
Για τις γιορτές να πούμε, τηρώντας τις παραδόσεις,

να περάσετε καλά! 

Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε πως με ευχές

μόνο δεν γίνεται τίποτα, αν δεν προσπαθήσουμε κι

εμείς. Κι εμείς, από κορυφής

μέχρι βάσεως της κοινωνικής πυ-

ραμίδας – με φωτεινές εξαιρέσεις

– κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι

μας, να μην «πιάσουν» οι ευχές.

Τί να πούμε, λοιπόν;

Για την αντιπολίτευση που επιχαί-

ρει γιατί «μας μάλωσαν» οι δυνά-

στες μας, «εταίροι» της

Ευρωπαϊκής Ενωσης», γιατί οι

«κυβέρνησή» μας θέλησε να αυ-

τοεπιβεβαιωθεί ότι κυβερνά, παίρνοντας «μονο-

μερή» απόφαση, για το έκτακτο βοήθημα και για το

ΦΠΑ σε κάποια νησιά που σηκώνουν το βάρος ενός

μεταναστευτικού τσουνάμι;

Για το σύνολο σχεδόν της πολιτικής ηγεσίας και του

πολιτικού προσωπικού της χώρας κι ενός μεγάλου

μέρους του λαού που έχει αποδεχθεί αμαχητί την

ύπουλη και ιδιότυπη κατοχή που βιώνουμε, ώστε η

κυβέρνηση να δέχεται εγγράφως Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

3 Γήπεδο
για μεγάλα
παιχνίδια

στη Βούλα;
Νίκος 

Γεωργόπουλος

Σελίδα  23

“H Ελληνική κοινωνία

σε απόγνωση: 

Η απάντηση της κυβέρνησης,

της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης και ο ρόλος

της Αυτοδιοίκησης

Σωτήρης Μεθενίτης
Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σελίδα  7

Οι «γιορτές», 

η «ΝOMIMOTHTA» 

και η φαρισαϊκή 

τυπολατρεία

Δεν υπάρχει τίποτε πιο

άνισο από την ίση μετα-

χείριση των ανίσων.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. 

Oι ημέρες του
Άντερσεν (1845) είναι
σήμερα εδώ· το 2016!

Κρύο, παγωνιά, άνθρω-
ποι άστεγοι. Ανθρωποι
στα σκουπίδια σε ανα-

ζήτηση τροφής!
Παιδιά πεινασμένα και

παγωμένα! 
Ας μην προσπερνάμε

αυτές τις εικόνες κι ας
μας πληγώνουν...

Τα Χριστούγεννα  είναι
γιορτή της αγάπης. 

Ας το δείξουμε
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

και ενυπογράφως, αν δεν πιάσει τους στόχους, να

ξαναπάρει, τα λεφτά που έδωσε στους συνταξιού-

χους, πίσω!!!

Τους νεαρούς βουλευτές, που χωρίς ίχνος πατριωτι-

σμού, αλλά έμπλεοι ακραίου κομματισμού και ιδιοτέ-

λειας, «προσωπικά δεν τους ενοχλεί καθόλου», που

ο Τσακαλώτος «έδωσε την υπογραφή».

Ή να πούμε για τον Τσίπρα, που δήλωσε από την

Κρήτη, περιχαρής ότι, «είμαστε έτοιμοι για την ανά-
καμψη, αρκεί κάποιοι να μη θέλουν να κρατούν τα
φτερά μας»1.

Το «χέρι» που κρατά τα φτερά σου, δεν το παρακα-

λάς. Το τσιμπάς, το ραμφίζεις. Ιδιαίτερα αν είναι

«εταίρος» σου, που θα ‘πρεπε να σε βοηθά να πετά-

ξεις.

Αυτή η Ευρώπη ΔΕΝ είναι Ευρωπαϊκή!

Είναι πέρα για πέρα, επίσημα και δημόσια διακηρυγ-

μένα2, νεοφιλελεύθερη – παγκοσμιοποιημένη, καπι-

ταλιστική. Είναι τραπεζική εταιρειοκρατία!

Αποτέλεσμα; Ασύμμετρος πόλεμος και τρομοκρατία.

Κι από την κορυφή, ας κατρακυλήσουμε στη βάση!

Βλέπεις, «καθρέφτης σου  είμαι  κοινωνία  και σου
μοιάζω».
Παραμονές Χριστουγέννων λοιπόν, ένας άκρως «νο-

μοταγής»(;) και «τυπολάτρης» πολίτης,  από εκεί-

νους, ως φαίνεται  που “διυλίζουν τον κώνωπα και

καταπίνουν την κάμηλον” - και η “καμήλα” που κατα-

πίνουν εδώ, είναι όσα δεινά επισώρευσαν στην πα-

τρίδα μας και στο λαό μας: εθνική υποτέλεια,

φτώχεια, ανεργία, ξενιτεμός του ανθού της νιότης

μας, τσουνάμι μεταναστευτικό δύστυχων αλλά και

ύποπτων αλλοδαπών, εγκληματικότητα... αυτός

ασχολείται με την κατ’ επιλογήν παραβατικότητα: την

παράνομη στάθμευση επί πεζοδρομίου «γηπέδου»

επτά μέτρων, αλλά σε συγκεκριμένη οδό και συγκε-

κριμένο αριθμό. Ούτε το διπλανό ούτε το παραδι-

πλανό. Χωρίς να ενοχλούν καν τα οχήματα γιατί πίσω

τους αφήνουν ικανά μέτρα για τον πεζό. Και πού; Στη

Βούλα, νύχτα 02.30 άγρια μεσάνυχτα σε έναν δρόμο

που οι πεζοί είναι λιγοστοί ακόμη και την ημέρα! Και

όχι μόνο ασχολείται, αλλά απασχολεί την Αστυνομία

επαναληπτικά και ενοχλητικά για το συγκεκριμένο

όχημα, στο συγκεκριμένο δρόμο με το συγκεκριμένο

νούμερο! Και όχι μόνο μία ημέρα, αλλά και την επο-

μένη... Δεν ασχολείται απλά με τον “κώνωπα”, αλλά

τον διυλίζει!

«Ουαί υμίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί».
Απασχολεί μετά φορτικότητος τις  αστυνομικές υπη-

ρεσίες, που δυστυχώς έχουν να κάνουν σοβαρότερη

και ουσιαστικότερη δουλειά, για την προστασία του

πολίτη.

Δεν ξέρω γιατί γεννήθηκε ο Ιησούς προ 2000 ετών.

Ξέρω όμως γιατί πίστεψα εγώ, που γεννήθηκα προ

ενός εικοστού πέμπτου της δισχιλιετίας, γιατί βάλ-

θηκα να «χτυπάω» τα κατά τη γνώμη μου «κακώς κεί-

μενα» και να προσπαθώ στο μέτρο των δυνάμεών

μου, να βελτιώσω την κοινωνία και τη λειτουργία του

επίσημου φορέα της· του ελληνικού κράτους.

Αυτό ίσως κάποιους ενοχλεί. Όπως ενοχλείτο και η

Ηρωδιάδα, από την κριτική που της ασκούσε ο Ιώαν-

νης ο Πρόεδρομος.

Αλήθεια ποιά «Ηρωδιάς» ενοχλήθηκε, στο παρά-

δειγμά μας; 

Διότι επιχείρηση έγινε κατόπιν στοχευμένης καταγ-

γελίας κάποιας Ηρωδιάδας ή Ηρώδη που από κάτι

έχει ενοχληθεί ή δεν έχει πώς να σκοτώσει την ώρα

του και όχι μία φορά, αλλά κατ’ επανάληψιν και πάλι

στοχευμένα! Άγνωσται αι κακίαι των ανθρώπων!

Για φαντάσου με τι ξενυχτάει, με τι ασχολείται, με τι

ενοχλείται κάποιος κόσμος, ώστε να ενοχλεί επανει-

λημμένως την Αμεση Δράση νυχτιάτικα! 

Την ώρα δηλαδή που η Αστυνομία έπρεπε ν’ ασχολεί-

ται με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών,

από τη συνήθη, πλέον εγκληματικότητα: τις διαρρή-

ξεις, τις ληστείες, τις κλοπές, τα ναρκωτικά... 

Δεν τα γνωρίζει ή δεν ενοχλείται απ’ αυτή την εγκλη-

ματικότητα ο καταγγέλων «Ηρώδης»;  

Ή μήπως δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί η Αστυ-

νομία ν’ ασχολείται με τα ...νιαουρίσματα των

γάτων...

Ξέρετε αστυνομικές παραβάσεις είναι και το πέταγμα

ενός άδειου πακέτου τσιγάρων ή της γόπας. Κι όπως

ξέρετε «απαγορεύεται το πτύειν».

Μήπως λοιπόν οι άκρως «νομοταγείς» «γραμματείς

και φαρισαίοι» πρέπει ν’ ασχοληθούν με την ουσια-

στική «κοινωνική αστυνόμευση» ως αρωγοί των

αστυνομικών οργάνων, αντί να περισπούν την προ-

σοχή και το έργο τους σε εκδικητικές, ίσως, φαρισαϊ-

κές τυπολαγνείες;

Και εάν δεν το γνωρίζουν ή δεν το σκέπτονται αυτο-

βούλως, μήπως πρέπει να τους το υπενθυμίζει η

Αστυνομία; 

Ξέρετε, και οι καταγγέλλοντες πρέπει να μας βάζουν

σε υποψίες, τουλάχιστον ως προς τη σκοπιμότητα.

―――――

1. ΣΚΑΪ 21/12/16, 13:38΄

2. Συνθήκη της Λισαβώνας αρθρ. 2 §1 (...άκρως ανταγωνιστική οι-

κονομία της αγοράς»).

Οι «γιορτές», 

η «ΝOMIMOTHTA»...

Χροστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στους Δήμους Σελ. 4, 5

Αγορανομικοί έλεγχοι από την Περιφέ-
ρεια Αττικής Σελ. 6

Εγκατάσταση νέων αγροτών στο Κορωπί Σελ. 6

Η περιπέτεια της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέ-

ρας Χριστουγέννων, Γ. κορναράκις Σελ. 8

Σχετικά με την νομισματική σταθερότητα,

Μιχάλης Κάχρης Σελ. 8

Σάντα Κλάους και Ειρεσιώνη Φαίδρα Φραγ-

κομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ο χορός είναι υγεία, ευεξία... Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Χριστούγεννα στο Δήμο Παλλήνης Σελ. 12

Oικολογικά σχολεία... Σελ. 13

Οι βαθιές αρχαιοελληνικές ρίζες του
χριστιανισμού, Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Αλλο ένα θύμα αλεπού... Σελ. 15

Μεταναστευτικό ζήτημα συνέχεια Σελ. 17

“Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων
στην περιοχή Λαθούριζας, του Δήμου
Βάρης” Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

3 Nέα μέθοδος αντιμετώπισης

των αιμορροΐδων Σελ. 12

3 Ο Αρης Βούλας βραβεύει αθλη-

τές και προπονητές και βετερά-

νους Σελ. 22
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Ο Κυριάκος Κόκκος, Γιάννης Τσιλίδης και  Γιάννης Πε-

τρογιάννης  παρουσιάζουν την υλοποίηση της ιδέας

τους για την φωτογραφική απόδοση, των θρύλων και

των μύθων για τα ξωτικά, με τη συμμετοχή είκοσι

ακόμη φωτογράφων, μελών της Ελληνικής Φωτογρα-

φικής Εταιρείας (ΕΦΕ).

Μετά  από  περιπετειώδεις και συναρπαστικές φωτο-

γραφίσεις στα σπήλαια και δάση της Αττικής, σε λί-

μνες,  παρουσιάζουν μια πρωτότυπη φωτογραφική

άποψη  για τα ξωτικά, όπως την καταγράψανε με

τους φωτογραφικούς τους φακούς.

Η έκθεση περιλαμβάνει 56 έργα  των φωτογράφων:

Γιώργου  Βλάχου – Νικόλαου  Γατσούλη - Γιώργου

Γκιζάρη - Δημητρη Ζαραφωνίτη  Χρήστου Ζορμπά -

Θανάση Καλύβα - Σπύρου Ιατρόπουλου -Αναστασίας

Καράντζαλη  Καλλιακμάνη Απόστολου- Κίμωνα  Κα-

ραγιώργη - Κυριάκου Κόκκου - Γιώργου Κοτσάκη

Γιάννη Λυκούρη - Παναγιώτη Κουζή - Ιγνάτιος Μα-

κρής - Πέλλυς Μανδρέκα - Ζωής Μποβιάτση -Γιάννη

Πετρογιάννη – Αντώνη  Σπανολιού - Γιάννη Τσιλίδη -

Γιώτα Τσώκου - Γιάννη Φιλιππόπουλου -Αγγελικής

Χρονοπούλου και παρουσιάζεται  στον εκθεσιακό

χώρο της ΕΦΕ, Πόντου 12 Ιλίσια από 17 Δεκ -10 Ιαν

2017, καθημερινά (πλην Κυριακής)  6-9 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

“Tα ξωτικά” ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Διάτρητη αποδεικνύεται η συμφωνία παραχώρησης

του Αστέρα Βουλιαγμένης, στον Τουρκοαραβικό

όμιλο Apollo Investment Holdco, με έγγραφο-φωτιά

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ), που

δημοσιοποιεί η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης. Με

τη συμφωνία αυτή προκαλείται βλάβη, εις βάρος του

καλώς εννοούμενου Δημόσιου Συμφέροντος και κυ-

ρίως, όσον αφορά στο ζήτημα της προστασίας που

απολαμβάνει, διαχρονικά, η Κρατική Περιουσία.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο-ντοκουμέντο αυτό,

της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, της ΑΔΑ, η οποία

υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει υποβληθεί

από 24/6/2015 στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Δήλωση

Ιδιοκτησίας για την εν λόγω έκταση, για Δημόσιο

Δάσος, 436,20 στρεμμάτων, το οποίο ανήκει, κατά

πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Κράτος και μάλιστα

σε εκτός σχεδίου περιοχή. Αρμόδιο για την προστα-

σία του είναι, σύμφωνα με το Νόμο, το Δασαρχείο

Πειραιά, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη παρέμβει και

να έχει εφαρμόσει τις αυστηρές Διατάξεις, που προ-

βλέπονται από την κείμενη Δασική Νομοθεσία. 

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει, τις καταγγελίες της

ΟΚΕ, η οποία, από το 2013, έχει καταθέσει δύο Μη-

νυτήριες Αναφορές, γι’ αυτό το θέμα, όπου, με κατη-

γορηματικό τρόπο είχε αποκαλύψει, πως η επίμαχη

έκταση του Αστέρα είναι Δημόσιο Δάσος που βρίσκε-

ται, παρά τις διάφορες αλχημείες, εκτός σχεδίου πό-

λεως. Παρά ταύτα και οι δύο αυτές Μηνυτήριες

Αναφορές της τέθηκαν στο αρχείο, από τους αρμόδι-

ους Εισαγγελείς, χωρίς το αιτιολογικό να ανταποκρί-

νεται στην πραγματικότητα. Χαρακτηριστική είναι η

αιτιολογία, που προβάλλει Δικαστικός Λειτουργός,

ότι την αποκλειστική κυριότητα επί της έκτασης την

έχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), κάτι

που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση, με την ως άνω Δή-

λωση της ΑΔΑ στο Γραφείο Κτηματογράφησης

Αθήνας, όπου σαφέστατα αναφέρει ότι ανήκει, σαν

Δημόσια Δασική Έκταση στο Ελληνικό Δημόσιο. Επί-

σης, ο πιο πάνω Δικαστικός Λειτουργός προβάλλει

ότι η έκταση είναι εντός σχεδίου πόλεως, ενώ η Δι-

εύθυνση Δασών, της ΑΔΑ, με την Δήλωση Ιδιοκτη-

σίας, την θεωρεί εκτός σχεδίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, τόσο ο Προϊστάμενος της Ει-

σαγγελίας Εφετών, Αντώνης Λιόγας, όσο και η Ει-

σαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Ράικου πρέπει να

ανασύρουν τις δύο Δικογραφίες με τις Μηνυτήριες

Αναφορές της ΟΚΕ, από το αρχείο εξαιτίας των νέων

συντριπτικών στοιχείων, που προέκυψαν κατόπιν της

έρευνας της ΟΚΕ και να τις επανεξετάσουν και τις

δύο εξ αρχής. 

Με την 23χρονη ενασχόλησή της, σε θέματα που

άπτονται του Δημόσιου βίου και της καθημερινότητας

του πολίτη η ΟΚΕ έχει αποδείξει την αποτελεσματι-

κότητά της, εντοπίζοντας και καυτηριάζοντας τα

λάθη και τις παραλείψεις της Κρατικής μηχανής και

υποκαθιστώντας, στην ουσία, τους κατ’ επίφασιν,

κρατικούς θεσμούς.  

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ!
Με επίσημο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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Tα Κόμικς  του  ΑΡΚΑ
ανεβαίνουν στη σκηνή του  Πολυχώρου VAULT 

με την  παράσταση

“ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ”

σε  σκηνοθεσία  Δημήτρη Αγορά

Από την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου

Οι ‘Ήρωες του Αρκά εθεάθησαν στο θέατρο Vault όπου και

θα παραμείνουν για τους επόμενους μήνες.

«Είμαστε καλά» δήλωσαν. «Η Ζωή Μετά τα κόμικς μας
οδήγησε με Χαμηλές Πτήσεις στην σκηνή του Vault. Θα
γίνουμε Μαλλί με Μαλλί μέχρι να ικανοποιηθεί η Λουκρη-
τία και να αθωωθεί ο Ισοβίτης».

Ο Πολυχώρος VAULT σε συνεργασία με τον Κινητήρα

παρουσιάζουν τα κόμικς του ΑΡΚΑ (Ζωή Μετά, Ισοβίτης,

Χαμηλές Πτήσεις, Καστράτο, Μαλλί με Μαλλί) σε μια ξε-

καρδιστική παράσταση με τίτλο “ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΠΤΗΣΕΩΝ”, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά,  από την Πα-

ρασκεύη 13 Ιανουαρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο

στις 21:00 και Κυριακές στις 18:15, ως την Κυριακή 9

Απριλίου 2017

Οι ήρωες του ΑΡΚΑ ξεπηδούν από τις σελίδες των κόμικ και

ανεβαίνουν στην “σκηνή”! Ο Μπαμπάς Σπουργίτης προσπαθεί να

ξεπεράσει την προδοσία της σπουργιτίνας, να βρει καινούργια

σύντροφο και να χαλιναγωγήσει το "τέρας" που έχει για γιο. Ο

Ισοβίτης βρίσκει παρηγοριά στο μοναδικό πλάσμα που του προ-

σφέρει τη φιλία του με το αζημίωτο, τον βρωμερό ποντικό Μον-

τεχρήστο, ενώ ο Θανατοποινίτης γράφει την αυτοβιογραφία του

περιμένοντας χάρη. Η Λουκρητία θέλει απελπισμένα σεξ, μα η

σκληρή μοίρα είναι το μόνο σκληρό πράγμα που συναντά, καθώς

συγκάτοικος της είναι ο ευνούχος Καστράτο. Σ΄ ένα κομμωτήριο

οι γλώσσες κόκαλα δεν έχουν και κόκαλα σπάνε, με τις πελάτισ-

σες να είναι έτοιμες να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Τέλος, στην κό-

λαση και στον παράδεισο τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας

τα είπαν. Ζωή μετά υπάρχει, αλλά κάτι μας θυμίζει από τα πριν. 

Μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών συντονίζεται με τη δημι-

ουργική ομάδα των συντελεστών σε μια παράσταση που σκοπό

έχει να φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη του κάθε πικραμένου.

Με λιτό και καυστικό τρόπο τα κείμενα και οι χαρακτήρες του

αγαπημένου σκιτσογράφου ζωντανεύουν σχολιάζοντας την κα-

θημερινότητα του σύγχρονου Έλληνα, τις ανθρώπινες σχέσεις,

τους φόβους,  τους πόθους και τις μεταφυσικές του ανησυχίες.

Μια παράσταση που απευθύνεται με τόλμη σε όλους όσους αγα-

πούν τον Αρκά και δεν φοβούνται να κοιτάξουν με σαρκασμό το

πρόσωπο τους στον καθρέφτη.

Πολυχώρος VAULT THEATRE PLUS

Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8' περίπου με τα πόδια)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή & Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:15

Ενα ολόκληρο Χριστουγεννιάτικο Χωριό  με τα κατακόκ-

κινα χιονισμένα σπιτάκια έχει στηθεί στο Δήμο Παλλήνης,

στην κεντρική πλατεία του Γέρακα. Το τρένο θα σας ταξι-

δέψει σε όλα τα δρώμενα... Κάθε απόγευμα μετά τις 5 και

τα Σαββατοκύριακα και τα πρωινά!

Οι μεταφορές από και προς την πλατεία θα πραγματοποι-

ούνται κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο, απογευματινές

ώρες, ανά 15 λεπτά από Κολυμβητήριο Γέρακα, δημαρχείο

Γέρακα, γήπεδο ποδοσφαίρου Παλλήνης.

1. ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

2. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

4. ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

5. TO ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

6. ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

7. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

8. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 

9. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ : Φουσκωτά κάστρα - Παιδότοπος - Συνθε-

τικό παγοδρόμιο 160 τετραγ. μέτρων - Μίνι carousel -

Τρενάκι 

Παράλληλες εκδηλώσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ  24 & 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΛΛΗΝΗ 

11.00-19.00,   ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙ-

ΔΙΑ  

- Παρέλαση χριστουγεννιάτικων μασκώτ Ντίσνεϋ

 Ομαδικά παιχνίδια, αστεία ταχυδ/κά νουμεράκια,

δωράκια και  πολλές εκπλήξεις!!!

 Σε κάθε πλατεία θα υπάρχουν καλάθια περισυλλο-

γής τροφίμων & φαρμάκων  τα οποία θα διατεθούν

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμα-

κείο Δήμου Παλλήνης.    

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» και

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή το συναρπαστικό ταξίδι της

«Βαϊάνα» και την αριστουργηματική ελληνική ταινία «Η

Ρόζα της Σμύρνης», έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

2016.

«Βαϊάνα» (Vaiana) (μεταγλωτ.) - Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ

Προβολές: 5.10 μ.μ.

Στις 26/12 δεν θα πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας,

λόγω προγραμματισμένης εκδήλωσης στο χώρο του Κινη-

ματοθεάτρου.

Σκηνοθεσία: Ρον Κλέμεντς και Ντον Χολ

Τρεις χιλιάδες χρόνια πριν, οι μεγαλύτεροι ναυτικοί του κό-

σμου διέσχιζαν τον απέραντο Ειρηνικό, εξερευνώντας τα

πολλά νησιά της Ωκεανίας. Αλλά κάπου εκεί, και για μια χι-

λιετία, τα ταξίδια σταμάτησαν -και κανείς δεν γνωρίζει το

γιατί.

Από τα στούντιο της Walt Disney Animation έρχεται η «Βαϊ-
άνα», μια εντυπωσιακή ταινία animation, για μια ριψοκίνδυνη
έφηβη, που σαλπάρει σε μια τολμηρή αποστολή για να σώσει
το λαό της. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Βαϊάνα θα συ-
ναντήσει τον κάποτε ισχυρό ημίθεο Μάουι, που θα την καθο-
δηγήσει στο να γίνει μια εξαιρετική εξερευνήτρια. Μαζί θα
ταξιδέψουν στα ανοιχτά, συναντώντας γιγάντια τέρατα και
αντίξοες συνθήκες και στην πορεία, η Βαϊάνα θα εκπληρώσει
το όραμα των προγόνων της, ανακαλύπτοντας παράλληλα και
αυτό που πάντα αναζητούσε: την πραγματική της ταυτότητα.

«Η Ρόζα της Σμύρνης»
Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ, Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Στις 26/12 θα πραγματοποιηθεί μόνο μια προβολή της ταινίας

στις 9.30 μ.μ., λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας

Σμύρνη 1922: Η Ρόζα (Λήδα Πρωτοψάλτη), κόρη εύπορης
οικογένειας, παντρεύεται εσπευσμένα. 
Aθήνα 1987: H Ρόζα ζει με την εγγονή της Μαριάννα (Ευγενία
Δημητροπούλου) κουβαλώντας ένα επτασφράγιστο μυστικό
που δε θέλει να μοιραστεί με κανέναν. Το συλλεκτικό πάθος
του Δημήτρη (Τάσος Νούσιας), ενός αρχιτέκτονα, τον οδηγεί
στα παράλια της Μικράς Ασίας και στα χνάρια της αινιγματικής
Ρόζας. Μια παλιά φωτογραφία και ένα νυφικό είναι αρκετά για
να ανασυρθεί μια ερωτική ιστορία από το παρελθόν και να γεν-
νηθεί μια καινούργια.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Προβολές στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

«Η Ρόζα της Σμύρνης» - «Βαϊάνα» 

Aπονομή επαίνων

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης προσκαλεί στην ειδική τελετή βρά-

βευσης των εισαχθέντων στα ΑΕΙ & ΤΕΙ, που θα πραγ-

ματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 , ώρα 7μ.μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού - Πειραματι-

κού Λυκείου Παλλήνης (θέση Μάριζα, Παλλήνη).
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ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Mε Σταμάτη Κόκοτα 
ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ CASANOVA

στη Βουλιαγμένη

30 - 31 Δεκεμβρίου

1 & 6 - 7 Ιανουαρίου
ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:00 - ΕΙΣΟΔΟΣ 30 ευρώ/άτομο

Η βελούδινη φωνή, ο μεγάλος τραγουδιστής, ο αγαπη-

μένος Σταμάτης Κόκοτας έρχεται στο ιταλικό εστιατόριο

Casanova στη Βουλιαγμένη για να μας ταξιδέψει σε μια

άλλη εποχή.

Διεύθυνση: Λ. Αθηνάς & Άρεως 2, Βουλιαγμένη.

Επικοινωνία: 210-8963700/210-8963500

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Τσίλης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και η «Μου-

σική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου», προσκαλούν και

φέτος, στην καθιερωμένη Εορταστική Συναυλία στο

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα των Χρι-

στουγέννων, 26 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ.

Θα ακουστούν γνωστές, κλασσικές, σύγχρονες και

χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που θα δημιουργή-

σουν ένα μοναδικό κλίμα στο πνεύμα των ημερών.

Διευθύνει ο Αρχιμουσικός Γάσπαρης Μαμμάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

O Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει την παρουσίαση

του βιβλίου «KAIRLOV», της συγγραφέως Πέμης

Γκανά, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28 Δε-

κεμβρίου και ώρα 8 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο -

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Μαρκοπούλου (οδ.

Παπαβασιλείου 34).

H Πέμη Γκανά προσκαλεί να γιορτάσουμε τη "γέν-

νηση" του πρώτου της πνευματικού παιδιού και μας

μεταφέρει στη χιονισμένη Λευκορωσία. Τσάροι και

δούκισσες, ουλάνοι και υπασπιστές, αφήνουν τα χνά-

ρια τους στη χιονισμένη αυλή του Kairlov και η ιστορία

μας γνωρίζει εποχές, όπου η χλιδή βαδίζει δίπλα

δίπλα με την απόγνωση, ο πλούτος εναλλάσσεται με

την απόλυτη εξαθλίωση και η αγάπη συμπορεύεται με

τον πόνο, δημιουργώντας φιγούρες τραγικές μέσα

στη μεγαλειότητά τους.

Την εκδήλωση συντονίζει ο υπεύθυνος της Δημοτικής

Βιβλιοθήκης Μαρκοπούλου Δημήτρης Αρβανιτάκης.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν, ο συγγραφέας – δημο-

σιογράφος Νίκος Γ. Σακελλαρόπουλος, η αρθρογρά-

φος – αναλύτρια προγράμματος ΕΡΤ2 Εύα

Τσαροπούλου και οι ηθοποιοί του Θεάτρου «ΠΕΡΙΑ-

ΚΤΟΙ», Θανάσης Τσόδουλος και Μαρία Μαμούρη.

Στον εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, φι-

λοξενούνται επίσης έργα του καλλιτέχνη Βαγγέλη

Τζερμιά, στα πλαίσια της ατομικής Έκθεσης Ζωγρα-

φικής, με τίτλο «EIDOMEN».

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές «ανάσες» στο Δήμο Μαρκοπούλου

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Η “Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας”

προσκαλεί στο Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν,

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 9.30μ.μ.

στο Εστιατόριο “Ωκεανίς” στη Βουλιαγμένη 
Θα κρατήσουν συντροφιά και θα μας διασκεδάσουν,

οι αδελφοί Καραβιώτη με την ορχήστρα τους, μαζί

τους και η Ανδριάνα Κόλλια.

Υπέροχος χώρος, πλούσιο εξαιρετικό μενού. 

Θα προσφερθούν κατόπιν κληρώσεως πολλά δώρα,

εκδρομές και ταξίδια.

Για τη συμμετοχή σας καλέστε εγκαίρως: 

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος 6946129100

Μαρία Φετοκάκη 6946183357

Πού θα βρείτε τον Αη-Βασίλη

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Βιοτε-

χνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο έχει προ-

σκαλέσει τον Αϊ Βασίλη την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

και ώρα 5:00 – 7:00 μμ στην αίθουσα Μουσείου στο

Κάτω Μηχανουργείο στο Τεχνολογικό & Πολιτιστικό

Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ.

Αν δεν τον συναντήσετε εκεί θα έρθει και στην Κα-

μάριζα την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου στις 5:00 –

7:00 μμ στο παλιό Δημοτικό Σχολείο.

Στο σάκο του βαστάει εικόνα και χαρτί, κόλλα, χρώ-

ματα και μέταλλο, πηλό, ζάχαρη και σοκολάτα. Μικροί

και μεγάλοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο εργα-

στήριο του για να φτιάξουν γιορτινά καλούδια και κα-

τασκευές. 

Aπονομή επαίνων

στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού οργανώνει εκδήλωση απονο-

μής βραβείων στους επιτυχόντες μαθητές εισακτέ-

ους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2016

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή

30 δεκεμβρίου στις 6.30 στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Σαρωνικιού., στα Καλύβια.

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, παιχνι-

διάρικα ξωτικά, «αστέρια» του κινημα-

τογράφου, αστείες σκιτσογραφίες και

πολλές χαρούμενες εκπλήξεις περιμέ-

νουν επισκέπτες και επιβάτες του Διε-

θνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Movie stars, Mickey & Minnie
Αυτές τις γιορτές το Αεροδρόμιο υπο-

δέχεται δύο πολύ αγαπητά αστέρια

του κινηματογράφου! Ο Mickey και η

Minnie, φορούν τα «χριστουγεννιά-

τικά» τους και υποδέχονται επιβάτες

και επισκέπτες του αεροδρομίου. Φω-

τογραφίζονται με τον κόσμο και μοι-

ράζουν χριστουγεννιάτικες κάρτες με

τις καλύτερες ευχές!

Όλες οι εκδηλώσεις - δράσεις θα

πραγματοποιηθούν Σάββατο 24 & 31

Δεκεμβρίου 2016, 09:00 – 14:00, Επί-

πεδο Αναχωρήσεων - Χώρος Ελεύθε-

ρης Πρόσβασης.

Μπαλονοκατασκευές
Οι γιορτές είναι παραμύθι και ατελεί-

ωτο παιχνίδι για όλους! Αφήνουμε τη

φαντασία μας ελεύθερη και σκυλάκια,

καμηλοπαρδάλεις, αρκουδάκια, παπα-

γαλάκια, καρδιές, λουλούδια, ξίφη και

πολλά ακόμη, γίνονται το πιο μαγικό

δώρο για τα παιδιά από το ξωτικό του

Άι Βασίλη!

Facepainting
H Άι Βασιλίτσα βάλθηκε να μεταμορ-

φώσει τον κόσμο ξεκινώντας από τα

παιδιά. Θα επιλέξουν τα χρώματα και

τα σχέδια και η Άι Βασιλίτσα δεσμεύε-

ται να βάλει όλη της την τέχνη για το

πιο μαγευτικό αποτέλεσμα!

Νταν το ξωτικό

Ο Νταν το ξωτικό είναι διαφορετικός

από τους άλλους και έρχεται να δια-

σκεδάσει και να καταπλήξει μικρούς

και μεγάλους με τις μοναδικές του

ικανότητες. Του αρέσει να παίζει, να

χαίρεται και να μοιράζεται τις γνώσεις

του. Μια διαδραστική χριστουγεννιά-

τικη παράσταση για όλους τους επι-

σκέπτες και επιβάτες του

Αεροδρομίου.

Unplugged μελωδίες σαξοφώνου

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες βάζουν

σε εορταστικό κλίμα όσους βρίσκονται

στο Αεροδρόμιο και κάνουν τη διά-

θεσή τους παραμυθένια ταξιδιάρικη!

Επαγγελματίας μουσικός αφήνει το

μαγευτικό ήχο του σαξόφωνου να

πλημμυρίσει το χώρο σε όλο το επί-

πεδο αναχωρήσεων, με γνωστά jazz

κομμάτια και το αγαπημένο Fly me to

the moon!

Σκιτσογραφίες
Ένα ξωτικό με πολύ χιούμορ, δημιουρ-

γεί τις πιο εορταστικές γελοιογραφίες

μικρών και  μεγάλων για να μας κάνει

να δούμε με άλλα μάτια τον ίδιο μας

τον εαυτό και μας αφήνει με το πιο

όμορφο αναμνηστικό από τη χριστου-

γεννιάτικη επίσκεψη στο Αεροδρόμιο

της Αθήνας!

Σάββατο 24 & 31 Δεκεμβρίου 2016,

10:00 – 14:00, Επίπεδο Αναχωρήσεων

- Χώρος Ελεύθερης Πρόσβασης.

Εορταστικές εκδηλώσεις... στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!

Συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Χριστουγεν-

νιάτικο πάρκο που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Σαρωνικού

στα Καλύβια με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.

― «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» δραματοποιημένη αφήγηση

από τη “Θεατρική Πορεία” «Ανοιχτά Πανιά», Τετάρτη 28 και

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ.

― Συναυλία Δημοτικής Φιλαρμονικής και βράβευση μαθη-

τών για την εισαγωγής τους στα πανεπιστήμια, Παρασκευή

30 Δεκεμβρίου.

― Βιβλίο / θέατρο / μουσική / χορός, μια παράσταση από

τα τμήματα του Νομικού προσώπου του Δήμου “Αριστσόδι-

κης” που γίνεται τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου στις 7.μ. στο Αμ-

φιθέατρο του Δημιαρχιακού μεγάλου και Κοπή

Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

στο Δήμο Σαρωνικού
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Συλλυπητήρια 

Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και

προσωπικά ο επικεφαλής της παράταξης, Δημοσθένης

Δόγκας, εκφράζουν στον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ειλικρινή και θερμά

συλλυπητήρια για την απώλεια τού πατέρα του, Δημη-

τρίου.

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος Κωνσταντέλλος υπήρξε

υπόδειγμα ήθους και παράδειγμα πατριώτη, έχοντας υπη-

ρετήσει τον Ελληνικό Στρατό επί τέσσερις δεκαετίες από

μάχιμες και επιτελικές θέσεις. 

Θα θυμόμαστε πάντα τον Δημήτριο Κωνσταντέλλο για τη

σταθερότητα του χαρακτήρα του, την προσήλωσή του στο

καθήκον, την αφοσίωσή του στην οικογένειά του. Αυτά συ-

νιστούν αρετές που είναι άξιες μίμησης από τη νέα γενιά.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Βούλας που τον σκεπάζει.  

Eξωραϊστικός -

Πολιτιστικός 

Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας

Συλλυπητήρια 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου “Ευρυάλη

Βούλας” απευθύνει συλ-

λυπητήρια στο δήμαρχο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, για την μεγάλη

απώλεια του πατρός του

Δημητρίου Κωνσταντέλ-

λου Αντιστράτηγου ε.α.

Ο Σύλλογος αντί στεφά-

νου κατέθεσε 50 ευρώ στο

Παιδικό Χωριό SOS.

Tην έκτη ενημερωτική συνάντηση

/ημερίδα  διοργάνωσε η Γενική Διεύ-

θυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οι-

κονομίας και Κτηνιατρικής σε

συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγρο-

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.

Αττικής για την παρουσίαση του

Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση

Νέων Γεωργών» του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στην αί-

θουσα συνεδριάσεων του Αγροτικού

Συνεταιρισμού Κορωπίου.

Στόχος και αυτής της συνάντησης

(είχαν προηγηθεί ανάλογες συναντή-

σεις σε Καλύβια, Μαραθώνα, Καπαν-

δρίτι, Παιανία και Αυλώνα) ήταν να

ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι πο-

λίτες για τα προσόντα, τις περιοχές

εφαρμογής, τα κριτήρια επιλεξιμότη-

τας και αξιολόγησης, τις προϋποθέ-

σεις αλλά και για την ενίσχυση που

δύναται να λάβει όποιος συστήνει

νέα γεωργική επιχείρηση. 

Στον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φι-

λίππου μίλησε και πάλι για την ανάγκη

στήριξης και ενίσχυσης του πρωτογε-

νούς τομέα που αποτελεί βασική προ-

τεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής

στην προσπάθειά της για τόνωση της

τοπικής οικονομίας και αναβάθμιση

της αγροτικής παραγωγής της περιο-

χής. 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης ο

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμ-

βουλος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης Ταξιάρχης Φαρμάκης και στελέχη

της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερει-

ακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-

νιατρικής και της Διεύθυνσης

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής. 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο Κορωπί

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η 2η ενημερωτική συνάντηση

για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά που διοργανώθηκε με

κοινή πρωτοβουλία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-

νιατρικής Ανατ. Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. και

της Δ/νσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πο-

λιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού στις 19 Δεκεμβρίου στα γραφεία της ΠΕΑΑ στην

Παλλήνη, καθώς πολλοί ήταν οι σύλλογοι - συνεταιρισμοί, οι

φορείς και οι επιχειρήσεις της περιοχής που ανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμα και συμμετείχαν στη συνάντηση. 

Η συνάντηση αυτή ήταν συνέχεια της πρώτης (6/16) και είχε

ως στόχο τον από κοινού συντονισμό των προσπαθειών για

την ανάδειξη συγκεκριμένων όψεων της αγροδιατροφικής

παράδοσης της περιοχής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

καθώς και την προετοιμασία εγγραφής τους στο Εθνικό Ευρε-

τήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και στη

συνέχεια την πιθανή εγγραφή τους στον Κατάλογο της Παγ-

κόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρώτης συνάντησης, πιο

ώριμες για εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής

Κληρονομιάς και για ένταξη σε πολιτικές διαφύλαξης και ανά-

δειξης είναι οι αμπελοκαλλιεργητικές και οινοποιητικές παρα-

δόσεις (κυρίως το σαββατιανό και η ρετσίνα), η καλλιέργεια

σύκου (περίπτωση Μαρκοπούλου Μεσογαίας), η μελισσοκομία

αλλά και οι κτηνοτροφικές / τυροκομικές παραδόσεις. 

Eτσι, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων του Υπουργείου Πολι-

τισμού και Αθλητισμού Ιωάννης Δρίνης και υπηρεσιακοί

παράγοντες του υπουργείου παρουσίασαν στους παραβρισκό-

μενους τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ένα στοιχείο

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς να μπορέσει να εγγραφεί στο

Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλά-

δας, περιέγραψαν το Δελτίο Στοιχείου  και τις πληροφορίες

που αυτό πρέπει να περιλαμβάνει. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου,  δήλωσε ότι όλο αυτό το εγχείρημα θα

έχει τη στήριξη της Περιφέρειας ώστε οι ώριμες παραδόσεις

που θα καταφέρουν να εγγραφούν στο Εθνικό Ευρετήριο

Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, να λειτουργή-

σουν ως ένα πολύτιμο και απολύτως χρήσιμο εργαλείο για την

υλοποίηση προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020.

Σας ευχαριστούμε θερμά

για την συμπαράστασή σας στο πένθος μας

για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας

Συζύγου, Πατέρα και Παππού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Αθηνά Γιώργος & Σάντρα

Γρηγόρης & Ντίνα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παναγιώτης & Αθηνά

Βαθύτατα Συλλυπητήρια 
από την οικογένεια της ΕΒΔΟΜΗΣ

στο Δήμαρχο των 3Β

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

για την απώλεια του πατέρα του 

Δημήτρη Κωνσταντέλλου

Αντιστράτηγου ε.α. 

Γίνετε ενεργοί πολίτες

Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται συστηματικοί

έλεγχοι σε χώρους εστίασης, καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος και χώρους τροφίμων και ποτών από την

Περιφέρεια Αττικής

Ειδικότερα, από τις αρχές Δεκεμβρίου έως σήμερα,

έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 325 επιχειρήσεις τροφί-

μων, σε 140 επιχειρήσεις μαζικής εστίασης καθώς και σε

280 επιχειρήσεις βιομηχανικών ειδών. Επιπλέον έχουν

ελεγχθεί 200 αντλίες πρατηρίων καυσίμων και έχουν

πραγματοποιηθεί 60 έλεγχοι προκειμένου να διακριβωθεί

η ορθή λειτουργία ζυγιστικών μηχανών επιχειρήσεων.

Κατά τους συγκεκριμένους ελέγχους διαπιστώθηκαν 68

παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 36.000

ευρώ, ενώ ελήφθησαν 51 δείγματα προϊόντων για έλεγχο

από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι έλεγχοι συνεχίζον-

ται.

Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής προτρέπει τους κατα-

ναλωτές να απευθύνονται στις αρμόδιες ελεγκτικές

αρχές της, σε περίπτωση που διαπιστώνουν διάθεση υπο-

βαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων ή με παραπλα-

νητικές ενδείξεις προϊόντων.

Συνάντηση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στη διατροφή μας
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Αυτό λοιπόν, είναι ένα άρθρο, που υποτίθεται ότι δεν πρέπει

να γράφεται και να δημοσιοποιείται, από ένα εν ενεργεία

Δήμαρχο!

Ο λόγος απλός: Το περιεχόμενο του, δεν είναι καθόλου ευ-

χάριστο για κανένα φορέα εξουσίας (Κρατικής ή Κομματι-

κής), που έχουν συνηθίσει σε πλατιά χαμόγελα και κομψές

εκφράσεις ή το πολύ-πολύ, σε στρογγυλές, χωρίς ιδιαίτερες

αιχμές και γωνίες, διαμαρτυρίες!

Και εξηγούμαι:

Πριν από επτά χρόνια, η χώρα μας χρεοκόπησε!

Χρεοκόπησε, γιατί επί δεκαετίες, δανειστήκαμε αλόγιστα

και υπέρμετρα, για να συντηρήσουμε ένα τεράστιο πελατει-

ακό και αντιπαραγωγικό Κράτος, με 920.000 Δημόσιους

Υπαλλήλους (τώρα έχουμε 620.000!) και γιατί επιδοτήσαμε

αφειδώς (200 δις ευρώ, δηλαδή τα 2/3 του αρχικού χρέους

μας(!)), το Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Σύστημά μας!

Απ’ την στιγμή που χρεοκοπήσαμε, υλοποιήσαμε δύο τρα-

γικά (από πολλές απόψεις) Μνημόνια, που είχαν δυστυχώς

ελάχιστες Μεταρρυθμίσεις, (π.χ. Ιδιωτικοποιήσεις, εκσυγ-

χρονισμός Δημόσιου Τομέα) και μια τεράστια δημοσιονομική

Προσαρμογή, που μπορεί μέχρι τον Ιανουάριου του 2015, να

διόρθωσε σημαντικά και θετικότατα, τους οικονομικούς Δεί-

κτες, αλλά άφησε πίσω της, οικονομικές πληγές με τερά-

στιο κοινωνικό κόστος!

Ένα ακόμα λάθος της Κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου,

ήταν το γεγονός, ότι δεν διεκδίκησε τουλάχιστον δύο επι-

πλέον χρόνια, για την υλοποίηση, έστω αυτών των Μνημο-

νίων, ώστε να μην έχουμε σε τρία χρόνια, μείωση κατά 25%

του ΑΕΠ, 1,2 εκατομμύρια ανέργους και κάθετη μείωση μι-

σθών και συντάξεων, που οδήγησε σε ραγδαία πτώση του

βιοτικού επιπέδου, του 80% των Συμπατριωτών μας!

Όπως πολύ σωστά έχει παρατηρηθεί, αυτά συνέβησαν στο

παρελθόν, μόνο σε πολεμικές περιόδους! 

Η Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα οι Δήμοι, από την πρώτη

στιγμή της Κρίσης, στάθηκαν πιστεύω στο ύψος τους, αν-

τιμετωπίζοντας και αναχαιτίζοντας αποτελεσματικά, με-

γάλο μέρος των οδυνηρών συνεπειών της:

Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικά

Φροντιστήρια, «Τράπεζα Χρόνου» με Ανταλλαγή Υπηρεσιών,

Προγράμματα για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας, με δεκά-

δες χιλιάδες ωφελούμενους πολίτες, δωρεάν Προγράμματα

εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, «Βοήθεια

στο Σπίτι», διενέργεια ακόμα και Συσσιτίων όπου χρειαζόταν,

ήταν όλες, δικές μας πρωτοβουλίες, με πολύ θετικό κοινω-

νικό αντίκτυπο!

Όταν αργότερα, δίπλα στην οικονομική, ξέσπασε και η προ-

σφυγική Κρίση, και πάλι, οι Δήμοι σχεδόν μόνοι τους, στην

Λέσβο, στην Σάμο, στην Χίο και αλλού, δούλεψαν νύχτα-

μέρα για να ανακουφίσουν ταλαιπωρημένους, άρρωστους

και κατατρεγμένους Πρόσφυγες Πολέμου (και όχι μόνο)….

Και μετά από αυτά, φτάσαμε πριν τρεις εβδομάδες, (1-3 Δε-

κεμβρίου) στο ετήσιο, τακτικό Συνέδριο των Δήμων, στην

Θεσσαλονίκη.

Ως γνωστόν, περιμέναμε τρία κυρίως πράγματα, να ακού-

σουμε από την Κυβέρνηση, αλλά και την μείζονα και ελάσ-

σονα Αντιπολίτευση:

Οικονομική Ενίσχυση:

Οι Πόροι μας, έχουν μειωθεί τα τελευταία επτά χρόνια, σχε-

δόν κατά 70%!!

Στελέχωση κρίσιμων μονάδων στους Δήμους, με εξειδικευ-

μένο και μορφωμένο Προσωπικό, όταν οι εργαζόμενοί μας,

έχουν μειωθεί κατά 35-40%!

Θετική αντιμετώπιση των αιτημάτων των Αιρετών, για αξιο-

πρεπείς συνθήκες λειτουργίας και όχι Αντιδημάρχους, που

θα έπαιρναν 450(!) ευρώ το μήνα, για 8-10 ώρες δουλειάς

την ημέρα και Δημάρχους που παίρνουν 1.500 ευρώ τον

μήνα και κάθε ημέρα δουλεύουν 12 και πλέον ώρες, με τις

χειρότερες συνθήκες, για να λειτουργήσουν  αξιοπρεπώς,

οι πόλεις τους!

Ποιες απαντήσεις πήραμε στο Συνέδριο και τι πρέπει να κά-

νουμε:

Απ’ την πλευρά της Κυβέρνησης, ο νέος Υπουργός Εσωτε-

ρικών κος Σκουρλέτης, αρνήθηκε επί της ουσίας, να δεσμευ-

τεί και να πράξει οτιδήποτε σημαντικό και θετικό και για τα

τρία προαναφερθέντα ζητήματα! Τίποτα απολύτως.

Ιεράρχησε, ως πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα για την

Αυτοδιοίκηση, την… Απλή Αναλογική, αποδεικνύοντας έτσι

περίτρανα, ότι ορισμένοι Υπουργοί, έχουν τα Γραφεία τους

στο Πλανήτη Άρη και όχι στην Γη!

Δεύτερο δε θέμα, που είναι μεν χρήσιμο, αλλά όχι το σημαν-

τικότερο, η αποσαφήνιση των Αρμοδιοτήτων μεταξύ, πρώ-

του, δεύτερου Βαθμού Αυτοδιοίκησης και Κράτους.

Το κρίσιμο ερώτημα βέβαια είναι, τι να τις κάνουμε, τις απο-

σαφηνισμένες Αρμοδιότητες, όταν ταυτόχρονα, μας στε-

ρούν πλήρως, τα χρήματα και το προσωπικό, για να τις

διεκπεραιώσουμε; Αυτό, δεν φαίνεται να απασχολεί κανέ-

ναν στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εσωτερικών! 

Από εκεί λοιπόν (Κυβέρνηση), πλήρης απογοήτευση και

προφανώς υλοποιείται πλέον, μια συνειδητή προσπάθεια,

πολιτικής εξουθένωσης και περιθωριοποίησης της Αυτοδι-

οίκησης!

Ίσως, γιατί κάποιοι ισχυροί κυβερνητικοί κύκλοι, δεν έχουν

ακόμα αποδεχθεί το γεγονός, ότι ειδικά στην πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση, τόσο οι κυβερνητικοί υποψήφιοι, όσο και οι

αντίστοιχες αυτοδιοικητικές τους προτάσεις, έτυχαν στις

εκλογές τεράστιας απόρριψης, πλήρως αναντίστοιχης, με

την πολιτική επιρροή που κατέγραψε στις διπλανές κάλπες

των Ευρωεκλογών, το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Γι’ αυτό ίσως τον λόγο, κάποιοι θέλουν τώρα πια, να δουν

τους Δήμους, απαξιωμένους και καταρρακωμένους στην συ-

νείδηση των πολιτών!

Η μεγάλη και ανέλπιστη όμως απογοήτευση, ήταν η παρου-

σία και η ομιλία στο Συνέδριό μας, του Προέδρου της Νέας

Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη…

Μίλησε και αυτός βέβαια με εξαιρετικά λόγια, για την προ-

σφορά της Αυτοδιοίκησης, στην αντιμετώπιση της Κοινω-

νικής και Προσφυγικής Κρίσης, αλλά όταν έφθασε στο ΔΙΑ

ΤΑΥΤΑ (Χρήματα, Προσωπικό, Αναβάθμιση Αιρετών), μας

ανακοίνωσε, ότι δεν μπορεί να μας υποσχεθεί τίποτα!

Λυπάμαι, αλλά αυτή δεν είναι μια ρεαλιστική, ή μη λαϊκί-

στικη πολιτική στάση, όπως προσπάθησε να εμφανιστεί. 

Αντίθετα, πρόκειται για μία εμφανώς κυνική και κοινωνικά

ανάλγητη, πολιτική στάση!

Όταν αναγνωρίζεις, την τεράστια πρόσφορά της Αυτοδιοί-

κησης, σε όλα τα επίπεδα αντιμετώπισης της ανθρωπιστι-

κής κρίσης, οφείλεις έμπρακτα να την βοηθήσεις,

δεσμευόμενος με τις σημαντικές, αλλά απολύτως ανα-

γκαίες αυξήσεις, σε Οικονομικούς Πόρους και Προσωπικό!

Αλλιώς, απλώς και εσείς κε Πρόεδρε της Ν.Δ, μας λέτε εύ-

κολες και ανέξοδες καλές κουβέντες, χωρίς ουσιαστικό πε-

ριεχόμενο και χωρίς θετική προοπτική.

Από αυτές, έχουμε χορτάσει τα τελευταία χρόνια!

Αυτό που περιμέναμε και χρειαζόμαστε από εσάς, κε Πρό-

εδρε, ήταν σαφείς δεσμεύσεις, τουλάχιστον για διπλασια-

σμό της χρηματοδότησης, της Αυτοδιοίκησης! 

Αυτό, θα την έφερνε (την Τ.Α.), στα επίπεδα χρηματοδότη-

σης του 2009, που και πάλι θα ήταν στο 60%, του Ευρωπαϊ-

κού μέσου όρου χρηματοδότησης, της Αυτοδιοικήσης!

Και αυτά τα χρήματα ξέρετε, ότι στην Αυτοδιοίκηση θα

έπιαναν πλήρως τόπο, σε αντίθεση με τις κρατικές δαπά-

νες, που διανέμονται και σπαταλούνται  άσκοπα, σε αμφιλε-

γόμενους Εργολάβους, περίεργες Μ.Κ.Ο και αντίστοιχες

Εταιρείες!

Κρίμα… Κρίμα, γιατί κε Πρόεδρε χάσατε μια τεράστια ευ-

καιρία, να αλλάξετε ριζικά προς το καλύτερο, την πολιτική

άποψη, αλλά κα την εικόνα τόσο της Νέας Δημοκρατίας,

όσο και την δική σας, στην ελληνική κοινωνία!

Αγαπητέ κε Πρόεδρε!

Λόγω της τραγικής αποτυχίας της Κυβέρνησης και της δυ-

σαρέσκειας των πολιτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνετε σχε-

τικά σύντομα, Πρωθυπουργός.

Με ελλιπή όμως κατανόηση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης,

αδιαφορία προς αυτήν και με μειωμένα ανακλαστικά Κοινω-

νικής Ευαισθησίας, κατ’ αρχήν, η εξαιρετικά πολύτιμη για

εσάς, περίοδος Χάριτος  στην νέα Κυβέρνηση της χώρας

και η αναγκαία ανοχή των πολιτών απέναντί σας, θα είναι

δυστυχώς περίπου μηδενική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για

τα μετέπειτα γεγονότα, σε βάθος χρόνου.

Τι να κάνουμε, ως Αυτοδιοίκηση;

Η Απάντηση, είναι πλέον μονόδρομος: 

Απέναντι σε αυτούς, που θέλουν να μας πλήξουν καίρια και

να μας εξουθενώσουν (Κυβέρνηση) ή ουσιαστικά αδιαφο-

ρούν για εμάς, λόγω περιορισμένης και ελλιπούς γνώσης

των δεδομένων και έλλειψης εμπιστοσύνης στην Αυτοδιοί-

κηση (Αξιωματική Αντιπολίτευση), η ΚΕΔΕ, με την δική της,

επεξεργασμένη από το Συνέδριό μας, Αυτοδιοικητική μας

Πρόταση, πρέπει να εκπονήσει ένα συγκεκριμένο, σκληρό

και κλιμακούμενο διεκδικητικό Αγώνα!

Τα λόγια τους περίσσεψαν, τώρα είναι μόνο η ώρα για συ-

νεχή Αγώνα και Διεκδίκηση των αιτημάτων μας, που είναι

πριν και πάνω από όλα, ώριμα και δίκαια αιτήματα, των πο-

λιτών αυτής της χώρας!

Μαρκόπουλο, 21 Δεκεμβρίου 2016

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ:

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 

ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

του Μιχάλη Κάχρη

Έχοντας υπόψην την σημερινή τραγική οικονομική και κοι-
νωνική κατάσταση της χώρας, δεν υπάρχει πλέον καμμία
αμφιβολία ότι η έξοδος από το ευρώ και η επαναφορά του
εθνικού νομίσματος θεωρείται επιτακτική ανάγκη για την
ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Όμως παράλληλα θα
πρέπει να υπάρξει και νομισματική σταθεροποίηση, απαραί-
τητη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
Ο όρος ”νομισματική σταθεροποίηση” είναι μια πολύπλευρη
έννοια και αυτό γιατί το χρήμα, ως γνωστόν, έχει δύο αξίες,
την εξωτερική και την εσωτερική. Το ερώτημα λοιπόν είναι
ποια από τις παραπάνω δύο αξίες πρέπει να ρυθμισθεί, προ-
κειμένου να επιτευχθεί η νομισματική σταθεροποίηση;
Η εξωτερική αξία δεν είναι άλλη από την συναλλαγματική
αξία που πρέπει να έχει το εθνικό νόμισμα, ενώ η εσωτε-
ρική του αξία ουσιαστικά είναι η αγοραστική του δύναμη.

Είναι φανερό ότι από τις παραπάνω δύο αξίες, εκείνη που
κατά την γνώμη μου είναι σημαντικότερη είναι η εσωτερική
αξία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί και την βάση της εξωτε-
ρικής αξίας. Η εσωτερική αξία βασικά είναι το αντίστοιχο
του γενικού επιπέδου τιμών. Κατά συνέπεια η σταθεροποί-
ηση της εσωτερικής αξίας του εθνικού νομίσματος αποτε-
λεί ουσιαστικά το επίκεντρο της σταθεροποίησης του
επιπέδου των τιμών, το οποίο αποτελεί και την αγοραστική
του δύναμη.
Επομένως βασική προϋπόθεση της σταθεροποίησης της
εσωτερικής αξίας του εθνικού νομίσματος με πολύπλευρες
επιπτώσεις στην εξωτερική του αξία, είναι η αγοραστική
του δύναμη, η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό συνδυά-
ζεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, την κατανά-
λωση και τις επενδύσεις, δηλ.με την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας.
Ο γνωστός Αγγλος οικονομολόγος Keynes έχει δεχθεί ότι
η σταθερότητα της εσωτερικής αξίας του χρήματος είναι
προτιμότερη της εξωτερικής και αυτό γιατί το μέγεθος της
παραγωγής και η κατάσταση της αγοράς εργασίας αλλά και
οι τάσεις του γενικού επιπέδου τιμών έχουν βασικό ρόλο
στην νομισματική σταθεροποίηση.
Παράγοντες της εσωτερικής αξίας του εθνικού νομίσματος,
δηλαδή της αγοραστικής του δύναμης, είναι η ποσότητα
της νομισματικής κυκλοφορίας, η ταχύτητα αυτής, καθώς

και η ποσότητα των αγαθών που βρίσκονται στην αγορά. Ο
κύριος ρυθμιστής της νομισματικής αξίας είναι η πιστωτική
πολιτική που ασκεί η Κεντρική Τράπεζα, η οποία πρέπει να
ενεργεί με βάση ενός σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης.

Επομένως, δεν αρκεί μόνο η έξοδος από το ευρώ και η με-
τάβαση σε εθνικό νόμισμα, αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση
και η έξοδος από την Ε.Ε., προκειμένου να υιοθετηθούν
μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη της
χώρας.
Δεν πρέπει να αγνοηθούν οι δημοσιονομικές και νομισμα-
τικές δεσμεύσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που ουσια-
στικά θέτουν φραγμό στις απαραίτητες δημοσιονομικές και
νομισματικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της οικονο-
μίας της χώρας μας. Τα δημόσια οικονομικά και η δημοσιο-
νομική δράση σε συνδυασμό με μια μακροχρόνια
νομισματική σταθερότητα, μπορούν να συμβάλουν στην αύ-
ξηση του εθνικού εισοδήματος, μια και στόχος των παρα-
πάνω πολιτικών είναι να είναι σε θέση να καθορίζουν με
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο εξεύρεσης των χρηματι-
κών κεφαλαίων για την στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας. Ένα από τα μέσα αυτά είναι και η έκδοση νέου
χρήματος.
www.thesis.gr

Ο χριστιανισμός ως υπερβατική ιδέα στηρίζεται επάνω στην δογ-
ματική πίστη, και ιδιαίτερα για τον πιστό,  δεν  επιτρέπεται  καμία
συζήτηση για την επ’ αυτού τεκμηρίωση. Το όποιο δόγμα ή το πι-
στεύεις και το δέχεσαι ή απλά δεν το δέχεσαι και  τότε δηλώνεις
την απαξίωσή και άρνησή σου ως  αξιώματος   και περαιτέρω κα-
λείσαι και αποσιωπάς.   
Οι τύποι όμως και οι θεσμοί και στην προκειμένη περίπτωση εκεί-
νοι που καθάπτονται της χριστιανικής λατρείας, δεν αποτελούν
μέρος του  δογματικού  έργου ως εκ του Θείου καθορισμένοι,
αλλά έργο και προϊόν ανθρωπίνης χειρός και απόφασης.  Ως εκ
τούτου αφόβως κα ουχί ασεβώς μπορεί να υπόκεινται και στην
έρευνα της επιστήμης, για μια περαιτέρω  ανίχνευση της πιθανό-
τερης ιστορικής  αλήθειας. 
Έτσι με αυτό, το εκ της ανθρωπίνης λογικής προκύπτον  δικαίωμα,
στο παρόν άρθρο  θα  ασχοληθούμε με το πώς φτάσαμε ώστε την
25η Δεκεμβρίου να την θεωρούμε σαν αυτήν την ημέρα που γεν-
νήθηκε ο Ιησούς   
Ιστορικά  λοιπόν είναι παραδεκτό,  ότι στην Ανατολική Εκκλησία
κατά τα πρώτα χρόνια του  χριστιανισμού, μοναχά η Βάφτιση του
Χριστού  καταγράφεται να γιορταζόταν. Αργότερα όμως, σε μί-
μηση μιας πρωτοβουλίας και απόφασης της Δυτικής  Εκκλησίας
καθιερώθηκε και η Γέννηση Του σαν επετειακή γιορτή με την
κατ΄εικασίαν  επιλογή της θειας αυτής ημέρας. Κάποιοι λένε, ότι
η Ανατολική Εκκλησία δεν προέβη ποτέ πρώτη σε μια τέτοια από-
φαση  γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι ουδέποτε και σε κανένα  ιερό
βιβλίο δεν είχε ιστορικά βρεθεί κάτι τέτοιο καθοριστικό για αυτήν
την ημέρα, μήνα και χρόνο γραμμένο.  (καθ. Σπ Μαρινάτος).  
Εξ άλλου σχετικά, μάλιστα και ο εκκλησιαστικός πατέρας Ωριγένης,
γύρω στο 245 διευκρινίζει: «και πώς να καθορίζεται και να γιορτά-
ζεται η ημέρα της γέννησης του Βασιλέα των Ουρανών,  όταν για
κανένα  επίγειο βασιλέα  ή Φαραώ, δεν εορτάζεται η γέννηση». 

Τέλος πάντων φαίνεται, πως όπως  διαβάζομε στους Πατέρες
της Εκκλησίας μας , η ιερή πορεία του Χριστού αρχίζει με το βά-
φτισμά Του  στον Ιορδάνη,  από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στο
παραπάνω αρωγός έρχεται και η επιβεβαιωτική μαρτυρία  του
Ιωάννου, του  Χρυσοστόμου. 
Αλλά πάλι ,ούτε και η ημερομηνία του βαφτίσματος φαίνεται να
είναι με ακρίβεια γνωστή. 
Για να υπάρχει  όμως μια θετικά διακριτή παρουσία και δέσιμο  του
χριστιανισμού έναντι προς τις υπάρχουσες ήδη θρησκείες, φαίνε-
ται ότι αυθαίρετα κατά τον 2ον αιώνα επελέγη η 6η Ιανουαρίου,
ως η ημέρα της επετείου του Βαπτίσματος του Ιησού.
Και αυτό γιατί την ίδια αυτή ημέρα γινόταν ο αγιασμός των υδά-
των από τις δυό μεγάλες εκείνης της εποχής  θρησκείες,  μυστη-
ριακές έλεγα, της Οσίριδος στην Αίγυπτο   και του Διονύσου στην
Αθήνα. 
Η επιλογή αυτής της ημέρας  προφανώς δεν έγινε τυχαία . Σκό-
πιμα   ίσως , γιατί η τότε σ χριστιανική Εκκλησία  θα ήθελε  να
ωφεληθεί από την ευκαιρία εκείνης της αθρόας συνάθροισης ει-
δωλολατρών προς  σε  ένα αρκούντως  εύλογο προσηλυτισμό
στη καινούρια διδασκαλία. 
Αυτά βέβαια γινόταν και αφορούσαν συνήθως στα  πρώτα χρόνια
ή και πρώτους αιώνες  του Χριστιανισμού.
Αλλά αργότερα, όταν άρχισαν να διαφαίνονται οι  αιρετικές διενέ-
ξεις, και μάλιστα όταν κατά τον 4ο αιώνα,  οι Μανιχαίοι άρχισαν να
αμφισβητούν ακόμα και  την ύπαρξη του Ιησού, η Εκκλησία σε
άμυνα έπρεπε να δηλώσει μια  ολοκληρωμένη και ιστορικά όσο γι-
νόταν  πιο στοιχειωμένη ύπαρξη του Ιησού.   Τότε και ιδιαίτερα
πρώτη η Δυτική Εκκλησία προχώρησε σε μακριές συζητήσει με
σκοπό να καθιερωθεί μια  ημέρα ημερολογιακά ξεχωριστή από τη
Βάφτιση,  ως η ημέρα   της Γέννησης και γιορτής του Χριστού. Οι
συζητήσεις πολλές, και      ο Κλήμης ο Αλεξανδρείας ισχυριζόταν
ότι ο Ιησούς είχε γεννηθεί κατά μήνα Νοέμβριο,  μερικοί Χριστιανοί
μελετητές προέτειναν τον Μάιο και προσδιόρισαν την 25η του  αν-
τίστοιχου Αιγυπτιακού  μήνα Πάχωνς, άλλοι δε την 24η ή και την
25η Απριλίου  αντίστοιχη του Αιγυπιακού  Φαρμούθι.  Άλλοι πάλι
την 28η Μαΐου  προσδιορίζοντας  μάλιστα και ως έτος το 243.    
Αναφέρομαι σε αυτές τις ποικίλες, διάφορες και άσχετες μεταξύ
τους ημερομηνίες για να δείξω το πόσο αυτές οι συζητήσεις, σε
ατεκμηρίωτη βάση  ταλάνιζαν το άναυδο χριστεπώνυμο πλήθος
όχι μόνο άσκοπα αλλά και  οδυνηρά για το όλο βαθύτερο φιλοσο-
φικό οικοδόμημα του χριστιανισμού. Τελικά ο κύβος ερρίφθη υπέρ
της 25ης  Δεκεμβρίου,  παρ’ ότι η ημέρα αυτή συνέπιπτε  με τις
ειδωλολατρικές γιορτές  για τη γέννηση και τη λατρεία του Ήλιου.  
Μιλάμε δε για  Ηλιακή γέννηση γιατί  κοντινή προς την 25η ήταν
η 21η Δεκεμβρίου, η ημέρα του χειμερινού Ηλιοστασίου. 
Στο χειμερινό Ηλιοστάσιο, ο Ήλιος είναι έτοιμος να εγκαταλείψει
την μέχρι τούδε πορεία του  και να μεγαλώνει με το φως του την
ημέρα σε βάρος της νύχτας. Το γεγονός αυτό γίνεται περισσό-

τερο αισθητό στο βόρειο ημισφαίριο, αισθητό σαν περισσότερης
ηλιοφάνειας, γι αυτό και η γιορτή των Χριστουγέννων βλάστησε
περισσότερο στους ανθρώπους του Βορρά.  
Το ειδωλολατρικό αυτό έθιμο όμως της γιορτής του Ήλιου  η Εκ-
κλησία δεν μπορούσε να την αφομοιώσει  ούτε και να την εξαλεί-
ψει  γι’ αυτό και υποχώρησε ενδίδοντας σε ένα συμβιβασμό που
σαφώς καταφαίνεται από το επιχείρημα του Αυγουστίνου: «την
25η Δεκεμβρίου μπορεί οι ειδωλολάτρες να γιορτάζουν την γέν-
νηση του Ηλίου, εμείς όμως ως  Χριστιανοί γιορτάζομε και τιμώμε
αυτόν που δημιούργησε τον Ήλιο». 
Το 354 λοιπόν αρχίζει δειλά να προβάλλεται η 25η Δεκεμβρίου
σαν  η ημέρα της γέννησης του Ιησού,  αλλά η ζύμωση αυτής της
ιδέας μέχρι να υλοποιηθεί υπήρξε  μακριά.
Μόλις το 400 οπότε  ο Ονώριος ο γιος του Θεοδοσίου Α΄ αποφα-
σίζει  αυτή να είναι  την ημέρα για την Γέννηση του Χριστού,   σαν
μια εκ των τριών μεγάλων γιορτών  της χριστιανοσύνης, με αργία
μάλιστα των θεαμάτων και δη των θεάτρων, αφού κατά τους βυ-
ζαντινούς το θέατρο είχε προέλευση και υπόβαθρο παγανιστικό.   
Δεν άργησαν όμως πάλι να έρθουν και οι διενέξεις. Οι  Εκκλησίες
της Συρίας αντιδρούν και επιμένουν όσον αφορά την επιλογή της
25ης Δεκεμβρίου, με το αιτιολογικό ότι αυτή είναι ειδωλολατρική
ημέρα αφιερωμένη στον θεό ́ Ηλιο. Και   αντιπροτείνουν ‘’Γέννηση
και Βάφτιση ‘’ του Χριστού να γιορτάζονται την ίδια ημέρα μαζί,
και μάλιστα   την 6η Ιανουαρίου , παρότι και αυτή είναι ημέρα του
Όσιρι και του Διονύσου. 
Το πράγμα έρχεται στα ρωμαϊκά  δικαστήρια και ακολουθούν πολ-
λές συζητήσεις και ενστάσεις.
Αλλά με την επιχειρηματολογία  του Αυγουστίνου που προανα-

φέρθηκε,  τελικά  από το 534  και μετά, καθιερώνεται στη Δύση  η
25η Δεκεμβρίου   ως η ημέρα των Χριστουγέννων. Καθ’ όλο αυτό
το διάστημα,  η Ανατολή ως Εκκλησία παρέμενε αν όχι  άφωνη
τουλάχιστον σε δεύτερο ήσσονα λόγο. Αλλά τελικά και αυτή,
μπροστά στη λαίλαπα των ξενόφερτων πιέσεων υπεχώρησε σε
μια μιμητική  συνακολουθία.
Η γιορτή των Χριστουγέννων καθιερώθηκε για την 25η Δεκεμ-

βρίου, με όλα τα δώρα της, τα σημερινά  ξεφαντώματα, και τους
φωταψίες  δέντρων, οικιών και δρόμων, ασμένως σε υπακοή μιας
απαράδεκτης φτηνής πλην χαρούμενης κατανάλωσης  βάζοντας
σε ήσσονα  μοίρα για τους όσους πιστούς  τη σημασία του μεγά-
λου αυτού θρησκευτικού γεγονότος.
Από την όλη αναφορά που έγινε σήμερα αποδεικνύεται, ότι πολ-
λάκις οι ταγοί της Εκκλησίας, πολλάκις κατατρύχονται σε λεπτο-
μέρειες οι οποίες παραμερίζουν το όλο φιλοσοφικό περιεχόμενο
της θρησκείας  και δη του χριστιανισμού.  Δυστυχώς αλλά και σή-
μερα έτσι συμβαίνει. 

Σημειωση. Λόγω των εορτών  διακόπτεται προσωρινά η συνεχεια
‘’των Αθηναίων Γυναικών στο βυζαντινό θρόνο ‘’

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου

Η περιπέτεια της  

25η Δεκεμβρίου 

ως ημέρας  Χριστουγέννων
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“Καθεστώς” η μερική 
απασχόληση εργαζομένων

Τα στοιχεία τρομάζουν. Η μερική απασχόληση των ερ-

γαζομένων στη χώρα μας κοντεύει να γίνει καθεστώς,

τινάζοντας στον αέρα τους ασφαλιστικούς οργανι-

σμούς και τις κοινωνικές παροχές (Υγεία κλπ.).

Αναγκαστική, βέβαια, μερική απασχόληση (ακούσια),

γιατί είναι επιλογή των εργοδοτών και όχι των εργαζο-

μένων, που προκειμένου να μένουν άνεργοι, ανέχονται

να εργαστούν με μερική απασχόληση και ας μην είναι

μερική....

Εκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, δείχνει ότι  το πο-

σοστό της μερικής απασχόλησης αυξήθηκε από 46%

περίπου το 2000, σε 71,6% το 2015 και είναι το μεγα-

λύτερο στην Ε.Ε. 

Έτσι μελλοντικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζο-

μένων δεν θα μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό ενσή-

μων που χρειάζεται, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Αυτά κάνουν τα χαλαρά έως  ανύπαρκτα μέτρα για την

προστασία της εργασίας, κύριοι καρεκλοεγκάθετοι!!

5% επιπλέον τέλος στα τηλέ-

φωνα από την Πρωτοχρονιά!

Ο νέος μποναμάς της κυβέρνησης είναι η επιβολή στα στα-

θερά τηλέφωνα επιπλέον τέλος 5%. Δεν φτάνει η βαρύ-

τατη φορολόγηση σε όλα τα επίπεδα. Γιατί δεν είναι μόνο

οι άμεσοι φόροι· είναι και οι έμμεσοι οι οποίοι είναι πάρα

πολλοί και πολύ βαρείς. Και οι τιμές βέβαια που ανεβαί-

νουν συνεχώς, ενώ οι μισθοί / συντάξεις, η αγοραστική δύ-

ναμη του πολίτη έχει κατέβει στα τάρταρα...

Και βάζει τώρα τις ιδιωτικές εταιρείες τηλεφωνίας

καθώς και τη γερμανική πλέον εταιρεία ΟΤΕ που έγινε

ΚΟΣΜΟΤΕ να εισπράττουν φόρους για το ελληνικό δη-

μόσιο;;;

Να διαλυθεί εδώ και τώρα

“H Ευρωζώνη θα διαλυθεί αν οι χώρες δεν τηρούν τους

κανόνες” μας μήνυσε ο ο Γερμανός υπουργός Οικονο-

μικών Β. Σόλιμπε, μέσω της γερμανικής εφημερίδας Die

Zeit.

Να διαλυθεί τώρα, λέμε και πιστεύουμε ότι θα διαλυθεί

και πολύ σύντομα μάλιστα.

Η εξαθλίωση των λαών, δεν μπορεί να είναι “κανόνες”

και μάλιστα “κανόνες” που καταργούν τα εθνικά συν-

τάγματα, την εθνική κυριαρχία, που οδηγούν τους πο-

λίτες στην αυτοκτονία, ενώ αντίθετα κάποιες

“εταιρείες”, γιατί “εταιρείες” είναι, όπως η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στα-

θερότητας κονομάνε τρελά και ζούνε στη χλιδή με πα-

χειλότατους μισθούς!...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ο Αμερικανός σχεδιαστής των “Καρτούν”, ο Τόμας

Ναστ, δημιούργησε με τη φαντασία του έναν ξεχωρι-

στό “άγιο” των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,

τον οποίο ονόμασε “Σάντα Κλάους”. Είναι η γνωστή

μορφή του χαμογελαστού γερούλη με την άσπρη γε-

νειάδα και την φουσκωτή κοιλίτσα, που φορά την κόκ-

κινη χαρακτηριστική στολή και κρατά έναν σάκο

γεμάτο δώρα. Αποτελεί τον αγαπημένο άγιο των παι-

διών και των φτωχών, που έχουν την εντύπωση ότι θα

τους φέρει τα δώρα που επιθυμούν.

Ο άγιος αυτός είναι για τους Έλληνες ο Αη-Βασίλης,

για τους Άγγλους ο άγιος Νικόλαος, για τους Γάλλους

ο Περ Νοέλ, για τους Ολλανδούς ο Σίντερ Κλάους, για

τους Γερμανούς ο Βάιναχτσμαν, για τους Κινέζουν ο

Λαμ Κουνγκ-Κουνγκ, για τους Ιάπωνες ο Χοτέισο, για

τους Ιταλούς ο Βabbo Natale.

Ο “Σάντα Κλάους” του Ναστ, βρίσκεται ανάμεσα στον

Αγιο Βασίλειο, ο οποίος ήταν κορυφαία ηγετική προ-

σωπικότητα της χριστιανικής θρησκείας. Γεννήθηκε στη

Νεοκαισάρεια της Καππαδοκίας το 329 μ.Χ. και σαν άν-

θρωπος ήταν ασκητικός, αδύνατος και ασθενικός και

καμμία ομοιότητα δεν έχει με τον φανταστικό άγιο του

Ναστ, που έγινε το σύμβολο του υλισμού, της αφθο-

νίας, του καταναλωτισμού, της χαράς και της ευδαιμο-

νίας!

Καμμία όμως σχέση δεν έχει ούτε ο Άγιος Νικόλαος με

τον Σάντα Κλάους, γιατί ο εν λόγω άγιος ήταν ένας ιε-

ράρχης της χριστιανικής θρησκείας με πλατειά μόρ-

φωση και υπέρμετρη σοβαρότητα. Έζησε τον 4ο αι. μ.Χ.

στα Μύρα της Λυκίας στη Μ. Ασία και έσωσε τον χρι-

στιανισμό από την αίρεση του Αρείου!

Ο Τόμας Ναστ όρισε πατρίδα του Σάντα Κλάους, τον Β.

Πόλο, γιατί οι περισσότεροι μετανάστες της Αμερικής

κατάγονταν από τη Βόρεια Ευρώπη και γι’ αυτό τον

βλέπουμε να τον σέρνουν τάρανδοι ή ελάφια πάνω σε

έλκυθρο.

Ο Σάντα Κλάους αγαπήθηκε από πολλές χώρες, ακόμα

και μη χριστιανικές και έγινε απαραίτητος για τον εορ-

ταστικό στολισμό των χριστουγέννων και της πρωτο-

χρονιάς.

Η Ισπανία ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα, που τον

δέχτηκε, γιατί μέχρι το 1950 οι Ισπανοί γιόρταζαν τη

διανομή των δώρων, το βράδυ της παραμονής των Θε-

οφανείων, που τα έφερναν οι τρεις Μάγοι· ο Γασπάρ, ο

Μελχιόρ και ο Βαλτάσαρ. Όταν όμως πήγαν οι Αμερι-

κανοί στρατιώτες στη βάση της Ιβηρικής, διέδωσαν το

έθιμο του Σάντα Κλάους σ’ όλη την Ισπανία, παρά τις

αντιδράσεις του βατικανού.

Η Φιλανδία έχει δημιουργήσει, για τουριστικούς λό-

γους, το χωριό και το σπίτι του Σάντα Κλάους, 8 χλμ.

Β.Α. της πόλης Ραβανιέμι, περνώντας από την πόλη

Κοκκόλα, η οποία φέρει το επώνυμό μου καθ΄όσον την

ίδρυσαν συγγενείς του συζύγου μου, που κατάγονταν

από την Κρήνη της Ιωνικής Ελληνικής Μικρασιατικής

χερσονήσου!

Οι κάτοικοι της Β. Ευρώπης κρατούν κάποια παγανι-

στικά έθιμα, που είναι κατάλοιπα από τους συγγενείς

τους, που είχαν έλθει στην Ευρώπη από τις στέπες της

Μογγολικής Ασίας και ανήκαν σε διάφορα βάρβαρα

φύλα, που εγκαταστάθηκαν σε περιοχές αφού κατέ-

σφαξαν τους ντόπιους πληθυσμούς!

Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, είχαν μετοικήσει και

Έλληνες, οι οποίοι μετέδωσαν τον πολιτισμό τους στα

βάρβαρα Ασιατικά φύλα, που προέρχονταν από τους

Ούνους, τους Γότθους, τους Βισιγότθους, τους Βούλ-

γαρους, τους Κουμάνους, τους Χαζάρους, τους Πετσι-

νέγκους, τους Μαγυάρους δηλαδή τους Ούγγρους, οι

οποίοι είχαν μεταναστεύ-

σει και στη Φιλανδία.

Οι μέτοικοι Έλληνες μαζί με τα πολιτιστικά στοιχεία

τους μετέφεραν και τα έθιμά τους, από τα οποία πολλά

αντέγραψαν οι Ασιατικής καταγωγής λαοί.

Ένα απ’ αυτά τα έθιμα ήταν η “Ειρεσιώνη”

Οι Έλληνες εόρταζαν την έβδομη ημέρα του μήνα Πυα-

νεψίωνα, που ήταν μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου και 22

Οκτωβρίου, τα Πυανέψια προς τιμήν του Απόλλωνα.

Τότε στόλιζαν ένα μεγάλο κλαδί αγριελιάς, δηλαδή

έναν κότινο με άσπρο και κόκκινο μάλλινο ύφασμα και

από το μάλλινο ύφασμα το στολισμένο κλαδί ονομαζό-

ταν Ειρεσιώνη, γιατί είρος λεγόταν το έριον δηλαδή το

μαλλί.

Ο στολισμός περιελάμβανε διάφορα δημητριακά,

φρούτα, εκτός από μήλα και αχλάδια, ξερά σύκα, κα-

ρύδια, αμύγδαλα, κάστανα και μεταλλικές μπάλες που

συμβόλιζαν τα ουράνια σώματα. Την Ειρεσιώνη την πε-

ριέφεραν παιδιά, που είχαν ζωντανούς και δύο γονείς

τους, από σπίτι σε σπίτι, ψάλλοντας τις καλένδες δη-

λαδή τα κάλαντα και έπαιρναν φιλοδωρήματα. Στο

τέλος κρέμαγαν την Ειρεσιώνη πάνω σε μια πόρτα,

αφού κατέβαζαν και έκαιγαν την περσινή, κάτι που μας

θυμίζει το έθιμα του Μαγιάτικου στεφανιού! Επειδή στη

Βόρεια Ευρώπη δεν ευδοκιμούσε η ελιά χρησιμοποιού-

σαν έλατο ή κυπαρίσσι και αυτό το έθιμο διαδόθηκε σ’

όλη την Ευρώπη και το γιόρταζαν τα Χριστούγεννα και

την πρωτοχρονιά και είναι το γνωστό σε όλο τον κόσμο

χριστουγεννιάτικο δέντρο, το μόνο που δεν είναι γνω-

στό ότι αποτελεί ένα αρχέγονο ελληνικό έθιμο!

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ξαναήρθε στην Ελλάδα

από τους Βαβαρούς του Όθωνα, αλλά στις αλησμόνη-

τες ελληνικές πατρίδες της Ιωνίας της Μ. Ασίας διατη-

ρείτο το έθιμο ατόφιο προσθέτοντας κούμαρα που

συμβόλιζαν το ολόγιομο φεγγάρι της αγάπης και όχι

το μισό του μίσους!!!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Σάντα Κλάους και Ειρεσιώνη

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Ούτε φιλελεύθερη, ούτε δεξιά η ΝΔ.

Από 1.1.2017 οι δανειστές, με την υπογραφή κυβέρνησης

και μνημονιακής αντιπολίτευσης, απονέμουν ένα «δωράκι»

στον εαυτό τους: Τον αποκλειστικό έλεγχο των δημοσίων

εσόδων της χώρας. Η Ελλάδα-πειραματόζωο θα γίνει η

πρώτη χώρα στον κόσμο, της οποίας ο μηχανισμός Φορο-

λογικής Διοίκησης  (εφορίες, τελωνεία και επιτελικά τμή-

ματα) θα αποσπαστεί από την όποια δημοκρατικά

εκλεγμένη κυβέρνηση: Η ΓΓΔΕ (Γενική Γραμματεία Δημο-

σίων Εσόδων) του Υπουργείου Οικονομικών ανεξαρτοποι-

είται μετατρεπόμενη σε ανεξάρτητη Αρχή, ονόματι ΑΑΔΕ

(Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων). Ταυτόχρονα, απο-

σπάται από την όποια κυβέρνηση το δικαίωμα ερμηνείας

της φορολογικής νομοθεσίας: Το, προ Τρίτου Μνημονίου,

μνημονιακό καθεστώς φρόντισε να το περάσει σταδιακά

από τους εκάστοτε υπουργούς Οικονομικών στην αποκλει-

στική αρμοδιότητα της ΓΓΔΕ – που το παίρνει μαζί της.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; Ότι δεν θα υπάρχει πλέον δυ-

νατότητα οποιουδήποτε είδους δημοκρατικού ελέγχου: Οι

Ανεξάρτητες Αρχές δεν υπόκεινται σε οποιουδήποτε εί-

δους έλεγχο σκοπιμότητας. Με άλλα λόγια, δε θα μπορούν

πλέον να υποβάλλονται ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς δεν θα έχει πια αρ-

μοδιότητα επί των πρακτέων της Αρχής ούτε και θα ξέρει:

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Μαίου 2016, θα συ-

ναντάται μια φορά το μήνα με τον (Υπερ)Διοικητή της

Αρχής, ο οποίος θα τον ενημερώνει για τα …στατιστικά (επί

λέξει). Στην Βουλή η Αρχή θα έρχεται δυο φορές το χρόνο

για ενημέρωση. Και κανένας πολίτης ή επιχείρηση δε θα

έχει τρόπο ν’  απευθυνθεί οπουδήποτε αλλού, αν θεωρήσει

ότι αδικείται ή ότι η φορολογική νομοθεσία εφαρμόζεται

λαθεμένα: Ο μόνος έλεγχος που μπορεί να γίνει σε μια ΑΑ

είναι έλεγχος νομιμότητας – αν δηλ. μια απόφαση της πα-

ραβιάζει το νόμο – κι αυτός γίνεται αποκλειστικά δικαστικά,

από το Συμβούλιο Επικρατείας. Επιπλέον: Μετά τη «μνημο-

νιακή» - από το Τρίτο Μνημόνιο - διάλυση του ΣΔΟΕ και την

απίστευτη ιστορία της προετοιμαζόμενης παραγραφής του

συντριπτικού όγκου των 36.000 εκκρεμών υποθέσεων ελέγ-

χου (ανάμεσα τους, τα προ 2010 εξοπλιστικά και «μαύρο»

πολιτικό χρήμα), κανείς δε θα μάθει ποτέ ακριβώς τι απέ-

γινε. Ή σ’  αυτό τουλάχιστον υπολογίζουν.

Οι δανειστές όμως δεν «τρελάθηκαν» ώστε να ανεξαρτοποι-

ήσουν το «σκληρό πυρήνα» του οικονομικού μηχανισμού του

ελληνικού κράτος αλλά και της κυριαρχίας του: Η ανεξαρτο-

ποίηση ισχύει μόνο έναντι του τελευταίου. Αντιθέτως, στο

5μελές ΔΣ θα συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με

πλήρη δικαιώματα – συμπεριλαμβανομένων όσων δε θα έχει

ο Υπουργός Οικονομικών – ο λεγόμενος «Εμπειρογνώμο-

νας»: Θα εκπροσωπεί τους δανειστές στη διοίκηση του μη-

χανισμού συγκέντρωσης των ελληνικών δημοσίων εσόδων

και θα διοριστεί άμεσα από τις Βρυξέλλες. 

Κατά τ’  άλλα, η «μεταρρύθμιση» κινείται στο γνωστό ρεύμα

μιας, νεοφιλελεύθερης «έμπνευσης», αναδιανομής της πο-

λιτικής εξουσίας προς εξωθεσμικά, μη νομιμοποιημένα όρ-

γανα. Όπως είναι φανερό, μια μελλοντική κυβέρνηση

αποφασισμένη να πετύχει απεμπλοκή από τα μνημόνια και

ανάκτηση της κυριαρχίας της χώρας, θα χρειαστεί ν’  αγωνι-

στεί για να ανακτήσει τον έλεγχο όχι μόνο των τραπεζών από

τα funds και της δημόσιας περιουσίας από τους δανειστές,

αλλά - πριν απ’  όλα - ακόμα και των δημοσίων εσόδων. 

Νάντια Βαλαβάνη

ΤΟΥΡΚΙΑ

Εν ψυχρώ δολοφονία 

του Ρώσου πρέσβη 

στην Αγκυρα

Πλήθος ερωτημάτων από μια επίθεση που έγινε σε μια κρί-

σιμη περίοδο για τις «αντιτρομοκρατικές» διεργασίες, ει-

δικά μεταξύ Ρωσίας - Τουρκίας

ΑΓΚΥΡΑ.--

Πλήθος από αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η χτεσινή

επίθεση ενόπλου στο Εκθεσιακό Κέντρο Καγκντάς Σανατ-

λάρ Μερκεζί που οδήγησε στο θάνατο του 62χρονου

Ρώσου πρέσβη στην Αγκυρα Αντρέι Καρλόφ.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο έντονων διεργα-

σιών και οξυνόμενων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

γύρω από τις εξελίξεις στη Συρία και γενικά τον «πόλεμο

κατά της τρομοκρατίας» ειδικά στη Μέση Ανατολή. Ενδει-

κτική είναι η προγραμματισμένη  συνάντηση των ΥΠΕΞ

Ρωσίας - Τουρκίας - Ιράν για τη Συρία, αλλά και το σχεδια-

ζόμενο ραντεβού Πούτιν - Ερντογάν στο Καζακστάν, για

το ίδιο ζήτημα.

Τα ερωτήματα ενισχύονται από το ότι η δολοφονική επί-

θεση έγινε, ενώ ισχυρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται

σε Αγκυρα και άλλα μεγάλα τουρκικά αστικά κέντρα, αφού

από τον Ιούλη έχει ενεργοποιηθεί το «καθεστώς έκτακτης

ανάγκης» στο όνομα της «υπεράσπισης της ασφάλειας»

της χώρας.

Συγκεχυμένες ήταν αρκετές πληροφορίες των οποίων η

διασταύρωση έχει σημασία, όπως το ότι μεσολάβησαν ορι-

σμένα λεπτά μέχρι την εξουδετέρωση του ενόπλου. Σε

βίντεο στο διαδίκτυο φαίνεται να συνεχίζει να μιλά με

υψωμένο το ένοπλο χέρι του, ενώ ο Ρώσος διπλωμάτης

έχει ήδη πέσει στο πάτωμα τραυματισμένος (σ.σ. υπέκυψε

μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο). Η «Χουριέτ» υπο-

στήριζε ότι ο Καρλόφ δεν συνοδευόταν από άνδρες ασφα-

λείας όπως και ότι ο ένοπλος πυροβόλησε τον Ρώσο για

δεύτερη φορά όταν εκκενώθηκε ο χώρος της έκθεσης. Στη

διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκαν τρία ακόμα άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο ένοπλος φώναξε «μην ξε-
χνάτε το Χαλέπι, μην ξεχνάτε τη Συρία. Οσο τα αδέλφια
μας δεν είναι ασφαλή, δεν θα απολαμβάνετε ασφάλεια (κι

εσείς)... Οποιος συμμετέχει σε αυτήν την καταπίεση θα
πληρώσει ένας - ένας... Μόνο ο θάνατος θα με απομακρύ-
νει από εδώ», ενώ πρόσθεσε στα αραβικά «ο Θεός είναι
μεγάλος».
Το απόγευμα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊ-

μάν Σοϊλού, είπε πως δράστης είναι ο 22χρονος Μεβλούτ

Μερτ Αλτιντάς και ότι μπήκε στο χώρο της έκθεσης φο-

ρώντας πολιτικά, δείχνοντας την αστυνομική του ταυτό-

τητα. Δήλωσε ότι για δυόμισι χρόνια υπηρετούσε σε

μονάδα των δυνάμεων καταστολής στην Αγκυρα. Ο δρά-

στης έπεσε νεκρός μετά από επιχείρηση των ειδικών δυ-

νάμεων. Ο Αλτιντάς «ακινητοποιήθηκε» μετά από

επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων, πρόσθεσε ο υπουργός.

Η Αγκυρα έκανε λόγο για «τρομοκρατική οργάνωση» που

κρύβεται πίσω από την επίθεση και «φωτογράφιζε» σχέ-

σεις με τον ιμάμη Γκιουλέν που βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ο

Πρόεδρος, Ρ. Τ. Ερντογάν, μετά από τηλεφωνική του

επαφή με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλ. Πούτιν, είπε ότι

«συμφωνήσαμε ότι πρόκειται για πρόκληση, δεν υπάρχει
διάσταση απόψεων γι’ αυτό... Συμφωνήσαμε να δυναμώ-
σουμε την αλληλεγγύη μας». Για «πρόκληση» μίλησε και

ο Πούτιν.

Η Μόσχα, τόνισε ότι «η τρομοκρατία δεν θα περάσει, θα
διεξάγουμε αποφασιστικές προσπάθειες εναντίον της».

Νίκος Γεωργόπουλος

Πρωτομηνιά κι αρχιχρονιά: «Μπουναμάς» των  δανειστών,

ο αποκλειστικός έλεγχος των δημοσίων εσόδων της χώρας

Αν κάτι έγινε πιο ευρέως γνωστό στην

περίοδο της κρίσης ήταν το πόσο η ΝΔ

είχε γίνει ένας πολιτικός και ιδεολογι-

κός δορυφόρος του ΠΑΣΟΚ την περίοδο

της μεταπολίτευσης. Υποτίθεται ότι η

κρίση ήταν μια ευκαιρία για να βρει το

θάρρος να υπερασπισθεί τα πιστεύω της

κεντροδεξιάς. Αυτό που κατέδειξαν οι

κυβερνήσεις Σαμαρά-Βενιζέλου ήταν

ότι η ΝΔ δεν είχε χάσει τα χαρακτηρι-

στικά πολιτικού δορυφόρου, ακολου-

θώντας στα καίρια ζητήματα τις

επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Τώρα η νέα ηγε-

σία της ΝΔ φαίνεται ότι συνεχίζει να

διακατέχεται από τα φοβικά σύνδρομα

της μεταπολίτευσης χωρίς να μπορεί να

εκφράσει έναν πολιτικό λόγο που να

μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία

της αριστεράς.

Όταν οι μπαχαλάκηδες αρχίζουν να

σπάνε βιτρίνες, η ΝΔ έστω και διστα-

κτικά βγάζει μια ανακοίνωση που κατα-

δικάζει το γεγονός και την ανοχή της

πολιτείας σε αυτά τα φαινόμενα. Τι

κάνει όμως σε περιπτώσεις όπως αυτή

του Αφγανού που έσπρωξε την φοιτή-

τρια στο γκρεμό στην Κέρκυρα,  έλαβε

μια συμβολική ποινή αργότερα, αποφυ-

λακίσθηκε με τον νόμο Παρασκευόπου-

λου για να φύγει στην Γερμανία όπου

εκεί βίασε και δολοφόνησε μια άλλη

φοιτήτρια;

Σε αυτό το θέμα η ΝΔ έχει μεγάλο πρό-

βλημα γιατί η κριτική στην κυβέρνηση,

ακόμα και στην πιο πολιτικά ορθή περί-

πτωση, θα ήταν μια έμμεση ένσταση

στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων.

Και εδώ η ΝΔ δεν θέλει να κριτικάρει

την κυβέρνηση γιατί απλούστατα δεν

διαφωνεί με την πολιτική των ανοιχτών

συνόρων. Ίσως να σκεφτείτε ότι η ΝΔ

είναι πλέον ένα φιλελεύθερο κόμμα και

επομένως είναι δογματικά ταγμένη

στον κλασσικό φιλελευθερισμό και βλέ-

πει αρνητικά τα κλειστά σύνορα για

τους λαθρομετανάστες.

Αν είναι έτσι, και η ΝΔ είναι ένα καθα-

ρόαιμο φιλελεύθερο κόμμα, πως εξηγεί-

ται το γεγονός ότι ψήφισε για την άρση

της ασυλίας του βουλευτή Νικολόπου-

λου για απόψεις που εξέφρασε στην τη-

λεόραση; Πως ένα φιλελεύθερο κόμμα

θέλει να δικασθεί κάποιος για απόψεις

που εξέφρασε; Και πως είναι δυνατόν

το καθαρόαιμο φιλελεύθερο κόμμα να

ψηφίζει στην Βουλή το νομοσχέδιο

«κατά των διακρίσεων στην εργασία»,

σε μια φιλελεύθερη κοινωνία δεν έχουν

τα άτομα το δικαίωμα να συναλλάσσον-

ται με όποιον θέλουν ελεύθερα;

Εντάξει μπορεί η ΝΔ να μην είναι ένα

δεξιό κόμμα, μπορεί επίσης να μην είναι

ένα φιλελεύθερο κόμμα, αλλά ίσως να

είναι ένα μεταρρυθμιστικό κόμμα που θα

μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από την

κρίση. Όσοι παρακολούθησαν πως η κυ-

βέρνηση μανουβράρισε την αξιωματική

αντιπολίτευση στο θέμα της αυξήσεως

των συντάξεων θα πρέπει ήδη να έχει

σοβαρές αμφιβολίες για την δυνατό-

τητα της ΝΔ να εφαρμόσει μια πολιτική

ριζικής μεταρρύθμισης που θα μπο-

ρούσε να βγάλει την Ελλάδα από την

κατάσταση στασιμοχρεοκοπίας.

Τελικά η ΝΔ δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα

αυτά τα χρόνια της κρίσης. Παραμένει

ένας πολιτικός δορυφόρος του εκά-

στοτε ΠΑΣΟΚ, που αυτή την περίοδο

τυγχάνει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει το

θάρρος να είναι ένα δεξιό κόμμα, αλλά

ούτε και ένα φιλελεύθερο, και φυσικά

δεν έχει το θάρρος να είναι αυτό που η

Ελλάδα έχει ανάγκη περισσότερο από

κάθε τι άλλο, ένα φιλελεύθερο δεξιό

κόμμα. Περιμένει με την στρατηγική του

ώριμου φρούτου πότε θα αποφασίσει ο

ΣΥΡΙΖΑ να κάνει εκλογές, για να έλθει

στην εξουσία και να προετοιμάσει το

έδαφος για το επόμενο ΠΑΣΟΚ.

Ναπολέων Λιναρδάτος
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Εδώ και τρία χρόνια εφαρμόζεται και στο Ασκλη-

πιείο Νοσοκομείο Βούλας ο νεότερος τρόπος αν-

τιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας με τη χρήση

υπερήχων και την τεχνική HAL-RAR.

Όταν το πληροφορηθήκαμε, ρωτήσαμε τον χει-

ρουργό της Β’ Χειρουργικής Κλινικής, Επιμελητή

Α’, Επαμεινώνδα Κελλάρη, αφού είναι ο πρώτος

που εφήρμοσε τη μέθοδο στο Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο, και ο πλέον κατάλληλος να μας ενημερώ-

σει για τα πλεονεκτήματα αυτής της νέας

μεθόδου.

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, όπως μας είπε, η καθο-

δηγούμενη από υπερήχους απολίνωση (δέσιμο)

των αιμορροϊδικών αρτηριών, εφαρμόζεται στο

εξωτερικό από το 1995 με άριστα αποτελέσματα

και σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων πα-

λαιότερων μεθόδων. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι

ότι απουσιάζει παντελώς ο  μετεγχειρητικός

πόνος, αφού δεν γίνεται καμμία τομή και όλη η

αποκατάσταση γίνεται μακρόθεν και προς τα έσω

της οδοντωτής γραμμής (το όριο που γίνεται αν-

τιληπτός ο πόνος), χωρίς νυστέρια!

Αφού αναγνωριστούν  από το μηχάνημα υπερήχων

οι αιμορροϊδικές αρτηρίες απολινώνονται  με ειδική

ραφή και έτσι σταματά η υπερτροφοδότηση του αι-

μορροϊδικού πλέγματος με αίμα, οδηγώντας στην

εξάλειψη των αιμορροϊδικών όζων και στη διακοπή

της αιμορραγίας εκ του ορθού, που συχνά συνο-

δεύει την αιμορροϊδοπάθεια.

Συμπληρωματικά και όπου χρειάζεται με την ίδια

ραφή γίνεται ανάταξη του προπίπτοντος βλενογό-

νου, ο οποίος με τα χρόνια και την πάθηση έχει

χαλαρώσει.

Μία ημέρα νοσηλείας χρειάζεται μόνο, όπως είπε

ο χειρουργός Επ. Κελλάρης, ενώ η ανάληψη των

καθημερινών δραστηριοτήτων του ασθενούς είναι

άμεση. 

Ο ίδιος την προτιμά λόγω της απουσίας επιπλο-

κών, όπως στενώσεις, αιμορραγίες και βεβαίως

...πόνου.

Nέα μέθοδος αντιμετώπισης των αιμορροΐδων

Mηχάνημα υπερήχων αναγνώρισης αιμορροϊδικών
αρτηριών.

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλη-

τισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

ένωσαν τις δυνάμεις τους με τα εμπορικά καταστήματα

και τους Συλλόγους της πόλης, σε μια προσπάθεια αφύ-

πνισης του αληθινού πνεύματος των Χριστουγέννων, με-

τατρέποντας για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του

Γέρακα σε ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό αγάπης  & ψυ-

χαγωγίας.

Έτσι, στις 16 Δεκεμβρίου, το χωριό άνοιξε τα ξύλινα σπι-

τάκια του, έντυσε γιορτινά τα ξωτικά του, άναψε τα φώτα

του και υποδέχθηκε το κοινό με σκοπό να γιορτάσουν

όλοι μαζί την έναρξη των φετινών Χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων.

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό με φουσκωτά κάστρα, μπισκο-

τάνθρωπους, τρενάκι και παγοδρόμιο μεταμόρφωσε την

πλατεία σε πολυχώρο ξεφαντώματος για μιικρούς και με-

γάλους.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος  Ζούτσος στην έναρξη

των εκδηλώσεων ευχήθηκε στους δημότες  με το άναμμα

του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, οι  παιδικές χορω-

δίες   Γέρακα &  Παλλήνης, πλημμύρισαν την πλατεία με-

ταδίδοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων σε ολόκληρη

τη πόλη.

Η βραδιά συνεχίστηκε με διαγωνισμούς, ταχυδακτυλουρ-

γικά νούμερα και  ξεσηκωτικά ομαδικά παιχνίδια.

Πέρα όμως από  διασκέδαση, Χριστούγεννα σημαίνει

προσφορά, αγάπη και φυσικά αλληλεγγύη.

Γι’ αυτό, υπάρχει ένα «ξεχωριστό» σπιτάκι  στο χωριό, το

σπιτάκι της αγάπης, όπου ο καθένας μπορεί να προσφέρει

τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα αλλά και παιχνίδια για τους

συμπολίτες που έχουν αγάγκη. 

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ

“ΑΝΟΙΞΗ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου μας, 

εύχεται στα μελή του 

και σε όλους τους φίλους του   

καλά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017
Ο Πρόεδρος, Ο Γεν. Γραμματέας

Β. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Εξωραϊστικός Σύλλογος 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟ

ΜΕΤΟΧΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΟΥΚΙΕ

Αγ.Μαρίνας Κορωπίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

“Η Πρόοδος” Αγ. Αποστόλων & Πάρου

Εύχεται στα μέλη και σε όλους 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δ. Βλαχοδιονυσόπουλος

Χριστούγεννα στο Δήμο Παλλήνης
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Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ

του εξωραϊστικού  συλλόγου   

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

εύχονται 

καλά Χριστούγεννα

Ευτυχισμένο & Δημιουργικό 

το έτος 2017

Εκδήλωση και βραβεύσεις με  την πράσινη σημαία των «Οι-

κολογικών Σχολείων» πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 10

Δεκεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη,

όπου επρώτευσαν και σχολεία του Μαρκοπούλου και του

Κορωπίου.

H «Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης», στο πλαίσιο

του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οι-

κολογικά Σχολεία», διοργάνωσε εκδήλωση βράβευσης των

σχολείων που συμμετέχουν με επιτυχία στο Δίκτυο, επί δύο

ή περισσότερα έτη με επιτυχημένες και πρωτότυπες δρά-

σεις. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση,

η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών και μαθη-

τριών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα καταξιωμένο διεθνές

Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω του

οποίου οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν γνώσεις, δε-

ξιότητες και αξίες, απαραίτητες για να αλλάξουν το πρό-

σωπο του σχολείου τους και να διεκδικήσουν ένα βιώσιμο

– αειφόρο περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα το 3ο Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου συμμετέ-

χει για τρίτη χρονιά στο Πρόγραμμα, και πήρε την πράσινη

σημαία με την αναγνώριση του Οικολογικού Σχολείου με

τις περιβαλλοντικές δράσεις του.

Στο εφετεινό σχολικό έτος 2016 -2017, το Σχολείο συνεχίζει

για τρίτη χρονιά την προσπάθεια να γίνουν πράξη όλες οι πε-

ριβαλλοντικές δράσεις των  προηγούμενων ετών, ενταγμένες

σε ένα ενιαίο πλαίσιο περιβαλλοντικών διαδικασιών και συμ-

περιφοράς, κάνοντας πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο,

τον επίσημο τίτλο του «Οικολογικού Σχολείου».

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι είναι η τρίτη φορά που βρα-

βεύεται το συγκεκριμένο Σχολείο, μετά τη 2η θέση σε δυο

κατηγορίες του Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού - Μαθητικού

Διαγωνισμού με θέμα: «Νερό, είσαι θησαυρός!», (2013).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συγχαίρει την προϊσταμένη της

Σχολικής Μονάδας Αφροδίτη Κόλια, τις εκπαιδευτικούς

Σόνια Μαυρίδου και Αγγελική Βαφειάδου, καθώς και τους

γονείς των μαθητών για την έμπρακτη συμπαράστασή τους.

Από αριστερά: η υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδυσης Α’θμιας
Εκπαίδεσυης Ανατ. Αττικής Βέρα Βορύλλα, η προϊσταμένη του
2ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Αφροδίτη Κόλια και η εκπαιδευ-
τικός Σόνια Μαυρίδου.

Πρώτη θέση στην Ανατολική

Αττική το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου

στο διαγωνισμό ΕUSO

Το 1ο ΓΕΛ Κορωπίου συμμετείχε στο καθιερωμένο διαγω-

νισμό ΕUSO (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) και κατέκτησε την

πρώτη θέση στην Ανατολική Αττική. Το 1ου ΓΕΛ εκπροσώ-

πησαν οι μαθητές: Θεοδώρα Χ. Σουμαλά, Κωνσταντίνος

Γεωργ. Ντούνης, Βασιλική Γεωργ. Χαλάτση. Σύμφωνα με

τη Διεύθυνση του σχολείου, οι μαθητές καθ’όλη τη διάρκεια

της σχολικής χρονιάς ασχολήθηκαν με πειράματα που

πραγματοποιούσαν στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

του σχολείου υπό την εποπτεία των καθηγητών τους, Σω-

τηρίου  Ρίζου, Γεωργίου Καπόλα, Ευαγγελίας Γουρνά και

Άννας Σμυρνιωτοπούλου. 

Μετά από αυτή την επιτυχία οι μαθητές θα συνεχίσουν την

προετοιμασία τους για την επόμενη φάση του διαγωνισμού

σε πανελλήνιο επίπεδο. 

«Αισθανόμαστε περήφανοι που τα νέα παιδιά μας συμμετέ-
χουν και πετυχαίνουν σημαντικές διακρίσεις σε τοπικούς
και παγκόσμιους διαγωνισμούς. Ο Δήμος Κρωπίας συγχαί-
ρει τις προσπάθειες καθηγητών και μαθητών σε διαγωνι-
σμούς που προάγουν την γνώση και την άμιλλα μεταξύ
μαθητών. Συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή διάκριση.
Καλή συνέχεια στις προσπάθειες σας σε πανελλήνιο επί-
πεδο», σημειώνει ο Δήμος Κρωπίας.

Με την πράσινη σημαία των «Οικολογικών Σχολείων» 

το 3ο Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου και το 3ο Δημοτικό Κορωπίου

Μετά από δύο χρόνια καλών πρακτικών και υλοποίησης

δράσεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης, «Οικολογικά Σχολεία», το 3ο Δημοτικό

Σχολείο Κορωπίου επιβραβεύεται! Από τις 10 Δεκεμβρίου

2016 κυματίζει στο 3ο Δ.Σ Κορωπίου η πράσινη σημαία των

οικολογικών σχολείων. Το 3ο Δ.Σ συγκρότησε περιβαλλον-

τική επιτροπή και πραγματοποίησε με επιτυχία όλα τα στά-

δια που προέβλεπε το δίκτυο όπως, έρευνα στο σχολείο,

σχέδιο δράσης, εφαρμογή του σχεδίου, σύνδεση με το

πρόγραμμα μαθημάτων, ενημέρωση, σύνταξη κανόνων πε-

ριβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι, με

αποτέλεσμα να αναγνωριστούν οι προσπάθειές της από τη

Συντονιστική Επιτροπή, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας

και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (εθνικός

χειριστής του Διεθνούς Δικτύου από το 1995).  Η εκδήλωση

βράβευσης διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Προ-

στασίας της Φύσης, (10/12/2016), και πραγματοποιήθηκε

στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα. 

Ο Δήμος Κρωπίας συγχαίρει τις ελπιδοφόρες προσπάθειες των

εκπαιδευτικών και των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου και

προσβλέπει σε στενότερη συνεργασία για την περαιτέρω διάχυση

του «οικοκώδικα» που δημιούργησαν στην τοπική κοινωνία και

στους δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Oικολογικό σχολείο το 3ο Δημοτικό Κορωπίου

Το 3ο ΓΕ.Λ. Κορωπίου ως σχολείο που ανήκει στο δίκτυο σχολείων UNESCO ASPNet, έχει τα τρία τελευταία χρόνια

ενεργή συμμετοχή σε σημαντικές εκδηλώσεις του Οργανισμού. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Μαθητικού Φεστιβάλ UNESCO για τη συμπλήρωση 2400 χρόνων από τη γέννηση του

Αριστοτέλη, (16 Δεκεμβρίου) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου συμμετείχε με

ομάδα παιδιών και τις  καθηγήτριες-συντονίστριες του προγράμματος

Ιωάννα Καραχάλιου, Άννα Μαργέτη και Κάλλη Γώγου. 

Στο φεστιβάλ πήραν μέρος 28 σχολεία από όλη την Ελλάδα.Τα παιδιά

παρουσίασαν εργασίες και πρωτότυπα τεχνήματα σχετικά με τη ζωή

και το έργο του μεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου. Χαιρετισμό απηύθυ-

ναν ο Υφυπουργός Κ. Ζουράρις και ο προκάτοχός του Θ. Πελεγρίνης

κατόπιν προσκλήσεως της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θε-

μάτων, τονίζοντας τη διαχρονική αξία της Αριστοτελικής Λογικής ως

εργαλείου επίλυσης προβλημάτων στον σύγχρονο κόσμο.

Οι μαθητές που εκπροσώπησαν το σχολείο: Βελισσαρίδη Αγγελίνα,

Τσιπλάκη Ελευθερία, Μεμούσι Νταϊάνα, Χατζημητάκου Άννα, Μπαλάνου

Χριστίνα, Κοντογιαννοπούλου Αικατερίνα, Καμαργιάννη-Βασιλείου

Άννα, Πάντου Ελένη, Σωφρόνη Γεωργία και Παντουβάκης Αθανάσιος.

Στο Μαθητικό Φεστιβάλ UNESCO για το Έτος Αριστοτέλη, 

το 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
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ΟΙ ΒΑΘΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ 

(= ΡΟΕΣ ΖΩΗΣ) ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

«Ἦν τό Φῶς τό Ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον
ἐρχόµενον εἰς τόν κόσµον».

(Κατά Ιωάννην, κεφ. Α’, 9)

«Ἐγώ εἰµι τό Φῶς τοῦ κόσµου· ὁ ἀκολουθῶν ἐµοί
οὐ µή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ἕξει τό Φῶς
τῆς ζωῆς».

(Κατά Ιωάννην, κεφ. Η’, 12)

«Ὅταν ἐν τῷ κόσµῳ ὦ, Φῶς εἰµι τοῦ κόσµου».
(Κατά Ιωάννην, κεφ. Θ’, 5)

«Καί γνώσεσθε τήν Ἀλήθειαν, καί ἡ Ἀλήθεια ἐλευ-
θερώσει ὑµᾶς».

(Κατά Ιωάννην, κεφ. Η’, 32)

«Κλεπτῶν γάρ ἡ νύξ, τις δ´ Ἀληθείας τό Φῶς».
(Ευριπίδης, 480- 406 “Ιφιγένεια η εν Ταύροις” στιχ. 1026)

(Γιατί η νύχτα είναι για τους κλέφτες ενώ η ημέρα για την

Αλήθεια).

Τι “δανείστηκε” από τα αρχαιοελληνικά

έθιμα ο χριστιανισμός

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

η Μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου!

Στο χαμηλότερο σημείο του ουρανού για το Β. ημισφαίριο,

για το έτος που διανύουμε 2016, φτάνει ο ήλιος στις 12.44

σήμερα το μεσημέρι  (21/12). Πρόκειται για το χειμερινό

Ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί και τυπικά την έναρξη του εφε-

τινού χειμώνα. Η ημέρα έχει τη μικρότερη διάρκεια, και η

νύχτα αντίστοιχα τη μεγαλύτερη διάρκεια για το Β. ημισφαί-

ριο. Αντίστροφα το Νότιο ημισφαίριο ζει την έναρξη του κα-

λοκαιριού με τη διάρκεια της ημέρας να βρίσκεται στο

αποκορύφωμά της.

Το ηλιο-στάσιο ετυμολογείται από το ἥλιος + ἵστημι (στά-

σις), επειδή κοντά στα ηλιοστάσια (λίγες ημέρες πριν ή

μετά) ο Ήλιος μοιάζει να επιβραδύνει την φαινομενική κί-

νησή του προς τα βόρεια ή προς τα νότια, μέχρι που την

ημέρα του ηλιοστασίου αυτή η κίνηση μηδενίζεται και αντι-

στρέφεται.

Σε πολλά μέρη του κόσμου διοργανώνονταν, μεγάλες εορ-

τές, κατά την εποχή του χειμερινού ηλιοστασίου, το οποίο

εθεωρείτο η εορτή της γέννησης του Ηλίου, η οποία σημα-

τοδοτούσε και την έναρξη του νέου έτους.

Το χειμερινό ηλιοστάσιο δεν “πέφτει” πάντα την ίδια ημερομη-

νία από ημερολογιακής πλευράς, αλλά κυμαίνεται μεταξύ 20 -

23ης Δεκεμβρίου με πιο πιθανές ημερομηνίες την 21η - 22α.

Οι ημερολογιακές διακυμάνσεις οφείλονται στο Γρηγοριανό

ή Νέο ημερολόγιο, που καθιέρωσε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ’ το

1582, και αυτό παρουσιάζει απώλεια μιας ημέρας κάθε 4000

χρόνια σε αντικατάσταση του Ιουλιανού ή Παλιού ημερολο-

γίου που θέσπισε ο Ιούλιος Καίσαρας το 44 π.Χ. με απώλεια

μιας ημέρας ανά 128 χρόνια.

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

Ένας ήρωας, ερχόμενος πάντα ως “Σωτήρ” του κόσμου,

Μεσσίας (= Μεσολαβητής, Μεσάζων) γεννιέται την νύκτα

του χειμερινού ηλιοστασίου, όταν στον ορίζοντα εμφανίζε-

ται το σημείον της Παρθένου (γι’ αυτό και αναφέρεται ως

γεννηθείς εκ παρθένου) σταυρώνεται κατά την ισημερία της

άνοιξης, αποθνήσκει και αφού αναστηθεί εκ νεκρών ανέρχε-

ται θριαμβευτής στους ουρανούς.

Στην Αρχαία Ελλάδα στο χειμερινό Ηλιοστάσιο εόρταζαν τη

γέννηση του Διονύσου, γιου του Δία  και της παρθένου Σε-

μέλης, που τον αποκαλούσαν “Σωτήρα” και “θείον βρέφος”,

ήταν “ο καλός ποιμήν” και οι ιερείς του κρατούσαν την ποι-

μενική ράβδο. Τον χειμώνα οι Έλληνες θρηνούσαν για τον

σκοτωμό του από τους Τιτάνες, αλλά στις 30 Δεκεμβρίου

εόρταζαν την αναγέννησή του. Ο Ήλιος λατρευόταν ως

θεός και τον απεικόνιζαν πάνω σε πύρινο άρμα που το σέρ-

νουν 4 άλογα τα οποία συμβολίζουν τις 4 εποχές, όπου ξε-

κινώντας κάθε πρωί σκόρπιζε το φως του στη γη.

Επίσης τον ταύτιζαν με τον Απόλλωνα, τον θεό του φωτός.

Με την πάροδο των αιώνων τα γενέθλια του θεού Ήλιου,

μετατράπηκαν σε γενέθλια του Υιού του Θεού, παράδοση

που πέρασε και στους εκκλησιαστικούς πατέρες. Οι Ρωμαίοι

εόρταζαν στις 25 Δεκεμβρίου τα Bρουμάλια (Brumalia <

bruma = η τροπή του Ηλίου), που ήταν αφιερωμένα στη μι-

κρότερη ημέρα του χρόνου και στα γενέθλια του Μίθρα του

ανίκητου Ήλιου (Dies Natalis Solis Invicti), που είχε καθιερω-

θεί επί Αυρηλιανού αυτοκράτορα το 275. Νωρίτερα οι Ρω-

μαίοι  εόρταζαν τα Σατουρνάλια (17 - 23 Δεκεμβρίου), όπου

επικρατούσε κλίμα γενικής ευφορίας και ανταλλάσσονταν

δώρα. Και οι δύο αυτές εορτές είχαν αναφορές στα αρχαι-

οελληνικά Κρόνια.

Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς έχει διαδραματίσει σημαν-

τικό ρόλο το χειμερινό ηλιοστάσιο που συνδέεται άμεσα με την

εορτή των Χριστουγέννων τα οποία εορτάζονται σήμερα σε

ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο και συμβολίζουν τη νίκη των ζωο-

ποιών Δυνάμεων του Φωτός πάνω στο φοβερό σκοτάδι.

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο κι όμως είναι αληθινό· τα Χρι-

στούγεννα είναι μια Προ-χριστιανική εορτή. Δεν είναι η

εορτή της γέννησης του Χριστού, αλλά αναβίωση της Αρ-

χαίας Παγκόσμιας “Ειδωλολατρικής” = (Ιδεολατρικής Εορ-

τής) της Βρεφοκρατούσας. Πολλά χρόνια πριν από τη

γέννηση του Χριστού όλος ο τότε γνωστός κόσμος εόρταζε

τη γέννηση ενός θείου βρέφους (από το φέρβω = τρέφω και

με μετάθεση των στοιχείων από φέρβος σε βρέφος ήτοι το

δεόμενον τροφής = αυτό που χρειάζεται τροφή) με διάφο-

ρες ονομασίες.

Στην Αίγυπτο, Ινδία, Μ. Ασία, Ελλάδα, Ρώμη, Κίνα, Ιαπωνία,

Θιβέτ και αλλού συναντάμε την εικόνα της Βρεφοκρατούσας

με τις ονομασίες Ίσιδα, Σεμίραμις, Κυβέλη, Φορτούνα, Βασί-

λισσα των ουρανών και Πλατυτέρα των ουρανών.

Ο Γ. Σεφέρης διδάσκει (1900-1971): “Καμμία από τις παρα-

δόσεις μας Χριστιανικές ή Προχριστιανικές δεν έχει πεθάνει

πραγματικά. Συχνά όταν πηγαίνω στην Ακολουθία της Μ.

Παρασκευής, μου είναι δύσκολο να αποφασίσω αν ο θεός

που κηδεύεται είναι Χριστός κι ο Άδωνις”.

Όταν ο Γ. Σεφέρης ισχυρίζεται (στις “Δοκιμές” του, Β’ 14) ότι

την Μ. Παρασκευή δυσκολεύεται να αποφασίσει «αν ο θεός

που κηδεύεται είναι ο Χριστός ή ο Άδωνις», δεν εννοεί ότι

προσπάθησε και δεν τα κατάφερε αλλά ότι πριν πάει στον

επιτάφιο είχε ήδη αποφασίσει ότι καμμία από τις παρούσες

μας Χριστιανικές ή Προχριστιανικές δεν έχει πραγματικά πε-

θάνει. Συνυπάρχουν και συμβιώνουν και δεν έχουν πεθάνει

επειδή επιβιώνουν στο εθνικό υποσυνείδητο.

Έχουμε την Απόλυτη Ταύτιση, Σύμπτωση και σύνδεση του

εορτασμού των Γενεθλίων του θεού Ήλιου και του Χριστού

που συμβολίζουν την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη, την Ειλικρί-

νεια, την Ελπίδα και την Ειρήνη.

Η “αντιγραφή” των αρχαιοελληνικών εθίμων από την χρι-

στιανική θρησκεία δεν αποτελεί “μίασμα” ούτε “κατάρα” αν-

τίθετα αποδεικνύει και ενισχύει την άποψη της αργόσυρτης

συνέχειας και συνοχής του ελληνικού πολιτισμού χωρίς

διαλείμματα, αποκλεισμούς, αναθεματισμούς και αποστο-

μώνει όλους τους κακόβουλους κήνσορες της ασυνέχειας

του ελληνικού έθνους.

Για να επέλθει επιτέλους η πολυπόθητη συμφιλίωση και η

αρμονική συνύπαρξη των 2 πυλώνων του ελληνικού πολιτι-

σμού. Να βρεθούν τα σημεία που μας ενώνουν και όχι αυτά

που μας χωρίζουν και να πάψει αυτή η εχθροπάθεια, η μι-

σαλλοδοξία, ο φανατισμός ένθεν και ένθεν που προσφέρει

κακές υπηρεσίες όχι μόνο στο ελληνικό έθνος, αλλά και

στους εξωτερικούς εχθρούς, που επιβουλεύονται την πα-

τρίδα μας. Ο Χριστός της αγάπης δεν έκανε ποτέ διαχωρι-

σμούς· όλους τους ανθρώπους τους αντιμετώπιζε ως

αδελφούς.

Αδιαμφισβήτητα, λάθη έγιναν και από τις δύο πλευρές (ελ-

ληνισμός - χριστιανισμός), ποτέ δεν ευθύνεται ο ένας, αλλά

και οι δύο σε μια κρίση. Όμως δεν ωφελεί να τα διαιωνί-

ζουμε· χρήσιμον και εθνικόν είναι να τα αναγνωρίζουμε, να

τα παραμερίζουμε και να κυττάζουμε να μην τα επαναλά-

βουμε στο μέλλον. Σκοπός είναι η λείανση/άμβλυνση των

διαφορών και όχι η όξυνσή τους, που οδηγεί σε τραγικά

αδιέξοδα και ανεπανόρθωτες συμφορές.

Είναι αλήθεια πως πολλοί χριστιανοί δεν είναι σωστά πλη-

ροφορημένοι για τα πραγματικά γεγονότα. Ακόμα και χρι-

στιανικά βιβλία και περιοδικά παρουσιάζουν σκόπιμα μία

ανακριβή εικόνα των πραγμάτων.

Η Χριστιανική Εκκλησία πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει τους

ανθρώπους. Διαφορετικά δεν εκπληρώνει το σκοπό της και την

αποστολή της. Αυτο-ακυρώνεται και απάδει από το πνεύμα της

Αγάπης, του Αλτρουισμού, της Αλληλεγγύης και της Ανιδιοτε-

λούς Προσφοράς, που επαγγέλλεται πως διακονεί.

Ευλογημένα Ηλιου-Χριστούγεννα και 

Ολολαμπές το Νέο Έτος 2017

Ες νέωτα!!!

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Χειµερινοῦ 
Ἡλιοστασίου

ἄρχεσθαι
&

Θερινοῦ Ἡλιοστασίου
παύεσθαι

Ανάγλυφο: Μετόπη από το Ναό της Αθηνάς στην Τροία VIII, απει-
κονίζοντας το θεό Ήλιο (390 π.Χ.). Βρίσκεται στο Altes Museum

(Berlin). Ήταν από τα πρώτα ευρήματα του Heinrich Schliemann.

Το ιπτάμενο άρμα του Ηλίου έγινε έλκηθρο. Τα άλογα έγιναν
τάρανδοι. Το δώρο του Φωτός του Ηλίου έγινε μοίρασμα των
δώρων του Άη-Βασίλη.
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

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

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 8.58 π.μ. οδηγώ στην παρα-

λιακή λεωφόρο από Βουλιαγμένη προς Βούλα.

Στο ύψος των Πηγαδακίων, απέναντι από το Μίνι

Μάρκετ, πάνω στη λεωφόρο μία αλεπού χτυπημένη

από διερχόμενο όχημα και νεκρή. Σταμάτησα στην

αριστερή λωρίδα και μετέφερα το όμορφο ζώο πάνω

στη νησίδα.

Πριν από ένα μήνα και κάτι, είχα βρεθεί στην ίδια

άτυχη στιγμή. Να μεταφέρω πάνω στη νησίδα μία

νεκρή αλεπού, πάλι στην παραλιακή, χτυπημένη από

όχημα.

Και γεννάται το ερώτημα: τί αναγκάζει τα ζώα να δια-

σχίζουν τέτοιες αποστάσεις κατοικημένες  για να

φθάσουν στην παραλιακή;

Αν κάποιος γνωρίζει, καλό θα ήταν να μας ενημερώ-

σει, μήπως βρούμε κάποια λύση.

Θεόδωρος Σαλλιαρέλης

Δεύτερο θύμα αλεπού στην παραλία της Βούλας!
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ΑΔΑ: ΩΖΑΡΩΨΖ-Γ4Θ
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Βούλα , 20-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: -51586-

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
O Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης διακηρύσσει, την με Ανοικτή Δια-
δικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ», εκτι-
μώμενης αξίας 569.990,00€ (με ανα-
θεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του
N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με
αριθμό 157/2016 Μελέτη της Τ.Υ.). 
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από την Περιφέρεια Αττικής
βάσει της από 22.08.2016 υπογε-
γραμμένης Προγραμματικής Σύμβα-
σης, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 64-7322.001
(πρώην Κ.Α. 30-7322.001), , με πί-
στωση έτους 2016: 569.990,00€ .
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα υποβληθεί με το σύστημα: με επι-
μέρους ποσοστά έκπτωσης της παρα-
γράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις
τάξεις: 
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών ― Α2 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας Η/Μ 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης. 
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,

4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς
και σε: 
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομι-
κός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1
ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). 
Τόπος και χρόνος παράδοσης προ-
σφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 31/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα  που
στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας  (οδός Β. Κωνσταντίνου
25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες. 
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των Εννέα χιλιάδων διακοσίων
εξήντα οκτώ ευρώ και δεκατριών λε-
πτών (9.268,13  ευρώ), η οποία απευ-
θύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστο-
λές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές,
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των 9 μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι 31 /11/2017. 
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. 
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύ-
θερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan-
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά
του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντί-
γραφα αυτών με δαπάνες και φρον-
τίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν τα παρα-
πάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφό-
σον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με
την Αναθέτουσα Αρχή, τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα ζη-
τηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογρα-
φίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδια-
φερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγ-
καίρως, οι Αναθέτουσες Αρχές
παρέχουν σε όλους τους προσφέρον-
τες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης συμπληρωματι-
κές πληροφορίες σχετικά με τις προ-
διαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έως την
Παρασκευή 27/01/2017. 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ και εγκρίθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή με την υπ.
αριθμ. απόφ. 484/2016 και αναρτή-
θηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:
6ΩΛ0ΩΨΖ-ΟΔ1.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού. Το αποτέλε-
σμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από την Οικονομική  Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου                                    
19004 - ΣΠΑΤΑ     
ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΜΠΕΚΑ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ
Σπάτα, 21/12/2016  
Αρ. πρωτ. : 38935                                       
Τηλ.: 213 2007311, 2132007312,
2132007318, Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  κ. Αντωνίου, κ. Μαλ-
λιαρού, κ. Ιωαννίδης                    
ΠΡΟΥΠ.  : 399.995,41 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 για την ανάθεση του
έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΜΠΕΚΑ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ¨ με
προϋπολογισμό 399.995,41 Ευρώ (με
Φ.Π.Α)  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση για τα συμβατικά τεύχη
του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Με-
λέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.spata-artemis.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί σύμφωνα με το άρθρο 53 του
Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 376 παρ.13 του Ν.4412/2016
και τις οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
Οι προσφορές για να είναι έγκυρες
υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς
που φέρουν την σφραγίδα της Υπη-
ρεσίας τα οποία διατίθενται στην

έδρα της Υπηρεσίας, οδός Δημάρχου
Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
ισόγειο, μέχρι και την 26-1-2017
ημέρα Πέμπτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμι-
δος στα Σπάτα,  οδός Δημάρχου Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004, την
31-1-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών
10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής των
προσφορών είναι επί μέρους ποσο-
στά έκπτωσης του άρθρου 95 περί-
πτωση α’ παραγ.2 του Ν.4412/2016
«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα
συμμετοχής:
• φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατασκευή δημοσίων έργων κα-
τηγορίας Οδοποιίας (1ης τάξης και
άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
• Οικονομικός φορέας συμμετέχει

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.
• 21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων συμμετέχουν υπό τους όρους
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Σε περίπτωση που
η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νο-
μική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και μοναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των 6.451,54 ευρώ και
ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι εννέα μήνες
από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. 
Το έργο χρηματοδοτείται από
Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Σπάτων- Αρτέμι-
δος.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-
δος.Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημ.
Χρήστου Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004, Σπάτα, τηλ. 213 2007311 κ.
Αντωνίου, & κ. 213 2007312 Μαλλια-
ρού & 2132007318 κ. Ιωαννίδη.
ΣΠΑΤΑ, 21-12-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επι-

βεβαίωσε ότι η νομοθεσία

για τη φύση θα διασωθεί και

δεσμεύτηκε σε ένα σχέδιο

δράσης για την καλύτερη

εφαρμογή της. Μετά από

μια εκστρατεία που έσπασε

όλα τα ρεκόρ σε συμμετοχή

Ευρωπαίων πολιτών, με πε-

ρισσότερους από 500.000

να υψώνουν τη φωνή τους,

οι περιβαλλοντικές οργανώ-

σεις θα επιμείνουν στην

εφαρμογή της νομοθεσίας,

ώστε τελικός νικητής να

είναι η ίδια η φύση.

Ο πρόεδρος Γιούνκερ και το

Κολλέγιο των Επιτρόπων,

επιβεβαίωσαν σήμερα ότι οι

θεμελιώδεις οδηγίες για τη

φύση, δηλαδή οι οδηγίες για

τα άγρια πτηνά και για τους

οικοτόπους, δεν χρήζουν

αναθεώρησης και ουσια-

στικά χαλάρωσης των προ-

βλέψεών τους, δίνοντας

τέλος σε μία περίοδο αβε-

βαιότητας δύο ετών για το

μέλλον της προστασίας της

φύσης στην Ευρώπη.

Επίσης, συμφώνησαν για

την ανάγκη ενός σχεδίου

δράσης για την καλύτερη

εφαρμογή και επιβολή της

νομοθεσίας.

Οι περιβαλλοντικές οργανώ-

σεις υποδέχονται την από-

φαση με ανακούφιση.

Παράλληλα, τονίζουν ότι

μένει ακόμη πολλή δουλειά,

ώστε η απόφαση αυτή να

έχει πραγματικό αποτέλε-

σμα για τη φύση της Ευρώ-

πης. Είναι απαραίτητο να

υπάρξουν συγκεκριμένες

προτάσεις και μέτρα για την

καλύτερη εφαρμογή και επι-

βολή των προβλέψεων της

νομοθεσίας και την αντιμε-

τώπιση των βαθύτερων αι-

τιών που υποβαθμίζουν τη

φύση. Οι περιβαλλοντικές

οργανώσεις σε όλη την Ευ-

ρώπη περιμένουν ότι στο

αμέσως επόμενο διάστημα,

ο Επίτροπος Περιβάλλοντος

Καρμένου Βέλλα θα παρου-

σιάσει τις προτάσεις του με

σειρά δράσεων που θα μπο-

ρέσουν να εκπληρώσουν

τον στόχο της ΕΕ για περιο-

ρισμό της απώλειας της βιο-

ποικιλότητας ως το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, για την

ελληνική περίπτωση, οι πε-

ριβαλλοντικές οργανώσεις

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλ-

λοντος και Πολιτισμού, Ελ-

ληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία και WWF Ελλάς

καλούν την ηγεσία του

Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας να προβεί

στις απαραίτητες ενέργειες,

ώστε να διασφαλιστεί η κα-

λύτερη και ορθή εφαρμογή

των οδηγιών για τη φύση

στη χώρα μας. Πρώτο βήμα

πρέπει να είναι η διασφά-

λιση του μέλλοντος των φο-

ρέων διαχείρισης που

έχουν στην αρμοδιότητα

τους περίπου το ένα τέ-

ταρτο των περιοχών Natura

2000, και των οποίων η συ-

νέχεια της λειτουργίας δεν

έχει διασφαλιστεί μετά τις

31 Δεκεμβρίου 2016. Στη

συνέχεια απαιτείται άμεση

και ώριμη συζήτηση για την

κατάρτιση ενός λειτουργι-

κού συστήματος προστα-

τευόμενων περιοχών στη

χώρα που μπορεί να αποτε-

λέσει τη βάση για μία βιώ-

σιμη ανάπτυξη. Τέλος,

απαιτείται η εφαρμογή των

προβλέψεων της νομοθε-

σίας που ενσωματώνει τις

δύο οδηγίες και επιτρέπει

στην Ελλάδα να διασφαλί-

σει το φυσικό της περιβάλ-

λον.

Το αποτέλεσμα αυτής της

συνεδρίασης αποτελεί επιτυ-

χία περισσότερων από

520.000 πολιτών μέσα από

την πανευρωπαϊκή εκστρα-

τεία που σήμανε συναγερμό

για τη φύση, #NatureAlert.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περι-

βάλλοντος και Πολιτισμού Τηλ:

210 3225245, εσωτ. 2

Fax: 210 3225240    

Email: sepi@ellinikietairia.gr    

www.ellet.gr 

Μεγάλη νίκη για τη φύση στην Ευρώπη!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Με την υπ’αριθμόν 905/2015 απόφασιν του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Διαδι-

κασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) διετάχθη η δικαστική εκκαθάριση της κληρονο-
μίας του αποβιώσαντος την 22/08/2012  ΚΛΕΟΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΥΜΗ του Ιωάννη
και της Αικατερίνης,κατοίκου εν ζωη Αγίας Μαρίνας – Αλυκές Κορωπίου Αττι-
κής,οδός Βυζαντίου αριθμός 5,ο οποίος κατέλειπε την με αριθμό 15706/05-01-
2012 δημοσία διαθήκη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Δήμητρας συζ.
Γεωργίου Κόλλια,το γένος Νικ.Κόλια,η οποία έχει δημοσιευθεί με το με αριθ-
μόν 3820/12-10-2012 Πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και
έχει καταχωρηθεί εις τα οικεία βιβλία Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών εις
τον τόμον 3462 και αριθμό 32. ΔΙΟΡΙΖΕΙ ως εκκαθαριστή τον Ιωάννη ΣΚΟΥ-
ΤΑΚΗ του Θεοδώρου, Πολιτικό Μηχανικό,κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Λάμ-
πρου Πορφύρα αριθμ.36 (τηλ. 210/6466383 – 6944/160417) ο οποίος
περιλαμβάνεται εις τον κατάλογον πραγματογνωμόνων ο οποίος τηρείται εις
την Γραμματείαν του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δημοσίευσιν της
παρούσας μία(1) φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας καθώς και σε
μία εφημερίδα,η οποία εκδίδεται εις τον τόπον κατοικίας του ως άνω αποβιώ-
σαντος. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση της παρούσας εις τον ως άνω διορισθέντα
εκκαθαριστή. Επειδή η ως άνω απόφασις εκ παραδρομής ανέφερεν εσφαλμέ-
νως την 22/08/2010 ως ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος Κλεοδήμου
Ζαλούμη, κατόπιν αιτήσεως των κληρονόμων αυτού εξεδόθη η υπ’
αριθμ.380/2016 απόφασις του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Εκουσία Δικαιοδοσία)
με την οποίαν διωρθώθη η ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος Κλεοδήμου
Ζαλούμη του Ιωάννη εις την ορθήν τοιαύτην 22/08/2012.  

Πειραιεύς 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

NΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   13-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  313/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Τροποποίηση
άρθρου 9 του κανονισμού ύδρευσης
(Αρ. Αποφ. ΔΣ  135/1995) με τίτλο
"Αξία νερού που καταναλώθηκε -
Λογαριασμοί  και προσθήκη της κα-
τηγορίας "Τρίτεκνοι" στις κατηγο-
ρίες τιμολόγησης’.
Στο Κορωπί στις 13    Δεκεμβρίου
του έτους  2016  κατά την 33η συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του άρθρου 9 του
κανονισμού ύδρευσης με τίτλο
«Αξία νερού που καταναλώθηκε –
Λογαριασμοί», της υπ’ αρ. 135/1995
απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου, με την προσθήκη των κατηγο-
ριών “Τρίτεκνοι”  και “Μονογονεϊκές
οικογένειες”.       
• Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της βρίσκεται αναρτημένη στο
Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΤΕΛΟΣ 5% ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ από την

πρώτη Ιανουαρίου 2017

στους συνδρομητές στα-

θερής τηλεφωνίας. Σύμ-

φωνα με εγκύκλιο του Γεν.

Γραμματέα Εσόδων Γ. Πι-

τσιλή, το τέλος θα είναι

αναλογικό και θα επιβάλ-

λεται επί κάθε μηνιαίου λο-

γαριασμού σύνδεσης  με

πρόσβαση σε υπηρεσίες

φωνής ή/και ευρυζωνικής

πρόσβασης (internet). 
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την ημερίδα που

πραγματοποίησε το Ενιαίο Πατριωτικό Μέτωπο

(Ε.ΠΑ.Μ) την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Τι-

τάνια στην Αθήνα, με πολύ καλή οργάνωση, εκλεκτούς

ομιλητές και μεγάλη συμμετοχή. Παρουσιάστηκαν δε

προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος  και

αναλύθηκαν σε βάθος τα αίτια που το προκαλούν.

Συγκλονιστικά στοιχεία αναφορικά με το παγκόσμιο ζή-

τημα του μεταναστευτικού – προσφυγικού, παρουσίασε

ο γενικός γραμματέας του ΕΠΑΜ Δ. Καζάκης.

Κοινή συνισταμένη, της πλειοψηφίας των ομιλητών η

εφαρμογή των Διεθνών Κανόνων, ενώ το όλο ζήτημα,

τη διαχείριση στα σύνορα, πρέπει να την αναλάβει η

Ύπατη αρμοστεία. Παράλληλα, προτάθηκε, ακόμη και το

γεγονός της μεταφοράς των προσφύγων σε ευρωπαϊ-

κές χώρες, με ελληνικά πλοία. 

Αυτή τη στιγμή, το 11% του  παγκόσμιου του πληθυσμού

εμπλέκεται σε πολεμικές συρράξεις, είπε ο ο Γ.Γ. του

ΕΠΑΜ Δημ. Καζάκης και πρόσθεσε: «Η ανησυχία μεγα-
λώνει ακόμη περισσότερο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις
του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις
οποίες, οι πολεμικές επιχειρήσεις των αμερικανών θα
επεκταθούν σε ακόμη 15 χώρες, κυρίως της υποσαχά-
ριας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής». Αυτό, σύμ-

φωνα πάντα με τον ίδιο, σημαίνει νέος μαζικός εκτοπι-

σμός εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι θα μεταφερ-

θούν στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε ο Δ. Καζάκης, οι

μετανάστες είναι παρόντες σε όλες τις χώρες του κό-

σμου. Το 2015 o αριθμός ξεπέρασε τα 245 εκατομμύρια! 

Και ποιος ο βασικός λόγος αυτού του δράματος; Η βού-

ληση και απόφαση των ισχυρών να αυξήσουν τα κέρδη

μέσω της  ελαχιστοποίησης του μισθολογικού κόστους

με τα φθηνά εργατικά χέρια των μεταναστών.

Ενδιαφέρον έχει και το σύνολο των στοιχείων για το

θέμα που παρουσίασε ο Δ. Καζάκης: Το 4,4% του παγ-

κόσμιου εργατικού δυναμικού είναι μετανάστες. Από το

σύνολο των μεταναστών, το 73,8% δουλεύει και εξ´

αυτών πάνω από το μισό δουλεύει σε υπηρεσίες. Το δε

52% των εργαζομένων είναι στην Αμερική. Και το κυριό-

τερο. Που απασχολούνται οι μετανάστες; ο κύριος

όγκος βρίσκεται στην παροχή υπηρεσιών. Το 71% των

εργαζομένων μεταναστών είτε είναι οικιακοί βοηθοί είτε

απασχολούνται σε οποιαδήποτε παρασιτική υπηρεσία. 

METANAΣΤΕΥΣΗ

Σύγχρονα αίτια - Συνέπειες

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Aπό την υπόμνηση και μόνον, των ιστορικών αυτών γεγο-

νότων βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι μετακινήσεις

- μεταναστεύσεις δυσανάλογα μεγάλων πληθυσμών, δια-

φορετικών βαθμίδων και αντιλήψεων πολιτισμών, συνεπι-

φέρει αναπόδραστα βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των

ετερώνυμων πληθυσμών.

Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν η μετανάστευση - μετοίκηση

αφορά ή μεμονωμένα άτομα ή μικρό αριθμό μεταναστών,

σταδιακά και οργανωμένα από πλευράς της χώρας υποδο-

χής. Τότε οι μετανάστες συνηθέστατα ενσωματώνονται

στην κοινωνία υποδοχής, διατηρώντας κάποια αβλαβή και

εξασθενημένα, συνήθως, στοιχεία, των παραδόσεών τους.

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο μάλιστα, να διοχετεύουν

στοιχεία του πολιτισμού τους, στην κοινωνία της χώρας

υποδοχής, αν αυτά είναι ελκυστικά ή και υπερτερούν των

εγχώριων αντίστοιχων. Αυτό είναι ένα θετικό φαινόμενο

πολιτισμικής εξέλιξης - πρόσμιξης ή επιρροής.

Εθνολογική νόθευση και γεωπολιτικοί στόχοι

Στην τρέχουσα μεταναστευτική κρίση δεν εμπίμπτει κανένα

από τα παραπάνω ιστορικά παραδείγματα. Ούτε βίαιη ει-

σβολή έχουμε, ούτε όμως μετακίνηση ομώνυμων πληθυ-

σμών ή περιορισμένης κλίμακας εισροή μεταναστών.

Έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα πλημμυρίδας ει-

ρηνικής εισβολής εξαθλιωμένων και καταδιωγμένων αν-

θρώπων, από την κόλαση των πολέμων, με μια μεγάλη

αναλογία παιδιών και εφήβων, αλλά και “ξενιστών”. Εισβάλ-

λουν χωρίς τη δική τους υπαιτιότητα ή επιθυμία. Φοβισμέ-

νοι, αλαφιασμένοι, εξαναγκασμένοι και εξαπατημένοι. Άρα

ανεύθυνοι! Ποιά όμως είναι τα αίτια αυτής της εκρηκτικής

μεταναστευτικής κρίσης; Ποιοι είναι υπέυθυνοι; Ποιο είναι

το “κινούν αίτιον”. Είναι ένα απλό “αστυνομκό” πρόβλημα.

Ποιός υπέθαλψε και εξέθρεψε τους πολέμους στη Συρία,

στο Ιράκ, στο Αφρανιστάν, στη Λιβύη και τις συρράξεις

στην Αφρική; Ποιοί επιδιώκουν και τι έχουν να κερδίσουν

αυτοί που προκάλεσαν όλο αυτό το δράμα με άμεσα και πα-

ρεπόμενα θύματα;

Την απάντηση τη δίνει ο Γεν. Διευθυντής του Συμβουλίου της

Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικο-στρατιωτι-

κών υποθέσεων Σερ Ρόμπερτ Κούπερ: «Η δημιουργία κρατών,

ως στόχος της εξωτερικής πολιτικής, λέει, αποτελεί [...] μέρος

της ημερήσιας διάταξης»4, ώστε με τον κατακερματισμό να

ελέγχονται ευχερέστερα, να υποδαυλίζονται διενέξεις και

προστριβές, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή τους (πολιτική

του “διαίρει και βασίλευε”).

Για να επιτευχθεί αυτό, όπως ο ίδιος γράφει, «...κύρια
μορφή σύγκρουσης είναι ο εμφύλιος πόλεμος και βασικές
αιτίες επέμβασης είναι οι εσωτερικές διαμάχες και τα αν-
θρωπιστικά θέματα»:::

Να λοιπόν που  “χωράει” η Γιουγκοσλαβία του ‘90, το Αφ-

γανιστάν από το δεκαετία του ‘80 και δώθε, η Λιβύη, η

Συρία και η περίφημη Αραβική Άνοιξη! Και βέβαια το προ-

σφυγικό που μας κατακλύζει εμάς περισσότερο και την

Ε.Ε. γενικότερα, που δεν θα τη γλυτώσει με τους φράχτες

που υψώνει. “Με τους τρόπους αυτούς θέματα εσωτερικής

πολιτικής μετατρέπονται σε θέματα διεθνούς διαπραγμά-

τευσης και επέμβασης της επικυρίαρχης μεγάλης δύνα-

μης”, (των ΗΠΑ δηλ., της Γερμανίας και των κολαούζων

τους).

Εξ’ άλλου, ο ίδιος παραδέχεται πως «Η ουσία της παγκο-
σμιοποίησης είναι πως σταδιακά καταργείται ο διαχωρι-
σμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών συμβάντων».
Ειδικότερα για τους μετανάστες - πρόσφυγες, λέει, ο σερ

Ρόμπερτ Κούπερ «Κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, οι ξένοι
καταφθάνουν με βίαιο και απροκάλυπτο τρόπο· ενώ σε πε-
ριόδους ειρήνης η άφιξή τους είναι λιγότερο δραματική και
η παρουσία τους όχι τόσο αδιάκριτη, αλλά τα αποτελέ-
σματα μπορεί να είναι το ίδιο μακρόπνοα»5. Η εθνολογική

νόθευση και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Ο Σερ Ρ. Κούπερ, δηλ. η Κομμισιόν της Ε.Ε., που υποστη-

ρίζει απερίφραστα την επικυριαρχία των ΗΠΑ, είναι από-

λυτα σαφής. 

Και μόνον μ’ αυτά τα λίγα που αναφέραμε, από εγκυρότατη

πηγή, νομίζω ότι δόθηκε σαφής απάντηση στα ερωτήματα

που θέσαμε.

Κύριος υπαίτιος και αυτουργός ή συνεργός ή ηθικός αυ-

τουργός κατά περίπτωση είναι οι Η.Π.Α. συναυτουργοί κά-

ποιες χώρες της Ε.Ε. πρωτοστατούσας της Γερμανίας.

Σκοπός, ο έλεγχος των ενεργειακών και πλουτοπαραγωγι-

κών πηγών, οι γεωπολιτικές αναδιατάξεις, η εθνολογική και

πολιτισμική πρόσμιξη, ώστε να επέλθει η επιδιωκόμενη διά-

λυση των Εθνών και των εθνικών κρατών - προϋπόθεση για

την επέκταση και εμπέδωση της παγκοσμιοποίησης της κυ-

ριαρχίας του μεγάλου κεφαλαίου. Απώτερος στόχος, η με-

τατροπή των πολλών “κρατών”, σε “πρακτορεία” μιας

παγκόσμιας εταιρειοκρατίας με “πρόθυμες κυβερνήσεις”,

“υπαλλήλων”, για τον έλεγχο και τη χειραγώγιση των ομο-

γενοποιημένων λαών και τη μετατροπή των πολιτών σε πε-

λάτες - κατευθυνόμενους καταναλωτές  και  διαβαθμισμέ-

νους φθηνούς παραγωγούς  και εργαλεία τους, η παγκο-

σμιοποίηση, η στρατιωτική και οικονομική ισχύς, η οργανω-

μένη και καλά εξοπλισμένη διπλωματία τους. Αναγκαίοι

σύμμαχοι, οι “πρόθυμοι” και οι ριψάσπιδες των επιμέρους

χωρών, που αποτελούν την 5η φάλαγγα του διεθνούς κε-

φαλαίου. Να προσθέσω και τους αθέλητους “συμμάχους” -

στυλοβάτες: οι ανόητοι, οι αδιάφοροι, οι αμέτοχοι, οι “ξέ-

γνοιαστοι”, που λέει ο Παλαμάς, για να προσθέσει πως

“τους πρέπει να ‘ναι δούλοι”.

Υπάρχει τρόπος, για την αντιμετώπιση αυτών των ορατών

πλέον κινδύνων που ελλοχεύουν σ’ αυτή την πολυπληθή

και άτακτη μετακίνηση ετερογενών, και ετερόκλητων πλη-

θυμσών, για τις χώρες υποδοχής και ιδιαίτερα την Ελλάδα;

Για την Ελλάδα, η “ανησυχία για το μέλλον της λαμβάνει
υπαρξιακό χαρακτήρα, αφού η μεταναστευτική καταιγίδα
σε συνδυασμό με τον συνολικό πληθυσμό της, την υπογεν-
νητικότητα, τις εθνικές απειλές που την περιστοιχίζουν και
την πεπερασμένη αφομοιωτική της ικανότητα, ειδικά για
τους Μουσουλμάνους, που αποτελούν τη σντριπτική πλει-
ονότητα των μεταναστών, συνθέτουν ασταθές εκρηκτικό
μίγμα του οποίου οι επιπτώσεις άπτονται των συμφερόντων
επιβιώσεως του έθνους»3.
Επιβάλλεται να ανακοπεί και αντιστραφεί αυτή η κατά-

σταση με γνώμονα το ανθρωπιστικό πνευμα, το σεβασμό

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά και το εθνικό συμφέ-

ρον.

Είναι δύσκολο το μίγμα, αλλ’ εφικτό. Ούτε να μεταβλη-

θούμε σε απάνθρωπους ρατσιστές, ούτε όμως να μετατρέ-

ψουμε τη χώρα μας σε “ξέφραγο αμπέλι”. Το

μεταναστευτικό και κυρίως οι εισαγόμενοι αλλοδαποί με-

τανάστες δεν προσφέρονται για κομματική ή ψηφοσυλλε-

κτική εκμετάλλευση.

Συμπερασματικά, το κράμα όσων ανέφερα δημιουργεί μια

ζοφερή εικόνα με χρονικό ορίζοντα μικρότερο των 30 ετών,

για αφελληνισμό του ελλαδικού χώρου. Μαζί με τα μνημό-

νια, την αφαίμαξη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας,

την αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών και την

εξαθλίωση των Ελλήνων, μια νέα άλωση χειρότερη της

Κωνσταντινούπολης είναι ορατή· μια άλωση και μια λεηλα-

σία εταιρικών συμφερόντων προσομοιάζουσα προς την

Ομηρική Τροία, όπου ο ελληνισμός της νέας διασποράς θα

θυμίζει την Αινειάδα του Βιργιλίου, οι δε εναπομείνατες

στα πάτρια ιστορικά και όμορφα εδάφη μας θα παίζουν το

ρόλο Βρυσιίδων και Χρυσιίδων και σύγχρονων σκλάβων

μαζί με τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς και τους Αλβα-

νούς, που θα ‘ναι αργά πλέον ν’ αντισταθούν.

Υπάρχει τρόπος αντίστασης σ’ αυτή την τερατώδη, δαιμό-

νια και άψογα οργανωμένη συνωμοσία; Ναι, και μας το δι-

δάσκει η ιστορία και η φιλοσοφία μας, που τεχνηέντως

υποβαθμίσαμε και εν πολλοίς αγνοούμε. 

Υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει θάρρος και θυσίες! Θάρρος

και αποφασιστικότητα! Θάρρος, σκληρή εργασία και αυ-

ταπάρνηση!

Θαρσείν χρη!

Κώστας Βενετσάνος

Βραδυφλεγής βόμβα το Μεταναστευτικό Ζήτημα

Επίκαιρη Ημερίδα από το Ε.ΠΑ.Μ.
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ζητείστε την
ΕΒΔΟΜΗ και

στα περίπτερα
ή γίνετε 

συνδρομητές 
να έρχεται

στην 
πόρτα σας
6937153052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, .19/12/2016
Αριθ. Πρωτ: 35339

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –  ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ  διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης  τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη

προμηθευτή για την προμήθεια, μετα-
φορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση
και παράδοση έτοιμου για χρήση,
συνθετικού χλοοτάπητα επιφανείας
7.115 τμ (γήπεδο Δ.Κ. Άγιου Στεφά-
νου), περιλαμβανομένων των απαι-
τούμενων εργασιών διαμόρφωσης –
συμπλήρωσης της υπάρχουσας και
απαιτούμενης υπόβασης όπως αυτά
προσδιορίζονται με την 14/2016 με-
λέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €120.955,00 πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών: 23/12/2016. Καταλυτική

ημερομηνία  υποβολής προσφορών
02/02/2017 και ώρα 15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%
επί του συνόλου της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.
με λήξη ισχύος τουλάχιστον για έξι (6)
μήνες από την επομένη της καταλυτι-
κής ημερομηνίας υποβολής προσφο-
ρών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν  από την ιστοσε-
λίδα του Δήμου (www.dionysos.gr). Αρ-
μόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος
Μυλωνάς (τηλ. 2132030623) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”
Ημ/νια: 06/12/2016

Αρ. Πρωτ. 4134

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης  Λαυρεωτικής  ανακοι-
νώνει ότι προκηρύσσεται ανοιχτός,
μειοδοτικός διαγωνισμός για τη:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017», με κριτήριο κατακύρωσης τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Προϋπολογισμός μελέτης: 219.969,96€

Φ.Π.Α   24% : 52.792,79€
――――――――――――――――
Σύνολο: 272.762,75€

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγημένη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να έχουν εγγραφεί
στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλε-
κτρονικά με την ανάρτηση της διακή-
ρυξης στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και στο Κεν-

τρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Το
πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα
συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική
μορφή) διατίθεται επίσης και στο δια-
δίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.deyathl.gr 
Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυ-
ξης στην διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 06-
12-2016 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 30073
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών είναι η 29-12-2016 και
ώρα 20:00 μ.μ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται το ποσό των: 4.400,00
ευρώ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στη Τε-
χνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ,
(Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη), τηλ. 22920
22109, Δρούμπουλα Αθηνά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. 
Λαυρεωτικής

Κρητικός Σταύρος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Κυριακή Δημητριάδου, Τηλέφωνο: 213-20 23 893, Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  19/12/2016   /   Αρ. Πρωτ.: 37795                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 5ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 5ετούς διάρκειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  (Α.Μ. 111/2016).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 404.884,80 €.
CPV: 66114000-2, 50300000-8
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 05/01/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα : 27/01/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03/02/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο μίας ή και περισσότερων
ομάδων (Α & Β) των υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής
σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 302.520,00 6.050,40 ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 24.000,00 480,00 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β 326.520,00 6.530,40 ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr → εφημερίδα
της υπηρεσίας → Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ-
ΣΜΩΝ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ» καθώς και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  16-12-2016  /   Aρ. Πρωτ.:  51266

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής επί του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της με α/α 137/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 179.999,08€  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και αναλυτικά 69 διαφορετικά είδη προϊόντων και εργασιών.
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 ηλεκτρο-
νικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα και τα είδη εργασιών
της μελέτης. 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα  16-1-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) ερ-
γάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθε-
σμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 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 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 21-12-2016 Πέμπτη 22-12-2016 Δευτέρα 16-1-2017
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Ώρα 10:30 π.μ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 30361
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ cpv Κ.Α. ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2016 και ως  συνεχιζόμενο το 2017 77310000-6, 45232121-6, 35-6262.027 179.999.08

03451000-6, 03451300-9,
03452000-3, 03111000-2,
14212400-4, 34928460-2,
43325000-7       

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους ανωτέρω  κωδικούς  του προϋπολογισμού του
Δήμου (υπ’ αριθ.454/2016 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 αυ-
τόματα 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 Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 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 πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.903.20 €
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται
στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 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   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Δ/νση Υπ. Δόμησης 
Τμήμα: Πολεοδομικών Εφαρμογών
Βασ. Κων/νου 25 ,  16672, Βάρη
Πληροφορίες: Σταματελάτου Μ.
Τηλ. 213 2030482
Fax¨213 2030456
Βάρη 14/12/2016
Αρ. Πρωτ. 753

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βου-
λιαγμένης ανακοινώνει ότι με την υπ’
αριθμ. 529/2016 Απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου αποφασίστηκε η έγκριση
της “Πολεοδομικής μελέτης τροπο-
ποιήσεων στην περιοχή Λαθούριζας,
του Δήμου Βάρης”, καθώς και η
ανάρτηση αυτής. Η ανάρτηση θα
λάβει χώρα στο κοινοτικό κατάστημα
της Βάρης (Βασ. Κων/νου 25 Βάρη),
από 09.01.2017 έως 27.01.2017. Κα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτή-
τες να λάβουν γνώση και να
εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις εντός
15 ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσης.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655  -  press@ebdomi.com
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ
Πωλούνται μουσικά όρ-

γανα ελαφρώς μεταχει-

ρισμένα. 

Τηλ. 210 8992.156

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Βούλα, 21.12.2016
Αριθ. Πρωτ.:     51758

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
O Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης διακηρύσσει, την με Ανοικτή Δια-
δικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας
179.803,89€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N. 4412/ 2016
(Α΄147) και την υπ’ αριθμόν 133/2016
μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από ιδίους πόρους, λόγω του
ότι είναι ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ και έχει εν-
ταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με
τον Κ.Α. 20-7325.010, με πίστωση
έτους 2016: 179.803,89€ . Προκατα-
βολή δεν θα χορηγηθεί. 
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονο-
μική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα υποβληθεί με το σύστημα: με επι-
μέρους ποσοστά έκπτωσης της παρα-
γράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην τάξη:  Α2, 1η, 2η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης. 
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς και σε: 
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομι-
κός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1
ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). 
Τόπος και χρόνος παράδοσης προ-
σφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχ-
θεί στις 02/02/2017, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης
προσφορών) στο Δημοτικό Κατά-
στημα  που στεγάζονται τα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας  (οδός Β.
Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη,
ισόγειο). Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι έξι (6) μήνες. 
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των Δύο χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ (2.900,00  ευρώ), η οποία απευ-
θύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστο-
λές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές,
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των 6 μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι 02/09/2017 . 
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα

της σύμβασης στην ιστοσελίδα του
Δήμου  HYPERLINK
"http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan-
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon"http://www.vvv.gov.gr/index.
php/planning-texniki-ipiresia/tmima-
meleton-kai-ergon. Ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να
λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης στα γραφεία της Αναθέ-
τουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες
και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να παραλάβουν τα παρα-
πάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμ-
βάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την
Αναθέτουσα Αρχή, τη δαπάνη της τα-
χυδρομικής αποστολής τους. Η Ανα-
θέτουσα Αρχή αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελλη-
νικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εται-
ρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγ-
καιρη άφιξη τους στον ενδιαφερό-
μενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, οι Αναθέτουσες Αρχές πα-
ρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύ-
ναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδια-
γραφές και οποιαδήποτε σχετικά δι-
καιολογητικά, το αργότερο έως την
Παρασκευή 27/01/2017. 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχ-
θεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης
Ανοικτής Διαδικασίας για την ανά-
θεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων
της ΕΑΑΔΗΣΥ και εγκρίθηκε από την
οικονομική επιτροπή με την υπ. αριθμ.
Απόφ. 485/2016 και αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 6ΞΨΒΩΨΖ-Ν7Ψ .
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική  Επι-
τροπή.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
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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  /  http://www.vvv.gov.gr  /  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  20-12-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  51618

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑ-
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 134/2016
μελέτης της Δ/νσης Διοικητικού, προϋπολογισμού 82.162,44€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑ Α Δήμος ΒΒΒ 19.958,40 € 4.790,02 € 24.748,42 € 
ΟΜΑΔΑ Β ΞΕΝΩΝΑΣ 2.788,88 € 669,33 € 3.458,21 € 
ΟΜΑΔΑ Γ ΟΑΠΠΑ 12.072,34 € 2.897,36 € 14.969,70 € 
ΟΜΑΔΑ Δ Α/θμια 20.160,94 € 4.838,63 € 24.999,57 € 
ΟΜΑΔΑ Ε Β/θμια 11.279,47 € 2.707,07 € 13.986,54 € 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΑ 66.260,03 € 15.902,41 € 82.162,44 € 
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  134/2016 και την με
αρ. Πρωτ. 51284/19-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΗΠΕΩΨΖ-ΖΙ4) σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα  να καταθέσουν προσφορά  ανά ομάδα επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων
ειδών ανά ομάδα. 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή 20-1-2017 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργά-
σιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθε-
σμία 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 Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Παρασκευή 23-12-2016 Παρασκευή 23-12-2016 Παρασκευή 20-1-2017 
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 10:30 π.μ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 30197
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων (Δήμου και Νομικών Προσώπων) : 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ K.A ΠΟΣΟ

10-6634.007 24.800,00€
Ο.Α.Π.Π.Α. 15-6634.002 5.000,00€

15-6634.004 10.000,00€
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 20-6634.001 3.500,00€
Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25.000,00€
Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 14.000,00€
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους ανωτέρω  κωδικούς  του προϋπολογισμού 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυ-
τόματα 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 Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (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 1.325,20 € ή για κάθε ομάδα δε τα αντίστοιχα ποσά :
Ομάδα Α : 399,17 € Ομάδα Β : 55.78 € Ομάδα Γ : 241,45 €
Ομάδα Δ : 403,22€ Ομάδα Ε : 225,59€
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται
στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
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 ηλεκτρονικών
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

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩ-
ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Βούλα  , 21-12-2016
Αριθ. Πρωτ.: 51684

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
O Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης διακηρύσσει, την με Ανοικτή Δια-
δικασία, επιλογή Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 180.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχ-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με
αριθμό 46/2016 Μελέτη της Τ.Υ.). 
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδο-
τείται από Σ.Α.Τ.Α. 2016 με τον Κ.Α.
30-7425.001 , με πίστωση έτους
2016: 180.000,00€ . Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί. 
Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδι-
κασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016
και η οικονομική προσφορά των διαγω-
νιζομένων, θα υποβληθεί με το σύ-
στημα: με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρ-
θρου 95 του Ν. 4412/2016. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Υδραυλικών
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης. 
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-
τος I της ως  άνω Συμφωνίας, καθώς
και σε: 
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομι-
κός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε)
του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώ-
σεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). 
Τόπος και χρόνος παράδοσης προ-
σφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 26/01/2017, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
που στεγάζονται τα γραφεία της Τε-
χνικής Υπηρεσίας  (οδός Β. Κωνσταν-
τίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο). Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες. 
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμ-
μετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των Δύο χιλιάδων εννιακοσίων
πέντε ευρώ (2.905,00  ευρώ), η οποία
απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επι-
στολές συμμετοχής δεν γίνονται
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μι-
κρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών,
από την ημερομηνία δημοπράτησης
δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλά-
χιστον μέχρι 26 /11/2017. 
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του

έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης. 
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύ-
θερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-
κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan-
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά
του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντί-
γραφα αυτών με δαπάνες και φρον-
τίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία
και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεν-
νόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής
τους. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελλη-
νικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εται-
ρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Εφό-
σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι Αναθέ-
τουσες Αρχές παρέχουν σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης το
έντυπο οικονομικής προσφοράς, συμ-
πληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
έως την Τετάρτη 25/01/2017 και ώρα
13.00μμ.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοι-
κτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δη-
μοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ. Η Διακήρυξη έχει εγκριθεί
με την υπ’άρ 507/19-12-2016 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
(ΑΔΑ:ΨΥ5ΧΩΨΖ-8ΕΩ.). Η παρούσα πε-
ρίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την
αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος



20 ΣΕΛΙΔΑ -  24  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                            ΕΒΔΟΜΗ

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

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

Εδώ και χιλιάδες χρόνια η ελιά και ο καρπός της «ζει»

στην περιοχή της Μεσογείου. Το πολύτιμο αυτό δώρο

της φύσης είναι μια ζωντανή κληρονομιά, που συνδέε-

ται με πολλούς τομείς της ζωής μας. Το ελαιόλαδο τρέ-

φει, συντηρεί, προστατεύει, τονώνει, θεραπεύει,

εμπνέει. Αξίζει λοιπόν να το γνωρίσουμε και να μά-

θουμε την ανεκτίμητη αξία του για τη διατροφή, την

υγεία, τον πολιτισμό μας. 

Τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης ελαιόλαδου θεωρούν-

ται ξεχωριστό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής με-

σογειακής διατροφής. Για αιώνες, το ελαιόλαδο είναι

στην Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες γνωστό για

τις θεραπευτικές και θρεπτικές ιδιότητές του. Η χρήση

του ελαιόλαδου επεκτείνεται τώρα πέρα από την πε-

ριοχή της Μεσογείου. Δεν έχει προστατευτική επί-

δραση μόνο κατά του καρκίνου, ειδικά του εντέρου, του

ορθού και του μαστού, αλλά μειώνει σημαντικά τη θνη-

σιμότητα από τις καρδιακές παθήσεις, λόγω των υψη-

λών επιπέδων του σε λιπαρά οξέα και πολυφαινολικες

ενώσεις.

Οι διαφορετικές χώρες και περιοχές στη λεκάνη της Με-

σογείου έχουν τις διατροφικές παραδόσεις τους, αλλά σε

όλες τους το ελαιόλαδο καταλαμβάνει μια σημαντική

θέση. Από μια άποψη, το ελαιόλαδο είναι σημαντικό, όχι

μόνο επειδή έχει τόσες ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και

επειδή διευκολύνει την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων

λαχανικών και οσπρίων υπό μορφή ακατέργαστων σαλα-

τών και μαγειρεμένων τροφίμων.

Στην Ιταλία και την Ισπανία όπου το ελαιόλαδο είναι

βασικό είδος στη διατροφή, η εμφάνιση του καρκίνου

του μαστού είναι χαμηλότερη από αυτή στη Βόρεια

Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη. Οι Ελληνίδες, που κα-

ταναλώνουν περίπου 42% της θερμιδικής τους ενέρ-

γειας ως λίπος, κυρίως από το ελαιόλαδο, έχουν

χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του μαστού από τις γυ-

ναίκες στις ΗΠΑ, των οποίων η πρόσληψη ενέργειας

από το λίπος είναι περίπου 35%.

Το ελαιόλαδο μπορεί να καταναλωθεί σαν φυσικό ανε-

πεξέργαστο προϊόν, γνωστό σαν έξτρα παρθένο ελαι-

όλαδο, ή σαν ραφιναρισμένο προϊόν.

Το παρθένο ελαιόλαδο και το ραφιναρισμένο ελαι-

όλαδο, διαφέρουν λίγο στη σύνθεση. Το μονοακορεστο

ελαϊκό οξύ (C18:1) είναι το κύριο συστατικό, αλλά

υπάρχουν θρεπτικά σχετικές συνεισφορές από το κο-

ρεσμένο παλμιτικό οξύ (C16: 0) και το απαραίτητο πο-

λυακόρεστο λινελαϊκό οξύ (C18:2), ενώ μόνο ένα μικρό

ποσοστό λινολενικού οξέος (C18:3) είναι παρόν. Το πο-

σοστό του λινελαϊκού οξέος, που είναι ειδικά επιρρε-

πής σε ανεπιθύμητη οξείδωση από διάφορες

διαδικασίες, τείνει να είναι υψηλότερο στα ελαιόλαδα

από τις νοτιότερες και θερμότερες περιοχές της Με-

σογείου έναντι των ελαιόλαδων από άλλες περιοχές.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ελιές και το ελαιόλαδο πε-

ριέχουν άφθονα αντιοξειδωτικα (Tυδροξυτυροσόλης,

τυροσόλης) δύο από τα πλέον μελετημένα φαινολικά

συστατικά του ελαιολάδου, που απορροφώνται από

τον οργανισμό, ακόμα και με μέτρια κατανάλωση.

Και οι ελιές και το ελαιόλαδο περιέχουν μικρότερα πο-

σοστά άλλων ενώσεων που είναι αντικαρκινικές καθώς

επίσης και το ανθεκτικό στην υπεροξείδωση, ελαϊκό

οξύ. Είναι πιθανό ότι η κατανάλωση ελιών και ελαιόλα-

δου στη νότια Ευρώπη να αντιπροσωπεύει τα ευεργε-

τικά αποτελέσματα στην υγεία της μεσογειακής

διατροφής. Έρευνες σε πειραματόζωα και in vitro με-

λέτες προτείνουν ότι οι φαινόλες του ελαιόλαδου είναι

αποτελεσματικά αντιοξειδωτικές.

Η μεγάλη κατανάλωση έξτρα- παρθένου ελαιόλαδου,

που είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε φαινολικά αντιοξειδω-

τικα, προσφέρει ιδιαίτερη προστασία ενάντια στον καρ-

κίνο, τις στεφανιαίες καρδιακές παθήσεις και τη

γήρανση με την παρεμπόδιση του οξειδωτικού στρες.

Οι λιγνανες αποτελούν μια σημαντική συμβολή στο

φαινολικό μέρος του ελαιόλαδου και επομένως μπορεί

να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στην υγεία

προωθώντας τα αποτελέσματα της μεσογειακής δια-

τροφής. Οι λιγνανες είναι ένας τύπος φυτό-οιστρογό-

νων. Πέπτονται στο παχύ έντερο και μετατρέπονται σε

ενώσεις που θεωρούνται ότι δρουν προστατευτικά

ενάντια στον καρκίνο.    

Συμπερασματικά, θα συγκρατήσουμε ότι το ελαιόλαδο,

όταν καταναλώνεται με μέτρο, φαίνεται να είναι ιδιαί-

τερα ωφέλιμο για την υγείας μας ιδιαίτερα για την καρ-

δία, τα αγγεία και για την καταπολέμηση του καρκίνου

και της γήρανσης.

Αγγελική Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr

Το ελαιόλαδο προστατεύει και τονώνει τον οργανισμό Προστατέψτε την υγεία

σας από τις καταχρήσεις

των γιορτών

Η ποικιλία των γευμάτων και η γιορτινή διάθεση

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πα-

ρασύρουν τους περισσότερους από εμάς σε κα-

τανάλωση πολλών και λιπαρών γευμάτων,

αυξημένη χρήση αλατιού και καρυκευμάτων.

Σε ομάδες ασθενών όπως οι καρδιοπαθείς -και

ιδιαίτερα σε εκείνους με έμφραγμα ή με καρ-

διακή ανεπάρκεια- καθώς και υπερτασικούς ή

άτομα με υψηλή χοληστερίνη -την περίοδο των

γιορτών- πληθαίνουν τα περιστατικά επιδείνω-

σης της υγείας τους και μάλιστα αναγκάζονται

πολλές φορές να αναζητήσουν εσπευσμένα ια-

τρική φροντίδα.

Ειδικά για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-

κεια είναι αποφασιστικής σημασίας ο έλεγχος

του βάρους και ο περιορισμός του αλατιού,

καθώς η κατανάλωση άλατος ευνοεί την κατα-

κράτηση υγρών, που επιβαρύνει ανυπολόγιστα

την καρδιά, προκαλεί δύσπνοια και οίδημα. 

Επομένως η αποφυγή τροφίμων με εμπλουτι-

σμένο αλάτι, αλλά και τροφών με κρυφές πηγές

αλατιού, όπως είναι τα τυριά, οι ξηροί καρποί και

το ψωμί πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραι-

ότητα, ενώ αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται

διά ροπάλου η πρόσθεση επιπλέον αλατιού.

Ταυτόχρονα θα βοηθήσει ιδιαίτερα, αν επιλέ-

ξουμε προσεκτικά ένα πιο άπαχο κρέας (π.χ.,

πουλερικά), σε συνδυασμό με την κατανάλωση

λαχανικών και τον περιορισμό των γλυκών.

Τέλος και το ποτό πρέπει να καταναλώνεται με

μέτρο και ιδιαίτερα εκείνα τα ποτά που έχουν

υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη.

Από τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι είναι

αποφασιστικής σημασίας να ελέγξουμε την πο-

σότητα και την ποιότητα των γευμάτων μας

κατά την εορταστική περίοδο, ώστε να μην επι-

βαρύνουμε ανυπολόγιστα την υγεία μας.
Στέφανος Γρ. Φούσας, 

Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας  

MD, FESC, FACC
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Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρης Βούλας και ο Αθλητικός

Ομιλος Αρης 2006, πραγματοποίησαν εκδήλωση στην

οποία βράβευσαν τους αθλητές που διακρίθηκαν το

2016, τους προπονητές, τους μαθητές που εισήχθησαν

σε πανεπιστήμια, αλλά και βετεράνους αθλητές.

Αθλητές στην Επιτραπέζια αντισφαίριση και στο Ποδό-

σφαιρο.

Μαθητές Δημοτικών Σχολείων που έλαβαν μέρος στα

τουρνουά των σχολείων.

Την εκδήλωση συντόνιζε το μέλος του Δ.Σ. του Αρη

Βούλας Αγγελος Μακρής.

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος χαιρέτισε την εκδή-

λωση, και ανακοίνωσε ότι σε δύο χρόνια το γήπεδο θα

εκσυγχρονιστεί και θα είναι έτοιμο.

Βραβεύσεις και έπαινοι στον Αθλητικό Σύλλογο Αρη Βούλας

O προπονητής του Αρη επί επτά συνεχή χρόνια, Κώστας
Κωστόπουλος, βραβεύθηκε για το έργο του. Σήμερα προ-
πονεί στην Εθνική Ομάδα.

Βραβεύθηκαν οι Παλαίμαχοι ποδοσφαίρου.

Αναμνηστική φωτογραφία των εκπαιδευτικών των σχο-
λείων, που συνεργάζονται άψογα με τον Άρη Βούλας για
την καλύτερη άσκηση των παιδιών.
Από αριστερά η διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Βούλας
Αλ. Μαρκοπούλου, το μέλος του Δ.Σ. του Αρη Αγγελος
Μακρής, ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Βούλας Αθαν.
Πάστρας και η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Βούλας
Ασημ. Αντωνοπούλου.

Βραβεύθηκε η Πρωταθλήτρια ομάδα Βετεράνων του
Δήμου 3Β για την άνοδό της στη Β’ κατηγορία. Ο Στ. Τσαλ-
δάρης αριστερά κάνει την απονομή και στη συνέχεια οι:
Αγγελος Μακρής, Ρένα Φυλακούρη, Ανδρέας Δελακού-
ρας. Από την ομάδα απουσιάζουν δικαιολογημένα ο Στ.
Πλακαντωνάκης και ο Αρτ. Πεχλιβανίδης.

Μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, μιας άλλης υγιούς επο-
χής, σε μια συγκινητική εμφάνιση: Διονύσης Μερκάτος
(βόλεϊ), Νίκος Γεωργόπουλος (στίβος), Τότης Φυλακούρης
(ποδόσφαιρο).

Οι σημερινοί προπονητές του Αρη.

Βραβεύθηκαν οι αθλητές του Αρη, που εισήχθησαν στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας με την διευθύντρια Ασημ.
Αντωνοπούλου, ήρθε 1ο στο τουρνουά Ποδοσφαίρου Δη-
μοτικών Σχολείων.

Βραβεύθηκε ο Γιάννης Φαμέλης, επί σειρά ετών ποδοσφαι-
ριστής στον Αρη Βούλας.
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Ηταν μόλις πριν από λίγους μήνες όταν ο εκ των υποψη-

φίων για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Συνομο-

σπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) Σλοβένος Αλεξάντερ

Τσέφεριν στην προεκλογική του εκστρατεία είχε ως βασικό

σύνθημα το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ των λεγόμενων

ισχυρών και ανίσχυρων ομάδων στο ευρωπαϊκό ποδό-

σφαιρο. Σε μια UEFA στιγματισμένη από τις προηγούμενες

αποκαλύψεις για διαφθορά παραγόντων της, που έφθαναν

μέχρι την κορυφή της ηγεσίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαί-

ρου, η υποψηφιότητα Τσέφεριν για πολλούς έδειχνε το κάτι

διαφορετικό. Ο ίδιος ο πρόεδρος μιας μικρής ποδοσφαιρι-

κής Ομοσπονδίας, όπως αυτή της Σλοβενίας, έδειχνε να

πρεσβεύει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη γενικότερη ει-

κόνα. Κάτι φυσικά ιδιαίτερα χρήσιμο στα επικοινωνιακά παι-

χνίδια που είχαν ανάγκη το περασμένο καλοκαίρι τόσο η

ίδια η UEFA όσο και οι πολυεθνικές, που είτε συνεργάζον-

ται άμεσα μαζί της είτε δραστηριοποιούνται στο χώρο του

ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προκειμένου το ίδιο το ποδο-

σφαιρικό «προϊόν» που τους αποφέρει τα κέρδη να αποφύ-

γει περαιτέρω απαξίωση. Με αυτά και με αυτά,

στηριζόμενος κυρίως από την πλειοψηφία των μικρών Ομο-

σπονδιών, το Σεπτέμβρη, στην Αθήνα, ο Τσέφεριν κέρδισε

τις εκλογές αναλαμβάνοντας νέος πρόεδρος της UEFA.

Το πραγματικό παιχνίδι πίσω από τις εκλογές

Ωστόσο, την ώρα που γίνονταν όλα αυτά, στη σκιά της προ-

εκλογικής εκστρατείας και των εκλογών διεξαγόταν ένα

άλλο ...παιχνίδι. Αυτό είχε να κάνει με το ανοιχτό μέτωπο

που είχε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με τους ισχυρούς ευ-

ρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι έχοντας βρει ως αφορμή

και τα περιστατικά διαφθοράς όξυναν την επίθεσή τους

προκειμένου να διεκδικήσουν ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι

στην πίτα της αγοράς. Θέμα, που, με βάση τις λογικές που

επικρατούν στο σημερινό εμπορευματοποιημένο ποδό-

σφαιρο και φυσικά τα όποια επιχειρηματικά συμφέροντα

εξυπηρετούσε ένα τέτοιο σχέδιο, δεν θα μπορούσε να πε-

ριμένει τις εκλογικές διαδικασίες της UEFA για να λυθεί.

Πόσο μάλλον που παρά τις όποιες εξαγγελίες Τσέφεριν για

ενίσχυση των μικρομεσαίων, κάθε άλλο παρά... ίδρωσε το

αυτί των ισχυρών συλλόγων και φυσικά των πολυεθνικών

που τις εκπροσωπούν. Αντίθετα, μάλιστα, απειλούσαν πως

εάν δεν δοθεί άμεση λύση θα αποχωρούσαν από τη σκέπη

της UEFA κάνοντας τη δική τους κλειστή λίγκα.

Η λύση δόθηκε με τις πρώτες ανακοινώσεις της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής της UEFA, η οποία αποδείχθηκε ότι παρά το

ρευστό διοικητικό καθεστώς δούλευε σχέδια και πλάνα για

απάντηση στις απαιτήσεις των πολυεθνικών. Δείγμα φυσικά

και αυτό ότι σε ένα ποδόσφαιρο και γενικότερα αθλητισμό

ενταγμένο στις καπιταλιστικές λογικές, τα όποια σχέδια

που σχετίζονται με τα επιχειρηματικά κέρδη (αλλαγές, ανα-

προσαρμογές πλάνων, εξυπηρέτηση συμφερόντων) προχω-

ρούν κανονικότατα παρά όσα συμβαίνουν στη βιτρίνα που

αφορούν τη διαχείριση, π.χ. διοικητικές αλλαγές ή εναλλα-

γές προσώπων και καταστάσεων. Σύμφωνα με αυτές τις

εξαγγελίες, στο κορυφαίο «προϊόν» της Ευρωπαϊκής Συ-

νομοσπονδίας θα υπήρχαν αλλαγές κοντά σε αυτά που

απαιτούσαν οι ισχυροί. Ο ίδιος ο Τσέφεριν με την εκλογή

του είχε διατυμπανίσει πως τα όσα είχαν ανακοινωθεί από

την Εκτελεστική Επιτροπή θα επανεξετάζονταν, προσπα-

θώντας να εμφανιστεί αντίθετος.

Στους λίγους τα πολλά

Ολα αυτά μέχρι πριν από λίγες μέρες... Οταν παρουσία και

του ίδιου του Τσέφεριν στο προεδρικό θώκο της UEFA οι

αλλαγές πέρασαν κανονικότατα και αναμένεται να αποτε-

λέσουν τη νέα πραγματικότητα στη διοργάνωση από τη

σεζόν 2018/19. Σύμφωνα με αυτή, πλέον από τη μεθεπό-

μενη σεζόν τα τέσσερα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλή-

ματα (Αγγλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας) θα κατέχουν

απευθείας τέσσερα εισιτήρια το καθένα για την κύρια φάση

της διοργάνωσης, αυτή των ομίλων. Κάτι που μεταφράζεται

στην κατοχύρωση των 16 από τις 32 θέσεις αυτής της

φάσης και μείωση κατά 5 των εισιτηρίων που προέρχονταν

από τις υπόλοιπες χώρες (μέχρι τώρα 21 θέσεις). Ουσια-

στικά, αν ληφθεί υπόψη και η φάση των προκριματικών

γύρων του καλοκαιριού, την ώρα που οι τέσσερις πρώτοι

των συγκεκριμένων τεσσάρων πρωταθλημάτων θα έχουν

εξασφαλισμένη παρουσία, οι εκπρόσωποι των 51 υπόλοι-

πων πρωταθλημάτων (πολύ περισσότεροι από 51 φυσικά

αφού υπάρχει διαφορετικός αριθμός εκπροσώπησης) θα

αγωνίζονται για μόλις 16 θέσεις.

Τα προνόμια των ισχυρών, πάντως, δεν τελειώνουν στα σί-

γουρα εισιτήρια αλλά τους ανοίγεται διάπλατα και ο δρό-

μος να πρωταγωνιστήσουν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην

αποκόμιση των κερδών. Ετσι, πλέον αλλαγές θα υπάρχουν

και στον καθορισμό των γκρουπ δυναμικότητας που υπάρ-

χουν πριν από την κλήρωση. Αυτά θα καθορίζονται ανά-

λογα με την εικόνα

μιας ομάδας στις ευ-

ρωπαϊκές διοργανώ-

σεις τα τελευταία

χρόνια και όχι με κρι-

τήριο τη βαθμολογία της χώρας στη γενικότερη βαθμολο-

γία της UEFA (όπως ίσχυε μέχρι τώρα). Κάτι που πρακτικά

σημαίνει ότι τα φαβορί θα βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ απο-

φεύγοντας μια μεταξύ τους κόντρα νωρίς νωρίς, που θα

θέσει κάποιους εκ των ισχυρών εκτός συνέχειας.

Ακόμα πιο... ρόδινα γίνονται τα πράγματα για μια «ελίτ»

ομάδων όσον αφορά το μοίρασμα των κερδών, όπου πλέον

εκεί η... κάνουλα κλείνει για τα καλά. Σύμφωνα με τις αλ-

λαγές, στην κατάταξη για το διαμοιρασμό των χρημάτων η

UEFA θα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του συλλόγου

τα τελευταία δέκα χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ταυτόχρονα, θα προστίθεται και μπόνους ανάλογα με το

πόσους ευρωπαϊκούς τίτλους έχει κατακτήσει ο σύλλογος

στην ιστορία του, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα τε-

λευταία χρόνια.

Εικόνα του γενικότερου κάδρου

Τα όσα έγιναν στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

τόσο το τελευταίο διάστημα μέχρι να φθάσουμε στην επι-

κύρωση των νέων αλλαγών στο Τσάμπιονς Λιγκ αλλά και

σχεδόν μια διετία πριν, με τις αποκαλύψεις για διαφθορά

στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας και ό,τι

ακολούθησε, σε αλλαγές προσώπων (και μόνο), ούτε με-

μονωμένα περιστατικά είναι ούτε υπόθεση της τελευταίας

διετίας. Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα των λογικών που

επικρατούν σε έναν αθλητισμό και ειδικότερα σε ένα πο-

δόσφαιρο ενταγμένο και φτιαγμένο σύμφωνα με τους γε-

νικότερους καπιταλιστικούς νόμους για κέρδος και

πλουτισμό με κάθε μέσο και κάθε τρόπο. Σε ένα άθλημα

που έχει μετατραπεί σε πολύμορφο εμπόρευμα στο οποίο

τζιράρονται δισεκατομμύρια (τηλεοπτικά δικαιώματα, σπόν-

σορες, πωλήσεις ρουχισμού και αντικειμένων, συμβόλαια,

μεταγραφές κ.τ.λ.) με πρωταγωνιστές ομάδες - πολυεθνι-

κές και παίκτες - μεγαλοεπιχειρηματίες η εικόνα δεν θα

μπορούσε να είναι διαφορετική απ' αυτή του γενικότερου

κάδρου.

Οτι και στον αθλητισμό, σε συνθήκες καπιταλισμού, οι ιδιο-

κτήτες των συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων θα διε-

ξάγουν τη δική τους αδίστακτη μάχη για τα κέρδη, όπως

συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Και αυτή η μάχη πότε θα

προϋποθέτει σύγκρουση συμφερόντων, πότε θα επιβάλλει

αλλαγές, πότε θα ξεσκονίζει το προϊόν απ' τα κακώς κεί-

μενα, πότε θα κινητοποιεί δυνάμεις (π.χ. οργανωμένοι οπα-

δοί και βία στα γήπεδα), πάντα όμως θα εκμαυλίζει

συνειδήσεις, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, κ.ά. Οτι θα επι-

βάλλεται οτιδήποτε χρειάζεται κάθε στιγμή και φυσικά σε

οποιονδήποτε τομέα προκειμένου να εδραιωθεί ακόμη πε-

ρισσότερο η παρουσία του κεφαλαίου και της αστικής

τάξης και να προστατεύονται τα κέρδη τους.

Σε αυτό το μοντέλο αθλητισμού, εντός του καπιταλισμού,

όπου ακυρώνεται η πραγματική ουσία του για τον άνθρωπο

και την ψυχολογική και σωματική υγεία, όπου οι λογικές

του κέρδους τον μετατρέπουν από δικαίωμα για τον καθένα

σε ακριβή πολυτέλεια για λίγους, που λειτουργεί ως πεδίο

επιχειρηματικών, ακόμα και γεωστρατηγικών ανταγωνι-

σμών της αστικής τάξης, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά

στρώματα και ιδιαίτερα οι νέοι θα πρέπει να γυρίσουν την

πλάτη.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

UEFA - AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
Κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των ισχυρών

Όχι γήπεδο για παιχνίδια 

κατηγοριών στη Βούλα  

Κύριε Δήμαρχε, στην ομιλία σας, στη γιορτή Βράβευ-

σης αθλητών του “Αρη” Βούλας και του  Δήμου 3Β,

αναφερθήκατε στο Δημοτικό Ποδοσφαιρικό Γήπεδο

που αγωνίζεται ο “ΑΡΗΣ” Βούλας λέγοντας, ότι μέχρι

το 2018 το Γήπεδο θα είναι κανονικών διαστάσεων για

παιχνίδια μεγάλων κατηγοριών. 

Ομολογώ, ότι προσωπικά ξαφνιάστηκα, γιατί κάτι τέ-

τοιο θα δημιουργήσει μεγάλα και σοβαρά προβλή-

ματα, κυρίως στη ΒΟΥΛΑ, κάτι που εξ όσων γνωρίζω

δεν θέλετε. Ένα Ποδοσφαιρικό Γήπεδο… (και δεν

μιλάω για Στάδιο)… στο οποίο θα παίζονται παιχνίδια

κατηγοριών, πρέπει να έχει περιμετρικά ένα χώρο

ελεύθερο γύρω στα 10/15μ… Επίσης πρέπει να έχει

πάρκινγκ ανάλογο με τους θεατές που χωράνε οι κερ-

κίδες του Γηπέδου… 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν αυτές οι

προϋποθέσεις, και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να

αποκτηθούν, όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά κινδυνεύει

όλη η γύρω πανέμορφη περιοχή από μια σύρραξη

ΟΠΑΔΩΝ, που είναι πολύ συνηθισμένη στις μέρες

μας. Και όλα αυτά, όταν  υπάρχει η δυνατότητα, να

έχει η Ομάδα ένα θαυμάσιο Προπονητήριο, και να

δίνει τα παιχνίδια της στο Ολυμπιακών διαστάσεων

Σταδίο της ΒΑΡΗΣ, που έχει όλες  τις προϋποθέσεις

για παιχνίδια μεγάλων Κατηγοριών. Η δικαιολογία, ότι

εκεί παίζουν 6 ομάδες δεν είναι πολύ σοβαρή… Δεν

μπορεί ο καθένας για λόγους έξω αθλητικούς να κάνει

και ένα σωματείο… 

Και κάτι τελευταίο κ. Δήμαρχε γνωρίζεται πολύ καλά,

ότι οι πόρτες των σπιτιών απέχουν από τη Μάντρα του

Γηπέδου 15/20 μέτρα… Αυτό και μόνο, τα λέει όλα…

Νίκος Γεωργόπουλος




