
Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες

στη Βάρη
Κυριακή 29 Ιανουαρίου

Σελ. 7

E SPORTS
Το νέο «φρουτάκι» 
των  πολυεθνικών 
Ολυμπικό Άθλημα!!

Σελ. 23

Εγκαίνια στο 4ο
Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου

Σελίδα 3

Who is Who

του Δημάρχου Γλυφάδας

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

ΚΡΑΤΟΣ
Ληστής - κλέφτης και βιαστής

Κατ’ αρχήν, επειδή είναι σύνηθες το φαινόμενο της

κοινωνικής και δημοσιογραφικής παρανόησης και

παρεκφοράς των λέξεων και των εννοιών τους, ας

αρχίσουμε με τους ορισμούς:

Κράτος1: Είναι η οργανωμένη κοινωνία σε πολιτική

οντότητα που έχει προορισμό να εξασφαλίζει την

κοινωνική ειρήνη και εύρυθμη λειτουργία της, τόσο

εντός της γεωγραφικής περιοχής που καταλαμβά-

νει, όσο και σε σχέση με τ’ άλλα κράτη. Αυτό προ-

ϋποθέτει δύναμη επιβολής, δηλαδή («νόμιμη») βία.

Εκφράζει δε τα συμφέροντα της

κρατούσας κοινωνικής τάξης.

Είναι ένας περιεκτικός, ατελής βε-

βαίως, ορισμός, για τις ανάγκες

του παρόντος.

Ληστεία – κλοπή: Εκείνο που συν-

δέει αυτά τα δύο ποινικά αδική-

ματα είναι η αφαίρεση ξένων

κινητών πραγμάτων που ευρίσκον-

ται στην κατοχή κάποιων άλλων,

με σκοπό την ιδιοποίηση. Η δια-

φορά της ληστείας από την κλοπή, που την καθιστά

απεχθέστερη πράξη – και νομικά χαρακτηρίζεται

ως κακούργημα η δε δεύτερη ως πλημμέλημα –

είναι η χρήση ή η απειλή χρήσης βίας.

Βιασμός: Ο όρος χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο,

στον εξαναγκασμό κάποιας (ων), συνήθως γυναί-

κας, σε γενετήσια πράξη (sex), παρά τη θέλησή

της.                                              Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Αν απουσιάζει η δικαιο-
σύνη, τι άλλο είναι η πο-
λιτική εξουσία, παρά

οργανωμένη ληστεία;
Ιερός Αυγουστίνος

(354 - 430)

Ιδιωτική
Αστυνομία
στα 3Β Σελίδα 7

Σελίδες 12,13

Πρόγραμμα
Κοινοφελούς εργασίας

στους ΟΤΑ
Σελίδα 6

Μ.Κ.Ο. Αλήθειες 
& ψέματα

Σελίδα 11

Τίμησε 
τους εθελοντές 

ο Δήμος 3Β
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Κατ’ επέκταση και κυριολεκτικά ο εξαναγκασμός κάποιου

να πράξει ή να υποστεί κάτι, χωρίς να το θέλει ή να το δέ-

χεται.

Ε, μετά τους ορισμούς που διατυπώσαμε, μπορούμε να

πούμε απερίφραστα και, φαντάζομαι, κατά γενική παρα-

δοχή – ότι το κράτος μας – χωρίς να σημαίνει ότι τ’ άλλα,

λίγο  - πολύ, πάνε πίσω – είναι κράτος ληστής, κλέφτης

και βιαστής. Περιττό να θυμίσουμε ότι το «κράτος» εκφρά-

ζεται, εκδηλώνεται από ανθρώπους.

Οι δε πολιτικοί έχουν αποδειχθεί, με τις εξαιρέσεις τους

πάντα, που βαίνουν συνεχώς μειούμενες, ψευδόμενοι

ασύστολα και εξαπατούντες τους ψηφοφόρους τους.

Εκείνος δε που ψεύδεται συστηματικά κι εκείνος που

ομοίως, εκ συστήματος εξαπατά, λέγεται κατά περίπτωση,

ψεύτης και απατεώνας. Και βέβαια, πρέπει να δώσει λόγο

για τις πράξεις του αυτές, οπότε καθίσταται δοσίλογος.

Υπάρχουν αμφιβολίες περί τούτων; Ας φέρουμε κάποια

γνωστά και γενικά παραδείγματα:

Ασφαλώς και πρέπει να εισπράττονται φόροι και ειδικά

τέλη για τις παρεχόμενες κατά περίπτωση, υπηρεσίες από

το κράτος. Το θέμα είναι πόσα, από ποιούς, πώς και για

ποιό σκοπό.

Οταν το κράτος εισπράττει, στην κυριολεξία αρπάζει «νό-

μιμα» (αφού δημοσίευσε νόμους), στύβει έναν άνεργο,

έναν χαμηλόμισθο, έναν χαμηλοσυνταξιούχο, ή έναν ενα-

γωνίως παλεύοντα επαγγελματία – βιοπαλαιστή κυριολε-

κτικά – με υπερβολική, άδικη και αυθαίρετη φορολογία

«αντικειμενικών» κριτηρίων, ΕΝΦΙΑ, «κοινωνική αλληλεγ-

γύη», κ.λπ. και μάλιστα κατ’ ουσίαν αντισυνταγματικά, με

όπλα α) τους νόμους που ψηφίζει μια πειθαρχημένη ιδιο-

τελής «πλειοψηφία» του κοινοβουλίου, 

β) τον εκτελεστικό δημόσιο μηχανισμό, υπηρεσίες (εφο-

ρίες κ.λπ.) και

γ) τη δικαστική εξουσία, την Αστυνομία και τις φυλακές,

τότε το κράτος διαπράττει ληστεία!

Ενοπλη ληστεία. Όσοι δε συμπράττουν σε τούτο, είναι συ-

νεργοί.

Κι όταν ισχυρίζομαι ότι οι νόμοι και κατ’ ακολουθία, οι πρά-

ξεις εφαρμογής τους, είναι «αντισυνταγματικά», δεν ανα-

φέρομαι μόνο στα διαδικαστικά, αλλά και κυρίως στην

ουσία. Το βασικό άρθρο του Συντάγματος που αναφέρεται

στην υποχρέωση καταβολής φόρων ( 4§ 5) λέει ρητά: «οι

Ελληνες πολίτες συνεισφέρουν (...) στα δημόσια βάρη

ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Και βέβαια “υπέρ του λαού

και του έθνους” (αρθ. 1 § 3).

Ποιά δύναμη έχει ο άνεργος, ο πτωχός, ο άνθρωπος που

πρέπει να ζήσει με ένα πεντακοσάρικο και κάτι το μήνα;

Επειδή έχει ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο από τον καιρό των

παχιών αγελάδων; Να τα πουλήσει, δηλαδή να τα χαρίσει

με την κατρακύλα των τιμών, για να πληρώσει τί; Ποιούς;

τους βουλευτές που ψηφίζουν αυτούς τους νόμους και το

κομματικό ασκέρι του βολέματος; Και βέβαια, τον αστυ-

νόμο και το δικαστή που στηρίζει αυτό το σύστημα για να

εξασφαλίσει το ψωμάκι του ή την άνεσή του;

Αλλά λέω ότι διαπράττει και κλοπή. Ναι, αυτό γίνεται κυ-

ρίως με τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ) και με τα διάφορα

τέλη, πρόστιμα δήθεν... κλπ. “έμμεσα”.

Ναίαιαι, τα κάνουμε τώρα (εδώ και εφτά χρόνια) – τί τώρα;

Τώρα πια αγριέψανε – «για να πληρώσουμε τους δανει-

στές»! Ν’ ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας «για να ξανα-

βγούμε στις αγορές!»

Τί να ξαναβγούμε, μωρέ; Να ξαναπάρουμε, δηλαδή, δα-

νεικά με 7%, εννέα και 11%; Να ξαναπάμε στους μεγαλο-

τοκογλύφους; Δεν ζεις με δανεικά, ας το καταλάβουμε,

επιτέλους: «Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και

μαλακίας εστί»2. Τα δάνεια κάνουν τους ανθρώπους δού-

λους3. Πάλι τα ίδια; Μυαλό δεν βάλαμε! Κι όταν είμαστε

άβουλα και φοβισμένα ανθρωπάκια καλά να πάθουμε!

Χωρίς δική μας οικονομική πολιτική, χωρίς δικό μας νόμι-

σμα, ΔΕΝ γίνεται ΤΙΠΟΤΑ.

Δεν είναι μόνον αυτά, όμως. Εχουμε και μια ιδιαίτερη αδυ-

ναμία στην επιτραπέζια αντισφαίριση (το πινγκ-πονγκ). Για

την ακρίβεια, μας αρέσει να είμαστε το μπαλάκι του. Από

τη μια ρακέτα στην άλλη. Από το ΠΑΣΟΚ στη Ν.Δ. ή από

τη Ν.Δ. στον ΣΥΡΙΖΑ κι από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Ν.Δ. Κολλη-

μένοι στα ίδια νερά, στο έλος... Αυτό είναι ζαλάδα! (από

το πολύ πήγαινε – έλα). Πάντως, σαφώς είναι ανοησία.

Δεν περιμένεις απ’ αυτούς που σου δημιούργησαν το πρό-

βλημα να στο λύσουν.

Ίδιες επιλογές, φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Φόρους, φό-

ρους και Μνημόνια.

Πριν δυο χρόνια κάναμε μια διαφορετική επιλογή – ορθώς

– αλλά οι άθλιοι μάς εξαπάτησαν!

Την ξανακάναμε εξαπατούμενοι με το δημοψήφισμα και

μας αγνόησαν παράνομα και ανεπίτρεπτα, με τις πιο ανίε-

ρες συμπράξεις. Οι συμπράττοντες, καμώνονται σήμερα

ότι διαφωνούν! Τί υπόσχονται; Ευτυχώς τίποτα. Απλά, ότι

θα τα κάνουν καλύτερα!!! Ποιά, Τις επικύψεις; Τα δανεικά;

τις διαπλοκές, τα ρουσφέτια; Ποιά θα κάνουν «καλύτερα».

Αν έπαιρναν οι αιρετοί το ανώτερο, μέχρι επτά φορές το

βασικό του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή μέχρι 4.000 ευρώ

το μήνα ο ψηλότερος, κι αυτό, ανάλογα με το οικογενει-

ακό τους εισόδημα και την προσοδοφόρα περιουσιακή

τους κατάσταση, όπως ψήφισαν αυτοί, για το επίδομα

ανεργίας κι ακόμα,

αν επρόκειτο να λογοδοτήσουν πραγματικά, με κίνδυνο

δήμευσης της περιουσίας τους, να δούμε πόσοι θα τρέ-

χανε να ζητήσουν την ψήφο σου «για να προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους στην πατρίδα!» Για να προσφέρουν τη

γνώση τους και την ανικανότητά τους.

Ντροπή!

Ντροπή αισθάνομαι και οργή, όχι μόνο για τους πολιτι-

κούς, αλλά και για μεγάλη μερίδα των πολιτών.

―――――――

1. Κράτος: Ισχύς, δύναμη. Διακυβέρνηση, εξουσία, δημοσ. Διοί-

κηση /  Μυθολ. Παιδί του Πάλλαντος και της Στυγός. Αδελφός της

Νίκης, του Ζήλου και της Βίας, με την οποία αποτελεί ιδιαίτερο ζεύ-

γος θεοτήτων, στις οποίες ο Δίας αναθέτει την πρόσδεση του Προ-

μηθέα στον Καύκασο (Αισχύλος).

2. Πλούταρχος: «Περί του μη δειν δανείζεσθαι»

3. Μένανδρος! «Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιείν»

Κράτος ληστής - κλέφτης

Εκβιαστήκαμε, δεν το θέλαμε... Σελ. 9

Τρεις κόρες Αθηναίες στο θρόνο του
Βυζαντίου γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Η έρημος με τους ματωμένους καταρρά-

κτες της Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η ρουά-ματ αποπληρωμή του Ελλη-
νικού χρέους, Βασ. Κασιμάτη Σελ. 11

Ο Αριστοτέλης κατά της δουλείας,
Μηχανές ή Δούλοι Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Τα φαρμακεία σε μη φαρμακοποιούς,
καταγγέλουν ευρωβουλευτές Σελ. 17

“Έλληνες” στρατιώτες με αλβανικά
σύμβολα Κ. Βενετσάνου Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Απέρριψαν το αίτημα των τουρκικών αρχών, για έκδοση

των οκτώ Τούρκων αξιωματικών, τρία συμβούλια του

Αρείου Πάγου. Υπενθυμίζουμε ότι οι αξιωματικοί έφθασαν

με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη,

μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα

στην Τουρκία, και ζήτησαν πολι-

τικό άσυλο. 

Έγινε δεκτό το σκεπτικό τους

πως στην Τουρκία δεν θα αντι-

μετωπιστούν με μια δίκη που

θα είναι δίκαια και μπορεί να

κινδυνεύσει η ζωή τους. 

Όπως ανέφερε η πρόεδρος, εκ-

φωνώντας την απόφαση, "...ανε-
ξαρτήτως του βαθμού ενοχής ή
βαρύτητας των αδικημάτων, δεν επιτρέπει την εφαρμογή

διατάξεων που ρυθμίζουν την έκδοσή τους αφού αυτές
υποχωρούν έναντι των υπέρτερης σημασίας κανόνων που
προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου".

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους δήλωσε:

"Ηταν μια μεγάλη νίκη για τις ευ-
ρωπαϊκές αξίες και την ελλη-

νική Δικαιοσύνη.
Διακυβευόταν η αξιοπρέπεια
του ελληνικού δικαστικού συ-
στήματος. Η απόφαση αποτε-
λεί υποθήκη για τους νέους
νομικούς".

Τα ΜΜΕ της Τουρκίας με έκτα-

κτα δελτία δημοσιοποίησαν το

αποτέλεσμα, ενώ η Τουρκία εξέδωσε

ένταλμα σύλληψής τους...

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ

Όχι στην έκδοση των Τούρκων 

αξιωματικών αποφάσισε 

ομόφωνα ο Άρειος Πάγος
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Eγκαινιάστηκαν, στις 20 Ιανουαρίου 2017, οι νέες σύγχρονες κτιριακές υποδομές του

4ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου από τη Δημοτική Αρχή, με την παρουσία πολιτών, εκ-

προσώπων της Σχολικής και Εκπαιδευτικής Κοινότητας, Συλλόγων και Φορέων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Μεθενίτης στο σύντομο χαιρετισμό του δήλωσε

μεταξύ άλλων: «Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που παραδίδουμε ένα ολοκαίνουρ-

γιο υπερσύγχρονο Σχολείο, ένα κόσμημα, όπως ακριβώς αξίζει στην ελπίδα αυτού του

τόπου, τα παιδιά, παρέχοντας παράλληλα τη διαβεβαίωση στους Γονείς, για τις καλύτερες

δυνατές συνθήκες φιλοξενίας των νηπίων και στο Προσωπικό, τις κατάλληλες εκείνες

συνθήκες, για την άσκηση του ιδιαίτερα ευαίσθητου και σημαντικού Λειτουργήματός

τους».

Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμη η Διευθύντρια Α΄θμιας εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής Βασιλική

Ξυθάλη και η διευθύντρια του Σχολείου Μαρία Διαμαντή, οι οποιες ανάδειξαν τον καθο-

ριστικό ρόλο του χώρου στην Εκπαίδευση των παιδιών και της άρτιας διεκπεραίωσής της.

Το νέο Κτίριο είναι 337 μ.2, και βρίσκεται επί των οδών Μαμούρη και 25ης Μαρτίου στο

Μαρκόπουλο. Διαθέτει δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα ύπνου, κουζίνα, αποθήκη,

χώρο υγιεινής νηπίων, ένα WC AμΕΑ – νηπιαγωγών και ένα μεγάλο φωτεινό πολυδύναμο

χώρο.

Διαθέτει έναν μεγάλο  αύλειο χώρο, που περιλαμβάνει παιδική χαρά 94 μ.2, με δάπεδα

και παιχνίδια νηπίων πιστοποιημένης ασφάλειας και 421 μ2 χώρους πρασίνου! 

Τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας

του Δήμου 3Β, τίμησε ο Δήμος σε εκδή-

λωση που πραγματοποίησε την περασμένη

Τρίτη 24/1 στην αίθουσα “Ιωνία”.

Ο Δήμος 3Β διαθέτει τρεις εθελοντικές

ομάδας από τους τρεις τέως Δήμους

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με πολύ

καλή δυναμική, θα έλεγα.

«Ενεργούν κάτω από δύσκολες και αντί-
ξοες συνθήκες. Είναι αυτοί που θα βγουν
νύχτα να ξεχιονίσουν τους δρόμους τους
Πανοράματος. Είναι οι ήρωες της καρδιάς
μας», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος στη σύντομη ομιλία

του. 

Επεσήμανε βέβαια ότι ο  ρόλος τους είναι

επικουρικός. Οι επαγγελματίες ανήκουν

στο Πυροσβεστικό Σώμα.  Είναι οι επαγγελ-

ματίες που καλούνται να στηρίξουν ανθρώ-

πινες ζωές και να σώσουν περιουσίες.

«Σήμερα τιμούμε τους εθελοντές γιατί σε
εποχές κρίσης ο άνθρωπος κλείνεται στον
εαυτό του και στο σπίτι του. Οι εθελοντές

που μοιράζουν τρόφιμα στην κοινωνική
υπηρεσία, που δίνουν αίμα, που είναι πάντα
μπροστά και συντρέχουν την πόλη», κατέ-

ληξε ο δήμαρχος.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο

οποίος μίλησε με νοσταλγία για τις ανθρώ-

πινες στιγμές που ζουν όταν συναντιούνται

στο πυροφυλάκειο και πίνουν κι ένα ποτη-

ράκι με ένα μεζέ. «Είναι μια ωραία σχέση
και μία πολύ καλή ηθική αμοιβή», επεσή-

μανε ο Αντιπεριφερειάρχης και τόνισε ότι ο

εθελοντισμός ένωσε την περιοχή μας:

«Χέρι χέρι έχουμε ενωθεί όλη η περιοχή».

Ακολούθησε ο μοίραρχος Μηλιαρέσης της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σημειώνοντας

τη δύναμη της ομαδικότητας με το γνωμικό:

“η ισχύς εν τη ενώσει”.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο αντιδήμαρχος

του Δήμου Κρωπίας και εκπρόσωπος του

ΣΠΑΥ Θοδωρής Γρίβας, ο οποίος σημείωσε

με έμφαση ότι η πολιτεία δεν προσφέρει τί-
ποτα στους εθελοντές και τους συνεχάρη
ιδιαίτερα για την προσφορά τους.
Και ο αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος

του δήμου 3Β, δήλωσε ότι στα 3Β αυτή τη

στιγμή το επίπεδο ετοιμότητας είναι σε

πολύ υψηλό βαθμό. Εδωσε μερικά στοιχεία

για τις δεξαμενές νερού που έχουν τοποθε-

τηθεί, για περίπτωση ανάγκης καθώς και τις

μπάρες που έχουν τοποθετήσει και κόβουν

την πρόσβαση στους πράσινους όγκους.

Ο δήμος διαθέτει 39 πυροσβεστικούς κρου-

νούς και ζήτησε να αυξηθούν κι άλλο.

Στη συνέχεια όλοι οι εθελοντές έλαβαν τι-

μητική πλακέτα καθώς και οι ομάδες ξεχω-

ριστά,  σαν σύνολα.

Τιμητική πλακέτα απέδωσαν και στον εκλι-

πόντα εθελοντή Βαγγέλη Κωσταλιάτο που

έφυγε από τη ζωή πριν τέσσερις μήνες,

μετά από τρία χρόνια ταλαιπωρίας στο κρε-

βάτι του πόνου. Είχε τραυματιστεί ιδιαίτερα

σοβαρά από πτώση στο σταθμό της πολιτι-

κής προστασίας της Βούλας, όταν επιχεί-

ρησε κάτι να επισκευάσει.

Παρευρέθηκαν η πρόεδρος του Δ.Σ. Λυδία

Αργυροπούλου, οι Αντιδήμαρχοι Διον. Γεωρ-

γουλόπουλος & Φιλ. Χατζηστεφάνου, οι δημ.

σύμβουλοι Νίκος Ψαλλίδας, Μαρία Σίνα, Ελ.

Αργυρουδάκης & Θάνος Ματόπουλος.

Aννα Μπουζιάνη

Τιμήθηκαν οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο 3Β

Nέες σύγχρονες κτιριακές υποδομές στο 4ο Νηπιαγωγείο Μαρκοπούλου!
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Συνεστίαση με τους Μανιάτες

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων προσκα-

λεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό του και την

κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποιηθεί  την  Κυ-

ριακή   5   Φεβρουαρίου  2017  και ώρα 13.00 στο  Ξε-

νοδοχείο  «BEST WESTERN FENIX»   Αρτεμισίου 1-3

Γλυφάδα   (Παραλιακή λεωφόρος)  Τηλ.  210 8914000 

Τηλ/ Fax: Συλλόγου: 210 8952022  

Πληροφορίες: Π. Μουρελάτου κιν. 6942465860    

Γ. Πιερράκος κιν. 6932766111.

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Κοπή βασιλόπιτας

Το Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτών Βούλας προσκαλεί τα

μέλη και τους φίλους της στην κοπή της βασιλόπι-

τας 2017, που θα γίνει, Κυριακή, 29 Ιανουαρίου και

ώρα 10:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Βούλας.

Ο Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών

“Αμπελώνα”κόβει πίτα

Ο Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών Αλυκού και γύρω

περιοχών “Ο Αμπελώνας” καλεί στο κόψιμο της πίτας

του, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί στο

Πολιτιστικό Κέντρο, (Λεωφ. Αγ. Μαρίνας). 

Τη πίτα θα ευλογήσει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ  Νε-

κτάριος παρουσία του δημάρχου Δημητρίου Κιούση. 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος

Λαυρίου καλεί στην κοπή πίτας

O Κυνηγετικός Σύλλος Λαυρίου, καλεί μέλη και φί-

λους να παρευρεθούν στο κόψιμο της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας του, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις

6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Παλαιού Μηχανουρ-

γείου Λαυρίου.

Θα γίνει τελετή βράβευσης της 355 μοίρας πυρο-

σβεστικών αεροσκαφών. Θα ακολουθήσει τιμητική

διάκριση μελών που συμμετείχαν στην ομάδα πυ-

ρασφάλειας και κέρασμα για όλους. 

«Η Δασκάλα» 
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρ-

τεμις» παρουσιάζει το έργο «Η Δασκάλα»
(Ucitelka/The Teacher). Προβολή: 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Γιαν Χρέμπεκ

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ζουζάνα Μορέρι, Ίνα

Γκογκάλοβα, Κσόνγκορ Κασάι
Στη δραματική αυτή σλοβάκικη ταινία σάτιρας, που είναι
βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η άφιξη της Μαρίας, της
νέας δασκάλας σε ένα σχολείο της Μπρατισλάβα του
1983, ανατρέπει τη ζωή των μαθητών και των γονιών.
Από τη μία, η διεθαρμένη της συμπεριφορά και από την
άλλη, η απόπειρα αυτοκτονίας ενός μαθητή, οδηγεί τον
Διευθυντή του σχολείου να συγκαλέσει έκτακτη συγκέν-
τρωση των γονέων. 
Οι διασυνδέσεις της δασκάλας με το Κομμουνιστικό
Κόμμα, θα θέσει όλους τους παρευρισκόμενους σε ένα
μεγάλο δίλημμα...

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός,

μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Τηλ.: 22990 23924

Η ζωή και το έργο
του Αριστοτέλη

O Eπιμορφωτικός Σύλλογος Κορωπίου “Αριστοτέ-

λης”, οργανώνει εκδήλωση, την Κυριακή 29 Ιανουα-

ρίου στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Δημαρχείου Κορωπίου (Βασ. Κων/νου) σε μια εκδή-

λωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αριστο-

τέλη που ενέπνευμσε το έμβλημα του συλλόγου.

Την εκδήλωση συντονίζει ο φιλόλογος Σερ. Κωνσταν-

τίνου, καθηγητής του 3ου Λυκείου Κορωπίου με τους

μαθητές του: Γεωργία Ατζαμόγλου, Κατερίνα Γκίκα,

Αναστασία Δελφή, Χρύσα Ευθυμιάδη, Νεφέλη Λουκά,

Χριστίνα Μάρρα.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους ιδρυτικούς εμ-

πνευστές του συλλόγου: Νικόλαο Δημαγκίκα, Χρήστο

Κερατιώτη, Κων/νο Γκίκα, Δημήτρη Παπαμιχάλη, Γε-

ώργιο Αδάμ, Σπύρο Λάμπρου, Σωκράτη Ζώτο.

Πεζοπορία στο κέντρο της ΓΗΣ 
με τη «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

Την Κυριακή 5/2/17 το τμήμα Πεζοπορίας του Αθλητικού

Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» διοργανώνει μια μονοήμερη

εξόρμηση πεζοπορίας στο αρχαίο μονοπάτι Κίρρας –

Δελφών.

Η διαδρομή Δελφοί - Κίρρα, των περίπου έντεκα χιλιομέ-

τρων, δεν είναι καθόλου δύσκολη. Το μονοπάτι καταλήγει

στην Κίρρα, μια μικρή πόλη δίπλα από την Ιτέα.

Συντονιστές Χαλαρής Μάριος κ Παπασωτηρίου Λευτέρης

Για συμμετοχή και πληροφορίες στο τηλ.: 6955 060365.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ

ΚΑΙ ΤΟ ΘΟΡΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Το κόψιμο της βασιλόπιτας, η “Εναλλακτική Δράση” θα

το συνδυάσει με ξενάγηση στο Ναό του Ποσειδώνα στο

Σούνιο, στο αρχαίο θέατρο Θορικού και επίσκεψη στους

σημαντικούς  υγροτόπους του   Αγίου Νικολάου στην Ανά-

βυσσο, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017. Μετά από την

περιήγηση  θα έχουn γεύμα σε χωριάτικη παραδοσιακή τα-

βέρνα στην Καμάριζα όπου και θα κόψουν την πίτα.

Συγκεκριμένα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα  Υγροτόπων

(2 Φεβρουαρίου) θα επισκεφτούν τους  σημαντικούς υγροτό-

πους των αλυκών και του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, όπου

πολλά είδη μεταναστευτικών πουλιών ξεκουράζονται και βρί-

σκουν τροφή. Οι σημαντικοί αυτοί υγρότοποι στους οποίους

υπάρχουν και ιστορικά μνημεία σήμερα κινδυνεύουν να γί-

νουν σκουπιδότοποι και να εκποιηθούν σε ιδιώτες.

«Ας διαβάσουμε την Οδύσσεια»

Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα το Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο σας προσκαλεί σε μια διαφορετική ανάγνωση της

Οδύσσειας, με συνοδεία αρχαίας λύρας και τη δυνατότητα

να γίνετε για λίγο ραψωδός!

Επιλεγμένα τμήματα δύο ραψωδιών κάθε φορά θα παρου-

σιάζονται από τον μουσικοσυνθέτη Δρ Νίκο Ξανθούλη,

αλλά και όσους από τους επισκέπτες επιθυμούν να συμμε-

τέχουν στη δημόσια ανάγνωση, ανακαλύπτοντας τα μυ-

στικά της προσωδίας. 

Η μετάφραση που θα χρησιμοποιηθεί είναι του Ζήσιμου Σί-

δερη. Η διάρκεια των αναγνώσεων είναι 90 λεπτά.

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου και ώρα 11 π.μ. θα παρουσια-

στούν οι ραψωδίες α και β.  
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Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και Αρχαιότητες

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σε συ-

νεργασία με τη Λέσχη Πολιτισμού Βούλας καλούν

την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 7 μμ, στην  πα-

ρουσίαση του θέματος «Τοπική Αυτοδιοίκηση και
Αρχαιότητες».
Την παρουσίαση θα κάνει η Αρχαιολόγος Μαρία

Σούτου Κασίμη.

Η εκδήλωση γίνεται στην αίθουσα της Πνευματικής

Εστίας Βούλας ( Ζεφύρου 2 και Αγίου Ιωάννου –

Βούλα). Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες: 2108957349 Σωτήρης Αγγελετόπουλος.

“Μεταλλαγμένα Τρόφιμα”  

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας σας προ-

σκαλεί την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 στην εκδή-

λωσή του με θέμα:  “Μεταλλαγμένα Τρόφιμα” .
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Καμαρινός Μιχάλης, Χημικός

H εκδήλωση γίνεται στο ξενοδοχείο   “OASIS

HOTEL APARTEMENTS” (Λεωφόρος Ποσειδώνος

27, Γλυφάδα), ( Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Το νησί των σκλάβων

«Το νησί των σκλάβων» του Μαριβώ, ανάλαφρο και ταυτό-
χρονα σκοτεινό έργο του κλασικού Γάλλου συγγραφέα, πρω-
τοπαρουσιάστηκε το 1725. Σήμερα μοιάζει πιο επίκαιρο από
ποτέ. Δύο αριστοκράτες και οι υπηρέτες τους, ναυαγούν σ΄ένα
νησί που κατοικείται από εξεγερμένους σκλάβους. Στον παρά-
ξενο αυτό τόπο, τα αφεντικά υποχρεώνονται ν΄ανταλλάξουν
ρούχα και ρόλους με τους σκλάβους τους και να τους υπηρε-
τούν μέχρι να «νιώσουν τι σημαίνει πόνος» προκειμένου να
πάρουν ένα ισχυρό μάθημα δικαιοσύνης και ανθρωπιάς. Το παι-
χνίδι των ρόλων ανάμεσα σε αφεντικά και σκλάβους, γρήγορα
μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο και αποκαλυπτικά βίαιο παι-
χνίδι εξουσίας, εκδίκησης και έρωτα. Αυτή η μοναδική αντι-
στροφή των ρόλων του Μαριβώ, ο αφέντης που γίνεται δούλος
και ο δούλος που αλλάζει σε αφέντη, επιβεβαιώνει ότι η κοι-
νωνική ταυτότητα του ατόμου είναι πιο ισχυρή από τη θέλησή
του να την υπερβεί και οδηγεί σε σύγχρονους συνειρμούς της
πολιτικής πραγματικότητας.

Κωφοί και ακούοντες ηθοποιοί συμπράττουν επάνω στη σκηνή.
Μπλέκονται, μιλούν ταυτόχρονα, μοιράζονται τους ίδιους ρό-
λους και τους ερμηνεύουν παράλληλα, σεβόμενοι ο ένας τη

γλώσσα του άλλου. Μια ιδιαίτερη πλατφόρμα διπλής διανομης
που προσφέρει μια παράσταση-εμπειρία σε δύο γλώσσες: Τη

νοηματική και την ομιλουμένη.

«Bελτίστη και Χειρίστη πολιτεία»

O Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”, οργανώνει διάλεξη

με θέμα:  «Bελτίστη και Χειρίστη πολιτεία», με ομιλητή  τον

καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-

νών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, και πρόεδρο του Συλλό-

γου, την Πέμπτη 2  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.00, στον

Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», Πλατεία Γ. Καρύτση 8,

Αθήνα.

Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Καθηγητής

Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ

Τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, φορητό: 6937781003,

Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892

e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr

Είσοδος Ελεύθερη

Το 7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, ορ-

γανώνεται και εφέτος για το ΣαββατοΚύριακο 11 και 12 Φε-

βρουαρίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

(Κλειτάρχου και Αριστείδου, Γέρακας), 

email: info@kedg.gr, Τηλέφωνο: 210 6619937

Ο τόπος και ο χρόνος που διοργανώνεται το Πανελλήνιο

Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας δεν είναι τυχαίος. Το

ιστορικό 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε το

Φεβρουάριο του 2011 στον Γέρακα του Δήμου Παλλήνης

Αττικής με πρωτοβουλία των Φίλων Επικούρειας Φιλοσο-

φίας και την αμέριστη στήριξη του Δήμου Γέρακα (κατόπιν

Δήμου Παλλήνης), προς τιμήν του Επίκουρου, ο οποίος κα-

ταγόταν από τον αρχαίο Αθηναϊκό Δήμο Γαργηττού, σύμ-

φωνα με τον βιογράφο Διογένη Λαέρτιο και ο οποίος

σήμερα ταυτίζεται με το Γέρακα. "Επίκουρος Νεοκλέους

και Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των δήμων Γαργήττιος, γέ-

νους του των Φιλαϊδών".

Η επιλογή της ημερομηνίας διεξαγωγής του συμποσίου

έγινε ώστε να συμπίπτει με τον μήνα που γεννήθηκε ο με-

γάλος φιλόσοφος. Ο Επίκουρος σύμφωνα με τον Διογέννη

Λαέρτιο γεννήθηκε "μηνός Γαμηλιώνος εβδόμη", δηλαδή

τον αττικό μήνα Γαμηλιώνα. Ο Φεβρουάριος ταυτίζεται

κατά το δυνατό με τον αττικό μήνα Γαμηλιώνα.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου Παλλήνης Αθανασίου

Ζούτσου, το Συμπόσιο πραγματοποιείται σε μόνιμη βάση

στον τόπο καταγωγής του φιλοσόφου Επίκουρου, το σημε-

ρινό Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, ως κληρονόμο του αρ-

χαίου Δήμου Γαργηττού, τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διοργανωτές: Δήμος Παλλήνης, Φίλοι Επικούρειας Φιλο-

σοφίας "ΚήποςΑθηνών" και "Κήπος Θεσσαλονίκης".

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου μπορείτε να δείτε

στο www.ebdomi.com/πολιτιστικά

«Μπαμπά μην 
ξαναπεθάνεις Παρασκευή»

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Φεβρουαρίου, ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας, πάει θέατρο στην

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

βατη  κ.α στο θέατρο Ριαλτό.

Θα ξεκινήσουν με πούλμαν από την πλατεία Πανο-

ράματος. Πληροφορίες 6938209798 & 6937120050

Θέατρο Κωφών Ελλάδος
Σαχτούρη 8-10, Πλατεία Κουμουνδούρου

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή, 21:15

Τηλέφωνο: 210 3214708 και 6945390799 

Κρατήσεις (μόνο με sms): 6981167502

Είσοδος: 10 €, 7 € φοιτητές, άνεργοι, 5 € μαθητικό. Διάρκεια: 60 λεπτά

7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
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Πρόγραμα Κοινοφελούς

εργασίες στους ΟΤΑ

Δήμος Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το Υπουρ-

γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης υλοποιεί πρόγραμμα

Κοινωφελούς Εργασίας 87 θέσεων όλων των εκ-

παιδευτικών βαθμίδων, διάρκειας 8 μηνών. Οι αιτή-

σεις για το πρόγραμμα ξεκίνησαν την Τρίτη

24/01/2017 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή

3/02/2017 στις 12 μ.μ. 
Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Γενικών Καθηκόντων, Καθαριό-

τητα, Τεχνική Υπηρεσία (Σιδεράδες, Ξυλουργοί, Ελαι-

οχρωματιστές, Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Κηπουροί,

Χειριστές Μηχανημάτων, Οδηγοί), Βιβλιοθηκονόμων, Δι-

οικητικοί, Πληροφορική, Οικονομικό-Λογιστικό, Μηχ. Μη-

χανικοί, Νοσηλευτές, Κοινωνιολόγοι, Βρεφονηπιοκόμοι,

Κοινωνιολόγοι, Μουσικός. 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλε-

κτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

(www.oaed.gr)  στο πεδίο της αίτησης εισάγοντας τους

κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη & συνθηματικό).

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες η Μιχάλη Ελένη,

Δημοτική Κοινότητα Π. Φώκαιας, Λ.Αθηνών - Σουνίου,

τηλ. 22910-40207.

Δήμος Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συμμετέχοντας στη β’ φάση του

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, αλλά

και στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους

και σε Υπηρεσίες α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης

προσφυγικών ροών, έχει ήδη υλοποιήσει την πρόσληψη

180 ωφελούμενων με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας στις

υπηρεσίες του. 

Ξεκίνησε  η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-

σεων, για θέσεις εργασίας 8μήνων σε όμορους Δήμους

(Μαρκόπουλο, Σαρωνικό, Κορωπί, Παιανία κ.α.). Ο Δήμος

Λαυρεωτικής έχει ήδη προσλάβει 180 ωφελούμενους με

8μηνη σύμβαση και αναμένεται η επέκταση για άλλες 200

8μηνες θέσεις μέχρι το τέλος του 2017. 

Οσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, με χαμηλά εισοδήματα,

ηλικίας 18 ετών και άνω, μπορούν να υποβάλουν την αί-

τησή τους  μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα

12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  απο-

κλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του

ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Όσοι ενδιαφερόμενοι δυσκολεύονται στη συμπλήρωση

της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορούν να προσέρχονται τις

καθημερινές ημέρες και ώρες εργάσιμες (08:00-14:00)

στα Δημοτικά Καταστήματα Λαυρίου και Κερατέας, για

να εξυπηρετηθούν στη συμπλήρωση και υποβολή των αι-

τήσεων. 

Tην πρώτη συνεδρίαση στο 2017

πραγματοποίησε ο δήμος 3Β, 23 Ια-

νουαρίου. Όπως είθισται πρωτίστως

έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα

και αντάλλαξαν ευχές. Την πίτα

έκοψε η πρόεδρος του Δ.Σ. Λυδία

Αργυροπούλου.

Το φλουρί “έπεσε” στον Γιάννη Αγα-

λιώτη, αντιπρόεδρο του ΟΑΠΠΑ, ο

οποίος ενθουσιάστηκε, αφού όπως

δήλωσε είναι η πρώτη φορά που

κερδίζει φλουρί. 

Να είναι λοιπόν καλότυχος το 2017.

Δέκα μήνες έχουν καθυστερήσει οι

εργασίες στις παιδικές χαρές γιατί

ο επιχειρηματίας που πήρε το έργο

είχε δώσει πολύ μεγάλη έκπτωση

και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί

στις προδιαγραφές που είχε θέσει ο

Δήμος, όπως εξήγησε ο δήμαρχος,

απαντώντας σε ερώτηση του Θάνου

Ματόπουλου.

Γι’ αυτό λέει ο σοφός λαός: “το
φτηνό κρέας τα σκυλιά το τρώνε”...
Πάντως όπως δήλωσε ο δήμαρχος

μέσα στο 2017 θα είναι έτοιμος και

49 παιδικές χαρές στο Δήμο 3Β και

πιστοποιημένες.

Για το κυλικείο στο γήπεδο της

Βάρης έθεσε «ηθικό θέμα και θέμα
τάξης» ο Διον. Κοντονής σημειώνον-

τας ότι η εγγυητική της σύμβασης

που κατήγγειλε ο ΟΑΠΠΑ, αφού ο μι-

σθωτής δεν έχει πληρώσει μισθώ-

ματα που φτάνουν τα 10.000 ευρώ

και δεν καλύπτουν τις οφειλές.

«Θέματα διαφάνειας καλό είναι να
τα βάζουμε στο τραπέζι, όπως έκανε

ο αντιπρόεδρος Δημ. Κιούκης και
καλά έκανε» σημείωσε ο δήμαρχος

απαντώντας στον Δ. Κοντονή, τονί-

ζοντας ότι και ο προηγούμενος μι-

σθωτής άφησε 12.000 περίπου χρέη

στο Δήμο που ήταν ...κουμπάρος

του.

σ.σ. Και οι δύο δηλαδή είχαν σχέ-

σεις με την εξουσία (το θέμα είχαμε

αναδείξει στο προηγούμενο φύλλο).

― Πέντε πολίτες της Βάρκιζας κα-

τέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, για να μη γίνει η

αναμόρφωση της πλατείας, αισθα-

νόμενοι ότι θα πληγούν οικονομικά,

μια που μειώνονται οι χώροι στάθ-

μευσης.

― Για το Γενικό Πολεοδομικό της

Βάρης (ΓΠΣ) έχουν προσφύγει κά-

τοικοι της περιοχής Φλέμινγκ οι

οποίοι δεν θέλουν να ενταχθεί η πε-

ριοχή τους στο σχέδιο πόλης.

Κι αυτό γιατί όλοι έχουν αγοράσει

εκτάσεις 4 στρεμμάτων προκειμέ-

νου να χτίσουν νόμιμα και θα κλη-

θούν να δώσουν μεγάλα κομμάτια

εισφορά σε γη, σε αντίθεση άλλων

που έχτισαν παράνομα σε μικρές

εκτάσεις που δεν θα χάσουν και

πολλά...

Ο Δήμαρχος άσκησε δριμύ κατη-

γορώ, στους προσφεύγοντες, με

την ατιολογία ότι όλοι τους έχουν

κάνει παράνομες επεκτάσεις στα

κτίσματά τους και δεν θέλουν άλ-

λους γύρω τους...

― Η ανάπλαση της πλατείας με το

όνομα 25η Μαρτίου στη Μηλαδέζα

έχει ξεκινήσει από το 2011, αλλά

έγινε νέα τροποποίηση του σχεδίου,

αναθεωρήθηκε και συνεχίζεται η

ανάπλαση η οποία παρεπιπτόντως

θα κοστίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ!

― Καθυστερεί η υπογραφή παρα-

χώρησης του παραλιακού μετώπου

(580 στρέμματα) στο Δήμο, λόγω

δυστοκίας της ΕΤΑΔ.

― Ιδιωτική Αστυνομία θα προσλά-

βει ο Δήμος 3Β (κοίτα σελ. 7).

Κίνδυνος να χαθεί η Υδρούσα

Η Υδρούσα είναι το νησάκι που

αγναντεύουμε στη θάλασσα μπρο-

στά στη Βούλα, το οποίο πέρυσι επι-

χειρήθηκε να στηθεί επιχείρηση

επάνω, αλλά με ενέργειες του

Δήμου απετράπησαν. Ο επιχειρημα-

τίας πήγε παραπάνω και έτσι 15

Μαρτίου συζητιέται στο Συμβούλιο

της Επικρατείας το πλαίσιο προστα-

σίας της νήσου, βάσει των στοιχείων

που έχει καταθέσει ο Δήμος.

Από την απόφαση αυτή εξαρτάται η

τύχη της νήσου, αλλά και της περιο-

χής του παραλιακού μετώπου της

Βούλας, γιατί αν εμπορευματοποι-

ηθεί το νησάκι θα ρυπάνει και όλη

την περιοχή.

Aννα Μπουζιάνη

Τ
η Ράνια Κοτρώτσου αντικατέ-

στησε στη Δημοτική Κοινό-

τητα Βούλας (παράταξη

πλειοψηφίας), η δεύτερη επιλα-

χούσα Ελπίδα Γεωργακοπούλου,

μετά την παραίτηση της πρώτης.

Πρώτη επιλαχούσα είναι η Στεφα-

νία Σταματάκη, η οποία προφανώς

δεν ενδιαφέρθηκε για τη θέση.

Η Ράνια Κοτρώτσου παραιτήθηκε

γιατί μένει το μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα πλέον στην Πάρο και δεν

μπορούσε να παρευρίσκεται στα

συμβούλια.

Νέος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 

ο Φιλάρετος Χατζηστεφάνου
Ο Δήμος 3Β έχει πέντε αντιδημάρχους, των οποίων

η θητεία λήγει στις 11/3/2017. Τους αντιδημάρχους

ορίζει ο δήμαρχος και στην εκπνοή του 2016 όρισε

νέο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και πρασίνου τον

Φιλάρετο Χατζηστεφάνου.

Η αντιδημαρχία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και

Πρασίνου περιλαμβάνει τις διοικητικές ενότητες: α)

Περιβάλλοντος β) Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρα-

σίνου γ) Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων,

Τηλ. 6949-610574, email: fihateam@yahoo.gr 

Βασιλόπιτα και πρώτα θέματα του νέου έτους στο Δήμο 3Β
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Ο Σύλλογος προώθησης

ελληνικών αγροτικών,

κτηνοτροφικών και βιο-

λογικών προϊόντων, ορ-

γανώνει κάθε τελευταία

Κυριακή του μήνα, πα-

ζάρι στη Λεωφόρο

Βάρης - Κορωπίου,

δίπλα από το τζάμπο.

Ωρες λειτουργίας από

τις 8 το πρωί μέχρι τις

1.30 το μεσημέρι.

Έτσι αύριο Κυριακή 29

Ιανουαρίου μπορείτε να

βρείτε προϊόντα από όλη

την Ελλάδα σε πολύ χα-

μηλές τιμές.

Μάλιστα ο Σύλλογος

έχει και κοινωνικό χαρα-

κτήρα, αφού το 3% από

τις πωλήσεις το διαθέ-

τουν σε οικογένειες μα-

θητών που επιλέγουν οι

Σύλλογοι γονέων της πε-

ριοχής.

Η Χρυσή Αυγή ρίχνει τον 

«αντισυστημικό» μανδύα

Στριμωγμένη από την σε βάρος της ποινική δίωξη

και την υπο εξέλιξη δίκη, η Χρυσή Αυγή αναγκάζε-

ται να ρίξει τον δήθεν αντισυστημικό μανδύα και να

αποκαλύψει τις προσβάσεις της στον κρατικό μηχα-

νισμό.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της εξεταστικής επι-

τροπής για τα δάνεια των ΜΜΕ, στο πάνελ δίπλα

στον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη κάθισαν ο

πρώην αντιεισαγγελέας εφετών Δημήτρης Δαδινό-

πουλος και ο στρατοδίκης αντιστράτηγος Θεοφά-

νης Μακρόπουλος.

Μάλιστα για να μην αφήσει καμία αμφιβολία για την

οργανική σχέση της Χρυσής Αυγής με τους προ-

αναφερόμενους, ο Κασιδιάρης στην ομιλία του ανέ-

φερε: «σας μίλησε σήμερα ένας αντιστράτηγος,
ένας ανώτατος στρατοδίκης, ένας εισαγγελέας
εφετών. Όπως βλέπετε έχουμε και την τεχνογνω-
σία να τους κλείσουμε φυλακή και τα πρόσωπα που
μπορούν να κάνουν τη δουλειά».
Οι παρουσίες αυτές επιβεβαιώνουν κατ’ ουσίαν τα

δημοσιεύματα των προηγούμενων εβδομάδων σύμ-

φωνα με τα οποία η Χρυσή Αυγή είναι σε αναζή-

τηση “θεσμικών” προσώπων, με στόχο να ξεπλύνει

την εικόνα της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης

και να επανεμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό ως μια

“σοβαρή” ακροδεξιά.

Φυσικά τα πρόσωπα αυτά κάθε άλλο παρά αποτε-

λούν “μετεγγραφές” της οργάνωσης: πρόκειται για

εξαναγκασμένη αποκάλυψη των απόκρυφων, αλλά

υπαρκτών διασυνδέσεων της ναζιστικής οργάνω-

σης με τα ψηλά πατώματα των κρατικών μηχανι-

σμών και με το βαθύ κράτος. Το ίδιο εξάλλου

συνέβη και στο πρόσφατο παρελθόν, το 2014, όταν

ηγετικά στελέχη του ελληνικού στρατού, ο Ε. Συ-

ναδινός και ο Γ. Επιτήδειος (με ΝΑΤΟϊκή μάλιστα

προϋπηρεσία ο δεύτερος), εκδήλωσαν την υποστή-

ριξή τους στη Χρυσή Αυγή με αντάλλαγμα μια θέση

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε αναζήτηση επανανομιμοποίησης, η ηγεσία της

Χρυσής Αυγής αναγκάζεται να αποκαλύψει όλο και

περισσότερο την πραγματική της φύση, η οποία δεν

είναι άλλη από απόφυση του βαθέος κράτους που

με αντισυστημική δημαγωγία υποδύεται το “εθνικι-

στικό” “κίνημα”.

Νίκος Γεωργόπουλος

Στη φωτογραφία οι Δαδινόπουλος (δεύτερος από δεξιά)
και Μακρόπουλος (πρώτος από δεξιά) δίπλα σε Μιχαλο-
λιάκο και Κασιδιάρη.

Προϊόντα παραγωγών χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 29 Ιανουαρίου

Ιδιωτική Αστυνομία θα προσλάβει

ο Δήμος Βάρης, Βούλας Βουλιαγ-

μένης, προκειμένου να αστυνο-

μεύει τις παραλίες, όπως

ανακοίνωσε ο δήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου

(23.1.17).

H Δημοτική Αστυνομία, όπως ση-

μείωσε ο δήμαρχος,  δεν επαρκεί

προκειμένου να αστυνομεύσει όλο

το παραλιακό μέτωπο των 3Β και

γι’ αυτό θα αναθέσει σε εταιρεία,

η οποία θα περιπολεί σε βάρδιες.

Το κόστος της ιδιωτικής αστυνό-

μευσης θα ανέλθει περίπου στα

80.000 και θα διαρκέσει από την

άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο.

Σε ερώτηση μας, γιατί δεν προσ-

λαμβάνει δημοτικούς αστυνόμους,

αφού διαθέτει δημοτική αστυνο-

μία, ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν

του επιτρέπει ο νόμος να κάνει

προσλήψεις.

Σημειώνουμε ότι η ιδιωτική αστυ-

νόμευση είχε κριθεί αντισυνταγμα-

τική από την  Ολομέλεια του

Συμβουλίου της Επικρατείας

(1943/1988):  "Οι διατάξεις … κατά
το μέρος που αποβλέπουν ευθέως
ή επιτρέπουν την ανάθεση αστυ-
νομικής φύσεως αρμοδιοτήτων σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
αντίκεινται στις θεμελιώδεις δια-
τάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26
παρ. 2 του Συντάγματος".

Επειδή όμως ζούμε στη χώρα της

πολυνομίας, βρήκαν το παραθυ-

ράκι και το 1996 με απόφαση πάλι

του Σ.τ.Ε. Π.Ε. 434/1996) μισοεπι-

τρέπεται: «...η παροχή υπηρεσιών

αστυνομικής φύσεως είναι δυνα-

τόν κατ΄ εξαίρεση να ανατίθεται

και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπό

την προϋπόθεση, ότι διατάξεις τυ-

πικού νόμου θα θέτουν ένα πλαί-

σιο αρχών και ρυθμίσεων».

Και με το άρθρο 1 του ν. 2518/1997

ανοίγει ο δρόμος διάπλατα: 

«...προσδιορίζεται η έννοια των
ιδιωτικών επιχειρήσεων και προ-
βλέπονται περιοριστικά οι δραστη-
ριότητες» και παρακάτω:

«Ως προς τη ρύθμιση αυτή διευκρι-

νίζεται ότι καταβλήθηκε προσπά-

θεια εξάντλησης όλων των

περιθωρίων, εντός των οποίων θα

μπορούσε, ενόψει της σύγχρονης

πραγματικότητας, να επεκταθεί η

δραστηριότητα των εν λόγω εται-

ρειών, με την αυτονόητη προϋπό-

θεση ότι δεν παρέχονται στις

εταιρείες αυτές εξουσίες, οι

οποίες ασκούνται αποκλειστικά

και μόνο από Κρατικά ΄Οργανα,

όπως είναι οι θεμιτές προσβολές

των ατομικών δικαιωμάτων των

πολιτών (σωματικές έρευνες,

συλλήψεις κ.λ.π.). 

σ.σ. Ποιος θα τις ελέγχει;;;

Αννα Μπουζιάνη

Δ
ιακοπή νερού θα

έχουν περιοχές

του Δήμου Κρω-

πίας (Λαμπρικά, Στερνί-

ζες, Χατζήρια), το

Σάββατο 28 Ιανοαυρίου

από τις 9 το πρωί έως

τις 1 το μεσημέρι.

Ιδιωτική αστυνόμευση στα 3Β

"Από τη Συνθήκη της Λωζάννης, στη 

Συνθήκη των Σεβρών - Οι τουρκικές
διεκδικήσεις στον ελληνικό χώρο"

Ο Δήμος Μαρκοπούλου φιλοξενεί τον Καθηγητή Στρατηγικής Ανάλυ-

σης Νίκο Λυγερό και προσκαλεί στην ομιλία του με θέμα:

"Από τη Συνθήκη της Λωζάννης, στη Συνθήκη των Σεβρών - Οι τουρ-
κικές διεκδικήσεις στον ελληνικό χώρο", που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ. στον Πολυχώρο Πο-

λιτισμού "Νικολάου & Κωνσταντίνου Μεθενίτη",

στο Δημ. Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου "Άρτεμις" (οδ. Γιαννάκη 5).
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«Για να καταλάβομε το παρόν και να σώσομε το μέλλον,
είναι ανάγκη να μελετήσομε το παρελθόν» Κ. Άμαντος 

Ειρήνη η Αθηναία

Πριν από τις γιορτές,  είχαμε αρχίσει μια αναφορά  για τις
θυγατέρες Αθηναίων που ανέβηκαν στο βυζαντινό θρόνο
και άφησαν το στίγμα τους  στις σελίδες της  ιστορίας.
Εκ των πραγμάτων όμως και λόγω Χριστουγέννων έγινε
μια διακοπή  με  την έκτακτη παρεμβολή σχετικών προς τις
γιορτές θεμάτων. 
Σήμερα επανερχόμαστε επάνω στο ίδιο θέμα που είχαμε
διακόψει. 

Η αναφορά σ’ αυτές τις γυναίκες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
γιατί αφορούν στην ηγετική  τους χειραφέτηση  και μάλιστα
μέσα σε μια  ανδροκρατούμενη πολυεθνική  και εν πολλοίς
ξένη κοινωνία, όπως ήταν για τις Ελληνίδες το Βυζάντιο. 
Αλλά και  γιατί  αυτές οι  γυναίκες, όχι μόνον κατάφεραν
και  διέπρεψαν θετικά ή  και αρνητικά,  αλλά και γιατί δεν
δίστασαν να καταβυθιστούν  στον βρώμικο πολιτικό ιστό
της διαπλοκής, μέσα σε  αυτόν  να επιπλεύσουν και τελικά
να βγουν αν όχι απόλυτα αλώβητες, αλλά τουλάχιστον με
τη δική τους σελίδα στην ιστορία της εποχής τους.
Σήμερα ο λόγος γίνεται  για την Ειρήνη την Αθηναία, η

οποία  ως   αυτοκράτειρα πρωταγωνίστησε στο Βυζάντιο
και δη κατά την πενταετία 297 – 802, στις  θρησκευτικές
διαμάχες για την λατρεία των Εικόνων. 
Στην Κωνσταντινούπολη παντρεύτηκε τον  αυτοκράτορα
Λέοντα Δ’   (775-780)   τον επονομαζόμενο Χάζαρο (= Τούρ-
κος, διότι η μάνα του ήταν κόρη Χάζαρου της Κριμαίας).  
Μαζί απέκτησαν γιό τον  Κωνσταντίνο Στ’, άνθρωπο,  ήπιο
και συναισθηματικό αλλά  θρησκευτικά όπως και ο πατέρας
του εναντίον των εικόνων των Αγίων, αντίθετα  πάντοτε  με
την  Ειρήνη που δήλωνε τη λατρεία της προς αυτές.   
Σχετικά  και πιο παλιά από αυτή τη στήλη είχαμε διεξοδικά
πάλι αναφερθεί στο πόσο έβλαψε εκείνη  η μάχη για της
Εικόνες το Βυζάντιο, όταν επίμονα καλλιεργήθηκε από κά-
ποιους ανεγκέφαλους φανατικούς.  
Η Ειρήνη σαν χαρακτήρας και προσωπικότητα, όπως επιβε-
βαιώνεται  και  από το βιβλίο της “Ιστορίας” τού  παν. καθη-
γητή   Κ. Άμαντου,  «ήταν  ανήσυχη και φιλόδοξη γυναίκα,
και ανδρικού χαρακτήρος».   Όταν το 780 ο άνδρας της ο
Λέων ο Χάζαρος πέθανε από μια αρρώστια στο κεφάλι (άν-
θραξ),  ο γιός του Κωνσταντίνος ήταν  μόλις 10 ετών, αλλά
προτού πεθάνει   τον είχε  ήδη ονομάσει  ‘’Συμβασιλέα’’ του.
Ίσως δε και σκόπιμα για  να μη μπορέσει η γυναίκα  του Ει-
ρήνη, επειδή ήταν  “εικονόφιλη” να γίνει  αυτοκράτειρα. 
Τέλος πάντων πεθαίνει ο Λέων, αλλά και η Ειρήνη εν ονόματι
του ανηλίκου γιου της αναλαμβάνει μαζί με την επιτροπεία
και την απόλυτη ηγετική εξουσία επί του θρόνου,  την οποία
και μετά την ενηλικίωση του γιού της Κωνσταντίνου, (781-
782) οικειοποιείται,  κατακρατεί και  δεν παραδίδει.
Αλλά  και σε κάποια στιγμή,  για να του πάρει το θρόνο,
στήνει και τον κατηγορεί για προδοτική στάση  και συνω-
μοσία κατά του Βυζαντίου και τον τυφλώνει στην ίδια μάλι-
στα την αίθουσα την “Πορφυρά”  όπου είχε γεννηθεί.  

Προτού όμως να έχει φτάσει  η Ειρήνη στην ανόσια πράξη
της,  ως “επιτροπεύουσα” είχε καταφέρει να εξοντώσει,
άλλοι γράφουν  και να  ρινοτομήσει, και τον αδελφό του
Λέοντα,  τον στρατηγό  Νικηφόρο  στοιχειοθετώντας την
κατηγορία  της  απόπειρας σφετερισμού του θρόνου. 
Από την άλλη μεριά, μέσα στα πρώτα τρία χρόνια της επι-
τροπείας της, είχε  καταφέρει να καταπνίξει   τις ανταρσίες
των Σλάβων αποίκων  στην Ελλάδα. 
Ακόμη η Ειρήνη είχε συνάψει  ‘’Συνθήκη  πλην ταπεινωτικής
ειρήνης”  με τους Άραβες, που πλησίαζαν απειλητικά την
Κωνσταντινούπολη,  πράξη που είχε αφήσει  κακή εντύ-
πωση στο λαό.  
Και όταν και αφού ηρέμησε κατά κάποιο τρόπο με τα “έξω”,
άρχισε προχωρώντας στον απόκρυφο σκοπό της να ανα-
στατώνει το Βυζάντιο  με τα “έσω”. 
Πρώτα  απομάκρυνε τον  τότε  Πατριάρχη,  και  έβαλε δικό
της  ‘’εικονόφιλο’’ τον Ταράσιο, πρώην σύμβουλο και γραμ-
ματέα της Αυλής της.
Οχυρωμένη τώρα με αυτό το στημένο  σκηνικό, η Ειρήνη
συγκαλεί στην Κωνσταντινούπολη “Οικουμενική” Σύνοδο
με σκοπό την αναστήλωση των  αγίων Εικόνων. (786)  
Κατά την διάρκεια όμως της Συνόδου, μέσα στην αίθουσα
των αποφάσεων,   μπαίνει εικονομάχος στρατός προσκεί-
μενος του Κωνσταντίνου και με σπαθιά  διαλύει τους Συνο-
δικούς.
Η Ειρήνη όμως επιμένει και με νέα  Σύνοδο, αλλά  τώρα
στη Νίκαια της Βιθυνίας (787),  όπου το κλίμα ήταν  προς
αυτή φιλικότερο,  επιτυγχάνει απόφαση με την οποία «επα-
νέρχεται  μεν η αναστήλωση και η προσκύνηση των εικό-
νων, αλλά όχι και η λατρεία τους, γιατί  η λατρεία είπανε
ανήκει μοναχά στον Θεό. Και κατά λέξη η λατρεία «πρέπει
μόνη τη θεία φύσει».  
Στην απόφαση της “αναστήλωσης” αντιδρά δυναμικά αλλά
ανεπιτυχώς ο στρατός.  
Η αναστάτωση στο εσωτερικό κορυφώνεται και εξ αυτής
ζωντανεύουν οι βλέψεις “των γύρω και έξω“ που επιβου-
λεύονται το Βυζάντιο.  Στο προσκήνιο τώρα ξεθαρρεύουν
Βούλγαροι και Άραβες. Οι τελευταίοι μάλιστα με αρχηγό
τον Αρούν αλ Ρασίντ πιέζουν ασφυκτικά. Ο Κωνσταντίνος
μπροστά στη γενική αγανάκτηση που αναζητεί τις ενοχικές
ευθύνες,  αναγκάζεται με τη βοήθεια του στρατού να κλεί-
σει την Ειρήνη σε ειδικό ξεχωριστό ανάκτορο. Το ηθικό του
στρατού ανακάμπτει και ακολουθούν νίκες. 
Ο Κωνσταντίνος δέχεται τις επευφημίες στρατού και λαού,
συγκινείται και αρχίζει εν τη αφελεία του να θέλει κοντά
του τη μητέρα του, την Ειρήνη. Την απελευθερώνει και
κάνει το σφάλμα να τη φέρει πάλι δίπλα  του ως “Συμβασι-
λεύουσα”.   
Όμως η  Ειρήνη δεν έχει συνετισθεί. Αρχίζει πάλι να συνω-
μοτεί  στο  παρασκήνιο. Με διαβολές χωρίζει τον Κωνσταν-

τίνο από τη πρώτη του γυναίκα την Μαρία που πάλι η ίδια
του είχε  προμηθεύσει, την κλείνει σε μοναστήρι και του
επιβάλλει να παντρευτεί μια κοπέλα από την Αυλή της  για
να τον κατασκοπεύει.   
Φαίνεται όμως πως στο διαζύγιο αυτό οι μοναχοί αντέδρα-
σαν,  ίσως γιατί η Μαρία κατά μια πληροφορία ήταν και συγ-
γενής των ονομαστών μοναχών Θεοδώρου Στουδίτου και
Πλάτωνος.  Την καινούργια  λοιπόν την αποκάλεσαν ‘’μοι-
χαλίδα’’ και τον γάμο ‘’μοιχεία’’. 
Θύμωσε  όμως και ο Κωνσταντίνος και «προέβη σε διώξεις
κατά των μοναχών και των μοναστηρίων».
Αλλά παρενέβη και η φιλόδοξη Ειρήνη και με την σύμπραξη
του Σταυρακίου στοιχειοθετείται  εναντίον του Κωνσταντί-
νου  κατηγορία περί δήθεν προδοσίας κατά του θρόνου και
σφετερισμός. Ο Κωνσταντίνος συλλαμβάνεται και  «γνώμη
της μητρός αυτού και των συμβούλων αυτής» τυφλώνεται
όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Θεοφάνης. Η τύφλωση
δε ήταν η νομοθετημένη ποινή για τον κάθε σφετεριστή και
στασιαστή κατά του θρόνου κα επάνω σε αυτό τον χαρα-
κτηρισμό στήθηκε η όλη ετυμηγορία.  
Σε αυτή την ιστορία με το τραγικό τέλος υπάρχουν πολλά
κενά από τις διάφορες ιστορικές πληροφορίες που ενίοτε
αλληλοσυγκρούονται αυτοαναιρούνται και καλό είναι να το
λάβομε  αυτό υπ’ όψιν. 
Τέλος πάντων κατά την συνήθεια όλων που έχουν ‘’αμαρ-
τήσει’’,  εδώ και η Ειρήνη προς εξαγνισμό της  άρχισε να
προβαίνει σε αγαθοεργίες φιλανθρωπίες, χτίσιμο ναών, μο-
ναστηριών προσκυνήματα  και τα τοιαύτα του φαίνεσθαι,
τα διαχρονικώς  ως και την σήμερον γινόμενα. 
Κάποια στιγμή στην πορεία του χρόνου,  ο Κάρολος ο Μέγας,
που το 800 είχε πάρει την ιστορική  στέψη από τον Πάπα ως
αυτοκράτωρ των Φράγκων, ζητά και το χέρι της Ειρήνης, για
να ενώσει την αυτοκρατορία  του  σε   Δύση και Ανατολή. Η
Ειρήνη το σκέφτεται, αλλά στο Βυζάντιο, στρατός και Εκκλη-
σία καθώς πλέον την έχουν μάθει καλά, αντιδρούν και την
εξορίζουν με τελικό τόπο εκτόπισης την Λέσβο  από όπου και
‘’εν φαινομενική ‘’ γαλήνη απεδήμησεν. 
Σε συμπέρασμα θα ήθελα να πω, ότι το θέμα μας έχει επι-
λεγεί με απώτερο σκοπό να μπορέσω να επαναλάβω  την
διαχρονικής εμβέλειας  ρήση του Άμαντου, ότι «η μελέτη
του παρελθόντος διαφυλάττει το μέλλον, αλλά προπαντός
το σημερινό παρόν».

Βοηθήματα  
1) Κ. Αμαντου:  “Ιστορία της Ελλάδος”,  εκδ. Εστία.

2) Πόπ. Ζώρα: “Τρεις Αθηναίες αυτοκράτειρες του Βυζαντίου”, Περιοδ.

Ελληνική Δημιουργία  τευχ. 127, 1953 (Θ΄ Βυζαντινολογικό Συνέδριο). 

3) Α. Α. Βασίλιεφ: “Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας”,  εκδ. Βίπερ

Πάπυρος Πρες.

4) Ιστορία Ελληνικού Εθνους  εκδ. Εκδοτική. 

5) Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν  “Ηλίου”.      

γράφει 

ο γιάννης κορναρά-

κης του μάνθου

Τρείς κόρες Αθηναίες 

στο θρόνο του Βυζαντίου
Ευδοκία (Αθηναϊς), Ειρήνη,  Θεοφανώ 

O άλλοι τους πήρανε
χαμπάρι εμείς πότε;

Τις τελευταίες ημέρες ακούμε μπαράζ
δηλώσεων κατά των Γερμανών για τις
πρακτικές και τις μεθόδους που χρη-
σιμοποιούν ενάντια όλων των άλλων
Ευρωπαϊκών λαών. 
Φυσικά πολλοί από εμάς τους λιγό-
τερο επώνυμους αλλά και αρκετά
επώνυμους σ’ αυτή τη χώρα τα λέ-
γαμε και τα γράφαμε εδώ και καιρό
μάταια όμως μιας και το πολιτικό προ-
σωπικό έδειχνε και δείχνει ότι δεν
μπορεί να ξεφύγει από τα δίχτυα των
σύγχρονων Ες Ες. 
Των Ες Ες οι οποίοι έχοντας αιματο-
κυλύσει στο παρελθόν τον κόσμο δύο
φορές, τώρα σχεδίασαν και υλοποί-
ησαν έναν οικονομικό πόλεμο με δού-
ρειο ίππο τις γνωστές γερμανικές
εταιρείες οι οποίες εισχώρησαν σε
διάφορες χώρες δωροδοκώντας πολι-
τικούς, δημοσιογράφους και γενικά
όποιον μπορούσε να φανεί χρήσιμος

στις τωρινές, αλλά και στις μελλοντι-
κές επιδιώξεις τους.
Στην Ελλάδα βέβαια μετά την ήττα και
την αποχώρησή τους στο τέλος του Β'
Παγκοσμίου πολέμου φρόντισαν να
προωθήσουν και να αφήσουν σε θέ-
σεις κλειδιά τους εγχώριους συνεργά-
τες τους και εν συνεχεία και τους
απογόνους αυτών και γι’ αυτό δεν
είναι παράξενο ότι τα παιδιά των τότε
δοσιλόγων έγιναν υπουργοί, αλλά και
Πρωθυπουργοί οπότε καταλαβαίνετε
γιατί φτάσαμε στα σημερινά μας
χάλια!
Ας επανέλθουμε όμως στα επίκαιρα
λέγοντας και πάλι ότι κάποιοι τα λέ-
γαμε και τα γράφαμε εδώ και χρόνια
αλλά τώρα ο ίδιος ο νέος πρόεδρος
των Η.Π.Α καταγγέλει την Μέρκελ και
την παρέα της  ότι μετέτρεψαν την
Ευρώπη σε Γερμανική, αλλά και για το
θέμα του προσφυγικού. 
Επίσης ο Αγγλικός λαός το περα-
σμένο καλοκαίρι καταλαβαίνοντας τις
κουτοπονηριές και την αθλιότητα των
σύγχρονων Ες Ες ψήφισε την έξοδό

του από αυτό το νέο οικονομικό "Ντα-
χάου" της Αρίας φυλής. (όπως θεω-
ρούν τους εαυτούς τους).
Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα σημαν-
τικά και πρωτόγνωρα το τωρινό πολι-
τικό προσωπικό της χώρας μας κάνει
πως δεν καταλαβαίνει για το τι πραγ-
ματικά συμβαίνει γιατί ή κάποιοι εξ
αυτών είναι εκβιαζόμενοι λόγω παλαι-
ότερων οικονομικών δοσοληψιών με
γερμανικές εταιρείες κ.τλ. ή απλά
είναι τελείως ... ανίκανοι!
Αισθάνομαι ότι έχει αρχίσει να δημι-
ουργείται μία συμμαχία χωρών που
θυμίζει την συμμαχία του Β' Παγκο-
σμίου πολέμου που πολέμησε και νί-
κησε τους Ναζί και στην οποία όπως
είναι γνωστό συμμετείχαμε και εμείς
οπότε την δεδομένη χρονική περίοδο
αν θέλουμε να έχουμε κάποια ελπίδα
για το μέλλον μας θα πρέπει εγκαίρως
να στείλουμε στον αγύριστο τον Σόιμ-
πλερ την Μέρκελ και τους εγχώριους
υποτακτικούς τους δηλαδή τους σύγ-
χρονους ... Γερμανοτσολιάδες!
Γιάννης Πρεβενιός
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Έρημος χαρακτηρίζεται μια αχανής έκταση του πλα-

νήτη, που πλήττεται από ανομβρία, ξηρασία και ανε-

μοθύελλες. Συνήθως  οι επιφάνειες των ερήμων

καλύπτονται από άμμο, αλλά υπάρχει και μία διαφο-

ρετική έρημος,  σαν ολόλευκη νυφούλα, παγερή και

απρόσιτη, που αυξομειώνει την  έκταση της επιφα-

νείας της από τον χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι. Απο-

τελεί την έκτη ήπειρο του πλανήτη, βρίσκεται στο

νοτιότερο σημείο του νότιου ημισφαιρίου, νοτίως του

Ανταρκτικού Κύκλου, σ’ αυτή βρίσκεται ο γεωγραφι-

κός Ν. πόλος και λέγεται ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ!

Αυτή η ήπειρος που είναι μια  απέραντη παγωμένη

έρημος συγκεντρώνει  απίστευτη μαγεία, μυστήριο,

αλλά και κάθε είδους επικινδυνότητα, αφού κάθε

απρόοπτο μπορεί να συμβεί μέσα στο αφιλόξενο για

τον άνθρωπο περιβάλλον  της.

Πάνω στην κατάλευκη ύπαρξή της διακρίνονται θαυ-

μάσια,  πολλά εκατομμύρια θραύσματα, από μετεω-

ρίτες και γι’ αυτό είναι το καλύτερο μέρος των

επιστημόνων,  για την συλλογή μετεωρόλιθων,  δια-

φόρων σχημάτων,  μεγεθών και ηλικιών, των οποίων

η επιστημονική μελέτη δίνει απαντήσεις σε όλα τα

άγνωστα ερωτήματα γύρω από την δημιουργία του

Σύμπαντος με όλα τα ουράνια σώματά του.

Το Αμερικανικό πρόγραμμα United States Antarctic

Search for Meteorites, έχει συλλέξει από το 1976 που

ιδρύθηκε, περίπου 16.000 μετεωρίτες, οι οποίοι λόγω

των πάρα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών,  που αγγί-

ζουν τους -80 ή -90 βαθμών Κελσίου, διατηρούνται

σε άριστη κατάσταση, αν και βρέθηκαν μερικοί που

έχουν πέσει πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια.

Η Ανταρκτική συγκεντρώνει, εκτός από τους επιστή-

μονες και πολύ ακραίους  και ριψοκίνδυνους τουρί-

στες, οι οποίοι φτάνουν ετησίως περίπου τις 35.000,

οι οποίοι φτάνουν συνήθως με παγοθραυστικά

κρουαζιερόπλοια  μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες

και  προτιμούν τη βορειότερη χερσόνησο της ηπεί-

ρου, όπου συναντάνε  αποικίες από φώκιες και πιγ-

κουίνους και μπορεί να συναντήσουν και οικογένειες

φαλαινών.  Ο τουρισμός είναι οργανωμένος και απο-

τελείται από άτομα   συνηθισμένα να ζουν σε  τέ-

τοιες συνθήκες.

Ο Βρετανός εξερευνητής Τζέιμς Κουκ  πέρασε τον

Ανταρκτικό Κύκλο το 1772 και το 1821 ο Αμερικανός

Τζον Ντέιβις έφτασε στα ανοικτά  της Ανταρκτικής

κυνηγώντας φώκιες  και από τότε όλοι οι εξερευνη-

τές τοποθετούν  και την σημαία τους.  Επτά χώρες

διεκδικούν τμήματα της Ανταρκτικής  και αυτές είναι

ή Αργεντινή, η Χιλή, η Βραζιλία, η Αυστραλία, η Γαλ-

λία, η Ν. Ζηλανδία και η Νορβηγία.

Στην Ανταρκτική η βροχή μετατρέπεται  σε αρκτική

σκόνη, από την χαμηλή θερμοκρασία και έχει να βρέ-

ξει περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια.   Υπάρχει μια κοι-

λάδα που έχει μια υπέρ-παγωμένη λίμνη, στην οποία

τρέχουν τα νερά μιας πηγής σχηματίζοντας καταρ-

ράκτες. Η πηγή   έχει την ιδιαιτερότητα να είναι τρεις

φορές πιο αλμυρή από την θάλασσα, να μη την έχει

δει ποτέ καμιά ηλιαχτίδα και το νερό της  να μην  πε-

ριέχει ίχνος οξυγόνου!!!  Το αλάτι που έχει την ιδιό-

τητα να μην παγώνει, (γι’ αυτό το ρίχνουμε στους

χιονισμένους δρόμους),  δεν επιτρέπει στα νερά της

λίμνης να παγώσουν  και η υψηλή συγκέντρωση σι-

δήρου, μαζί με διάφορα μικρόβια που επιβιώνουν σ’

αυτές τις συνθήκες,  προσφέρουν στους καταρρά-

κτες μια παγκόσμια μοναδικότητα. Ένα κατακκόκινο

χρώμα και γι’ αυτό  τους ονομάζουν  ‘’οι καταρράκτες

του αίματος’’!!!

Η πρόσβαση στους καταρράκτες μπορεί να πραγμα-

τοποιηθεί  και με ελικόπτερο γιατί έχει πολλά ελικο-

δρόμια, αλλά και ειδικούς αεροδιάδρομους που

έμπειροι πιλότοι μπορούν να προσγειώσουν ή  να

απογειώσουν κατάλληλα αεροπλάνα.

Από το 2004 πραγματοποιούνται  μεγαλοπρεπείς

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ δυο φορές το χρόνο!!!!  

Η αφιλόξενη παγωμένη και σκοτεινή  ήπειρος κά-

ποτε,  τουλάχιστον 100 εκατομμύρια χρόνια πριν,

ήταν μια τροπική χώρα με φοινικόδεντρα και πλούσια

βλάστηση, αλλά και με πλούσια πανίδα  με πολλές

ποικιλίες ζώων ακόμα και με… δεινόσαυρους, όπως

μας πληροφορούν οι επιστήμονες από πλήθος ευρη-

μάτων που έχουν μελετήσει!!! Ας μην ξεχνάμε ότι

έχει ο καιρός …. γυρίσματα!!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η έρημος με τους ματωμένους καταρράκτες!

“Εκβιαστήκαμε, 
δεν το θέλαμε...»

«Δεν το θέλαμε, μας εκβίασαν». Πόσες φορές το

έχουμε ακούσει αυτό από επίσημα χείλη της παρού-

σας κυβέρνησης, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν

τα βάρβαρα και αναίσχυντα μέτρα που παίρνουν κατά

του ελληνικού λαού και της Ελλάδας!

Για άλλη μια φορά, αφού καταστρέψανε τους φαρμα-

κοποιούς δίνοντας άδειες σε μη φαρμακοποιούς να

ανοίγουν φαρμακεία, δημιουργώντας έτσι καρτέλ

φαρμακείων, όταν συζητήθηκε το θέμα στο Ευρωκοι-

νοβούλιο, μετά από ερωτήσεις βουλευτών και του

Φαρμακευτικού Συλλόγου, απάντησαν ότι εκβιάστη-

καν!!

Και το λένε ανερυθρίαστα, ότι η πολιτική τους ασκεί-

ται μέσω των εκβιασμών των τροϊκανών και των Γερ-

μανών. 

Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνος άνθρωπος από αυτόν

που υποκύπτει σε εκβιασμούς. Είναι ικανός για όλα.

Και αυτό αποδεικνύουν καθημερινά οι καρεκλοεγκά-

θετοι κυβερνώντες...

Ουαί υμίν...

Λέτε να έχουμε εκπλήξεις!

Μία από τις πρώτες υπογραφές που έβαλε ο νέος

πλανητάρχης (κι ας μην τον προσφωνούν έτσι πλέον

τα συστημικά ΜΜΕ, παίζοντας το παιχνίδι κάποιων...),

Ντόναλντ Τραμπ είναι η απόσυρση των ΗΠΑ  από την

από την TΤP (Συνθήκη Ελευθέρου Εμπορίου) της

συμφωνίας η οποία μαζί με την έτερη της ΤΤΙΡ  (Υπε-

ρατλαντική ΗΠΑ-ΕΕ) προσπαθούν να καταργήσουν

την εθνική κυριαρχία των κρατών στο όνομα της παγ-

κοσμιοποίησης, αλλά και την κατάργηση των εργα-

σιακών κεκτημένων.

Η συνθήκη αυτή, θεωρήθηκε ως αντίβαρο στην αυξα-

νόμενη επιρροή της Κίνας, υπογράφηκε το 2015 από

12 χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού που αντιπρο-

σωπεύουν το 40% της παγκόσμιας οικονομίας. 

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύ-

σεων, γνωστή και ως TTIP είναι μυστική συμφωνία

μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ που  καταργεί την μεσαία τάξη

και τους μικρούς επιχειρηματίες, στο όνομα των πο-

λυεθνικών και των καρτέλ.

Μια συμφωνία που δεν θα περάσει από έγκριση από

τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά από

το ευρωκοινοβούλιο όταν ολοκληρωθεί η σύνταξή

της από κάποιους γραφειοκράτες - λογιστές των ΗΠΑ

στα γραφεία των Βρυξελλών.   

Οι  επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για τα κράτη και

τους λαούς θα είναι τρομακτική, όπως έχουμε ανα-

φερθεί προγενέστερα, αλλά και όπως καταγγέλει το

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) για τη

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύ-

σεων και Τρόφιμα.  

Ας ξυπνήσουμε επιτέλους! 

2χρονα γενέθλια ο ΣΥΡΙΖΑ!!
Δυστυχώς οι ντομάτες είναι πολύ ακριβές και τα νε-

ράτζια δεν υπάρχουν πλέον!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Στο στόχαστρο της δημοτικής αρχής 

Παιανίας, η Μ.Κ.Ο. «Γιατροί του Κόσμου»

Πότε επιτέλους θα συσταθεί ένας σοβαρός

μηχανισμός ελέγχου και διαφάνειας 

των Μ.Κ.Ο.;

Τ
ις δεκαετίες ’80 & ’90 η χώρα μας αποτελούσε το

μεγαλύτερο «πλυντήριο» για ξέπλυμα βρώμικου και

ενίοτε ματωμένου χρήματος από τις χώρες της

Αφρικής. Τότε, τρισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από

Ελληνικά χέρια, πριν καταλήξουν σε λογαριασμούς της

Ευρώπης, Ελβετίας και Αμερικής. Τα περισσότερα ήταν

χρήματα αποστολών βοήθειας προς τρίτες χώρες! Η πλα-

τεία Κολωνακίου είχε γίνει η έδρα των κ.κ. «πλυντηριού-

χων» με τις Porsche, τα πούρα Αβάνας και τις

καλλίγραμμες καλλονές «συνοδούς». Τους τα «ξάφρισε»

όμως η φούσκα του χρηματιστηρίου. Ανεμομαζώματα -

ανεμοσκορπίσματα λέει θυμόσοφος ο λαός μας.

Οι εποχές πέρασαν, η μόδα άλλαξε και τα πλυντήρια ανα-

ζήτησαν νέους τρόπους «πλύσης». Και μ’ αυτά και

μ’αυτά, περάσαμε στην εποχή των Μη Κυβερνητικών Ορ-

γανώσεων, ήτοι Μ.Κ.Ο.

Και πάλι κουστουμάτοι κύριοι στην πλατεία Κολωνακίου,

αυτή τη φορά χαμηλότερου προφίλ…

Σήμερα, με κασκώλ, σκουλαρίκια και κάζουαλ εμφάνιση.

Βλέπετε, έχουμε αριστερή κυβέρνηση και ο Υπουργός

Μεταναστευτικής πολιτικής κ. Μουζάλας ως γνήσιος μα-

έστρος, δίνει το … «τέμπο»!

Οι ΜΚΟ είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σε πολλές

χώρες του δυτικού κόσμου. Υποτίθεται ότι δημιουργούν-

ται προκειμένου να καλύψουν τις αδυναμίες των κρατι-

κών μηχανισμών. Υπάρχουν πολλές, καλές και άξιες

ΜΚΟ οι οποίες επιτελούν σημαντικό έργο και συμβάλ-

λουν στην επίλυση ουσιαστικών προβλημάτων.  

Υπάρχουν όμως και …οι άλλες… Εκείνες… οι ύποπτες…

οι σκανδαλογόνες!

Και την ώρα που στην Ελλάδα, τα παιδιά της ξενιτεύον-

ται για ένα καλύτερο αύριο, την στιγμή που οι πολίτες

έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές σε όλα τα επί-

πεδα, την ίδια ώρα, ξεφυτρώνουν αμέτρητες τέτοιες ορ-

γανώσεις (ΜΚΟ) που κυρίαρχο στόχο έχουν τον

παράνομο πλουτισμό και μόνο! Χρησιμοποιούν κονδύλια

που βρίσκουν από Ευρωπαϊκά προγράμματα, χρήματα

που παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα αυξά-

νουν με χορηγίες από ιδιώτες και “κάνουν ταμείο”… Ει-

δικότερα μετά την δραματική αύξηση εισροής

παράνομων μεταναστών στη χώρα, οι ΜΚΟ ξεφυτρώ-

νουν σαν τα μανιτάρια. 

Κι όμως, δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα των ΜΚΟ. Τι να

πρωτοθυμηθεί κανείς; Την «Αλληλεγγύη»  με το ξάφρισμα

23 εκατομμύριων ευρώ; Το «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέ-

τησης», με πρώην στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών;

Το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας»; Κι εκεί εκατομ-

μύρια ευρώ χάθηκαν στους διαδρόμους των υπουργείων.

Ακόμα και Εκκλησιαστικές ΜΚΟ!

Στο δια ταύτα

Με αφορμή τα ζητήματα παραβατικότητας που προέκυ-

ψαν στο Δήμο Παιανίας με κυρίαρχο εκείνο στις 17/1 που

οδήγησε στο τραυματισμό 3 αλλοδαπών νεαρών που

οδηγήθηκαν στον Ευαγγελισμό με τραύματα από αιχ-

μηρά αντικείμενα,  η «Ε» αναζήτησε την άκρη του νήμα-

τος. Και αν ήταν απλά συμπλοκές ανάμεσα σε

παράνομους λαθρο-μετανάστες, ίσως το ρεπορτάζ να

μην είχε την ανάλογη βαρύτητα, αφού το καθημερινό

αστυνομικό δελτίο είναι γεμάτο με τέτοια συμβάντα.

Όμως οι τραυματίες και όσοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια

που είδαμε μόνο στο κεντρικό δελτίο του STAR της ίδιας

ημέρας, ήταν όλοι τρόφιμοι της «Δομής φιλοξενίας

Ελαία», του Κέντρου φιλοξενίας δηλαδή ασυνόδευτων

ανηλίκων της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου». Της ΜΚΟ που

ηγείται ο πρώην υπ. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νική-

τας Κανάκης.

Τα στελέχη της δομής και σύμφωνα με τις καταγγελίες

της δημοτικής αρχής, στάθηκαν ανίκανοι να διαφυλά-

ξουν την σωματική ακεραιότητα των - υπό των έλεγχό

τους - αλλοδαπών παιδιών. 

Αυτή ήταν και η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Οι

κάτοικοι της Παιανίας κατήγγειλαν επώνυμα, τόσο στην

εφημερίδα μας όσο και στη δημοτική αρχή, πολλά άλλα

συμβάντα που σχετίζονται με τους αλλοδαπούς τροφί-

μους της δομής φιλοξενίας της ΜΚΟ, όπως διακίνηση

ναρκωτικών, παρενοχλήσεις παιδιών και κυρίως νεαρών

κοριτσιών από τα διπλανό γυμνάσιο και λύκειο, κλπ.

Έτσι την περασμένη Τετάρτη 25/1 εισήχθη προς συζή-

τηση στο δημοτικό συμβούλιο Παιανίας η «Λήψη μέτρων
για τη προστασία των μαθητών». Το Δ.Σ. Γονέων & Κη-

δεμόνων του Λυκείου Παιανίας απέστειλε επιστολή στην

οποία αναφέρονταν πολύ επιεικώς και δίχως ίχνος ρα-

τσιστικής διάθεσης προς τους νεαρούς αλλοδαπούς φι-

λοξενούμενους, στα αναδειχθέντα πάμπολλα

προβλήματα.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης και πολυπληθούς συνε-

δρίασης καταγράψαμε τα παρακάτω στοιχεία, βγήκαν

πολλά συμπεράσματα, τα οποία θέτουμε προς προβλη-

ματισμό.

1) Γιατί στην συζήτηση για τα προβλήματα της «Δομής

Ελαίας» και από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι το γνώρι-

ζαν, απουσίαζε προκλητικά η διοίκηση της ΜΚΟ «Γιατροί

του Κόσμου»; 

2) Γιατί στα μέσα Σεπτεμβρίου 2016, τότε που έλαβαν

χώρα τα εκτεταμένα επεισόδια στη Μόρια της Λέσβου,

ο πρόεδρος  της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου»   Νικήτας

Κανάκης εμφανιζόταν λαλίστατος στα τηλεοπτικά ΜΜΕ

ζητώντας να δημιουργηθεί δομή φιλοξενίας για τα ασυ-

νόδευτα ανήλικα και αφού αργότερα ο ίδιος δημιούρ-

γησε τέτοια δομή αποφεύγει να εμφανιστεί στα ίδια

ΜΜΕ για να δώσει εξηγήσεις για τα προβλήματα που η

δομή δημιούργησε; Τι άλλαξε και ο κ. Κανάκης έγινε

ακριβοθώρητος;

3) Γιατί το Κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων αλλοδαπών

ανηλίκων της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου», αφήνει τα παι-

διά να κυκλοφορούν …ασυνόδευτα(!!) στους δρόμους με

μόνη υποχρέωσή τους, την επιστροφή τους στις 9 το

βράδυ;

4) Γιατί ενόσω το Κέντρο δηλώνει ότι απασχολεί 43

άτομα για 75 μόλις ανήλικα παιδιά, ζητάει από τη πολι-

τεία επιπλέον προσωπικό; Αν πάει κανείς στο Νοσοκο-

μείο Παίδων στην Αθήνα, αντιστοιχεί ένας γιατρός ανά

50 Ελληνόπουλά και όχι μόνο. Στην εν λόγω δομή φιλο-

ξενίας αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος (που υποτίθεται θα

πρέπει να έχει και κάποια εξειδίκευση) ανά 1,6 παιδιά.

Πού το σώφρον, πού το παράλογο;

5) Γιατί και σύμφωνα με τα όσα ελέχθησαν στην εν λόγω

συνεδρίαση του Δ.Σ. της δημοτικής αρχής στην Παιανία,

αληθεύει ότι καταβλήθηκαν 950.000 ευρώ στη ΜΚΟ «Για-

τροί του Κόσμου» για μόλις εξάμηνη φιλοξενία (Οκτώ-

βριο ’16-Μάιος ’17), μόλις 75 παιδιών; Αν κάνει κανείς την

απλή διαίρεση θα διαπιστώσει ότι η φιλοξενία αυτή κο-

στίζει ανά ανήλικο 2.111 ευρώ το μήνα. Καθίσταται ηλίου

φαεινότερο, ότι αν ζητηθεί από οποιοδήποτε 5άστερο

υπερπολυτελές ξενοδοχείο να φιλοξενήσει τώρα – χει-

μωνιάτικα και εκτός σαιζόν – 75 ανήλικα παιδιά, το κο-

στολόγιο θα άγγιζε το 1/4 του ποσού. Έλεος δηλαδή.

2.111 ευρώ ανά παιδί το μήνα, την ώρα που τα Ελληνό-

πουλα λιποθυμούν από ασιτία στα σχολεία;;;

6) Γιατί η «δομή Ελαία» πληρώνει 4.000 ευρώ το μήνα

για τη μίσθωση του κτιρίου της Παιανίας και δεν ζήτησε

να της παραχωρηθεί δωρεάν ένα από τα αμέτρητα άδεια

δημόσια κτίρια; 

7) Το ρωτάμε αυτό διότι το πολυτελές κτίριο της Παι-

ανίας “Περιβολάκι”, παραχώθηκε με τίτλους ιδιοκτησίας

-κατά περίεργο τρόπο- σε  άλλη Μη Κερδοσκοπική Ορ-

γάνωση, το «Περιβολάκι». Το κτίριο αυτό χτίστηκε το

2009 με συγχρηματοδότηση 80% από ΕΣΠΑ και ευρω-

παϊκά κονδύλια και 20% από το υπουργείο υγείας, σημε-

ρινής αξίας 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Δομήθηκε με

συγκεκριμένο σκοπό την φιλοξενία αυτιστικών παιδιών

από την ΜΚΟ «Περιβολάκι». Αυτά περιγράφει άλλωστε

η τεράστια ταμπέλα της Ε.Ε. που υπήρχε για χρόνια έξω

από το κτίριο. Η ΜΚΟ “Περιβολάκι” σήμερα χρωστάει με-

γάλα ποσά και έχει πολλές επισφάλειες, έχει κλείσει η

δομή και περιέργως της ανήκει ως ιδιόκτητο το ακίνητο,

το οποίο μισθώνει στην επόμενη ΜΚΟ!!

Παραδόξως η ταμπέλα της Ε.Ε. εδώ και ένα περίπου

μήνα…  «έξαφανίστηκε»!!

8) Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί ένας σοβαρός

κρατικός μηχανισμός ελέγχου των ΜΚΟ, ώστε να στα-

ματήσουν τα σκάνδαλα αυτά να σκανδαλίζουν τους πο-

λίτες … εν καιρώ πολέμου;; Οικονομικού πολέμου!!

Μήπως είναι πολλά τα λεφτά …Άρη;;;

9) Γιατί ΕΠΙΜΟΝΩΣ(!!!) η διοίκηση της ΜΚΟ «Γιατροί του

Κόσμου» κρύβεται από τους δημοσιογράφους της

«ΕΒΔΟΜΗΣ»; Να πούμε κάπου εδώ ότι η «Ε» αναζήτησε

τον πρόεδρο Νικήτα Κανάκη. Τι κι αν αφήσαμε πάμπολλα

μηνύματα στη γραμματεία της ΜΚΟ, τι κι αν τα στείλαμε

γραπτά μηνύματα, ο κος Κανάκης απαξίωσε πλήρως την

επικοινωνία μαζί μας. Αντ’αυτού επικοινωνήσαμε με τον

κ. Δημόπουλο, κατώτερο στέλεχος, ο οποίος στα πολλά

ερωτήματά μας, απάντησε ξερά ότι: «Το επεισόδιο στη
δομή φιλοξενίας της Παιανίας καλύφθηκε από το τηλεο-
πτικό σταθμό STAR και η ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου δεν
επιθυμούν την αναζωπύρωσή του». Κοντολογίς ο νεαρός

αυτός κύριος μας παρέπεμψε σε άλλο ειδησεογραφικό

μέσο για να καλύψουμε το ρεπορτάζ!! 

Συνέχεια στη σελίδα 13

Μ.Κ.Ο. Αλήθειες & ψέματα 
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Τέταρτη σε έκταση μεγαλύτερη πόλη της Αττικής,

έβδομη σε πληθυσμό, από τις σημαντικότερες της

επικράτειας. 

90.000 δημότες, 150.000 κάτοικοι. Βουνό θάλασσα,

ναυτιλία, τουρισμός, πολιτισμός, πρότυπο σύγχρο-

νων δομών, σημαντικός εμπορικός κόμβος, must στην

εστίαση & αναψυχή.

Ο λόγος για το Δήμο Γλυφάδας

«Πριν αποκτήσουμε εξουσία πρέπει να αποκτή-
σουμε σοφία για να τη διαχειριστούμε καλά»

είχε πει ο γνωστός φιλόσοφος Ράλφ Έμερσον

το 1880.

Το απόφθεγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτη-

ρίζει τον Γιώργο Παπανικολάου, ενός εκ των αποδο-

τικότερων Δημάρχων της αυτο-διοικητικής εποχής

«Καλλικράτη». Κι αυτό γιατί σε μια βεβαιωμένα τρα-

γική συγκυρία για την τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω της

τεράστιας εθνικής κρίσης, ο δήμος του, αντί να πα-

ρουσιάζει ελλείψεις και προβλήματα, αντί να ψά-

χνουν στο τέλος του μήνα να βρουν χρήματα, η

Γλυφάδα παρουσιάζει πλεονάσματα, όταν την ίδια

στιγμή παράγει και έργο. Άξιον απορίας το πώς,

καθώς καθίσταται πρόδηλο το γεγονός ότι σε πολι-

τειακό επίπεδο οι τελευταίες μνημονιακές κυβερνή-

σεις, μας έχουν συνηθίσει, όταν θέλουν να

παρουσιάσουν πλεόνασμα, να μειώνουν δραστικά το

κόστος σε έργα προκαλώντας αδράνεια σε παρα-

γωγή και ανάπτυξη.

Ερωτήματα στα οποία κλήθηκε να απαντήσει στον

αρχισυντάκτη της «Ε» Βασίλη Κασιμάτη, ο καθ’ύλην

αρμόδιος· ο δήμαρχος Γλυφάδας. Να σημειώσουμε

ότι η συνέντευξη έλαβε χώρα στον εκπληκτικό χώρο

του Γκολφ που έχουν δώσει το όνομα «Κωνσταντίνος

Καραμανλής».

«Ε»: Κε Δήμαρχε, πώς γίνεται να παρουσιάζετε αύ-
ξηση εσόδων στα δημοτικά τέλη, όταν οι μετρητές
της ΔΕΗ μειώνονται λόγω κυρίως των επαγγελματι-
κών «λουκέτων», αλλά και της αδυναμίας πληρωμής
των λογαριασμών της ΔΕΗ από τα νοικοκυριά;
Δήμαρχος: κ. Κασιμάτη διενεργήσαμε μια μεγάλη

έρευνα για τα αδήλωτα «τετραγωνικά» και ανακαλύ-

ψαμε ότι η πόλη μας, είχε το αστρονομικό νούμερο

των 860.000 αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων. Κι

αυτό όχι γιατί δεν δηλώνονταν τα ακίνητα, αλλά

επειδή δεν λειτουργούσαν σωστά οι διαδικασίες και

οι δημοτικές υπηρεσίες. Εμείς, επικαιροποιήσαμε τις

λίστες και πλέον οι συμπολίτες μας καταβάλλουν τα

δημοτικά τέλη βάσει των  τετραγωνικών που πραγ-

ματικά κατέχουν και όχι σύμφωνα με τις παλαιές λί-

στες. Και αυτή η ορθή αποτύπωση αποφέρει στο

δήμο μας επιπλέον 1,200.000 € ετησίως. Ταυτό-

χρονα, μας επιτρέπει να προβούμε και σε μείωση των

δημοτικών τελών, αφού το κόστος μοιράζεται πλέον

ισοβαρές σε όλους μας.

Έτσι μπορούμε και αναπτύσσουμε επιπλέον τις κοι-

νωνικές δομές μας. Επί παραδείγματι, το Κοινωνικό

Παντοπωλείο καλύπτει σήμερα περίπου 2.000 άτομα,

αριθμό ρεκόρ για αντίστοιχους δήμους.

«Ε»: Πού στέκει ταμειακά αυτή τη στιγμή ο δήμος σας. 

Δήμαρχος: Είναι αρχή μου να αποδίδω «τα του Καί-
σαρος τω Καίσαρι». Ταμειακά, δεν παραλάβαμε «κα-

μένη γη». Η Γλυφάδα είχε μια καλή εικόνα, ταμειακά.

Το δήμο τον βρήκαμε με 13 εκατομμύρια ευρώ πλεό-

νασμα. Στα σχεδόν 3 χρόνια της δημαρχίας μας, αυτό

το ποσό καταφέραμε να το ανεβάσαμε στα 24 εκα-

τομμύρια ευρώ.

«Ε»: Αξιοπερίεργο όσο και αξιοσημείωτο. Εδώ και
χρόνια παρακολουθούμε τους δήμους στο «πλην»
Εσείς… πως;
Δήμαρχος: Σωστή διαχείριση είναι η απάντηση. Νοι-

κοκύρεμα, μείωση της σπατάλης, σωστές και «καθα-

ρές» μελέτες, ακριβοδίκαιη κατανομή έργων. Και το

αποτέλεσμα διαφαίνεται από την σημαντική αύξηση

έργου τα οποία, άλλα φαίνονται και άλλα ίσως δεν

φαίνονται. Παραδειγματικά αναφέρω την αξιοσημεί-

ωτη δράση της δημοτικής επιχείρησης ΚΑΠΠΑ, τα

έργα της οποίας ωφελούν & κοσμούν τη πόλη μας,

όπως π.χ. οι νέοι παιδικοί σταθμοί που αποτελούν

πρότυπες δομές, η ολοκλήρωση της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης, με αναγνωστήριο 20 θέσεων, 15.000 τό-

μους βιβλίων 35 τίτλους περιοδικών. Έχει 6.150 μέλη

και λειτουργεί και ως δανειστική. Αναρίθμητες επίσης

οι πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της

ΚΑΠΠΑ, ενώ θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ

και στη σημαντική βελτίωση των ΚΑΠΗ και ΚΔΑΠ

μέσω της δημοτικού αυτού οργάνου.

«Ε»: Κε Παπανικολάου, βρισκόμενοι εδώ στο Γκόλφ

της Γλυφάδας, δράττουμε της ευκαιρίας να ρωτή-

σουμε κατά πόσον η κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά

το Γκολφ, ήτοι και τον τουρισμό. Ευκαιρίας δοθήσεις,

να ενημερώσουμε το κοινό μας, ότι το Γκόλφ αποτε-

λεί περιουσία του δήμου και είναι εδώ και πάρα πολλά

χρόνια, υφιστάμενη δημοτική επιχείρηση.

Δήμαρχος: Θα σας εκπλήξω θετικά και εδώ, αφού και

το Γκολφ σήμερα παρουσιάζει αύξηση εσόδων. Και

μη με ρωτήσετε το πώς, σας το απάντησα ήδη νωρί-

τερα. «Νοικοκύρεμα» είναι η μαγική λύση. Με ότι

αυτό συνάδει!

Θα δώσω εδώ ένα ακόμα παράδειγμα. Μέχρι που

αναλάβαμε, πληρώναμε ως δήμος 11 ευρώ το τετρα-

γωνικό, το βάψιμο/συντήρηση των σχολείων στους

εργολάβους. Σήμερα αυτό το μειώσαμε σε 2 ευρώ το

τετραγωνικό. Το πετύχαμε με τη διαδικασία διαχωρι-

σμού του έργου βαφής από τις άλλες βαριές εργα-

σίες, έτσι ώστε να μη βγαίνει ένα τιμολόγιο με

«χοντροκομμένη απλούστευση», αλλά να υπάρχει

επί μέρους κόστος στην κάθε φάση.

«Ε»: Πώς προχωράει το θέμα των σκουπιδιών στο
δήμο.
Δήμαρχος: Σε μια γειτονιά πρέπει να είμαστε όλοι

αγαπημένοι. Δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει

φανεί από τον όμορο δήμο Ελληνικού-Αργυρούπο-

λης, βάσει των παλαιών διεκδικήσεων, έτσι ώστε σή-

μερα να επιθυμεί να χωρίσει το περιώνυμο «φιλέτο»

του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού σε κομμάτια.

Αυτό δεν γίνεται καθώς αυτό ανήκει με καθεστώς «εξ

αδιαιρέτου» σε τρεις δήμους (Γλυφάδα, Ελληνικό-

Αργυρούπολη, Άλιμο) οι οποίοι έχουν σημαντικά προ-

τάγματα σε σχέση με την μελλούμενη ανάπτυξη.

Αυτά, ο διπλανός δήμος τα απεμπολεί και προσπαθεί

να λέει ότι έχει μεγαλύτερο μερίδιο, κ.λπ. Υπό αυτό

το πρίσμα καθυστερεί και τις όποιες αποφάσεις περί

της πάγιας διεκδίκησης και  των τριών δήμων για την

διαλογή των σκουπιδιών σε κατάλληλο χώρο του

πρώην αεροδρομίου  μέσω μιας οργανωμένης δομής

διαχείρισης απορριμμάτων. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν

εννοούμε «χωματερή» (μη μπερδευτούν οι αναγνώ-

στες μας), αλλά για μεταφόρτωση, διαλογή και κομ-

ποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων με

σύγχρονο τρόπο.

Αυτό που εμείς ζητάμε λοιπόν είναι να τοποθετή-

σουμε αυτή τη δομή σε κατάλληλο χώρο ώστε να πά-

ψουμε πλέον όλοι οι δήμοι να παρανομούμε. Ο

Δήμαρχος Ελληνικού –Αργυρούπολης, επιμένει αυτό

να υλοποιηθεί στο κομμάτι που αναλογεί στο δήμο

Γλυφάδας και συγκεκριμένα στο Ρέμα της Ευρυάλης.

Κοντολογίς, επιθυμεί να ρίξει τα σκουπίδια στα σπίτια

και τις γειτονιές της Γλυφάδας. Ε, αυτό εμείς δεν θα

Το Who is Who

του Δημάρχου Γλυφάδας
Δήμος «στολίδι» για την Αττική

Συνέντευξη: Βασίλης Κασιμάτης

Επιμέλεια: Μιχάλης Στεφανίδης
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το δεχτούμε ποτέ. 

«Ε»: Who is Who. Σας χαρακτηρίζουν «παιδί του κομ-
ματικού σωλήνα» της Ν.Δ. και άλλοτε ως Καραμαν-
λικό. 32 ετών ευρωβουλευτής, 36 ετών δήμαρχος
ενός εκ των μεγάλων και σημαντικών δήμων της επι-
κράτειας. Δύο λόγια για τη σταδιοδρομία σας.
Δήμαρχος: Καταρχήν όλοι μας κρινόμαστε. Κι εγώ

δεν έκρυψα ποτέ την κομματική μου καταβολή. Είχα

την στήριξη της Ν.Δ. στις αυτοδιοικητικές εκλογές,

αλλά στο Δήμο όλοι γνωρίζουν ότι λειτουργώ ως Πα-

πανικολάου. Κι αυτό έχει αποτυπωθεί μέσω τω επιτυ-

χιών που σήμερα εσείς και όχι εγώ, αναγνωρίζετε. 

Βαδίζω στα σαράντα. Μεγάλωσα σε μεσοαστική οι-

κογένεια της Τερψιθέας, Τελείωσα το 3ο Λύκειο Γλυ-

φάδας. Στην πορεία κατάφερα να πετύχω το όνειρό

μου, να μπω στη Νομική Αθηνών και να γίνω δικηγό-

ρος, επάγγελμα το οποίο άσκησα, ιδιότητα την οποία

παγίως θα βάζω πάνω από όλα. Αύριο μπορεί να μην

ασχολούμαι με τα κοινά… δικηγόρος θα είμαι πάντα!!

Από τα φοιτητικά μου χρόνια ασχολή-

θηκα με τα κοινά. Πρωτοετής ακόμα

(1997), έγινε ένας καυγάς στο πα-

νεπιστήμιο και πήγα να βοη-

θήσω δύο φίλους μου που ήταν

και στην Δ.Α.Π.  Αυτό αποτέ-

λεσε τη θρυαλλίδα. Κάπως

έτσι οργανώθηκα και μετά από

λίγο καιρό (1999) κατέληξα επι-

κεφαλής της Δ.Α.Π. στην Νομική.

Το ένα έφερε το άλλο και το 2001

έγινα Γενικός επικεφαλής της Δ.Α.Π.

και ακολούθως το 2004 εκλέχτηκα πρόεδρος της

ΟΝΝΕΔ (νεολαία Ν.Δ.).

Το 2009 η Νέα Δημοκρατία με τίμησε και με  συμπε-

ριέλαβε στο ψηφοδέλτιο της Ευρωβουλής και έτσι

εκλέχτηκα Ευρωβουλευτής. Στην Ευρωβουλή μεταξύ

άλλων, ανέλαβα συντονιστής στο τομέα μεταναστευ-

τικού στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και από το 2014

πλέον, δήμαρχος Γλυφάδας.

«Ε»: Δηλώνετε αθεράπευτα Bachelor (εργένης) ή

μήπως θα περιμένουμε, ως μέλος του «Συνδέσμου

Παλαίμαχων Καλαθοσφαιριστών Γλυφάδας», να ση-

μειώσετε σύντομα το «Τρίποντο της ζωής σας»;

Δήμαρχος: Όχι απαραίτητα – όχι αθεράπευτα!! (χα-
μόγελο). Έτσι τα έφερε η ζωή. Μέσα από όλη αυτή

την έντονη κίνηση και το αδιάκοπο τρέξιμο, αυτά δεν

συμβαδίζουν εύκολα. Μακάρι να αλλάξει. Προς το

παρόν θα προσπαθώ να σκοράρω στο δήμο μου όπως

και επί της μπασκέτας προς όφελος του συνδέσμου

μας, για τον πρόεδρο και καλό μου φίλο Γιάννη Λινό.

Για το άλλο τρίποντο που αναφέρεστε… επαφίεμαι

στον καλό σας λόγο (και πάλι χαμόγελο!).

«Ε»: Ντόναλντ Τραμπ, 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Την
άποψή σας…
Δήμαρχος: Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο πρό-

εδρο. Όλοι με πολλή αγωνία παρακολουθούμε τις

τρέχουσες εξελίξεις στις ΗΠΑ, γιατί

παγκοσμίως η Αμερική ηγείται.

Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό.

Αυτό που έχει εξαγγείλει ο

Τραμπ, ότι θέλει η Αμερική να

κλειστεί στον ευατό της και

να λειτουργήσει υπό μιας

εναλλακτικής μορφής «προ-

στατευτισμού» κυρίως για την

οικονομία της, θα έχει σίγουρα

επιπτώσεις παντού. Θέλω να πι-

στεύω ότι η προσπάθεια που κάνει για

να ενισχύσει την οικονομία των ΗΠΑ, δεν θα οδηγή-

σει σε επιπλοκές στην παγκόσμια οικονομία. Εύχομαι

να δούμε όλοι τις ΗΠΑ να προχωράνε θετικά μέσα

από την εφαρμογή των προεκλογικών εξαγγελιών

Τραμπ.

«Ε»: Θα θέλαμε να κλείσουμε με ένα λίαν επίκαιρο

και κοινωνικό θέμα, που ναι μεν δεν αφορά μόνο το
δήμο σας - τουλάχιστον όχι ακόμα - αλλά σίγουρα
αποτελεί μείζον θέμα για πολλούς δήμους της χώρας
μας. Το προσφυγικό και πιο συγκεκριμένα τα προσφυ-
γόπουλα / «λαθρομεταναστόπουλα» εντός των
δήμων, σχολείων και δομών.
Δήμαρχος: Η ευαισθησία του Έλληνα και κατ’ επέ-

κταση η ανθρωπιά του Γλυφαδιώτη συμπολίτη μου

είναι δεδομένη. Αντιμετωπίζουμε το προσφυγικό με

ιδιαίτερη ευαισθησία. Τα παιδιά αυτά έχουν βέβαιο δι-

καίωμα στη γνώση και την «αλφάβητο». 

Θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι για μας πρόσφυγες και προ-

σφυγόπουλα, είναι τα παιδιά της Συρίας, τα παιδιά

που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, ως αυτά ορί-

ζονται από τις διεθνείς συνθήκες & συμβάσεις.  Όμως

θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν η κυβέρνηση

επιδοτεί αδιακρίτως με 400 ευρώ, στέγη, λογαρια-

σμούς ΔΕΗ, κοινοχρήστων, κ.λπ., τότε είναι σαν να

λέμε σε όλους τους υπηκόους χωρών του τρίτων

χωρών, ελάτε! Και θα έρθουν από παντού. Κατά συ-

νέπεια, τέτοιες εφαρμοσμένες πολιτικές δεν δύναται

να έχουν αποτέλεσμα.

«Ε»: Πριν σας ευχηθούμε καλή συνέχεια θα θέλαμε
να σας θέσουμε και το ερώτημα που κυκλοφορεί σε
αρκετά πολιτικά σαλόνια. Κάποιοι λένε ότι τα επό-
μενα χρόνια ο Γιώργος Παπανικολάου θα διαδραμα-
τίσει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα από τη Νέα
Δημοκρατία, στα πολιτειακά της χώρας. Στο ενδεχό-
μενο να έχουμε εκλογές πριν τη λήξη της τρέχουσας
κυβερνητικής θητείας και τη συμμετοχή σας σε κοι-
νοβουλευτικό ψηφοδέλτιο, τι απαντάτε;
Δήμαρχος: Καταρχήν θα ήθελαν να πω ότι αποτελεί

τιμή για μένα, η οποιαδήποτε θετική σκέψη της

όποιας μετεξέλιξης, από όπου κι αν αυτή προέρχεται.

Όμως, η απάντησή μου εδώ δεν θα μπορούσε να ήταν

άλλη από το … «έχουμε πολλή δουλειά ακόμα στη
Γλυφάδα».
Σας ευχαριστώ κε Δήμαρχε.

Γιώργος

Παπανικολάου:
«Νοικοκύρεμα 

είναι η
μαγική λύση»

Συνέχεια από τη σελ. 11

Τώρα θα πει κανείς γιατί να μην ήταν παιδαριώδης η

απάντηση, όταν σε νέα προσπάθεια να ασκήσουμε σωστά

το λειτούργημα της ενημέρωσης, επισκεφθήκαμε επιτο-

πίως την δομή φιλοξενίας «Ελαία» στην Παιανία και ανα-

καλύψαμε ότι οι εργαζόμενοι εκεί ήταν νεαρά άτομα και

κατά δήλωσή τους, χαμηλόμισθα!

Το επίσης ανήκουστο γεγονός που ομοίως εγείρει σωρεία

ερωτημάτων ήταν, ότι αφού ο ρεπόρτερ της «Ε» μπήκε

ανενόχλητος στη δομή φιλοξενίας, ζητώντας από τον δι-

ευθυντή κ. Κολοβό, ορισμένες πληροφορίες, εκείνος

ξαφνιασμένος αποχώρησε και λίγο αργότερα εμφανί-

στηκε ένας νεαρός υπάλληλος που ζήτησε από τον ρε-

πόρτερ να αποχωρήσει από το σημείο, αναφέροντας ότι

αυτό γίνεται για την προστασία των ανηλίκων. Να σημει-

ώσουμε εδώ ότι η είσοδος του ρεπόρτερ μας έγινε υπό

τα βλέμματα του πληρώματος ενός περιπολικού της

ΕΛ.ΑΣ. που έτυχε να βρίσκεται εκεί. Ερώτημα επίσης

αποτελεί το πως η συζήτηση ενός διαπιστευμένου και

λίαν επώνυμου ρεπόρτερ (εν προκειμένω του αρχισυντά-

κτη της «Ε») με τον διευθυντή του Κέντρου, δύναται να

αποτελεί απειλή για τους νεαρούς τροφίμους της δομής

φιλοξενίας; Δηλαδή τα παιδιά αυτά κυκλοφορούν ελεύ-

θερα όλη μέρα στους δρόμους και αυτό δεν είναι απειλή

κατά ζωής ανηλίκου, δεν είναι ανικανότητα ελέγχου των

υπευθύνων της ΜΚΟ, αλλά θεωρούν απειλή το ρεπορτάζ;

Έλεος κι εδώ. Καθίσταται κατανοητό ότι όλα αυτά δύνα-

ται να αποτελούν μόνο φθηνές δικαιολογίες, όταν κά-

ποιος θέλει πάση θυσία να αποφύγει τις δημοσιογραφικές

ερωτήσεις. Εμείς με τη σειρά μας απαντάμε: «Καθαρός
ουρανός, αστραπές δεν φοβάται».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο της

Παιανίας, μετά συζήτηση θέματος και το διάλογο με τους

πολίτες, το Δ.Σ. εξουσιοδότησε το Δήμαρχο Σπύρο Στά-

μου να συναντήσει τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολι-

τικής κ. Μουζάλα με σκοπό αφενός να ζητηθεί η

αστυνομική φύλαξη  της δομής «Ελαία», αφετέρου να

επιληφθεί η πολιτεία ώστε να μη φιλοξενούνται νεαροί

από αντιμαχόμενες χώρες. Επιπρόσθετα να ζητηθεί επί-

μονα, οι αλλοδαποί τρόφιμοι της «Δομής Ασυνόδευτων

παιδιών Ελαία» να μην κυκλοφορούν … ασυνόδευτοι! Το

αυτονόητο δηλαδή!! 

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε, ότι στα επεισόδια σύμ-

φωνα με πληροφορίες, ενεπλάκησαν ανήλικά παιδιά από

το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, ενώ σύμφωνα με ανεπι-

βεβαίωτες πληροφορίες, στη «δομή Ελαία» δεν φιλοξε-

νούνται προσφυγόπουλα από εμπόλεμες χώρες, όπως η

Συρία.  Ερωτηματικό επίσης αποτελεί αν είναι όντως

ανήλικα, καθώς σύμφωνα με κατοίκους αυτό δεν προκύ-

πτει για όλα. Άλλωστε η ηλικία βγαίνει κατά δήλωση των

αλλοδαπών κατά τη παράνομη είσοδό τους στη χώρα.

Κλείνοντας να πούμε ότι σε κατ’ ιδίαν συζήτηση που εί-

χαμε με το Δήμαρχο κ. Στάμου στο Δημαρχείο, μας ανά-

φερε ότι αν αυτά τα φαινόμενα επαναληφθούν, θα

αναγκαστεί να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση της

«Δομής Ελαία» από την Παιανία.

Η «Ε» με απόλυτο σεβασμό προς τα νεαρά ασυνόδευτα

και ταλαίπωρα αλλοδαπά παιδιά ζητά από την ΜΚΟ «Για-

τροί του Κόσμου» να σταματήσει να αποφεύγει τα ΜΜΕ

και να εμφανιστεί επιτέλους για να δώσει τις πληροφο-

ρίες που ο πολίτης ενδιαφέρεται και δικαιούται να μάθει

μέσω των έγκριτων ΜΜΕ.

Μ.Κ.Ο. Αλήθειες & ψέματα 



14 ΣΕΛΙΔΑ - 28  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

«Οι Έλληνες, για να πάνε μπροστά, πρέπει να κοιτά-
ζουν πίσω».

«Δεν υπάρχει άλλος τόπος όπως εις την Ελλάδα δια
την οποίαν εγράφησαν τα περισσότερα βιβλία και
όπου διαβάζονται τα ολιγώτερα».

«Εις τον τόπον μας δεν αρκεί να γνωρίζη να γράφη
κανείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι άλλοι να διαβά-
ζουν».
(Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942, Ιστοριοδίφης, Λογοτέχνης,

Εκδότης, Ακαδημαϊκός)

Μηχανές ή Δούλοι

Συνεχίζοντας από το προηγούμενο φύλλο μας (αρ.

968/21.1.17), σας μεταφέρουμε  τη θέση του Αριστο-

τέλη για τους δούλους, που υποστήριζε ότι αν υπήρ-

χαν οι μηχανές δεν θα χρειαζόμασταν τους δούλους.

Ο πρότινος δούλος με το νόμο της προσφοράς και της

ζήτησης κατάντησε “εθελόδουλος” για να επιβιώσει.

“Εθελόδουλοι” όμως είναι όλοι οι χρήστες των μηχα-

νών, καθότι οι μηχανές που περιγράφει ο Αριστοτέλης

πρώτα απ’ όλα πρέπει όταν “κελεύονται” “να προαι-

σθάνονται” ποιο είναι το έργο που θα εκτελέσουν αυ-

τομάτως. Αυτές οι μηχανές που αναφέρει ο

Αριστοτέλης είναι τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

(ΣΑΕ). Τέτοιες όμως μηχανές τουλάχιστον μέχρι σή-

μερα δεν διαθέτουμε - αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Για να

μεταβεί το αυτοκίνητο στον προορισμό του χρειάζεται

τον οδηγό για να το κατευθύνει. Αν η προσοχή του

οδηγού αποσπαστεί έστω και για το ελάχιστον τότε

συμβαίνει ατύχημα. 

Άρα το αυτοκίνητο δεν εκτελεί από μόνο του την ερ-

γασία να σε πάει στον προορισμό σου, χρειάζεται συ-

νεχείς εντολές που λέγεται “οδήγηση”. Επομένως ο

οδηγός μετατρέπεται σε εθελόδουλο του αυτοκινή-

του. Ασφαλώς είναι Αυτοκίνητο (κινούμενον αφ’ εαυ-

τού) πλην όμως είναι ετερο - καθοδηγούμενον. Το

αυτό συμβαίνει και στα τρακτέρ και σ’ όλα τα μηχανή-

ματα.

Αυτά («προ-αισθανόμενον») σήμερα ανακοινώνονται

στις εφημερίδες κ.λπ. πως θα συμβούν στο προσεχές

μέλλον. Περιμένουμε να δούμε αν τα (ΣΑΕ) θα μπορέ-

σουν ή όχι να εκπληρώσουν και την τελική προφητεία

του Αριστοτέλη «προ-αισθανόμενον».
Ο Αριστοτέλης είχε φροντίσει πριν από σας για σας,

διότι μίλησε για τις μηχανές 2.400 χρόνια πριν.

Δεν ήθελε τους δούλους, αλλά αυτόματες μηχανές.

Και να μην ξεχνάτε πως ο Όσκαρ Ουάιλντ (1854-1900)

έγραψε πως είναι υποτιμητικό για έναν άνθρωπο να

τον βάζουμε να καθαρίζει τους δρόμους, θα πρέπει να

βρεθεί μια μηχανή να εκτελεί αυτή την εργασία που τη

θεωρούσε εξευτελιστική για τον άνθρωπο. Το όνειρο

του Όσκαρ Ουάιλντ έγινε πραγματικότητα με τα μηχα-

νήματα - σκούπες των δήμων «Dulevo» (ιταλικά) και

«Putzmeister» (γερμανικά).

Αυτές οι μηχανές με τα κυκλικά σκουπάκια καθαρίζουν

τους δρόμους μετά από κάθε λαϊκή αγορά πλην όμως

δούλοι είναι οι χειριστές τους.

Ο Αριστοτέλης κατά της δουλείας

«ὅταν δὲ τοῦτο λέγωσιν, οὐθενὶ ἀλλ’ ἢ ἀρετῇ καὶ κακίᾳ
διορίζουσι τὸ δοῦλον καὶ ἐλεύθερον, καὶ τοὺς εὐγενεῖς
καὶ τοὺς δυσγενεῖς. 

(Αριστοτέλης, 384-322, “Πολιτικά", A’ 1255a, 39-40)

(= Αλλά όταν υποστηρίζουν αυτά δεν διακρίνουν τον

δούλον και τον ελεύθερον και τους ευγενείς και τους

άσημους με κανένα άλλο κριτήριο παρά με μοναδικό

γνώμονα τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά τους).

ἀξιοῦσι γάρ, ὥσπερ ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπον καὶ ἐκ θη-
ρίων γίνεσθαι θηρίον, οὕτω καὶ ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθόν. ἡ δὲ
φύσις βούλεται μὲν τοῦτο ποιεῖν πολλάκις, οὐ μέντοι δύ-
ναται.
ὅτι μὲν οὖν ἔχει τινὰ λόγον ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ οὐκ
εἰσί τινες οἱ μὲν φύσει δοῦλοι οἱ δ’ ἐλεύθεροι, δῆλον,
καὶ ὅτι ἔν τισι διώρισται τὸ τοιοῦτον, ὧν συμφέρει τῷ
μὲν τὸ δουλεύειν τῷ δὲ τὸ δεσπόζειν [καὶ δίκαιον], καὶ
δεῖ τὸ μὲν ἄρχεσθαι τὸ δ’ ἄρχειν ἣν πεφύκασιν ἀρχὴν
ἄρχειν, ὥστε καὶ δεσπόζειν, τὸ δὲ κακῶς ἀσυμφόρως
ἐστὶν ἀμφοῖν (τὸ γὰρ αὐτὸ συμφέρει τῷ μέρει καὶ τῷ
ὅλῳ, καὶ σώματι καὶ ψυχῇ, ὁ δὲ δοῦλος μέρος τι τοῦ
δεσπότου, οἷον ἔμψυχόν τι τοῦ σώματος κεχωρισμένον
δὲ μέρος· διὸ καὶ συμφέρον ἐστί τι καὶ φιλία δούλῳ καὶ
δεσπότῃ πρὸς ἀλλήλους τοῖς φύσει τούτων ἠξιωμέ-
νοις, τοῖς δὲ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, ἀλλὰ κατὰ νόμον
καὶ βιασθεῖσι, τοὐναντίον)».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Πολιτικά", A’ 1255b, 1-15)

(= Έχουν δηλαδή αυτοί την απαίτηση, όπως γεννιέται

άνθρωπος από άνθρωπο και θηρίο από θηρίο έτσι να

γεννιούνται από άξιους, άξιοι. Η φύση όμως πολλές

φορές επιχειρεί να κάνει αυτό, αλλά δεν μπορεί πάντοτε

να το πετύχει. Ότι λοιπόν έχει κάποιο λόγο η αμφισβή-

τηση και ότι δεν είναι δυνατόν να είναι οι μεν κατά φύση

δούλοι, οι δε ελεύθεροι είναι φανερό· είναι επίσης φα-

νερό πως ένας τέτοιος διαχωρισμός που συμφέρει στον

μεν να είναι δούλος, στον δε να είναι κυρίαρχος και δί-

καιο είναι και πρέπει το μεν να άρχεται, το δε να άρχει

σύμφωνα με την αρχή που ορίστηκε από τη φύση έτσι

και η εξουσία να ασκείται· η κακή όμως άσκηση της

εξουσίας είναι ασύμφορη και για τους δύο (γιατί ό,τι

συμφέρει στο μέρος συμφέρει και στο όλον, ό,τι στο

σώμα το ίδιο και στην ψυχή, και ο δούλος είναι μέρος

του κυρίου, σαν κάτι έμψυχο μέρος του σώματος, που

είναι όμως ξεχωριστό· γι’ αυτό και είναι συμφέρον να

υφίσταται κάποια φιλική σχέση μεταξύ δούλου και κυ-

ρίου, στην περίπτωση που είναι κατά φύση άξιος, ενώ

σε εκείνους που δεν υπάρχει σχέση μ’ αυτόν τον τρόπο,

αλλά σύμφωνα με το νόμο και λόγω βίας συμβαίνει το

αντίθετο).

ΣΧΟΛΙΟ: Εδώ ο Φιλόσοφος διαπιστώνει πως η φυσική

ανισότητα των ανθρώπων δεν διαιωνίζεται κληρονομικά,

ώστε το δούλον και αρχόμενον μπορεί να μεταβάλλεται

σε άρχον και δεσπόζον. Επιπλέον για να είναι συμφέ-

ρουσα η σχέση, πρέπει να υπάρχει ψυχική συνάφεια,

που είναι φυσική μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου -

κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο Μαρξ όταν διάβασε το 1ο

βιβλίο μόνο των “Πολιτικών” του Αριστοτέλη, αφού οι

σημειώσεις του αναφέρονται σ’ αυτό και μόνο και δη-

μιούργησε τη θεωρία της “Πάλης των τάξεων”, ενώ ο

Αριστοτέλης μίλησε για αρμονική συνύπαρξη, συνερ-

γασία και ενότητα των τάξεων.

Αντίθετα η κατά νόμον και η βίαιη δουλική σχέση καταν-

τάει συγκρουσιακή. Το δουλοκτητικό καθεστώς είναι η

κατά νόμον και μετά βίας δουλείας, την οποίαν ο Αρι-

στοτέλης απορρίπτει σε μια ευνομούμενη πολιτεία και

σε καμμία περίπτωση η κατά φύση ανισότητα, όπου «οι
μεν δεν είναι κατά φύση δούλοι, οι δε ελεύθεροι». 

Ο Αριστοτέλης επιδιώκει να οικοδομήσει μια αστασία-

στη πολιτεία ελεύθερων και ισότιμων πολιτών, να εξι-

σορροπήσει την κατά φύση με την κατά νόμον ισότητα

των ευκαιριών. Γι’ αυτό επαγωγικά οδηγείται στην ορ-

γάνωση της αρίστης πολιτείας. Αρχίζει από τον άν-

θρωπο, χωρίς καμμία διάκριση δούλου και ελευθέρου,

θεωρώντας πως «ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικόν ζῷον»
(«Πολιτικά», Α’, 1253α, 4-5 & 8). Ο λόγος δηλώνει ποιο είναι

το συμφέρον και ποιο το βλαβερόν ώστε να γνωρίζει το

δίκαιο και το άδικο, γιατί αυτό είναι το κύριο γνώρισμα

του ανθρώπου από τα ζώα. λόγον δέ μόνον  ἄνθρωπος

ἔχει τῶν ζώων («Πολιτικά», Α’, 1253α, 10-11), «ὁ δέ λόγος

ἐπί τῷ δηλοῦν ἐστι τό συµφέρον καί τό βλαβε-
ρόν, ὥστε καί τό δίκαιον καί τό ἄδικον· τοῦτο
γάρ πρός τἆλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον»
(«Πολιτικά», Α’, 1253α, 15-17)

«Ο μη δυνάμενος ή μη έχων ανάγκη κανενός, λόγω της

αυτάρκειάς του, να συμμετέχει σε κανένα μέρος της

πόλης είναι ή θηρίον ή θεός». Ὁ δέ μή δυνάμενος κοινω-
νεῖν ἤ μηθέν δεόμενος δι᾽αὐτάρκειαν οὐθέν μέρος πό-

λεως, ὥστε ἤ θηρίον ἤ θεός. («Πολιτικά», Α’, 1253α, 28-30).

Συνεχίζει με την κατά φύση ανισότητα και διαφορετικό-

τητα των ανθρώπων θεωρώντας πως η πολιτεία των αν-

θρώπων «δεν είναι μόνον άθροισμα περισσοτέρων

ανθρώπων, αλλά και ποιοτικά διαφορετικών, γιατί δεν

υφίσταται πολιτεία μόνο από ομοίους». Οὐ μόνον δ᾽ἐκ
πλειόνων ἀνθρώπων ἐστίν ἡ πόλις, ἀλλά καί ἐξ εἴδει
διαφερόντων. Οὐ γάρ γίνεται πόλις ἐξ ὁμοίων. («Πολι-

τικά», Β’, 1261α, 23-25). «Ἀλλά μήν ἀγαθοί γε καί σπου-
δαῖοι γίγνονται διά τριῶν· τά τρία δέ ταῦτά ἐστι
Φύσις Ἔθος Λόγος». («Πολιτικά», Ζ’, 1332α, 39-41).

Τον άνθρωπο, πολιτικό ζώο του λόγου, της φυσικής ανι-

σότητας και της ποικιλόμορφης διαφορετικότητας επι-

διώκει να τον εντάξει σε μια άριστη πολιτεία ελευθερίας

και ισότητας ευκαιριών, διότι, «τῆς δέ ἐλευθερίας μετέ-

χουσι πάντες» («Πολιτικά», Γ’, 1280α, 5-6). 

«διότι γενικώς σ’ όλο τον κόσμο οι επαναστάσεις ξε-

σπούν για την ανισότητα», Πανταχοῦ γάρ διά τό ἄνισον
ἡ στάσις, «γιατί επαναστατούν διεκδικώντας το απολύ-

τως ίσον/τηνα πόλυτη ισότητα», ὅλως γάρ τό ἴσον ζη-

τοῦντες στασιάζουσιν («Πολιτικά», Ε’, 1301b, 27-28 & 29-30). 

Τον Αριστοτέλη ως μέγα Πολιτειολόγο και Βαθύ Γνώστη

της ανατομίας της ανθρώπινης φύσης δεν θα μπορέσει

να τον ξεπεράσει ποτέ κανείς διανοούμενος, αλλά ούτε

και τα κράτη θα μπορέσουν ποτέ να θεσμοθετήσουν και

να εφαρμόσουν συνταγματικώς ολοκληρωμένη την αρι-

στοτελική διάκριση των εξουσιών. 

Πέτρος Ιωαννίδης

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστοτελισµοῦ 

Ὀρθολογισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Δουλοκτησίας, Δουλαγωγίας

παύεσθαι
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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

Ένα μικρό και όμορφο κατάστημα άνοιξε στη γειτονιά της Ευρυάλης (Παπάγου 31) με πολλά και ενδιαφέ-

ροντα προϊόντα.

CARPI vina το όνομά του και τα ράφια του είναι γεμάτα με ξηρούς

καρπούς και αποξηραμένα φρούτα, σοκολάτες και κεράσματα,

σοκολάτες χειροποίητες, αλλά και πίτσα σοκολάτας. Τσάι, μέλι,

και μεγάλη ποικιλία κρασιών, αλλά και αποστάγματα - μαστίχα

Χιου, χύμα τσίπουρο - και αναψυκτικά.

Οργανώνει παιδικά πάρτυ και βέβαια, σας στέλνει τα ψώνια

σας στο σπίτι σας!

Στρ. Παπάγου 31 Βούλα, Τηλ. 210 8992.858, carpivina@googlemail.gr

CARPI vina στη Βούλα

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
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3 Τα 360 δις ευρώ του όζοντος χρέους

και πως εξοφλούνται σε μια μέρα.

2 Μονοπώληση της κερδοφορίας της καύ-

σιμης ύλης.

2 Όταν θες ψάχνεις τρόπους – Όταν δεν

θες ψάχνεις αιτίες.

2 Στην εποχή της εγκληματικής παγκο-

σμιοποίησης, οι χώρες πρέπει να χρωστούν

- Και η Ελλάδα ... τα περισσότερα!

Το βασικό αγκάθι της «Ελληνικού προβλήματος» ήταν και

είναι το χρέος. Με αυτό μας σέρνουν αλυσοδέσμιους στις

Ευρωπαϊκές αρένες.

Σήμερα το εθνικό χρέος υπολογίζεται στα 360 δισεκατομ-

μύρια ευρώ. Το αστείο είναι ότι όταν τον Απρίλιο του

2010, συλλήβδην το «Ελληνικό πολιτικό ρετιρέ» μαζί με

την Ευρωπαϊκή νομενκλατούρα -  ως κακέκτυπο Μεσσία

- μας έβαλαν στην μνημονιακή εποχή, το χρέος της χώρας

ήταν 290  δις € ήτοι στο 120% του ΑΕΠ της χώρας. Τότε

το Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν μας (ΑΕΠ) ήταν 242 δις €.

Σήμερα και σύμφωνα με τους «τοκογλύφους δανειστές»

μας, το χρέος ανέρχεται στα 362 δις ευρώ με το ΑΕΠ της

χώρας στα 181 δις ευρώ. Άρα το χρέος επί του ΑΕΠ σή-

μερα ανέρχεται στο 200%(!!!).

Συμπερασματικά, μετά από 7 χρόνια αυστηρής κι ανάλγη-

της λιτότητας, κοινωνικής εξαθλίωσης, απώλειας εισοδη-

μάτων, απώλειας εθνικής κυριαρχίας και γενικότερα μετά

από 7 χρόνια μνημονιακής εξοντωτικής «μνημονιακής»

θεραπείας, αντί να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα,

έστω... 20-30%, τουναντίον αυξήθηκε το χρέος μας 124%,

παρ’ όλα τα κουρέματα που πληρώσαμε.

Και αναρωτιέται κανείς... μα καλά, τόσα Eurogroup, Euro-

working group, τόσα ιταμά οικονομικά «ονόματα» στην Ευ-

ρώπη, τόσοι δήθεν διακεκριμένοι Έλληνες πολιτικοί,

συστημικοί οικονομολόγοι και λοιποί καθηγητάδες, χιλιά-

δες μυαλά με σχέση αντιμισθίας, ευρωπαϊκές επιτροπές

με υπέρογκες αποδοχές… και όλοι μαζί να παλεύουν να

σώσουν την Ελλάδα... μια παγκόσμια κοινότητα να ασχο-

λείται δήθεν με το περιώνυμο Ελληνικό πρόβλημα και ως

αποτέλεσμα αντί να σωθεί αυτός ο δύσμοιρος τόπος, κα-

τάντησε να χρωστά και τα διπλά κατ’ ουσίαν; Έλεος! Με

άλλα λόγια, ποιος γονιός θα κρατούσε 7 χρόνια το παιδί

του στην ίδια θεραπεία με τον ίδιο γιατρό, όταν έβλεπε το

«βλαστάρι» του να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο με

αποτέλεσμα να αργοσβήνει. 

Ούτε 7 μέρες!! (Που τόσες να ’ναι οι ώρες των διαπλεκο-

μένων).

Φίλες & φίλοι αναγνώστες, το ζήτημα είναι απλό. Η Ευρω-

παϊκή κουστωδία σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική

πολιτική σκηνή και με φερέφωνα τα συγκεκριμένα επιλή-

ψιμα μιντιακά παπαγαλάκια, σας κοροϊδεύουν ασύστολα.

Η δική σας εξαθλίωση, πλουτισμός στον ολιγαρχικό κορ-

βανά, ένθεν κακείθεν.

Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος

της, άμεσα. Αύριο!! Να ξεκαθαρίσω όμως ότι τα παρακάτω

ισχύουν όσο υφίσταται χρέος. Αν αποδειχτεί ότι το χρέος

είναι παράνομο ή ότι η Ελλάδα πάει σε εθνικό νόμισμα με

μονομερή διαγραφή, ή διαλυθεί στο μεταξύ η Ε.Ε., κλπ,

τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Συνεπώς η προτεινόμενη

λύση ισχύει όσο και εφόσον … υπάρχει χρέος και σε καμία

περίπτωση δεν νομιμοποιούμε ή ασπαζόμαστε το χρέος!!

Και κατά το «Αυγό του Κολόμβου» ... ας δούμε το πώς κι

αν αυτό αποτελεί ιαχή για μερικούς:

Στην προ χούντας εποχή, τότε που πάλι είχαμε φτάσει στο

χείλος του γκρεμού, οι τότε κυβερνήσεις είχαν «εφεύρει»

κάποια μονοπώλια. Υπενθυμητικά αναφέρουμε, το μονοπώ-

λιο της πατάτας, τα σπίρτα, το αλάτι, κλπ. Το κρατικό έσοδο

από αυτά τα προϊόντα πήγαινε υπέρ εθνικού χρέους.

Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κρατικό έσοδο που κατά πε-

ρίεργο τρόπο δεν αναφέρεται ολόκληρο στα άμεσα έσοδα

που σχηματίζουν το κορμό του κρατικού προϋπολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα, στα Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού

(πίνακας 3.4) στα «Τακτικά Έσοδα» και στην παράγραφο 2

– «Έμμεσοι Φόροι», ως κρατικό έσοδο από πετρελαιοειδή

αναφέρεται το ποσό των 1,879 δις ευρώ. Με απλά λόγια,

εμφανίζεται ένα ποσό δραματικά μικρότερο του πραγμα-

τικού, αφού σύμφωνα με τη δική μας έρευνα το ποσό είναι

υπερ-πολλαπλάσιο!

Κι αυτό φανερώνει την πολλάκις διατυπωμένη άποψη ότι

ο Προϋπολογισμός… μαγειρεύεται! Ας το δούμε αυτό ανα-

λυτικά:

Κερδοφορία της καύσιμης ύλης.

Μέχρι τη στιγμή που η δημοσιογραφική μας ομάδα διενήρ-

γησε την έρευνα, ουδείς φαίνεται ότι γνώριζε το ακριβές

νούμερο κατανάλωσης σε λίτρα όλων των ειδών καυσίμων

σε όλη τη χώρα.

Τι κι αν πήγαμε στο Υπουργείο ανάπτυξης, τι κι αν παρα-

καλέσαμε το τμήμα εμπορίου, τι κι αν αναζητήσαμε την

άκρη στον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Ελλάδος, τι κι αν πήγαμε σε μάγισσες και χαρτορίχτρες...

ουδείς γνώριζε να μας πει.

Κανείς δεν ήξερε πόσα εκατομμύρια λίτρα καυσίμων κα-

ταναλώνει η Ελλάδα. Και πως γίνεται να εμφανίζεται κρα-

τικό έσοδο στον προϋπολογισμό, όταν δεν γνωρίζει το

κράτος το ακριβές νούμερο κατανάλωσης;

Όμως ο επιμένων, νικά. Υποβάλλαμε αίτηση και έπειτα από 3

μήνες αναμονής, λάβαμε επιτέλους την επίσημη απάντηση

από το επιστημονικό τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι παραδόσεις των εταιρειών εμπορίας προς πρατήρια

υγρών καυσίμων (σε Μετρικούς τόνους) είναι οι εξής:

Σύνολο τα 3 είδη βενζίνας (95RON, 100RON, LRP):

3.714.705 Μ.Τ.

Diesel Κίνησης: 2.518.029 Μ.Τ

Diesel Θέρμανσης: 2.932.033 Μ.Τ

Συνολικά λοιπόν καταναλώνουμε 9,164.767 Μετρικούς Τό-

νους καύσιμης ύλης δίχως να υπολογίζονται μαζούτ

(πλοίων) & κηροζίνη (αεροσκαφών).

11,914.197.100 δισεκατομμύρια λίτρα ετησίως είναι τελικά

το μαγικό νουμεράκι που αναζητούσαμε, όσων αφορά την

ετήσια κατανάλωση καύσιμης ύλης στην Ελλάδα.

Ουδείς το γνώριζε κι αυτός είναι και ο λόγος που δεν ανα-

φέρεται στα άμεσα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Αυτό που όλοι όμως γνωρίζουν είναι, η ληστρική υπερ-φο-

ρολόγηση του κράτους στα καύσιμα, η οποία ανέρχεται

κατά μέσο όρο στο 1 ευρώ ανά λίτρο. Συνεπώς, αυτά τα (πε-

ρίπου) 12 δις λίτρα ετήσιας κατανάλωσης, αποφέρουν 12 δις

ευρώ καθαρά έσοδα στο κράτος. Κι αυτά σε εποχή κρίσης! 

Αυτά τα χρήματα αποτελούν «solid asset» (σίγουρο κε-

φάλαιο) υποθήκευσης.

Κοντολογίς, η χώρα μας θα μπορούσε να υποθηκεύσει για

30 χρόνια το έσοδο που προκύπτει από την κατανάλωση

καυσίμου.

Δηλαδή, συνάπτεις ένα νέο μνημόνιο με τους τοκογλύ-

φους-δανειστές. Βάζεις ως εχέγγυο το ποσό αυτό και

εξουσιοδοτείς τους δανειστές σου να το λαμβάνουν κάθε

χρόνο από ειδικό λογαριασμό.

Και έτσι με μια κίνηση ρουά-ματ, πετάς άπαντες στη θά-

λασσα. Δανειστές, τρόικα, ΔΝΤ, ΕΚΤ, τον κακό τον λύκο

... το κακό συναπάντημα, κλπ.

Επαναφέρεις τη χώρα στην προ μνημονίου εποχή και στην

ασφάλεια. Το φοβερό είναι, ότι στο συμβόλαιο αυτό η

χώρας μας δύναται να περιλάβει και τέσσερις επιπλέον πα-

ραγράφους ως εξής:

Αν αυξηθεί (λόγω τερματισμού της κρίσης) η κατανάλωση

καυσίμων και στο ειδικό λογαριασμό καταθέτονται περισ-

σότερα χρήματα, τότε αντιστοίχως ανάλογα θα μειωθούν

και τα χρόνια αποπληρωμής.

Αν αποδειχτεί από ειδική επιτροπή (όπως αυτή που συνέ-

στησε η πρώην πρόεδρος της Βουλής σε συνεργασία με

Ευρωπαίους οικονομολόγους) ότι το χρέος είναι μικρότερο

από τα 360 δις, τότε αντιστοίχως ανάλογα θα μειωθούν και

τα χρόνια αποπληρωμής.

Αν στο μεταξύ η Ελλάδα αποφασίσει την έξοδο από την

Ευρωζώνη ή Ε.Ε. (Grexit) και αυτομάτως προβεί σε μονο-

μερή διαγραφή χρέους, τότε ακυρώνεται και το συμβόλαιο.

Αν στο μεταξύ καταρρεύσει η Ε.Ε. (που θεωρείται λίαν πι-

θανό) τότε επίσης ακυρώνεται και το συμβόλαιο.

Η τραγική ειρωνεία στην ιστορία αυτή είναι, ότι κάθε χρόνο

ήδη πληρώνουμε  στους τοκογλύφους δανειστές μας περί

τα 9 δις ευρώ κι αυτά μόνο για πανωτόκια και τοκοχρεο-

λύσια! Και αντί να μειώνεται το κεφάλαιο (χρέους) αυτό

αυξάνεται δραματικά, έτσι ώστε να εκποιείται η δημόσια

περιουσία μπιρ-παρά από το σύγχρονο μινώταυρο, το

Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. μαζί με όλα τα άλλα δεινά στα οποία εξαναγ-

κάζεται ο καθημαγμένος Έλληνας πολίτης.

Εδώ λοιπόν προτείνουμε την πληρωμή 12 Δις ευρώ ετη-

σίως με ένα άπαξ συμβόλαιο (υποθήκη) και με τρόπο που

δεν θα «λείψουν» από κανέναν. Και με μια κίνηση, εν τω

μέσω της νυκτός, η Ελλάδα παύει να χρωστά, επιστρέφει

άμεσα στην ανάπτυξη και την ευημερία, αποκαθίσταται την

ίδια μέρα η αξιοπρέπεια στο τόπο και επανεμφανίζονται τα

από καιρό απολεσθέντα, «χαμόγελο & ελπίδα».

Καθίσταται σαφές, ότι η Ελληνική πολιτική της μεταπολί-

τευσης, είναι ένα βιβλίο που το πρώτο κεφάλαιο είναι

γραμμένο σε στίχους και τα επόμενα σε πρόζα.

Με τσι γειες σας ...

του Βασίλη Κασιμάτη

Η ρουά-ματ  αποπληρωμή 

του Ελληνικού χρέους

Η θέση της εφημερίδας δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με
τα ενυπόγραφα άρθρα.
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Παρέμβαση του

Νότη Μαριά  

Ο ανεξάρτητος Ευρωβου-

λευτής Καθηγητής Νότης

Μαριάς,  μιλώντας στην

Επιτροπή Αναφορών  επε-

σήμανε την καταστροφική

πολιτική της τρόικας, και

επεκτάθηκε στην αλλαγή

του ιδιοκτησιακού καθε-

στώτος των φαρμακείων

ανοίγοντας  το δρόμο για

τη δημιουργία μονοπωλια-

κών καταστάσεων.

Αυτό οδήγησε  σε κλείσιμο

χιλιάδων φαρμακείων και

τη δημιουργία συστήματος

αλυσίδας φαρμακείων.

Τόνισε ότι η αλλαγή ιδιο-

κτησιακού καθεστώτος στα

φαρμακεία διευκολύνει τις

πολυεθνικές του φαρμάκου

για άνοδο της τιμής των

φαρμάκων στην Ελλάδα και

οδηγεί στην πλήρη υπαλλη-

λοποίηση των φαρμακο-

ποιών.

Παρέμβαση

του Κ.Κ.Ε.

Στην παρέμβασή του  ο

ευρωβουλευτής του

Κ.Κ.Ε. Σωτήρης Ζαριανό-

πουλος, υπογράμμισε :

Η απόφαση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής να στηρίξει

την απόφαση της κυβέρνη-

σης να χορηγήσει άδεια

φαρμακείου σε ΜΗ φαρμα-

κοποιούς, με επιχείρημα

την ελεύθερη επιχειρημα-

τική δράση και τη διαφύ-

λαξη των σχετικών

ευρωενωσιακών συνθη-

κών, θέτει πάνω ακόμα και

από την υγεία του λαού τα

επιχειρηματικά συμφέ-

ροντα. Τα συμφέροντα

αυτά μπορούν πλέον να

δημιουργήσουν εμπορικές

αλυσίδες – φαρμακείων

και να μονοπωλήσουν την

αγορά. Πρόκειται για άκαμ-

πτους οικονομικούς κανό-

νες του συστήματος περί

ανταγωνιστικότητας. 

Τα φαρμακεία περνούν σε μη φαρμακοποιούς 

Εξηγήσεις ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο

Παράταση των

αντιρρήσεων 

για τους 

δασικούς χάρτες

Ζητάει ο βουλευτής

Γιώργος Βλάχος

Να αυξηθεί στους τρεις (3)

μήνες με δυνατότητα πα-

ράτασης, η προθεσμία για

την υποβολή αντιρρήσεων

επί των νέων δασικών

χαρτών, ζητά ο Βουλευτής

Περιφέρειας Αττικής κ. Γε-

ώργιος Βλάχος, με επι-

στολή του προς την ηγεσία

του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος & Ενέργειας, προ-

κειμένου να δοθεί η

δυνατότητα στους πολίτες

να ενημερωθούν πλήρως

για τα νέα δεδομένα, αλλά

και να έχουν το απαραί-

τητο χρονικό περιθώριο

προκειμένου να υποβάλ-

λουν τις αντιρρήσεις τους.

Στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες συζη-

τήθηκε, 24 Ιανουαρίου 2017, η Αναφορά του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ-

λόγου για την μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων.

Τα φαρμακεία πλέον δεν θα τα ανοίγει σπουδασμένος φαρμακοποιός, αλλά και

ο μπακάλης της γειτονιάς, με απόφαση της παρούσας κυβέρνησης, ν.4334/2015

και ΚΥΑ της 29.10.2015.

Το θέμα έφτασε στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν ο Ευρωβουλευτής της

“Λαϊκής Ενότητας” Nίκος Χουντής, κατέθεσε την αναφορά του Πα-

νελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Νεοσύλεκτοι στρατιώτες στο Κέντρο Εκπαίδευσης

Μεσολογγίου φωτογραφήθηκαν σχηματίζοντας με

τα χέρια τους τον αετό της αλβανικής σημαίας.

Δεύτερο επεισόδιο σημειώθηκε αυτή τη φορά, με

έναν “Ελληνα” στρατιώτη, που υπηρετεί στην ΕΛΔΥΚ

(Ελληνική Δύναμη Κύπρου), φέροντα οπλισμό.

Τα σχετικά κρούσματα εντοπίστηκαν στα “μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες”,  όπως τονίζεται

χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτε-

λείου Στρατού, και δημοσιεύθηκαν στον έντυπο και

ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στα διάφορα ΜΜΕ.

Τελικά δεν έχει σημασία αν “γεννιέσαι” ή αν “γίνε-

σαι Έλληνας”. Σημασία έχει αν αισθάνεσαι Έλλη-

νας!

Οσο για τους Αλβανούς εθνικιστές - με ελληνική

ιθαγένεια - θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία να

επιλέξουν μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων: 

α) να τους επιβληθεί η ελαφρότερη ποινή, αν επι-

λέξουν την απώλεια της ελληνικής ιαθγένειας, την

καταβολή αποζημιώσεως στο ελληνικό δημόσιο, για

τη συνακόλουθη απαλλαγή στρατιωτικής υποχρέω-

σης και την απέλασή τους ή

β) την επιβολή της βαρύτερης προβλεπόμενης ποι-

νής και της ανάλογης εκπλήρωσης στρατιωτικής

υποχρέωσης μετά την έκτιση της ποινής.

Τρίτον κι αυτό δεν υπόκειται στη διακριτική τους ευ-

χέρεια, βέβαια, να επανεξετασθεί ο σχετικός νόμος

περί ιθαγένειας, από αρμόδια επιστημονική Επι-

τροπή ανωτάτης εγκυρότητας, συγκροτούμενης

από πρόσωπα απαλλαγμένα προκαταλήψεων και

ιδεοληψιών, ευρέως επιστημονικού φάσματος και

αναγνωρισμένου ερευνητικού βάθους.

Κ. ΒενετσάνοςΗ απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της, βρίσκεται
αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου

47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημήτριος Ν. Κιούσης

Δημοτική Ενότητα Κρωπίας

Οικίες (κατοικιες Στεγασμένοι χώροι (καταστήματα Ακάλυπτος χώρος επαγγελματικών
& κοινοχρηστοι )€/τμ επαγγελματικοί χώροι -βιομηχανίες  €/τμ) παροχών €/τμ

1,48 μέχρι 6000τμ, 3,39€/τμ Χρεώνεται το 1/3 του χρησιμοποιούμενου 
πάνω από 6001 τμ , 1,1€/τμ ακαλύπτου χώρου του ακινήτου στις 

κατά περίπτωση με βάση τις τιμές των 
στεγασμένων χώρων (καταστήματα 
επαγγελματικοί χώροι -βιομηχανίες  €/τμ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                       
ΚΟΡΩΠΙ,   28-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της  334/2016  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που  αφορά στην “Ανα-
προσαρμογή ή μη των ισχυόντων
τελών καθαριότητας και φωτισμού
από 1/1/2017 και μείωση των δημο-

τικών τελών και δημοτικού φόρου
για τις τρίτεκνες και μονογονεϊκές
οικογένειες”.
Στο Κορωπί στις 28  Δεκεμβρίου
του έτους  2016  κατά την 36η συ-
νεδρίαση        του,  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη μη αναπροσαρμογή των συντε-
λεστών χρέωσης τελών καθαριό-

τητας και φωτισμού για το έτος
2017 και τη διατήρησή τους με μεί-
ωση των τ.μ. κατά 50% για τον υπο-
λογισμό των ΔΤ και του ΔΦ για τις
μόνιμες κατοικίες των τρίτεκνων
και των μονογονεϊκών οικογενειών
και τον υπολογισμό των τ.μ. του
ακάλυπτου χώρου των επαγγελμα-
τικών παροχών από το 1/3 του ακα-
λύπτου που ισχύει στο 1/3 του
χρησιμοποιούμενου ακάλυπτου
χώρου, ως εξής:

Παρέµβαση του ευρω-
βουλευτή Νίκου Χουντή

Η ελληνική κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας, να καταθέ-
σει γραπτά ότι η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση να
επιτρέψει σε μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρμα-
κεία, ήταν προϊόν εκβιασμού των θεσμών και όχι ελεύ-
θερη βούληση της κυβέρνησης, ζητά η Επιτροπή
Αναφορών του ΕΚ μετά από παρέμβαση του ευρωβου-
λευτή Νίκου Χουντή!!!
Το δικαίωμα σε μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρ-
μακεία στην Ελλάδα, (ν.4334/2015)  συζητήθηκε ενδε-
λεχώς στις 24.1.17 στην Επιτροπή Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Με την Αναφορά του, ο ΠΦΣ ζητούσε 
Α. Την καταδίκη της Κομισιόν, καθώς, ως ένας εκ των
τεσσάρων Θεσμών, παραβίασε το θεσμικό τους ρόλο,
εκβιάζοντας την ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει
παρά τη θέλησή της, καταπατώντας καταφανώς τις
Οδηγίες της ΕΕ και την νομολογία του Ε.Δ. και
Β. Την κατάργηση του νόμου για την απελευθέρωση του

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων που ψήφισε

η ελληνική κυβέρνηση και την εκ νέου νομοθέτηση.

Στην ομιλία του, ο Νίκος Χουντής, κατηγόρησε την Κομισιόν

ότι «παραβιάζει το θεσμικό της ρόλο», ότι «γράφει στα παλιά
της τα παπούτσια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», ότι «είναι μία
γραφειοκρατία που έχει καταστεί ανάλγητη, προωθεί τα συμ-
φέροντα των ολίγων και οικονομικά ισχυρών, σε βάρος των
χιλιάδων μικρών και αδυνάτων» και κάλεσε την Επιτροπή Ανα-

φορών να ζητήσει εγγράφως την άποψη της ελληνικής κυβέρ-

νησης και να απαντήσει εάν νομοθέτησε με τη θέλησή της ή

κατόπιν πιέσεων από την τρόικα. 

Στη συζήτηση ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επέμεινε ότι δεν

υπήρξε κανένα θέμα εκβιασμού της ελληνικής κυβέρνησης

και ότι αυτή, αυτοβούλως νομοθέτησε υπέρ του ανοίγματος

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων.

Kρούσματα ανθελληνικών εθνικιστικών

εκδηλώσεων στο στράτευμα

«Έλληνες» στρατιώτες

με αλβανικά σύμβολα

Oργή Παν. Καμμένου

Να τους αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια
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ΑΔΑ: 6ΓΔΒΟΕΙΜ-5ΒΡ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ-
ΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017”
Ημ/νια: 25.01.2017 

Αρ. Πρωτ. 146

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ. Ο Πρόεδρος της Δημοτι-
κής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προ-
κηρύσσεται συνοπτικός διαγωνι-
σμός για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 14.400,00 €

Σύνολο: 74.400,00 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής στις
07/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο επιστημο-
νικό προσωπικό. Ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δή-
λωση ή σύμβαση συνεργασίας με
τις εταιρείες KRUGER AS ή DESMI
AS όπου έχουν εγκαταστήσει τους
οριζόντιους αεριστήρες των δεξα-
μενών αερισμού καθώς επίσης και
ανάλογη εμπειρία σε ανάλογης δυ-
ναμικότητας εγκαταστάσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος

νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς το
Φ.Π.Α 1.200,00 € και η οποία απευθύ-
νεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109, τις εργάσιμες μέρες
και ώρες από τα γραφεία της Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Δευτέρα
06/02/2017 καταβάλλοντας το ποσό
των είκοσι (20) ευρώ, εναλλακτικά
από τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

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

Κρητικός Σταύρος

ΑΔΑ: 7ΛΘΥΟΕΙΜ-ΔΧΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017”
Ημ/νια: 25.01.2017 

Αρ. Πρωτ. 149

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ. Ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ Λαυρεωτικής ανακοινώ-
νει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός
διαγωνισμός για τη: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”

Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 14.400,00 €

Σύνολο: 74.400,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 10/02/2017, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιο-
λόγησης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο προσωπικό.
Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση δύο (2) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb) και ενός (1) χειριστή
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-

ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το Φ.Π.Α, 1.200,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτι-
κής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος,
κα. Δρούμπουλα), στις εργάσιμες
μέρες και ώρες από την Τεχνική
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής μέχρι την Πέμπτη 09 / 02 /
2017, καταβάλλοντας το ποσό των
είκοσι (20) ευρώ, εναλλακτικά από
τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

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

Κρητικός Σταύρος

ΑΔΑ: Ω2Τ4ΟΕΙΜ-Σ3Φ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕ-
ΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”
Ημ/νια: 25.01.2017 

Αρ. Πρωτ. 150

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ. Ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ Λαυρεωτικής ανακοινώ-
νει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός
διαγωνισμός για τη: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017”

Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 14.400,00 €

Σύνολο: 74.400,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 13/02/2017, ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιο-
λόγησης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο προσωπικό.
Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση τριών (3) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb) και ενός (1) χειριστή
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-

ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το ΦΠΑ, 1.200,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτι-
κής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος,
κα. Δρούμπουλα), στις εργάσιμες
μέρες και ώρες από την Τεχνική
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής μέχρι την Παρασκευή 10 / 02
/ 2017, καταβάλλοντας το ποσό των
είκοσι (20) ευρώ, εναλλακτικά από
τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

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

Κρητικός Σταύρος

ΑΔΑ: Ω2Τ4ΟΕΙΜ-Σ3Φ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ-
ΜΑΤΩΝ - ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”
Ημ/νια: 25.01.2017 
Αρ. Πρωτ. 147

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής
ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται συ-
νοπτικός διαγωνισμός για τη: “ΣΥΝ-
ΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ-
ΜΑΤΩΝ - ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥ-
ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”

Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 €

Φ.Π.Α 24 %: 14.400,00 €

Σύνολο: 74.400,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 08/02/2017, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιο-
λόγησης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο επιστημο-
νικό προσωπικό και ανάλογη
εμπειρία σε σύστημα λειτουργίας
Bio – Trio Denitro (που απαιτείται)
καθώς επίσης και με ανάλογη εμ-
πειρία σε ανάλογης δυναμικότητας
εγκαταστάσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς το
Φ.Π.Α 1.200,00 € και η οποία απευθύ-
νεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109, τις εργάσιμες μέρες
και ώρες από τα γραφεία της Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Τρίτη
07/02/2017 καταβάλλοντας το ποσό
των είκοσι (20) ευρώ, εναλλακτικά
από τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ

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

Κρητικός Σταύρος

ΑΔΑ ΩΚΕΥΟΕΙΜ-1ΤΚ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥ-
ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”
Ημ/νια: 25.01.2017 
Αρ. Πρωτ. 148

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ. Ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ Λαυρεωτικής ανακοινώ-
νει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός
διαγωνισμός για τη: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017”

Προϋπολογισμός μελέτης: 60.000,00 €

Φ.Π.Α 24 %: 14.400,00 €

Σύνολο: 74.400,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 09/02/2017, ημέρα Πέμ-
πτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολό-
γησης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο προσωπικό.
Συγκεκριμένα απαιτείται:
1. Η διάθεση δύο (2) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb) με δύο (2) χειριστές.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-

ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το Φ.Π.Α, 1.200,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτι-
κής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος,
κα. Δρούμπουλα), στις εργάσιμες
μέρες και ώρες από την Τεχνική
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής μέχρι την Τετάρτη 08 / 02 /
2017, καταβάλλοντας το ποσό των
είκοσι (20) ευρώ, εναλλακτικά από
τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

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

Κρητικός Σταύρος

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η
διακήρυξη διατίθενται  μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου www.halan-
dri.gr  στη διαδρομή: ¨Εφημερίδα
της υπηρεσίας¨  → ¨Προκηρύξεις

Διαγωνισμών¨.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις
εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟ-

ΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ» καθώς και
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΞΙΑ (σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1  
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 40.322,58 403,23 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 3,5τ) & ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
ΟΜΑΔΑ 2  
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 48.387,10 483,87 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑ) ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΟΜΑΔΑ 3
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 43.548,38 435,48 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 1400cc ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ
ΟΜΑΔΑ 4
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΡΙΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 110.000,00 1.100,00 ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
(press container) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1+2+3+4 242.258,06 2.422,58 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ

ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορ.: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι, 24/01/2017
Αρ. Πρωτ.: 2682                                                                                         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-

ρύσσει ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» με κριτήριο κατακύρω-
σης τη πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομικής άποψης προσφορά (Α.Μ.
110/2016). 
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης 300.400,00 €.
CPV: 42990000-2, 43262000-7,
34110000-1 & 34223000-6
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής

προσφορών στο σύστημα:
13/02/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στο σύστημα :
08/03/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις
15/03/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορές  για το σύνολο μίας ή και
περισσότερων ομάδων (1, 2, 3 & 4)
των υπό προμήθεια οχημάτων. Για
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής σε ποσοστό 1% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι:

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   28-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  333/2016  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κρωπίας που  αφορά στην “Διόρθωση της
υπ’ αριθμ. 290/16 απόφασης περί αναπροσαρμογής
των τελών κατάληψης και καθορισμό του τρόπου κα-
ταβολής του τέλους”.
Στο Κορωπί στις 28  Δεκεμβρίου   του έτους  2016  κατά
την 36η συνεδρίασή του,  το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tη διόρθωση της υπ΄αριθμ. 290/2016 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την  αναπροσαρμογή
των τελών κατάληψης και καθορισμό του τρόπου κατα-
βολής του τέλους, με τη διαγραφή του σημείου 11. ΘΑ-
ΛΑΜΟΙ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΤΕ. 
Κατά τα λοιπά η  290/2016  απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  ισχύει ως έχει.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό της, όπως και η
290/2016 απόφαση του Δ.Σ. βρίσκονται αναρτημένες
στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             28  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην περιοχή Ντράφι Πι-

κερμίου (Ιώνων & Θερμοπυλών), επικλινές με

θέα θάλασσα και αεροδρόμιο 680 τ.μ.  Πληρο-

φορίες στο 6988706427.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Ι.Χ.

Από χέρι ιδιώτη, ζητάει ιδιώτης να γοράσει αυ-

τοκίνητο μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση

με λίγα χιλιόμετρα, κάτω από 1600 κυβικά. 

Πληροφορίες Πέτρος 6977729300.

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Nέα, με ιατρικές γνώσεις, ζητάει εργασία

γραμματειακής υποστήριξης σε ιατρεία.

Τηλ. 6974025166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                      
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  /  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και  Διοικητικής Μέριμνας 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ.: 19400 Κορωπί                                                             
Πληροφορίες: Καζαντζή Μαρία, Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 181, Fax: 2106624963                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22264/23-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 22264/23-12-2016 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4500/Β΄/30-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε απογευματινή, νυχτερινή κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς επίσης και κατά τις εργασίες Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών αυτών  προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου, του
μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  για το έτος 2017 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2017)
μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. Α  και Β του άρθρου 20 του Ν.4354/2015, για το  έτος 2017
ως εξής: 
1. Α) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 5.500€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 3 720 576
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Β) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 10.000€   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240
2 6 1440 1152

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Γ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΟΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό 90.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 4 960 768
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2. Α) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6012.001  μέχρι συνολικό ποσό 40.000€      

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――― 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 19 4560 3648 3648
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 70.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 43 10320 8256 8256
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΟΧ): 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό 90.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 45 10800 8640 8640
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 2.000€        
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240 192
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4. Α)  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 4.000€ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――― 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240 192
2 1 240

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ)  Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 5.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 2 480 384

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. Α) ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ

ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Κ.Α.
10-6022.001 μέχρι  ποσού 2.000€ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ (ΙΔΑΧ): 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ, ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  10.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240 192
2 15 3600
3 1 240 192

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ)

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 70-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 5.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240 192

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 2.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

――――――――――――――――――――――――――――――― 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240 192
2 2 480

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ε) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) : 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 1.000€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΤ) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ): 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 1.000€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 1 240
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και τις εισηγήσεις των αντίστοιχων προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών όλου του έτους 2017 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2017), με
δαπάνη το ύψος της οποίας περιγράφτηκε αναλυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς και με τα ανάλογα
ποσά. Επομένως η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις αντίστοιχες προαναφερθέντες πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού έτους 2017 με τα ανάλογα ποσά.   
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλ-
ληλο και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και των αν-
τίστοιχων νυχτερινών, σε υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για  24ωρη ή για 12ωρη απασχόλησή τους  προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπη-
ρεσίας και τον προγραμματισμό των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απα-
σχόλησης δεν είναι  ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες από τον
κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο
Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης.  
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του Ν.4354/2015 έχει ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος  Δημήτριος Ν. Κιούσης 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Τι είναι γαστρεντερίτιδα;

Η γαστρεντερίτιδα είναι μια κοινή λοίμωξη του εντέρου που

μπορεί να προκαλέσει διάρροια (ρευστά περιττώματα ή κό-

πρανα), εμετό, ή και τα δύο. Η γαστρεντερίτιδα συχνά περνά

χωρίς θεραπεία. Ο εμετός μπορεί να διαρκέσει μια ή δύο

μέρες. Η διάρροια συνήθως διαρκεί δύο με τρεις ημέρες, αλλά

μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα ημέρες.

Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση (απώ-

λεια υγρών). Τα βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών βρίσκονται

στο μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η πιο συνηθισμένη αιτία της γαστρεντερίτιδας είναι ένας ιός,

ο οποίος τείνει να εξαπλώνεται πολύ εύκολα. Πιο σπάνια αιτία

της γαστρεντερίτιδας είναι τα βακτήρια και η τροφική δηλητη-

ρίαση. Τα περισσότερα αίτια της γαστρεντερίτιδας δεν βοη-

θούνται από τα αντιβιοτικά.

Τι προκαλεί γαστρεντερίτιδα;

Οι ιογενείς γαστρεντερίτιδες αποτελούν τη δεύτερη σε συ-

χνότητα κλινική οντότητα μετά τις ιογενείς αναπνευστικές λοι-

μώξεις και το συχνότερο αίτιο διάρροιας σε παιδιά και

ενήλικες. Η συχνότητά τους εξαρτάται από την ηλικία, τη

χώρα και τις συνθήκες διαβίωσης του ασθενούς. Στον ανε-

πτυγμένο κόσμο κατά μέσο όρο εμφανίζονται 1 έως 3 επεισό-

δια ανά άτομο κατ’ έτος, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες ο

αριθμός αυτός μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 18 επεισόδια.

Οι ιοί που προκαλούν γαστρεντερίτιδα βρίσκονται στα ανθρώ-

πινα κόπρανα.

Βακτήρια και παράσιτα μπορεί επίσης να προκαλέσουν γα-

στρεντερίτιδα, και βρίσκονται συνήθως σε μολυσμένα τρόφιμα

ή νερό (τροφική δηλητηρίαση). Η τροφική δηλητηρίαση εκδη-

λώνεται συνήθως έξι με 12 ώρες μετά την κατανάλωση χαλα-

σμένων τροφίμων.

Γαστρεντερίτιδα από Ροταϊό

Ο ροταϊός οφείλει τον όνομά του στην εμφάνισή του που προ-

σομοιάζει σε τροχό άμαξας (rota) και μεταδίδεται με την εντε-

ροστοματική οδό, ενώ η μετάδοσή του είναι ανεξάρτητη των

συνθηκών υγιεινής, καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός RNA ιός

και μπορεί να παραμείνει για εβδομάδες στο νερό, στα χέρια

και σε άλλες επιφάνειες. Μεταφέρεται στο γαστρεντερικό σω-

λήνα μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων (συχνότερα

λαχανικών), τα οποία επιμολύνονται με τη σειρά τους μετά

από πλύσιμο με μολυσμένο νερό

Γαστρεντερίτιδα από Νοροϊό

Οι νοροϊοί αποτελούν την κύρια αιτία επιδημιών διάρροιας και

εμετών από φαγητό ή νερό σε όλο τον κόσμο. Οι ιοί αυτοί απέ-

κτησαν το όνομά τους από μια επιδημία σε σχολείο της πόλης

Norwalk του Ohio των ΗΠΑ το 1968, κατά την οποία προσε-

βλήθη το 50% των παιδιών αλλά και μεγάλος αριθμός συγγε-

νών τους. Αρχικά όλοι οι ιοί που απομονώθηκαν από τα

παραπάνω περιστατικά ονομάστηκαν Norwalk ιοί, ενώ στη συ-

νέχεια και μετά από μελέτες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ανα-

καλύφθηκαν και άλλοι Norwalk-like ιοί και η ομάδα ονομάστηκε

norovirus. Η σύγχρονη ταξινόμηση τοποθετεί τους noroviruses

μαζί με τους sapoviruses στην οικογένεια των calicivirus. Οι

noroviruses προσβάλλουν κυρίως ενήλικες, ενώ οι sapoviruses

προσβάλλουν κυρίως παιδιά.

Πώς εξαπλώνεται;

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα εξαπλώνεται εύκολα από άτομο σε

άτομο. Όταν ένα άτομο κάνει εμετό ή έχει διάρροια, μικρά

σταγονίδια που περιέχουν τον ιό μπορεί να μολύνουν επιφά-

νειες όπως βρύσες, λαβές από τα καζανάκια τουαλέτας, παι-

δικά παιχνίδια και πάνες. Τα άτομα με γαστρεντερίτιδα μπορεί

να μεταδώσουν τον ιό μέχρι και 48 ώρες αφού σταματήσουν

τα συμπτώματά τους.

Η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα εξαπλώνεται μέσω κακής υγι-

εινής (ιδιαίτερα όταν δεν πλένετε τα χέρια σας αφού πάτε

στην τουαλέτα ή αφού καθαρίσετε εμετό ή βρώμικες πάνες),

χαλασμένων τροφίμων, μολυσμένης υδροδότησης και το άγ-

γιγμα κατοικίδιων και άλλων ζώων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Η γαστρεντερίτιδα μπορεί να προκαλέσει όλα ή μερικά από τα

ακόλουθα συμπτώματα:

- ναυτία και έμετο που μπορεί να διαρκέσει μια ή δύο ημέρες

- διάρροια, που συνήθως διαρκεί μία με τρεις ημέρες, αλλά

μπορεί να διαρκέσει έως και 10 ημέρες

- Απώλεια της όρεξης

- Πονοκέφαλοι

- Κοιλιακό άλγος,  Κοιλιακές κράμπες, Αιμορραγικές κενώσεις,

πυρετό (θερμοκρασία πάνω από 37,5oC σε ενήλικες και πάνω

από 38oC σε παιδιά)

- Λιποθυμία και αδυναμία

Στη βακτηριακή γαστρεντερίτιδα, τα συμπτώματα είναι παρό-

μοια, αλλά ο πυρετός είναι συχνά υψηλότερος, οι κράμπες

στο στομάχι είναι χειρότερες και η διάρροια μπορεί να περιέ-

χει αίμα και βλέννα.

Τα συμπτώματα της πιο σοβαρής γαστρεντερίτιδας περιλαμ-

βάνουν την αδυναμία να κρατήσετε οποιαδήποτε υγρά, την πε-

ριορισμένη ούρηση και το αίσθημα λιποθυμίας ενώ είστε

όρθιοι. Αν έχετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει

να αναζητήσετε επειγόντως ιατρική περίθαλψη.

Θεραπεία

-Η γαστρεντερίτιδα είναι συνήθως ήπια και η θεραπεία θα

εξαρτηθεί από το είδος της γαστρεντερίτιδας.

-Μπορεί να δοθεί συνταγή για φάρμακα κατά τη ναυτίας για

ναυτία και εμετό.

- Τα αντιβιοτικά χρειάζονται μόνο αν η γαστρεντερίτιδα προ-

καλείται από βακτήρια ή παράσιτα. Ένα δείγμα της διάρροιας,

είναι δυνατόν να εξεταστεί για το σκοπό αυτό.

- Μερικοί άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν ενδοφλέβια (μέσα

στη φλέβα) υγρά αν είναι πολύ αφυδατωμένοι.

Αντιμετώπιση στο σπίτι

- Να παίρνετε αρκετά υγρά, χρησιμοποιώντας υδατικά διαλύ-

ματα όταν υπάρχουν πολλές κενώσεις, για αναπλήρωση των

υγρών και των ηλεκτρολυτών που χάνονται.

-Τα υγρά δεν θα σταματήσουν τον εμετό και τη διάρροια αλλά

δεν θα σας αφήσουν να πάθετε αφυδάτωση.

- Αν αισθανθείτε πεινασμένοι να φάτε. Ξεκινήστε με μαλακές

τροφές, όπως κράκερ, ρύζι, μπανάνες ή τοστ. Θα πρέπει να

ξαναρχίσετε τα κανονικά υγρά και τη διατροφή σε 48-72 ώρες,

ακόμη κι αν η διάρροια συνεχίζεται.

- Να ξεκουράζεστε πολύ.

Η πρόληψη της εξάπλωσης της γαστρεντερίτιδας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιοριστεί η εξάπλωση της

γαστρεντερίτιδας.

- Να μη μοιράζεστε τις πετσέτες σας, τις πετσέτες προσώπου,

την οδοντόβουρτσα, τα ποτά ή τα μαχαιροπήρουνα με άλλους.

- Να πλύνετε καλά τα χέρια σας  με ζεστό σαπουνόνερο μετά

τη χρήση της τουαλέτας, όταν αλλάξετε πάνες, αφού καθαρί-

σετε εμετό και πριν φάτε ή μαγειρέψετε γεύματα.

- Να αγγίζετε, να αποθηκεύετε και να προετοιμάζετε τα ωμά

και τα μαγειρεμένα τρόφιμα ξεχωριστά. .

- Τα άτομα που έχουν γαστρεντερίτιδα δεν θα πρέπει να προ-

ετοιμάσουν ή να αγγίξουν τρόφιμα άλλων.

Αλέξανδρος Γιατζίδης M.D., medlabnews.gr

Γαστρεντερίτιδα. Τι είναι, τι προκαλεί,  πώς εξαπλώνεται
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«2ο Χειμερινό 

Κύπελλο Marblehead»

Διασυλλογικούς αγώνες πραγματοποιησε ο ΝΟΕ με την

ονομασία «ΕΛΛΗ»,  14 και 15 Ιανουαρίου 2017, στους

οποίους συμμετείχε και  ο Ν.Α.Ο.Β, ανεβαίνοντας  με

τους στο βάθρο δυο φορές.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι αθλητές του

ΝΑΟΒ  κατάφεραν να τερματίσουν στις καλύτερες θέ-

σεις και να ανέβουν για άλλη μια φορά στο βάθρο.

Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία LASER RDL,  ο Πα-

ναγιώτης Τσιολακίδης κατέλαβε την 1η  θέση μεταξύ

14 αθλητών στην κατηγορία και ήλθε 3ος στην γενική

κατάταξη.

Στα LASER 4,7, με συμμετοχή 42 αθλητών, οι αθλήτριές

μας Βικτωρία Σμυρνιούδη και Μαρίνα Καγιαλή κατέλα-

βαν την 2η και 4η θέση στην κατηγορία τους αντίστοιχα.

Ο Νίκος Γκιώνης δήλωσε με την σειρά του το παρών και

είναι αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει και εκείνος

στους επόμενους αγώνες. 

Ο Γιάννης Πρώιος στους άνδρες και η

Σοφία Ράλλη στις γυναίκες, ήταν οι

μεγάλοι νικητές, του 1ου Κυπέλλου Ελ-

λάδος ΑΓΕΝ των αλπικών αγωνισμά-

των της χιονοδρομίας, που

διοργανώθηκε από τον ΕΟΣ Νάουσας,

στο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγά-

δια. 

Έγινε μια συναρπαστική διοργάνωση

για πολύ γερά νεύρα και δυνατό συνα-

γωνισμό, με τους δύο πρωταθλητές να

δείχνουν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική

κατάσταση και έτοιμοι για μια πολύ

καλή αγωνιστική χρονιά. 

Τα αποτελέσματα, οι πρώτες 6άδες,

στο Σλάλομ: 

Σλάλομ: • Άνδρες
1. Πρώιος Ιωάννης (ΟΡΕ) 1:28.56 (49,41 π.),

2. Τζιόβας Νικόλαος (ΑΛΠΙΣ) 1:32.78 (83,72),

3. Κατσάνης Αθανάσιος (ΝΑΟ) 1:33.69 (91,12),

4. Μάντσιος Βασίλειος (ΝΑΟ) 1:35.60 (106,65),

5. Στοΐδης Γεώργιος (ΕΣΠ) 1:38.93 (133,64), 6.

Παπαδημητρίου Ιωάννης (ΓΡΕ) 1:42.21

(160,39).  

• Γυναίκες

1. Ράλλη Σοφία (ΝΑΟ) 1:34.50 (87,54 π.),

2. Μάντσιου Αναστασία (ΝΑΟ) 1:41.64 (141,94), 

3. Τσιτσέλη Στεφανία (ΓΡΕ) 1:42.82 (150,93), 

4. Παπαϊωάννου Ναταλία (ΕΟΠ) 1:44.92

(166,93), 5. Μαρμαρέλλη Φανή (ΣΕΡ) 1:46.30

(177,44), 6. Πασχάλη Αλεξάνδρα-Κωνσταντίνα

(NAO) 1:46.72 (180,64)

Γιάννης Πρώιος και Σοφία Ράλλη οι νικητές, 
στο 1ο Κύπελλο Αλπικών, στη Νάουσα

Πρώτος ο Αθλητής του ΝΑΟΒ  ΠαναγιώτηςΤσιολακίδης

Διασυλλογικοί αγώνες με πρωτιές του ΝΑΟΒ

H ΕΠΣΑΝΑ τίμησε

τα αθλητικά Σωματεία

Tην ετήσια εκδήλωση με απονομή επάθλων και βασιλόπιτα

πραγματοποίησε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανα-

τολικής Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ) τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου.

ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττικής. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος όπως είπε, μετέ-

φερε τον χαιρετισμό της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου,

τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Αττικής υλο-

ποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής νέων αθλητικών

εγκαταστάσεων και συντήρησης, επισκευής και αναβάθμι-

σης των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων και υπο-

δομών στους δήμους της περιοχής, στηρίζοντας έμπρακτα

τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο ΝΑΟΒ στηρίζει την ραδιοϊ-

στιοπλοΐα στη χώρα μας διοργανώνοντας, σε συνεργασία

με την Ελληνική Κοινότητα Ναυτομοντελιστών, αγώνα Κυ-

πέλου για σκάφη κλάσης Marblehead. Ο αγώνας πραγμα-

τοποιήθηκε με επιτυχία το ηλιόλουστο αλλά ψυχρό πρωινό

της Κυριακής 22 Ιανουάριου στο λιμάνι του ΝΑΟΒ. 

Κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών πλεύσεων και πριν την

έναρξη της πρώτης ιστιοδρομίας κάποια σκάφη παρουσία-

σαν ζημιές και δεν κατάφεραν να αγωνιστούν. Στη γραμμή

εκκίνησης βρέθηκαν 16 σκάφη και πραγματοποιηθήκαν 7

ιστιοδρομίες με μεγάλες ανατροπές στον βαθμολογικό πί-

νακα μετά την ολοκλήρωση της κάθε ιστιοδρομίας. 

Η ισχυρή ένταση του ανέμου μπορεί να δυσκόλεψε τους

κυβερνήτες στον χειρισμό αλλά οι μεγάλες ταχύτητες των

σκαφών προσέφεραν ένα ιδιαίτερο θέαμα σε όσους  παρα-

κολούθησαν τον ξεχωριστό αυτό αγώνα. 

Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέκτησαν αντίστοιχα οι Αλέξαν-

δρος Ραυτόπουλος, Δικαίος Παπαμαύρος και Στάθης

Τσομπάνογλου. 
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Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας

πριν από ένα μήνα περίπου. Αν και γενικά

θα μπορούσε να πει κανείς ότι πέρασε

στα ...ψιλά των ΜΜΕ, ωστόσο αυτά που

ίσως να κρύβει από πίσω να είναι η

απαρχή νέων δεδομένων, που φθάνουν

μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο

λόγος για την απόφαση της Φινλανδίας,

ειδικότερα των αρμόδιων υπηρεσιών της,

να αναγνωρίσει τα λεγόμενα e sports ως

Ολυμπιακό άθλημα. Οπου e sports εννο-

ούνται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα

οποία πλέον για προφανείς λόγους

έχουν εξελιχθεί και δεν θυμίζουν σε τί-

ποτα τα αντίστοιχα οικιακά της δεκαετίας

του '80. Σύμφωνα λοιπόν με την από-

φαση της Φινλανδίας, αυτά πλέον είναι

κάτι παραπάνω από απλά παιχνίδια ψυ-

χαγωγίας ηλεκτρονικού τύπου. Είναι δη-

λαδή ...αθλητισμός και πλέον οι

λεγόμενοι gamers (οι παίκτες αυτών των

παιχνιδιών) θα θεωρούνται αθλητές. Μά-

λιστα, οι πληροφορίες θέλουν να υπάρ-

χουν και άλλες χώρες που σκέφτονται

να προβούν σε ανάλογη κίνηση. Ειδικά

για την περίπτωση του Ηνωμένου Βασι-

λείου οι αρμόδιοι για το θέμα φέρεται να

έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Σε κά-

ποιες άλλες χώρες, όπως η Ν. Κορέα, τα

e sports θεωρούνται ήδη εθνικά αθλή-

ματα.

Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ομοσπονδία

Ηλεκτρονικών Αθλητικών Παιχνιδιών

(World eSports Association - WESA) έχει

πιέσει να αναγνωριστεί από τη Διεθνή

Ολυμπιακή Επιτροπή και να προστεθούν

κάποια στιγμή τα παιχνίδια στο Ολυμ-

πιακό καλεντάρι. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι

της WESA έχουν θέσει ως απώτερο

στόχο μέχρι τη διοργάνωση των Ολυμ-

πιακών Αγώνων του 2024 να έχουν υπάρ-

ξει εξελίξεις για το θέμα.

Σε άνθιση η αγορά...

Διεθνή πρωταθλήματα και τουρνουά υπό

τη στήριξη των πολυεθνικών, πακτωλός

εκατομμυρίων είτε ως έπαθλα για τους

νικητές είτε ως επένδυση με τη μορφή

χορηγιών, πανάκριβο αλισβερίσι για τα

τηλεοπτικά δικαιώματα και μια αγορά

που ολοένα αυξάνει τα μέλη της είναι

πλέον τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν

την εικόνα που αφορά τα λεγόμενα e

sports. Από αυτά το μεγαλύτερο τζίρο

αλλά και ενδιαφέρον μέχρι στιγμής φαί-

νεται να συγκεντρώνεται σε δύο τομείς

παιχνιδιών: Τα αθλητικού περιεχομένου,

που αφορούν κυρίως ποδόσφαιρο, μπά-

σκετ, μηχανοκίνητα σπορ, και τα πολε-

μικά παιχνίδια. Η πρώτη κατηγορία ήταν

αυτή που έκανε την αρχή πριν από με-

ρικά χρόνια όταν ομοσπονδίες αθλημά-

των, όπως η FIFA του ποδοσφαίρου ή το

ΝΒΑ του αμερικανικού επαγγελματικού

πρωταθλήματος μπάσκετ, έδωσαν το

όνομά τους σε αντίστοιχα παιχνίδια, στα

οποία αποτυπωνόταν πλήρως η πραγμα-

τικότητα που επικρατούσε στο χώρο (π.χ.

πιστή αντιγραφή παικτών, ομάδων, διαι-

τητών, κανονισμών κ.τ.λ.). Εξαιτίας της

απήχησης, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια

έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην αγορά

και κανονικές ομάδες ποδοσφαίρου ή και

Ομοσπονδίες, δημιουργώντας ειδικά τμή-

ματα ή και ολόκληρα πρωταθλήματα σε

αυτά τα παιχνίδια. Πρόσφατο παρά-

δειγμα αποτελεί η απόφαση της γαλλι-

κής ποδοσφαιρικής Λίγκας να έρθει σε

συμφωνία με εταιρεία ανάπτυξης του

παιχνιδιού FIFA, προκειμένου όλες οι

ομάδες να αποκτήσουν τμήμα e sports

και να δημιουργηθεί γαλλικό πρωτά-

θλημα, προσδοκώντας σε μια νέα πηγή

εσόδων από τη νέα πραγματικότητα. Μά-

λιστα, λίγο αργότερα ανακοινώθηκε και

η συμφωνία αρκετών εκατομμυρίων

ευρώ με διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο για

την κάλυψη αυτού του πρωταθλήματος.

Τα τελευταία χρόνια όμως την κούρσα

του ενδιαφέροντος δείχνουν να κερδί-

ζουν τα πολεμικού στιλ παιχνίδια, εξί-

σου φτιαγμένα πιστά σε αντιγραφή της

πραγματικότητας. Π.χ. οι παίκτες κα-

λούνται να επιλέξουν όπλα ή άρματα με

όλα τα στοιχεία, τα πλεονεκτήματα και

τα μειονεκτήματα των αντίστοιχων πραγ-

ματικών που υπάρχουν στην αγορά.

...και τα κέρδη

Οσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία που

συνοδεύουν σε γενικές γραμμές τα e

sports, ήδη βρίσκονται σε υψηλά επί-

πεδα, τα οποία μάλιστα αναμένεται να

ανέβουν ακόμη περισσότερο τα επόμενα

χρόνια. Σύμφωνα με έρευνα χρηματοπι-

στωτικής πολυεθνικής, η βιομηχανία των

ηλεκτρονικών αθλημάτων γίνεται ολοένα

και πιο ελκυστική στην Ευρώπη, και σή-

μερα αξίζει πάνω από 300 εκατομμύρια

δολάρια. Βάσει των στοιχείων ο μέσος

ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται

να αγγίξει το 14%. Ειδικά για τη φετινή

χρονιά τα έσοδα αναμένεται να φθάσουν

τα 343 εκατομμύρια δολάρια και το 2018

σχεδόν τα 390 εκατομμύρια δολάρια. Οι

τρεις κορυφαίες χώρες στις οποίες διε-

ξήχθη η έρευνα είναι η Ρωσία, η Γαλλία

και η Ισπανία - τόσο σε σχέση με το μέ-

γεθος της αγοράς των e sports, όσο και

με τον αριθμό των θεατών. Στη Ρωσία, τα

έσοδα από τα e sports ξεπερνούν τα 35

εκατομμύρια δολάρια και ο αριθμός των

ένθερμων υποστηρικτών αγγίζει τα 2

εκατ. θεατές. Επίσης, σε παγκόσμιο επί-

πεδο, Κίνα και Ιαπωνία φέρεται αυτή τη

στιγμή να κατέχουν τη μερίδα του λέον-

τος στην πίτα της αγοράς τόσο εξαιτίας

της προέλευσης των πολυεθνικών που

δραστηριοποιούνται στο χώρο των e

sports (π.χ. κατασκευή, ανάπτυξη, προ-

ώθηση, διαφήμιση) όσο και εξαιτίας του

ενδιαφέροντος από παίκτες και κοινό.

Φυσικά, στα μελλοντικά σχέδια οι βλέ-

ψεις για κερδοφορία δεν αφήνουν έξω

ούτε την αγορά του στοιχήματος...

Το ...βολικό «Sports» και ο κίνδυνος εθι-

σμού

Σαφώς η νέα μόδα που θέλει τη μετα-

τροπή των ηλεκτρονικών αυτών παιχνι-

διών από «e games» σε «e sports» κάθε

άλλο παρά τυχαία μπορεί να θεωρηθεί.

Αντίθετα, η λέξη sports αποτελεί το

εφαλτήριο για τις πολυεθνικές προκειμέ-

νου να ανοίξει η αγορά και η μάζα των

ενδιαφερομένων, με ό,τι συνεπάγεται

αυτό για τα κέρδη τους. Συν τοις άλλοις

ο ορισμός τους ως sports λειτουργεί

σαφώς απενοχοποιητικά για τις όποιες

κριτικές έχουν γίνει και αφορούν τις συ-

νέπειες από την κατάχρηση στην ενα-

σχόληση με τα συγκεκριμένα παιχνίδια,

ιδιαίτερα των νεαρών ηλικιών. Συνέπειες

που έχουν να κάνουν είτε με τη σωμα-

τική υγεία είτε την ψυχολογική υγεία

όταν η ενασχόληση οδηγεί σε εθισμό.

Μάλιστα, στην Κίνα την τελευταία δεκαε-

τία έχουν αναφερθεί και θάνατοι ατόμων

εξαιτίας της υπερβολικής ενασχόλησης.

Το 2012 ένας 23χρονος πέθανε από καρ-

διακό πρόβλημα παίζοντας σε internet

cafe 23 ώρες ένα συγκεκριμένο παιχνίδι,

ενώ το 2007 είχε αναφερθεί αντίστοιχο

περιστατικό με θάνατο νεαρού που

έπαιζε συνεχόμενα για μια βδομάδα.

Πριν από ένα χρόνο περίπου, στην ίδια

χώρα, υπήρξε περιστατικό με νεαρό

άτομο που έπαθε σήψη στα πόδια μετά

τη συμμετοχή του σε μαραθώνιο ηλε-

κτρονικού παιχνιδιού, διάρκειας μιας

βδομάδας.   

Το σίγουρο είναι ότι σε ένα ακόμη πεδίο

κερδοφορίας των πολυεθνικών οι λογι-

κές και πρακτικές θα είναι αδυσώπητες

και χωρίς ουσιαστικά κανένα ενδιαφέρον

για ζητήματα που αφορούν την υγεία

αυτών που θα προσφέρουν τα κέρδη.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

E SPORTS
Το νέο «φρούτο» κερδοφορίας των 

πολυεθνικών και οι κρυφές παγίδες

Αθλητές αιμοδότες στον ΑΟΒ 

Ενα δυνατό παρών, έδωσε η αθλητική οικογένεια του

ΑΟΒουλιαγμένης, αλλά και κατοίκων της περιοχής

στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Αθλη-

τικός Όμιλος Βουλιαγμένης στις  22 Ιανουαρίου.

Αθλητές αγωνιστικών τμημάτων, προπονητές,

αθλούμενοι του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βου-

λιαγμένης και ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι της πε-

ριοχής όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο

κάλεσμα του Ομίλου και εξασφάλισαν αρκετές μο-

νάδες αίματος.

Η τράπεζα αίματος του ΑΟΒ πλέον καθιερώνεται ως

θεσμός για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδο-

σίας και την προσφορά σε όσους έχουν ανάγκη.

Η διοίκηση του ΑΟΒ ευχαρίστησε θερμά όλους

όσους συμμετείχαν καθώς και τη Μονάδα Αιμοδο-

σίας του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας για την

άψογη συνεργασία τους.

Η αντισφαίριση του “Άρη

Βούλας” κόβει πίτα
Ο Γυμναστικός Σύλλογος “Αρης Βούλας” και ειδικά

το τμήμα Αντισφαίρισης θα κόψει την πρωτοχρονιά-

τικη πίτα την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στις 7μ.μ.

στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βούλας

(Λευκάδος 1 κάτω από τη γέφυρα).

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ 14-02-2016                                                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Kατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 08-01-2017. Καλούνται

τα μέλη του Ν.Ο.Κ.Β. στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση

το  Σάββατο  11-02-2017 και ώρα  08.00 π.μ. στην αίθουσα

του  Ομίλου με τα εξής θέματα:  

1.   Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για

το έτος 2016.

2. Προϋπολογισμός 2017

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2016

5. Έγκριση  Οικονομικού Προϋπολογισμού  2017

6. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2016

7. Αρχαιρεσίες

Σε περίπτωση μη απαρτίας  η  Γενική Συνέλευση  θα επα-

ναληφθεί την Κυριακή 12-02-2017  και ώρα  11.00 π.μ.

στον ίδιο χώρο και  με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Φιλικά
Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Θ. Χατζηπαναγιώτου 
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