύψουν ανάγκες, που για πολλούς απλά φαίνον-

ται αυτονόητες. Γιατί όταν σβήνουν τα γιορτινά φώτα αυτό

που μένει είναι η προσφορά και η αγάπη. Γιατί όλοι έχουν

δικαίωμα στην ελπίδα και στην αξιοπρέπεια.

Ταυτόχρονα στολίζουν το δέντρο της Χαράς στο 3ο Δημο-

τικό Σχολείο Βούλας παρέα με τον θρυλικό αρχηγό της Εθνι-

κής ομάδας ποδοσφαίρου Γιώργο Καραγκούνη στις 6:30 το

απόγευμα και στις 7:00 το απόγευμα. Ζεστό αρωματικό

κρασί, ψησταριά, φαγητά και χριστουγεννιάτικα γλυκά σας

περιμένουν μικρούς και μεγάλους για τη μεγάλη γιορτή.

Τελετή 

Βράβευσης 

επιτυχόντων στο

Δήμο 

Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής

σας προσκαλεί στην τε-

λετή βράβευσης επιτυ-

χόντων στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, στις 27 Δε-

κεμβρίου, ώρα 18:30 -

20:00 στο ΕΠΑΛ Λαυρίου

Στους επιτυχόντες θα

δοθεί δώρο και τιμητική

περγαμηνή.

“Kλέφτης Ποδηλάτων”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την Τετάρτη

16 Δεκεμβρίου και ώρα 21:00 στην προβολή της Ταινίας “Κλέ-

φτης Ποδηλάτων” (Ladri Di Biciclette).  Είσοδος-Εισφορά 3€
Υπόθεση
Ένα γεμάτο αγωνία τσούρμο ανέργων περιμένει να ακούσει ένα
καλό νέο από τον υπεύθυνο του γραφείου εύρεσης εργασίας.
Η τύχη χαμογελά σε κάποιον άνδρα που ονομάζεται Αντόνιο
Ρίτσι, ο οποίος επιλέχθηκε από τον δήμο της Ρώμης να εργαστεί
ως αφισοκολλητής. Η δουλειά όμως απαιτεί ποδήλατο και ο
Ρίτσι δεν έχει πια, το έχει δώσει ενέχυρο. Έτσι, θα πει ψέματα,
θα πάρει τη δουλειά και μαζί μια ωραία στολή. Μέχρι αύριο πρέ-
πει να βρει ένα ποδήλατο.
Η γυναίκα του έχει τη λύση: δίνει ενέχυρο τα σεντόνια της προ-
ίκας της και το ποδήλατο επιστρέφει στην οικογένεια.
Αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο...

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117 ΠΑΛΛΗΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 2015

Το Πρόγραμμα Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

οργανώνει Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, στη Στοά

Κοραή (στάση μετρό: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ), την Πα-

ρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 από τις 11.00 έως

τις 21.00 και το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 από

τις 11.00 έως τις 19.00.

Θα βρείτε χειροποίητα δώρα, στολίδια και γλυκά

φτιαγμένα από τις δημιουργικές ομάδες του Προ-

γράμματος.

Τα έσοδα του Παζαριού θα διατεθούν για τις ανάγ-

κες του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

Ο χώρος αποτελεί ευγενική χορηγία της Εθνικής

Ασφαλιστικής.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει ετοιμάσει ο Οργανι-

σμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ) για την εορ-

ταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι εκδηλώσεις έχουν

προγραμματιστεί σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

Κεντρική Πλατεία Βούλας (πλατεία Ιμίων)

16:00-18:00 «Παρέλαση με τους Μολυβένιους Στρατιώτες»
18:00 «Χριστούγεννα για πάντα». Παιδική χορωδία του 3ου

Δημοτικού Βούλας. Αφήγηση παραμυθιού.

18:30 Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου - Εγκαίνια

χριστουγεννιάτικου χωριού.

19:00 «Το Καρουζέλ των Χριστουγέννων». Μουσική βραδιά

με την Κατερίνα Κουρεντζή και τους Super Band.

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» (Καραμανλή 18 – παραπλεύρως

Δημαρχείου)

19:00 “Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες”. Από τις χορωδίες

Βούλας και Βάρης. Μαέστροι: Λουντμίλα Καζάρτσεβα - Αι-

μίλιος Γιαννακόπουλος

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

Κεντρική Πλατεία Βούλας (πλατεία Ιμίων)

12:30 «Χριστούγεννα – Rock». Πρόγραμμα με επιτυχίες της

ποπ και ροκ σκηνής από τη σχολή Φωνητικής Τέχνης «Vocalis».  

Πλατεία 24ης Ιουλίου (πλ. Δημαρχείου Βουλ/νης)

11:30 «Τα Μαγικά Χριστούγεννα». Παιδική εκδήλωση. 

Πλατεία – Παραλία Βάρκιζας

16:00-18:00 «Παρέλαση με τους Μολυβένιους Στρατιώτες»
18:00 Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, Εγκαίνια

χριστουγεννιάτικου χωριού.

18:30 «Tα Χριστούγεννα του γκρινιάρη μάγου». Θεατρική

παράσταση για παιδιά.

19:00 «Santa’s coming». Συναυλία με το «Φίλοι για Πάντα».

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Κεντρική Πλατεία Βουλιαγμένης (Πλατεία Νυμφών)

18:00 Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

18:00-20:00 «Christmas Magic» Μουσική βραδιά με τους

«Tina and the Jazzy mates». Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

και επιτυχίες από γνωστά μιούζικαλ.

“Κακοποίηση στην παιδική
ηλικία και προεκτάσεις
κατά την ενηλικίωση”

Ο Σύλλογος “Ολοι μαζί” οργανώνει την Κυριακή

13 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στο Λύκειο Βου-

λιαγμένης (Λεωφόρος Καβουρίου και Εκτορος),

ομιλία με θέμα: “Κακοποίηση στην παιδική ηλικία
και προεκτάσεις κατά την ενηλικίωση”.

Θα μιλήσουν: 

Εφη Κατσικανδαράκη Παιδοψυχίατρος

Τίνα Κουτρουβίδου Δικηγόρος Αθηνών

Συντονίζει η Σοφία Σίνα (φοιτήτρια ιατρικής)

Χριστούγεννα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

“Eξετάζοντας τον Δεκέμβρη του

1944  μέσα από φωτογραφίες και

φωτοκινηματογραφικά ντοκουμέντα’’ 

Φωτοπροβολή, ανάλυση & συζήτηση με θέμα: ’’Eξετάζοντας

τον Δεκέμβρη του 1944  μέσα από φωτογραφίες και φωτοκινη-

ματογραφικά – ντοκουμέντα’’ θα γίνει το Σάββατο 19 Δεκέμ-

βρη, 7μ.μ. στο αυτοδιαχειριζόμενο του π. κάμπινγκ Βούλας.

(Προβολή φωτογραφιών "ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜ-

ΒΡΗ ΤΟΥ ̀ 44") του φωτογράφου-εικαστικού Μανόλη Κασιμάτη

(πολιτιστική εταιρεία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ )

Η μελέτη της φωτογραφίας - ντοκουμέντου για τον Δεκέμβρη

του 1944, προς εξαγωγή  ποικίλων συμπερασμάτων  δεν είχε

πραγματοποιηθεί λόγω του ότι για τους  ιστορικούς το βάρος

της πολιτικοκοινωνικής ανάλυσης ήταν μεγαλύτερο. 

Η  φωτογραφία  διαμορφώνει,  αισθήματα  και  συνειδήσεις.

Θα εκτεθούν και εικαστικά έργα του ομιλητή σχετικά με την

συγκεκριμένη  θεματική

Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη

Η Φωτοπροβολή γίνεται  στο κτίριο δίπλα στην πύλη εισόδου

των πεζών (Αίθουσα 40 ατόμων)     
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1ο Φεστιβάλ Κιθάρας Αττικής  

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με την συμπα-

ράσταση και στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών,

στην  περιοχή των Μεσογείων και συγκεκριμένα στο Κορωπί

διοργανώνει το Φεστιβάλ Κιθάρας – Attica Guitar Festival.

Ονόματα αδιαμφισβήτητης αξίας στον Ελληνικό και Διεθνή

χώρο, θα πλαισιώσουν τα ρεσιτάλ, τα  master classes, τις δι-

δασκαλίες, τους διαγωνισμούς,  τις διαλέξεις, που θα διεξαχ-

θούν τις ημέρες του Φεστιβάλ 2 με 5 Ιανουαρίου του 2016.

Περισσότερα, στo mail: atticaguitarfestival@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Το δικαίωμα συμμετοχής για τα πλήρη μέλη του φεστιβάλ

είναι 50 € και περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των

συναυλιών, μαθημάτων, σεμιναρίων και την συμμετοχή στους

διαγωνισμούς όλων των κατηγοριών.          Το δικαίωμα συμ-

μετοχής για τα μερικώς μέλη του φεστιβάλ είναι 30 € και πε-

ριλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των συναυλιών, και την

συμμετοχή στον διαγωνισμό κιθαριστικών συνόλων. 

Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής ως 29/12/2015

Tο δικαίωμα συμμετοχής, κατατίθενται στον λογαριασμό

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5033-075285-691 και IBAN GR

480172033000 , για το  Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού.

Το δελτίο συμμετοχής, μαζί με την απόδειξη κατάθεσης,

αποστέλλονται με email: atticaguitarfestival@gmail.com

Οι καθηγητές κιθάρας που συνοδεύουν μαθητές τους και οι

γονείς ή οι κηδεμόνες μελών του φεστιβάλ, απαλλάσσονται,

του δικαιώματος συμμετοχής. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 ΣΟΛΙΣΤ Ανεξαρτήτου Ηλικίας (διπλωματούχοι, πτυχιούχοι,

κλπ), ελεύθερο πρόγραμμα, διάρκειας έως 15 λεπτά.   

ΗΛΙΚΙΑΣ  ΜΕΧΡΙ  17  ΕΤΩΝ Για όσους γεννήθηκαν μετά την

1η Ιανουαρίου 1999, ελεύθερο πρόγραμμα, διάρκειας έως 10

λεπτά.

ΗΛΙΚΙΑΣ  ΜΕΧΡΙ  14  ΕΤΩΝ Για όσους γεννήθηκαν μετά την

1η Ιανουαρίου 2002, ελεύθερο πρόγραμμα, διάρκειας έως 7

λεπτά.

 ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΥΝΟΛΩΝ Ανεξαρτήτου ηλικίας, ελεύθερο πρό-

γραμμα, διάρκειας έως 10 λεπτά. (Σύνολα από 4 άτομα και

άνω).

Η Περιφέρεια Αττικής αντίθετη στην 

έκδοση Ελλήνων φοιτητών στην Ιταλία
Συνεδρίασε την Τρίτη, 8 Δεκεμ-

βρίου 2015, το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο Αττικής, όπου συζητήθηκε

και εκδόθηκε ψήφισμα για την έκ-

δοση ή μη πέντε Ελλήνων φοιτη-

τών στις ιταλικές αρχές με την

κατηγορία  συμμετοχής τους στην

διαδήλωση της 1η Μάη 2015.

Το Περιφερειακό συμβούλιο έλαβε

κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψή-

φισμα.

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-

κής εκφράζει την αντίθεσή του

στην ενεργοποίηση του ευρωεν-

τάλματος και την έκδοση των

πέντε Ελλήνων φοιτητών που κα-

τηγορούνται από τις ιταλικές

αρχές για συμμετοχή σε διαδή-

λωση, όπου έγιναν επεισόδια την

1η Μάη 2015 στο Μιλάνο και η

σύλληψή τους από την ελληνική

αστυνομία έγινε ενώ βρίσκονταν

στα σπίτια τους, την ημέρα της

γενικής πανελλαδικής απεργίας

στις 12/11/2015.

Οι Έλληνες  φοιτητές προσήχθη-

σαν στην Ιταλία την επομένη της

διαδήλωσης και τελικά στοχοποι-

ήθηκαν ως κατηγορούμενοι μήνες

μετά από τις ιταλικές αρχές, που

απαιτούν την έκδοσή τους.

Τυχόν έκδοσή τους στις ιταλικές

αρχές θα υποβάλλει τους πέντε

φοιτητές σ’ ένα καθεστώς προσω-

ρινής κράτησης που δεν έχει χρο-

νικά όρια, σε αντίθεση με την

Ελλάδα που τα χρονικά του όρια

καθορίζονται συνταγματικά. Κιν-

δυνεύουν δηλαδή να μείνουν για

χρόνια στη φυλακή χωρίς δίκη.

Η πίεση στην ελληνική κυβέρνηση

για την ενεργοποίηση του ευρωεν-

τάλματος έρχεται σε μια περίοδο

όπου προωθούνται από την ΕΕ

πολιτικές για την  κατάργηση κοι-

νωνικών και δημοκρατικών δι-

καιωμάτων των πολιτών. 

Ζητούμε από το Υπουργείο Δικαιο-

σύνης και την κυβέρνηση να μην

προχωρήσουν στην εκτέλεση του

αιτήματος της έκδοσης των πέντε

Ελλήνων φοιτητών στο ιταλικό

κράτος για συμμετοχή σε πολιτική

διαμαρτυρία και να τηρηθούν οι
αρχές του κράτους δικαίου, της

αναλογικότητας και του σεβασμού

στο δικαίωμα της συνάθροισης».

Σημειώνεται ότι από τη διαδικασία

απείχαν οι παρατάξεις «Αττική»,
«180ο η Αττική αλλάζει πρόσωπο»
και «Ελληνική Αυγή για την Ατ-
τική».

Ιστορικό:

Την 1η Μάη 2015 πέντε Ελληνες

φοιτητές, που βρίσκονταν στην

Ιταλία για τις πασχαλινές διακο-

πές, συνελήφθησαν κατά τη διάρ-

κεια της πρωτομαγιάτικης

διαδήλωσης στο Μιλάνο - Expo

2015 με θέμα τη «βιώσιμη ανά-

πτυξη». Εξετάστηκαν από την ιτα-

λική αστυνομία, αφέθηκαν

ελεύθεροι και επέστρεψαν κανο-

νικά στην Ελλάδα.

Επτά μήνες μετά, στις 12 Νοεμ-

βρίου συνελήφθησαν στα σπίτια

τους στην Αθήνα με βάση ευρω-

παϊκό ένταλμα σύλληψης που ζη-

τάει την έκδοσή τους στην Ιταλία

για να δικαστούν με βαρύτατες κα-

τηγορίες, οι οποίες σχετίζονται με

επεισόδια που έγιναν στη διαδή-

λωση. 

Σημειωτέον ότι επίσημα το έν-

ταλμα στις ελληνικές αρχές

έφτασε στις 23 Νοεμβρίου! Δη-

λαδή δέκα ημέρες, μετά αλλά η

ελληνική αστυνομία έσπευσε...

Χαρακτηριστικό της εποχής εκεί-

νης οι τίτλοι των ΜΜΕ και οι τίτλοι

των κινημάτων:

“Αντάρτικό στην βιομηχανική
πρωτεύουσα της Ιταλίας”, από τα

ΜΜΕ

“Εγκληματική επίθεση της αστυ-
νομίας” Σωματεία βάσης, ομο-

σπονδίες κ.λπ.

Κοινωνικά δίκτυα για τα πολιτικά

δικαιώματα των πολιτών έχουν κι-

νητοποιηθεί και ζητούν να μην εκ-

δοθούν οι πέντε Ελληνες.

Αλλες αποφάσεις

«Αναπηρία και Περιφέρεια Αττικής,

πεπραγμένα και στρατηγικός σχε-

διασμός» ήταν το θέμα που συζητή-

θηκε εκτενώς  μετά από τις

εισηγήσεις που πραγματοποίησαν η

Περιφερειακή Σύμβουλος Π. Τσαβα-

λιά και η Αντιπεριφερειάρχης Αικ.

Θανοπούλου, η οποία προχώρησε σε

απολογισμό των δράσεων κοινωνι-

κής πολιτικής. Στη συζήτηση συμμε-

τείχαν με παρεμβάσεις τους

εκπρόσωποι των ΑμεΑ (π.χ.

Ε.Σ.ΑμεΑ, Εθνική Ομοσπονδία Κινη-

τικά Αναπήρων, Εθνική Συνομοσπον-

δία Γονεΐκού Κινήματος ΑμεΑ,

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στήριξης

Ατόμων με Νοητική Στέρηση, Ομο-

σπονδία Κωφών κλπ)

Εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμμα-

τικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέ-

ρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ.

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, για

τον εξωραϊσμό του δημοτικοιύ στα-

δίου της Πεύκης.

Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπερι-

φερειάρχης Βορείου Τομέα Γ. Καρα-

μέρος και εγκρίθηκε ομόφωνα ως

προς την εισήγηση.

Ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων Δήμου 3Β

Ο Δήμος εγκαινιάζει πιλοτικά το ολοκαίνουργιο WEB TV

που δημιουργείται με ζωντανή κάλυψη των εορταστικών

εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12

Δεκεμβρίου από τις 18.00.

Το WEB TV θα καλύπτει όλες τις σημαντικές δράσεις του

Δήμου, όπου είναι εφικτό τεχνικά και σε ζωντανή μετά-

δοση, και θα είναι αναρτημένα τα σχετικά video στην ιστο-

σελίδα του Δήμου καθώς και τις συνεδριάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και πολιτιστικές, αθλητικές,

περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις του.

Mπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις του

Δήμου, ζωντανά το Σάββατο στις 18.00 μέσω της ηλεκτρο-

νικής διεύθυνσης www.vvv.gov.gr/webtv.
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Συλλογή τροφίμων 

στον Αγιο Γεώργιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αγιος Γεώργιος

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, εν όψει των εορτών των Χρι-

στουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

ζητά και φέτος να συνεχίσουν όλοι μαζί την προσπά-

θεια που ξεκίνησαν ήδη από τη χρονιά που πέρασε, με

αγάπη προς τους συνανθρώπους μας για παροχή σε

τροφίμα.

Τα τρόφιμα αυτά θα δοθούν στην Ενορία της Αγίας Μα-

ρίνας και θα καλύψουν ανάγκες πασχόντων συνανθρώ-

πων της περιοχής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

30/11/2015 ΕΩΣ 20/12/2015

ΟΙ ΜΕΡΕΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ :

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 6μ.μ- 8μ.μ

ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ  - ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ 10 π.μ- 12π.μ

ΤΗΛ : 6937617105

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6937617105   Τ.Θ : 1269

e-mail: exsyage@gmail.com,   www.ag-georgios.webnode.gr

Χριστουγεννιάτικα με το

Σύλλογο “Νέα Παλλήνη” 

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία

του οικισμού Νέα Παλλήνη (πλατεία Αγίου Γεωργίου

που γίνονται τα "Νεοπαλλήνεια".  ο Σύλλογος “Νέα

Παλλήνη” θα στολίσει τα δέντρα της πλατείας με τις

ευχές και τα στολίδια των παιδιών από το εργαστήρι

στολιδιών που θα έχει στηθεί στην πλατεία. 

Θα φτιάξουν την καθιερωμένη φάτνη και παράλληλα

θα συγκεντρώνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

για την Εθελοντική Ομάδα Τήλου για την Υποδοχή των

Προσφύγων και για τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννη-

του Παιδιού “Η Αγκαλιά”. Ακόμη, καθώς η δράση "Μην
ξεχνάς...το καπάκι να κρατάς" συνεχίζεται, θα υπάρ-

χουν ειδικοί κάδοι για τα πλαστικά καπάκια όλων των

συσκευασιών που θα έχουν συγκεντρωθεί.

Πληροφορίες στη Γραμματέα του Συλλόγου, Ειρήνη

Χασαλεύρη - Πρέζα, (τηλ. 6938 88 42 15)

Θα καλυφθούν οι Δήμοι

οικονομικά  

Δεν θα αφήσουν τους Δήμους να καταρρεύσουν

κάτω από το οικονομικό βάρος, δήλωσε ο υφυπουρ-

γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης

Μπαλάφας, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι.

Οι ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) θα δοθούν πριν τις

γιορτές και η εξόφληση των παρακρατηθέντων επίσης.

Παραδέχτηκε βέβαια ότι η “διοικητική μηχανή δεν λειτουρ-

γεί με σύγχρονους όρους” και ότι μέσα στο 2016 θα γίνει

αναθεώρηση και τροποποίηση του νόμου του “Καλλικράτη”

με διορθώσεις στην πολυνομία και τη γραφειοκρατία.

Η αποτέφρωση των νεκρών, ενώ έχει ψηφιστεί με νόμο

από το 2006 δεν εφαρμόζεται, αφού η χώρα μας δεν έχει

αποτεφρωτήρα, γιατί αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες!

Παράνομες χρεώσεις στην έκδοση απαραίτητων 

δικαιολογητικών από τράπεζες στους δανειολήπτες

Συνεχίστηκε, με πρωτοβουλία της Πε-

ριφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου,

η  συζήτηση της Τρίτης, 8 Δεκεμβρίου

2015, στο Υπουργείο Εσωτερικών,  για

τη χωροθέτηση των Κέντρων Επεξερ-

γασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στην Ανατ. Ατ-

τική, παρουσία όλων των

εμπλεκόμενων φορέων, της κεντρικής

αλλά και των δημοτικών διοικήσεων.

Πρόκειται για τη  χωροθέτηση των

Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων

(ΚΕΛ) στην Ανατολική Αττική, ειδικά

για τους δήμους Σπάτων – Αρτέμιδος

και Ραφήνας – Πικερμίου, μια σύ-

σκεψη που ξεκίνησε στις 8/12 έγινε

μετά από πρόσκληση του υπουργού

ΥΠΕΣΔΑ, Π Κουρουμπλή, και με την

παρουσία του αναπληρωτή υπουργού

Περιβάλλοντος, Γ. Τσιρώνη, του υφυ-

πουργού του υπουργείου Οικονομίας,

Αλ. Χαρίτση, του Διευθύνοντος Συμ-

βούλου της ΕΥΔΑΠ, και των ΓΓ των

υπουργείων και των δημάρχων  Σπά-

των – Αρτέμιδας, Δ. Μάρκου και Ρα-

φήνας, Βασ. Πιστικίδη.

Στη νέα σύσκεψη που  με δεδομένα τα

πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη

χώρα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊ-

κών Κοινοτήτων (από τα μέσα Οκτω-

βρίου 2015) για την καθυστέρηση της

εγκατάστασης ΚΕΛ στην περιοχή, το-

νίστηκε η ανάγκη ευθυγράμμισης με

την ευρωπαϊκή νομοθεσία και η επιτα-

κτική ανάγκη του προσδιορισμού της

χωροθέτησης του Κέντρου Επεξεργα-

σίας Λυμάτων. Η Περιφερειάρχης υπο-

γράμμισε την ανάγκη για άρτιο και

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό επε-

ξεργασίας λυμάτων ενόψει της εξοικο-

νόμησης νερού για άρδευση μέσω της

επαναχρησιμοποίησής του, στο πλαίσιο

λύσης του προβλήματος. Λύση που να

πληροί επαρκέστερα τις προδιαγραφές

προστασίας της δημόσιας υγείας και

του περιβάλλοντος.

Στη νέα σύσκεψη παραβρέθηκαν ο

υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης, Γ. Μπαλάφας, ο

Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Διαχεί-

ρισης Αποβλήτων  &  Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης, Ευάγγελος Καπετάνιος,

σύμβουλοι των αρμόδιων υπουργείων,

οι δήμαρχοι Σπάτων – Αρτέμιδας, Δ.

Μάρκου και Ραφήνας, Βασ. Πιστικίδης,

και Μαρκοπούλου Σωτ. Μεθενίτης.

Ακόμη παραβρέθηκε ο Γεν. Διευθυντής

της ΕΥΔΑΠ, Δ. Βουγιουκλάκης, ο αν-

τιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γ. Γαβρίλης

και ο εκτελεστικός γραμματέας της

Περιφέρειας  Κ. Παπαχρυσοβέργης. 

Tα πρόστιμα για την αποχέτευση τρέχουν στα Μεσόγεια

Συσκέψεις της Περιφέρειας για ΚΕΛ στην περιοχή

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

«H παρατεινόμενη κατά χρόνο και επε-

κτεινόμενη σε ολοένα και μεγαλύτερες

ομάδες του πληθυσμού της χώρας οικο-

νομική κρίση, οδήγησε και οδηγεί αυξα-

νόμενο κατ’ έτος αριθμό καταναλωτών

– δανειοληπτών στην αναζήτηση δικα-

στικής προστασίας, κατ’ εφαρμογή των

διατάξεων του ν. 3869/2010, για τη ρύθ-

μιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυ-

σικών προσώπων.

Οι καταναλωτές – δανειολήπτες που

επιθυμούν και δύνανται να υπαχθούν

στις διατάξεις του ν. 3869/2010 οφεί-

λουν μέχρι 31/12/2015 να υποβάλλουν

σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δι-

καιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται

στο άρθρο 1 της ΚΥΑ με αριθμό

7534/2015 τρία από αυτά τα δικαιολογη-

τικά δηλαδή:

― αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών,

― αντίγραφα των δανειακών συμβά-

σεων, και

― (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών

συμβάσεων

Εν προκειμένω, στα πλαίσια της καλής

μας συνεργασίας, παρακαλούμε να προ-

τρέψετε τα πιστωτικά ιδρύματα – μέλη

σας να ικανοποιούν τα αιτήματα των
καταναλωτών –δανειοληπτών, που αφο-

ρούν στην έκδοση των ανωτέρω δικαιο-

λογητικών, χωρίς κόστος και μέσα σε

σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε

να διευκολυνθούν οι καταναλωτές – δα-

νειολήπτες που επιθυμούν να υπαχθούν

στις διατάξεις του ν. 3869/2010 μέχρι

τέλος του τρέχοντος έτους.

Ειδικά για τις βεβαιώσεις οφειλών

υπενθυμίζουμε τη διάταξη της παρ. 4

του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα

με την οποία:

“Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούν-
ται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από
την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήμα-
τος του οφειλέτη να του παραδώσουν
χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατά-
σταση των προς αυτά οφειλών του κατά

κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και
το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η
οφειλή και να τον ενημερώσουν εγγρά-

φως για το ποσό που αντιστοιχεί στο

10% της τελευταίας ενήμερης δόσης. 

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για

κάθε παράβαση της υποχρέωσης της πα-

ρούσας παραγράφου πρόστιμο που

ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χι-

λιάδες ευρώ.  Οι καταγγελίες για τις πα-

ραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική

Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουρ-

γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας”.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανωτέρω νο-

μοθετικό πλαίσιο αποκλειστικό σκοπό έχει

αφενός την αποτελεσματικότερη λειτουρ-

γία της Δικαιοσύνης στην άμεση παροχή

δικαστικής προστασίας στους καταναλω-

τές – δανειολήπτες που τη δικαιούνται, και

αφετέρου την διασφάλιση αξιοπρεπούς

διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογέ-

νειές τους, θεωρούμε ότι η παράκληση μας

θα γίνει αποδεκτή και θα συνδράμετε για

μία φορά ακόμη θετικά, ενισχύοντας το

έργο μας για την προστασία των κατανα-

λωτών – δανειοληπτών.»

Με αφορμή τις αυξανόμενες καταγγελίες που κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο

και παρεμβάσεις φορέων για παράνομες χρεώσεις στην έκδοση των απαραίτητων

δικαιολογητικών από τις τράπεζες στους δανειολήπτες που θέλουν να προλάβουν

την προθεσμία (31-12-2015) και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου, ο γ.γ. Αν-

τώνης Παπαδεράκης, απέστειλε επιστολή προς τον γ.γ. της Ελληνικής Ένωσης Τρα-

πεζών,  στην οποία επισημαίνει την ανάγκη συνδρομής των τραπεζών στην

διευκόλυνση των καταναλωτών – δανειοληπτών που επιθυμούν να ενταχθούν στις

ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, με την άμεση και χωρίς κόστος χορήγηση των σχε-

τικών δικαιολογητικών. Υπενθυμίζει εξάλλου ότι για κάθε παράβαση των διατάξεων

του νόμου προβλέπεται πρόστιμο ύψους έως 10.000 ευρώ.

Ήδη στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας έχουν επιβληθεί

πρόστιμα για παραβάσεις των προθεσμιών, ενώ δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση

των σχετικών καταγγελιών προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δι-

καιώματα των καταναλωτών – δανειοληπτών.
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Με τις νικηφόρες επιχειρήσεις των σταυροφό-

ρων στη Δύση  λήγει  και αυτή η Δεύτερη  αν-

τιμουσουλμανική εκστρατεία.   

Περπατάμε τώρα στο 1187. Καινούργια γεγο-

νότα τρέχουν και ο απόηχος φτάνει και ανα-

στατώνει τον Πάπα  Κλήμη  Γ’. 

Ο Κούρδος Σαλαδίν, σουλτάνος  Αιγύπτου, Συ-

ρίας και όχι μόνο,  στη μάχη που έδωσε με

τους σταυροφόρους   στο  Hattin  την 4 Ιου-

λίου του  1187, βγαίνει νικητής. Πιάνει  αιχμα-

λώτους  πολλούς, ευγενείς και  πρίγκηπες,

ακόμα και τον ίδιο το Φράγκο βασιλιά  των Ιε-

ροσολύμων τον Γκύ ντε Λουζινιάν. Σε συνέ-

χεια καταλαμβάνει την ίδια την ιερή πόλη, την

Ιερουσαλήμ.  Ακόμη κυριαρχεί στην  Βηρυττό,

Σιδώνα, Γιάφα και Δαμασκό. Απειλεί   την Αν-

τιόχεια, και  συνεχώς  επεκτείνει τις κτήσεις

του. Και εξαγγέλλει  γενικό πόλεμο εναντίον

αυτών  «των ανόητων χριστιανικών σκυλιών».

Στην άλλη μεριά, στο εσωτερικό των λατινι-

κών κτήσεων της Ανατολής,  επικρατεί μια

‘’φαγωμάρα ‘’.   Μια  αταξία    η οποία  θεριεύει

από τις μεταξύ των πριγκήπων  προσωπικές

αντιδικίες, διενέξεις και τα ιδιοτελή συμφέ-

ροντα.  Αυτά έρχονται, μαθαίνονται και συν-

ταράσσουν  τη Δύση. 

Το εκδικητικό μένος, αλλά και το ενδιαφέρον

για μια Τρίτη, καταλυτική όπως τη θέλουν

τώρα Σταυροφορία εξάπτεται  και εγκολπώνε-

ται  από τους βασιλιάδες της  Δύσης,   το Φί-

λιππο Β΄.  Αύγουστο της Γαλλίας, τον

Ριχάρδο  Α΄ τον  Λεοντόκαρδο της Αγγλίας

και τον βασιλιά της Γερμανίας  Φρειδερίκο

Βαρβαρόσσα.  

Με την προτροπή του Πάπα, οι Φίλιππος και

Ριχάρδος  ξεκίνησαν μέσω Σικελίας. Ο Φρει-

δερίκος Βαρβαρόσσα  μέσω της βαλκανικής.

Και αρχίζει μια  πολεμική αντιπαράθεση την

οποία  ο ιστορικός Brehier  την περιγράφει σαν

«μια  θρησκευτική πραγματική  μονομαχία».

Μονομαχία από την οποία δεν λείπει το

ισχυρό  και περίεργο διπλωματικό παιχνίδι.  Ο

Φρειδερίκος στη Νυρεμβέργη το 1188 έχει

υπογράψει με τον Ισαάκιο  Αγγελο βοήθεια

για την διαπεραίωση  των στρατευμάτων του.

Το γερμανικό στράτευμα αριθμεί χιλιάδες

πολλές. Οι βυζαντινοί κατά τη συμφωνία θα

δίνουν  κάθε διευκόλυνση μαζί και τρόφιμα.

Απαιτούν όμως την παράδοση των πρώην βυ-

ζαντινών εδαφών. Φαίνεται ότι ο υπογραφές

έπεσαν και από τις δύο πλευρές. Αλλά ο Ισα-

άκιος υποπτεύεται ότι ο Φρειδερίκος τού παί-

ζει άσχημο παιχνίδι. Ότι δεν είναι ειλικρινής

μαζί του. Έχει άλλωστε μάθει για  κάποιες

ύποπτες διαπραγματεύσεις  με τους Βουλγά-

ρους. Και έτσι  ο Ισαάκιος  Άγγελος έρχεται

σε παράλληλη συμφωνία με τον απεσταλμένο

τού Σαλαδίν, εναντίον του οποίου τώρα κατευ-

θύνονται οι Σταυροφόροι. Με τη συμφωνία

αυτή υπόσχεται   ότι θα προσπαθήσει να απο-

τρέψει τον Φρειδερίκο στο να προχωρήσει εν-

δότερα στην Ανατολή, αρκεί ο Σαλαδίν να του

επιστρέψει τους Αγίους Τόπους.  Τα πράγματα

επαληθεύουν  και χειροτερεύουν όταν  ο

Φρειδερίκος καταλαμβάνει τη Φιλιππούπολη

και  την κρατά  για τον εαυτό του. Ο Ισαάκιος

με  συγχαρητήρια τον προσφωνεί  μεν μεγάλο

βασιλέα της Γερμανίας, ο δε Φρειδερίκος  τον

Ισαάκιο  μεγάλο αυτοκράτορα των Ρωμαίων,

αλλά ο Βυζαντινός συνάμα τον κατηγορεί ότι

εποφθαλμιά τα χωράφια του. Και με νέα δια-

πραγμάτευση  του δηλώνει ότι θα  συνεχίσει

τη βοήθεια,  μόνο και  αν του παραδοθούν ως

όμηροι Γερμανοί Ευγενείς, για την εγγύηση

ότι θα του δίνει πίσω τα πρώην βυζαντινά

εδάφη που ήθελε κατακτήσει.  Φαίνεται ότι ο

Φρειδερίκος αρνείται. Τότε ο Ισαάκιος αντι-

δρά, συλλαμβάνει  τους Γερμανούς απεσταλ-

μένους και τους ρίχνει  στη φυλακή.  Ο

Φρειδερίκος  αφηνιάζει. Αποφασίζει να κατα-

λάβει την Κωνσταντινούπολη.

Στέλνει μήνυμα στον Πάπα να κηρύξει νέα

Σταυροφορία, αλλά τώρα εναντίον  των Ελλή-

νων.  Προχωρεί λεηλατώντας και καταλαμβά-

νει Θράκη και Αδριανούπολη, φτάνει δε κοντά

στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. «Ολη η

Κωνσταντινούπολη στενάζει, τρέμει τώρα από

φόβο» αναφέρει στην  ‘’Historia  Peregrino-

rum’’ ο    K. Zimmert  το 1903 (Βασίλιεφ τομ

3, σελ 183,  Πάπυρος Πρες 1971). 

Τελικά ο Ισαάκιος μπροστά σε αυτή τη νέα

εκτροπή των πραγμάτων το ξανασκέφτηκε.

Έδωσε πίσω τους ομήρους, παραχώρησε  βυ-

ζαντινά πλοία και χόρτασε με τρόφιμα και  κα-

λούδια τον γερμανικό συρφετό.

Αλλά το  αποτέλεσμα του Γερμανού βασιλιά

υπήρξε αναπάντεχα τραγικό.   Στην πορεία

του, αφού πανηγυρικά κατέκτησε Μικρή Αρ-

μενία, Κιλικία, πνίγηκε, δεν ξέρω πως, μα

οπωσδήποτε  ‘’πανηγυρικά‘’ κολυμπώντας σε

ένα ποτάμι.   Αλλά και οι άλλοι βασιλιάδες δεν

ευτύχησαν της νίκης. Αυτοί όμως, είχαν και

κάπως σεβαστεί το Βυζάντιο και τα συμφέ-

ροντα του.

Ο Ριχάρδος όμως είχε και τη δική του περιπέ-

τεια.  Ξεκινώντας δια θαλάσσης έφτασε στη

Σικελία όπου προέβη σε διπλωματικές δια-

πραγματεύσεις και συμφωνίες ειρήνης με τον

εκεί βασιλιά.

Σε συνέχεια αγκυροβολεί  στη Ρόδο καταπο-

νημένος μετά από αντίξοες καιρικές συνθήκες

που είχαν σαν συνέπεια τη διάσπαση του στό-

λου του.    Κάποια πλοία του λόγω θυέλλης

καταφεύγουν στην Κύπρο. Εκεί τώρα ο Ισαά-

κιος Κομνηνός  βρίσκεται ως φυγάς. Εχει επα-

ναστατήσει κατά  του βυζαντινού θρόνου και

εχει αυτοανακηρυχθεί  ως ο άλλος  και και-

νούργιος  αυτοκράτορας του Βυζαντίου.

Αυτός δε διάκειται εχθρικά προς τους σταυ-

ροφόρους  και όσοι από αυτούς ως ναυαγοί

διασώζονται,  συλλαμβάνονται και ρίχνονται

στη φυλακή. Ακόμη  μάλιστα δεν διστάζει και

προκαλεί ακόμη περισσότερο. Όταν ένα πλοίο

με επιβάτες την  αδελφή του Ριχάρδου και τη

μέλλουσα γυναίκα  του  Βερεγγάρια προσα-

ράζει στη Λεμεσό αυτός τις συλλαμβάνει τις

κρατά ως ομήρους εκβιάζοντας τον Ριχάρδο

να μην επιτεθεί στο νησί.    Ο Ριχάρδος μαθαί-

νει τα καμώματά του και εξοργίζεται. Ο στό-

λος του στο κύριο σώμα του διατηρείται

ακόμα ακέραιος . Και αποβιβάζεται στη Λε-

μεσό  για να εκδικηθεί. Αρχίζουν οι διαπραγ-

ματεύσεις. Ο Ριχάρδος είναι απόλυτος.

Αρνείται κάθε συμφωνία. Και  το νησί η Κύ-

προς πέφτει στα χέρια των Άγγλων.  Πολλοί

λένε πως στην απόφασή του Ριχάρδου συνέ-

βαλαν  και οι πληροφορίες ότι  ο Ισαάκιος

κατά κανόνα κακοποιούσε τους προσκυνητές

που όδευαν προς Αγίους Τόπους.  Στα βαθύ-

τερα αίτια εγγράφεται από την αρχή του εκ-

στρατείας του η Κύπρος με τη στρατηγική της

θέση σαν γέφυρα προς την Ανατολή και  αμέ-

σως μετά η Κωνταντινούπολη.  Με απώτερη

δε βλέψη την  Αγγλική κυριαρχία  στη λεκάνη

της Μεσογείου. Άλλωστε εκεί φαίνεται πως

απέβλεπαν οι συμφωνίες που είχε κάνει προ-

ηγουμένως με τη Σικελία.

Με  την Κύπρο στην κατοχή του  ο Ριχάρδος

την 5 Ιουνίου 1191  φεύγει για Παλαιστίνη.

Προτού συμπληρωθεί το δίμηνο η μουσουλμα-

νική πόλη  Άκρα συνθηκολογεί. Τον Σεπτέμ-

βριο του 1192 υπογράφεται ανακωχή με τον

Σαλαδίν  αλλά η Ιερουσαλήμ παραμένει στην

μουσουλμανική. κατοχή 

Εν συμπεράσματι και αυτή η Τρίτη Σταυροφο-

ρία στεφανώθηκε από  μια  γενικότερη αποτυ-

χία. Ο Σαλαδίν νικητής και κύριος πια της όλης

κατάστασης είχε αφήσει τους χριστιανούς  να

κυριαρχούν παραδέρνοντας, στα παράλια από

Γιάφα μέχρι Τρίπολη.

Και  η Κύπρος; 

Μετά την πτώση της Άκρας  ο Ριχάρδος την

πούλησε  στους Ναϊτες ιππότες, και  το νησί

έμελλε να ζήσει  φρικτές ημέρες στα χέρια

τους. Οι Κύπριοι συνεχώς επαναστατούν

Μετά δε την εξέγερση του Απριλίου του  1192

στη Λευκωσία, οι Ναϊτες αναγκάζονται να την

πουλήσουν πίσω στο Ριχάρδο, και αυτός στον

Γκυ ντε Λουζινιάν. Τέσσερεις αιώνες το νησί

βρισκεται κάτω από τους Λατίνους.  Το 1489

το παίρνουν οι Φράγκοι  και το 1571  οι Τούρ-

κοι. Χώμα και θνητό σώμα της Κύπρου αλλάζει

συνεχώς χέρια. Η ψυχή όμως παραμένει για

πάντα Ελληνική.

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

Σταυροφόροι 

Σταυροφορία τρίτη

Την αναδιάταξη των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, πα-
ρουσίασαν στο αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α., στις 10
Δεκεμβρίου 2015

Η παρουσίαση του νέου Οργανογράμματος της αστυ-
νομίας ΝΑ Αττικής έγινε παρουσία του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίας Τάξης Δημήτρη Αναγνωστάκη , του
Γενικού Επιθεωρητή της Αστυνομίας Κώστα Μιχερίνα
και άλλων αστυνομικών στελεχών και βουλευτών. 
Στη νέα δομή του οργανογράμματος ανακοινώθηκε
ότι τα Αστυνομικά Τμήματα σε εννέα Δήμους της ΝΑ
Αττικής μειώνονται σε 11 από 19. Σ’ αυτά που κλεί-
νουν περιλαμβάνονται το Αστυνομικό Τμήμα Κερα-

τέας και το Τμήμα Ασφαλείας Κερατέας. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς που πα-
ρευρέθη στην παρουσίαση, με ισχυρά επιχειρήματα
και σε συνέχεια του ψηφίσματος που είχε βγάλει το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, τόνισε την ανα-
γκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας των δύο τμη-
μάτων. Το μεγάλο μέγεθος της Δημοτικής Ενότητας
της Κερατέας, οι 68 οικισμοί που υπάρχουν γύρω από
αυτή, αλλά και ο πενταπλασιασμός των κατοίκων
κατά τη θερινή περίοδο, καθιστούν αναγκαία την
ύπαρξη Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφα-
λείας στην περιοχή, τόνισε ο δήμαρχος και επεσή-
μανε ότι, εάν το ζήτημα είναι μόνο οικονομικό, ο

Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να καλύψει το ενοί-
κιο του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η λει-
τουργία του. 
Η ηγεσία της αστυνομικής διεύθυνσης και το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη δεσμεύτηκαν από με-
ριάς τους, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους λόγους
που εξέθεσε ο Δήμρχος και η νέα απόφαση θα ανα-
κοινωθεί μέχρι τέλος του έτους.  

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι: «Στεκόμαστε με ενδιαφέρον
απέναντι στο μείζον αυτό ζήτημα και αναμένουμε τις
εξελίξεις. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην ασφάλεια
όλων των δημοτών». 

Από τα 19 Αστυνομικά τμήματα μένουν 11 στην Νοτιοανατολική Αττική
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Εχθρική η στάση της Ε.Ε.
προς την Ελλάδα! 

«Αυτές τις μέρες η Ελλάδα θα είχε αρκετούς λόγους να
απελπίζεται με την κατάσταση της Ε.Ε. Καθώς στις Βρυ-
ξέλλες θεωρούν ότι η λύση της προσφυγικής κρίσης βρί-
σκεται στην Τουρκία, αλλά όχι στις ακτές της, η Ε.Ε.
υπόσχεται στην υποψήφια προς ένταξη Τουρκία οικονομική
βοήθεια δισεκατομμυρίων ευρώ ή ακόμα και κατάργηση της
βίζας. Αντιθέτως, η Ελλάδα, που υποφέρει από την κρίση,
βρίσκεται ενώπιον αποκλεισμού από το Σένγκεν, γιατί δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είναι περίεργο το
πώς συμπεριφέρεται η Ε.Ε. σε ένα κράτος-μέλος της».
γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και

συνεχίζει!

«...Ωσάν να μην ήταν ξεκάθαρο για όλους το καλοκαίρι,

κατά την υπογραφή του τρίτου πακέτου, ότι η χώρα δεν θα
μπορούσε να ανταποκριθεί στο ασφυκτικό χρονοδιά-
γραμμα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα η κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα ψηφίζει μεταρρυθμίσεις στο κοινοβούλιο, περικό-
πτοντας δισεκατομμύρια. Κάθε νομοσχέδιο φέρνει νέα
οδυνηρά μέτρα. Οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε διαλυθεί

από μία τόσο σκληρή πολιτική».

http://www.businessnews.gr

Μιας που δεν τα λέμε εμείς τα λένε άλλοι για εμάς!!! 

Συναλλάσονται με τις Τράπεζες 

οι μετανάστες γι’ αυτό βρίσκονται

στην πλατεία Βικτωρίας!
Σταθμό του Μονάχου, την εποχή που μετανάστευαν οι

Έλληνες στη Γερμανία, παρομοίασε την πλατεία Βικτω-

ρίας ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης

Μουζάλας, χαρακτηρίζοντάς την ως «ελεύθερο χώρο
και τόπο συγκέντρωσης».
Από εκεί που έβγαιναν στην Ομόνοια “γιατί λιάζονται”
της προηγούμενης υπουργού, φτάσαμε στο «δεν μπο-
ρούμε να απαγορεύσουμε στους μετανάστες να πηγαί-
νουν στην πλατεία, γιατί κάθε άνθρωπος που

κυκλοφορεί ελεύθερα μπορεί να κυκλοφορεί εκεί. Εκεί
αποφασίζουν για τα ταξίδια τους!!!! 

...Στην πλατεία πηγαίνουν, γιατί εκεί είναι τράπεζες και
κάνουν ανάληψη χρημάτων» (Γ. Μουζάλας, Σκάι).

Τελικά αυτή η κυβέρνηση έχει το προτέρημα εκτός από

το να μας αδειάζει την τσέπη να μας κουφαίνει κιό-

λας!!!

Χτύπησαν τη φοροδιαφυγή!!!

Από Τρικαλινή συνάδελφο πληροφορηθήκαμε ότι το

Υπουργείο Οικονομικών κατάφερε καίριο και αποφασι-

στικό χτύπημα στη φοροδιαφυγή, επιβάλλοντας πρό-

στιμο 5.000 ευρώ(!!!) στην 79χρονη Σπ. που πουλούσε

...σέσκουλα, σπανάκι, μαΪντανό κ.λπ., χωρίς προφανώς,

...ταμειακή μηχανή! τσ, τσ, τσ. Αυτό κι αν είναι “τσάκι-

σμα της φοροδιαφυγής!”

Το πρόστιμο βεβαιώθηκε και η 79χρονη ...φοροφυγάς,

πρέπει να πληρώσει τις 5000 στη Δ.Ο.,ΤΥ. Τρικάλων.

Πηγή: trikalanews.gr 9/12/15, ώρα 12.15

Δευτερογενής πηγή: Ραχήλ Μακρή (τ. βουλευτής)

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Σήμερον τη τάδε, μηνός τάδε, του σωτηρίου έτους

τάδε, εν τη Ονειροχώρα, που άβουλα κατρακυλά στην

κατηφόρα, ευρέθη τις, ουχί χειρ τις, μηδέ πους τις,

αλλ’ εισ-αγγελικός λειτουργός τις (πώς τονε θέλεις

Ρώντα;), όστις άσκησε δίωξιν κατά πάντων υπευθύ-

νων, ανευθυνο-υπευθύνων, κηφήνων, φρύνων, λειχή-

νων και μπαμπουίνων, ότι εσκεμμένα, πιθανόν και

ματσωμένα, αλοιθωρίζουν, τίποτε οι καημένοι δεν

γνωρίζουν για τ’ αεροπλανάκια τα υψιπετή (ακούς

Alexis mon petit;), που σπέρνουνε από ψηλά τον θά-

νατο με χημικά.

Του Ντέϊβιντ Ροκφέλερ το υπερόπλο HAARP, το θα-

νάσιμο μοντέλο, όταν βρεθεί χώρα-μπορντέλο, όπου

οι πολίτες πούλησαν το «μολών λαβέ» για το «αμάν-
αμάν» κι αντί να γίνουν Ταλιμπάν, γνήσιοι παραμέ-

νουν οπαδοί του Αυνάν, τότε ο Ντέϊβιντ ο αρχιερεύς

της Μπίλντερμπεργκ και του Σεϊτάν, δίνει εντολές να

ψεκαστούν οι θλιβεροί ιθαγενείς μέχρι θανάτου, με

στρόντιο θρεπτικό, με αλουμίνιο, πυρίτιο και μεθυλέ-

νιου ενώσεις, αχ κυρ εισ-αγγελέα μου ποιόν κερατά

να πρωτοχώσεις; απ’ τους πολίτες τους αμνούς, τους

άρχοντες τους αχαμνούς, τους βλέπεις, να! Κι οι μεν

κι οι δε φυτοζωούν «σεμνά και ταπεινά», όλοι τους,

νάτοι! Ελλήνων αποπάτοι κι αχαμνά.

Κι αν τύχει να βρεθεί Άνθρωπος κι Έλλην κι Επιστήμων

σοβαρός, όπως ο του «Δημόκριτου» ο Νίκος Κατσαρός

και καταγγείλει μ’ αποδείξεις και στοιχεία, των δολο-

φονικών chemtrails τα ιχνοστοιχεία, μη τον ακούτε, μη.

Όταν υπάρχει ο ιεροφάντης θαυμαC.I.A.ς δημοσιοπορ-

νείας, ο μέγας Πρωτοψάλτε, (τον Κατσαρό θ’ ακούμε

τώρα, στου Αυνάν την κλινική Ονειροχώρα;).

Ανά τας ρύμας και τας αγυιάς της έρμης οικουμένης,

σε χώρες όχι τόσο μακρινές, αίφνης εις τας Ευρώ-

πας, έρευνες γίναν κι αναλύσεις –να κυρ εισ-αγγελέα

μου πεδίον γεραρόν δια να βαδίσεις- (σιγά μη το κά-

νεις) και απεδείχθη με μετρήσεις κι αναλύσεις στους

άμοιρους τους πληθυσμούς, πως τ’ αεροπλανάκια τα

ΝΑΤΟϊκούλια με τα γλυκά τα χημικούλια, φέρνουν

κατάθλιψη και αβουλία, διάρροιες, εμετούς, πονοκε-

φάλους φοβερούς κι άλλα τινά, εξόχως βολικά.

Άνθρωποι υπό μερική καταστολή του θυμικού τους,

από ουσίες εξαιρετικά καρκινογόνες, νοσογόνες,

αλλ’ ουχί ζημιογόνες για τις πολυεθνικές φαρμάκων,

που βέβαια θα κληθούν, καινούργια φαρμακάκια και

δυνατά εμβόλια να βρουν, για νέες κι άγνωστες αρ-

ρώστιες, όμως κοιτάξτε: τελικά και ετσιθελικά θα μει-

ωθεί ο πληθυσμός της γης, γιατ’ έτσι τ’ αποφάσισαν

χίλιες της Μπίλντερμπεργκ σαπιοκοιλιές, κατ’ εξοχήν

σατανιστές, που θέλουν τον πλανήτη, του μπάρμπα

τους τσιφλίκι, τί να σου κάνει τώρα ένας φτωχός εισ-

αγγελέας; Είναι και απασχολημένος ο καημένος, να

κυνηγά τον 92χρονο τον καστανά, γιατί το κάθαρμα

δεν είχε πλάϊ στη φουφού την απαιτούμενη ταμειακή

(τί λες εκεί;).

Μόκο λοιπόν και νάνι η Θέμις η καλή μας θε να κάνει,

για τ’ αεροπλανάκια, όπως και γι’ άλλα θεματάκια

ενοχλητικά, πώς να εγκαλούμε τώρα εισ-αγγελικά

τον κάθε μπαγλαμά και χαβαλέ, πρωθυπουργό και

υπουργό; που δέχονται να εκθέτουν με πράξεις τους

και παραλείψεις, τους Έλληνες σε θάνατο αργό.

Σιγά τώρα μη γίνουμε κι εμείς σαν τη χαζή Κυπριακή

Δημοκρατία, που κάλεσε μεσ’ στη Βουλή τον Βρε-

τανό διοικητή των βάσεων στ’ Ακρωτήρι και τον πε-

ράσαν απ’ ανάκριση κανονική και σουρωτήρι και τά

‘πε ο καλός ο Βρετανός, ότι ναι όντως μέσ’ στους άλ-

λους και εμείς ψεκάζουμε με χημικά, αλλά για το

καλό σας, για να μειωθεί του όζοντος η τρύπα (στον

εγκέφαλό σας) κι έτσι θε να σας απαντούν όλοι του

κυρ Ροκφέλερ οι καλοί οι παπαγάλοι, ωσάν τον Πρω-

τοψάλτε, όταν ρωτάτε.

Τρία, σε Αλάσκα, Κύπρο, Νορβηγία (όχι σ’ εμάς, τί

αδικία!) του υπερόπλου HAARP τα κέντρα που μα-

ζεύουν και κατά βούληση εξαπολύουν κύματα ηλε-

κτρομαγνητικά, εξόχως ικανά να παραλύουν όπου δει

τις επικοινωνίες, να «κλιματίζουν» και λοβοτομούν

ομού με τ’ αεροπλανάκια κοινωνίες, να ρίχνουν και

κανα σεισμούλη που και που για δοκιμή, άραγε γιατί

ψεκάζαν χαμηλά τ’ αεροπλανάκια τα καλά; στο Σύν-

ταγμα τους «Αγανακτισμένους», κυρ εισ-αγγελέα

μου επί Γιωργάκη. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ κανένα στόμα,
δεν τό ‘βρε και δεν τό ‘ πε ακόμααααα»!

Κι αν τύχει ν’ αναρωτηθείς, διώκτη απηνή του εγκλη-

ματία καστανά, ε μα καλά, τόσο μακάκες είναι τόσοι

πρωθυπουργοί και υπουργοί, τόσα ηγετίδια τερπνά,

τόσα επώνυμα τεκνά και δεν νοούν, μηδέ κατανοούν,

ότι αυτά τα χημικά βρωμίζουνε τη γη και το νερό μας

τελικά, κι ότι τα τρων κι αυτοί και τα παιδιά τους, είν’

η φιλοσοφία τους ίδια με την κοιλία τους, τουτέστιν

πόσο θα ζήσουμε μωρέ, ας κάνουμε τον κουτεντέ, δω

που βρεθήκαμε και μας ευεργετούν οι βλάκες οι πολ-

λοί κι οι ξύπνιοι οι ματσοί, ποιά χημικά ρε Κατσαρέ

και τρίχες κατσαρές; Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται να

πούμε, τώρα ότι φάμε κι ότι πιούμε κι ότι αρπάξει ο

απαυτός μας.

Και τελικώς τίς πταίει; Όποιος στον καναπέ του κά-

θεται και κλαίει.

Όλους αυτούς, τους διασπορείς του κάθε πόνου,

μέχρι το έμπα τ’ άλλου χρόνου, σκοπεύω να τους

γράψω στο κρυφό μου το …φιρμάνι, ήγουν εκεί όπου

-ως γνωστόν- δεν πιάνει το μελάνι, αφού Χριστού-

γεννα σιμώνουν γιορτινά, όπερ δεν κάνει ν’ ασχολού-

μαι άγιες μέρες, με του Εξαποδώ τα παγανά και

άλλες λέρες.    

Άρρητοι λόγοι, ωσεί ρηθέντες,

προς άμοιρους υπνωτισθέντες

Γρηγόρης Δ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Σχεδόν πέντε χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί

τελικά, το εγχείρημα των Στέφανου Χατζούλη και Χρι-

στίνας Γεωργιάδη, να μελετήσουν, να σχεδιάσουν, να

υλοποιήσουν και να λάβουν διεθνή πιστοποίηση για το

πρώτο «παθητικό κτήριο» στην Ελλάδα. Τα «παθητικά

σπίτια» θεωρούνται τα κτίρια του μέλλοντος αφού είναι

ενεργειακά ανεξάρτητα και με μηδαμινά έξοδα.

Για να αντιληφθεί κανείς τη σημασία του επιτεύγματος

απλά αναφέρουμε ότι από τα περίπου 100.000 τέτοια

σπίτια που έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως, μόνο 850

πληρούσαν όλους τους όρους, έλαβαν την διεθνή πι-

στοποίηση από την αρμόδια αρχή, το«Passive House In-

stitute» και είναι καταχωρημένα στην παγκόσμια βάση

δεδομένων παθητικών σπιτιών. Πλέον μεταξύ αυτών

των 850 κτιρίων-προτύπων, έχει συμπεριληφθεί και ελ-

ληνική κατασκευή, αυτή που έφτιαξαν οι δυο Βολιώτες.

Την κατασκευή διαδέχθηκαν μία σειρά τεχνικών ελέγ-

χων σε όλα τα επίπεδα και διαρκή παρακολούθηση,

τόσο από τους ίδιους τους επενδυτές όσο και από κλι-

μάκιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικών Κτηρίων

(Ε.Ι.Π.Α.Κ.) επίσημου εκπροσώπου της Διεθνούς Ομο-

σπονδίας Παθητικών Κτιρίων στην Ελλάδα.

Ελέγχθηκαν οι ενεργειακές επιδόσεις σε πραγματικό

χρόνο, για διάστημα πλέον των δύο ετών και τα αποτε-

λέσματα των μετρήσεων ξεπέρασαν τις θεωρητικές

προσεγγίσεις, αποδεικνύοντας και στην πράξη την

ακρίβεια των αλγόριθμων του λογισμικού PHPP που

χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργειακή επίλυση του κτη-

ρίου.

Το εξαιρετικά «λιτοδίαιτο» κτήριο εκτός από οικονομία,

παρέχει στους χρήστες άριστη ποιότητα διαβίωσης

σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (comfort class A+ κατά ISO

7730) αλλά και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

Οι εξαιρετικές ιδιότητες θερμικής αδράνειας, του επι-

τρέπουν να τοποθετεί τα συστήματα θέρμανσης –

ψύξης σε δεύτερο ρόλο. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει,

πως με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν δεν χρει-

άζεται εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στα μεγέθη

που μέχρι σήμερα την αντιλαμβανόμαστε. Κατοικία

200μ2 για παράδειγμα, θερμάνθηκε με επιτυχία με ένα

και μόνο απλό σώμα λαδιού, ισχύος μόλις δύο χιλιάδων

θερμίδων.

Σε άλλη φάση των πειραματικών δοκιμών, θερμάνθηκε

μόνο με τζάκι ή ακόμα και με ένα κλιματιστικό τοίχου,

ισχύος 14000ΒΤU. Στην περίπτωση που στο σπίτι

υπήρχε εγκατεστημένο λεβητοστάσιο με συνήθη για το

μέγεθος του σπιτιού δεξαμενή πετρελαίου τριών τόνων,

το πετρέλαιο της δεξαμενής θα τελείωνε μετά από 25

χρόνια!!! Αντίστοιχα το καλοκαίρι, η ως άνω κατοικία

μπορεί να παραμένει μοναδικά δροσερή, με τη χρήση

ενός και μόνο κλιματιστικού, δυναμικότητας μόλις

14000BTU.

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός, πως

η συντριπτική πλειοψηφία των υλικών που χρησιμο-

ποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, παράχθηκαν στην Ελ-

λάδα, καθώς αυτό αποτελούσε βασική προϋπόθεση για

τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Στόχος της εταιρείας είναι, όλα τα κτήρια στην Ελλάδα

να κατασκευάζονται με αυτές τις αρχές, καθότι αυτός

είναι ο οικονομικότερος και ποιοτικός τρόπος υλοποί-

ησης παγκοσμίως, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να εφαρ-

μοσθεί και σε υφιστάμενες κατασκευές, αλλά και σε

κτήρια κάθε χρήσης (ξενοδοχεία, σχολεία, γραφεία,

κτλ.).

Στη Μαγνησία μέχρι σήμερα, με τη χρήση των τεχνικών

των παθητικών κτηρίων έχουν αναβαθμιστεί και ανεγερ-

θεί περισσότερα από τριάντα κτήρια.

Τόσο τα κτίρια στην Αγριά Βόλου όσο και το κτίριο στου

Παπάγου (Αναστάσεως 112) είναι προσβάσιμα σε

όποιον θέλει να τα επισκεφθεί και να ενημερωθεί για

τις πρακτικές υλοποίησης τέτοιων κτιρίων.

Πηγή: mycitynet.gr

4 “Ενα λάθος ΚΟΜΜΑ μπορεί να σου χαλάσει όλη τη ΣΥΝ-

ΤΑΞΗ”, μας έλεγε η δασκάλα στο σχολείο. Τώρα κατάλαβα

τι εννοούσε...

4 Εδώ υπάρχει Υπουργός ανάπτυξης στην Ελλάδα γιατί

να μην υπάρχει Άγιος Βασίλης. 

4 Δύσκολο να είσαι Έλληνας, εφιαλτικό να είσαι πρόσφυ-

γας, ντροπιαστικό να είσαι Ευρωπαίος. Άσχημοι καιροί.

Αποστάγματα του FACEBOOK

Το πρώτο σπίτι του μέλλοντος στον Βόλο
Το κτίριο χρειάζεται πετρέλαιο θέρμανσης μια φορά στα 25 χρόνια!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . Mοιάζει με πηγάδι, αλλά... δεν είναι!

Πριν από λίγα χρόνια, Αμερικανοί επιστήμονες, έψαχναν μια πε-

ριοχή της Γης, η οποία να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση δο-

ρυφορικών δεκτών. Μεταξύ Δήλου και Σύρου, εντόπισαν το σημείο

από το οποίο μπορούσαν να παρακολουθούν όλες τις ηλιακές κι-

νήσεις, κατά τις εποχές του έτους, αλλά και τις κινήσεις του λευ-

κού ήλιου του Σείριου, που βρίσκεται στον αστερισμό του Κυνός

και αποτελείται από δύο μεγάλους ήλιους και έναν μικρό, ο οποίος

έχει έναν πλανήτη, από τον οποίο πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι

ήρθαν στη Γη οι Θεοί τους, απ’ όπου καταγόταν κι ο Απόλλωνας ο

θεός του φωτός. Γι’ αυτό η μυθολογία αναφέρει ότι γεννήθηκε στη

Δήλο στις 21 Μαρτίου κατά την εαρινή ισημερία!

Ενα ύψωμα της Σύρου που λέγεται Γερούτσι, είναι το σημείο  που

φαίνεται από ψηλά η ιερή νήσος Δήλος και εκεί κατασκεύασαν οι

αρχαίοι Έλληνες ένα πηγάδι με επιμελημένη πετρόκτιστη κατα-

σκευή και με σκαλιά. Οι κά-

τοικοι για πολλές δεκαετίες

το χρησιμοποιούσαν για άντ-

ληση νερού, μέχρι που ο πα-

ρατηρητικός και ευφυής

Σύρος Λούης Ρούσσος, κα-

τάλαβε ότι η κατασκευή

έκρυβε κάποιο μυστικό και

δεν ήταν πηγάδι! Με την οι-

κονομική βοήθεια κάποιου

Σύρου πλοιοκτήτη, που κρά-

τησε την ανωνυμία του, άρχι-

σαν επιστημονικές έρευνες

από τους καθηγητές του

Ε.Μ.Π. Γιάννη Λάζαρη και Ι.

Στεφάνου, οι οποίοι απέδει-

ξαν, ότι η κατασκευή ήταν

ένα παρατηρητήριο των

ηλιακών κινήσεων. Δηλαδή

ένα τέλειο ηλιοτρόπιο, από το οποίο μπορούσαν οι πρόγονοί μας

να σηματοδοτήσουν τις εποχές του έτους, τις ισημερίες, τις τρο-

πές και τα φαινόμενα!!

Η ανακάλυψη αυτή αποδόθηκε στον φιλόσοφο Φερεκύδη, που

ήταν από τη Σύρο, την οποία ο Όμηρος την ονομάζει με το αρχαίο

της όνομα “Ορυγία”. Ο Φερεκύδης είχε ιδρύσει σχολή, ήταν δά-

σκαλος του Πυθαγόρα και σύγχρονος του Αριστομένη και του Ίωνα

σοφού Θαλή, με τον οποίο συνδεόταν με λαμπρή φιλία!

Στα αρχαιολογικά ευρήματα του Κυκλαδίτικου πολιτισμού βρέθη-

καν πολλά μικρά αγαλματάκια με ανθρώπινο σχήμα, αλλά και με

εγκυμονούσες γυναίκες, τα οποία έμοιαζαν με ειδώλια, αλλά ήταν

μικρά φορητά ηλιοτρόπια! Από τη γωνία που σχημάτιζαν οι ηλιακές

ακτίνες όταν έπεφταν πάνω στο κεφάλι του ειδωλίου, υπολόγιζαν

οι αρχαίοι Έλληνες με ακρίβεια την αλλαγή των εποχών, τις ιση-

μερίες κ.λπ.

Οταν οι ακτίνες σχημάτιζαν γωνία 28ο μοιρών είχαμε το χειμερινό

ηλιοστάσιο· 21 Δεκεμβρίου. Οταν σχηματίζαν γωνία 52 μοιρών εί-

χαμε ισημερίες.

Κοντά στο πηγάδι που ήταν ηλιοτρόπιο και το ονόμασαν “φρέαρ ή

ηλιοτρόπο του Φερεκύδη”, βρέθηκαν οι κινήσεις του ήλιου, χαραγ-

μένες σε βράχους του βουνού, οι οποίες μαζί με το φρέαρ και τα

φορητά ηλιοτρόπια δείχνουν και σήμερα τις ισημερίες (21 Δεκεμ-

βρίου η χειμερινή και 21 Μαρτίου η εαρινή), αλλά και τις εποχές

που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες!

― 21 Σεπτεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου = Φθινόπωρο

― 21 Δεκεμβρίου έως 21 Μαρτίου = Χειμώνα

― 21 Μαρτίου έως 13 Μαΐου = Ανοιξη

― 13 Μαΐου έως 3 Αυγούστου = Καλοκαίρι και 

― 3 Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου = 5η εποχή, κατά την

οποία εγκυμονεί η γη, για να γεννήσει τους νέους καρπούς και

έχουμε τα εγκυμονούντα ειδώλια!

Με ιδιωτική πρωτοβουλία ανακαλύφθηκε και αξιολογήθηκε το θαυ-

μάσιο αυτό μνημείο του αθάνατου και πρωτοπόρου Ελληνικού

πνεύματος. Σήμερα όμως ο ιερός και πνευματικός χώρος “κοσμεί-

ται” με ζωικές ακαθαρσίες, αφύλακτος και εγκαταλελειμένος!

“ΕΥΓΕ” στους αρμοδίους!!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Όλοι μας εδώ και πολλά χρόνια

περιμένουμε να ολοκληρωθεί επιτέ-

λους η ένταξη σε σχέδιο πόλης της

περιοχής της Αγίας Μαρίνας προκει-

μένου να αναβαθμιστεί η παραλιακή

περιοχή  και να προχωρήσει η δυ-

τική επέκταση του σχεδίου πόλεως

στο Κορωπί.

Η Δημοτική Αρχή του κου Δημή-

τρη Κιούση ανέλαβε το 2011 τη δι-

οίκηση του Δήμου με την υπόσχεση

να τις προχωρήσει γρήγορα. Δυστυ-

χώς όμως με την πρακτική της και

με επικίνδυνους χειρισμούς προκα-

λεί σημαντική καθυστέρηση με

άγνωστο χρόνο ολοκλήρωσης των

διαδικασιών.

Σε συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου τον περασμένο Φε-

βρουάριο & Μάρτιο παρά τις αντιρ-

ρήσεις και παρατηρήσεις μας η

Δημοτική Αρχή αποφάσισε με το

σαθρό επιχείρημα της συντόμευσης

των διαδικασιών να γνωμοδοτήσει

προς την Περιφέρεια Αττικής, ο

υπολογισμός των εισφορών σε γη

να γίνει σύμφωνα με το παλαιό

Νόμο 1337/1983 συνυπολογίζοντας

και εκτάσεις ρεμάτων, αντί με τον

πρόσφατο Νόμο 4315/2014. Σημει-
ώνουμε ότι ο νέος νόμος 4315/2014
είναι σαφώς δικαιότερος και αναλο-
γικότερος αφού λαμβάνει υπόψη
του τη σημερινή κατάσταση των
ιδιοκτησιών. Είναι χαρακτηριστικό
ότι με τον παλαιό νόμο 1337/1983
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συμ-
πολιτών μας που χάνουν εντελώς
τις ιδιοκτησίες, που απέκτησαν με
κληρονομιά ή αγορά, καθώς η ει-
σφορά σε γη υπολογίζεται στο σύ-
νολο των ιδιοκτησιών του
προηγούμενου ιδιοκτήτη όπως ήταν
διαμορφωμένη το 1982(!).

Οι γνωμοδοτήσεις αυτές όπως

ήταν αναμενόμενο απορρίφθηκαν,

για την 3η γειτονιά της Αγίας Μαρί-

νας και τη δυτική επέκταση του σχε-

δίου πόλεως στο Κορωπί, (οι οποίες
δεν έχουν ακόμα εγκεκριμένη με
Προεδρικό Διάταγμα πολεοδομική
μελέτη), ως μη νόμιμες από την Πε-

ριφέρεια Αττικής (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:

78ΝΗ7Λ7-6ΑΖ, 6ΙΥΤ7Λ7-5Υ4). Το

αποτέλεσμα είναι τα σχέδια πόλεως

να βαλτώνουν για άγνωστο χρονικό

διάστημα μέχρι η Δημοτική Αρχή να

σκεφθεί(…) τις επόμενες ενέργειές

της κρατώντας τους πολίτες ανενη-

μέρωτους.

Δυστυχώς για μια ακόμα φορά

οι ερασιτεχνισμοί και η προχειρό-

τητα της Δημοτικής Αρχής καθυστε-

ρούν κρίσιμες αναπτυξιακές

παρεμβάσεις στο Δήμο μας και δη-

μιουργούν πολλά ερωτήματα και

υποψίες. Την καλούμε να σοβαρευ-

θεί πριν η περιοχή μας καταδικαστεί

σε μόνιμη υποβάθμιση.

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου

protovouliapolitonkoropiou@gmail.co

Ο  Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν.

Κιούσης προέβη στην ακόλουθη δή-

λωση,  σχετικά με ανακοίνωση της αν-

τιπολίτευσης (4.12.2015) για δήθεν

πρόβλημα στις πολεοδομικές μελέτες

από τον Απρίλιο και Ιούλιο του 2015 (!)

λόγω κάποιας απόφασης εντεταλμένου

περιφερειακού συμβούλου Αττικής που

δεν αφορά τις εγκρίσεις των Πολεοδο-

μικών μελετών, τόσο της Γ΄ Γειτονιάς

Αγία Μαρίνας όσο και της επέκτασης

πόλεως Κορωπίου:

«Κατανοώ την αδυναμία άσκησης ου-

σιαστικής αντιπολίτευσης από τον συν-

δυασμό της Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Όμως η άγνοια  δεν δικαιολογείται.

Όταν μάλιστα υπάρχουν πολλοί μηχανι-

κοί και τεχνικά γραφεία στο Κορωπί που

θα μπορούσαν να συμβουλευτούν. Με

μεταχρονολογημένες ειδήσεις για δια-

φορετικές ερμηνείες ισχύος νομοθετη-

μάτων και τυπικές αποφάσεις οργάνων

της περιφέρειας Αττικής που δεν αφο-

ρούν ούτε κατ΄ουσίαν την έγκριση των

πολεοδομικών μελετών, τόσο  της Γ΄

Γειτονιάς Αγ. Μαρίνας όσο και της επέ-

κτασης πόλεως Κορωπίου -που αναμέ-

νονται να δημοσιευτούν στο Φύλλο της

Εφημερίδας της Κυβέρνησης-περισσό-

τερο εκτίθενται παρά ασκούν τον θε-

σμικό τους ρόλο. Όταν μάλιστα οι

μελέτες αυτές έχουν λάβει θετική γνω-

μοδότηση από το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας. Σε καμμία περίπτωση ο

τρόπος υπολογισμού των εισφορών πο-

λεοδόμησης –με τον παλιό ή τον νέο

νόμο-δεν επηρεάζει τη δημοσίευση σε

Φ.Ε.Κ των μελετών! Έχει σχέση μόνο

με την Πράξη εφαρμογής που έπεται

της δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ!

Επιπλέον,  σας  γνωστοποιώ ότι πλη-

ρούνται όλες οι προϋποθέσεις περί υπα-

γωγής των Πράξεων Εφαρμογής των

Π.Ε. 4 & 5  και τμημάτων των Π.Ε. 1 & 3

του Δήμου Κρωπίας καθώς  και της

Π.Ε.3 οικισμού Αγίας Μαρίνας  στις

προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς

γης των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 & 7

του άρθρου 1 του Ν. 4315/2014, εφόσον

ανήκουν  στις εκκρεμείς διαδικασίες

πολεοδόμησης, γεγονός, που βρίσκεται

σε πλήρη αντίθεση με την αιτιολογία

των  με αρ. πρωτ. 68290/1-04-2015 και

96906/07-07-2015 Αποφάσεων του εντε-

ταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου

Αττικής που κρίνονται ως μη νόμιμες.

Για τις αποφάσεις αυτές έχουν υποβλη-

θεί αίτηση θεραπείας και  σχετικό ερώ-

τημα προς το Υπουργείο

Περιβάλλοντος.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία έγκρισης

των πιο πάνω πολεοδομικών μελετών

(Π.Μ.) σας ενημερώνω  ότι: 

Οι Πολεοδομικές Μελέτες δεν υπογρά-

φηκαν,  το έτος 2014, από τον τότε

Υπουργό Περιβάλλοντος παρά τις θετι-

κές γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ. 

Αντίθετα, και οι δύο Πολεοδομικές Με-

λέτες (Π.Μ)  υπογράφηκαν από την Υπη-

ρεσιακή Κυβέρνηση στις 4-9-2015 και

μάλιστα  η Π.Μ της  Γ΄ Γειτονιάς Αγίας

Μαρίνας είχε φθάσει στο στάδιο υπο-

γραφής της από τον Π.τ.Δημοκρατίας.

Μετά τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμ-

βρίου 2015, η μεν Π.Μ. Επέκτασης του

Κορωπίου αφού υπογράφηκε εκ νέου

από τους δύο Υπουργούς Περιβάλλον-

τος βρίσκεται στο στάδιο νέας επεξερ-

γασίας της από το ΣτΕ για τυπικούς

λόγους (λόγων νέων προσώπων & αρμο-

διότητες των νέων Υπουργών).

Η Π.Μ. της Γ΄ Γειτονιάς Αγίας Μαρίνας,

αφού  υπογράφηκε εκ νέου από τον

Υφυπουργό Περιβάλλοντος  στις 25-11-

2015 βρίσκεται στο γραφείο του  Υπουρ-

γού του Υπουργείου  αυτού.

Καλύτερα θα ήταν ο συνδυασμός της

μείζονος μειοψηφίας να απευθύνει ερω-

τήματα  προς τα πρόσωπα που αποτε-

λούσαν τις   πολιτικές ηγεσίες του

αρμόδιου Υπουργείου, από το 2013 έως

και την πρώτη θητεία της νέας Κυβέρ-

νησης (Ιανουαρίου 2015!), γιατί δεν υπέ-

γραψαν τη  δημοσίευση σε ΦΕΚ, των

καθόλα νόμιμων πολεοδομικών μελε-

τών όπως, αυτών της Γ΄ Γειτονιάς

Αγίας Μαρίνας, και της Π.Μ επέκτασης

του πόλης Κορωπίου. Μελέτες που υπέ-

στησαν, τόσο τη βάσανο της Δικαστικής

κρίσης  όσο και της δημόσιας κρίσης

από τους δημότες και τους κατοίκους.

Ποια συμφέροντα μπορεί να συντέλεσαν

στην αδικαιολόγητη αυτή καθυστέ-

ρηση;».

ΑΣΤΟΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΑΛΤΩΝΟΥΝ  

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΣΕ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΚΟΡΩΠΙ

Στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για ...σκοινί
"Γιατί δεν υπέγραψαν το ΦΕΚ ούτε το  2013 

ούτε τον Ιανουάριο του 2015” απαντά ο δήμαρχος
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Τη δημιουργία ενός μοναδικού καταδυτικού πάρκου,

εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας, στον ευρύτερο

χώρο του Ευβοϊκού κόλπου δρομολόγησαν η Περιφέ-

ρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού με τους Δή-

μους  Λαυρεωτικής και Μαραθώνα.  

Για το καταδυτικό πάρκο υψηλότατων προδιαγραφών

(ένα «υποβρύχιο μουσείο») με περιεχόμενο  ναυάγια

από τους ύστερους αρχαϊκούς χρόνους έως και τους

βυζαντινούς, χαρτογραφημένα από την Εφορία Ενα-

λίων Αρχαιοτήτων ήδη από το 2006, αλλά και παράλ-

ληλη ανάδειξη του μοναδικού σε ποικιλία

υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής. Ήδη με το ΦΕΚ

2069/Β/21-9-2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυ-

ξης-οριοθέτησης 19 ενάλιων χώρων στη θαλάσσια

περιοχή του Ν. Ευβοϊκού για την αποτελεσματικό-

τερη προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων. Eχουν

ήδη προωθηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, για

την άμεση υλοποίηση του έργου. 

Το πάρκο θα αποτελείται από έξι επισκέψιμους χώ-

ρους: Νησιωτικό σύμπλεγμα Στύρων, Νήσος Καβαλ-

λιανή – Όρμος Αλμυροποτάμου, Νησιωτικό

σύμπλεγμα Πεταλιών, Πορτολάφια Εύβοιας – Νήσος

Ακιό, Μακρόνησος, Λαυρεωτική.

Πιο συγκεκριμένα, δρομολογείται η δημιουργία κατα-

δυτικού πάρκου υψηλών προδιαγραφών. 

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση της

εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών, στην

τουριστική ανάπτυξη, στην πολιτιστική προβολή των

μοναδικών ενάλιων μνημείων και στη δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας.

Στη δήλωσή της η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου ση-

μείωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα δρομολογούμε μια
εξαιρετική υπόθεση, πρόκειται για καταδυτικό πάρκο,
ένα υποβρύχιο μουσείο αρχαίων ναυαγίων. Όταν οι
δημόσιοι φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, οι
Δήμοι και η Περιφέρεια Αττικής θέλουν τότε και μπο-
ρούν. Αθόρυβα, χωρίς υστεροβουλίες και τυμπανο-
κρουσίες, μήνες τώρα εργαζόμαστε για ένα αίτημα
δεκαετιών. 
Πρόκειται για μια πρόκληση και ταυτόχρονα μια ευ-
καιρία. Μια πρόκληση γιατί επιτέλους η πατρίδα μας
μπορεί και πρέπει να μπει στον παγκόσμιο χάρτη του
καταδυτικού τουρισμού και βεβαίως αποτελεί μια ευ-
καιρία, όσον αφορά στην ανάταξη συνολικά της ελ-
ληνικής οικονομίας. 
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό Πο-
λιτισμού κ. Μπαλτά, καθώς και τον προκάτοχό του
τον κ. Ξυδάκη, από τον οποίο πήρε τη σκυτάλη, για
όλο αυτό το χρονικό διάστημα που εργαστήκαμε από
κοινού για ένα σπουδαίο σχέδιο. 
Ευχαριστώ και τους δυο Δημάρχους, το Δήμαρχο
Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και Μαραθώνα Ηλία
Ψηνάκη, που από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συ-
νέργεια, ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να μπορέ-
σουμε να βάλουμε την πατρίδα μας στον παγκόσμιο
χάρτη του καταδυτικού τουρισμού». 

Από την πλευρά του ο υπουργός Πολιτισμού, Αριστεί-

δης Μπαλτάς, υπογράμμισε τη σημασία και την πρω-

τοτυπία της πρωτοβουλίας καθώς και την

αποτελεσματικότητα της συνεργασίας με την Περι-

φέρεια και τους δύο δήμους. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς δε-

σμεύεται και καλωσορίζει τη μεγάλη αυτή πρόκληση.

«Μια τέτοια πρωτοβουλία για ένα “υποβρύχιο μου-
σείο”,  έρχεται να εναρμονιστεί ανεμπόδιστα με το
πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο της περιοχής,  με το
αρχαιότερο θέατρο στον κόσμο, αυτό του Θορικού
αλλά και το Ναό του Ποσειδώνα», δήλωσε. 

Τέλος, οι δήμαρχοι Μαραθώνα και Λαυρεωτικής, τό-

νισαν ότι το καταδυτικό πάρκο θα έχει ευεργετικά

οφέλη, τονώνοντας τις τοπικές οικονομίες και τον

τουρισμό.

Καταδυτικό πάρκο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Αττική

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης ενάντια στις κατασχέσεις και τους πλειστηρια-

σμούς, πραγματοποίησε την πρώτη ανοιχτή, δημόσια,

ιδρυτική συγκέντρωσή της, την Κυριακή 6 Δεκέμβρη

στην Πνευματική Εστία Βούλας.

Στην εκδήλωση, στην οποία προσκεκλημένοι ομιλητές

ήταν η ΤΩΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ από τη συλλογικότητα «ΠΛΕΙ-

ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ-STOP» και ο δικηγόρος ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑ-

ΛΑΣ, συμμετείχαν δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι

έλαβαν το λόγο με διευκρινιστικές ερωτήσεις προς

τους ομιλητές, αλλά και τοποθετήσεις-προτάσεις για

την καλύτερη οργάνωση της μεταξύ μας αλληλεγγύης

και της συλλογικής άμυνας απέναντι στις επιθέσεις κυ-

βέρνησης-τραπεζών-δανειστών, που έχουν κοινό σκοπό

την υφαρπαγή των περιουσιών μας, μετά την επί εξαε-

τία συνεχιζόμενη καταλήστευση των εισοδημάτων μας.

Στο τέλος της συνέλευσης, εγκρίθηκε ομόφωνα από

τους παρισταμένους το παρακάτω ψήφισμα - απόφαση:

Ψήφισμα συνέλευσης 6ης Δεκεμβρίου 2015

Η συνέλευση ενέκρινε τα αιτήματα:

1. Θέσπιση ακατάσχετου πρώτης κατοικίας

2. Αναδρομική κατάργηση ρητρών ξένου νομίσματος

3. Κατάργηση μνημονιακών νόμων (κώδικας δεοντολο-

γίας,  κώδικας πολιτικής δικονομίας)

4. Κατάργηση εισπρακτικών εταιρειών

5. Σεισάχθεια

6. Απαγόρευση μεταβίβασης δανείων στα κοράκια

7. Αναστολή πλειστηριασμών επαγγελματιών, αγροτών

και για χρέη που αφορούν στεγαστικά δάνεια

Επίσης η συνέλευση αποφάσισε να στηρίξει τα παρα-

κάτω κινηματικά μέτρα:

- καταλήψεις τραπεζών

- θέσπιση ομάδων επιφυλακής

- αποκλεισμοί ειρηνοδικείων

- ενημέρωση για τα δάνεια στις γειτονιές

Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ενάντια σε Κατασχέσεις & Πλειστηριασμούς 

Ιδρυτική συγκέντρωση Πρωτοβουλίας ενάντια στις κατασχέσεις και τους 

πλειστηριασμούς από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Απολογισμός περαγμένων πραγματοποι-

ήθηκε, όπως είχε προγραμματιστεί, την Τε-

τάρτη 9 Δεκεμβρίου στο Δήμο Κρωπίας.

Είναι ειδική συνεδρίαση που είναι υποχρέωση

του Δήμου να γίνεται, προκειμένου να ενημε-

ρωθούν οι πολίτες - δημότες για τα πεπραγ-

μένα του Δήμου για το 2014 και να ακουστεί

και ο αντίλογος της μειοψηφίας.

Οι κάτοικοι δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα

του δήμου, αν και έστειλαν προσκλήσεις προς

όλες τις κατευθύνσεις, όπως απάντησε ο δή-

μαρχος σε ερώτηση της μείζονος αντιπολί-

τευσης.

Απουσίαζε και η παράταξη της ελάσσονος

μειοψηφίας, χωρίς να έχει δηλώσει αντίθεση

προς τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Εγινε παρουσίαση των πεπραγμένων από τον

Γ. Κατημερτζόγλου και στη συνέχεια ανέ-

πτυξε ορισμένα από τα θέματα ο δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης.

Ακολούθησαν οι αντιδήμαρχοι, καθένας με

την αρμοδιότητά του (Ανδρέας Ντούνης Διοί-

κησης, Μαν. Γρινιεζάκης καθαριότητας, Αντώ-

νης Κορωνιάς Περιβάλοντος, Θεοδ. Γρίβας

Κοινωνικών Υπηρεσιών και Νικ. Γιαννάκος Τε-

χνική Υπηρεσίας)

Για τη δράση του νομικού προσώπου του

“Σφηττού” μίλησε η πρόεδρος του Αδ. Μάλ-

λιου.

Η πλειοψηφούσα παράταξη και ο δήμρχος

προσωπικά επικεντρώθηκαν στα μεγάλα έργα

που έχει προγραμματίσει ο δήμος, την αποχέ-

τευση και τις εντάξεις στο σχέδιο πόλης,

αλλά και την υλοποίηση της προεκλογικής του

υπόσχεσης ότι θα πάρει δάνειο και θα κάνει

ύδρευση και οδοποιΐα σε εκτός σχεδίου οικι-

σμούς που δεν του επιτρέπουν οι θεσμοί να

το πράξει μέσω ΕΣΠΑ.

Το δάνειο όπως ανακοίνωσε εγκρίθηκε από

την κεντρική κυβέρνηση και τα έργα θα γί-

νουν.

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Αθηνά Κιούση, επέκρινε το δήμαρχο ότι κάνει

πολιτική στην κυβέρνηση, ότι «Ολες οι προ-

ηγούμενες δημοτικές ηγεσίες κατά το δή-

μαρχο κατατρέχουν το Κορωπί» και ότι «δεν

θα απολογηθούμε για όλες τις προηγούμενες

δημοτικές αρχές».

Για το δάνειο σημείωσε ότι “με το δάνειο που

θα πάρετε θα υπονομεύσετε το Δήμο για δε-

καετίες”.

Γενικά μίλησε για προχειρότητα και ανεπάρ-

κεια στο δημοτικό έργο.

3 Εστίασε την διαφωνία της στη Νομική Υπη-

ρεσία του Δήμου που δεν έχει μόνιμο δικη-

γόρο και πληρώνει μεγάλα ποσά σε

εξωδημοτικές αναθέσεις αντί να προσλάβει

μόνιμο νομικό.

― Η αρμόδια διευθύντρια της Διοίκησης κα

Υφαντή, που βρισκόταν εκεί απάντησε ότι

έχουν κάνει πληθώρα επιστολών με το αίτημα

να τους εγκρίνουν την πρόσληψη μόνιμου νο-

μικού συνεργάτη, αλλά δεν έχουν πάρει ποτέ

απάντηση(!) Ωστόσο και ο δήμαρχος υποστή-

ριξε ότι έχουν κερδηθεί υποθέσεις του Δήμου

πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που ένας απλός

δικηγόρος δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει.

3 Η Αθ. Κιούση ζήτησε να γίνει μείωση δημο-

τικών τελών σε νοικοκυριά και σε καταστή-

ματα που δεν ρυπαίνουν.

― Ο δήμαρχος απάντησε ότι «δεν μπορούν

γενικώς να μειωθούν τα δημοτικά τέλη γιατί η

εποπτεύουσα αρχή σε πάει σύμφωνα με τα

ανταποδοτικά». 

3Η Αθ. Κιούση κατηγόρησε την πλειοψηφία,

ότι δεν επιβάλουν πρόστιμα και διακοπές σ’

αυτούς που δεν πληρώνουν νερό με αποτέλε-

σμα να συσωρεύονται τα χρέη προς το Δήμο.

― Ο δήμαρχος απάντησε ότι «δεν πάμε να κό-

ψουμε το νερό σε σπίτια. Εχουμε όμως επιβά-

λει πρόστιμα και διακοπές σε επιχειρήσεις

που κερδοσκοπούν με το νερό του δήμου».

Στο ίδιο μήκος απάντησε και ο αρμόδιος αντι-

δήμαρχος Νίκος Γιαννάκος, ότι «νερό σε οι-

κογένειες δεν κόβουμε, τελειωμένα. Ας μας
κοπούν τα χέρια καλύτερα. Δεν θα πάμε να
κλείσουμε σε σπίτια το νερό».
Για να καταδείξει το μέγεθος της οικονομι-

κρής κρίσης που βιώνουν οι πολίτες του Κο-

ρωπίου, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι το 50%

του πληθυσμού του Δήμου ασχολιόταν με

την οικοδομή και τα 170 συναφή επαγγέλ-

ματα. Είναι δραματική η κατάσταση και γι’

αυτό ο Δήμος έχει ρίξει βάρος στις κοινω-

νικές δομές, σημείωσε.

Αναφέρθηκε στα πρόστιμα που επέβαλε η

Ε.Ε. για την έλλειψη αποχέτευσης και έριξε

ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για  καθυστερή-

σεις. 

Η αποχέτευση συναντάει προβλήματα αρχαι-

ολογικά και οικονομικά και γι’ αυτό δεν μπορεί

κανείς  να  δώσει  ακριβή χρονοδιαγράμ-

ματα, απάντησε ο δήμαρχος.

Οσο για το ρέμα του Ξερέα που έχει σταμα-

τήσει το έργο, ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν

έχουν συμπεριλάβει στο σχέδιο την παροχέ-

τευση των παρόδιων οδών και αν γίνει μία με-

γάλη βροχή θα πνιγούν όλοι εκεί. Σταμάτησε

λοιπόν το έργο και πάει στο επόμενο ΕΣΠΑ

προκειμένου να γίνει παροχέτευση των πα-

ροδίων.   

Για το σχέδιο της ένταξης στο σχέδιο πόλης

3ης γειτονιάς της Αγίας Μαρίνας, που ανα-

φέρθηκε η Αθ. Κιούση, έχει ενδιαφέρον ο πα-

ρακάτω διάλογος μεταξύ του Δημάρχου και

της επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης:

― δήμαρχος: Ερχόσαστε και κάνετε ενστά-

σεις για προσωπικά σας θέματα. Και κρίνετε

αυτά που εγκρίνουν οι μελετητές και η Τε-

χνική Υπηρεσία από την προσωπική σας

άποψη.

― Αθ. Κιούση: Σοβαρολογείται, δηλαδή οι 300

άνθρωποι που χάνουν τα οικόπεδά τους, είναι

πρσωπικά συμφέροντα;

―Δήμαρχος:  Για μας προέχει το κοινό καλό.

Βάζουμε πίσω τα προσωπικά περιουσιακά

στοιχεία και ας γίνουν όλα κοινόχρηστα!

σ.σ. Ισως είναι ο μόνος Δήμος, που κάνει

απολογισμούς, όπως ορίζει ο νόμος με ειδι-

κές συνεδριάσεις και διάλογο με στην αντι-

πολίτευση και το ακροατήριο. 

Αννα Μπουζιάνη

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ

4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθε-

νοφόρο.

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

Απολογισμός Δήμου Κρωπίας σε ειδική συνεδρίαση

Διαφωνίες και αντεγκλίσεις με την αντιπολίτευση
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«Ὁ δέ Ἐπίκουρος ἔμπαλιν ὑπολαμβάνει μόνους φιλο-
σοφῆσαι Ἕλληνας δύνασθαι».
(Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, θεολόγος, 150 - 215/16, «Στρωματείς», βιβλίο 1, κεφ. 15, 67)

(= O Επίκουρος αντίθετα υποστηρίζει τη γνώμη του πως

μόνο οι Έλληνες έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα

να φιλοσοφήσουν).

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΓΑΡΓΗΤΤΙΟΣ
(342 - 271)

Όταν ο Επίκουρος αναφέρεται στη Φιλοσοφία εννοεί την Ιω-

νική Παιδεία, που χωρίς άλλο μόνο σε αστική κοινωνία μπο-

ρούσε να βλαστήσει και τέτοια ήταν μόνο η ελληνική στα

χρόνια του.

Αλλά δεν σταματά εκεί· από το Διογένη Λαέρτιο τον μέγα ιστο-

ριογράφο της φιλοσοφίας πληροφορούμαστε πως τραβούσε πιο

μακριά, υποστήριζε δηλαδή πως η σοφία δεν μπορούσε να ρι-

ζώσει σε κάθε σωματική κατασκευή, όπως και σε κάθε έθνος.

«οὐδέ μήν ἐκ πάσης σώματος ἕξεως σοφόν γενέσθαι ἄν
οὐδ᾽ἐν παντί ἔθνει»

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 10, 117).

Ο σοφός δεν γίνεται αλλά γεννιέται· πρέπει να το ‘χει στο αίμα

του. Το να αποκλείονται από τη σοφία ολόκληροι λαοί ασφα-

λώς είναι υπερβολή. Ίσως όμως να το λέει αυτό επειδή ο

μόνος πολιτισμένος χώρος τότε ήταν ο Ελληνικός.

«Ἐπίκουρος Μενοικεῖ χαίρειν.
Μήτε νέος τις ὤν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων

κοπιάτω φιλοσοφῶν· οὔτε γάρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πά-

ρωρος πρός τό κατά ψυχήν ὑγιαῖνον. Ὁ δέ λέγων ἤ μήπω τοῦ
φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἤ παρεληλυθέναι τήν ὥραν

ὅμοιός ἐστι τῷ λέγοντι πρός εὐδαιμονίαν ἤ μή παρεῖναι τήν

ὥραν ἤ μηκέτι εἶναι. Ὥστε φιλοσοφητέον καί νέῳ καί γέ-

ροντι, τῷ μέν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διά τήν

χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δ᾽ὅπως νέος ἅμα καί παλαιός ἦ διά
τήν ἀφοβίαν τῶν µελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρή τά
ποιοῦντα τήν εὐδαιµονίαν, εἴ περ παρούσης µέν αὐτῆς
πάντα ἔχοµεν, ἀπούσης δέ πάντα πράττοµεν εἰς τό
ταύτην ἔχειν.

(Διογένης Λαέρτιος βιβλίο 10, 122)

(= “Ο Επίκουρος στέλνει στον Μενοικέα χαιρετισμό.

Όταν κανείς είναι νέος, να μην αργεί να φιλοσοφεί, κι όταν

φτάσει στα γερατειά να μη λυπάται τον κόπο να φιλοσοφεί.

Γιατί κανείς δεν είναι άωρος ούτε πάρωρος για κείνο που κάνει

την υγεία της ψυχής. Όποιος λέει πως δεν είναι ακόμα ή πως

πέρασε η ώρα να φιλοσοφεί, μοιάζει με κείνον που λέει πως

δεν ήρθε ακόμα ή πως πέρασε πια ο καιρός για την ευδαιμονία.

Επομένως πρέπει να φιλοσοφεί και ο νέος και ο γέρος. Ο νέος

για να είναι νέος και γέρος μαζί με την αφοβία για κείνα που

θα ‘ρθουν. Ο γέρος για να νεάζει με την ανάμνηση των αγαθών

που χάρηκε. Πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε όσα κάνουν την

ευδαιμονία γιατί, όταν την έχουμε αυτή, τα έχουμε όλα. Όταν

πάλι τη στερηθούμε, κάνουμε τα πάντα για να την αποκτή-

σουμε). 

«Ὁ νήφων λογισμός γεννᾷ τόν ἡδύν βίον»
(Διογένης Λαέρτιος, βιβλίο 10, 132)

(= ο νηφάλιος στοχασμός γεννάει την ευτυχισμένη ζωή)

Όλη η φιλοσοφία, κατά

τον Επίκουρο πρέπει να

υπηρετεί ένα χρήσιμο

σκοπό για την ανθρώ-

πινη ζωή, διαφορετικά

αυτή δεν έχει νόημα και

σημασία.

Μάταιος - κενός είναι ο

φιλοσοφικός λόγος που

δεν θεραπεύει κανένα

ανθρώπινο πάθος, ακρι-

βώς όπως η ιατρική δεν ωφελεί παρά μόνο όταν θεραπεύει τις

αρρώστιες του σώματος, έτσι και η φιλοσοφία δεν προσφέρει

τίποτε, αν δεν απαλλάσσει την ψυχή από τα πάθη της.

Η φιλοσοφία γενικά και η ηθική θεωρία ειδικότερα είναι ανα-

γκαίο μέσο για την εξασφάλιση της ψυχικής υγείας που είναι

απαραίτητη για την ευδαιμονία του ατόμου. Ο θεραπευτικός

ρόλος της φιλοσοφίας αποβλέπει στην επιδίωξη της ευδαιμο-

νίας, που είναι και “το τέλος” (= ο σκοπός) της ανθρώπινης

ζωής.

Όποιος θέλει να ασχοληθεί ή καλύτερα να αναμετρηθεί με τον

Επίκουρο, το Γίγαντα αυτόν της πρακτικής φιλοσοφίας πρέπει

να οπλιστεί με μεγάλη δύναμη, θάρρος, παρρησία, ειλικρίνεια,

προσοχή και πίστη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί ηρά-

κλειο άθλο και πρέπει να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια,

κόπο και μόχθο.

Μια κακώς “αμφιλεγόμενη” προσωπικότητα, αφού οι απόψεις

/ θέσεις του είναι ξεκάθαρες, συνεπείς και υπεύθυνες με τον

τρόπο που έζησε.

Ο πιο διαβεβλημένος, ο πιο παρεξηγημένος, ο πιο κατασυκο-

φαντημένος φιλόσοφος, γιατί απλώς ήταν ο πιο αξιωμένος

πάντων. Εξάλλου όποιος ξεχωρίζει/διακρίνεται από το σύνολο,

τον κοινό άνθρωπο προκαλεί με τη σκέψη του, τις καινοφανείς

και ρηξικέλευθες ιδέες του, την αντίδραση των άλλων. 

Τα καρποφόρα δέντρα τα πετροβολούν.

Όλοι οι Μεγάλοι Στοχαστές ανέκαθεν έμπαιναν στο στόχα-

στρο των αστόχαστων και αποτελούσαν τον αποδιοπομπαίο

τράγο, το εξιλαστήριο θύμα, το μαύρο πρόβατο του φθόνου

τους, της αγνοίας τους, της ανεπαρκείας τους, της μισαλλο-

δοξίας τους και του φανατισμού τους.

Όσοι δεν μπορούν να τους φτάσουν ή να τους κατανοήσουν

τους κατηγορούν. Όμως αυτή είναι και η μεγαλύτερη τιμή και

αναγνώριση που τους αποδίδουν. Εμείς σεβόμενοι τη μνήμη

του ακολουθούμε πιστά την τελευταία επιθυμία που μας

άφησε στη διαθήκη του: να διαδοθούν οι ιδέες του και να μην

ξεχαστούν ποτέ.

Το να ατενίζουμε το παρελθόν ως ανάμνηση μάς προκαλεί νο-

σταλγία (ρομαντισμό) δεν ωφελεί όμως καθόλου. Είναι προτι-

μότερο να στηριζόμαστε πάνω του για να θεμελιώσουμε

οργανικά το μέλλον, υπερνικώντας όλες τις δυσκολίες του πα-

ρόντος (ρεαλισμό).

Η νοημοσύνη απαιτεί σκέψη για να επιλύσει πολύπλοκα προ-

βλήματα. Διαφορετικά είναι ανίκανη να ανελιχτεί, όταν αντι-

μετωπίζει δυσκολίες και εμπόδια.

Ποια στάθηκε η αφορμή της ενασχόλησης του Επίκουρου με

τη φιλοσοφία; Ένα τυχαίο αλλά ουσιώδους σημασίας περιστα-

τικό. Ο Επίκουρος σε ηλικία 14 ετών άκουσε τον γραμματιστή

του να ερμηνεύει τον ησιόδειο στίχο «ἐν ἀρχῇ ἐγεννήθη τό
χάος» και τον ρώτησε «ἀλλά τό χάος πόθεν ἐγεννήθη;». Ο

Γραμματιστής βρεθείς σε αμηχανία του απάντησε πως “τούτο

δεν είναι ζήτημα γραμματικού” και τον παρέπεμψε στους φι-

λοσόφους για να του λύσουν την εύστοχη απορία του.

Έτσι κατέληξε: «Λοιπόν, μόνον φιλόσοφοι θα ‘ναι στο εξής οι
δάσκαλοί μου».

Εδώ επισημαίνουμε πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος του αλη-

θινού Δασκάλου - Παιδαγωγού στην επίδραση και διαμόρ-

φωση του χαρακτήρα, του ήθους και της ψυχοσύνθεσης των

μαθητών. Γι’ αυτό πρέπει εμείς οι Δάσκαλοι, να είμαστε πολύ

προσεκτικοί και υπεύθυνοι στις παρατηρήσεις μας, θετικές ή

αρνητικές, αφού έχουμε να κάνουμε με τον ψυχικό κόσμο και

όχι με τον φυσικό ή τον τεχνολογικό.

Κάθε ψυχικός τραυματισμός παραμένει ανεξίτηλος στην ψυχή

του παιδιού / μαθητή και τον κουβαλάει μέχρι να πεθάνει.

Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φιλόλογος 

2ου ΓΕΛ Βούλας

―――――――――

* Γαληνισμός = γαλήνη, αταραξία, νηφαλιότητα.

* Πολιτικαντισμός = η αναρρίχηση στην εξουσία με αθέμιτα μέσα (δη-

μαγωγία, εκδουλεύσεις, δημόσιες σχέσεις)

* Συγχισμός = η διατάραξη της ψυχικής ηρεμίας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐπικουρισµοῦ καί Γαληνισµοῦ*

ἄρχεσθαι & 
Πολιτικαντισµοῦ*, Συγκρουσιασµοῦ

καί Συγχισµοῦ* παύεσθαι
«ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ»

«ΖΗΣΕΙΣ ΔΕ ΩΣ ΘΕΟΣ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ»

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των

Φύλων διοργανώνει δύο Πανελλήνι-

ους Διαγωνισμούς δημιουργίας αφί-

σας με σκοπό την ευαισθητοποίηση

των νέων σε θέματα ισότητας. 

Ο πρώτος διαγωνισμός απευθύνεται

σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών

μονάδων Δευτεροβάθμιας Γενικής

και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με

θέμα «Χτίζουμε την Ισότητα των
Φύλων δημιουργώντας ενάντια στα
στερεότυπα». Η Γ.Γ.Ι.Φ. καλεί τους

μαθητές και τις μαθήτριες να δημιουρ-

γήσουν πρωτότυπα έργα που θα προ-

βάλουν το πώς αντιλαμβάνονται οι

ίδιοι και οι ίδιες την έννοια της ισότη-

τας των φύλων και την εξάλειψη των

στερεοτύπων. Όλα τα έργα θα παρου-

σιαστούν σε εκδήλωση – έκθεση που

θα διοργανωθεί από τη Γ.Γ.Ι.Φ., στο

πλαίσιο της οποίας θα απονεμηθεί τι-

μητικό βραβείο στους/στις δημιουρ-

γούς των έργων που θα έχουν

διακριθεί, από την Γενική Γραμματέα

Ισότητας. Οι μαθητές/μαθήτριες των

σχολείων, που θα τύχουν διάκρισης, θα

συμμετάσχουν – με την προβλεπόμενη

συνοδεία των υπευθύνων εκπαιδευτι-

κών – σε αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο (Βρυξέλλες), Απρίλιο 2016.  

Ο δεύτερος διαγωνισμός απευθύνεται

σε φοιτητές/φοιτήτριες συγκεκριμέ-

νων σχολών των ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ

και δημοσίων ΙΕΚ και τους ζητά να συν-

θέσουν ένα έργο – αφίσα, διαλέγοντας

ανάμεσα σε δύο θέματα ή επιλέγοντας

και τα δύο. Οι αφίσες που θα επιλε-

γούν, - μία από κάθε θεματική κατηγο-

ρία - θα γίνουν οι επίσημες αφίσες της

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των

Φύλων για τη μελλοντική προώθηση

του έργου της. Οι νικητές,-τριες του

διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν ζωντανά συνε-

δρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου (Βουλή των Ελλήνων).

Τα έργα που θα προκριθούν θα παρου-

σιαστούν σε εκδήλωση που θα διοργα-

νωθεί από τη Γ.Γ.Ι.Φ., και θα

απονεμηθεί τιμητικό βραβείο στον/στη

δημιουργό που θα καταλάβει την

πρώτη θέσητηγορία.  

http://www.isotita.gr

«Χτίζουμε την Ισότητα των Φύλων δημιουργώντας ενάντια στα στερεότυπα»
Διαγωνισμός αφίσας από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

“Σπουδαίως
ζῆν”
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Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαι-
πωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Σε “ζεστό” εορταστικό κλίμα, ανάμεσα σε

μελωδίες και παιδικά χαρούμενα πρόσωπα

γεμάτα προσμονή, για τα Χριστούγεννα,

στόλισαν όλοι μαζί με… «πολύχρωμες»

ευχές το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην

Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, το μεση-

μέρι της Κυριακής, 6 Δεκεμβρίου 2015.

Μικροί και μεγάλοι, χάρηκαν από κοντά την

μαγεία των Χριστουγέννων και έδωσαν την

δική τους, ξεχωριστή ευχή, αυτές τις άγιες

ημέρες, για έναν καλύτερο κόσμο, με

Υγεία, Αγάπη και Ευδαιμονία.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι μαθητές της

πόλης και τα παιδιά των Τμημάτων, του

Προγράμματος «Αθλητισμός & Πολιτισμός

για Όλους» του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

ομόρφυναν το Δέντρο στολίζοντάς το με

τις Ευχητήριες Κάρτες που ετοίμασαν, μετά

από πρόσκληση του Δήμου Μαρκοπούλου! 

Η μεγάλη ανταπόκριση και το εντυπωσιακό

αποτέλεσμα, ξεπέρασαν και τις πιο φιλόδο-

ξες προσδοκίες. Περισσότερα από εξακό-

σια “έργα τέχνης” των παιδιών, με χρώματα,

αγάπη και δυνατά μηνύματα για Υγεία και

Ειρήνη, βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία

του Δήμου δίνοντας θετική ενέργεια σε

όλους!

H καλύτερη ζωγραφιά -που επιλέχθηκε με

δυσκολία από τα μέλη της Επιτροπής του

Δήμου Μαρκοπούλου (όλες ήταν εξαιρετι-

κές) έγινε η επίσημη εορταστική κάρτα του

Δημάρχου, με την οποία θα στείλει τις

ευχές του για τα Χριστούγεννα. 

Ως «έπαθλο», ο δημιουργός της, Παντελής

Κουγιουμτζίδης, από την τάξη Β1 του 1ου Δη-

μοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη και τα μέλη

της οικογένειάς του, θα έχουν ελεύθερη εί-

σοδο στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτε-

μις», για τη χειμερινή σεζόν 2015-2016!

Ολοι ευχήθηκαν σε όλους:  Καλά Χριστού-

γεννα 

Με «πολύχρωμες» ευχές στολίστηκε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, στo Μαρκόπουλο!
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Στο "δόκανο" του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων

Οφειλών (ΚΕΑΟ) βρίσκονται πλέον περίπου 110.000 επι-

χειρηματίες που αν και έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω

των 5.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν κατα-

βάλλουν εισφορές, είτε τηρώντας ένα διακανονισμό,

είτε με τη μορφή "έναντι" καταβολής. 

Επίσης, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται και οι

επιχειρήσεις που δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές

εισφορές ούτε καν από τον πρώτο μήνα της λειτουργίας

τους. 

Όπως αναφέρει το Capital.gr, ξεκίνησε ήδη η αποστολή

ηλεκτρονικών κατασχετηρίων από το ΚΕΑΟ προς τις ελ-

ληνικές τράπεζες -με βάση την εγκύκλιο της 4ης Δεκεμ-

βρίου- με στόχο την κατάσχεση αποταμιεύσεων όσων

οφειλετών δεν έχουν διακανονίσει τα ληξιπρόθεσμα

χρέη τους μέσω κάποιας ρύθμισης (π.χ. ρύθμιση 100 δό-

σεων, πάγια ρύθμιση κλπ.) ή δεν προβαίνουν ούτε καν

σε μία καταβολή ενός ποσού έναντι των χρεών τους. 

Οι οφειλέτες αυτοί βρίσκονται στο στόχαστρο του

ΚΕΑΟ αφού έχουν αδιαφορήσει να συμμορφωθούν με

τις προειδοποιήσεις των Ταμείων στα οποία χρωστούν

αλλά και σε εκείνες του ΚΕΑΟ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι τράπεζες "απαντούν"

αυθημερόν στο ΚΕΑΟ για το αν υπάρχει ρευστό στους

λογαριασμούς στους οποίους επιβάλλεται το κατασχε-

τήριο και τα πρώτα μηνύματα δεν είναι ιδιαιτέρως θε-

τικά. 

Τα ποσά που κατάσχονται είναι ανάλογα με το

"είδος" του τραπεζικού λογαριασμού: 
Σε περίπτωση που εντοπιστεί από μία τράπεζα "ρευστό"

στον τραπεζικό λογαριασμό ενός οφειλέτη που έχει υπο-

δείξει το ΚΕΑΟ, τότε το ΚΕΑΟ:

· θα κατάσχει άμεσα ολόκληρο το ποσό αυτό αν πρόκειται

για ένα οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό.

·  θα κατάσχει κάθε ευρώ πάνω από τα 1.250 ευρώ αν πρό-

κειται για μισθοδοτικό λογαριασμό.

Έτσι, αν ένας οφειλέτης χρωστά πχ 10.000 ευρώ και έχει

σε ένα μη μισθοδοτικό λογαριασμό του 12.000 ευρώ, το

ΚΕΑΟ θα κατάσχει τα 10.000 ευρώ. 

Αν, πάλι, ένας οφειλέτης έχει χρέος 10.000 και διατηρεί

ένα μισθοδοτικό λογαριασμό με 1500 ευρώ, θα γίνει κατά-

σχεση στα 250 ευρώ και τα υπόλοιπα 1250 θα μείνουν

ανέγγιχτα. 

Ποιοι έχουν άμεσο κίνδυνο 

Σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος του ΚΕΑΟ το οποίο μίλησε

στο Capital.gr, εκτιμάται ότι από τους περίπου 270.000 οφει-

λέτες που είναι ενταγμένοι στα "μητρώα" του εν λόγω Κέν-

τρου (με χρέη άνω των 5000 ευρώ), οι 80.000 τηρούν τον

διακανονισμό τους (πχ ρύθμιση 100 δόσεων, νέα αρχή,

πάγια ρύθμιση), ενώ άλλοι 80.000 καταβάλλουν ένα ποσό

έναντι οφειλής.

Οι δύο αυτές κατηγορίες αυτές δεν βρίσκονται πρώτες στη

λίστα για την αποστολή ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, σύμ-

φωνα με τις ίδιες πηγές. Αντίθετα, προτεραιότητα έχουν

όσοι γιγάντια ληξιπρόθεσμα χρέη και αδιαφορούν πλήρως

για τα χρέη τους. 

Η σχετική διαδικασία είχε "παγώσει " από τις αρχές Ιουλίου

μέχρι τέλη Οκτωβρίου του 2015 λόγω των capital controls

που είχαν επιβληθεί από τις 29 Ιουνίου. Ωστόσο επανήλθε

τυπικά και μάλιστα, με "ηλεκτρονικό" τρόπο, δηλαδή χωρίς

τη χρονοβόρα και οικονομικά ζημιογόνα μεσολάβηση των

δικαστικών επιμελητών! 
http://www.businessnews.gr

Στην αναβάθμιση και ανά-

πτυξη των υποδομών εκπαί-

δευσης προχωρά η

Περιφέρεια Αττικής. Συγκε-

κριμένα, η Περιφερειάρχης,

Ρένα Δούρου υπέγραψε την

πρόσκληση για την υπο-

βολή προτάσεων στο Περι-

φερειακό Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014

- 2020 προς την εταιρεία

Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.

(ΚτΥπ Α.Ε.). Οι προτάσεις

πράξεων που θα υποβλη-

θούν, πρόκειται να ενταχ-

θούν και να

χρηματοδοτηθούν στο πλαί-

σιο του Άξονα Προτεραι-

ότητας (11) «Ανάπτυξη -

Αναβάθμιση Στοχευμένων

Υποδομών Εκπαίδευσης», ο

οποίος συγχρηματοδοτείται

από το ΕΣΠΑ, με τίτλο «Πα-

ρεμβάσεις συμπλήρωσης -

βελτίωσης του δικτύου των

δημόσιων σχολικών μονά-

δων της Περιφέρειας Αττι-

κής», ενώ η

συγχρηματοδοτούμενη δη-

μόσια δαπάνη που διατίθε-

ται για την ένταξη των πρά-

ξεων ανέρχεται στο ποσό

των 50.000.000 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη πρό-

σκληση, μέσα από αιτιολό-

γηση - ιεράρχηση ως προς

τις υπάρχουσες ανάγκες σε

εκπαιδευτικές υποδομές,

επιδιώκεται η συμπλήρωση

- βελτίωση του υφιστάμε-

νου δικτύου των Δημόσιων

Σχολικών Μονάδων της Πε-

ριφέρειας Αττικής (πρωτο-

βάθμια και δευτεροβάθμια

εκπαίδευση) και συνακό-

λουθα η βελτίωση της ισότι-

μης πρόσβασης στην

εκπαίδευση (υποδομές /

υπηρεσίες), η συμβολή στη

μείωση της σχολικής διαρ-

ροής, καθώς και η βελτίωση

γενικά της ποιότητας επάρ-

κειας των παρεχόμενων

υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Aνάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών 

εκπαίδευσης στην Ανατ. Αττική

Πρόστιμο στη Vodafone

για την υπόθεση υποκλοπών!

«Πρόστιμο 50,6 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η Vodafone για την ανάμειξη

της στην υπόθεση των υποκλοπών. Στο παρελθόν είχε επιβληθεί ξανά

πρόστιμο ύψους 76 εκατ. ευρώ στην εταιρία, το οποίο όμως ακυρώθηκε»

αναφέρεται σε ανακοίνωση του «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ».

Ακόμη τονίζεται: «Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ)

επικύρωσε το πρόστιμο των 50,6 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβληθεί

στη Vodafone από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-

νωνιών (ΑΔΑΕ) το 2013, μετά την αποκάλυψη των τηλεφωνικών υπο-

κλοπών που έγιναν την διετία 2004-2005 και βγήκε στο φως της

δημοσιότητας τον Φεβρουάριο του 2006.

Η εταιρία είχε καταθέσει προσφυγή με την οποία ζητούσε την ακύρωση

του προστίμου. 

Το ΣτΕ ωστόσο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της εταιρίας. Πρό-

κειται για το δεύτερο πρόστιμο που επιβάλλει η ΑΔΑΕ στη Vodafone για

τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το πρώτο ήταν ύψους 76 εκατ. ευρώ στην

Vodafone για παράβαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινω-

νιών, ωστόσο το 2010 το πρόστιμο ακυρώθηκε από την Ολομέλεια του

Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 3319/2010), καθώς κρίθηκε ότι

οι συνεδριάσεις της ΑΔΑΕ δεν ήταν δημόσιες όπως επιτάσσει η Διεθνής

και ελληνική νομοθεσία, αλλά κεκλεισμένων των θυρών και αναπέμ-

φθηκε η υπόθεση στην ΑΔΑΕ προκειμένου να εκδώσει άλλη νέα νόμιμη

απόφαση».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
NOMOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                    
Παλλήνη,  11-12-2015   
Αρ. πρωτ.: 39206

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής επαναληπτικού 

συνοπτικού (πρόχειρου) 
διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσ-
σει ότι την 21η Δεκεμβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 π.μ.
θα διεξαχθεί επαναληπτικός συνο-
πτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός
για την ανάθεση της προμήθειας με
τίτλο «Προµήθεια Μέσων
Ατοµικής  Προστασίας των εργα-
ζοµένων του Δήµου Παλλήνης
2015 για χρονικό διάστηµα ενός
(1) έτους» προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 37.690,89€ συμπεριλαμβα-
νομένου  ΦΠΑ 23%, με δικαίωμα
προαίρεσης ποσού 5.002,90€ συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, συ-
νολικού  ποσού  συμπεριλαμβανο-
μένης της προαίρεσης 42.693,79 €
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%.
Aφορά την προμήθεια που περιλαμ-
βάνει γάντια, κράνη, άρβυλα, ασπί-
δια προστασίας κ.λ.π. συνολικού
αριθμού 1.757,00 αντικειμένων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ύψους
173,55 Ευρώ. 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗ-
ΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr,
ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,
στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604641 FΑΧ: 210-
6604615, αρμόδιος υπάλληλος κ.
Παπαιωάννου Β.).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι αναρτή-
θηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η  υπ’ αριθμ.
2571/2015/04.12.2015 (ΑΔΑ:
Ω3ΝΜ7Λ7-Β3Λ) Απόφαση της  Οι-
κονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας
Αττικής, με την οποία δίνεται  πα-
ράταση  της προθεσμίας υποβολής
προσφορών για το διαγωνισμό της
Παροχής Υπηρεσιών «ΣΗΜ-05/14:
Συντήρηση Εξωτερικών Εγκατα-
στάσεων Φωτεινής Σηματοδότη-
σης Περιφέρειας Αττικής»,
προϋπολογισμού 6.000.000,00
ευρώ (με ΦΠΑ).
Σύμφωνα με την Απόφαση ορίζεται
καταληκτική ημερομηνία και ώρα
για την ηλεκτρονική υποβολή των
προσφορών,  η 22 Δεκεμβρίου,
ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ.  
Σε περίπτωση που ζητηθούν από

τους ενδιαφερόμενους συμπληρω-
ματικές πληροφορίες ή διευκρινί-
σεις, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται
μέχρι και τις 14/12/2015 και παρέ-
χονται από την Υπηρεσία μέχρι τις
16/12/2015.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφο-
ρών, μέσω των αρμοδίων
πιστοποιημένων στο σύστημα ορ-
γάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
δηλαδή την 29 Δεκεμβρίου ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η εγκεκριμένη
διακήρυξη.
Το κείμενο της Ανακοίνωσης θα δη-
μοσιευθεί και στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση της Περιφέρειας Αττικής :
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Hλεκτρονικά τα κατασχετήρια από το ΚΕΑΟ 
Οχι πρόσφυγες στο Ελληνικό! 

Αντιδρούν οι δήμαρχοι

Την έντονη διαμαρτυρία τους με επιστολή προς τον αρ-

μόδιο Υπουργό απηύθυναν οι 4 δήμαρχοι των πόλεων

γύρω από το παλιό αεροδρόμιιο Ελληνικού (Αλίμου, Γλυ-

φάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Φαλήρου), για την

εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών που εγκαθιστά

η κεντρική κυβέρνηση: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά αν-
τίθετοι. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο χώρος του
πρώην αεροδρομίου σε “αποθήκη ψυχών”, αφού δεν πλη-

ροί καμία απολύτως προϋπόθεση φιλοξενίας» τονίζουν.

“Oυδέν μονιμότερον του προσωρινού”, όπως απέδειξε και

η παρούσα κυβέρνηση, αφού στο Ταε Κβο Ντο μπήκαν για

λίγες ημέρες και βρίσκονται εκεί 3 μήνες.

Ο Αλ. Τσίπρας επετέθη στους δημάρχους μιλώντας για

λαϊκισμό, «Τώρα θα αρχίσουν τώρα κάποιοι δήμαρχοι να
λαϊκίζουν και να λένε να πάνε οι πρόσφυγες σε διπλανό
δήμο», ενώ η ΚΕΔΕ προσανατολίζεται σε κινητοποιήσεις

από την ερχόμενη Δευτέρα.
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Η έκθεση για την "πρόληψη της ριζο-

σπαστικοποίησης και τη στρατολό-

γηση Ευρωπαίων πολιτών σε

τρομοκρατικές οργανώσεις" που ψη-

φίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου, στο

Στρασβούργο, χρησιμοποιεί το πρό-

σχημα της "τρομοκρατίας" για να γι-

γαντώσει ακόμη περισσότερο τους

κατασταλτικούς μηχανισμούς και

μέσα της ΕΕ, που στοχοποιούν ουσια-

στικά το εργατικό - λαϊκό κίνημα και

τους αγώνες του. Τα παραπάνω υπο-

γραμμίζει η Ευρωκοινοβουλευτική

ομάδα του ΚΚΕ αιτιολογώντας την

ψήφο της κατά της σχετικής έκθεσης

και τονίζοντας τα εξής:     

«Η έκθεση κλιμακώνει την "αντιτρο-

μοκρατική υστερία", βάζοντας στο

επίκεντρο τη "ριζοσπαστικοποίηση"

που εδώ και χρόνια αποτελεί την

αιχμή του δόρατος της "αντιτρομο-

κρατικής πολιτικής" της ΕΕ. Ο ριζο-

σπαστισμός από έννοια που

συνδέεται με τη χειραφέτηση από την

αστική ιδεολογία και την πάλη για κοι-

νωνική πρόοδο και αλλαγή μετατρέ-

πεται από τα όργανα της ΕΕ και το

αστικό πολιτικό προσωπικό σε συνώ-

νυμο της "τρομοκρατίας" και της "μι-

σαλλοδοξίας". 

Επιβεβαιώνεται έτσι η τεκμηριωμένη

θέση του ΚΚΕ ότι πραγματικός στό-

χος της "πάλης κατά της τρομοκρα-

τίας" δεν είναι οι εγκληματικές

συμμορίες "τζιχαντιστών" και άλλων

παρόμοιων δημιουργημάτων της ΕΕ

και των συμμάχων της, ΗΠΑ και

ΝΑΤΟ, που τους εξόπλισαν και τους

στήριξαν ως όργανα των ιμπεριαλι-

στικών σχεδίων τους, αλλά το εργα-

τικό - λαϊκό κίνημα που αντιπαλεύει

την καπιταλιστική βαρβαρότητα. 

Το αποδεικνύει και η ίδια η έκθεση η

οποία για την αντιμετώπιση της "ριζο-

σπαστικοποίησης" καλεί να ενισχυθεί

το ήδη γιγάντιο πλέγμα καταστολής

της ΕΕ (Europol, Eurojust, συστήματα

φακελώματος Σέγκεν, VIS, SIENA

κ.ά., "Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομο-

κρατίας") και με νέους μηχανισμούς

και μέσα: Ειδική υπηρεσία της Europol

και των κρατών μελών για την παρα-

κολούθηση του διαδικτύου, ηλεκτρο-

νικό φακέλωμα επιβατών (PNR),

ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων

με όλες τις μυστικές υπηρεσίες του

κόσμου, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμ-

μές που προσκαλούν τους εργαζόμε-

νους να γίνουν χαφιέδες, μετατροπή

της εκπαίδευσης σε όργανο προπα-

γάνδας των "αξιών" της ΕΕ και των

εκπαιδευτικών σε καταδότες "κάθε

ανησυχητικής μεταβολής στη συμπε-

ριφορά" των μαθητών τους! 

Οι λαοί πρέπει να επαγρυπνούν για να

αποτρέψουν με την πάλη τους αυτό

το εφιαλτικό σχέδιο που προετοιμά-

ζουν ΕΕ και κυβερνήσεις για να αλυ-

σοδέσουν τους λαούς, για την

καταστολή των δικαιωμάτων και των

αγώνων τους".                          

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ

Αγγελιόσημο: 

Τέλος από το 2016;

Τη δέσμευση για κατάργηση του αγγελιοσήμου από

1/1/2016 φαίνεται πως έχει αναλάβει έναντι των εταίρων-

δανειστών η ελληνική κυβέρνηση.

Αυτό προκύπτει από όσα αναφέρονται σε έγγραφο της

Κομισιόν που αφορά τις δράσεις της Ελλάδας αναφορικά

με την πρώτη λίστα προαπαιτούμενων του Οκτωβρίου και

των όρων προσαρμογής στον οικονομικό τομέα.

Αναλυτικότερα, στο 25ο προαπαιτούμενο της πρώτης λί-

στας, το οποίο είναι ακόμα σε εκκρεμότητα και προβλέπει

την ενοποίηση όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ

(Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), επισημαίνεται

μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για κατάρ-

γηση τoυ αγγελιοσήμου.

Στο έγγραφο γίνεται αναφορά σε memo, με το οποίο η

ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για «την υιοθέτηση νο-

μοθεσίας που θα καταργεί τους φόρους υπέρ τρίτων (nui-

sance charges) για τους δημοσιογράφους, με εφαρμογή

από 1η Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της ευρύτερης με-

ταρρύθμισης του ασφαλιστικού, που αναμένεται τις επό-

μενες εβδομάδες και θα επικαλείται δικαστικές

αποφάσεις για παλαιότερες ασφαλιστικές μεταρρυθμί-

σεις και θα  πορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη ανα-

θεώρηση εισφορών και οφελών και για αυτήν την ομάδα

εισφερόντων».
advertising.gr

Εντυπωσιακά είναι τα συμπεράσματα της διαδικτυακής

έρευνας που διεξήγαγε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών (ΕΕΑ 30/11-7/12) σχετικά με τις χρεώσεις για την

χρήση των POS από τις επιχειρήσεις.

Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων επιβεβαιώνονται

πλήρως οι θέσεις που έχει εκφράσει το ΕΕΑ περί υπερβο-

λικών χρεώσεων από τις τράπεζες και τις ιδιωτικές εται-

ρείες για την παροχή και χρήση των POS.

Το 40% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα

προμηθεύθηκε τα μηχανάκια POS το 2015, προφανώς εξαι-

τίας της ραγδαίας αύξησης της χρήσης των καρτών λόγω

των Capital Controls.

Το 88% των επιχειρήσεων έχει προμηθευθεί το POS από

τράπεζες και το υπόλοιπο 12% από ιδιωτικές επιχειρήσεις

που δεν ανήκουν στον τραπεζικό τομέα.

Όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί για την εξόφληση της συναλ-

λαγής του Πιστωτική κάρτα, το μεγαλύτερο ποσοστό των

επιχειρήσεων χρεώνεται με σημαντική επιβάρυνση για κάθε

συναλλαγή, από 1,5% έως ακόμα και ανώτερη του 3% προ-

μήθεια.

Συγκεκριμένα:

― Το 25,5% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με προμήθεια

0,5% έως 1% επί κάθε συναλλαγής.

― Το  64,7% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με προμήθεια

από 1% έως 2,5% επί κάθε συναλλαγής (1,5% το 27,2%,

2,0% το 25,4% και 2,5% το 12,1%)

― Το  9,8% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με προμήθεια

από 3% και άνω επί κάθε συναλλαγής

Όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί για την εξόφληση της συναλ-

λαγής του Χρεωστική κάρτα, τα πράγματα είναι οριακά κα-

λύτερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων

χρεώνεται σε κάθε συναλλαγή με προμήθεια από 1,5% έως

και άνω του 3%.

Συγκεκριμένα:

― Το 34,8% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με προμήθεια

0,5% έως 1% επί κάθε συναλλαγής.

― Το  60,7% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με προμήθεια

από 1% έως 2,5% επί κάθε συναλλαγής (1,5% το 25,4%,

2,0% το 25,0% και 2,5% το 10,3%)

― Το  4,5% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με προμήθεια

από 3% και άνω επί κάθε συναλλαγής

Οι ανωτέρω προμήθειες υπολογίζονται στις συναλλαγές

με τον ΦΠΑ καθιστώντας ακόμα πιο δυσβάσταχτη την χρέ-

ωση της επιχείρησης, αφού ο ΦΠΑ θα αποδοθεί ολόκληρος

στο Δημόσιο. 

Για να γίνει κατανοητό, σε μια συναλλαγή που ο ΦΠΑ είναι

23%, αν η τράπεζα χρεώσει προμήθεια 2,5% επί του συνο-

λικού ποσού, η τελική επιβάρυνση της επιχείρησης είναι

3,07%.

Πέραν όμως των ανωτέρω δυσβάσταχτων προμηθειών, το

27,7 των επιχειρήσεων χρεώνεται επιπλέον ένα ποσό για

κάθε συναλλαγή (πλέον της προμήθειας) και το 21,4% των

επιχειρήσεων έχει επιπλέον χρέωση για να μεταφερθούν

τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. 

Και οι χρεώσεις δεν σταματάνε εδώ. Μεγάλο μέρος των

επιχειρήσεων χρεώνεται με ετήσια συνδρομή για την

χρήση του POS, επιπλέον όλων των ανωτέρω χρεώσεων.

Ενός POS που το 30% των ερωτηθέντων κατέβαλε για την

αγορά του 100€-500€!!!.

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν επίσης για τους λό-

γους που μια επιχείρηση σήμερα δεν έχει εγκαταστήσει

ακόμα POS για να δέχεται πληρωμές με κάρτες. Η συντρι-

πτική πλειοψηφία των σχετικών απαντήσεων δηλώνει ως

λόγο την έλλειψη επιθυμίας εκ μέρους της επιχειρήσεις να

τοποθετήσει POS.

Οι επιχειρήσεις που αιτήθηκαν και έλαβαν αρνητική απάν-

τηση δηλώνουν, το 44,9%, ως αιτία απόρριψης της αιτή-

σεως τους τα δυσμενή στοιχεία της επιχείρησης. Το 55,1%

όσων έλαβαν αρνητική απάντηση δηλώνουν ότι δεν έλαβαν

καμία δικαιολογία για την απόρριψη.

Το Ε.Ε.Α., από τις πρώτες ημέρες των Capital Controls και

της εκτόξευσης της χρήσης καρτών από τους καταναλω-

τές, επεσήμανε το οξύτατο πρόβλημα των υπερβολικών

χρεώσεων. Μέσα στη δυσμενή οικονομική συγκυρία χιλιά-

δες επιχειρήσεις απειλούνται με λουκέτο εξαιτίας των

υπερβολικών χρεώσεων από τις τράπεζες και τις ιδιωτικές

εταιρείες που προσφέρουν τα POS.

Με δεδομένο ότι από τις 9/12/2015 καθίσταται υποχρεωτι-

κός ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πλη-

ρωμών με κάρτες, που ορίζει ως μέγιστη χρέωση για τις

διατραπεζικές συναλλαγές με τις πιστωτικές και τις χρεω-

στικές κάρτες ποσοστό 0,3% και 0,2% αντίστοιχα, θεω-

ρούμε απαράδεκτες κάθε είδους χρεώσεις που ξεπερνάνε

κατά πολύ τις χρεώσεις αυτές.

Ιδίως όταν οι συναλλαγές αυτές δεν εμπεριέχουν κανένα

ρίσκο για τις τράπεζες.

Το Ε.Ε.Α. είναι αποφασισμένο να υπερασπίσει τα συμφέ-

ροντα των μελών του στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Στα πλαίσια

αυτά, και εάν δεν υπάρχει άμεση προσαρμογή των υπερβο-

λικών χρεώσεων, το Ε.Ε.Α θα εξετάσει κάθε δυνατότητα

που δίνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ακόμα και την συνεργα-

σία με ξένα πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή POS με ση-

μαντικά χαμηλές χρεώσεις για τα μέλη του.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

«Η έκθεση της Ε.Ε. κλιμακώνει την αντιτρομοκρατική υστερία” 

Yπερβολικές οι χρεώσεις των πιστωτικών καρτών
Kαταδεικνύει Έρευνα του Ε.Ε.Α. 
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Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους, καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     |     ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι,   4/12/2015   |   Αρ. Πρωτ.:36083                                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:  Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 303.145,80€ (Α.Μ. 70/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία σα-
ράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκ-
δόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 26/01/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα : 29/01/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 4/02/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο μίας ή περισσό-
τερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α  (ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt) 203.090,00 2.030,90
ΟΜΑΔΑ Β [ΚΑΠΑΚΙ (ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ) ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΩΝ] 11.730,00 117,30
ΟΜΑΔΑ Γ  (ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ( ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) 7.500,00 75,00
ΟΜΑΔΑ Δ   (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 280 lt, 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ) 24.140,00 241,40
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», «ΕΒΔΟΜΗ», «ΑΥΓΗ» & «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ». (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023893-842).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   |    Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr    -   "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  8-12-2015
Aρ. Πρωτ.:  53916

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  προκηρύσσει επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ -
ΕΚΡΟΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με
α/α 68/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 19.999,80€  (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Προμήθεια αντλίας καυσίμων ανεφοδιασμού οχημάτων 

του Δήμου – Σύστημα εισροών – εκροών. 1 16.260 16.260 €
CPVS:42122180-5                    
Φ.Π.Α.23% :                        3.739,80 € 
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :             19.999,80 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 325,20 €.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  68/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 46058/20-10-2015 (ΑΔΑ: ΨΝΥ6ΩΨΖ-ΤΣ1) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 18-12-
2015 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 14-12-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής      |     Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών       |      Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,   www.vvv.gov.gr
Βούλα:  7-12-2015      |     Aρ. Πρωτ.:  53483

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
με α/α 116/2015 μελέτης της , προϋπολογισμού 39.469,47€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ LAPTOP 15,6”

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 641,78 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
Αν η προσφορά αφορά μία εκ των δύο ομάδων η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προ-

ϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και συγκεκριμένα:
ΟΜΑΔΑ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ LAPTOP 15,6”: 1.050,00 € x 2% =   21,00 €
ΟΜΑΔΑ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 9.975,00 € x 2% = 199,50 €
ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΘΟΝΕΣ: 750,00 € x 2% =   15,00 €
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: 1.535,00 € x 2% =   30,70 €
ΟΜΑΔΑ Ε. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΝΗΜΕΣ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ: 550,00 € x 2% =  11,00 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΝΗΜΕΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (SERVERS): 1.980,00 € x 2% =   39,60 €
ΟΜΑΔΑ Ζ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΑΡΩΣΗΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ & ΦΑΞ: 15.300,00 € x 2% = 306,00 €
ΟΜΑΔΑ Η. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: 949,00 € x 2% =   18,98 €

H προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κα-
νονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  116/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
52794/1-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ91ΩΨΖ-7Τ6) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 22-12-2015 και
ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός
θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 14-12-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
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ZHTΕΙΤΑΙ προς Ενοικίαση διαμέρισμα 70 έως 80

τ.μ. από Ελληνίδα με εγγυήσεις και για μακροχρό-

νια μίσθωση. Τηλ. 210 8994.116

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣBazaar Ζωοφιλικής Ενωσης Ηλιούπολης

ΑΔΑ:6ΘΘΤΩΛ6-53Ω  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 09-12-2015
Αρ. Πρωτ.: 23552
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682 
FAX  : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
τροφίμων, αναψυκτικών κλπ.» για
τα τμήματα 1, 2, 3, 4 και 5 όπως
αναφέρονται στην ΟΥ/04/2015 με-
λέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι
τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της μελέτης που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Όρων Διακήρυξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο, είτε για κάθε ένα
από τα τμήματα των ειδών, είτε για
οποιοδήποτε μεταξύ τους συνδυα-
σμό. Κάθε άλλη προσφορά απορ-
ρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γί-
νονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 18 Δεκεμ-
βρίου 2015 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 18 Δεκεμ-
βρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετω-
πίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπο-
λογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 59.978,54€
πλέον ΦΠΑ δηλ. 71.419,93€ με
ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή-μεγαλύτερο ποσο-
στό έκπτωσης. Πληροφορίες
στους Αναλυτικούς όρους Διακή-
ρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Στις 12&13 Δεκεμβρίου σας

περιμένουμε, όπως κάθε

χρονιά, στο Χριστουγεννιά-

τικο μας παζάρι!!!

1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Ηλιού-

πολης, Γρηγορίου Αυξεν-

τίου 2, Ηλιούπολη, πίσω από

την πλατεία 28ης Οκτω-

βρίου

ΣΤΟ ΒΑΖΑΑR ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ:

Χριστουγεννιάτικα είδη

Διακοσμητικά αντικείμενα

με θέμα, σκύλο και γάτα

Χρηστικά αντικείμενα για

όλο το σπίτι

Κοσμήματα και ρούχα για 

Πρωτότυπα ρούχα και αξε-

σουάρ για τους τετράπο-

δους φίλους σας

Βιβλία και CD.

Και φυσικά τα καινούρια

μπλουζάκια και αδιάβροχα

μπουφάν του σωματείου

μας!

*Όπως και τις προηγούμε-

νες χρονιές, έτσι και φέτος,

στον μπουφέ μας θα βρείτε

φρέσκο καφέ, παγωμένα

αναψυκτικά, αλμυρά και

γλυκά εδέσματα vegeterian

και vegan, donuts και φυσικά

σκυλολιχουδιές!

Τα μέλη της Ζωοφιλικής

Ένωσης Ηλιούπολης θα σας

ενημερώνουν για τη δράση

του Σωματείου και για τα

υπέροχα, καταπληκτικά,

αξιολάτρευτα, φανταστικά

ζώα που είναι διαθέσιμα για

υιοθεσία!

*Στο φετινό χριστουγεννιά-

τικο bazaar, θα έχετε την

ευκαιρία να γίνετε εικονικός

γονιός σε κάποιο από τα

ζωάκια μας που έχουν

ανάγκη, επιλέγοντας απλώς

το ζώο που επιθυμείτε να

στηρίξετε οικονομικά και

συμπληρώνοντας το έντυπο

εικονικής υιοθεσίας.

Με το ποσό που θα επιλέ-

ξετε, βοηθάτε τα ζώα αυτά

να παραμείνουν ασφαλή

μέχρι να βρεθεί μια οικογέ-

νεια και για αυτά.

Ακόμη και αν δεν θέλετε να

ξοδέψετε πολλά χρήματα,

ελάτε να γνωριστούμε και

να περάσετε ευχάριστα ένα

πρωί ή απόγευμα, με τα παι-

διά σας ή τα σκυλιά σας ή -

ακόμα καλύτερα- με όλους

μαζί!

*Δέχονται δωρεές αντικει-

μένων που για τα ζώα σας

δεν είναι πια χρήσιμα αλλά

για τα αδέσποτα ζώα είναι

σημαντικά, 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου «Εργασίες συντήρησης
ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων οδικού δικτύου αρμοδιό-
τητας Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (2015)», με
προϋπολογισμό 1.000.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
29/12/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.
ΕΠ.)  που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην 2η τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών 
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μη-

τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν.
4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε-
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσο-
στό συμμετοχής της κάθε επιχείρη-
σης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραί-
τητο να αναγράφεται, στην περί-
πτωση δε που αναγραφεί
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχεί-
ρησης και της κοινοπραξίας. Κατη-
γορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη-
γορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο-
ρίας ηλεκρομηχανολογικών, με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας)
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
με ΚΑΕ 9789.05.004. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 16.261 ΕΥΡΩ αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-

γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
5. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 595.000,00€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18%
107.100,00€, απρόβλεπτα 15%
105.315,00€, αναθεώρηση 5.593,13
€ και Φ.Π.Α. 186.991,87€. 
7.  Η προσφορά θα υποβληθεί για
το σύνολο των εργασιών που περι-
λαμβάνονται στα τεύχη της δημο-
πράτησης.  Εναλλακτικές  προσφο-
ρές δεν επιτρέπονται. 
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δεκαοκτώ
(18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. 
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγω-
νισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου
24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διά-
στημα εννέα (9) μηνών από την ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών. 
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής 
11. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί  - Δημοπρα-
τήσεις Τεχνικών Έργων) και στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες
στα  τηλέφωνα 213 2005382, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία κα
Χρ. Μπρούλια όπου οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν τα τεύχη της δημο-
πράτησης καθώς και αριθμημένο
τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας
και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη 24/12/2015.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας καλεί τα μέλη του

να παρευρεθούν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και

ώρα 19.00 στο Ξενοδοχείο “Oasis Hotel Apartments”, Λεω-

φόρος Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Οικονομικός απολογισμός έτους 2015

2) Απολογισμός πεπραγμένων 2015

3) Συζήτηση προτάσεων μελών

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Είσοδος και παρουσία στη Γενική Συνέλευση 5 € / άτομο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική

Γενική Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔEΚΕΜΒΡΙΟΥ και

ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου

Βούλας (οδός Προόδου) με τα εξής θέματα:

1. Οικονομικό απολογισμό

2. Απολογισμό του έργου και απαλλαγή του Διοικητικού

Συμβουλίου

3. Αρχαιρεσίες και εκλογή του νέου Δ.Σ. 

Συγκέντρωση τροφίμων για την Τράπεζα του Φιλοπτώ-

χου του Αγ. Νεκταρίου
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Η έλλειψη Μαγνησίου προκαλεί μουδιάσματα, κράμπες και...
Εχετε μουδιάσματα, κράμπες, ημικρανίες, κόπωση! Σας λείπει  μα-

γνήσιο; 

Το μαγνήσιο είναι ένα ιχνοστοιχείο το οποίο υπάρχει στα οστά,

στους ιστούς και τα όργανα του σώματος.

Είναι ένα ενδοκυττάριο μεταλλικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει

να λαμβάνουμε σε συγκεκριμένες ποσότητες. Στον ανθρώπινο ορ-

γανισμό υπάρχουν πολλά βασικά μέταλλα όπως το ασβέστιο, το

κάλιο και το νάτριο, προκειμένου όμως αυτά να λειτουργήσουν

εξαρτώνται από το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο ενεργοποιεί περισσό-

τερες από 300 διαφορετικές βιοχημικές αντιδράσεις στο ανθρώ-

πινο σώμα, όλες το ίδιο απαραίτητες ώστε αυτό να λειτουργήσει

σωστά. Αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο πολύς κόσμος, η ανεπάρκεια

σε μαγνήσιο είναι πολύ συχνή ακόμα και σ’ εκείνους που το παίρ-

νουν ως συμπλήρωμα τακτικά. 

Μαγνήσιο και ασβέστιο
To μαγνήσιο εμπλέκεται στενά μαζί με το ασβέστιο στο μεταβο-

λισμό. Διανέμεται ευρέως στα μαλακά μόρια και το σκελετό, ο

οποίος περιέχει περισσότερο από το 70% της συνολικής του πο-

σότητας στο σώμα. Εάν η λήψη του μέσω της διατροφής μειωθεί,

το σώμα προστατεύεται από την απώλεια μαγνησίου μειώνοντας

την ποσότητα αυτού στα ούρα, γεγονός που επιτρέπει τη διατή-

ρηση του εν λόγω μετάλλου για μελλοντική χρήση. Το μαγνήσιο

πρέπει να είναι παρόν σε κατάλληλες ποσότητες διότι βοηθά στην

αφομοίωση του ασβεστίου. Καθώς το μαγνήσιο τείνει να απορρο-

φάται σε χαμηλά επίπεδα από τη διατροφή, η έλλειψη αυτού είναι

ευρέως διαδεδομένη.

Το μαγνήσιο ενεργοποιεί περισσότερα από 300 ένζυμα στο σώμα.

Το μαγνήσιο επηρεάζει τα χαρακτηριστικά διαβατότητας και τις

ηλεκτρικές ιδιότητες της μεμβράνης. Ελαττωμένα επίπεδα μαγνη-

σίου αυξάνουν τη μεμβρανική αγωγιμότητα ιστών, όπως η καρδιά.

Το μαγνήσιο ανταγωνίζεται το ασβέστιο για δεσμευτικές θέσεις

σε μεμβράνες και διεγείρει τη συγκέντρωση ασβεστίου από το

σαρκοπλασματικό δίκτυο. Υπομαγνησιαιμία μπορεί να επηρεάσει

η έκκριση και η δράση της PYN και να οδηγήσει σε υπασβεστιαι-

μία.

Ο οργανισμός ενός ενήλικα περιέχει γύρω στα 24 γραμμάρια μα-

γνησίου, εκ των οποίων το 65% βρίσκεται στα οστά. Περισσότερο

από το 65% της ποσότητας του μαγνησίου στο σώμα βρίσκεται

στα οστά, όπου μαζί με το ασβέστιο και το φώσφορο βοηθά στο

σχηματισμό τους και τους παρέχει ανθεκτικότητα. Το 39% στον

ιστό και τα όργανα και μόλις 1% στο πλάσμα του αίματος. Το μα-

γνήσιο παίζει καίριο ρόλο στην απελευθέρωση ενέργειας, καθώς

είναι συμπαράγοντας στις αντιδράσεις απελευθέρωσης ενέρ-

γειας. Είναι επίσης απαραίτητο για τη σύνθεση του RNA και την

αντιγραφή του DNA, π.χ. κατά την παραγωγή κυττάρων. Επιπλέον,

το μαγνήσιο είναι σημαντικό για τη λειτουργία των νεύρων και

των μυών, συμπεριλαμβανομένου και του καρδιακού μυ. Κάποιες

φορές αναφέρεται ως το μέταλλο «κατά του στρες», λόγω του

ρόλου του στη μυϊκή χαλάρωση. Επίσης, είναι απαραίτητο για την

αποκατάσταση και διατήρηση των σωματικών κυττάρων και ιστών,

καθώς αποτελεί συμπαράγοντα στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών.

Σε τι χρησιμεύει το μαγνήσιο
Το μαγνήσιο είναι:

Αγχολυτικό, Αντιφλεγμονώδες, Αντιαλλεργικό, Ρυθμιστής της

θερμοκρασίας του σώματος, Απαραίτητο για την οστεοποίηση,

Ρυθμιστής του γλυκιδικού και λιπιδικού μεταβολισμού των μυϊκών,

καρδιακών και νευρικών ιστών.

Mαγνήσιο  Μνήμη και Eγκεφαλικό
Η έλλειψη μαγνησίου στον οργανισμό μας, μπορεί να μειώνει τη

μνήμη και τις δυνατότητες μάθησης.  Το μαγνήσιο ρυθμίζει στον

εγκέφαλο υποδοχείς που έχουν καθοριστικό ρόλο στη μνήμη και

στη μάθηση. Η διατήρηση κανονικής συγκέντρωσης μαγνησίου

στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη

λειτουργία των συνάψεων του κεντρικού νευρικού συστήματος

στις οποίες βασίζεται η μνήμη μας.

Η επάρκεια μαγνησίου στον οργανισμό είναι ζωτικής σημασίας για

τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Όταν ο οργανι-

σμός έχει ανεπάρκεια μαγνησίου, τα νευρικά κύτταρα μπορεί να

μη δίνουν ή να λαμβάνουν μηνύματα, με αποτέλεσμα να γίνονται

πολύ ευαίσθητα και άκρως αντιδραστικά. Εξαιτίας αυτής της κα-

τάστασης, το άτομο γίνεται υπερβολικά νευρικό και υπερευαί-

σθητο, διακατέχεται από έντονη νευρικότητα και ανησυχία,

αντιδρά απότομα στους έντονους θορύβους και γενικά έχει την

εντύπωση πως οι θόρυβοι είναι πολύ δυνατότεροι. 

Μαγνήσιο και Stress
Σχετικά πρόσφατα αποδείχθηκε ότι σε άτομα που εργάζονται

κάτω από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (έντονος θόρυ-

βος) ή μετά από έντονη πνευματική κόπωση το Μαγνήσιο του ορ-

γανισμού τους μειώνεται επειδή αυξάνεται η αποβολή του από τα

νεφρά στα ούρα. Πράγματι σε αυτά τα άτομα, μελέτες έδειξαν ότι

η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής που περιείχαν Μαγνήσιο

βοήθησε σημαντικά την επαναφορά των επιπέδων του στο φυσιο-

λογικό και την θεραπεία των όποιων συμπτωμάτων. Επίσης, η ανε-

πάρκεια του μαγνησίου μπορεί να φέρει διαταραχές στον ύπνο,

με κυριότερες την αϋπνία, τις κράμπες, το ξύπνημα κατά τη διάρ-

κεια της νύχτας από μυικούς σπασμούς και γενικότερα μια δυσά-

ρεστη αίσθηση.

Μαγνήσιο και Ημικρανίες
Μελέτες που έγιναν σε ασθενείς με ημικρανίες απέδειξαν ότι το

επίπεδο του Μαγνησίου στο αίμα τους και στα ερυθρά τους αιμο-

σφαίρια ήταν χαμηλότερο από το φυσιολογικό. Στηριζόμενοι σε

αυτά τα ευρήματα πολλοί άλλοι ερευνητές χορήγησαν συστημα-

τικά Μαγνήσιο και κατόρθωσαν να μειώσουν την ένταση και τη

διάρκεια των κρίσεων ημικρανίας.

Μαγνήσιο και κράμπες των κάτω άκρων
Η κράμπα είναι μια παρατεταμένη και επώδυνη σύσπαση του μυός,

που συμβαίνει ως απάντηση σε ελάχιστο νευρικό ερέθισμα. Η έλ-

λειψη ενέργειας στο μυ θα έπρεπε κανονικά να οδηγεί σε αδυνα-

μία σύσπασης και όχι σε αδυναμία χαλάρωσης του μυός. Αυτό

όμως που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι, ότι στη διαδικα-

σία σύσπασης-χαλάρωσης του μυός η ενέργεια «προπληρώνεται»

για τη χαλάρωση του μυός. Έτσι, μετά τη σύσπαση απαιτείται

ενέργεια για τη χαλάρωση του μυός και αυτή η ενέργεια είναι που

θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη σύσπαση. 

Μαγνήσιο και Άσθμα
Το Μαγνήσιο έχει βρεθεί ότι αναστέλλει την σύσπαση των λείων

μυικών ινών, μειώνει έκκριση Ισταμίνης από τα Μαστοκύτταρα και

αναστέλλει την έκκριση Ακετυλχολίνης, επομένως αποτελεί χρή-

σιμο φάρμακο σε ασθενείς με βρογχική σύσπαση από Ασθμα.

Πράγματι μελέτες που έγιναν έδειξαν ότι μπορεί να βοηθήσει σε

άτομα ανθεκτικά στην κλασική θεραπεία με β-αγωνιστές, αντιχο-

λινεργικά και κορτικοστεροειδή.

Aλέξανδρος Γιατζίδης, M.D.

http://medlabgr.blogspot.com 

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Δήμος Μαρκοπούλου

Δωρεάν μαστογραφία 
Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του, ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου για δεύτερη φορά, θα φιλοξενήσει στο Δήμο

την  Κινητή Μονάδα Ψηφιοποιημένης Μαστογραφίας της

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, προκειμένου να προ-

σφέρει τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης, σε όσες γυναί-

κες, το επιθυμούν.

Η Μονάδα Ψηφιοποιημένης Μαστογραφίας θα βρίσκεται

στον χώρο του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, στις 7 και

8 Δεκεμβρίου 2015.

Όσες γυναίκες επιθυμούν να εξεταστούν, παρακαλούνται να

δηλώσουν συμμετοχή, καλώντας στο τηλέφωνο: 22990-

71706 (9 πμ- 2 μμ), προκειμένου να κλείσουν ραντεβού. Θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οδοντιατρική περίθαλψη 

σε αδύναμους πολίτες
Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής, ο Δήμος Μαρκο-

πούλου ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση εθελοντικής

προσφοράς του οδοντιάτρου Μιχάλη Ανδρέου.

Ετσι ο Οδοντίατρος  Μιχάλη Ανδρέου προσφέρει τις υπη-

ρεσίες του στο ιατρείο του, που βρίσκεται στο Πόρτο

Ράφτη, στους οικονομικά αδύναμους πολίτες και αφορούν

τη θεραπευτική οδοντιατρική περίθαλψη, με έκπτωση πε-

νήντα τοις εκατό (50%) στις τρέχουσες οδοντιατρικές

τιμές και θα δέχεται κατόπιν ραντεβού, κάθε Δευτέρα και

Τετάρτη, 9 – 11 το πρωί.

Για πληροφορίες στο παρόν Κοινωνικό Πρόγραμμα, οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Προϊστα-

μένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας Βασιλική Σταύρου,

Κοινωνική Λειτουργό, τηλ. 22990 20174. Απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για το ραντεβού, είναι η παραλαβή παραπεμπτι-

κού σημειώματος από την Κοινωνική Υπηρεσία.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συγχαίρει τον κ. Μιχάλη Ανδρέου,

για την κοινωνική του ευαισθησία και να τον ευχαριστήσει

θερμά, για την αξιέπαινη εθελοντική προσφορά του.
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Το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Ομίλου μας πλησιά-

ζει!!

Από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 έως την

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου θα σας περιμένουμε να διαλέξετε

για τους φίλους σας και τους δικούς σας όμορφα δώρα.

Χειροποίητα γλυκά, φρέσκα καθημερινά, μοναδικές Χρι-

στουγεννιάτικες διαφορετικές γεύσεις, βιολογικά, μονα-

δικά και ξεχωριστά μόνο για το Ν.Ο.Β!!!

Κεριά, χριστουγεννιάτικα δώρα για το σπίτι και για σας

και τους φίλους σας! ...αλλά και άλλα προσωπικά δώρα,

επιλεγμένα με γούστο και αγάπη για σας!

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο Ζω-

φριάς (Ανω Λιόσια), ο Παλαιστικός Σύλλογος Ραφή-

νας - Πικερμίου έκανε την υπέρβαση επιστρέφοντας

με εννιά μετάλλια!

Ηταν το καλύτερο ξεκίνημα για τη νέα αγωνιστική

χρονιά που διανύουμε δικαιώνοντας ταυτόχρονα τον

προπονητή τους Βασίλη Κολλάρο που έχει θέσει και-

νούργιους στόχους βασιζόμενος σε νέα προπονητικά

προγράμματα.

Συγκεκριμένα για τη Ραφήνα και το Πικέρμι κερδήθη-

καν τα παρακάτω μετάλλια:

1. ΚΑΦΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟ

2. ΟΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΡΓΥΡΟ

3. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ

4. ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ

5. ΜΠΕΝΤΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ

6. ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ

7. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ

8. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ

9. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΑΛΚΙΝΟ

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε το δήμαρχο Μαρκοπούλου

Σωτήρη Μεθενίτη, για την αρωγή του και ελπίζει τη

νέα χρονιά να χτιστεί το “Σπίτι της ελληνορωμαΙκής

πάλης” στη Ραφήνα.

Μεγάλη επιτυχία του Παλαιστικού Ραφήνας - Πικερμίου

“Φορτώθηκαν” χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια 

Χριστουγεννιάτικο 

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης

με τον ΠΡΩΤΕΑ Βούλας

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας διοργανώνει υπό την αιγίδα της

Ε.Ο.Κ. από την Δευτέρα 28/12 έως την Τετάρτη 30/12,

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Χριστουγέννων στο Κλειστό

Γεώργιος Γεννηματάς (Λυκούργου 17, Βούλα).

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος είναι: Εθνική Παίδων,

Εθνική Παμπαίδων, Εκπαιδευτήρια Δούκα (Παίδες), Πρω-

τέας Βούλας (Παίδες).

Υποσχονται πλούσιο  μπασκετικό θέαμα από το μέλλον

της Ελληνικής καλαθοσφαίρισης στις αθλητικές εγκατα-

στάσεις του Πρωτέα στη Βούλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων:

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  

18:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 

20:00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΤΡΙΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

18:00   ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

20:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015         

12:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

14:00   ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

16:00   ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ
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Κ.Καραμανλή 12

Βούλα 

Τηλ: 210 8991189 

Fax: 210 8991193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2016

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ι. Απολογισμός 1-1-2015 έως 31-12-2015

ΙΙ. Προϋπολογισμός 2016

ΙΙΙ. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΙΙΙI. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επι-

τροπής

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει

την επόμενη ημέρα, ήτοι την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου την ίδια

ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρ-

τία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου

που είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα, 15/10/15

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

Το πρωτοποριακό πρό-

γραμμα αυτοάμυνας, «Stay

Away», διοργανώνει ο Ορ-

γανισμός Αθλητισμού, Πο-

λιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου,

(ΟΑΠΠΑ) το Σάββατο 19

Δεκεμβρίου, στις 11.00 π.μ.

σε συνεργασία με την Παγ-

κόσμια Ομοσπονδία Krav

Maga (IKMF), στο κλειστό

γυμναστήριο «Γ. Γεννημα-

τάς» (Λυκούργου 17,

Βούλα)

Το Stay Away αφορά τη δι-

δασκαλία της αυτοάμυνας

σε γυναίκες, αλλά με έναν

ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος

λαμβάνει υπ’ όψιν του την

ψυχοσύνθεση και τις ανάγ-

κες της γυναικείας φύσης

και διδάσκεται από τον επι-

κεφαλή του τομέα Γυναι-

κών και Παιδιών της IKMF,

Σλόμι Μογιάλ.

Το πρόγραμμα αυτό, απευ-

θύνεται στις γυναίκες που

επιθυμούν να γνωρίζουν

πώς να προστατεύσουν

τον εαυτό τους, αλλά δεν

επιθυμούν να εμπλακούν

με την εκμάθηση μίας πο-

λεμικής τέχνης ή συστήμα-

τος αυτοάμυνας. Πυρήνας

του Stay Away είναι ο τρό-

πος που σκέφτεται και αι-

σθάνεται από την ίδια της

τη φύση η γυναίκα, ο ψυχι-

κός της κόσμος, η διαί-

σθησή της αλλά και οι

ιδιαίτερες ανάγκες της

όσον αφορά την προστα-

σία της. Βασισμένο σε όλα

αυτά πλέκεται ένα ολό-

κληρο σύστημα αυτοπρο-

στασίας, το οποίο διδάσκει

τις γυναίκες, πώς να διαι-

σθάνονται και να αποφεύ-

γουν τον κίνδυνο, πώς να

εκφράζουν εγκαίρως την

άρνησή τους σε καταστά-

σεις που δυνητικά μπορούν

να αποβούν επικίνδυνες

και, τελικά, πώς να αμύνον-

ται, αν όλα τα προηγού-

μενα έχουν αποτύχει.

Συμμετοχή στο σεμινάριο

μπορούν να δηλώσουν κο-

ρίτσια και γυναίκες από 15

ετών και πάνω. Η συμμε-

τοχή είναι δωρεάν και

λόγω περιορισμένων θέ-

σεων, θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας. 

Δηλώστε συμμετοχή στο

stayaway@vvv.gov.gr, 

συμπληρώσετε τη φόρμα

στο www.vvv.gov.gr, ή να

επικοινωνήσετε τηλεφω-

νικά στο 213 20 20 142 κα-

θημερινά από τις 10.00 έως

τις 13.00.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ – ΕΑΠ/ΟΧΕ)

και ο Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ, σε συνεργασία με τον οργα-

νισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διοργανώνουν την Κυ-

ριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ., στο

Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (Λεωφ.Κρυονερίου 3 –

Κρυονέρι), εκδήλωση αφιερωμένη στην 11η Δεκεμβρίου,

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ μαθητών, γο-

νέων και εκπαιδευτικών για το διαρκώς εξελισσόμενο θέμα

της παιδικής κακοποίησης και του σχολικού εκφοβισμού και

την ψυχολογική στήριξη που παρέχει η  Εθνική Τηλεφωνική

Γραμμή SOS 1056.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ) και η

ΕΑΠ/ΟΧΕ, συνεργαζόμενες για ακόμη μια φορά με τον ορ-

γανισμό του Χαμόγελου του Παιδιού, αναδεικνύουν τον

κοινωνικό τους ρόλο, αξιοποιώντας το άθλημα της χειρο-

σφαίρισης ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μι-

κρών και μεγάλων και γνωστοποιούν, μέσω της εκδήλωσης

αυτής, τη γραμμή SOS 1056 σε όλα τα τμήματα ανάπτυξης

των σωματείων χειροσφαίρισης. 

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος” γιορτάζει

την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού με ένα τριήμερο εκδη-

λώσεων στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου. Σκακιστικές μονο-

μαχίες (και όχι μόνο…) με τη συμμετοχή διακεκριμένων

σκακιστών, οι οποίοι μετατρέπουν με τη δεξιοτεχνία τους

το check-in σε... checkmate!

Για τρεις ημέρες, μια μεγάλη επιδαπέδια σκακιέρα ανοίγει

τα 64 ασπρόμαυρα τετράγωνά της, οι ίπποι στήνονται, οι

βασίλισσες κι οι βασιλιάδες παίρνουν τις θέσεις τους και

μας καλούν σε δυνατές, απρόβλεπτες και σίγουρα ανατρε-

πτικές παρτίδες σκάκι!

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

12:00 – 14:00: Επίσκεψη από τα παιδικά τμήματα σκακιστι-

κών συλλόγων / ομίλων και αναμετρήσεις. 

14:00 – 16:00: Ελεύθερο παιχνίδι για τους επισκέπτες του

αεροδρομίου.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

12:00 – 14:00: Επίσκεψη από τα παιδικά τμήματα σκακιστι-

κών συλλόγων / ομίλων και αναμετρήσεις.  

14:00 – 16:00: Ελεύθερο παιχνίδι για τους επισκέπτες του

αεροδρομίου.

Συμμετέχοντες όμιλοι / σύλλογοι: 

1. Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου

2. Σκακιστικός Όμιλος Κορυδαλλού

3. Μ.Φ.Κ Σύλλογος "Φοίβος" Πειραιά  

4. Α.Σ.Ο. Πετρούπολης "Δίας"

5. Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου 

6. Σκακιστικός Όμιλος Αιγάλεω 

7. Ε.Ο.Α.Ο "Ο Φυσιολάτρης" Νίκαιας 

8. Σύλλογος Νέου Βουτζά "Η Πρόοδος" 

9. Σκακιστικός Όμιλος Πόρτο Ράφτη-Μαρκόπουλου

Το "Let me Play" είναι η νέα διαδραστική ενότητα του “Fly

me to the Moon” που έρχεται να εκπλήξει ευχάριστα τους

επισκέπτες του αεροδρομίου μεταμορφώνοντας τον εσω-

τερικό του χώρο σε μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας με επιδα-

πέδια παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους! To “Fly me to the

Moon” αποτελεί συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα

Αθηνών και της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture.

Αναλυτικό πρόγραμμα: http://www.aia.gr και www.elculture.gr. 

Σκακιστικές μονομαχίες στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Επιμόρφωση, Παιδεία,

Αθλητισμός & Πολιτισμός

στο Δήμο Διονύσου 

Ο Δήμος Διονύσου και ο ΟΝΑΠ «Θέσπις», ανακοινώνουν

την έναρξη των Μαθημάτων -  Δράσεων, Επιμόρφωσης,

Παιδείας και Πολιτισμού, στις Δημοτικές Ενότητες.

Χορός, θέατρο, κινηματογράφος, φιλοσοφία και πολλά

άλλα οργανώνονται σε γκρουπ σε όλες τις κοινότητες

του Δήμου. Τα περισσότερα τμήματα λειτουργούν δω-

ρεάν, ενώ κάποια είναι ανταποδοτικά.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Αγ. Στέφανο 6998 015078, Ανοιξη 6998 015078

Διόνυσος 6977 913931, Δροσιά 6977 913931

Κρυονέρι 6972 713899, Ροδόπολη 6977 354792

Σταμάτα τηλ. 6981 842167

Ανακατασκευή στο Δημοτικό
Στάδιο Πεύκης 

από την Περιφέρεια Αττικής 

Τους όρους σύναψης της προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Πολι-
τιστικού οργανισμού του Δήμου Λυκόβρυσης
Πεύκης για την ανακατασκευή του Δημοτικού Στα-
δίου Πεύκης καθώς και για την αποξήλωση και αν-
τικατάσταση του χλοοτάπητα ενέκρινε ομόφωνα το
Περιφερειακό συμβούλιο μετά από εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη βορείου τομέα Γιώργου Καρα-
μέρου.
Το έργο προϋπολογισμού έως 500.000 ευρώ θα δη-
μοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί από την Περιφέ-
ρεια Αττικής στο πρώτο εξάμηνο του 2016.
Παρόντες στο Περιφερειακό συμβούλιο ήταν ο Δή-
μαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης   Τάσος Μαυρίδης που
ευχαρίστησε την διοίκηση της Περιφέρειας και εκ-
πρόσωποι δημοτικών παρατάξεων της Πόλης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καραμέρος τόνισε
μεταξύ άλλων στην την εισήγησή του:
"Φτιάχνουμε  το γήπεδο της Πεύκης που βρίσκεται
σε άθλια κατάσταση για τους δημότες της. Για τους
ερασιτέχνες αθλητές και τα σωματεία της περιοχής.
Για τα παιδιά και για όσους αισθάνονται παιδιά.
Συνεργαζόμαστε άψογα με τον Δήμαρχο και καλω-
σορίζουμε σε αυτό το πνεύμα και όσους υπονόμευ-
σαν το έργο και τις σχέσεις του Δήμου με την
Περιφέρεια με ανακοινώσεις και πλάγιες μεθόδους
που προσέκρουσαν στον τοίχο της αποφασιστικό-
τητάς μας". 

Σεμινάριο γυναικείας αυτοάμυνας στο Δήμο 3Β

Το Χάντμπολ μεταφέρει μήνυμα για «Χαμόγελο του Παιδιού» 



Ένα βιβλίο που αποσκοπεί να καταστήσει
κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη,
και μάλιστα  επιστατούσα. Είναι η κορυ-
φαία στην πυραμίδα των επιστημών…

Είναι αυτή που κατανέμει μεταξύ των κλά-
δων της επιστήμης, τα πρωταρχικά αξιώ-
ματα εκάστης.
Η φιλοσοφία είναι “μάνα και κόρη” πασών
των επιστημών.
Γεννά τις επιστήμες και τις αναπτύσσει και
αναγεννάται από τα επιτεύγματά τους.

Το βιβλίο αυτό γενικότερα είναι έργο
ζωής, μελέτης και διαλογισμού του 
συγγραφέα, Δημήτρη Ράπτη και 
“συνομιλίας” με όλα τα μεγάλα πνεύματα, 
όλων των εποχών.

Διαπερνά όλο το πλάτος της φιλοσοφίας,
υλιστικής και ιδεαλιστικής, σ' ένα διαλε-
κτικό συγκερασμό των δύο βασικών φιλο-
σοφικών ρευμάτων.

Είναι ένας καλαίσθητος τόμος 640 σελίδων
(17x24), με σκληρό εξώφυλλο, που διατίθε-
ται στην τιμή των 25€.

Κεντρική διάθεση: Στις εκδόσεις “ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ”, Παπάγου 6 Βούλα, 

τηλ. 210 8959.004, email: press@ebdomi.com (στέλεται με αντικαταβολή)

― Στα βιβλιοπωλεία της Βούλας

― Στο Πρακτορείο βιβλίου Τζανακάκης, “Παρ ημίν” Χαρ. Τρικούπη 11α, τηλ. 210 3811.201 

― “Καρδαμίτσα”, Ιπποκράτους 8 Αθήνα, τηλ. 210 3615.156

― “Βιβλιοφιλία”, Κ. Σπανού, Μαυρομιχάλη 7 Αθήνα, τηλ. 210 3623.917

[ ISBN:  978-960-7231-22-2 ]


