
Μη δημοσιοποιείτε 
στοιχεία σας στο Facebook!

Σελ. 10

Χρυσή, αργυρή και χάλκινη 
η Αναστασία  Μάντσιου στο Σκι

Νέα Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Δήμου Γλυφάδας

Σελίδα 3

Η δραχμή και το GREXIT
• H «οδός» ομαλής  μετάβασης

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

Αλαζονεία
και πολιτική

Χαιρέταγέ τους τους πεζούς
όταν καβαλικεύεις
Για να σε χαιρετούν κι αυτοί
όταν θα ξεπεζεύεις.

Κρητική μαντινάδα

Κομπασμός, μεγαλαυχία. Υπερτίμηση πραγματικών

ή νομιζόμενων προτερημάτων. Η υπεροψία και η

έπαρση (οίησις) είναι χαρακτηριστικά του αλαζόνα.

Κι όταν η ιδιότητα αυτή συμπίπτει

σε πολιτικό πρόσωπο, τότε τα αρ-

νητικά αποτελέσματα και οι εντυ-

πώσεις δεν αποβαίνουν εις βάρος

μονον του αλαζόνα, αλλά έχει αρ-

νητικές επιπτώσεις σ’ ένα μεγάλο,

ή μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-

σμού, μιας συγκεκριμένης κοινότη-

τας.

Η αλαζονεία κατατάσσεται δεύ-

τερη, αξιολογικά στον κατάλογο

των επτά θανάσιμων αμαρτημάτων1. (Κι όμως δεν

είναι ποινικά κολάσιμη πράξη ή συμπεριφοράς,

όπως και το σύνολο εξάλλου των «αμαρτημάτων»).

Η αλαζονεία στέκεται εμπόδιο στη λογική. Κι έρ-

χομαι δεύτερος και νιοστός, που το διαπιστώνω,

γιατί μεγαλύτερη βαρύτητα του δίνει ο λόγος ενός

εκ των επτά σοφών,                     Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

«Αλαζονεία, 

εμπόδιον σοφίας».
Βίας ο Πριηνεύς

(601 - 531 π.Χ.) Φιλόσοφος, 

ένας εκ των 7 σοφών.

Ποιοι υποχρεούνται, ποιοι απαλλάσσονται     Σελίδα 19

Ηλεκτρονικές Αποδείξεις
...ξεσκονίζοντας 

την ιστορία

Οι καλύτεροι
εννέα Έλληνες

αθλητές στον
κλασσικό

αθλητισμό 

Σελίδα 23

σε εθνικό νόμισμα

Γράφει ο Βασίλης Κασιμάτης
Σελίδα 16

Σελίδα 22

Εθελοντές γιατροί
στο Δήμο 3Β

Σελίδα 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

του φιλόσοφου Βία του Πριηνέως2 «Αλαζονεία, εμ-
πόδιον σοφίας».
Η αλαζονεία είναι ένας βασικός ίσως λόγος, υποκρυ-

πτόμενος και απωθούμενος ενίοτε στο υποσυνεί-

δητο, για την μη συνάσπιση των αντιμνημονιακών

κομμάτων, κινημάτων, ομάδων και ατόμων, σ’ έναν

ενιαίο αντιστασιακό φορέα. Ένα σύγχρονο ΕΑΜ

Αυτή η αλαζονεία, έντονη σε ορισμένους και ορισμέ-

νες, κατασιγασμένη σε άλλους, πιο «ταπεινούς», μαζί

με τη συνακόλουθη φιλαρχία είναι το πραγματικό εμ-

πόδιο της συσπείρωσης των δυνάμεων που βρίσκον-

ται στην αντιπέρα όχθη από τις δυνάμεις της

ενδοτικότητας, της υποτέλειας, της ατολμίας, της

ανικανότητας, της προδοσίας.

Και δεν συνασπίζονται, δεν συμπαρατάσσονται για το

κοινό συμφέρον του λαού και της πατρίδας μας, προ-

βάλλοντας προγραμματικές και ιδεολογικές μέχρι και

ιδεοληπτικές διαφορές! Ουαί. 

Ουαί υμίν και ημίν, αλαζόνες φίλαρχοι και «κολλημέ-

νοι», παραπλανημένοι και “ξέγνοιαστοι”!

Του ενός του φταίει ο... «οπορτουνισμός» των άλλων.

Του άλλου ο δογματισμός ή  οι πολλές ...σημαίες, του

τρίτου γιατί έχει στις τάξεις του τον δείνα, του πα-

ράλλου γιατί θέλει ντε και καλά, «εδώ και τώρα» να

κάνει τους Έλληνες – το 50% συν, τουλάχιστον – αρι-

στερούς... Άλλοι γιατί θεωρούν ότι η «αριστερά» είναι

έτσι ή αλλιώς.

Συνάνθρωποι, συνέλληνες, πάρτε το χαμπάρι. Με την

εμμονική και ουτοπική αδιαλλαξία σας ενισχύετε τον

αντίπαλο, τον εχθρό. Γιατί εχθρός είναι αυτός που

εξαθλιώνει και ποδηγετεί το λαό, ξεπουλάει και υπο-

δουλώνει την πατρίδα μας, «φτύνει» την ιστορία μας,

οδηγεί σε διάλυση και εξαφάνιση το έθνος μας.

Κι αν κάποιοι αριστεροί πειράζονται που λέω το

έθνος, να ξαναδιαβάσουν το κομμουνιστικό μανιφέ-

στο. Να διαβάσουν «το πολωνικό ζήτημα» του Ένγ-

κελς, για να δουν ποια ήταν η θέση του Μαρξ και

Ένγκελς για τα έθνη. Αλλά και τον ορισμό που έδωσε

ο Στάλιν για το έθνος, μετά το Συνέδριο της Βιέννης

«για το εθνικό ζήτημα» (1916).

Μη βιάζονται να «τρίψουν τα χέρια τους» οι δεξιοί,

που τα βάζω με τους αριστερούς. Πού είναι η «εθνι-

κοφροσύνη» τους; Καταπνίγηκε ή μεταλλάχτηκε σε

«ευρωπαϊσμό», νεοφιλελευθερισμό και παγκοσμιο-

ποίηση! Μπράβο... διεθνιστές μου του κεφαλαίου!

Κι όταν λέμε κεφάλαιο, δεν εννοούμε ένα μαγαζί ή

μια βιοτεχνία. Εννοούμε την οικονομική ισχύ που έχει

τη δυνατότητα να επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις

ή το status. Δηλαδή το μεγάλο εμποροβιομηχανικό

και χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο.

Κι ακόμη μια φράση για μια τρίτη κατηγορία, αυτή των

εθνικιστών. Δεν είναι εθνικιστές αυτοί που με τους

λόγους τους, τις ενέργειές τους και κυρίως τις πρά-

ξεις τους γεννούν μίσος και διχάζουν το έθνος.

Αυτοί που διχάζουν το λαό, είναι υπονομευτές του

έθνους. Είναι εχθροί της πατρίδας, είτε ασυνείδητα,

γιατί δεν το καταλαβαίνουν, δεν το σκέπτονται, αγνο-

ούν την ιστορία, είτε, ακόμη χειρότερα, συνειδητά. 

Εθνικιστής είναι εκείνος που αγαπάει το λαό του και

σέβεται τους άλλους λαούς, για να εμπνέει στους άλ-

λους σεβασμό και για το δικό του λαό. Άλλως είναι

σοβινιστής ή ρατσιστής.

Εθνικιστής είναι αυτός που πιστεύει στα εθνικά ιδε-

ώδη! Κι αυτά, είναι η πραγματική Δημοκρατία και η

κοινωνική Δικαιοσύνη!

Εκείνο που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, είναι η Δι-

χόνοια, η αλαζονεία και η σπουδαρχία3! Κι απ’ την

άλλη, όχι η ...ξενοφοβία, αλλά η ξενομανία.

―――――
1. Τα επτά «θανάσιμα αμαρτήματα» τα πιο μεγάλα (Magna Moralia),

όπως τα κατέταξε  η καθολική εκκλησία είναι: οκνηρία, αλαζονεία,

λαιμαργία, λαγνεία, απληστία, οργή, ζηλοφθονία.

2. Βίας ο Πριηνεύς (625-540 π.Χ.) εκ των επτά σοφών της αρχαίας

Ελλάδος.

3. Σπουδαρχία: πάθος για την εξουσία, αρχομανία, εξουσιολαγνεία.

Αλαζονεία

Χρηματοδοτήσεις στους ΟΤΑ για
σχολικές αναβαθμίσεις Σελ. 6

Τα Χριστούγεννα στη ζωγραφική
του γιάννη κορναράκη του μάνθου Σελ. 8

Φορολογίες άλλων εποχών
της Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Βασιλόπιτα στο “Δημοσθένη” Σελ. 12

“Το σχολείο των ονείρων” Σελ. 12

Κάρτες για κοινόχρηστα ποδήλατα
στο Δήμο 3Β Σελ. 13

Δουλοκρατία, δουλοσύνη κατά θεω-
ρία Aριστοτέλη Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
από το νέο έτος Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης συνεδριά-

ζει την 23η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 29 θέ-

ματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

“Κύπρος - Θράκη - Αιγαίο”

Ημερίδα με θέμα τα εθνικά θέματα “Κύπρος -

Θράκη - Αιγαίο”, οργανώνεται με πρωτοβουλία του

Ε.ΠΑ.Μ. και άλλων 14 φορέων, την Κυριακή 22 Ια-

νουαρίου ώρα 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Royal

Olympic (Αθανασίου Διάκου 28-34, Μακρυγιάννη).

Σε εξέλιξη Δικαστική έρευνα για τον ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται Δικαστική έρευνα, με βάση τα νέα στοιχεία, τα οποία παρουσίασε η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης

(ΟΚΕ) και αφορούν τον Δημόσιο Δασικό χαρακτήρα του Αστέρα Βουλιαγμένης. Η Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων της

ΕΛΑΣ απέστειλε δύο έγγραφα με αποδέκτες, τόσο τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, όσο και την Εισαγγελέα

Διαφθοράς, προκειμένου να εξετάσουν το αίτημα της ΟΚΕ, για ανάσυρση των δύο σχετικών Δικογραφιών, με τις δύο

Μηνυτήριες Αναφορές τους, από το αρχείο. 

Στο αίτημά τους αυτό είχαν συνημμένο το έγγραφο - ντοκουμέντο της Δ/νσης Δασών Πειραιά της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής, με το οποίο έχει υποβληθεί από 24/6/2015 Δήλωση Ιδιοκτησίας, κατά πλήρη κυριότητα, στο Εθνικό

Κτηματολόγιο, η οποία αφορά την εν λόγω έκταση, για Δημόσιο Δάσος 436,20 στρεμμάτων. Σε αντίθεση με τον Προ-

ϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος διαβίβασε το αίτημά μας στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

και αυτός με τη σειρά του το ανέθεσε στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, από την πλευρά της Εισαγγελέως Διαφθοράς

δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για την υπόθεσή μας. Επίσης η Ομάδα μας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύ-

νης, Σταύρο Κοντονή, με την οποία εφιστά την προσοχή του, στα καινούργια δεδομένα, τα οποία ήδη εφαρμόζονται

στα περισσότερα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις αγοραπωλησίες κρατικών ακινήτων.
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Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας πέτυχε ο Δήμος Κρωπίας για

την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

(ΣΒΑΚ). Ο Δήμος Κρωπίας κατέθεσε πρόταση χρηματοδό-

τησης τον Νοέμβριο του 2016 στο Πράσινο Ταμείο και συμ-

περιλαμβάνεται στους 150 δήμους της χώρας που θα

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ύψος της χρηματοδότησης για το Δήμο Κρωπίας ανέρ-

χεται στο ποσό των 30.000 ευρώ, ποσό που προκύπτει

βάσει κριτηρίων, πυκνότητας πληθυσμού, περιφερειακής

κατάταξης, ύπαρξης τερματικών σταθμών, τουριστικής

έλξης-προοπτικών και της εποχικής πληθυσμιακής αύξη-

σης, καθώς και στο βαθμό ωριμότητας του Δήμου, δηλαδή,

στην ύπαρξη ή μη κυκλοφοριακών μελετών και πρόσφατων

κυκλοφοριακών και πολεοδομικών δεδομένων. 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, την

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, αποφασίστηκε να εξουσιοδοτη-

θεί ο Δήμαρχος Κρωπίας να υπογράψει τη σύμβαση με το

Πράσινο Ταμείο.

Με αφορμή την έγκριση της χρηματοδότησης, ο Δήμαρχος

Δημήτριος Κιούσης δήλωσε: «Ο Δήμος Κρωπίας προσθέτει
στις υπάρχουσες εφαρμοστικές μελέτες που αφορούν το
κυκλοφοριακό και άλλες που –συμπληρωματικά- καλύ-
πτουν ένα μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων όλης της πόλης
και των επεκτάσεών της. Έχουν ως σκοπό την γρήγορη
αλλά με βάση τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής
υλοποίηση της κατασκευής κοινόχρηστων έργων αστικής

υποδομής που τόσο έχει ανάγκη το Κορωπί για να γίνει μια
σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο
το αξιοποιούμε. Οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχει κα-
ταθέσει ο Δήμος Κρωπίας σε φορείς όπως το Πράσινο Τα-
μείο ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταρτιστεί
από υπαλλήλους, στελέχη του Δήμου Κρωπίας και εξωτε-
ρικούς συνεργάτες».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα σχέδια Βιώσιμης αστικής κινητικότητας δίνουν έμφαση

στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά

μετακίνησης. Προκρίνονται στρατηγικές για την υποστή-

ριξη των δημόσιων συγκοινωνιών, της πεζής μετακίνησης

και του ποδηλάτου που περιλαμβάνει και δημόσια διαβού-

λευση. 

Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής

περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων

για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη

αστική και εδαφική στρατηγική. Καταρτίζονται λαμβάνον-

τας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς,

όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το πε-

ριβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα

Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας, που

στεγάζεται πλέον στο Διασχολικό

Κέντρο του Δήμου Γλυφάδας (Επαμει-

νώνδα 30 & Αγ. Τριάδος). Η βιβλιοθήκη

διαθέτει αναγνωστήριο 20 θέσεων,

15.000 τόμους βιβλίων και 35 τίτλους

περιοδικών, έχει 6.150 μέλη και λει-

τουργεί ως δανειστική (2 βιβλία για 15

ημέρες).

Το τελευταίο διάστημα, η συλλογή της

έχει εμπλουτισθεί με νέα βιβλία,

καθώς περισσότεροι από 3.000 τίτλοι

βιβλίων έχουν ενταχθεί στο δυναμικό

της. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα

μέλη και οι αναγνώστες, ενώ αυξητικά

βαίνει και ο δανεισμός των βιβλίων.

Το ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα

- Τετάρτη 11:00 - 18:00 και Τρίτη -

Πέμπτη – Παρασκευή 12:00 – 19:00.

Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο

διαδίκτυο, για πλοήγηση των αναγνω-

στών και εξυπηρέτηση των αναγκών

τους, ενώ υπάρχει ειδικά διαμορφωμέ-

νος χώρος με ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές.

Το έντυπο υλικό καλύπτει όλους τους

τομείς των γνώσεων με έμφαση στην

ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Υπάρ-

χει συλλογή πληροφοριακών βιβλίων

(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλία τέ-

χνης, ιστορίας), που χρησιμοποιούν οι

αναγνώστες και περισσότερο οι μαθη-

τές και οι σπουδαστές για τις εργασίες

τους. Στη διάθεση των μαθητών υπάρ-

χει και συλλογή με σχολικά βοηθή-

ματα. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει επίσης

σειρά ξενόγλωσσων βιβλίων για την

εξυπηρέτηση των αλλοδαπών κατοί-

κων του Δήμου.

«Μεταφέραμε τη βιβλιοθήκη μας σε
νέο χώρο, πιο λειτουργικό και φιλό-
ξενο και φροντίζουμε για τον εμπλου-
τισμό της και την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στηρί-
ζουμε το βιβλίο και την ανάγνωση, με

όλες τις μορφές και για όλες τις ηλι-
κίες», τόνισε ο Δήμαρχος Γλυφάδας,

Γιώργος Παπανικολάου.

Σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιο-

θήκη της Ελλάδος, η Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Γλυφάδας εντάχθηκε στο δίκτυο

Ελληνικών Βιβλιοθηκών, στο οποίο

συμμετέχουν 151 βιβλιοθήκες από όλη

την Ελλάδα.

Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Γλυφάδας

Βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Κρωπίας
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«Όνειρο  Καλοκαιρινής Νύχτας»

«Όνειρο  Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξ-

πηρ, στο θέατρο «Ελεύθερη Έκφραση» (Λέσβου 8,

Κυψέλη, 210-8645400).

400 χρόνια από τον θάνατο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Το θέατρο «Ελεύθερη Έκφραση» συμμετέχοντας

στις διεθνείς εκδηλώσεις μνήμης για τα 400 χρόνια

από τον θάνατο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζει

για τη σεζόν 2016-17, το έργο «Όνειρο Καλοκαιρι-
νής Νύχτας», μια παράσταση που ακροβατεί ανά-

μεσα στην φαντασία και στην πραγματικότητα!

Άνθρωποι και ξωτικά ενώνονται σε έναν ξέφρενο

χορό, στο πλέον πρωτότυπο και ευρηματικό έργο

του σπουδαίου δραματουργού. 

Εσύ… μέχρι πού θα έφτανες για τον έρωτα;

Σκηνοθεσία: Μαίρη Ιγγλέση,  σκηνικά: John Andrew, κο-

στούμια: Πέννυ Αμπλά. 

Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Κυ-

ριακή στις 18:30  και το Σάββατο στις 21:00 / Διάρκεια πα-

ράστασης: 2 ώρες με διάλειμμα

Εισιτήρια: 10€ / άνεργοι δωρεάν / ΑΜΕΑ & συνοδός δωρεάν.

«Ελεύθερη Έκφραση», Λέσβου 8, Κυψέλη, Τηλ.: 210 - 8645400

Η Διεθνής Λέσχη Φίλων Μουσικής Δεκαετιών 60-70-80

για δεύτερη χρονιά διοργανώνει την Δευτέρα 20

Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα στην Πινακοθήκη

Πειραιά τη «Χρυσή Βραδιά 17» για να τιμηθεί η ελληνική

ποπ – ροκ εκείνης της εποχής.

Ο Πέτρος Καντιάνης σε μια βραδιά με την ατμόσφαιρα

του άλλοτε και με γεύση από τα αξέχαστα πάρτι της επο-

χής  θα παρουσιάσει και θα τιμήσει τα μεγαλύτερα ονό-

ματα των δεκαετιών 60-70-80 όπως: Πασχάλης, Δάκης,

Ηρακλής Τριανταφυλλίδης, Αλέκος Καρακαντάς,

Δημήτρης Κατακουζηνός, Τάσος Βουγιατζής, Μαρίνα,

Ελπίδα, Ζωή Κουρούκλη, Tammy, Δέσποινα Γλέζου,

Κρις Κινγκ, Τζέσικα και κ.α. επίσης μέλη

συγκροτημάτων όπως των Juniors, Olympians,

Νοστράδαμος, Charms, Persons, Blue Birds, Stormies

κ.α. ενώ θα τιμηθούν και πρόσωπα όπως στιχουργοί, δη-

μοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ που «έγραψαν» τις συγ-

κεκριμένες δεκαετίες.  Ιδιαίτερα στην ομάδα «Αστέρια

που Έφυγαν Ψηλά» θα τιμηθούν οι αξέχαστοι Τζίμης

Μακούλης και Μάκης Σαλιάρης.

Η εκδήλωση είναι χωρισμένη σε ομάδες βραβεύσεων και

τιμητικών διακρίσεων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις disc jockeys θα παρουσιά-

σουν μέσα από σπάνιους δίσκους τις ωραιότερες στιγμές

από την ιστορία της ελληνικής ποπ – ροκ.

Η «Χρυσή Βραδιά 17» γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου

Πειραιά με ελεύθερη είσοδο.

Συνεστίαση με τους Μανιάτες

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων προσκα-

λεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό του και την

κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποιηθεί  την  Κυ-

ριακή   5   Φεβρουαρίου  2017  και ώρα 13.00 στο  Ξε-

νοδοχείο  «BEST WESTERN FENIX»   Αρτεμισίου 1-3

Γλυφάδα   (Παραλιακή λεωφόρος)  Τηλ.  210 8914000 

Τηλ/ Fax: Συλλόγου: 210 8952022  

Πληροφορίες: Π. Μουρελάτου κιν. 6942465860    

Γ. Πιερράκος κιν. 6932766111.

Bραβεύσεις εθελοντών
στo Δήμο 3Β

Τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας και

πυρασφάλειας του Δήμου, καθώς και τις εθελοντι-

κές ομάδες του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυ-

ξης Υμηττού, (ΣΠΑΥ), βραβεύει ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης σε τιμητική εκδήλωση που θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017,

ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18, Βούλα).

Η Δημοτική Αρχή, μέσα από την τελετή και τη βρά-

βευση των εθελοντών, θέλει να αναδείξει τη σημα-

σία της ανιδιοτελούς προσφοράς και της

αλληλεγγύης μέσω της ενεργής συμμετοχής των

πολιτών.

H εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους όσους επιθυ-

μούν να την παρακολουθήσουν και να δείξουν με

την παρουσία τους την έμπρακτη υποστήριξη τους

στους εθελοντές.

«Σινικό Τείχος»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρ-

τεμις» παρουσιάζει το επικό  πολεμικό έπος φαντα-

σίας «To Σινικό Τείχος» έως και την Τετάρτη 25

Ιανουαρίου 2017.

Σκηνοθεσία: Ζανγκ Γιμού

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ματ Ντέιμον, Γουίλεμ

Νταφόε, Άντι Λάου, Πέδρο Πασκάλ

Ενώ ο μισθοφόρος πολεμιστής (Ματ Ντέιμον) είναι αιχ-

μάλωτος μέσα στο Σινικό Τείχος, ανακαλύπτει το μυστή-

ριο πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του

κόσμου. Καθώς τα επιδρομικά «κύματα» θηρίων πολιορ-

κούν το αχανές Τείχος, ο τυχοδιωκτισμός του μετατρέ-

πεται σε ένα ταξίδι προς τον ηρωισμό, όταν συμπορεύεται

με ένα τεράστιο στρατό των καλύτερων πολεμιστών, για

να αντιμετωπίσουν μια αδιανόητη και φαινομενικά αστα-

μάτητη δύναμη.

Γενική είσοδος: 7 ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

«Χρυσή Βραδιά 17» - Ποπ και Ροκ
Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΕ 

ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΓΙΑΤΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 11:00

Ο ριψοκίνδυνος ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός, μας
οδηγεί σε μια μυστηριώδη ζούγκλα με κροκόδειλους
όπου, αψηφώντας χίλιους δυο κινδύνους, μας γνωρί-
ζει τον Κορνήλιο, έναν κατεργάρη κροκόδειλο που
του αρέσει να τρώει χέρια, ώσπου μια μέρα αποφασί-
ζει να βάλει σε εφαρμογή ένα καταχθόνιο σχέδιο για
να φάει χέρι οδοντογιατρού...  
Όσα παιδιά φοβούνται τους κροκόδειλους θα πρέπει
να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους και να του
κρατάνε σφιχτά το χέρι...  
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, (ύψος

Χαμοστέρνας), Ταύρος

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφ.: Τηλ.: 210 3418550 & 210 3418579, www.mcf.gr
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Μονοήμερη εκδρομή 
στην Παναγία Μαλεβή

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας,

οργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην Τρίπολη, Πα-

ναγία Μαλεβή, Αγ. Πέτρος, το Σάββατο 28 Ιανουα-

ρίου 2017.

Πληροφορίες στα: 6938209798 & 6937120050

«Μπαμπά μην 
ξαναπεθάνεις Παρασκευή»

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Φεβρουαρίου, ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας, πάει θέατρο στην

παράσταση «Μπαμπα μην ξαναπεθανεις Παρα-
σκευή», με τους Μ, Μαλφα  Δ.Μαυροπουλος  Χ.Δια-

βατη  κ.α στο θέατρο Ριαλτό.

Θα ξεκινήσουν με πούλμαν από την πλατεία Πανο-

ράματος. Πληροφορίες 6938209798 & 6937120050

Μονοήμερη εκδρομή στην

Ευρωστίνη Κορινθίας 

Ο Εξωραϊστικός - πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας” οργανώνει μονοήμερη εκδρομή  στην Ευρω-

στίνη Κορινθίας (Ζάχολη), το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου.

Εκεί ο σύλλογος θα κόψει και την πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα.

Αναχώρηση 8 το πρωί από την οδό Σωκράτους έναντι

του Στεργίου) στη Βούλα.

10.30 άφιξη στην Ευρωστίνη, επίσκεψη στην Παναγία

Καταφυγιώτισσα και στον ιστορικό ναό του Αγίου Γε-

ωργίου (διατηρητέο μνημείο). 

Περίπατος στο ιστορικό χωριό, στο ρέμα των Μύλων,

στην πλούσια ομορφιά του τοπίου κ.ά.

Τιμή κατ’ άτομο 15 ευρώ.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη Γα-

βριλάκη 6937730962

Βασιλόπιτα στο Καλλιτεχνόραμα!

Το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ Γλυφάδας  την Κυριακή 22

Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί θα κόψει βασιλόπιτα,

που θα εμπλουτιστεί με εορταστική μουσική από μου-

σικούς μέλη και χορό.

Θα τιμήσουν τους καλλιτέχνες, εικαστικούς, χειρο-

τέχνες που συμμετείχαν.

Η εκδήλωση γίνεται στο ΠΑΛΗΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Γλυ-

φάδας, παραλιακή λεωφόρος. Είσοδος ελεύθερη.

Για πληρ. 6981087117 Σμαράγδα Κατσούλη

Το ΚΑΠΗ Κερατέας κόβει πίτα

Το ΚΑΠΗ Κερατέας, μέσω του “Kέφαλου” Νομικό

Πρόσωπο του Δήμου Λαυρεωτικής θα κόψει την

πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα το Σάββατο 21 Ια-

νουαρίου, στις 6μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του

ΚΑΠΗ Κερατέας.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

AΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Αγ.

Γεωργίου”, προσκαλεί στην καθιερωμένη κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης βασιλόπιτας, που θα γίνει στην αίθουσα του

Πολιτιστικού Κέντρου (ΚΑΠΗ), ταου Δήμου στη Λεωφ. Αγ.

Μαρίνας Κορωπίου 109, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις

11.30  π.μ.
Το Δ.Σ.

Ο Α΄και Β΄Διαλεκτικός

Όμιλος Κορωπίου την

Κυριακή 22.1.2017, ώρα

18:00, κόβει βασιλόπιτα

στο Δημαρχείο Κορω-

πίου με ένα αφιέρωμα

έκπληξη - θεατρικό δρώ-

μενο- στον ποιητή, ορα-

ματιστή Γεώργιο

Δροσίνη.

Σκηνοθεσία-σκηνική σύν-

θεση Γιάννης Αργυρίου

και Τούλα Ρούσου. Στο

ρόλο του νέου Δροσίνη,

ο Γιάννης Αργυρίου και

στο ρόλο του ηλικιωμέ-

νου Δροσίνη, ο Χρήστος

Παπαγρηγορίου. 

Τα κείμενα αποδίδουν

μέλη του Α και Β΄ Διαλε-

κτικού Ομίλου. Οι όμιλοι

ταυτόχρονα καλούν για

ενίσχυση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου Δήμου

Κρωπίας.

Στα μνημεία ενός από τους δήμους της

κλασσικής περιόδου της Αττικής που

δημιουργήθηκαν με βάση τη  νομοθε-

σία του Κλεισθένη, τον Δήμο Αναγυ-

ρούντος, σημερινή Βάρη-Βάρκιζα θα

είναι αφιερωμένη η περιήγηση και η

ξενάγηση.  

Θα επισκεφθούν την ακρόπολη της Λα-

θούριζας, που όπως φαίνεται από τα

ευρήματα δεν είχε μόνο αμυντικό χα-

ρακτήρα, αλλά για πέντε αιώνες. 7ος-

3οςπ.Χ., αποτελούσε το κέντρο του

Δήμου Αναγυρούντος, ενώ εξυπηρε-

τούσε και θρησκευτικές-λατρευτικές

ανάγκες. Στο λόφο έχουν  ανασκαφεί

25 μικρές οικίες, ιερό, βωμός και έχουν

ανευρεθεί πήλινα εδώλια, πόρπες,

σκουλαρίκια και άλλα αντικείμενα. Βέ-

βαια επειδή η Ακρόπολη λειτουργούσε

και σαν υποδομή αμυντικής θωράκισης

του Δήμου Αναγυρούντος, η επιλογή

της θέσης και η οχύρωσή της έγινε και

για λόγους προστασίας και ασφάλειας

από ξαφνικές επιδρομές. 

Επίσης θα επισκεφθούν ταφικούς πε-

ριβόλους, αφού όπως είναι γνωστό

στην Αρχαία Βάρη, πολύ μεγάλο ενδια-

φέρον παρουσιάζουν οι περισσότεροι

από δέκα  ταφικοί περίβολοι, που είναι

εκτεταμένοι και έχουν μεγάλη ποικιλία,

όπως είναι ο ταφικός περίβολος της

Γούρνας, το  μεγάλο νεκροταφείο στο

Χέρωμα, το αρχαίο νεκροταφείο, είναι

η θέση Καμίνι κ.α.  

Η περιήγηση και η ξενάγηση θα κλείσει

με το Σπήλαιο των Νυμφών και του

Πανός, που ήταν χώρος ιερός και τα

ευρήματα του οποίου  μαρτυρούν τη

συνέχεια της λατρείας από τον 7οαι π.Χ

μέχρι και  τους  παλαιοχριστιανικούς

χρόνους. Από τις αρχαιότερες επιγρα-

φές του 5ου π.Χ αι είναι του Αρχεδήμου

του Νυμφολήπτου, ο οποίος δια-

σκεύασε  το σπήλαιο σε ιερό.

Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός

Μάκης Σταύρου.

Η περιήγηση στις αρχαιότητες θα γίνει

με πούλμαν.  

Συνάντηση 10.30πμ στο πάρκινγκ της

Πλατείας Βούλας, μπροστά στην εκ-

κλησία του Αγίου Ιωάννη 

Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητο στο

τηλεφ.6949138298  9-2 το πρωί και 5-7

το απόγευμα Νόρα Πολυδούρη

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ BAΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ο Α΄και Β΄Διαλεκτικός Όμιλος

Κορωπίου κόβει πίτα
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Ο Δήμος Παλλήνης 

συμμετέχει

Ο Δήμος Παλλήνης, από τη Δευτέρα 28/11/2016, ξε-

κίνησε πρώτος πανελλαδικά το μεγάλης εμβέλειας

πρόγραμμα FollowGreen. Το πρόγραμμα βασίζεται σε

μια διαδικτυακή πλατφόρμα έξυπνης πόλης που ενώ-

νει πολίτες  - τοπικές επιχειρήσεις και σχολεία με

πρωτοβουλία του Δήμου.

Ο κοινός στόχος αφορά στην ανακύκλωση και στην

προστασία του περιβάλλοντος στη γειτονιά, στην

πόλη μέσα από την επιβράβευση των πολιτών – κα-

τοίκων για την ενημέρωσή τους σχετικά με δράσεις

προστασίας του περιβάλλοντος και με τη συμμετοχή

τους σε αυτές

Η επιβράβευση λαμβάνεται με πόντους που εξαργυ-

ρώνονται σε παροχές και εκπτώσεις προϊόντων /

υπηρεσιών των  τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να ωφε-

λούνται οι πολίτες ενισχύοντας την τοπική οικονομία

και κοινωνία.

Ο Δήμος Παλλήνης, συμμετέχει στο πρόγραμμα και

με απόφαση του Δ.Σ. της κοινοφελούς επιχείρησής

του (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.) και παρέχει ειδικές εκπτώσεις

στα μέλη του προγράμματος Followgreen.

Οι κάτοικοι –πολίτες των περιοχών Ανθούσας, Γέ-

ρακα και Παλλήνης μπορούν πλέον με επίσκεψη

στην ιστοσελίδα www.followgreen.gr να δημιουργή-

σουν τον προσωπικό λογαριασμό τους σε ένα λεπτό,

δηλώνοντας το όνομα  & τα στοιχεία κατοικίας τους

προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι πόντοι επιβράβευσης μπορούν να συγκεντρωθούν

με τους εξής τρόπους:

1. παίζοντας με κουίζ, βλέποντας βίντεο και  διαβά-

ζοντας άρθρα, με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χα-

ρακτήρα για την ανακύκλωση.

2. ανακυκλώνοντας σε υφιστάμενες υποδομές (κά-

δους και σημεία επαναχρησιμοποίησης) της γειτονίας

ή και  σε κεντρικά σημεία της πόλης (αριθμημένοι

μπλε κάδοι χαρτιού/πλαστικού/μετάλλου συσκευα-

σιών γειτονιάς, αριθμημένοι μπλε κώδωνες γυαλιού

πλατειών, σημεία επαναχρησιμοποίησης, όπως κοινω-

νικό ανταλλακτήριο / φαρμακείο για τρόφιμα, ρούχα,

φάρμακα, είδη σπιτιού για τα  οποία λαμβάνουν κου-

πόνια επιβράβευσης κοκ).

3. συστήνοντας την πλατφόρμα σε φίλους τους από

τον Δήμο για να δυναμώσουν την προσπάθεια και

μόλις εγγραφούν οι φίλοι - κάτοικοι του Δήμου – να

συγκεντρώνουν αυτόματα επιπλέον πόντους επιβρά-

βευσης.

4. προτείνοντας καλές πρακτικές και παραδείγματα

ανακύκλωσης, στέλνοντας φωτογραφίες, άρθρα σχε-

τικά και εφ’ όσον αξιοποιηθούν για δημοσίευση στην

πλατφόρμα, τότε συγκεντρώνουν επιπλέον πόντους

επιβράβευσης.

Οι πόντοι επιβράβευσης εξαργυρώνονται σε εκπτώ-

σεις και παροχές από τις τοπικές επιχειρήσεις για τις

καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες σε προϊόντα/υπη-

ρεσίες ένδυσης/υπόδησης, εστίασης, ομορφιάς, ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού κ.λ.π.,  βοηθώντας τους

πολίτες να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ παράλ-

ληλα στηρίζουν την τοπική οικονομία.

Οι προσφορές διαβαθμίζονται σε τρία επίπεδα, ήτοι

10%, 20%, 30% και αφορούν τόσο τις ετήσιες όσο και

τις μηνιαίες συνδρομές. Προϋπόθεση για την παροχή

των εκπτώσεων αποτελεί να μην υπάρχουν προηγού-

μενες οφειλές.

Η εξαργύρωση του κουπονιού γίνεται μία φορά και

μόνο στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης  (Πο-

λιτιστικό Κέντρο Γέρακα- Κλειτάρχου&Αριστείδου)

με την προσκόμισή του σε έντυπη μορφή εντός 21

ημερών από την απόκτησή της προσφοράς.

Προσφορά Απαιτούμενοι Πόντοι

στις μηνιαίες συνδρομές

10% 75 

20%  150

30% 250

στις ετήσιες συνδρομές

10% 300

20% 400

30% 500

Περισσότεροι πόντοι συλλέγονται, διαβάζοντας

άρθρα, παίζοντας με κουίζ, βλέποντας σύντομα ενη-

μερωτικά βίντεο για την ανακύκλωση και το περιβάλ-

λον γενικά και δηλώνοντας την ανακύκλωση στην

ειδική φόρμα της πλατφόρμας.

Οι συγκεντρωμένοι πόντοι μπορούν να εξαργυρω-

θούν για την απόκτηση κουπονιών προσφορών τόσο

για τα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα της Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης όσο και για τις τοπικές επι-

χειρήσεις του Δήμου. 

Ανακύκλωσε και κέρδισε!
Το followgreen είναι μία διαδραστική πλατφόρμα πολιτών, δήμων και επιχειρήσεων που

σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση και την αύξηση της ανακύκλωσης. Απευθύνεται στους

πολίτες, στους οποίους δίνουν την ευκαιρία μέσα από το δήμο που υπάγονται, αλλά και

μέσα από τις τοπικές τους επιχειρήσεις, να αυξήσουν την ανακύκλωση που κάνουν και να

στηρίξουν την τοπική οικονομία.

Για να εγγραφείς θα πρέπει ο δήμος σου να συμμετέχει στο followgreen. Ο δήμος σου πρέ-

πει να έχει ετοιμάσει μία λίστα με τα σημεία ανακύκλωσης στην περιοχή σου για να ενημε-

ρωθείς άμεσα.

Φόλες σε ζώα 

στην Παλλήνη 
Tο Σάββατο 14 Ιανουαρίου  2017, διαπιστώθηκε ο

θάνατος αδέσποτου σκύλου, στη συμβολή των

οδών Αργείων και Παλληνίδος Αθηνάς, στον Άγιο

Νικόλαο Κάντζας, στη Δ.Ε. Παλλήνης, από φόλα.

Το άτυχο ζώο είχε στειρωθεί και εμβολιαστεί μέσω

του προγράμματος παροχής ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης αδέσποτων ζώων του Δήμου Παλλή-

νης.  

Παρακαλούνται όσοι γνω-

ρίζουν το παραμικρό για

το συμβάν να ενημερώ-

σουν το Δήμο Παλλήνης

(2106604666 - 624) ή στο

ΑΤ Παλλήνης

(2106664810), για να βοη-

θήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στόχος είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των δρα-

στών που εγκληματούν κατά των ζώων, αλλά και να

οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

Γι’ αυτό απαιτείται συλλογική προσπάθεια από

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Ελλη-

νική Αστυνομία, ενεργούς πολίτες κ.λ.π.) για την

ευαισθητοποίηση, την υπόδειξη και την σύλληψη

των δραστών.
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Ο Βασίλης Κασιμάτης

νέος αρχισυντάκτης 

στην "ΕΒΔΟΜΗ"
Ταυτόχρονα με την επέτειο των 20 ετών κυκλοφορίας της

εφημερίδας, η "ΕΒΔΟΜΗ" ανακοινώνει τη συνεργασία

της με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Βασίλη Κασι-

μάτη, γνωστό από την τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή

"Αντι-Δράσεις" στο κανάλι ΑΡΤ, ο οποίος αναλαμβάνει

καθήκοντα αρχισυντάκτη. 

Σύντομο Βιογραφικό

Μέλος της Ομοσπονδίας

Τύπου Ελλάδος και της Παγ-

κρήτιας Δημοσιογραφικής

Ένωσης. Διαπιστευμένος κοι-

νοβουλευτικός συντάκτης. 

Ξεκίνησε τη καριέρα του στην

Κρήτη και έως το 2012 ήταν

τοπικός δημοσιογράφος στο

πολιτικό ρεπορτάζ. Μέλος της

ιστορικής ημερήσιας εφημερί-

δας «Κήρυκας Χανίων», εκδό-

της της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Κρητική ΦΩΝΗ». Για

πολλά χρόνια παραγωγός-παρουσιαστής της δίωρης ενημε-

ρωτικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλημέρα ΚΡΗΤΗ». 

Αφησε τη μεγαλόνησο και τα τελευταία 4 χρόνια μετείχε ως

κεντρικός παρουσιαστής ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομ-

πών, στον τηλεοπτικό «Όμιλο Κοντομηνά» και μετέπειτα

στον  «Όμίλο Καρατζαφέρη». 

Τιμήθηκε για τη συγγραφική του δράση από το πνευματικό

ίδρυμα «Κρητική Εστία» και την Πανελλήνια Ομοσπονδία

«Αμαριωτών» καθώς έχει συγγράψει και εκδώσει 3 βιβλία,

και παράλληλα έχει συμμετάσχει, ως ομιλητής, σε σχετικά

με το χώρο του συνέδρια και ημερίδες. 

Ο Βασίλης Κασιμάτης ανήκει στο γκρουπ των ανένταχτων

δημοσιογράφων και χαρακτηρίζεται από την «γυμνή» αντι-

μετώπιση της επικαιρότητας, που παγίως αντιμετωπίζει με

περίσσιο θάρρος και ειλικρίνεια. Στην «ΕΒΔΟΜΗ» θα ανα-

λάβει, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, «πορτραίτα». 

Κατοικεί στη Βούλα.

Με Απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών, Πάνου Σκουρλέτη, κατα-

νέμεται, από τον λογαριασμό του

Υπουργείου, συνολικό ποσό

ύψους 25.000.000,00 € σε όλους

τους Δήμους της Χώρας, προς

κάλυψη λειτουργικών αναγκών

των σχολικών τους συγκροτημά-

των Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο λογαριασμός αυτός τηρείται

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί

Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι

(Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται

από τις παρακάτω πηγές εσόδων

του Κρατικού Προϋπολογισμού:

α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών

και Νομικών Προσώπων

(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των

συνολικών ετήσιων εισπράξεων

του φόρου αυτού,

β) το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

(Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συ-

νολικών ετήσιων εισπράξεων του

φόρου αυτού,

γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

σε ποσοστό 50% των συνολικών

ετήσιων εισπράξεων του φόρου

αυτού.

Το ποσό που διατίθεται για τα

σχολεία της Ανατολικής Αττικής

είναι 758.000 περίπου.

Στη γειτονική Γλυφάδα διατίθεται

το ποσό των 108.000 ευρώ.

Πρόγραμμα εθελοντών

γιατρών στα 3Β

Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των

μελών των ΚΑΠΗ o Δήμος 3Β ενημερώνει για το

πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών στα ΚΑΠΗ τον Ια-

νουάριο μήνα, θα ειναι το εξής:

H Eθελόντρια Eιδική Παθολόγος Κα ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ θα βρίσκεται:

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου από τις 10:00 έως

τις11:30 θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Βούλας. 

Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Νικόλαος

Σουλιώτης και η Ευσταθία Σορολή θα δέχονται τα

μέλη των ΚΑΠΗ στο ιατρείο τους στη Λεωφόρο

Βάρης 6, τηλ.: 212 105 3500 κάθε Τετάρτη από τις

16:00 έως τις 18:00 (κατόπιν ραντεβού).

Η εθελόντρια Κλινική Διαιτολόγος Μαρίνα Μουγκρί-

δου θα δέχεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο:

210-98 39 350, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 στις

9:30 - 11:30 στο κτίριο του ΚΑΠΗ Βάρης και συγκε-

κριμένα στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου.

Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερνούν

σε συχνότητα τη μία φορά το μήνα.

Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

Ο Εθελοντής Ιατρός - Πνευμονολόγος Λεωνίδας Πι-

λιλίτσης σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία

του Δήμου Βάρης -Βούλας-Βουλιαγμένης συνεχίζει

δωρεάν τις ομάδες διακοπής καπνίσματος.

Έναρξη νέας ομάδας διακοπής καπνίσματος τη Δευ-

τέρα 23 Ιανουαρίου στις 17.00 στο Ιατρικό Κέντρο.

(Διγενή 12, Βούλα)

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο: 2132019914.

Αλλες εκδηλώσεις
Μονοήμερη εκδρομή Σάββατο 04 Φεβρουαρίου (δω-

ρεάν), Ιερά Μονή Κερνίτσας – Βυτίνα - Λεβίδι 

Εγγραφές: 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου - έναρξη 09.00 - Βάρη 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου - έναρξη 09.00 - Βούλα

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου - 09.00 – Βουλιαγμένη

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

«Δείπνο Ηλιθίων», θέατρο
Νέα παράσταση του Σπύρου Παπαδόπουλου

Παίζουν: Σπύρος Παπαδόπουλος, Πυγμαλίων Δαδα-

καρίδης, Βασίλης Ρίσβας κα

Θέατρo «ΚΑΠΠΑ», ώρα παράστασης 19:00

Τιμή εισιτηρίου 10€

Εγγραφές: 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου - έναρξη 09.00 - Βάρη 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου - έναρξη 09.00 - Βούλα

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου - 09.00 – Βουλιαγμένη

Τριήμερη Εκδρομή 10 έως 12 Φεβρουαρίου

Γιάννενα – Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο 

Διαμονή στο Grand Serai 5* 

Εγγραφές: 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου - έναρξη 09.00 - Βάρη 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου - έναρξη 09.00 - Βούλα

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου  09.00 – Βουλιαγμένη

760.000  για σχολικές ανάγκες στην Ανατολική Αττική

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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Η εικονογράφηση  ‘‘της Γέννησης του Χριστού’’, γενικά  και

grosso modo  θα μπορούσε να διακριθεί σε μια διττή και

διαφορετική σε βάθος τάσης τεχνοτροπία. 

Από τη μια μεριά σε μια απόλυτα δυτικής τέχνης, στην

οποία το κυριαρχούν σε   θερμό συναισθηματισμό  θεματικό

στοιχείο, ακολουθεί τους  κανόνες  της   ελεύθερης ανα-

γεννησιακής νοοτροπίας, με επακόλουθο τον  υποβιβασμό

του μυστηριακού και   του υπερβατικού στοιχείου στη

γραφή  του θείου γεγονότος. 

Από δε την άλλη  να   δίνεται η   ορθόδοξη Βυζαντινή υπο-

ταγή, σε μια τέχνη  εν πολλοίς  οπτικά κοφτή, ψυχρή, αλλά

και ασύνδετη χρωματικά, στο δε περιεχόμενο της  εννοι-

ολογικά αινιγματική, μέσα  στο οποίο τελικά  η  sacra  con-

verstazione,  δηλαδή η  θεία παράσταση ιστοριογραφείται

σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση και το  στίγμα του

δόγματος. 

Στα δύο αυτά διαφορετικά είδη τεχνοτροπίας, χρονικά

αλλά και αυθαίρετα παρεμβαίνει ο χρωστήρας των κρητι-

κών αγιογραφούντων ζωγράφων, ώστε να δώσει σε τόνο

συναινετικής  πινελιάς, το έναυσμα για την αρχή μιας   αι-

τιολογικά  κατά το μάλλον εμπορικής σύγκλισης,  χωρίς

όμως να παρεκκλίνει από την ορθόδοξη γραμμή του κα-

νόνα. 

Στον επιθετικό προσδιορισμό της  ‘’εμπορικής σύγκλισης’’

ας προσθέσομε με επιείκεια ως  ερμηνεία την βιοποριστική

ανάγκη και το «δεί δεί χρημάτων και άνευ τούτων …μηδέν»
κ.λπ. κ.λπ.. 

Και εδώ ίσως και θα έπρεπε ακόμη να προσθέσω, ότι οι Κρη-

τικοί  της εποχής αγιογραφούσαν κατά  κανόνα εικόνες φο-

ρητές και λιγότερο συχνά σε τοίχους ναών. Πάντως όπως

και να έχει το πράγμα,  στην ορθόδοξη βυζαντινή τεχνο-

τροπία,  η εικονιστική αγωγή της ιστόρησης υποτάσσεται

θεολογικά στο αλληγορικό και συμβολικό της υποκείμενο. 

Από μερικούς πάλι ειπώθηκε, ότι η εικόνα η αγιογραφη-

μένη, είναι το βιβλίο κατήχησης των αγραμμάτων. Δεν

ξέρω, αλλά  νομίζω ότι το απόλυτο της ρήσης αυτής ελέγ-

χεται, αλλά και μια περαιτέρω επ’ αυτού   συζήτηση, εκφεύ-

γει του παρόντος. 

Μετά από τα δυο προηγούμενα  άρθρα, με το τρίτο σήμερα,

συνεχίζομε  στα παραδείγματα  της κριτικής ανάλυσης  και

επί άλλων εικόνων.  

Στην “Όμορφη Εκκλησιά” της Αίγινας, (1289) η Θεοτόκος

σε σπάνιο τύπο εικονίζεται ως “θηλάζουσα”. 

«Μακαρία η κοιλία η βαστάζασά σε, μαστοί ούς εθήλασας».

(Λουκ. ω 11, 27)

Στη σκηνή εδώ του λουτρού, σημειώνεται μια ιδιαιτερότητα.

Το “θείο Βρέφος” δεν εικονίζεται μέσα στο νερό, αλλά στα

γόνατα της μαίας που το περιποιείται.  

Σε τέμπερα σε πανί, “η Γέννηση του Χριστού” στη Μονή του

Σινά,  και έργο  του 13ου αιώνα,  σημειώνεται οι Μάγοι να

είναι  τέσσερεις,  ο τέταρτος δε να είναι μαύρος.

Η Αφρική εδώ με  την συμβολική παρουσία της  δείχνει  τον

υπερεθνικό κηρυγματικό χαρακτήρα  της αναγγελίας του

θείου γεγονότος.  

Αλλά και  λίγα ακόμη λόγια επ’ αυτού.

Στην Ιερουσαλήμ μετά την Σταύρωση, την ηγεσία της ομά-

δας την είχε αναλάβει ο αδελφός του Ιησού  ο Ιάκωβος,

έχοντας κοντά του πρωτίστως τους εξ Ιουδαίων Χριστια-

νούς. Αυτοί ήταν Ιουδαίοι  χριστιανοί, οι οποίοι πίστευαν

ότι για να διεκδικήσουν την βασιλεία των Ουρανών,  έπρεπε

συνάμα να τηρήσουν και όλη την επιταγή του Μωσαϊκού

νόμου συμπεριλαμβανομένης κα της περιτομής. 

Για τον Παύλο όμως που δρούσε στην Αντιόχεια, καίτοι

όντας Ιουδαίος την καταγωγή,  και μάλιστα από την αίρεση

των Φαρισαίων, αρκούσε  το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού.

(Ιάκωβος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, από την ‘’Ευσεβίου Εκκλ.

Ιστ.’’  2,1.3.).  

Τα του Μωυσαϊκού  νόμου και ιδιαίτερα η περιτομή προσέ-

κρουε στον διεθνισμό του κινήματος που προσέβλεπε ο

Παύλος  και όχι  μοναχά στον προσηλυτισμό των Φαρι-

σαίων. (Πραξ. 15:1-5. Φιλιπ. 3:5)  διό και συνεχώς έγραφε:

«ιδού τώρα στρεφόμεθα προς  πάντα τα έθνη».  (Πρ. 13,

46) 

Ο τέταρτος λοιπόν Μάγος και μάλιστα μαύρος κατά το

χρώμα, σε αυτή τη ρήση περί διεθνισμού εγγράφεται.   

Από τη μονή του Σινά πάλι, το εξάπτυχο της “Γέννησης  του

Χριστού”,  με αναφορά στην περίοδο του Δωδεκαέορτου,

(= πρώτο δωδεκαήμερο Ιανουαρίου)  σε τέμπερα επί ξύλου

και έργο της μεσοπαλαιολόγειας εποχής, η εικόνα ασυνή-

θιστα  βαραίνει από το πολύ   χρυσάφι σε στόλισμα. 

Ο τύπος της παράστασης είναι ο κλασικά  βυζαντινός, αλλά

οι Μάγοι δίνονται  σε  διαφορετική ηλικία. Νέος και χωρίς

γένια, άνδρας με μαλλιά και γένια μαύρα  και τέλος γέρος

με άσπρα.  Το κίνημα δίνεται και κηρύσσεται προς πάσαν

ηλικίαν.

Στην όλη εικόνα  η πλοήγηση ως κεντρική ιδέα δεν είναι

συναισθηματική,  δεν ανθρωποποιείται, με την  όποια ειδω-

λοποίηση των  μορφών. Το σκοτεινό ανέκφραστο μέχρι και

σκληρό βυζαντινό προσωπείο, καταγράφεται αδρά αλλά και

σταθερά. 

Στην Περίβλεπτο του Μυστρά, σε τοιχογραφία του ναού

που αφορά την “Γέννηση του Χριστού”, και η εποχή  έργου

Παλαιολόγων,  κυριαρχεί το ορεινό και βραχώδες τοπίο. Το

κέντρο κατέχεται από την  Θεοτόκο. Είναι περιτυλιγμένη

από ένα αρχιερατικό ωμοφόριο. Ακουμπισμένη επάνω στον

βράχο δείχνεται να είναι στενά προσκεκολλημένη σε αυτόν

ως να  αποτελεί μέρος της βάσης αυτού, «Ως όρος αλατό-
μητον» (δ’ και ε’ ωδή  Ακαθίστου Ύμνου).

Η Παναγία πιο κοντά στον άνθρωπο σαν παγκόσμια μάνα,

είναι δεμένη γερά  και αναπόσπαστα με την πορεία της

ζωής του.  «Την πάσαν ελπίδα μου σε εσέ ανατίθημι» πα-

ρακαλούμε.   

Στη μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, η επιρροή της

Δύσης είναι καταφανής. (16ος αιώνας).

Η  συμμετοχή  του εξέχοντος Κρητός αγιογράφου Θεοφά-

νους, Στρελίτζα Μπαθα, έχει γεφυρώσει τις τεχνοτροπίες.

Αυξάνεται  πομποδώς ο αριθμός των Αγγέλων,  παρόντες

δε και  οι άγνωστοι έφιπποι  να ξεπροβάλλουν και να  στα-

θεροποιούνται σε αυξανόμενη  παρουσία.   

Το όλο τοπίο γίνεται φιλικό, αρμονικό, γαλήνιο, ιμπρεσιο-

νιστικό.   

Στη “Γέννηση” του εσωνάρθηκα στο καθολικό της μονής

Πάτμου, έργο 16ου αιώνα, η παράσταση ξεκινάει αφηγημα-

τικά με την συνάντηση της Παναγίας με την Ελισσάβετ, κο-

ρυφώνεται στο γεγονός της “Φάτνης”, καταλήγει δε με “την

Φυγή στην Αίγυπτο”.

Το σκηνικό περιβαλλοντικά ενοποιείται με τους πολλα-

πλούς λόφους, και με τα  χτισμένα σε αυτούς οικοδομή-

ματα, δηλωτικά μιας αστικής παρουσίας.

Οι Μάγοι είναι καθισμένοι σε άλογα ή και πεζοί και η Πανα-

γία  καθισμένη σε θρόνο βασιλικό μπροστά σε σπήλαιο. 

Αρμονία, που χρωματικά και συνθετικά δίνει την υποταγή

της στην ιταλική επιρροή. 

Η “Γέννηση του Χριστού” δια χειρός του Φράγκο Κατελάνο

της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων (1548) με τη Παναγία  να

είναι γονυπετής προ της Φάτνης δείχνει το δυτικό στοιχείο

να διεισδύει σταθερά σε κατάθεση, κατά τα μεταβυζαντινά

χρόνια  του 16ου και 17ου αιώνα.

Ο  παν. καθηγητής Ν. Ζίας, σχετικά με την παράσταση της

“Γέννησης” γράφει: «πώς η τέχνη που αναπτύχθηκε έξω
από τον χώρο της Ορθοδοξίας στη δυτική και βόρεια Ευ-
ρώπη,  διαμόρφωσε μια διαφορετική εικόνα από αυτή της
τέχνης του Βυζαντίου  και βέβαια  από τότε  η παραδοσιακή
εικονογραφία άρχισε να ανήκει στο παρελθόν». 
Ο Διονύσιος  ο εκ Φουρνά  Αγράφων, για το έργο  της “Γέν-

νησης” γράφει   σχετικά  στην  μελέτη του, “Ερμηνεία της

ζωγραφικής”: «Τα πρόσωπα που παριστάνονται εις την
“Προσκήνυσιν των Μάγων”, να κρατούν άλογο έξωθεν του
σπιτιού είναι παρμένα από εικόνας ιταλικάς».
Ο  παν. καθ.  Γ. Αντουράκης (σε βιβλίο  του χαρισμένο με

προσωπική αφιέρωση) συνεχίζει:   «Πολλοί  αγιογράφοι  με-
ταβυζαντινοί (16ος αι. και μετά), όπως ο Θεοφάνης ο Κρης
(= Στερλίτζας Μπαφάς ),  ο  Θεόδωρος Πουλάκης, (Κιδω-

νίες Κρήτης – Κέρκυρα) με τις μπαρόκ συνθέσεις του, ο Μι-
χαήλ Δαμασκηνός, ο Στέφανος Τζαγκαρόλας,  ο Τζανέ
Μπουνιαλής, αναμιγνύοντας βυζαντινά  και δυτικά στοιχεία
στην τεχνοτροπία  της  ζωγραφικής τους, παρέδωσαν την
άκαμπτη βυζαντινοτροπία στην καθυπόταξη    μιας τεχνικής
που σε εξέλιξη αναπτύχθηκε στα εφτανησιώτικα νησιά  με
νεοελληνικούς κανόνες».
Πάντως με τη δυτική τεχνοτροπία,  δόθηκε μια ίσως και

ρηχή, αλλά οπωσδήποτε ευχάριστη  εκκοσμίκευση στην αι-

νιγματώδη  βυζαντινή αλληγορία, κάνοντας το τοπίο  ειδυ-

λιακό και λεπτεπίλεπτο, με αρμονικές γραμμές και

φωτοσκιάσεις, υποκείμενο σε μια γεωμετρική προοπτική

βάθους, όπου πύργοι και λότζιες καλούνται και δίνουν την

παρουσία τους.

Η μορφή της  “Θεοτόκου”,  θυμίζει πλέον μια αρχοντοπούλα

αναγεννησιακή.

Το  “Θείο Βρέφος” εκτίθεται ολόγυμνο  και παχουλό  και ο

περίγυρος των “Προσκυνητών” κατέχεται πλέον από τα

πρόσωπα που δίνουν και πληρώνουν σαν χορηγοί και δω-

ρητές, αλλά και από τη μορφή  του ζωγράφου και των όσων

πασχίζουν “εξωθρησκευτικά” να είναι σε προκλητικό

άσχετο  πλήν πρώτο  πλάνο.  Αλλά  και ο “Ιωσήφ”  τώρα

οράται χαρούμενος  να είναι κοντά στην “Παρθένο Μαρία”,

και  μαζί  στοργικά σκυμμένος  επάνω από το ‘’Θείο βρέ-

φος’’.

Οι καιροί περνούν, τα ήθη αλλάζουν,  και τα “θέλω” επιβάλ-

λονται, αφού «τα πάντα ρεί». «Δεί δεί χρημάτων» εν συμ-

περάσματι και τα πάντα έχουν την τιμή τους και

υποκύπτουν και αλλοιώνονται. Ας ευχηθούμε  όμως προς

το καλύτερο. 

Σημ. Για πρώτη φορά οι  οπαδοί του Χριστού  ονομάστηκαν

“χριστιανοί”  από τους Εθνικούς στην Αντιόχεια (Πρ .11 26)

για  να  ξεχωρίζονται  από τους Ιουδαίους. Ενώ Αρχικά

όμως  μεταξύ τους  αποκαλούντο σε προσφώνηση   “πι-

στοί”, “μαθητές”,  “αδελφοί” ή και “δούλοι του Κυρίου”.    

――――――――――
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Ο Φορωνέας,  ιδρυτής του Φορωνικού άστεος, δηλαδή

του Άργους,  πριν από 3000 χρόνια περίπου ίδρυσε την

πρώτη συγκροτημένη κοινωνία με νόμους  και αργό-

τερα ο γιος του Δία και της κόρης του  Έλληνα βασιλιά

Αγήνορα του ιδρυτή της ελληνικής Φοινίκης,  ο βασι-

λιάς Μίνωας, ιδρυτής του αρχαιότερου και σπουδαι-

ότερου πολιτισμού, ο οποίος  ανέβηκε στο όρος της

Κρήτης Ίδη και πήρε από τα χέρια του Δία πλάκες στις

οποίες ήταν χαραγμένες οι απαραίτητες εντολές για

την δημιουργία προηγμένης κοινωνίας. Οι πλάκες

αυτές ανανεώνονταν από τον Δία κάθε εννέα χρόνια

και για να είναι πάντα επίκαιρες,  είχαν θεσπίσει  νό-

μους που απέβλεπαν  και στην είσπραξη φόρων.  Όλοι

οι Έλληνες νομοθέτες όπως ο Λυκούργος, ο Ζάλευ-

κος, ο Δράκων, ο Σόλων,  και ο Κλεισθένης όλοι  πε-

ριελάμβαναν την είσπραξη φόρων στις νομοθεσίες

τους, τους οποίος μιμήθηκαν, αντέγραψαν και σφετε-

ρίστηκαν οι Ρωμαίοι και από τότε ονομάζεται το  «νο-

μικό δίκαιο» ….Ρωμαϊκό!!! 

Η Ρωμαϊκή και στη συνέχεια η  Βυζαντινή αυτοκρατο-

ρία  άλλαξε πολλές νομοθεσίες και πολλές φορολο-

γίες.  Όταν τα οικονομικά του κράτους ήταν άθλια, κάτι

που συνέβαινε συχνά, την εποχή που ανέβηκε στο

θρόνο  ο Νικηφόρος Φωκάς, με  την βοήθεια της

χήρας του αυτοκράτορα Ρωμανού Β’  της   Θεοφα-

νούς,  επιβλήθηκαν αυστηροί φόροι που απέβλεπαν

στην ανόρθωση της οικονομίας. Ο χρονογράφος Θεο-

φάνης, που ήταν πολιτικός αντίπαλος του Νικηφόρου,

είχε ονομάσει τους φόρους  ‘’κακώσεις‘’, και αυτές

χρησιμοποίησε  αργότερα  ο ανιψιός του αυτοκράτορα

Ιωάννης Τσιμισκής, βοηθούμενος από την αυτοκρά-

τειρα Θεοφανώ για  τη δημιουργία κατάλληλων συν-

θηκών, που κατέληξαν στη δολοφονία του Νικηφόρου.     

Οι  “κακώσεις” ήταν δέκα, και οι τρείς πρώτες επέβα-

λαν μία εφ’ άπαξ εισφορά για την κάλυψη των εξόδων

των νέων φορολογικών καταλόγων, ενώ οι δύο επό-

μενες, ανακαλούσαν όλες τις  φορολογικές ελαφρύν-

σεις, που ήταν εις βάρος του δημοσίου και  ήταν έργο

της αυτοκράτορας Ειρήνης και αφορούσε κυρίως τους

διαμένοντας σε ευαγή ιδρύματα ή σ’ αυτούς που εκ-

μεταλλεύονταν εκκλησιαστικές  ή μοναστηριακές  ή

αυτοκρατορικές  εκτάσεις  για  δική τους κερδοσκοπία.

Η έκτη και έβδομη κάκωση φορολογούσε  τους απο-

κτηθέντες θησαυρούς, τις κληρονομιές και τα κέρδη

από την πώληση δούλων.  Οι δύο τελευταίες κακώσεις

απευθύνονταν στους πλούσιους πλοιοκτήτες,  οι

οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να αγοράσουν κρατική γη,

ιδίως στη περιοχή της Μ. Ασίας ή να πάρουν κρατικό

δάνειο σε  καθορισμένες ποσότητες χρυσού, με τόκο

16,66%.  Τότε επέβαλαν και τον λεγόμενο ‘’καπνικό

φόρο‘’, τον οποίο πλήρωνε όποιος είχε αναμμένο τζάκι

και οι εισπράκτορές του λέγονταν  “καπνικάριοι” και

από το 810 τον καπνικό φόρο τον πλήρωναν και οι εκ-

κλησίες, τα μοναστήρια και τα ευαγή ιδρύματα και κα-

ταργήθηκε από τους Οθωμανούς κατακτητές για

διπλωματικούς λόγους.  Ένας καπνικάριος είχε κτίσει

μια εκκλησία προς τιμήν της Παναγίας, στη μέση της

οδού Ερμού στο κέντρο της  Αθήνας,  η οποία έχει  αν-

τέξει τις πάμπολλες δοκιμασίες και είναι ή γνωστή μας

‘’Καπνικαρέα’’!!! Στη Ρωσία είχε επιβληθεί από τον

τσάρο Πέτρο  ένας φόρος  τελείως διαφορετικός από

τους  συνηθισμένους, τον οποίο πλήρωναν όσοι είχαν

…..γενειάδα!!! 

Στην Αγγλία τον14ο αιώνα  πλήρωναν φόρο όσοι ήταν

ζωντανοί  ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατά-

σταση και  όταν βασίλευε  ο Oliver  Cromwell, τον οποίο

οι  Άγγλοι δεν τον  παραδέχτηκαν ποτέ σαν βασιλιά

τους, είχε  αναγκάσει να πληρώνουν  ένα ειδικό φόρο

όλοι όσοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοί του!!!     

Στον Καναδά ίσχυε από το 1885 έως το 1923 ο φόρος

των μεταναστών και αφορούσε τους Κινέζους μετανά-

στες, των οποίων την παραμονή δεν την επιθυμούσαν

οι Καναδοί στο κράτος τους, μέχρι  που απαγορεύτηκε

η είσοδός τους στον Καναδά.   Άλλος ένας  ασυνήθι-

στος  φόρος, ήταν ο φόρος του αλατιού, τον οποίο

είχαν επιβάλει οι Γάλλοι με το όνομα gabelle και έπαιξε

σπουδαίο ρόλο στην γαλλική επανάσταση, αλλά και

στην πτώση της  Κινεζικής αυτοκρατορίας και στην

διαμαρτυρία του επαναστάτη και πολιτικού των Ινδιών

Γκάντι το 1930, που τελικά οδήγησε στην ανεξαρτησία

των Ινδιών από την αποικιοκρατία των Άγγλων.    

Την επιβολή φόρων μπορεί να την προκαλέσουν διά-

φορες αιτίες  σε διάφορες χώρες και σε διαφορετικές

εποχές και δεν  αποτελεί  μόνον μια σύγχρονη μά-

στιγα για τους λαούς. 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Φορολογίες παλαιοτέρων εποχών!

Eρωτήματα Κυπρίων 
αδελφών  

― Το να γίνει Τουρκοκυπριακό κράτος, ένα ψευδο-

κράτος το οποίο θα αναζητά την ιστορία του στα λη-

μέρια που τέμνονται με τον Ελληνισμό και κατα

περιόδους στα πονηρά θα ιδιοποιείται πράγματα·

είναι πολύ αρνητικό. 

― Τα επιχειρήματα περί εισβολής πρέπει να απαρτί-

ζονται και απο τέτοια επιχειρήματα περί γλώσσας κα-

ταβολών κλπ.: Δηλαδή αν η Τουρκία μπεί στη Γαλλία

θα ονομαστεί ΤουρκοΓαλλία το νέο(διχοτομημένο)

κράτος;

― O Eρντογάν πρόσφατα είπε ότι η σημαία της Κύ-

πρου πρέπει να αλλάξει και να μην απεικονίζει όλη

την Κύπρο! Τι περιμένουνε κάποιοι για να φύγουνε

απο τις συνομιλίες; Η σιωπή των Τουρκο ''Κύπριων''

ηγετών αλλά και όχι μόνο δεν μετράει στο μυαλό των

Κυπριακών αρχών;

― Αν δημιουργηθεί Τουρκο''κυπριακό'' κράτος, η Κύ-

προς τι θα κάνει με την Ευρωπαϊκή ένωση; Θα μπεί

επίσης αυτομάτως η Τουρκική δομή στην Ευρωπαική

Ένωση;

Α
υτό το βόδι που κρατάει λουρί και βγάζει

βόλτα έναν τεράστιο σκύλο, που τον προσέχει

μη τυχόν και πατήσει σε λάσπες ή χώματα,

όταν έρθει η ώρα του σκύλου να ...αποπατήσει τα

κάνει επάνω στο πεζοδρόμιο. 

Και βέβαια o συνοδός του, σαν βόδι που είναι  (προ-

σβάλουμε και τα βόδια) δεν σκύβει να τα μαζέψει και

γεμίζει το πεζοδρόμιο με μια τεράστια σβουνιά...

Oταν αποφασίζουμε να πάρουμε ένα ζώο, πρέπει να

αναλαμβάνουμε και τις υποχρεώσεις του. 

Πάει και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ  

Υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 100% της ΤΡΑΙ-

ΝΟΣΕ στους κρατικούς σιδηροδρόμους της Ιταλίας,

με το όνομα Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., έναντι

συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ από τον Διευθύ-

νοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Αντώνη Λεούση και τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ferrovie dello Stato Ital-

iane Group, Renato Mazzoncini.

Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφεται

μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τελεί

υπό την αίρεση εγκρίσεων του ...χαλιφάτου της Ε.Ε.

μια και έχουμε γίνει αποικία.

Στα τέσσερα χρόνια της επιχείρησης ξεπούλημα, το

χρέος, έφτασε τα 700 εκατ. ευρώ. Αρα οι Ιταλοί ψώ-

νισαν από ...σβέρκο που λέει και ο λαός;

Τρομάρα μας, όταν θα ξεπουλήσουν και το τελευταίο

δημόσιο ακίνητο να δω πού θα πάνε να κρυφτούν,

όπως κρύβονται βέβαια και τώρα, αφού δεν φωτογρα-

φίζονται κατά τας υπογραφάς, ως συνηθίζεται. 

Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν τρία περίπου χρόνια

αυτό το μόρφωμα που μας κυβερνάει, σήκωνε παν-

τιέρες ότι ξεπουλιέται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με 300 εκατομ-

μύρια ευρώ. Αιδώς Αργείοι, αλλά πού να βρεθεί...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκί-

νητα παράγουν δέκα φορές περισσό-

τερο νιτρικό οξείδιο και διοξείδιο του

αζώτου ανά λίτρο σε σύγκριση με φορ-

τηγά και λεωφορεία, όπως αποκαλύ-

πτουν νέα ευρωπαϊκά στοιχεία.

Η μεγάλη διαφορά στις εκπομπές των

ρύπων αυτών οφείλεται στις πολύ αυ-

στηρότερες δοκιμές που εφαρμόζονται

σε μεγάλα οχήματα στην Ε.Ε., σύμ-

φωνα με τους συντάκτες της έκθεσης,

οι οποίοι ζητούν ανάλογα αυστηρά

μέτρα να εφαρμοστούν και στα αυτοκί-

νητα.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας με οξείδια

του αζώτου ευθύνεται για δεκάδες χι-

λιάδες πρόωρους θανάτους σ’ ολό-

κληρη την Ευρώπη. Μεγάλο ποσοστό

της ρύπανσης αυτής οφείλεται στα ντι-

ζελοκίνητα αυτοκίνητα, που εκπέμπουν

στους δρόμους εξαπλάσιες ποσότητες

ρύπων απ’ ό,τι επιτρέπονται στις επίση-

μες εργοστασιακές δοκιμές. 

Μετά το σκάνδαλο “dieselgate” της Volk-

swagen, τα αυτοκίνητα θα υποβάλλον-

ται σε αυστηρότερα τεστ, αλλά

εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώ-

σεων λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν

είναι αρκετά τολμηρές.

Η νέα έκθεση, του διεθνούς –μη κερδο-

σκοπικού- ινστιτούτου ICCT-International

Council on Clean Transportation (Διεθνές

Συμβούλιο για «Καθαρές» Μεταφορές)

που εδρεύει στις ΗΠΑ (Ουάσιγκτον και

Σαν Φρανσίσκο) και στην Ευρώπη (Βερο-

λίνο), έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απο-

κάλυψη του σκανδάλου της VW και

συνέκρινε τις εκπομπές φορτηγών και

λεωφορείων σε πραγματικές συνθήκες

με εκείνες των αυτοκινήτων.

Διαπιστώθηκε ότι τα βαρέα οχήματα που

υποβλήθηκαν σε ελέγχους στη Γερμανία

και τη Φινλανδία εξέπεμπαν περίπου

210mg οξείδια του αζώτου ανά χιλιόμε-

τρο, δηλαδή κάτω απ’ το μισό των

500mg ανά χιλιόμετρα που εξέπεμπαν

σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα,

τα οποία ανταποκρίνονται στα υψηλό-

τερα ευρωπαϊκά στάνταρ “Euro 6”. 

Ωστόσο τα λεωφορεία και τα φορτηγά

διαθέτουν μεγαλύτερες μηχανές και

καίνε περισσότερο diesel ανά χιλιόμε-

τρο, πράγμα που σημαίνει ότι τα αυτο-

κίνητα παράγουν δέκα φορές

περισσότερα οξείδια του αζώτου ανά

λίτρο καυσίμου.

Η ανάλυση του ICCTI έδειξε ότι οι αυ-

τοκινητοβιομηχανίες φρόντισαν ώστε

τα βαρέα οχήματα να εκπέμπουν ρύ-

πους κάτω απ’ τα επιτρεπόμενα όρια

στον δρόμο, αλλά ότι οι εκπομπές των

αυτοκινήτων παρουσιάζουν τεράστιες

αποκλίσεις στις μετρήσεις σε πραγματι-

κές συνθήκες από τις εργοστασιακές.

Οι επίσημες δοκιμές αυτοκινήτων στην

Ε.Ε. περιορίζονται προς το παρόν σε

εργοστασιακές μετρήσεις πρωτότυπων

οχημάτων, αλλά αυτό θα αλλάξει σύν-

τομα, όταν θα τοποθετηθούν στα αυτο-

κίνητα ειδικές συσκευές (portable

emissions measurement systems ή αλ-

λιώς PEMS) που θα μετρούν τους ρύ-

πους που εκπέμπουν σε πραγματικές

συνθήκες.

Μη δημοσιοποιείτε στοιχεία
σας στο Facebook

Οι Αρχές ασφαλείας μάς προειδοποιούν να μη δημο-

σιοποιούμε, στο διαδίκτυο, τα πέντε πιο κάτω στοι-

χεία – πληροφορίες, γιατί υπάρχει φόβος να πέσουμε

θύματα επιτήδειων.

1. Ημερομηνία Γέννησης

Ο καθένας μας χαίρεται όταν βλέπει τον «τοίχο» του στο

Facebook γεμάτο με ευχές γενεθλίων. Αυτό όμως αρέσει

και στους... επιτήδειους, γιατί  η Ημερομηνία Γέννησης

μαζί με το Ονοματεπώνυμο και με μια Φωτογραφία   στο

προφίλ μας, είναι αρκετά για να γίνει πλαστογράφηση Δελ-

τίου Ταυτότητας, Άδειας Οδηγού και ακόμη Διαβατηρίου.

Συνεπώς… τζιζ!

2. Οικογενειακή Κατάσταση

Η λέξη «Single» από μόνη της λειτουργεί ως «πόλος έλξης»

για τους εγκληματίες. Όταν μάλιστα αλλάζετε την «Οικο-

γενειακή σας Κατάσταση» από «Παντρεμένος/η» σε «Ελεύ-

θερο/η», αυτομάτως όσοι παρακολουθούν το προφίλ μας

έχοντας άλλα κίνητρα, αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε

«ευάλωτη θέση» και κυρίως ότι πλέον «είμαστε μόνος ή

μόνη  στο σπίτι».

3. «Που βρίσκομαι»

Μη δημοσιοποιούμε την κάθε μας κίνηση.  Πού βρίσκομαι

τώρα, πού είμαι διακοπές ανεβάζοντας παράλληλα φωτο-

γραφίες με πληροφορίες για τον χρόνο επιστροφή μας.

Είναι ό,τι καλύτερο για τους εγκληματίες. Εμείς μαζεύουμε

like και αυτοί χρήσιμες πληροφορίες.

4. Μόνοι στο σπίτι. Το να «ποστάρουμεε» στο Facebook ή

σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είμαι μόνος/η στο

σπίτι», είναι από τα χειρότερα λάθη. Συνήθως αυτό συμβαί-

νει με τις νεαρότερες ηλικίες, αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει

και για τους ενήλικες.

5. Φωτογραφίες των παιδιών 

Ίσως το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να πράξει κάποιος

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι να ανεβάζει φωτο-

γραφίες των παιδιών του. Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. 

Δέκα φορές πιο τοξικά τα πετρελαιοκίνητα
αυτοκίνητα από φορτηγά και λεωφορεία!

OΥΡΑ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ
Παραλίγο να είχε χρησιμοποιηθεί για να γίνει κόσμημα, όμως 

Ένα μικρό κομμάτι κεχριμπαριού, με ...ζηλευτή εικόνα, θέλησε κάποια να το

κάνει κόσμημα για να το φορέσει.  Το είχε βρει σε αγορά της Βιρμανίας και

έκρυβε στα σπλάχνα του ένα μεγάλο μυστικό... 

Ο περίεργος τεχνίτης, το έδωσε σε κάποιον φίλο του  παλαιοντολόγο, όπου

ανακάλυψε ότι η εικόνα που είχε το κε-

χριμπάρ ήταν  απομεινάρια ουράς δεινο-

σαύρου που πάνω της είχε ιστό και

λεπτά φτερά! 

Ο συγκεκριμένος «φτερωτός» δεινό-

σαυρος έζησε πριν από περίπου 99 εκατ.

χρόνια και αποτελεί έναν τύπο δίποδου

δεινόσαυρου που έμοιαζε με πουλί και

που ανήκει στην κατηγορία maniraptora,

μία από αρκετές κατηγορίες δεινοσαύρων με φτερά. Τα πουλιά εμφανίστηκαν

στη Γη πριν από περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Ιουράσια γεωλο-

γική περίοδο, και εξελίχθηκαν από μικρούς, φτερωτούς δεινόσαυρους. Η

ουρά αποτελείται από οκτώ σπονδύλους, μαλακούς ιστούς, και φτερά που

είναι άπταιστα διατηρημένα σε τρεις διαστάσεις.

Τα πιο αισθησιακά χαϊδέματα, τα
έχουμε κάνει τα βράδια στους τοί-
χους ψάχνοντας το διακόπτη για γτο
φως.

Αποστάγματα του

FACEBOOK

Oταν, ενώ σου λέει ότι δεν έχει τί-
ποτα, σε κοιτάει όλη μέρα έτσι.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΤΑΒΟΣ
Εξωραΐζοντας την καπιταλιστική βαρβαρότητα

Ο Κινέζος Πρόεδρος υπερασπίστηκε την 

παγκοσμιοποίηση έναντι του προστατευτισμού

Στη χτεσινή πρώτη μέρα της σύναξης του διεθνούς κεφα-

λαίου, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός

στην Ελβετία, όπου συγκεντρώνονται διευθυντικά στελέχη

μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, οι πολιτικοί τους εκπρόσω-

ποι, επιστήμονες με κύρια επιδίωξη να ...εξανθρωπίσουν το

σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, ξεχώρισε η παρουσία του Κι-

νέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ. Οι διοργανωτές του Φόρουμ

την πρόβαλαν ιδιαίτερα, λόγω της σημερινής συγκυρίας και

της ανησυχίας που προκαλούν οι διακηρύξεις του εν ανα-

μονή Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που ορκίζεται

μεθαύριο και ο οποίος δηλώνει ότι θα πάρει μέτρα εθνικού

προστατευτισμού και θα επαναδιαπραγματευτεί διεθνείς

συμφωνίες εμπορίου.

Υπερασπιστής της παγκοσμιοποίησης ο Κινέζος Πρόεδρος

Ετσι, ο Πρόεδρος Σι, από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία

στον κόσμο, εκθειάστηκε ως ο υπερασπιστής της οικονομι-

κής παγκοσμιοποίησης κατά του προστατευτισμού.

Ο Κινέζος Πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν

θα βγει νικητής από έναν εμπορικό πόλεμο. Ως Κίνα θα πα-

ραμείνουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη του ελευθέρου

εμπορίου και των επενδύσεων και θα πούμε όχι στον προ-

στατευτισμό». Για τις αντιφατικές καταστάσεις που αντιμε-

τωπίζει η ανθρωπότητα, όπως ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα

επιστημονικοτεχνικά επιτεύγματα αλλά συνεχίζονται περι-

φερειακές συγκρούσεις, διευρύνεται η ανισότητα και ανοίγει

η ψαλίδα των εισοδημάτων των πλουσίων και των φτωχών,

επιχειρώντας να απαντήσει, σημείωσε ότι «τα προβλήματα

στην οικονομία και η χρηματοπιστωτική κρίση δεν οφείλονται

στην παγκοσμιοποίηση, αλλά είναι η συνέπεια της με κάθε

κόστος επιδίωξης του κέρδους και της έλλειψης ρύθμισης

στην αγορά». Πρόσθεσε ότι «η παγκοσμιοποίηση χρειάζεται

αναπροσανατολισμό ώστε να μη δημιουργεί αποκλεισμό» και

υπερασπίστηκε την απόφαση της χώρας του να ενταχθεί

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να μπει στις διε-

θνείς αγορές, που παρομοίασε με έναν κοινό ωκεανό που

μοιράζονται όλοι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην αρχή

ήπιαμε λίγο νερό, στη συνέχεια μάθαμε να κολυμπάμε», για

να καταλήξει ότι η Κίνα συνεχίζει τη γοργή της ανάπτυξη.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη της εισαγωγής της καινοτομίας

στην οικονομία και σε μια «νέα οικονομική θεωρία για την

ισόρροπη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Απέ-

δωσε τις επιτυχίες της χώρας στο ΚΚ Κίνας και την προσπά-

θεια του λαού της, είπε ότι επιτεύχθηκε 700 εκατομμύρια

άνθρωποι να ξεφύγουν από τη φτώχεια, αλλά απέφυγε να

αναφερθεί στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων που

σήμανε η κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων στην πα-

ραγωγή.

Κατά τ' άλλα, ο Κινέζος Πρόεδρος καθησύχασε τους συνδαι-

τυμόνες του Φόρουμ ότι η χώρα του δεν θα υποτιμήσει το

γουάν, ούτε θα ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο

Διαψεύδει σύμβουλος του Τραμπ

Ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του συμβούλου του Τραμπ,

Αντονι Σκαραμούτσι, που μίλησε σε πάνελ στο Νταβός και

αναφέρθηκε σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Σημείωσε ότι ο

Τραμπ δεν θέλει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, αλλά «μια δια-

δικασία ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου» και πρόσθεσε ότι οι

διμερείς σχέσεις έως τώρα ήταν «μη συμμετρικές». Για τις δη-

λώσεις Τραμπ για το ΝΑΤΟ καθησύχασε ότι η έκφραση «πα-

ρωχημένο» παρερμηνεύτηκε και εννοούσε την ανάγκη

μεταρρύθμισής του, ώστε «να εστιάσει λιγότερο στην κατα-

πολέμηση του κομμουνισμού και περισσότερο στην καταπο-

λέμηση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας». 
Νίκος Γεωργόπουλος

Ευχαριστήρια επιστολή
Φαίδρας Φραγκομανώλη –Κοκκόλα

Με ιδιαίτερη συγκίνηση θα ήθελα να ευχαριστήσω

‘’εκ βάθους καρδίας’’, όλους όσους συμπαραστάθη-

καν σε δύο φίλους και μαθητές της Β’  τάξης του 2ου

Λυκείου Βούλας,  τους  οποίους  προ ημερών, παρέ-

συρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητό της, μια

νεαρή και ασυνείδητη οδηγός, στο κέντρο του Πει-

ραιά, την ώρα  της διέλευσης των νεαρών,  από μια

διάβαση πεζών!!!

Η περίθαλψη και νοσηλεία των πολύ-τραυματιών

ήταν άμεση στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας

και επειδή τυγχάνω να είμαι η γιαγιά του ενός τραυ-

ματία, μέσα στη μαύρη καταιγίδα των ανθρώπινων

συναισθημάτων της οικογένειάς μου, έλαμψε σαν

ουράνιο τόξο Γαλαξιακών  προδιαγραφών, το ειλι-

κρινές ενδιαφέρον και ή έμπρακτη συμπαράσταση

της κ.  Α. Νικολάου, Διευθύντριας του 2ου Λυκείου

Βούλας και του κ, Γ. Μάλλιου, καθηγητή του ιδίου

Λυκείου, καθώς και η γνήσια και σπάνια εκδήλωση

φιλίας από ένα συμμαθητή των παιδιών που παρέ-

μεινε καθ’ όλη την διάρκεια της πρώτης νύχτας

δίπλα στους τραυματισμένους, φοβισμένους και πο-

νεμένους φίλους του, αλλά και σε όλο το πλήθος

των συγγενών, συμμαθητών, καθηγητών, φίλων,

γνωστών, που με την αθρόα προσέλευσή τους,  απέ-

δειξαν ότι τα σπάνια συναισθήματα της φιλίας, της

αλληλεγγύης, της ανθρώπινης συμπαράστασης, που

διέπονται από ηθικές αρχές, είναι δεδομένα και αι-

ώνια συνυφασμένα με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA και απο-

τελούν την ελπιδοφόρο συνέχεια του αθάνατου

ελληνικού Μεγαλείου.

Σας  ευγνωμονώ  ευχόμενη ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!...

Από τον αναγνώστη Παντελή Παντελόπουλο, ελά-

βαμε την παρακάτω επιστολή που απευθύνει στο

Δήμο, παρατηρώντας κάποιες “παραλείψεις”;;

Προς το Δήμο 3Β, Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Κοινοποίηση γραφείου κυρίου Δημάρχου

Αγαπητοί Κύριοι

Με αυξανόμενς τάσεις, παρατηρείται τελευταία η το-

ποθέτηση από ορισμένους καταστηματάρχες του κέν-

τρου Βούλας, μεταλλικών  πινακίδων μπροστά στο

κατάστημά τους, στο κατάστρωμα του δρόμου, προ-

κειμένου να μπλοκάρουν το δρόμο για ίδια χρήση.

Εκτός του ότι αυτές οι πινακίδες, είτε στο δρόμο είτε

στο πεζοδρόμιο, είναι επικίνδυνες για τους πεζούς

(υπερήλικες, αμέριμνα παιδιά), αυτοί οι χώροι έχουν

τη μίσθωση του Δήμου ή είναι αυθαίρετη κατάληψη;

Συγκεκριμένη περίπτωση: Διγενή 17 κατάστημα

Boucher. Μια τεράστια σιδεριά, κίτρινη, σε επαφή πε-

ζοδρομίου και δρόμου. Με άδεια Δήμου; Επικινδυνό-

της πεζών! Και σαν να μην έφτανε αυτή, να και δύο

κατάμαυρες σιδεροπινακίδες για χρήση κατά περί-

πτωση σκοπού, πότε στο κατάστρωμα του δρόμου

πότε στο πεζοδρόμιο. Ήμουν αυτόπτης μάρτυς

“σκουντουφλήματος” πεζού σε μία απ’ αυτές!

Αγαπητοί κύριοι της εξουσίας, οι Δημότες σας, σας

παρακαλούν να τους διασφαλίσετε από αυτή την επι-

κίνδυν “μόδα”.

Νεοκλής Παντελόπουλος

πλατεία Ελευθερίας Βούλα

Eπικίνδυνες για τους πεζούς πινακίδες...

Απόλαυση στο γαλάζιο Σαρωνικό!

Προς το Δήμο 3Β

Κύριε Δήμαρχε,

Σας ευχαριστούμε, εμείς οι οικογένειες που επισκε-

πτόμαστε με τα παιδιά μας την πανέμορφη, μονα-

δική στην Αττική, καφετέρια “Νότος” για τα όμορφα,

καλαίσθητα παγκάκια που τοποθέτησε ο Δήμος.

Απόλαυση στο γαλάζιο Σαρωνικό!

Θα μας ευχαριστήσετε όμως, ακόμη περισσότερο, κι

αυτό για λόγους και ασφαλείας, αλλά και πληρότη-

τας της εικόνας του περιβάλλοντος, αν οι υπηρεσίες

σας καλύψουν με πλάκες τις επικίνδυνες, για τα παι-

διά και τα ποδηλατάκια, λακκούβες (γεμάτες λάσπες

και νερά) που υπάρχουν στο πλακόστρωτο του πρώ-

του πάρκινγκ εισόδου προς την καφετέρια.

Σας ευχαριστούμε

Γονείς - Δημότες - Κάτοικοι Βούλας
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Σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσαν η

Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής

(ΕΜΕΛ), ο Επιμορφωτικός και Εκδρομι-

κός Όμιλος Λαυρίου (ΕΕΟΛ) και η Αν-

δρική Χορωδία Λαυρίου, την Κυριακή 15

Ιανουαρίου 2017 στο Παλαιό Μηχανουρ-

γείο του Λαυρίου, παρουσιάστηκε το βι-

βλίο «Τα Σωματεία του Λαυρίου (1983 –

1943)» του Γιώργου Αντ. Πέππα.

Μίλησαν για το βιβλίο και το συγγραφέα

ο μαθηματικός – πληροφορικός και

μέλος της ΕΜΕΛ Αριστείδης Γ. Κανα-

τούρης, η Ειρηνοδίκης και μέλος της χο-

ρωδίας του ΕΕΟΛ Σοφία Σταυριανού, ο

δικηγόρος και μέλος της Χορωδίας Λαυ-

ρίου Τηλέμαχος Γ. Κωλέτσης, καθώς και

ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου. Τον

συντονισμό είχε ο πρόεδρος του ΕΕΟΛ

Χρήστος Κ. Προμοίρας. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου σημεί-

ωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα

σημαντική έκδοση για τη νεώτερη ιστο-

ρία του Λαυρίου καθώς καταγράφει όλα

τα σωματεία (αλληλοβοηθητικά, επαγ-

γελματικά, μουσικά, κοινωνικά και πολι-

τικά, αθλητικά κ.α.) που ιδρύθηκαν από

το 1983 έως και το 1943, συμβάλλοντας

στη διάσωση των πληροφοριών που

σχετίζονται με αυτά και ευχήθηκε να

υπάρξουν ανάλογες εκδοτικές προσπά-

θειες και στο μέλλον. 

Η Ένωση Γονέων Μαθη-

τών Δήμου Σαρωνικού σε

συνεργασία με την Αρχι-

τέκτονα Μηχανικό Μα-

τίνα Βρεττού, και τους

Συλλόγους Γονέων & Κη-

δεμόνων της Πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης του

Δήμου Σαρωνικού, ξεκίνη-

σαν την υλοποίηση του

εκπαιδευτικού προγράμ-

ματος «Το Σχολείο των

Ονείρων», που στοχεύει

στην διαμόρφωση της πε-

ριβαλλοντολογικής συνεί-

δησης και εξοικείωσης

των παιδιών με ανακυ-

κλώσιμα υλικά.

Το πρόγραμμα έκανε το

ξεκίνημά του στο 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο Αναβύσ-

σου, όπου οι αντιδράσεις

και τα σχόλια των παιδιών

σχετικά με το πώς ονει-

ρεύονται τα ίδια το σχο-

λείο τους, προβλημάτισε

αλλά και εξέπληξε ευχά-

ριστα τους συντελεστές

του εγχειρήματος.

Τα παιδιά δημιούργησαν

εικόνες και μακέτες ανά

ομάδες κατά τη διάρκεια

του διημέρου, με βάση

μόνο ανακυκλώσιμα

υλικά. Όλες ευφάνταστες

και δημιουργικές.

Το πρόγραμμα συνεχίζε-

ται με τους Συλλόγους

Γονέων & Κηδεμόνων και

με τα παιδιά του 1ου και

2ου Δημοτικού Σχολείου

Καλυβίων. 

Ελπίζουμε να “τρέξει” σε

όλα τα σχολεία του

Δήμου, γιατί τα παιδιά δί-

νουν ιδέες, που και οι με-

γάλοι πολλές φορές δεν

έχουν σκεφθεί...

Μ
έσα σε ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 15/1/17 με μεγάλη επι-

τυχία ο ετήσιος χορός και η κοπή της Πίτας του Συλλόγου Πολιτιστικοί -

Εξωραϊστικού Συλλόγου Πράσινος Λόφος Αρτέμιδος. 

Ο Προέδρο του Συλλόγου Τζανετάκος έκανε μία σύντομη αναφορά στα τρέ-

χοντα  θέματα και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο δήμαρχο Σπάτων - Αρτέμι-

δος Δημήτρη Μάρκου και στους βουλευτές Πάντζα Γ. και Σκουρολιάκο Π.

(ΣΥΡΙΖΑ), Βλάχο Γ. και Μπουρα Αθ. (Ν.Δ).

Πολλοί εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής (πλειοψηφία και μειοψηφίες) αλλά και

θεσμικοί παράγοντες της περιοχής.

«Το Σχολείο των Ονείρων» 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ένωσης Γονέων 

Μαθητών Δήμου Σαρωνικού

«Τα Σωματεία του Λαυρίου (1983 – 1943)»
του Γιώργου Πέππα

Ένα άξιος και δυναμικός σύλλογος, ο  πο-

λιτιστικός, εξωραϊστικός και αιμοδοτικός

«Δημοσθένης»  έκοψε τη βασιλόπιτα την

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017,  στο ΚΑΠΗ

Κορωπίου. 

O δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης,

που παρευρέθη μίλησε με θερμά λόγια,  για

το κοινωνικό έργο του συλλόγου, τη συμ-

βολή του στην ενίσχυση του αιμοδοτικού

κινήματος στο Δήμο Κρωπίας, την προ-

σφορά των εθελοντών αιμοδοτών και  την

κοινωνική αλληλεγγύη που εκφράζουν εμ-

πράκτως τα μέλη του. 

Επίσης έκανε λόγο για «συνειδητοποι-

ημένη περιβαλλοντική δράση» του συλλό-

γου και των μελών του ενώ εξέφρασε την

άποψη ότι η κοινή  επικοινωνιακή συνεργα-

σία Δήμου-Δημοτικής Επιτροπής Υγείας,

των  αιμοδοτικών συλλόγων και εκπαιδευ-

τικών φορέων που ξεκίνησε το 2015  έχει

φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τέλος, ευχήθηκε καλή δύναμη στα μέλη

του και στον αγώνα που δίνουν καθημερινά

για μια αυτονόητη κοινωνική υποχρέωση/

υπενθύμιση και καθήκον όλων των πολιτών:

να προσφέρουν αίμα για τους συνανθρώ-

πους τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

αποτελείται από:  πρόεδρο Αντιγόνη Δια-

κάκη,  αντιπρόεδρο Ρούλα Νουχάκη και

μέλη του προεδρείου Ηρώ Παπαμόσχου,

Ευγενία Τσεβά, Τούλα Ρούσσου, Τάσος

Λειβαδίτης, Σπύρος Αργυρόπουλος.
Φωτογραφίες: Σύλλογος «Δημοσθένης»

Βασιλόπιτα με τον “Δημοσθένη” ΚρωπίαςΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο,

για τα δημοτικά ποδήλατα που εγκα-

τέστησε ο Δήμος 3Β σε διάφορα ση-

μεία -σταθμούς- της πόλης.

Ποδήλατα που μπορεί να δοκιμάσει ο

κάθε κάτοικος εφόσον αποκτήσει την

ειδική προσωπική κάρτα, θα μπορεί

να τα πάρει να κάνει τη βόλτα του και

να τα αφήσει σε έναν από τους σταθ-

μούς.

Ηδη ξεκίνησε η διάθεση καρτών  στο

Δημαρχείο στη Βούλα, (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα) με την συμπλή-

ρωση σχετικής αίτησης και επίδειξη

αστυνομικής ταυτότητας,  σε άτομα

που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος

της ηλικίας τους. 

Κατά την περίοδο της πιλοτικής λει-

τουργίας του συστήματος, μέχρι 15

Μαρτίου, η χρήση του ποδηλάτου

είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στη συνέ-

χεια, όσοι έχουν προμηθευτεί κάρτα

θα ειδοποιηθούν, αν το επιθυμούν, να

καταβάλουν το προβλεπόμενο αντί-

τιμο για τη συνέχεια της χρήσης των

ποδηλάτων. 

Εκτός από τους κατόχους της προσω-

πικής ηλεκτρονικής κάρτας, το σύ-

στημα θα μπορούν να το

χρησιμοποιούν και περιστασιακοί

χρήστες – κάτοχοι πιστωτικής κάρ-

τας. 

Για την απόκτηση περιστασιακής κάρ-

τας θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες

στους σταθμούς των ποδηλάτων,

καθώς και στην ιστοσελίδα

www.vvv.gov.gr/easybike. Για τους κα-

τόχους προσωπικής ηλεκτρονικής

κάρτας, η χρήση του είναι απλή και

σύντομη ακολουθώντας τα 3 βήματα:

1. Επιλέγεις το ποδήλατο που επιθυ-

μείς και πιέζεις το πλήκτρο που αντι-

στοιχεί στην κλειδαριά που βρίσκεται

το ποδήλατο. Με τη διαδικασία αυτή,

ενεργοποιείται η ηλεκτρονική οθόνη

που βρίσκεται πάνω στη βάση πρόσ-

δεσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων.

2. Πλησιάζεις την προσωπική ηλε-

κτρονική κάρτα χρήσης στον αναγνώ-

στη, ακριβώς κάτω από την οθόνη.

3. Μόλις αναγνωριστεί η κάρτα, η

κλειδαριά ανοίγει και το κοινόχρηστο

ποδήλατο μπορεί να παραληφθεί και

να χρησιμοποιηθεί.

Για οποιαδήποτε βοήθεια στη χρήση

του συστήματος κοινοχρήστων ποδη-

λάτων του  μπορείτε να επικοινωνείτε

με το κέντρο υποστήριξης της υπηρε-

σίας, στο τηλέφωνο 210 3004441.

Η επιστροφή ενός κοινόχρηστου πο-

δηλάτου, γίνεται με ακόμη πιο εύκολο

και γρήγορο τρόπο 

1. Επιλέγεις μια κενή θέση στις βά-

σεις πρόσδεσης.

2. Πιέζεις το πλήκτρο που αντιστοιχεί

στην κλειδαριά της θέσης πρόσδεσης

που επέλεξες και τοποθετείς το πο-

δήλατο στην κλειδαριά. Η ταυτότητα

του κοινόχρηστου ποδηλάτου ανα-

γνωρίζεται αυτόματα και η κλειδαριά

ασφαλίζει, εκπέμποντας χαρακτηρι-

στικό ήχο.

3. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλή-

κτρο (YES/ΝΑΙ – NO/ΟΧΙ) δηλώνεις αν

το κοινόχρηστο ποδήλατο που επέ-

στρεψες είναι σε καλή κατάσταση.

Κατά την πιλοτική περίοδο λειτουρ-

γίας, η χρήση των ποδηλάτων θα

είναι δωρεάν ενώ στη συνέχεια θα

υπάρχει μια χρέωση που θα ανέρχε-

ται σε 1€ / ώρα.

Διάθεση καρτών χρήσης των κοινοχρήστων

ποδηλάτων του Δήμου 3B

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

(Περιοχές ευθύνης τoυ Δασαρχείου 

Καπανδριτίου (Βαρνάβας, Γραμματικό)

Πρόγραμμα ανάρτησης δασικών χαρτών καταρτί-

στηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ (Τμήμα

Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης

Δικαιωμάτων Δημοσίου) κατόπιν συνεργασίας της

με τις διευθύνσεις δασών των αποκεντρωμένων δι-

οικήσεων και την ΕΚΧΑ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που στάλθηκε

στις δασικές υπηρεσίες, η ανάρτηση δασικών χαρ-

τών που αφορά την Ανατολική Αττική θα γίνει την

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι διευθύνσεις δασών

των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα πρέπει να με-

ριμνήσουν για την ευρύτατη δημοσιοποίηση της

ανάρτησης καθώς και της προθεσμίας υποβολής

αντιρρήσεων.

Για την Ανατολική Αττική η ανάρτηση θα γίνει στη

Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής, οδός Αγίου

Ιωάννου 65, 153 42, Αγία Παρασκευή, Τηλ. Κέντρο:

210 6395 280, 210 6391 252, Fax: 210 6011 092, 

e-mail: dash_anat_attikh@attica.gr

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ στο ΠΙΚΠΑ
Την Παρασκευή 13  Ιανουαρίου 2017,  πραγματοποιήθηκε η πρώτη Κατη-
χητική Σύναξη στο Ίδρυμα του Κ.Α.Α.Π. Βούλας (ΠΙΚΠΑ), για το νέο έτος .
Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στα Θεοφάνεια και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρό-
δρομο και Βαπτιστή. 
Στη συνεχεία η Κατηχήτρια Φανή Τριπολιτσιώτη διηγήθηκε στα παιδιά για
την ιστορία της Αγιοβασιλόπιτας και πως διασώθηκε η ανάμνησή της μέχρι
τις ημέρες μας. Ακολούθως ευλογήθηκε η Βασιλόπιτα, από τον Υπεύθυνο
Ιερέα του Ιδρύματος π. Αντώνιο Χρήστου, ο οποίος ευχήθηκε σε  όλα τα
παιδιά  καλή,  ευλογημένη και καρποφόρα πνευματικά χρονιά.
Το φλουρί βρέθηκε στο κομμάτι του Κατηχητού Δημητρίου Κομπορθέκα.
Στη συνέχεια οι Κατηχητές Μιχαήλ Παπαργύρης και Δημήτριος Κομπορ-
θέκας παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό με θέμα τα Θεοφάνεια και την Βά-
πτιση των Χριστιανών. 
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«Τήν δέ τοῦ μέρους πρός τήν τοῦ ὅλου δεῖ βλέπειν
ἀρετήν, ἀναγκαῖον πρός τήν πολιτείαν βλέποντας
παιδεύειν καί τούς παῖδας καί τάς γυναῖκας, εἴπερ τι
διαφέρει πρός τό τήν πόλιν εἶναι σπουδαίαν καί τούς
παῖδας εἶναι σπουδαίους καί τάς γυναῖκας σπου-
δαίας. Ἀναγκαῖον δέ διαφέρειν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, 1260b, 14-19)

(= και είναι απαραίτητο - χρειάζεται - η αρετή του μέ-

ρους να αποσκοπεί στην αρετή του συνόλου, έχουμε

υποχρέωση αποβλέποντες στο καθιερωμένο πολί-

τευμα να εκπαιδεύουμε / μορφώνουμε και τα παιδιά

και τις γυναίκες, αν για να είναι η πόλη σπουδαία εν-

διαφέρει το να είναι και τα παιδιά σπουδαία και οι γυ-

ναίκες σπουδαίες. Είναι επιβεβλημένον ωστόσο να

υπάρχει ενδιαφέρον).

ΣΧΟΛΙΟ: Το ευνομούμενο κράτος πρέπει να μορφώνει

και τις γυναίκες, αν θέλει να λέγεται σοβαρό και να

συγκεντρώνει τον θαυμασμό και την αναγνώριση των

άλλων. Ο Αριστοτέλης διδάσκει τους αμόρφωτους και

αμετανόητους στα “Πολιτικά” του πως η γυναίκα

σπούδαζε, μορφωνόταν και διακρινόταν σ’ όλους

τους στίβους της ζωής, αφού αποτελούσε το ήμισυ

του πληθυσμού των ελευθέρων πολιτών.

Από δω “δανείστηκε” και ο 35ος πρόεδρος της Αμερι-

κής Τζον Κέννεντυ (1917-1963) την ιστορική φράση-

ορόσημο: «Μην κυττάς τι μπορεί να κάνει η πατρίδα
σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για την
πατρίδα σου». Το ίδιο δηλαδή περιεχόμενο με άλλη

διατύπωση /μορφή.

«ὡς δεινόν εἰ τοῦ βιάσασθαι δυναμένου καί κατά δύ-
ναμιν κρείττονος ἔσται δοῦλον καί ἀρχόμενον το βια-
σθέν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, 1255α, 9-11)

(= διότι είναι εντελώς απάνθρωπο να καθίσταται αυτό

που υπέκυψε στη βία δούλο και εξουσιαζόμενο του

κατά την υλική δύναμη ανωτέρου και ως εκ τούτου δυ-

ναμένου να επιβάλει τη βία).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Αριστοτέλης καταδικάζει ως απάνθρωπη και

βάναυση πράξη την επιβολή και άσκηση βίας του ισχυ-

ροτέρου προς τον αδύναμο, απορρίπτοντας το θρασυ-

μαχειο δόγμα: “δίκαιον του κρείττονος συμφέρον”.
«Λογική χωρίς Ἀριστοτέλη δέν ὑπάρχει καί Ἀριστο-
τέλης δίχως Λογική».

(Πέτρος Ιωαννίδης)

«Μέτρον πάντων ἐπιστημόνων ὁ Φιλόσοφος (= ὁ Ἀρι-
στοτέλης)»

(Πέτρος Ιωαννίδης)

Η κατά της δουλείας θεωρία 

του Αριστοτέλη και η πλάνη 

των δουλολάγνων

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο (φ.967/14.1.17) ότι ο

Αριστοτέλης ήταν κατά της δουλείας και το τεκμηριώ-

ναμε με στοιχεία και παραθέματα μέσα από το έργο του.

Συνεχίζοντας λοιπόν λέμε ότι ο Αριστοτέλης αντιγρά-

φει την άποψη του δασκάλου του, Πλάτωνα, κατά την

οποίαν άλλοι είναι “φύσει” κατασκευασμένοι για να δέ-

χονται εντολές (δούλοι) και άλλοι για να δίνουν (αφεν-

τικά). Αυτό φαντάζει αντίθετο με τη φράση του Ζαν Ζακ

Ρουσσώ (1712-1778): «Παντού οι άνθρωποι γεννιούν-
ται ελεύθεροι και παντού είναι αλυσοδεμένοι».

Αν όμως το μεταφέρετε στη σύγχρονη εποχή, όπου ορι-

σμένοι άνθρωποι δεν επιθυμούν να διακινδυνεύσουν

ελεύθερο επάγγελμα και γίνονται υπάλληλοι, όταν αν-

τίθετα άλλοι μονίμως διακινδυνεύουν να ασκούν ελεύ-

θερο επάγγελμα και δίνουν εντολές σε υφισταμένους.

Ο Ρουσσώ το πρώτο μέρος της διατύπωσής του το

«δανείστηκε» από τον σοφιστή Αλκιδάμαντα, ενώ το

δεύτερο τον υποχρέωσε (του επέβαλε) ο κόσμος γύρω

του να το προσθέσει μεταγενεστέρως.

«Καί ὁ δοῦλος κτῆµά τι ἔµψυχον». 
Όλοι οι αρχαίοι λαοί αντιλαμβάνονταν την κτήση αντι-

κειμένων και υποκειμένων με την παιδική νοοτροπία,

π.χ. ζητάς από ένα παιδί το παιχνίδι του και δεν στο

δίνει λέγοντάς σου πως “είναι δικό μου”. Αυτή η αντί-

ληψη/συνήθεια αποδεικνύεται περίτρανα στο γάμο των

αρχαίων λαών, όπου θεωρούσαν την γυναίκα κτήμα

τους και η μοιχεία ονομαζόταν “γαμοκλοπή”. Πίστευαν

δηλαδή πως κάποιος τους έκλεβε το χρηστικό τους

υποκείμενο ή αντικείμενο αναλόγως της αγάπης που

έτρεφαν γι’ αυτό.

Παρ’ όλο που ο σύγχρονος κόσμος είναι πολύ διαφο-

ρετικός από την Ελληνική Αρχαιότητα είναι γόνιμο να

πηγαίνουμε κάποτε προς τα πίσω, για να ανακαλύ-

πτουμε την Διαχρονικότητα και την Επικαιρότητα του

Λόγου των Αρχαίων. Ηθικό αληθινά Χρέος των Ελλή-

νων Επιστημόνων - απευθύνομαι στους ελεύθερους και

όχι στους καιροσκόπους δουλόφρονες - να σκύψουν

με ευλάβεια και ενδιαφέρον στην πολύτιμη και μονα-

δική παρακαταθήκη / πνευματικό θησαυρό, που μας

άφησαν οι Αρχαίοι Πρόγονοί μας και να φέρουν στην

επιφάνεια όλη την αληθινή πληροφορία που κρύβεται

σ’ αυτήν.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται και να παρασιωπάται το

γεγονός ότι η κατάργηση του θεσμού της δουλείας

έγινε νομικώς αποδεκτή μόλις τον 19ο αιώνα, από τους

“πολιτισμένους” λαούς της εποχής μας. Στην Ευρώπη

ουσιαστικά καταργήθηκε το 1840. Στη Ρωσία το 1861.

στην Αμερική υπήρχαν δούλοι μέχρι το 1864.

Σημαντική εφεύρεση η Τεχνολογία που εξηύρε τον

“άψυχο δούλο” ήτοι την μηχανή, όπως είχε προεικάσει

ο κορυφαίος διανοητής Αριστοτέλης και δυστυχώς,

μπορεί βέβαια να καταργήθηκε νομικώς η σωματική

δουλεία, όμως οι αόρατες αλυσίδες των σύγχρονων

δουλοπάροικων δε βρίσκονται πια στα χέρια τους, πε-

ρισφίγγουν όμως αοράτως και υπούλως, αλλά αποτε-

λεσματικά και επίπονα, εκείνους που θέλουν να ΄ναι

ελεύθεροι.

Ο πραγματιστής πολυεπιστήμονας Σταγειρίτης προερ-

μήνευσε ορθώς για την εποχή του την αναγκαιότητα

του θεσμού της δουλείας και ορθώς προέβλεψε με

ποιες προϋποθέσεις αυτός θα καταργείτο: Όταν οι μη-

χανές θα υποκαθιστούσαν την ανθρώπινη εργασία! Η

αλήθεια πάντως είναι πως την δουλεία δεν την κατήρ-

γησαν ούτε οι ανθρωπιστικές διδασκαλίες ούτε οι χρι-

στιανικές διακηρύξεις, αλλά η τεχνολογία!

ΜΗΧΑΝΕΣ ή ΔΟΥΛΟΙ

Άρα τώρα, πιστεύω, αντιλαμβάνεστε πως ο Αριστοτέ-

λης αντιμετώπιζε τον δούλο ως “αναγκαίο κακό” για

την οικονομία «κτῆμά τι ἔμψυχον καί ὥσπερ ὄργανον
πρό ὀργάνων πᾶς ὑπηρέτης» (Αριστοτέλης, 384-322,

“ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, 1253b, 33-34), ήτοι είναι έμψυχο εργαλείο

και λειτουργεί ως εργατικό δυναμικό, που με τον χει-

ρισμό οργάνων υπηρετεί την παραγωγική διαδικασία

και την οικονομία και παρακάτω συνεχίζοντας διατυ-

πώνει την άποψη ότι ο θεσμός της δουλείας δεν θα

είχε κανένα λόγο ύπαρξης.

Άλλωστε το εκφράζει ρητά και απερίφραστα, αν υπήρ-

χαν οι μηχανές δεν θα χρειάζονταν οι δούλοι. Στην

εποχή μας που υπάρχουν μηχανές οι δούλοι καταργή-

θηκαν!

Ας σημειωθεί ότι οι μηχανές ήταν αυτές που κατήργη-

σαν τη δουλεία, διότι αυτό συνέβη προς το τέλος της

βιομηχανικής επανάστασης. Τα πρώτα ατμοκίνητα τρα-

κτέρ άρχισαν να οργώνουν τη γη και κατασκευάζονταν

στις βόρειες ΗΠΑ, στις νότιες πολιτείες δεν τα αγόρα-

σαν, γιατί είχαν τους δούλους. Ο αμερικανικός εμφύ-

λιος (1861-1865) ξέσπασε, για να καταργηθούν οι

δούλοι και να αγοραστούν οι μηχανές του Βορρά, για

να καλλιεργούν το μπαμπάκι του Νότου.

Ουσιαστικά η δουλεία συνέχισε να υφίσταται πολλά

χρόνια μετά τον πόλεμο Βορείων και Νοτίων, διότι πλή-

ρωναν τον πρώην δούλο μεροκάματο που ισοδυνα-

μούσε μόνο για την επιβίωσή του. Ο νομπελίστας Τζον

Στάινμπεκ (1902-1968) στο έργο του “Τα σταφύλια της
οργής” 1964, διαμαρτύρεται για τα πολύ χαμηλά μερο-

κάματα που έπαιρναν το 1930-1935 οι μέτοικοι από

άλλες πολιτείες στην Καλιφόρνια. 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστοτελισµοῦ 

Ὀρθολογισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Δουλοκρατίας, Δουλοσύνης

παύεσθαι

Γλυπτό που απεικονίζει Ελληνίδα γυναίκα, η οποία υπη-
ρετείται από ένα παιδί οικέτη, οικόσιτο υπηρέτη - θερά-
ποντα.
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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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

Mία τεράστια τρύπα χάσκει στο πεζο-

δρόμιο στη Βούλα διασταύρωση Βασ.

Παύλου - Δημοκρατίας απέναντι από το

Ασκληπιείο, σε ημιτελή -μακράς διάρ-

κειας - οικοδομή.

Κάποιο συνεργείο πήγε, έσκαψε, έκανε

τη δουλειά του και έφυγε αφήνοντας

τα  σκαμένα με τα μπάζα γύρω γύρω.

Το πεζοδρόμιο αυτό είναι κίνδυνος -

θάνατος για τους πεζούς και είναι σε

δρόμο με πολύ μεγάλη κυκλοφορία!

Κάποτε πρέπει να μάθουμε να “τρα-

βάμε” το αυτί στα συνεργεία, που κάθε

τόσο σκάβουν πεζοδρόμια και δρόμους

και τα αφήνουν  ανοιχτά, με τα μπάζα

διάσπαρτα, και αποχωρούν.

Επικίνδυνο πεζοδρόμιο στη Βασ. Παύλου στη Βούλα

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
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Τ
α τελευταία δύο χρόνια έχουμε ένταση του φαι-

νομένου της κενολογίας στα όσα σχετίζονται με

το δίλλημα Ευρώ ή Δραχμή.

Κοινό χαρακτηριστικό των υπέρ ευρώ απανταχού «πο-

νημάτων» είναι ο θησαυρός ανυποστήρικτων επιχειρη-

μάτων, η παντελής έλλειψη του τεκμηρίου ενοχής της

δραχμής. Αόριστες καταστροφολογίες δίχως κανένα

τεκμαρτό στοιχείο.

Και ατεκμηρίωτη δημοσιογραφία, συνάδει ευτελούς

αξίας προπαγάνδα.

Εμείς σήμερα θα επιχειρήσουμε με απλά και αταλάν-

τευτα στοιχεία και όχι δυσνόητους οικονομικούς όρους,

να αποσαφηνίσουμε τις παραμέτρους του διλλήματος!

Στις 14 Ιουλίου 2015 ο «πολυθρύλητος» πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας μια μόνο ημέρα προ της ψήφισης του

προδοτικού Μνημονίου 3 στη Βουλή (εκείνη την απο-

φράδα ημέρα της 15ης  Ιουλίου), παραχώρησε μια απο-

κλειστική συνέντευξη στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και

«εκλεκτό» του συστήματος, Πάνο Χαρίτο μέσα από το

Μέγαρο Μαξίμου.

Θα σταθώ σε μια και μόνη ερώτηση που ο «διαπρεπής»

συνάδελφος απηύθυνε στον ανεύθυνο πολιτικό και σε

αυτή θα στήσω όλη τη σημερινή εξυγίανση του προβλή-

ματος. 

Χαρίτος: «Κε Πρωθυπουργέ - πολλοί ρωτούν - γιατί η
Ελλάδα δεν πάει στη Δραχμή;»
Τσίπρας: «Κε Χαρίτο, η χώρα μας δεν έχει τα συναλ-
λαγματικά αποθέματα, ώστε να στηρίξει μια μετάβαση
σε εθνικό νόμισμα».

Έτσι απλά, συνοπτικά και δίχως περαιτέρω συζήτηση

σφραγίστηκε από τον ρίψασπη πρωθυπουργό,  η μοίρα

της χώρας στην υπανάπτυξη και καταδικάστηκε όλη η

Ευρώπη. Και λέω όλη η Ευρώπη, καθώς αν η Ελλάδα

επιχειρούσε το αυτονόητο, θα είχε δημιουργηθεί η

θρυαλλίδα για το σκάσιμο της ευρωπαϊκής «φούσκας»,

εν τω μέσω της νυκτός.

Πάμε τώρα να δούμε αν ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε αλή-

θεια, ή αν ο δημοσιογράφος Πάνος Χαρίτος έπρεπε να

εμμείνει στο θέμα, θέτοντάς του και περαιτέρω ερωτή-

σεις.

Το βέβαιο πάντως και σύμφωνα, με το λόγια τού πρώ-

της φορά αριστερού πρωθυπουργού, είναι ότι αν είχαμε

συναλλαγματικά αποθέματα, όπως ο ίδιος είπε,  θα μας

πήγαινε στη Δραχμή. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από

αυτό που διεμείφθη μεταξύ τους.

Επί του πρακτέου

Δεν χρειάζεται κανείς να έχει τελειώσει οικονομικές

επιστήμες, να έχει πάρει μάστερ ή διδακτορικά για να

κατανοήσει τι χρειάζεται η Ελλάδα για να σωθεί.

Εκείνα που χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε, τα ανα-

λύουμε ως κάτωθι σε τρεις πράξεις.

1. Την παράγραφο από τη σελίδα 183 του βιβλίου

Αρχών Οικονομικής Θεωρίας των Κρατών της Γ´ Λυ-

κείου.

2. Παράγραφο από το βιβλίο της Νομισματικής Θεωρίας

(Τμήμα Οικονομικών Επιστημών).

3. Παράγραφο από το βιβλίο Μακροοικονομίας (Τμήμα

Οικονομικών Επιστημών).

Πρώτον - Η υπερφορολόγηση σκοτώνει!

Στη σελίδα 183 του βιβλίου “Αρχές Οικονομικής Θεω-
ρίας των Κρατών”, της Γ΄ Λυκείου, αναφέρεται ότι:

«Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι
αυξημένη, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ελ-
λειμματικός γιατί η διαρροή δαπάνης που γίνεται με την
επιβολή του φόρου και που τείνει να μειώσει το εθνικό
εισόδημα, πρέπει να αντισταθμιστεί με τη δημιουργία
μεγαλύτερης δαπάνης από το κράτος μέσω των δημο-
σίων δαπανών, ώστε το εισόδημα να αυξηθεί και να
αποφευχθεί όσο γίνεται η ύφεση».
Με απλά λόγια... όταν μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση

μειώνουμε τη φορολογητέα ύλη (την φορολογία, άρα

όχι μέτρα λοιπόν!), ώστε να αυξήσουμε το εισόδημα.

Τόσο απλά. Άρα όχι μέτρα όπως αυξήσεις φόρων και

μειώσεις μισθών & συντάξεων, αν ... και λέω αν, θέ-

λουμε αυτή η χώρα να πάει καλά.

Τι κάνουν όμως το κουαρτέτο και τα “όργανα” που μας

κυβερνούν; Το εντελώς αντίθετο!! 

Άρα, με μια και μόνο πράξη, απομυθοποιούμε ... ΟΛΑ

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ των σκληρών μέτρων. Βλέπε Ιρλανδία,

Ισλανδία, Φιλανδία και το πως απεμπλάκησαν αυτές οι

χώρες από μνημόνια. Με δραστική μείωση φορολογίας. 

Αυτός είναι και ο λόγος που με 7 χρόνια μνημονιακής

«θεραπείας», αντί να έχουμε πορευτεί προς το καλύ-

τερο, διολισθαίνουμε στο σημείο του απόλυτου οικο-

νομικού πνιγμού.

Δεύτερον - Πως «κόβουμε» Εθνικό Νόμισμα:

Ας δούμε το βιβλίο “Νομισματική Θεωρία” του Τμήματος

των Οικονομικών Επιστημών (3ο έτος):

Πολύ βασικό να γνωρίζουμε ότι την πρώτη ημέρα κυ-

κλοφορίας ενός νέου εθνικού νομίσματος, η ισοτιμία

του με το ευρώ θα είναι ένα προς ένα. Έπειτα, αν

έχουμε τη «δύναμη» (ταυτόχρονα με τις αγορές) να

συν-διαμορφώνουμε την ισοτιμία,  τότε ανάλογα υπο-

τιμούμε ή υπερτιμούμε και εμείς το νόμισμά μας σύμ-

φωνα με τις ανάγκες μας. Αυτή τη "δύναμη"

συνδιαμόρφωσης την αποκτά ένα κράτος και από το αν

έχει επαρκή συναλλαγματικά αποθέματα.

Είναι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή

του  και γράφουμε παραπάνω ότι: «η χώρα μας δεν έχει
τα συναλλαγματικά αποθέματα ώστε να στηρίξει μια με-
τάβαση σε εθνικό νόμισμα» και που θα το αναλύσουμε

στο 3ο μέρος παρακάτω (μακροοικονομία).

Για να εκδώσουμε λοιπόν νόμισμα σήμερα, εκδίδουμε

το 10% του Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) της

χώρας.  Σήμερα το Α.Ε.Π. της Ελλάδας βρίσκεται στα

181 δις ευρώ.

Άρα τυπώνουμε 18,1 δις δραχμές, αφού όπως είπαμε

και παραπάνω, η ισοτιμία με το ευρώ την 1η μέρα κυ-

κλοφορίας τους είναι στο «1 προς 1». Αυστηρά 18,1 δις

ευρώ, διότι αν τυπώσουμε παραπάνω ή λιγότερο χρήμα

θα έχουμε ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις στις τιμές των

προϊόντων, υπηρεσιών, κλπ. Κατανοητό;

Έπειτα και ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας δημιουρ-

γούμε τεχνητές - συνήθως υποτιμήσεις νομίσματος -

για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία.

Επί παραδείγματι, υποτιμούμε το νόμισμα (δραχμή εν

προκειμένω), ώστε να καθίσταται ακριβότερη η εισα-

γωγή γερμανικής ζάχαρης ή ελβετικού τυριού. Έτσι πε-

τυχαίνουμε να στηρίξουμε την Ελληνική Βιομηχανία

Ζάχαρης (που μεθοδευμένα έκλεισαν κάποιοι πολιτικοί

γραικύλοι), ενισχύομε τη δική μας παραγωγή γραβιέρας

ή Ελληνικής (και όχι Ιταλικής) παρμεζάνας, με αποτέ-

λεσμα τη θεαματική και άμεση αύξηση της παραγωγής

μας, άρα και του Α.Ε.Π. και ταυτόχρονα τη δραστικό-

τατη (και επίσης άμεση) μείωση της ανεργίας, αφού πα-

ραγωγοί, αγρότες, εργοδότες και υπάλληλοι

ξαναπιάνουν δουλειά. Και δίχως να έχουν πάνω από το

κεφάλι τους τα "τσακάλια" της Ε.Ε. όπου μέσω της ερ-

γαλειοθήκης του ΟΟΣΑ τους λένε τι θα παράγουν και

πόσο θα παράγουν!!

Συμπέρασμα: Την 1η μέρα στο νομισματοκοπείο «κό-

βουμε 18,1 δις Δραχμές. 

Εκεί ήταν που απέτυχε και η καμπάνια του Λαφαζάνη,

αφού στο τηλεοπτικό τους σποτ, σας έδειξαν πολύ

σωστά ότι πρέπει να πάμε... Νομισματοκοπείο (στη

Δραχμή) και αμέλησαν να σας πουν το κυριότερο. Το

πώς θα πάμε και κυρίως πώς θα το κάνουμε!!!

Εκεί ήταν που ο «παππούς και η γιαγιά» φοβήθηκαν

μήπως και χάσουν τις συντάξεις τους και δεν θα μπο-

ρούσαν να θρέψουν και τα άνεργα παιδιά τους.

Τρίτον - Πως στηρίζουμε τη μετάβαση στη Δραχμή:

Προτού αναλύσουμε το 3ο σκέλος, αυτό της μακροοι-

κονομίας, σχετικά με τη στήριξη της δραχμής με συναλ-

λαγματικά αποθέματα, ας θυμηθούμε για μια ακόμα

φορά την απάντηση του πρωθυπουργού στην «τεχνη-

έντως στημένη» συνέντευξη στο Μαξίμου και στον

γνωστό,  δημοσιογράφο Πάνο Χαρίτο...

Χαρίτος: «Κε Πρωθυπουργέ - πολλοί ρωτούν - γιατί η
Ελλάδα δεν πάει στη Δραχμή;»

Η Δραχμή και το GREXIT
• H «οδός» ομαλής μετάβασης σε εθνικό νόμισμα

του Βασίλη Κασιμάτη
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Τσίπρας: «Κε Χαρίτο, η χώρα μας δεν έχει τα συναλ-
λαγματικά αποθέματα ώστε να στηρίξει μια μετάβαση
σε εθνικό νόμισμα».
Ας εξετάσουμε τώρα αν ο πρωθυπουργός έλεγε αλή-

θεια στις 14 Ιουλίου 2015 ή τυχόν είπε ψέματα. 

Στο μάθημα της Μακροοικονομίας του Τμήματος Οικο-

νομικών Επιστημών (4ο έτος) συναντούμε τη παρά-

γραφο: «Για να στηριχθεί σωστά και ορθολογιστικά ένα
εθνικό νόμισμα, απαιτούνται συναλλαγματικά αποθέ-
ματα σε σκληρό νόμισμα (ευρώ ή δολάριο) στο 30% της
αξίας του σε κυκλοφορία εθνικού νομίσματος».
Άρα μέχρι εδώ ο πρωθυπουργός έλεγε την αλήθεια.

Εντέχνως όμως άφησε να εννοηθεί ότι ... ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ!!!

Και ο …«καλός συνάδελφος» δεν τον ρώτησε καν ποιο

ήταν το απαιτούμενο, παρά αρκέστηκε στον ξερό

«λόγο» του πρωθυπουργού και άλλαξε αμέσως θέμα.

Ας δούμε λοιπόν και σύμφωνα με την μακροοικονομία,

τι χρειάζεται η χώρα, ώστε με απλά λόγια, να καθίστα-

ται βιώσιμη, όντας με δραχμή και απαλλαγμένη από

χρέη, μνημόνια, τρόικες, ΔΝΤ, ΕΚΤ, «Σόρους» και τα

τοιαύτα.

Για να καθίσταται λοιπόν  δυνατή μια οικονομία με

εθνικό νόμισμα, απαιτούνται συναλλαγματικά αποθέ-

ματα στο 30% της αξίας του εθνικού νομίσματος. 18,1

δις δραχμές κόψαμε. Με την ισοτιμία την 1η μέρα κυ-

κλοφορίας στο «1 προς 1», άρα  χρειαζόμαστε 5,43 δις

ευρώ.

Θυμόμαστε όλοι την 1η Ιανουαρίου 2002, τον άλλο «έν-

τιμο» πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, να κάνει ανάληψη

από το ΑΤΜ το πρώτο εικοσάευρω, όταν εισήλθαμε

στην ευρωζώνη. Η τότε κυβέρνηση Σημίτη, έδωσε εν-

τολή -  εντός 2 μηνών - να αλλάξουμε

όλοι τις δραχμές μας σε

ευρώ. Σωστά; Κρατήστε

το λίγο αυτό.

Στο διάστημα από την

26η  Ιανουαρίου 2015,

ημέρα που έγινε κυβέρ-

νηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έως την

26η Ιουνίου 2015, ημέρα

συζήτησης της πρότασης

Μνημονίου Γιούνκερ,

βάση της οποίας οδηγη-

θήκαμε στο δημοψήφισμα

της 5ης Ιουλίου 2015 και σε

διάστημα 5 μηνών, η χώρα

υπέστη εκροές καταθέσεων

ύψους 48 δις ευρώ.

Οι Έλληνες καταθέτες δηλαδή, σήκωσαν λοιπόν   κα-

ταθέσεις ύψους 48 δις ευρώ!

Εν συνεχεία, από την 26η Ιουνίου έως το καλοκαίρι του

2015 είχαν κάνει φτερά άλλα 8 δις ευρώ. 

Σύνολο... 56 δις ευρώ στα χέρια των Ελλήνων πολι-

τών!! Αυτό είναι ευρέως δημοσιευμένο και αποτελεί και

έναν εκ των βασικών λόγων που υποστήκαμε ακολού-

θως τα Capital Control.

Και πού τα έβαλαν οι Έλληνες όλα αυτά τα ευρώ; Μα

που αλλού; Στην ασφαλέστερη τράπεζα του κόσμου.

Την Pillow Bank. (Pillow = Μαξιλάρι). Στο μαξιλάρι τους

λοιπόν, ή στο στρώμα όπως έλεγε κι η γιαγιά μας.

Γι’ αυτό υπάρχει ακόμα ξύγκι. Αυτό το ξύγκι αναζητούν

εναγωνίως οι δήθεν δανειστές μας και η κυβέρνηση,

μέσω των απεχθέστατων μέτρων και υπερ-φορολογή-

σεων. Τις εκροές των καταθέσεων που κατέχουν στα

χέρια τους οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι και το «Μήλο

της Έριδος» γι’ αυτούς.

Αλλά και εδώ είναι και το «γλυκό».

Εδώ αξίζει να αναλογιστεί κανείς, τι θα συμβεί αν η

χώρα οδηγηθεί στη δραχμή! 

Τα 56 δις ή όσα έχουν τέλος πάντως απομείνει στα

χέρια των Ελλήνων, καθίστανται συνάλλαγμα που πρέ-

πει να αλλάξουν άμεσα σε δραχμές! Και θα πρέπει

εντός και πάλι δύο μηνών, όπως τότε το 2002 επί Σημίτη

(να γιατί σας είπαμε να το κρατήσετε!!) να το αλλάξουν

οι Έλληνες στην περήφανη και ορθά εκδιδόμενη

Δραχμή.

Άρα, κε Τσίπρα & κε Χαρίτο... είχαμε ή δεν είχαμε ευρώ

στη χώρα ήτοι συναλλαγματικά αποθέματα;;;;;;;;;;;;

Και βέβαια είχαμε. Και μάλιστα υπερ-πολλαπλάσιο

ποσό του απαιτητού.

5,43 δις ευρώ, είπε ,λοιπόν απαιτούνται. Τόσα δεν είπε

ο πρωθυπουργός ότι γυρεύαμε και δήθεν δεν τα είχαμε,

γι’ αυτό και δεν μας οδήγησε στη Δραχμή; Εκείνος το

είπε και όχι εμείς! Και τελικά η χώρα ... είχε 56 δις

ευρώ. 11 φορές περισσότερα!

Σύμφωνα με μετριοπαθείς οικονομικούς αναλυτές,  από

τα 58 δις ευρώ, τα 45 δις τουλάχιστον, θα γυρίσουν

άμεσα στις Ελληνικότατες πλέον τράπεζες, για να αντι-

κατασταθούν με δραχμές,  αφού μια μικρή μερίδα πολι-

τών ίσως ρισκάρει να κρατήσει κάποια ευρώ παρανόμως,

για τους όποιος λόγους της. Και η αλλαγή αυτών των δις

ευρώ θα γίνει με επιπλέον δραχμές που θα τυπώσει το

Εθνικό Νομισματοκοπείο. Και έτσι σταδιακά εξορθολογί-

ζουμε το σύνολο της Εθνικής μας οικονομίας.

Επιπλέον να μην αμελούμε ότι η χώρα σε τούτη τη πε-

ρίοδο κρίσης εισπράττει 12 δις το χρόνο από εξαγωγικό

εμπόριο ενώ στα 18 δις υπολογίζεται και το ετήσιο ει-

σόδημα από τον τουρισμό.

Συνεπώς ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όχι μόνο

είπε μισή αλήθεια, αλλά καταδίκασε όλους τους Έλλη-

νες να ζουν μια ζωή μισή ... μια ζωή σκυφτή μέσα από

ένα νέο καταστροφικό Μνημόνιο 3, πράξη που συνιστά

ύψιστη Εθνική προδοσία.

Αυτά είναι τα 3 εύκολα βήματα της μετάβασης της

χώρας στη δραχμή και μονόδρομος πλέον η λαϊκή

απαίτηση για ένα νέο δημοψήφισμα, για το GREXIT

αυτή τη φορά, από την ΟΝΕ (Οικονομική Νομισματική

Ενωση).

Το περιμένουν εναγωνίως οι Έλληνες πολίτες, το περι-

μένουν τα παιδιά μας... το περιμένουν, μας περιμένουν

και το οφείλουμε στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης.

Οι Βρετανοί το ζήτησαν με το BREXIT και το πέτυχαν.

Και αυτοί δεν είχαν καν το σατανικό ευρώ στις τσέπες

τους αλλά μια πανίσχυρη Στερλίνα. Πού να είχαν και

ευρώ δηλαδή. Θα έκαιγαν το Ευρωκοινοβούλιο! Οι Ιτα-

λοί με το «Τέλος εποχής Ρέντσι» και το «Κίνημα των 5

Αστέρων» ήδη οδηγούνται στο δικό τους EXIT. Η Γαλ-

λία, η Σουηδία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία ετοι-

μάζονται να πάρουν τώρα σειρά για EXIT. 

Η Αυστρία θέτει νέους δικούς της όρους στην Ε.Ε. σχε-

τικά με το θέμα εισόδου της Τουρκίας. Παντού λοιπόν,

επανασχεδιασμοί. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται εις

βάρος των ενορχηστρωτών της  Ευρωπαϊκής αθλιότη-

τας Αυτό άλλωστε το παραδέχτηκε προ λίγων μηνών

και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ

Τουσκ ο οποίος είχε προειδοποιήσει μόλις λίγα 24ωρα

πριν, πως η έξοδος της Βρετανίας από την Ε.Ε. θα απο-

τελούσε δήθεν σοβαρή απειλή για τον «Δυτικό Πολιτικό

Πολιτισμό» και μπορεί οι προβλέψεις για διάλυση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης να φαίνονται «τραβηγμένες»,

όμως σίγουρα υπάρχουν και σε εκείνο το σημείο, ο

ίδιος ομολόγησε ότι υπάρχουν πολλές άλλες χώρες

που η απαίτηση διεξαγωγής ανάλογων δημοψηφισμά-

των περί EXIT κερδίζει έδαφος.

Κλείνοντας, η πολιτική επιμονή να παραμένει ταμπού η

δημόσια διαβούλευση περί εθνικού νομίσματος, φανε-

ρώνει ότι η άρχουσα τάξη (νομενκλατούρα) έχει σχη-

ματίσει μια φανταχτερή πινακοθήκη ηλιθίων, η οποία

πολύ σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κοινωνική

κατακραυγή, μέσω μαζικών εκρηκτικών εκφάνσεων.

Στο επόμενο φύλλο της «ΕΒΔΟΜΗΣ» θα αποτυπώ-

σουμε τον απλό τρόπο εξόφλησης του Ελληνικού χρέ-

ους… (αν πρέπει όντως να εξοφλήσουμε), ώστε να

κατανοήσει ο αναγνώστης το πώς συγκεκριμένοι πολι-

τικοί αρλεκίνοι κρατούν τη χώρα σε καθεστώς ομηρίας

(χρέος) δίχως να φανερώνουν ότι αυτή η χώρα δεν έχει

κανένα λόγο να χρωστά! 

Νεκτάριος Καλαντζής

Γιώργος Πατούλης
Την ευκαιρία να τα πουν από κοντά είχαν ο Νεκτάριος Κα-

λαντζής, Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών

Ελλάδος (ΕΝΑ) και Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης και ο

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος

Πατούλης στη συνεδρίαση της Γραμαμτείας Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης της Ν.Δ. 

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις αλλαγές στον εκλογικό

νόμο, αλλά και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

O Νεκτάριος Καλαντζής ως Επικεφαλής της Ένωσης Νέων

Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, έχει δημιουργήσει μαζί με

νέους συναδέλφους του, μια ισχυρή αυτοδιοικητική ομάδα

με πανελλήνια εμβέλεια σε κάθε σημείο της χώρας, από

αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμ-

βούλους, επάρχους κλπ. και η συνεργασία με τον Πρόεδρο

της ΚΕΔΕ είναι τακτική.

Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατού-

λης, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών

Ελλάδος Νεκτάριος Καλαντζή και τον Γραμματέα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της ΝΔ Αναστάσιο Γαϊτάνη.

Ο Ν. Καλαντζής ήδη διανύει την δεύτερη τετραετία του ως

Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Παλλήνης, ενώ στις τε-

λευταίες εκλογές ήταν πρώτος σε ψήφους. Αυτό του δίνει

μία δυναμική και τον ισχυροποιεί απέναντι στη   Γραμμα-

τεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, μιας και είναι ο μόνος

από την περιοχή που συμμετέχει σε αυτή την κρίσιμη

Γραμματεία.

Η απόφασή του να ηγηθεί ενός ισχυρού σχήματος για τη

διεκδίκηση του Δήμου Παλλήνης το 2019 μένει να την

πάρει ο ίδιος, έχοντας την εμπειρία σχεδόν μιας δεκαετίας

στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου στην αντιπολί-

τευση, και το μόνο σίγουρο ότι εάν το αποφασίσει, θα βρει

ισχυρούς συμμάχους που θα τον υποστηρίξουν στην από-

φασή του αυτή.
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Με την έλευση του νέου έτους μία σειρά νέων υποχρεώ-

σεων γεννήθηκαν για τις επιχειρήσεις, ενώ πολλές από τις

παλαιές παρέμειναν. Στο παρόν αφιέρωμα  ενημερώνουμε

τις επιχειρήσεις για το τι θα πρέπει να προσέξουν. 

- Μισθοδοσία τρόπος εξόφλησης

Μετά την ψήφιση του Ν. 4446/2016 στις 22/12/2016 η οδη-

γία για την πληρωμή μισθοδοσίας αναφέρει ότι δεν εκπί-

πτουν από τα έξοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες που

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως

αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013

εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγμα-

τοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή

μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Μισθωτές υπηρεσίες θεωρούνται οι εξής αμοιβές:

- Οι αμοιβές των υπάλληλων

- Οι αμοιβές των εργατών   

- Οι αμοιβές των ημερομίσθιων  

- Αμοιβές που λαμβάνουν διευθυντές και μέλη του Διοικητικού

συμβουλίου των νομικών προσώπων ετήσιες ή μηνιαίες

- Αμοιβές που λαμβάνουν οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία

- Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι συνεργάτες με τους οποίους

έχουμε σύμβαση και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των

μισθωτών (μπλοκάκια).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε στο υπουργείο οι-

κονομικών την αναγκαιότητα της έκδοσης σχετικής διευ-

κρινιστικής εγκυκλίου άμεσα για την επεξήγηση του

θέματος, αλλά και την δημιουργία του ακατάσχετου λογα-

ριασμού των επιχειρήσεων, διότι χωρίς αυτόν δημιουργείται

τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις αλλά και στους υπαλ-

λήλους της.  

-  Συναλλαγές άνω των 500€ ανάμεσα σε επιχειρήσεις και

ιδιώτες-καταναλωτές.

Από 23.12.2016 μειώνεται το όριο των συναλλαγών από

1500€ στα 500€ πάνω από το οποίο θα πρέπει οι συναλλα-

γές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων

(αφορά πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) να γίνονται

αποκλειστικά με την χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού

τρόπου πληρωμής.

Ως αξία συναλλαγής νοείται το συνολικό ποσό της αξίας

συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση

που συναλλαγή γίνει με μετρητά προβλέπεται πρόστιμο το

οποίο θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο-

μικών.

Η εξόφληση των τιμολογίων μεταξύ των επιχειρήσεων θα

πρέπει να θυμίσουμε ότι εδώ και καιρό ισχύει ότι τα τιμο-

λόγια με καθαρή αξία άνω των 500 ευρώ  θα πρέπει να εξο-

φλούνται τραπεζικά.

- Ενημέρωση καταναλωτή για POS (σε ισχύ από 1.2.2017)

Όσα καταστήματα αποδέχονται κάρτες πληρωμών (χρεω-

στικές ή πιστωτικές) ενημερώνουν τους καταναλωτές σχε-

τικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής με σαφή

τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς

στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Σε όποιον

δεν ενημερώνει θα επιβάλλεται πρόστιμο 1000€.

Δηλαδή τα καταστήματα που έχουν POS θα πρέπει να ανα-

γράφουν ευκρινώς στην είσοδο και στο ταμείο ότι από το

κατάστημα γίνεται αποδεκτή η χρήση πλαστικού χρήματος

(πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Ο νόμος δεν αναφέρει

τίποτα όσον αφορά τα καταστήματα που δεν έχουν POS αν

έχουν αντίστοιχη υποχρέωση. Όλα θα διευκρινιστούν με

την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου. Επίσης με εγκυκλίους

σταδιακά θα ενημερώνονται τα επαγγέλματα που θα είναι

υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμές μέσω καρτών.

- Ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Από 1/1/2017 μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος τρόπου υπολο-

γισμού ασφαλιστικών εισφορών βάση του νόμου

4387/2016.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο της κύριας σύν-

ταξης ανέρχονται μηνιαίως σε ποσοστό 20% για όλους

που υπάγονται ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδή-

ματος όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολο-

γικό αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας και κατά

το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Εκτός από τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους

επαγγελματίες και τα μέλη των προσωπικών εταιρειών,

υπόχρεοι στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι και

τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών και κάθε

μορφή εταιρείας πλην των ΑΕ., (ΙΚΕ) των οποίων ο σκοπός

συνιστά δραστηριότητα, εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελ-

ματική και τα πρόσωπα αυτά υπάγονταν στην ασφάλιση

ΟΑΕΕ.

Για το συγκεκριμένο θέμα όμως υπάρχουν μία σειρά από

αναπάντητα ερωτήματα διότι ακόμη μέχρι και σήμερα

12/1/2017 δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές οδηγίες από το

υπουργείο εργασίας. Λόγω αυτού το θέμα θα αναλυθεί

εκτενέστερα σε μελλοντικό άρθρο- αφιέρωμα. 

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

από το νέο έτος. Τι πρέπει να προσέξετε

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: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059,  e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /
HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  17-1-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  1289

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπο-
ψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 100/2016
μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 70.014,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και αναλυτικά ανά ομάδα:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ CPV――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 15.816,00 € 181 1000-9

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 184 4300-0
ΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23.049,00 € 181 43000-3―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ζ. ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 351 13400-3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 17.598,00 € 351 13440-5
188 16000-2

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 56.463,00 €
Φ.Π.Α. 24% 13.551,12 €

――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.014,12 €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
100/2016 και την με αρ. Πρωτ. 45560/9-411-2016 σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ομάδων
είτε μίας ή περισσοτέρων  ομάδων, δεδομένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη. 
Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά
ομάδα. 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα 13-2-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά
από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική)
προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκύρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 18-1-2017 Παρασκευή 20-1-2017 Δευτέρα 13-2-2017 
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 10:30 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 31071
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους ανωτέρω  κωδικούς  του προϋπολογισμού
του Δήμου (υπ’ αριθ.409/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση
της πίστωσης
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.129,26 € ή για κάθε ομάδα δε
τα αντίστοιχα ποσά :

Ομάδα Ε: 316,32 € Ομάδα ΣΤ: 460,98 € Ομάδα Ζ: 351,96 €

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπο-
λογίζεται στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφη-
μερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3
τον Ν. 3548/07,  σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ηλίας Χατζηγεωργίου, φορολογικός σύμβουλος ΕΕΑ
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Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Ντράφι

Πικερμίου (Ιώνων & Θερμοπυλών), επικλι-

νές με θέα θάλασσα και αεροδρόμιο 680

τ.μ.  Πληροφορίες στο 6988706427.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Ι.Χ.
Από χέρι ιδιώτη, ζητάει ιδιώτης να γοράσει αυτο-

κίνητο μεταχεριρισμένο σε καλή κατάσταση με

λίγα χιλιόμετρα, κάτω από 1600 κυβικά. 

Πληροφορίες Πέτρος 6977729300

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝO
Ένα χρόνο μετά την απώλεια 

του αγαπημένου μας 

γιού, αδελφού, συζύγου, 

πατέρα και παππού 

ΓΡΗΓΟΡΗ Δ. ΡΩΝΤΑ
τελούμε το μνημόσυνο 

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 
Η επιμνημόσυνος δέηση θα λάβει χώρα

στον Ι.Ν. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 

αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία 

και στις 11 π.μ. θα τελεστεί τρισάγιο 

στο Kοιμητήριο της Βουλιαγμένης. 

Η οικογένεια ευχαριστεί 

όλους όσους παραστούν.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα

βίας καλέστε στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για

τα παιδιά SOS 1056».

Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλι-

κες καλέστε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης

Παιδιών 116111».

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ 14-02-2016             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 05-02-2016. Καλούνται τα μέλη

του Ν.Ο.Κ.Β. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  Δευ-

τέρα  29-02-2016 και ώρα  08.00 π.μ. στην αίθουσα του  Ομίλου

μας. Σε περίπτωση μη απαρτίας  η Τακτική Γενική Συνέλευση  θα

επαναληφθεί την Κυριακή 06-03-2016 και ώρα  12.00 π.μ.  με τα

ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως  και στον ίδιο χώρο.

Θέματα:

1.   Απολογισμός έτους 2015.

2.   Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.    Προϋπολογισμός έτους 2016.

4.   Έγκριση  Απολογισμού 2015, Προϋπολογισμού 2016 και

απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Θ. Χατζηπαναγιώτου 

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κα-

τηγορίες δαπανών  που πρέπει να πραγματοποιήσουν

με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι

και κατ’ επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος

2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016. 

Η απόφαση καθορίζει  ποιες κατηγορίες από τους πα-

ραπάνω φορολογούμενους εξαιρούνται από την υπο-

χρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την

πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να

προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την προβλεπό-

μενη κλίμακα.

Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δα-

πάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρα-

κτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον

περιλαμβάνονται στις - ομάδες του δείκτη τιμών κατα-

ναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Ομάδες:

1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά.

2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός.

3. Ένδυση και υπόδηση.

4. Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων.

5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.

Oι δαπάνες υγείας (Ομάδα 6) εμπίπτουν σε άλλη κατη-

γορία και σε άλλη διάταξη του Ν.4446/2016

7. Μεταφορές, εξαιρούνται οι δαπάνες για  τέλη κυκλο-

φορίας και η αγορά οχημάτων, εκτός από τα ποδήλατα.

8.(Επικοινωνίες.

9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, (εξαιρείται η

αγορά σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών).

10. Εκπαίδευση.

- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

- Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι κατα-

ναλωτικές. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για

αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών

δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομο-

λόγων κλπ).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών

μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν

αποδείξεις ίσης αξίας: οι φορολογούμενοι εβδομήντα

(70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας

ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε

δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της

Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20

του Ν.4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλω-

σης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα

από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 

Τα ίδια ισχύουν και για τις κατηγορίες: Δημόσιοι λει-

τουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο

εξωτερικό, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δή-

λωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με

την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, φορολο-

γούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό

έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των

3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή,

εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι φορο-

λογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατη-

γορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους

εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμ-

φωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του

Ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμ-

μένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά

που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού

εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1

του άρθρου 34 του Ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι

που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-

γύης (ΚΕΑ), οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιω-

τική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε

κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6

μηνών).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών

μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την

πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν

στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμέ-

νουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και

οι φυλακισμένοι.

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύ-

ζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περί-

πτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών

από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμ-

φώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται

κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο

ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κά-

λυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Επισημαίνεται ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρω-

μής δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέ-

ωση έκδοσης αποδείξεων. 

Υπόχρεοι σε Ηλεκτρονικές

αποδείξεις...

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤZANEIO»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για μετεκπαιδευτικά μαθήμτα 

Η Επιτροπή Αναζωογόνησης του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ανακοινώνει την έναρξη μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με

στόχους την εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης του

προσωπικού, την βελτιστοποίηση της ποιότητας της Ανα-

ζωογόνησης και την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των

ασθενών. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνι-

κής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, ενώ

η θεματολογία δεν περιορίζεται μόνο στην καρδιακή ανα-

κοπή, αλλά επεκτείνεται και στις υπόλοιπες πτυχές της

Αναζωογόνησης. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τε-

τάρτη (13:00-14:00) στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και

μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι οι επαγγελματίες

της Υγείας του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα της χώρας.

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική. Οι δηλώσεις θα

γίνονται αποδεκτές έως την 25η Ιανουαρίου 2017 στα

email: epistimonico.symvulio@tzaneio.gr και mariameleti-

adou@yahoo.gr. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναζωογόνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.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 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Δεν είναι ασύνηθες να αντιλαμβάνονται οι πολίτες πως

οι γιατροί και όσοι ασχολούνται με την παροχή υπηρε-

σιών υγείας παραμελούν την βασική αποστολή τους,

που είναι η προστασία των ασθενών, ωθούμενοι από μία

αρκετά διαδεδομένη σ΄ αυτούς τους κύκλους αμαρτία:

την απληστία.

Σε βιβλίο του Γερμανού χειρουργού Michael Imhof με

τίτλο «Η καταπάτηση του όρκου των γιατρών, αυτοί που
κάνουν δουλειές και η χαμένη τιμή των ασθενών», που

εκτενώς παρουσιάζει το περιοδικό Focus, επισημαίνον-

ται επτά θανάσιμα αμαρτήματα της σύγχρονης ιατρικής: 

Αμάρτημα 1ον: Η εμπορευματοποίηση της ασθένειας

και του πόνου. Η οικονομική θεώρηση της υγείας έρχε-

ται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο, είτε αφορά

εξοικονομήσεις ή κέρδη νοσοκομειακών φορέων, είτε

αφορά ενδείξεις για επεμβάσεις (π.χ. τοποθέτηση προ-

σθέσεων σε αρθρώσεις) που θα μπορούσαν να μη γί-

νουν, αλλά γίνονται χάρη του κέρδους. Πιο

αποκρουστική εκδοχή αυτής της πρακτικής: ο διαχωρι-

σμός των ασθενών ανάλογα με το εισόδημά τους. Και

στην Ελλάδα έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Η αρθρο-

πλαστική ισχίου σε κατάκοιτο 90άρη δεν είναι ανέκ-

δοτο. Ο αυξημένος αριθμός τοποθέτησης stent, επίσης.

Αμάρτημα 2ον: Η απληστία των φαρμακευτικών εται-

ρειών. Υψηλές τιμές σε φάρμακα που δεν έχουν αντα-

γωνισμό. Διαφορετικές τιμές από χώρα σε χώρα,

διακίνηση φαρμάκων για μεγιστοποίηση του κέρδους,

αποφυγή μεταρρυθμίσεων που θα εξορθολόγιζαν το κύ-

κλωμα του φαρμάκου, είναι μόνο μερικές από τις εκ-

φάνσεις αυτής της εκμεταλλευτικής πρακτικής εις

βάρος ασθενών και ασφαλιστικών ταμείων. Αποσύρσεις

φτηνών φαρμάκων, περιορισμένος αριθμός χαπιών ανά

συσκευασία, εξαγωγή φαρμάκων από τις ελληνικές σε

ξένες αποθήκες, δυσφήμιση του καλού γενόσημου

φαρμάκου, θα ήταν πρακτικές που θα μπορούσε να επι-

λέξει ο Γερμανός γιατρός αν ζούσε στην Ελλάδα.

Αμάρτημα 3ον: Η απληστία των γιατρών. Εδώ ο συγ-

γραφέας αναφέρεται μόνο σε μία πρακτική που έχει

βρει μεγάλη διάδοση στην Γερμανία: να προσφέρουν οι

γιατροί – συχνά ως διαμεσολαβητές–  πρόσθετες υπη-

ρεσίες, πέρα απ’ αυτές για τις οποίες πληρώνει το τα-

μείο των ασθενών (όπως π.χ. πρόσθετες προληπτικές

εξετάσεις, «φυσιολογικές» θεραπείες κ.λπ.). Πολλές

από αυτές τις παροχές, που πληρώνουν οι ασθενείς

από την τσέπη τους, είναι άχρηστες. Το σύνολο του τζί-

ρου αυτών των εξετάσεων ή πρόσθετων υπηρεσιών ξε-

πέρασε το 2012 τα 1,3 δις ευρώ στην Γερμανία! (Άντε

να δούμε αυτή την πρακτική σε πλήρη ανάπτυξη και

στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο το βρίσκουμε

στα τηλεοπτικά κανάλια, ως κολλαγόνο, υαλουρονικό,

όζον, μασσαζοκαλσόν, βιομαγνητάκια κ.λπ.)

Αμάρτημα 4ον: Η διαφθορά στο χώρο της υγείας. Εδώ

αναφέρει τις παραπομπές ασθενών σε συγκεκριμένες

κλινικές ή παρόχους ιατρικού εξοπλισμού (με οικονο-

μικό όφελος αυτού που παραπέμπει). Αν ζούσε στη

χώρα μας ως παράδειγμα τέτοιας συμπεριφοράς θα

ανέφερε στην πρώτη θέση την παραπομπή για εξετά-

σεις (κυρίως απεικονιστικές) που δεν είναι απαραίτητες,

τις παραπομπές από γιατρούς σε άλλους γιατρούς (κυ-

ρίως για χειρουργικές επεμβάσεις) κ.λπ.

Αμάρτημα 5ον: Τα ηθικά προβλήματα. Εδώ αναφέρει

την περίπτωση του μεγάλου αριθμού μελετών που δη-

μοσιεύονται και οι οποίες λίγο ή καθόλου δεν εξυπηρε-

τούν τους ασθενείς. Κάνει αναφορά στις ελάχιστες

ανεξάρτητες μελέτες (οι περισσότερες που δημοσι-

εύονται έχουν την στήριξη φαρμακευτικών εταιρειών,

π.χ. στον καρκίνο 1 στις 3 έρευνες υποστηρίζεται από

φαρμακοβιομηχανίες). Μια άλλη πρακτική είναι η από-

συρση παλαιού φαρμάκου, η ελαχιστότατη αλλαγή στο

μόριο του (που δεν επιδρά στη βελτίωση της υγείας του

ασθενούς) και η εισαγωγή του στην αγορά ως νέο φάρ-

μακο με άλλη ονομασία και με πολύ πιο ακριβή φυσικά

τιμή. Δεν πρόκειται για γενόσημα, αλλά για μαϊμού

πρωτότυπα. Και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Επί-

σης για τις μελέτες αξίζει να αναφερθεί το πόσο εύ-

κολο ήταν (και πιθανώς είναι) το να διεξάγεις μία

έρευνα για κάποια φάρμακα (οι Έλληνες επιστήμονες

έχουν συγκριτικά μεγάλο τέτοιο αριθμό δημοσιεύ-

σεων).

Αμάρτημα 6ον: Η έλλειψη συμπόνιας από τους για-

τρούς. Αντί να στηρίζουν και να ανακουφίσουν τους

ασθενείς (π.χ. τους καρκινοπαθείς) στα τελευταία στά-

δια, οι γιατροί προτιμούν να τους χορηγούν επιθετικές

θεραπείες που τίποτα δεν προσφέρουν, εκτός κάποιου

οικονομικού οφέλους στους συνταγογραφούντες. Οι

γιατροί δεν έχουν μάθει να συμπάσχουν, αλλά το απο-

φεύγουν κιόλας, για να μην εξουθενωθούν με την πά-

ροδο του χρόνου. Και η ελληνική εμπειρία (ιδίως στην

ογκολογία) είναι παρόμοια. Θα πρέπει, όμως, να ανα-

φερθεί ότι στο θέμα της άχρηστης θεραπευτικής παρέμ-

βασης εμπλέκονται και οι συγγενείς που ζητούν

φορτικά να κάνει κάτι ο γιατρός στον ασθενή, όταν

αυτό το κάτι δεν έχει πια νόημα.

Αμάρτημα 7ον: Η τρέλα της ιατρικής ότι όλα είναι γι’

αυτήν δυνατά. Όλοι αρρωσταίνουμε. Αρρώστιες υπάρ-

χουν άφθονες. Και αν δεν υπάρχουν, τότε συνηθισμέ-

νες παρεκτροπές από ένα αυστηρά και συχνά

αυθαίρετα καθορισμένο φυσιολογικό, μπορούν εύκολα

να προπαγανδιστούν ως παθήσεις και ανάλογα να αν-

τιμετωπιστούν ιατρικά. Δηλαδή και ο υγιής με τέτοιες

μεθόδους μπορεί να μετατραπεί σε ασθενή. Μία καθό-

λου κακή επένδυση. Αν περάσουμε την αντίληψη ότι και

ο άνδρας περνά κλιμακτήριο, σκέφτεστε πόσο χρήμα

θα καταναλωθεί γύρω απ’ αυτό. Το ίδιο που συμβαίνει

με τις οστεοπενίες και την έλλειψη βιταμινών. Η αρρω-

στοποίηση της ζωής είναι μία νέα τρέλα στο πλαίσιο της

απληστίας στο χώρο της ιατρικής. Ελπίζω το βιβλίο να

μεταφραστεί στα Ελληνικά και να δώσει αφορμή για πε-

ραιτέρω «ελληνική» συζήτηση. 

Ευάγγελος Φιλόπουλος
Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Μαστού Αντικαρκινι-

κού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και Πρόεδρος

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 

mail: efilopoulos@yahoo.gr

πηγή: http://www.cancer-society.gr

Τα 7 «θανάσιμα αμαρτήματα» της σύγχρονης Ιατρικής

Πάρτε ασβέστιο με φυσική διατροφή

― Σπανάκι, 120 mg ασβεστίου ανά μισό φλυτζάνι)

Κάθε μερίδα σπανάκι μας εφοδιάζει με το 12% της ημε-

ρήσιας συνιστώμενης πρόσληψης ασβεστίου. Είναι και

καλή πηγή σιδήρου!

― Σύκα αποξηραμένα (150 mg ασβεστίου σε μισή κούπα)

Τα σύκα μας παρέχουν το 15% της συνιστώμενης ημερή-

σιας πρόσληψης ασβεστίου,  εφοδιάζοντας τον οργανι-

σμός μας με περισσότερα από 7 γρ. φυτικών ινών ανά

μερίδα.

― Σπόροι σουσαμιού ολόκληροι (280 mg ασβεστίου σε 28 γρ.)

Μόλις 28 γρ. φυσικού σουσαμιού προσφέρουν περισσό-

τερο από το 1/4 των ημερήσιων αναγκών μας σε ασβέ-

στιο. Το σουσάμι και τα προϊόντα του (ταχίνι, χαλβάς,

σησαμέλαιο), αποτελούν τρόφιμα θερμιδογόνα μεν, υψη-

λής διατροφικής αξίας δε.

― Σαρδέλες (370 mg ασβεστίου σε 85 γρ.)!

Η σαρδέλα αποτελεί ένα θησαυρό για την υγεία μας, προ-

σφέροντας πάνω από 30% της ημερήσιας συνιστώμενης

πρόσληψης ασβεστίου ανά μερίδα. Οι σαρδέλες έχουν

υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, λόγω των δικών τους

οστών, γι’ αυτό και πρέπει να τρώτε το ψάρι ολόκληρο.  
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Χρυσό στην τεχνική κατάβαση η Αναστασία  Μάντσιου
Τρία μετάλλια, όλων των βαθμίδων,

χρυσό, αργυρό και χάλκινο, κατέ-

κτησε η Αναστασία Μάντσιου σε

διεθνείς αγώνες αλπικών αγωνισμά-

των, που έγιναν στο Σεντάρς του Λι-

βάνου.  

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της χιο-

νοδρομίας με εξαιρετικό σκι στη

δεύτερη διαδρομή, ήταν άπιαστη και

κέρδισε καθαρά και ανέβηκε στο

υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο

αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης,

κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο,

την Κυριακή 15.1. 

Ιδανικό φινάλε για την αθλήτρια του

ΕΟΣ Νάουσας, που είχε συνολικό

χρόνο 2:12,58 και αποκόμισε 122,10

βαθμούς FIS.

Αυτή ήταν η τρίτη επιτυχία – μετάλ-

λιο για την Αναστασία Μάντσιου,

στο Λίβανο. Είχαν προηγηθεί… 

• η 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο

στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβα-

σης, με συνολικό χρόνο 2:08,98 και

123,53 βαθμούς FIS. 

• η 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο

στο αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνι-

κής κατάβασης, με συνολικό χρόνο

1:44,70 και 201,81 βαθμούς FIS, γε-

γονός που της βελτίωσε τη διεθνή

βαθμολογία της.

Οι παραπάνω διακρίσεις έδωσαν προ-

βάδισμα στην αθλήτρια, στην διεκδί-

κηση της πρόκρισης για το παγκόσμιο

πρωτάθλημα του Σεν Μόριτς.

Επιτυχίες αντρών στην 

Τεχνική κατάβαση

Στους άντρες και στο αγώνισμα της

τεχνικής κατάβασης, ο Εμμανουήλ

Ζωγράφος - Μάνος ήταν o καλύτε-

ρος Έλληνας αθλητής, τερμάτισε

8ος με συνολικό χρόνο 1:58,19 και

97,54 βαθμούς FIS. H επίδοση του

αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ, με την

οποία βελτίωσε περαιτέρω τη διεθνή

βαθμολογία του.  

Στο ίδιο αγώνισμα, 9ος τερμάτισε  ο

Βασίλης Μάντσιος και 13ος ο Γιώργος

Στοΐδης, οι οποίοι κέρδισαν 107,24 και

120,81 βαθμούς FIS αντίστοιχα.

Επίσης πολύ καλή παρουσία στην γι-

γαντιαία τεχνική κατάβαση οι έφη-

βοι Εμμανουήλ Ζωγράφος- Μάνος

και Γιώργος Στοΐδης, οι οποίοι έκα-

ναν ατομικά ρεκόρ συγκομιδής βαθ-

μών FIS (110,60 και 117,47

αντίστοιχα) και βελτίωσαν σημαν-

τικά τη διεθνή βαθμολογία τους.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου Γ.Σ. Παπασιδέρης

διοργάνωσε τουρνουά για ομάδες μίνο handball με

την ονομασία “Κεκρωπάκια 2017” το προηγούμενο

ΣάββατοΚύριακο 7-8/1 στο κλειστό Δημοτικό γυμνα-

στήριο Κορωπίου.

Το τουρνουά τελούσε υπό την αιγίδα της ΕΣΧΑ και

αγωνίστηκαν τέσσερις ομάδες· των Βριλησσίων, των

εκπαιδευτηρίων Δούκα, του ΙΕΚ Ξυνή ΔΙΚΕΑΣ και του

Άρη Νικαίας.

Συνολικά έγιναν 21 αγώνες σε δύο ημέρες έτσι ώστε

να παίξουν όλοι οι συμμετέχοντες. Νικητής ανε-

δείχθη η ομάδα του Κορωπίου με 12 βαθμούς (6

νίκες) με 2η την ομάδα Δούκα με 9 βαθμούς (4 νίκες,

1 ισοπαλία, 1 ήττα) και 3η θέση κατέλαβε η ομάδα

Ξυνή ΔΙΚΕΑΣ με 9 βαθμούς επίσης (4 νίκες, 1 ισοπα-

λία, 1 ήττα).

Τους αγώνες διηύθυναν οι διαιτητές Σκαπέρας και

Σπηλιωτάκος της ΕΔΧΑ. 

Στην τελετή απονομής βραβεύθηκαν όλες οι ομάδες

για τη συμμετοχή τoυς,  ενώ όλοι οι μικροί αθλητές

έλαβαν δίπλωμα συμμετοχής.

Τις απονομές έκαναν ο δήμαρχος Δημ. Κιούσης, ο Αν-

τιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης, Γεν. Γραμμ. ΕΣΧΑ Δ.

Σταυρακάκης και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Λίγα λόγια για το σύλλογο

Ο Α.Σ. "Γ.Σ. Παπασιδέρης", φέτος στη δεύτερη χρονιά λει-

τουργίας του, αποτελεί την συνέχεια του τμήματος χειρο-

σφαίρισης (ή αλλίως handball) ύστερα από την αναστολή

της λειτουργίας τού αντίστοιχου τμήματος του Γ.Σ. Κορω-

πίου. Οι αθλητές της αντρικής ομάδας αγωνίζονται στη Β'

Εθνική Κατηγορία και έχουν όλοι γεννηθεί και μεγαλώσει

στο Κορωπί. Ο Σύλλογος έχει σχηματίσει ομάδες σχεδόν

σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών με

εξαίρεση το γυναικείο τμήμα και το εφηβικό, που ελπίδα

μας είναι να σχηματιστούν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στις Ακαδημίες της

ομάδας οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολυπληθείς και επιτυχη-

μένες συγκριτικά ακόμα και με τα μεγαλύτερα αθηναϊκά

ιστορικά σωματεία, αλλά και στην περυσινή επιτυχία των

Μίνι στο Εθνικό Πρωτάθλημα όπου και κατέλαβαν την 1η

Θέση.

Στόχος του Συλλόγου εκτός από την δική του ανάπτυξη

είναι και η ευρύτερη ανάπτυξη του αθλήματος της χειρο-

σφαίρισης που στην Ελλάδα βρίσκεται στη σκιά των άλλων

αθλημάτων, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι στις

πρώτες θέσεις δημοφιλίας και μάλιστα σε αρκετές πριν την

καλαθοσφαίριση. 

Είναι ο μόνος σύλλογος χειροσφαίρισης στην περιοχή των

Μεσογείων και ευρύτερα της Ανατολικής Αττικής, και προ-

άγει τους γηγενείς αθλητές και παρά τα προβλήματα της

οικονομικής κρίσης μεγαλώνει, πετυχαίνει και αναπτύσσε-

ται. 

Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου

Ιωάννης Σουρλαντζής

“Κεκρωπάκια 2017”
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Γερμανία 1959. Οι καλύτεροι εννέα

Έλληνες αθλητές στον κλασσικό

αθλητισμό της εποχής είναι καλεσμέ-

νοι και συμμετέχουν σε αγώνες σε

τέσσερις πόλεις της Γερμανίας· Μό-

ναχο, Κολωνία και... αλλά και στη Βου-

δαπέστη.

Τότε πέτυχα το 21,1 στα 200μ. 

Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα· ήταν μια

πολύ σοβαρή επίδοση σε Ευρωπαϊκό

επίπεδο. 

Mετά από 18 χρόνια ο Kύπριος Νίκος

Χατζηνικολάου που είχα την χαρά να

τον γυμνάζω εκείνη την εποχή, έκανε

νέο ρεκόρ με 21,09. 

Στη Φωτογραφία (δεξιά) είναι όλος ο

Αθλητικός Ανθός της εποχής… Αντώνης

Κουνάδης (Δισκος), Γιώργος Τσακανί-

κας (Σφαίρα), Γιώργος Παπαβασιλείου

(3000μ. στιπλ), Χρήστος  Χιώτης

(5000μ.), Βαγγέλης Δεπάστας (800μ. –

1500μ.), Τάκης Κωσταντινίδης (800μ –

1500μ.), Βασίλης Σύλης (400μ. –

4x400μ.), Γιώργος  Μαρσέλος (110μ. με

εμπόδια), Νίκος Γεωργόπουλος, (100μ –

200μ. – 4x100μ. – 4x400μ.) με τον Προ-

πονητή μας Οττο Σίμιτσεκ και ο Συνοδός

μας Κ. Κυριακού.  

Η φωτογραφία (πάνω) είναι στο Αερο-

δρόμιο του Ελληνικού, μόλις έχουμε

γυρίσει από Γερμανία. Τώρα το Ελλη-

νικό αντί για Πάρκο με Πολιτιστικές

και Αθλητικές εγκαταστάσεις όπως

είχαν πει στην αρχή, θα γίνει Καζίνο

με ωραίες Κυρίες, για να διασκεδά-

ζουν οι έχοντες και κατέχοντες…

Κοιτάζοντας τη φωτογραφία σκεπτό-

μουν τι επιδόσεις θα μπορούσαμε να

είχαμε κάνει, αν εκείνες τις εποχές,

είχαμε τη δυνατότητα, μαζί με τον

προπονητή μας να γυμναζόμασταν σε

ξένες χώρες, όπως πολύ σωστά γίνε-

ται σήμερα, γιατί ποτέ δεν δόθηκε μέ-

ριμνα για αθλητική υποδομή.

Παράδειγμα Κουνάδης, Τσακανίκας,

Χιώτης, Μαρσέλος, Μαγκλάρας, Γεωρ-

γόπουλος δεν θα είναι υπερβολή αν

πω, ότι ήταν μεγάλα ΤΑΛΕΝΤΑ που

χάθηκαν. Αυτή την πίκρα την κουβα-

λάω μέσα μου δεκαετίες… Και σήμερα

στη Χώρα μας εξακολουθούμε να μην

έχουμε σωστά οργανωμένο ΑΘΛΗΤΙ-

ΣΜΟ αφού δεν υπήρξε ποτέ (1834 –

2017) μέρος της εκπαιδευτικής μας

διαδικασίας, η οποία και αυτή είναι

(κουτσή) γι’ αυτό δεν έχουμε και

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ… 

Ευτυχώς σήμερα τα πράγματα στο

χώρο και μόνο του υψηλού Αθλητι-

σμού σε όλα τα αθλήματα είναι λίγο

καλύτερα….. γιατί υπάρχει η δυνατό-

τητα τα ταλέντα με τους προπονητές

τους να πηγαίνουν έξω. Έτσι το κέρ-

δος είναι διπλό, και για τον Αθλητή και

για τον Προπονητή…… 

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Νίκος Γεωργόπουλος 

θυμάται...

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1959!

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης  οργανώνει αιμοδοσία

την Κυριακή 22/1 απο 9:00-13:00 στις εγκαταστάσεις που

αθλούνται. Όποιος επιθυμεί να δώσει αίμα, θα πρέπει να

έχει μαζί του ταυτότητα και το ΑΜΚΑ του. 

Πληροφορίες 210 8962947

Συνεργασία Θέτις - Τουρσούγκα

Η Θέτις Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργα-

σίας της με τον πολύπειρο προπονητή Σούλη Τουρ-

σούγκα, αλλά και τον νέο και ανερχόμενο προπονητή

Δήμο Φιλιππάτο, ο

οποίος θα έχει τον ρόλο

του άμεσου συνεργάτη

του πολυνίκη Έλληνα

προπονητή.

Εύχεται στους δύο προ-

πονητές της, υγεία και

να επιτύχουν τον στόχο

της παραμονής της ομάδας στην κατηγορία.

Αντώνης Μπομπέτσης 

ο μικρότερος αθλητής του Αρη!
Η “φάτσα” της φωτογραφίας ανήκει στον Αντώνη

Μπομπέτση ετών πέντε παρακαλώ, και είναι ο μικρό-

τερος αθλητής του πινγκ-πονγκ στις ακαδημίες του

Άρη Βούλας 2016 - 2017.

ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ λοιπόν. Ένα άθλημα για όλες τις ηλι-

κίες. Το έχουμε δείξει με τα ρεπορτάζ μας, στους αγώ-

νες βετεράνων και όχι μόνο.
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Είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Είναι ένα πνευματικό Κωσταλέξη!
Σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινω-
νίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος). 
Μαζί με τα δικά του θα διαβάζονται και τα δικά σου!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
συμμετοχικά. 

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Εχεις σκεφθεί να συμμετέχεις 
σε μία έκδοση;
Η έκδοση είναι εδώ!

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com


