
« Αυτοί που καθιστούν μια

ειρηνική επανάσταση 

αδύνατη, κάνουν μια βίαιη

επανάσταση αναπόφευκτη»
Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι

Δικαιώνεται ο Δήμος Κρωπίας και ενημερώνει

για τη γνωμοδότηση Δικαστηρίου της  Ε.Ε. 

για το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του Υμηττoύ

Με τον παραπάνω τίτλο του άρθρου μου, αναμένω

να κατηγορηθώ πρόχειρα - καλοπροαίρετα ή μη -

ως ανακόλουθος ή “δημοκράτης κατά περίπτωση”!

Θα το δούμε...

Ενας λαός, τη δεδομένη ιστορική στιγμή, έχων

“σώας και ωρίμους φρένας”, ΔΕΝ “ακυρώνει” συ-

νειδητά και ΔΕΝ ανατρέπει την ετυμηγορία του

εντός δύο μηνών... ζαλισμένος από τη θερινή

ηλιακή ακιτνοβολία.

ΔΕΝ μπορεί να γίνει κατανοητό πώς στις 5 Ιουλίου

- υπό το κράτος των κεφαλαιο-τραπεζικών ελέγ-

χων (capital control), των τρομοκρατικών εκφοβι-

σμών του εγχωρίου μνημονιακού κατεστημένου

και των εξωχώριων πατρώνων τους - απέρριψε με

62% το σχέδιο συμφωνίας (Μνημόνιο), που κατέ-

θεσαν οι “θεσμοί” στο Eurogroup στις 25/6/15 και

ενέκρινε το χειρότερο μνημόνιο του τελεσίγραφου

της 13ης Ιουλίου, που απεδέχθη κατόπιν εκβια-

σμών ο Καμμένος - ΤΣΙΠΡΑΣ, προσχωρώντας με

ανακυβιστήσεις στο “club της Γερμα-

νίας”.

Πρόκειται προφανώς για συλλογική

σχιζοφρενική κρίση, υπό το κράτος

της σύγχυσης, του φόβου, φαντα-

σιακών ψευδαισθήσεων, άγνοιας και

βαριάς πλάνης.

Τέτοια ετυμηγορία ΔΕΝ είναι “σεβα-

στή”!

Ενας λαός με ήρεμη και συγκροτη-

μένη σκέψη και ψύχραιμη κρίση και ηθικό υπόβα-

θρο, ΔΕΝ επιβραβεύει την ασυνέπεια, την

προδοσία, την απάτη και δεν αποδοκιμάζει τους

συνεπείς, τους ανιδιοτελείς, τους ορθολογιστές,

τους αγωνιστές, τους πατριώτες.

Δεν ανεβάζει στο βάθρο της επιφανούς διάκρισης

τους “παλιάτσους”.

ΔΕΝ αφήνει εκτός Βουλής τη ζώσα ηρωική ιστο-

ρία μας, έναν Μανώλη Γλέζο, μια Ζωή Κωνσταν-

τοπούλου, έναν Παν. Λαφαζάνη για ν’ αναδείξει

έναν.... Λεβέντη(!) κάποιους αμοραλίστες επιτή-

δειους και κάποιους “γόνους”!

Η κρίση αυτού του λαού ΔΕΝ είναι σεβαστή

Αν έλεγα το αντίθετο θα ήταν ψέμα και υποκρισία.

Κι ας λέγεται συνήθως υποκριτικά ότι η λαϊκή ετυ-

μηγορία της πλειοψηφίας “είναι σεβαστή”.

Για να είναι “σεβαστή”, έχει προϋποθέσεις. Οχι αν

μας  είναι  αρεστή  ή  συμφέρουσα, αλλά  αν  έχει

Συνέχεια στη σελ. 2

Αυτή η λαϊκή ψήφος
ΔΕΝ είναι ΣΕΒΑΣΤΗ

Σελίδα 6

του Κώστα
Βενετσάνου

“Ξεκόλλησαν” οι εργασίες
αντιπλημμυρικών στην

Ανάβυσσο Σελίδα 6

Πανηγύρι Αγ. Ευσταθίου
στην Κερατέα Σελίδα 13

Πάλι λύματα στα 3Β!
Σελίδα 7

Οι “νέοι” βουλευτές της
Ανατ. Αττικής

Σελίδα 12

Οραμα του Δήμου 3Β «η
δημιουργία ενός Δήμου,
όπου θα εξασφαλίζει το
υψηλότερο δυνατό επί-
πεδο ποιότητας ζωής
προς όλους, προστα-
τεύοντας παράλληλα το
πλούσιο φυσικό περι-
βάλλον της περιοχής,
επενδύοντας στο σή-
μερα και το αύριο, για τη
δημιουργία μιας πρότυ-
πης πόλης που θα θέλεις
να ζεις.»

Σελίδα 3

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης σε δημόσια διαβούλευση 
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Συνέχεια από τη σελ. 1

αποφασιστεί μετά από τήρηση των κανόνων της λο-

γικής. Αν ελήφθη με πλήρη ελευθερία βουλήσεως,

που προαπαιτεί απουσία οποιουδήποτε πειθαναγκα-

σμού ή άσκηση ψυχολογικής πιέσεως, συναισθηματι-

κής φόρτισης, αληθινού φόβου ή ψευδοφοβίας,

παραπλανητικών διλημμάτων κ.λπ.

Και επιπλέον εάν ο ψηφοφόρος είναι σωστά πληρο-

φορημένος, να έχει, στοιχειωδώς έστω, τις ανα-

γκαίες γνώσεις και την αναγκαία παιδεία ώστε να

λειτουργεί ως υπέυθυνος πολίτης. Αυτές οι εκλογές,

της 20ης Σεπτεμβρίου ήταν έμφορτες διογκωμένου

φόβου, άγνοιας και πλάνης.

Φόβος “μην ξανάρθει η δεξιά”, φόβος μη βγούμε απ’

το ευρώ, φόρος μη χάσουν τις συντάξεις, φόβος

αδιόρατος για το άγνωστο, φόβος γενικώς.

Αγνοια για τις δεσμεύσεις, τα μέτρα, τα λάφυρα που

παραδίδουμε στους νικητές Φράγκους και Γότθους,

άγνοια για τις συνέπειες σε μας, στα παιδιά μας και

στα εγγόνια μας. Αγνοια για τις συνέπειες στην πα-

τρίδα μας και σ’ όλη την Ευρώπη.

Επλανήθη, πλάνην οικτρά και εξαπατήθη ο λαός. Και

το υφίσταται γιατί δεν έχει μάθει, στην πλειονότητά

του, να είναι πολίτης και όχι “μάζα” και όχλος.

«Μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων  διαμορφώνει κομμα-
τική προτίμηση, με βάση συναισθηματικές μόνο πα-
ρορμήσεις... με παραμελημένη έως νωθρή τη σκέψη
και την κρίση.
[...] η επιλογή αυτών που θα κυβερνήσουν τη χώρα
(...) εξαρτάται αποφασιστικά από συμπολίτες μας ανί-
κανους να σκεφθούν και να κρίνουν. Η διαχείριση ζω-
τικών συλλογικών μας προβλημάτων (...) κρίνονται
από επιλογές ανθρώπων που αποφεύγουν ασυνεί-
δητα (ή ενσυνείδητα, λέω εγώ) την ευθύνη της σκέ-
ψης, της κρίσης, των συνεπειών της προωπικής
απόφασης.
(...) πρόκειται... για μεθοδευμένη κατάλυση των
όρων λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Η δημοκρατία (...) προϋποθέτει την αναγνώριση και
το σεβασμό της υπεύθυνης σκέψης και κρίσης»! 1 και

μνήμης, να προσθέσω.

Ε, αυτή την “υπεύθυνη σκέψη και κρίση” δεν την

βλέπω, δεν την είδα, γι’ αυτό και δεν θεωρώ άξια σε-

βασμού την λαϊκή ετυμογορία.

Οσο για το είδος της “δημοκρατίας” μας, θ’ ασχοληθώ

και θα την ξεγυμνώσω, στο άμεσο προσεχές μέλλον.

Σας δίνω όμως μια μικρή γεύση για το ρόλο των Ηλε-

κτρονικών Μέσων Επηρεασμού (μανιπουλαρίσματος

- χειραγώγησης) της κοινής γνώμης, με σταχυολό-

γηση όσων έγραφε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής

Απόστολος Κακλαμάνης2, μιας και δεν σας αρέσει η

Κωνσταντοπούλου!

«Τα ΜΜΕ(...) δεν μπορούν να μετέρχονται τρόπους
που συντείνουν στην ιδεολογική χειραγώγηση των
πολιτών (...) στον εθισμό τους στην αντίληψη της πο-
λιτικής, ως μιας πραγματικότητας ξένης προς τους
πολίτες, που απλώς διαχειρίζεται κυνικά τα ζητήματα
της πολιτείας και, γι’ αυτό, πρέπει να απαξιώνεται η

λειτουργία τους (των ΜΜΕ) ως χώρου καλλιέργειας
συλλογικών ψευδαισθήσεων.
(...) Στον μη ενημερωμένο πολίτη (και στον παραπλη-

ροφορημένο, να προσθέσω) μπορούμε να παρουσιά-
σουμε τις πιο αυταρχικές, τις πιο αντιδραστικές, τις
πιο οπισθοδρομικές αντιλήψεις, σαν την κορυφαία
έκφραση της δημοκρατικής αρχής(...).

Μπορούμε να παρουσιάσουμε (οι πολιτικοί και τα

ΜΜΕ) την πλέον επονείδιστη για το λαϊκό συμφέρον,
για το εθνικό συμφέρον, πράξη, ως πράξη σωτηρίας
του τόπου».
Για τους σκεπτόμενους, όχι βέβαια, με νωθρότητα,

είναι πιστεύω αρκετές οι παραπάνω καταγγελίες -

ομολογίες.

―――――――
1. Χρήστος Γιανναράς, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13.6.1999 (“Η υπονόμευση

τς ψήφους”)

2. “Η Δημοκρατία καιοι επιχειρήσεις ΜΜΕ”, Απόστολος Κακλαμά-

νης ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 9.6.2002.

Αυτή η λαϊκή ψήφος δεν είναι σεβαστή!

Aντικαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης στην Παιανία Σελ. 6

50 υποτροφίες από Δήμους
για τη σχολή ΣΒΙΕ Σελ. 7

Σεπτεμβριανά Δ. Αφεντούλη Σελ. 8

Θέρους μεσούντος προς Ελα-
φόνησον γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Δούλοι εκ πεποιθήσεως Γρ.Ρώντας Σελ. 9

Υποπτη η απομάκρυνση Νι-
κολούδη, γράφει ο δήμαρχος
Μαρκοπούλου Σελ. 11

Το Οδεμήσιο  Φαίδρα Φραγκομανώλη Σελ. 11

Φυλλοροεί η Λαϊκή Αγορά της
Βούλας Σελ. 11

Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχε-
διασμού Απορριμμάτων Σελ. 16

Καταγραφή ζημιών από χαλάζι Σελ. 16

Αγώνας HMRT 2015 στον ΝΟΒ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ

Κοινότητα Βουλιαγμένης

Συνεδριάζει η Κοινότητα Βουλιαγμένης, τη Δευτέρα 28

Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ. με 13 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη.

Τα πρώτα 8 θέματα αφορούν ανανέωση άδειας λειτουρ-

γίας μουσικής στις διάφορες εγκαταστάσεις του Αστέρα.

Κοινότητα Βάρης

Η Δημοτική Κοινότητα Βάρης, καλεί σε τακτική συνε-

δρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Κατα-

στήματος, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, και ώρα 20:00 με

θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω :

1. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μα-

ζικής εστίασης, επί της Λ. Βάρης αρ. 157, (Εντός οίκου

φροντίδας ηλικιωμένων), στη Βάρη

2. Κατάθεση προτάσεων για τον Κανονισμό Λειτουργίας

του Μόλου Αλιέων Βάρκιζας

3. Κατάθεση προτάσεων για τον Κανονισμό περιπτέρων.

44ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

στο ΖΑΠΠΕΙΟ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00 – 22:30

Παρασκευή & Σαββάτο: 18:00 – 23:00,

Κυριακή: 10:30 – 15:00 και 18:00 – 22:30
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Σε Δημόσια Διαβούλευση βρίσκεται ο Στρα-

τηγικός Σχεδιασμός  (Α’ φάση) του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκειμένου

να καταθέσουν οι δημότες τις προτάσεις

τους.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί την επίσημη

εξέταση της μελλοντικής πορείας ενός οργανισμού.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ασχολείται με τουλάχι-

στον μία από τις τρεις βασικές ερωτήσεις:

“Τι θα κάνουμε;”
“Για ποιον το κάνουμε;”
“Πώς μπορούμε να υπερέχουμε;”

Στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Στρατη-

γική Διοίκηση και ως μέρος αυτής ο Στρατηγικός Σχε-

διασμός, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2007, ως

πολυετής προγραμματισμός,  ύστερα από τη θεσμο-

θέτηση των Πολυετών Επιχειρησιακών Προγραμμά-

των και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. 

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015

– 2019 του _Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμέ-

νης, αποτελεί βασικό εργαλείο αποτύπωσης της υφι-

στάμενης κατάστασης σε επίπεδο Δήμου και

προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση των προβλημά-

των, των ελλείψεων και παθογενειών που υπάρχουν

στο εσωτερικό των υπηρεσιών του, αλλά και στις δυ-

νατότητες και αδυναμίες εξυπηρέτησης του πολίτη

και διαμόρφωσης αναπτυξιακής πολιτικής, στο πλαί-

σιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας σε

εθνικό επίπεδο.

Συνοψίζοντας:

― Ο δήμος σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, μέσω της κα-

τάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος

(ΕΠ)

― Το ΕΠ εξειδικεύεται, υλοποιείται και παρακολου-

θείται μέσα από Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠ)

― Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί υποσύνολο του

ΕΠ)

― Ο Προϋπολογισμός βρίσκεται σε αντιστοιχία με το

ΕΠ) και περιλαμβάνει τις δαπάνες που απαιτούν-

ται για την εκτέλεσή του

― Η Αξιολόγηση πραγματοποιείται ως προς τους

στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο _Δήμαρχος έχει την ευθύνη να υποβάλλει έκθεση

στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, μετά την

ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με

τις διαδικασίες κατάρτισής του, εγκεκριμένη από το

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος 3Β στο στρατηγικό του σχέδιο έχει ως

όραμά του «τη δημιουργία ενός Δήμου, όπου θα εξα-
σφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας
ζωής προς όλους, προστατεύοντας παράλληλα το
πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, επεν-
δύοντας στο σήμερα και το αύριο, για τη δημιουργία
μιας πρότυπης πόλης που θα θέλεις να ζεις.»

Δημογραφικό Προφίλ του Δήμου 

Ο μόνιμος πληθυσμός στη Δημοτική Ενότητα Βάρης

σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή του 2011

(στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ήταν 15.855 άτομα. Αντίστοιχα,

στην Δημοτική Ενότητα Βούλας, ο μόνιμος πληθυ-

σμός ήταν 28.364 άτομα. Η Δημοτική Ενότητα Βου-

λιαγμένης είχε μόνιμο πληθυσμό 4.180 άτομα.

Συνολικά, ο μόνιμος πληθυσμός σε επίπεδο Δήμου

Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης ήταν το 2011 48.399

άτομα. 

Συνολικά και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοι-

χεία, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου παρουσίασε

σημαντική αύξηση - σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία

της απογραφής του 2001 - της τάξης του +14,9%.

Εγκρίθηκε η Α’ φάση από το Δ.Σ.

Εγκρίθηκε λοιπόν με την 598/21-9-2015 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α’ φάση) του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος του Δήμου, για την περίοδο

2015-2019, και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Για

το λόγο αυτό το  κείμενο Στρατηγικού σχεδιασμού θα

είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου από

τις 23/9/2015 έως τις 8-10-2015, με στόχο αφενός

την ενημέρωση του κοινού για το όραμα, τις αναπτυ-

ξιακές προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στό-

χους του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 και

αφετέρου την κατάθεση προτάσεων από τους πολί-

τες, τις επιχειρήσεις και του φορείς για την υλοποί-

ηση του. Μετά τη διαβούλευση και την επεξεργασία

των προτάσεων από την Εκτελεστική Επιτροπή του

Δήμου, θα ακολουθήσει η κατάρτιση και έγκριση του

τελικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Β΄ φάση).

Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού θα συμ-

βάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων και υποδο-

μών προκειμένου να μπορέσει η πόλη να

ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της επο-

χής και να αποκτήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης ποιότητα ζωής υψηλού επιπέδου για

όλους του κατοίκους.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν απόψεις και προ-

τάσεις, μπορούν να τις καταθέσουν στο  «Ερωτημα-

τολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης  για το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», στην ιστοσελίδα του

δήμου www.vvv.gr το οποίο, αφού συμπληρώσουν,

μπορούν:

1) να το αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην δι-

εύθυνση dapostolopoulos@vvv.gov.gr ή με φαξ: στο

2132020059), υπόψη Δ. Αποστολόπουλου, Γραφείο

Προγραμματισμού & Οργάνωσης.

2) να το καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο

Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Λεωφόρος

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα), υπόψη Δ. Αποστολόπου-

λου, Γραφείο Προγραμματισμού & Οργάνωσης.

Το «Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης για

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» και το πλήρες κεί-

μενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι διαθέσιμο

στην ιστοσελίδα http://www.vvv.gov.gr .

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο

Προγραμματισμού & Οργάνωσης, τηλ. 2132020053 (αρ-

μόδιος υπάλληλος Δ. Αποστολόπουλος).

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να βρείτε στο:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/what-we-do/epixeiri-

saiako-programma-city-planning

Σε δημόσια διαβούλευση ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου 3Β
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Για πρώτη φορά στον κόσμο, οι χορογράφοι Sophie Bul-

bulyan (DK-BEL/Γαλλία) και Αποστολία Παπαδαμάκη (Quasi

Stellar/Ελλάδα), σε συνεργασία με τη Λία Χαράκη

(Pelma/Κύπρος) και μια ομάδα καλλιτεχνών από δώδεκα

συνεργαζόμενες χώρες παρουσιάζουν μια υποθαλάσσια

χορευτική-εικαστική παράσταση με υποβρύχιο κοινό.

Η παράσταση με τίτλο «Drops of Breath» και δυναμικό μή-

νυμα «είμαστε όλοι ίσοι κάτω από το νερό», αποτελεί την

κύρια δράση-κορύφωση του καινοτόμου project «Η Υπο-

βρύχια Καρδιά της Μεσογείου» (The Underwater Heart of

the Mediterranean).

Στις τρεις υποθαλάσσιες παραστάσεις που θα πραγματο-

ποιηθούν 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ακρωτήριο

Σουνίου, κάτω από τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα, σε ένα

υποθαλάσσιο «αμφιθέατρο», δεκατέσσερις επαγγελματίες

χορευτές, μεταξύ αυτών και τρείς χορευτές με αναπηρία

από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, θα ερμηνεύ-

σουν μια υποθαλάσσια χορογραφία υπό την πρωτότυπη

μουσική σύνθεση του Τρύφωνα Κουτσουρέλη. Μια καθη-

λωτική οπτική και ακουστική εμπειρία, ένα μοναδικό dance

& visual θέαμα που το κοινό θα παρακολουθήσει με τρεις

τρόπους: υποβρυχίως (με καταδυτική στολή σε βάθος 6 μέ-

τρων), στην επιφάνεια της θάλασσας  (με εξοπλισμό snor-

keling) και τέλος, από την ακτή μέσω γιγαντο-οθόνης.

Σύλληψη/Χορογραφία: Αποστολία Παπαδαμάκη - Sophie

Bulbulyan

Διάρκεια υποθαλάσσιας χορογραφίας: 40’ (συνολική διάρ-

κεια παράστασης: 1½ ώρα)

Drops of Breath: Μια υποθαλάσσια χορογραφία στο Σούνιο

Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ

Κινηματογράφου της Αθή-

νας έχει ήδη ξεκινήσει και

εξελίσσεται μέχρι και τις 4

Οκτωβρίου, με ένα πρό-

γραμμα που περιλαμβάνει

239 ξεχωριστές ταινίες! Το

Διεθνές Διαγωνιστικό, με 12

ταινίες που διεκδικούν την

ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, το τμήμα

Μουσική και Φιλμ με 15

εξαιρετικές μουσικές ται-

νίες -εντός και εκτός δια-

γωνιστικού- τα Ντοκιμαντέρ

(φέτος περισσότερα από

κάθε άλλη φορά), το Ελλη-

νικό Διαγωνιστικό ταινιών

μικρού μήκους, τις Μεταμε-

σονύχτιες Προβολές, τις Ει-

δικές Προβολές, τα φετινά

Αφιερώματα σε 4 κορυφαί-

ους σκηνοθέτες, αλλά και

στην εμβληματική εκπομπή

"Παρασκήνιο" καθώς και το

ειδικό αφιέρωμα  "Moving

Future" και τις 20 Πρεμιέ-

ρες, ανάμεσα στις οποίες

συναντάμε μερικές από τις

πιο αναμενόμενες ταινίες

της φετινής χρονιάς.

Ζήστε 12 συναρπαστικές

Νύχτες, γεμάτες κινηματο-

γραφική απόλαυση.

Δείτε όλο το πρόγραμμα:
http://www.ebdomi.com/im-

ages/stories/Articles2015/21o-

Festival_2015.pdf

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στον χώρο της

Μεσογειακής Αυλής (οδός Σταματίου 17 Παιανία) ο

Φώτης Μαρτίνος,  εγγονός του Φώτη Κόντογλου  θα πα-

ρουσιάσει για πρώτη φορά μια βιωματική περιγραφή της

ζωής του Κόντογλου και της σχέσης του με την Παιανία. 

Παράλληλα θα λειτουργήσει έκθεση ζωγραφικής και λο-

γοτεχνικών έργων του, η οποία θα είναι ανοιχτή και την

Κυριακή 09:30 - 13:00  και 17:00 - 20:00

Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο ζωγράφο, αγιογράφο και

λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου, με αφορμή τα 50 χρόνια

από το θάνατό του (Αϊβαλί 1895 - Αθήνα 1965)
Διοργάνωση: Δημοτική Παράταξη  Παιανίας -Γλυκών Νερών «Αλ-

λάζουμε Μαζί» Όμιλος Τέχνης και Πολιτισμού Αττικής Ελληνικό

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Aφήγηση λογοτεχνικών κειμένων από τον Σίμωνα Βεκρή

Βιωματική περιγραφή της

ζωής του Κόντογλου

Οι θεατρικές παραστάσεις για τη φετεινή χειμερινή σεζόν

έχουν ήδη ξεκινήσει να προβάλλονται, όχι μόνο Σαββα-

τοκύριακο αλλά και καθημερινές. Το θεατρόφιλο κοινό κα-

τακλύζει τα θέατρα και συνήθως είναι δύσκολο να βρείτε

θέση τα Σαββατοκύριακα, δίχως να έχει γίνει κράτηση.

Στο θέατρο Αγγέλων Βήμα, παρουσιάζονται από την

Χρύσα Καψούλη για δεύτερη χρονιά, οι «Άγριες Νότες»
της Νίνας Ράπη. Μετά από την ιδιαίτερη επιτυχία του

έργου την περσινή χρονιά, οι «Άγριες Νότες» επαναλαμ-

βάνονται και φέτος για 12 ακόμα παραστάσεις. Το συγ-

κεκριμένο έργο παρουσιάζεται στα πλαίσια του «2ου
Φεστιβάλ Διαρκείας Ελληνικού Θεατρικού Έργου 21ου
Αιώνα».
Η παράσταση ξεκινά με μια πολιτική δολοφονία που ενεργο-
ποιεί τους πιο σκοτεινούς μηχανισμούς του συστήματος. Μια
συναυλία διακόπτεται. Οι ζωές κάποιων ανθρώπων ανατρέ-
πονται. Μια τραγουδίστρια και ένας μαρμαράς-γλύπτης συλ-
λαμβάνονται ως εξιλαστήρια θύματα. Ένα πείραμα έχει
δρομολογηθεί: η ζωή θα είναι πια υπό έλεγχο. Ένας χώρος
απομόνωσης, κάμερες, μικρόφωνα, τα πειραματόζωα υπό συ-
νεχή παρακολούθηση και τα πάντα μετατρέπονται σε ένα
σκληρό ρηάλιτυ σόου.Παρουσιάστρια αυτού του σόου, μια φίλη
που γίνεται εχθρός και ένας φύλακας, γρανάζι της εξουσίας,
που από θύτης μεταστρέφεται σταδιακά σε θύμα. Οι Θεατές
του θα γίνουν μάρτυρες των πιο σκληρών τεχνικών αναμόρ-
φωσης, σε αυτό το πείραμα-μάθημα, για όλους όσους τυχόν
παρεκκλίνουν. Σε ένα κόσμο φωτισμένο άπλετα, για να μη φαί-
νεται τίποτα, σε μια κοινωνία που όλα γίνονται θόρυβος, για
να μην ακούει κανείς κανέναν, η λύτρωση θα έρθει από το σκο-
τάδι. Και την Σιωπή. Την εκκωφαντική Σιωπή που σε άλλους
προκαλεί φόβο και σε άλλους αγαλλίαση.

Περιορισμένος αριθμός

θεατρικών παραστάσεων
της Τζωρτζίνας Καλέργη

Ξενάγηση στην Ακρόπολη

Η Εναλλακτική Δράση οργανώνει ξενάγηση στην Ακρό-

πολη, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συνάντηση στις 10.30

πμ. στο σταθμό Μετρό Ακρόπολης.

Θα ξεναγηθούν στα  θαυμαστά   έργα όπως το αρχαίο θέ-

ατρο του Διονύσου, το Ωδείο του Περικλή, τον Περίπατο,

το Ασκληπιείο, την Ιωνική Στοά του Ευμένη, το Ωδείο του

Ηρώδη Αττικού και τα έργα των  αρχιτεκτόνων Ικτίνου και

Καλλικράτη και του περίφημου γλύπτη Φειδία στον Ιερό

Βράχο, (τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς Νίκης, το

Ερεχθείο και   τον Παρθενώνα.)   

Η ξενάγηση  θα διαρκέσει περίπου 2,5  ώρες και η συμ-

μετοχή είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Σάντρα Χατζηαλεξίου 6906468807

ή στο email ena.drasi@gmail.com  

“Η πείνα” του Κνουτ Χάμσουν

To κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton7 σε συνεργασία

με το περιοδικό δρόμου "σχεδία" παρουσιάζει για τρεις

μόνο παραστάσεις το λογοτεχνικό έργο του Κνουτ Χάμ-

σουν "Η πείνα", σε θεατρική διασκευή. Μια παράσταση

προσφορά για τους φίλους, αναγνώστες και τους αν-

θρώπους της "σχεδίας".   Είσοδος ελεύθερη.

Υπόθεση: Ένας συγγραφέας περιπλανιέται στους δρόμους της Χρι-

στιάνιας (σημερινό Όσλο), προσπαθώντας να επιβιώσει, πουλώντας

άρθρα σε εφημερίδες. Παλεύοντας καθημερινά με την πείνα, την εξα-

θλίωση και την κοινωνική ταπείνωση, διατηρεί την ακεραιότητά του πα-

ραμένοντας πιστός στις υπαρξιακές του αναζητήσεις.

Σκοπός της παράστασης είναι να αναδειχθεί η αναγκαιό-

τητα της αλληλεγγύης στις σημερινές κοινωνίες.
Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος

Arts for Social Development που οργανώνεται από την EUNIC

(European Union National Institutes for Culture).

Διάρκεια: 50 λεπτά

Γκάζι - Βοτανικός - Κεραμεικός

Διεύθυνση: Πύδνας 7, Τηλέφωνο: 2107512625,

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες: 21:00

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες: 21:00

Tηλ. κρατήσεων: 2107512625 (BETON7), 213 0231220

(περιοδικό δρόμου "σχεδία")

21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας
Νύχτες Πρεμιέρας με ένα πλουσιότατο πρόγραμμα 
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Με ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης

Ηλικίας, τα ΚΑΠΗ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

καλούν όλα τα μέλη τους σε εκδήλωση που θα

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01/10/15 στην τα-

βέρνα «Μπάρμπα Χαράλαμπος», Πανός 18,

Βάρη στις 12.30 μμ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διασκέδαση με

ζωντανή μουσική, φαγητό, κρασί και πολύ χορό,

και είναι δωρεάν για τα μέλη. 

Η προσέλευση για την εγγραφή πρέπει να γίνε-

ται κατά την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για

την Δημοτική Κοινότητα που ανήκουν τα μέλη.

ΚΑΠΗ Βάρης, (Τερψιχόρης 4) - Δευτέρα

28/09/15 

ΚΑΠΗ Βούλας (Γραφεία Κοινωνικής Υπηρεσίας,

Ζεφύρου 2, Βούλα) - Τρίτη 29/09/15

ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης, (Αφροδίτης 2) - Τετάρτη

30/09/15

Οι εγγραφές ξεκινούν στις αναφερόμενες ημε-

ρομηνίες στις 9 π.μ. μέχρι εξαντλήσεως.

Τα ΚΑΠΗ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης γιορτάζουν

Για ακόμα μία χρονιά ο Οργανισμός

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλά-

δος) διοργανώνει στις 27 Σεπτεμβρίου

στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός

Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος, από

τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα,

το “Family Fun Day”, μια Ημέρα

Χαράς για όλη την Οικογένεια!  

Το Family Fun Day είναι μια γιορτή γε-

μάτη ξεγνοιασιά, παιχνίδι και συναρ-

παστικές δραστηριότητες για μικρούς

και μεγάλους. Μία γιορτή για όλους

όσους πιστεύουν στη θεραπευτική Δύ-

ναμη μιας Ευχής! Όλοι μαζί, μέσα από

μια διασκεδαστική και διαφορετική

διαδικασία γινόμαστε μια μεγάλη αγ-

καλιά, για να δώσουμε Χαρά, Δύναμη

και Ελπίδα, στα παιδιά εκείνα, που κα-

θημερινά δοκιμάζονται. 

Δραστηριότητες Ημέρας

Yoga, χορός Salsa, φουσκωτά παιχνί-

δια, bungee τραμπολίνο, επιτραπέζιο

ποδοσφαιράκι & air hockey,  παιχνίδια

δράσης Laser Tag, μουσικοκινητικά

παιχνίδια, piñata, face painting, αθλο-

παιδιές,  μπαλονοκατασκευές, ξυλο-

πόδαροι, ταχυδακτυλουργοί, clown,

θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική απα-

σχόληση παιδιών, φαγητό-ποτό και εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες από τον

Ελληνικό Κόσμο! 

…Aκόμα πολλή μουσική, εκπλήξεις,

εκλεκτούς προσκεκλημένους και φα-

γητό από τις13:30 έως τις 16:30! 

Μαζί μας ο δημοφιλής Πάνος Κιάμος,

που θα τραγουδήσει ζωντανά! 

Στο χώρο θα υπάρχει και έκθεση με

100 συλλεκτικά CD του Πάνου Κιάμου,

τα οποία ζωγραφίστηκαν με πολλή

φαντασία από τα ίδια τα παιδιά Ευχής

του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελ-

λάδος), με θέμα την αισιοδοξία και την

ελπίδα και τα έσοδα από την πώλησή

τους θα ενισχύσουν το έργο του Ορ-

γανισμού. 

Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 12€

για τους ενήλικες και 7€ για τα παιδιά

ενώ θα ισχύσουν μειωμένες τιμές για

πολύτεκνους και ανέργους. 4μελής

Οικογένεια (γονείς & 2 παιδιά): 35€.  

Τα έσοδα από τη διοργάνωση του

Family Fun Day προορίζονται αποκλει-

στικά για τις ανάγκες της εκπλήρωσης

των Ευχών των παιδιών που πάσχουν

από απειλητικές ασθένειες για τη ζωή

τους. www.makeawish.gr 

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή)
“Family Fun Day”

Παραδοσιακοί χοροί

με το Σύλλογο Ευρυάλη

O Eξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” συνεχίζει τα

μαθήματα Παραδοσιακών Χορών που διατηρεί εδώ

και χρόνια. Αρχισαν ήδη οι εγγραφές.

Πληροφορίες στην δασκάλα Ελλη Καζάκου τηλ.

6951850552 και στην υπεύθυνη του Συλλόγου Εφη

Γαβριλάκη τηλ. 6937730962.

3ήμερη Εκδρομή στα

Γιάννενα - Μέτσοβο
Ο Εξωραιστικος Συλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ ορ-

γανωνει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ-

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ από το

Σάββατο 24 έως Δευτέρα 26 Οκτωβρη. 

Τιμη κατ’ ατομο σε δικλινο 125 € σε μονοκλινο 160

€  σε τρικλινο 115€. Περιλαμβάνει  μεταφορά, 2

διανυκτερεύσεις στο Grand Serai & Spa με πρωινο

σε μπουφέ και  ξεναγό στα Ιωάννινα. 

Αναχώρηση από Βούλα (οδός Σωκράτους, φούρνος

Στεργίου).

Απαραιτητη προκαταβολή για κράτηση θέσης 50 €.

Πληροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος  6974017018

και  Εφη Γαβριλάκη  6937730962. 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

στην Παλλήνη

Γιορτή Τσικουδιάς
26/9, ΣΑΒΒΑΤΟ

20.30: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2015 – ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΡΗΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ  «Η

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», πάρκινγκ Κολυμβητηρίου Γέ-

ρακα (Γαργηττού & Μιλτιάδου).

«O ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ 
ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑ» 

27/9, ΚΥΡΙΑΚΗ, 20.30:  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «O

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗ-

ΜΑΤΑ» Βασισμένο στο διήγημα του Λεονίντ Αν-

τρέγιεφ «Ο ΛΑΖΑΡΟΣ» , Θεατρική Ομάδα

«ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΠΙΜΟΡ-

ΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ , στο ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

4/10, ΚΥΡΙΑΚΗ, 20.00: 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΧΟΡΩΔΙΩΝ 
Συμμετέχουν:

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΧΟΡΩΔΙΑ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «ΣΕΜΕΛΗ»

ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με αφορμή το διπλό εντυπωσιακό και σπάνιο φαινό-

μενο της Υπερπανσελήνου και της Ολικής Έκλειψης

της Σελήνης (Supermoon Lunar Eclipse), οργανώνε-

ται συναυλία κλασικής και έντεχνης μουσικής στον

πολυχώρο Αχίλλειον – Ribas (30ο χλμ. Λεωφ. Σου-

νίου – Βάρκιζα), την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

και ώρα 21:00.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στη συναυλία συμμετέχουν:

Το Μουσικό Σύνολο QUASI QUARTETTO με τους:

Γιώργο Μανωλά – Πρώτο Βιολί

Σπύρο Τραυλό – Δεύτερο Βιολί

Γιούλη Σούλα – Βιολοντσέλο 

Χρήστο Μπάκη – Πιάνο/Ενορχηστρώσεις

Η STACY COULOURIS στο Πιάνο με τους:

Τόνυ Βλάχο – Φωνή, Μαρίνα Καλογεροπούλου –

Φωνή, Λεωνίδα Γρηγορόπουλο – Βιόλα, Αντώνη Μπα-

τσάκη – Βιολοντσέλο και ο Τheo Χριστοδούλου -

Κρουστά

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΖΑΙΤΗΣ με τους:

Φώτη Μαντζαρίδη – Πιάνο, Μυρτώ Δράκου – Βιολί

Πέτρο Κουτρουμπή – Κιθάρες (Ακουστική & Ηλε-

κτρική), Αλέξανδρο Καφούση – Κρουστά

Η συναυλία αφιερώνεται στο Σύλλογο Γονιών

Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ»

και σε όλα τα παιδιά με καρκίνο και πραγματο-

ποιείται με την ευγενική χορηγία της οικογέ-

νειας Δημοσθένη Δόγκα.

Σημειώνεται ότι από την πλατεία Βούλας – στάση λε-

ωφορείων Αγίου Ιωάννη – θα αναχωρήσει πουλμαν

στις 20:30 της ίδιας ημέρας με κατεύθυνση το χώρο

της συναυλίας, για όποιον ενδιαφέρεται να την πα-

ρακολουθήσει.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: τηλ. 210 8952454 (ώρες 09:00 – 17:00)

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙ-

ΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ»

Υπερπανσέληνος με έντεχνη 
και κλασική μουσική στο Αχίλλειον
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ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης που οργανώνει το

Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά

της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γε-

νιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)

σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, ο Δήμος Κρωπίας συνεχί-

ζει με επιτυχία και φέτος τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ στο

οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενι-

κής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις

ΕΘΝΙΚΗΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κρωπίας μπορούν να δημιουρ-

γηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 

Βελτιώνω την ορθογραφία μου 

Αγγλικά για το χώρο εργασίας και για τον τουρισμό 

Γαλλικά - Γερμανικά - Ιταλικά για τον τουρισμό 

Ισπανικά - Τουρκικά για τον τουρισμό 

Βασικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

Ιστορία της Τέχνης - Φωτογραφία  - Κοπτική - Ραπτική 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακο-

λουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας

και μόρφωσης. αρκεί να συμπληρώσουν τη σχετική αί-

τηση και να την καταθέσουν με φωτοτυπία της ταυτότη-

τάς τους.

Πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Τσιρίκου

Ιωάννα και στην Τραχανά Μαρία, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και

Πέμπτη 11:00-14:00 στην Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Τηλ. Επικοινωνίας 210-6626295, 

email: kdvmkropias@gmail.com. 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 30/11/2015. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

στο ΚΟΡΩΠΙ

για τη γνωμοδότηση 

της Ε.Ε. για τον Υμηττό

Σε Ενημερωτική εκδήλωση καλεί ο Δήμος Κρωπίας,

δημότες, Συλλόγους και φορείς, μετά τη γνωμοδό-

τηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για

το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του Υμηττού

που δικαιώνει τον αγώνα του Δήμου Κρωπίας κατά

ΥΠ.Ε.ΚΑ., την Κυριακή 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στο Δη-

μαρχείο Κρωπίας (Βασ. Κων/νου 47, Κορωπί), ώρα

11 π.μ.

Καλεί 

Την ενημέρωση θα κάνουν, ο Δήμαρχος Κρωπίας,

Δημήτριος Ν. Κιούσης και ο Δρ. Απόστολος Πα-

πακωνσταντίνου, νομικός σύμβουλος Δήμου Κρω-

πίας.

Προγραμματική σύμβαση υπέγρα-

ψαν η Περιφερειάρχης Αττικής,

Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Παι-

ανίας, Σπύρος Στάμου, με αντικεί-

μενο την κατασκευή του έργου

«Αντικαταστάσεις – μετατοπίσεις
δικτύου ύδρευσης Δήμου Παι-
ανίας». Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του έργου ανέρχεται σε

100.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομέ-

νου ΦΠΑ 23%). 

Η αντικατάσταση – μετατόπιση του

δικτύου ύδρευσης είναι προϋπόθεση

για την υλοποίηση του συνολικού

έργου «Κατασκευή δικτύων απορ-
ροής υδάτων Δήμου Παιανίας Β’
Φάση», που βρίσκεται σε πλήρη εξέ-

λιξη και εντάσσεται σε μια συνολική

παρέμβαση αντιπλημμυρικών έργων

στην ευρύτερη περιοχή. Οι αντικα-

ταστάσεις – μετατοπίσεις  θα γίνουν

κατά τμήματα τα οποία βρίσκονται

εντός των ορίων κατασκευής του

ανωτέρω έργου στο Δήμο Παιανίας

και συγκεκριμένα στις οδούς: Σπύ-

ρου Δήμα, Βασ. Σοφίας, Αναπαύ-

σεως – Δ. Αντωνίου, Νικολογιάννη,

Λ. Λαυρίου, Καραολή & Δημητρίου,

Υψηλάντου, Αγ. Σπυρίδωνα, Αγ.

Τριάδος, Επισκοπής, Προσηλίου, Αγ.

Ανδρέα, Παπαδημητρίου, Κρήτης. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκα-

φές, τοποθέτηση σωλήνων πολυαι-

θυλενίου και σύνδεσή τους με το

υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, εγκι-

βωτισμό των σωλήνων με άμμο, επι-

χώσεις με θραυστό υλικό και

ασφαλτική αποκατάσταση στα ση-

μεία εκσκαφής των ορυγμάτων.  

Το τμήμα του δικτύου ύδρευσης που

θα αντικατασταθεί – μετατοπιστεί

θα είναι συνολικού μήκους 1,3 χλμ.

Αντικαταστάσεις – μετατοπίσεις 

δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας

Επίσκεψη στο χώρο των εργασιών

του αντιπλημμυρικού έργου Ανα-

βύσσου πραγματοποίησαν ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης

και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Ηλίας Μπουκοβάλας.

Ξεκίνησαν εκ νέου τα αντιπλημμυ-

ρικά έργα στην Ανάβυσσο τα

οποία είχαν “κολλήσει” λόγω εμ-

πλεκόμενων φορέων ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κάτι που επέφερε

σημαντική καθυστέρηση στην υλο-

ποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

Αλλος ένας λόγος καθυστέρησης

ήταν και τα αρχαιολογικά ευρή-

ματα που ήρθαν στο φως κατά την

εκσκαφή, τα οποία έχουν ιδιαίτερη

αρχαιολογική σημασία για την

ιστορία της περιοχής.

Για το λόγο αυτό η νέα Δημοτική

Αρχή, παρά το γεγονός ότι ο

Δήμος δεν είναι ο φορέας υλοποί-

ησης του έργου, παρακολουθεί

στενά την εξέλιξή του προσπα-

θώντας και πιέζοντας να επιλυ-

θούν τα όποια θέματα. Η

κατασκευή του αγωγού ομβρίων

στην περιοχή α’ κατοικίας της Ανα-

βύσσου αποτελεί ιδιαίτερα σημαν-

τικό έργο για τους κατοίκους όχι

μόνο της περιοχής αλλά ολόκλη-

ρου του Δήμου.  

Το χώρο των εργασιών επισκέ-

φθηκαν ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γιώργος Σωφρόνης και ο Αντιδή-

μαρχος Τεχνικών Έργων Ηλίας

Μπουκοβάλας και συζήτησαν με

το τεχνικό προσωπικό για την πο-

ρεία εξέλιξης του έργου.

Ο δήμαρχος σημειώνει σχετικά:

«Οι εργασίες προχωρούν με ικα-
νοποιητικούς ρυθμούς, αποφύ-
γαμε τον κίνδυνο διακοπής του
έργου αλλά και τον ακόμα μεγα-

λύτερο κίνδυνο να χαθεί η εγκε-
κριμένη χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ. Με συντονισμένες ενέρ-
γειες από κοινού με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο κ. Μπουκοβάλα, εί-
μαστε σε διαρκή επαφή με όλους
τους φορείς ώστε να αποφευχθεί
τυχόν νέα καθυστέρηση. Το έργο
αντιπλημμυρικής προστασίας της
Αναβύσσου αποτελεί ένα από τα
σημαντικά έργα υποδομής για τον
Δήμο, καθώς θα συμβάλλει ουσια-
στικά στη βελτίωση της διαβίωσης
και της καθημερινότητας των κα-
τοίκων αλλά και στη αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων με την
εκδήλωση ακραίων καιρικών φαι-
νομένων».
Ο Δήμος ζητάει κατανόηση των

κατοίκων, σημειώνοντας:

Ο Δήμος Σαρωνικού ζητάει την κα-

τανόηση των κατοίκων της περιο-

χής, στους οποίους προκαλείται

όχληση από τη διενέργεια των ερ-

γασιών. Είναι αντιληπτό και χαίρει

της απόλυτης συμπαράστασης του

Δήμου η αγανάκτηση που τυχόν

αισθανθούν οι κάτοικοι, αλλά είναι

αναγκαία η συνεργασία όλων προ-

κειμένου να ολοκληρωθεί το ση-

μαντικό αυτό έργο και να

αποφευχθούν νέες καθυστερή-

σεις. Ο Δήμος θα φροντίσει να

αποκατασταθούν στο ακέραιο και

σε ακόμα καλύτερη κατάσταση

από την πρότερη, οι παρακείμενοι

δρόμοι και οι κοινόχρηστοι χώροι.

“Ξεκόλλησαν” οι εργασίες 

αντιπλημμυρικών έργων στην Ανάβυσσο
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50 Υποτροφίες 

διετούς φοίτησης για

οικονομικά

αδύναμους νέους

Συμμετέχουν ήδη οι Δήμοι

3B, Λαυρεωτικής & Παλλήνης

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της σχολής ΣΒΙΕ, πολλοί είναι οι

Δήμοι που άδραξαν την ευκαιρία και συμμετέχουν στο

πρόγραμμα υποτροφιών για σπουδές διετούς φοίτησης

στην σχολή ΣΒΙΕ, σε νέους που δεν έχουν την οικονο-

μική δυνατότητα να σπουδάσουν.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει, 50 πλήρεις υποτρο-

φίες διετούς φοίτησης για οικονομικά ευάλωτους δημό-

τες από όλη την Αττική.

Οι υπότροφοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδι-

κότητα του Τομέα Υγείας, Αισθητικής και Παιδαγωγικών

και κατά την αποφοίτησή τους,  να πάρουν αναγνωρι-

σμένο κρατικό πτυχίο και προοπτική άμεσης απορρόφη-

σης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον  ιδιωτικό τομέα.

Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια δικαιολογούν την αί-

τηση για υποτροφία, όπως ανεργία οικογενειακό εισό-

δημα, πολυτεκνία, ΑμΕΑ.

Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μετά από αξιολόγηση του

συνόλου των αιτήσεων και θα ανακοινωθούν την Τετάρτη

30 Σεπτεμβρίου 2015. 

Επιπλέον, όσοι ενδιαφερόμενοι δεν επιλεγούν για πλήρη

υποτροφία, η ΣΒΙΕ θα χορηγήσει αυτόματα 50% έκπτωση

στα ετήσια δίδακτρά τους, προκειμένου να σπουδάσουν

το επάγγελμα που επιθυμούν.

Οι ειδικότητες του ΙΕΚ ΣΒΙΕ, που μπορούν να επιλέξουν

οι υπότροφοι σπουδαστές είναι οι ακόλουθες: 

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (Μικροβιολόγου) 

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου 

Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ 

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής 

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας 

Βοηθός Φυσικοθεραπείας 

Βοηθός Εργοθεραπείας 

Βοηθός Φαρμακοποιού-Τεχνικός Φαρμάκων, Καλ/κών 

Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας 

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας 

Βοηθός Οπτικής – Οπτομετρίας 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ 

Οι αιτούμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:

Στα γραφεία του Δήμου, προσκομίζοντας τα έγγραφα

που δικαιολογούν την οικονομική τους δυσχέρεια στην

κα. Πρέκκα. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:

Οι αιτήσεις και τα  δικαιολογητικά θα γίνονται καθημε-

ρινά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ιθάκης 12, Γέ-

ρακας  (1ος όρ. – Γραφ. Διαμεσολάβησης)

Τηλ.Επικοινωνίας: 2106604654-718

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας 2132019901-4

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, 

E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Η επίλυση των καθημερινών

προβλημάτων των πολιτών βρίσκεται

στον πυρήνα των προσπαθειών που

έχει καταβάλει η Δημοτική Αρχή του

Δήμου 3Β, από την αρχή της θητείας

της. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε

η ενσωμάτωση στις διοικητικές του

δομές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

καταγραφής και διαχείρισης προβλη-

μάτων καθημερινότητας του Δημότη,

«Novoville».

Η νέα εφαρμογή, σε συνδυασμό

με την ενεργοποίηση της Γραμμής

του Δημότη με τον πενταψήφιο

αριθμό, «15888» (ώρες λειτουργίας:

Δευτ. – Παρ. 07.00 – 22.00 και το

Σάββατο 08.00 – 16.00) δίνουν στις

υπηρεσίες του Δήμου τη δυνατότητα

να γίνονται παραλήπτες κάθε είδους

ζητημάτων που απασχολούν τους

Δημότες και να δρομολογούν άμεσα

την επίλυση τους. Όραμα και στόχος

της Δημοτικής Αρχής είναι να ακούει

και να επιλύει τα προβλήματα που

συναντούν καθημερινά οι πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό οι νέες τεχνολο-

γίες αλλάζουν δραστικά την σχέση

Δήμου-Δημότη. Η ευρεία χρήση των

έξυπνων κινητών τηλεφώνων «smart-

phones» και του διαδικτύου αποτε-

λούν τα νέα μέσα για την άμεση

καταγραφή όλων των προβλημάτων

που προκύπτουν στην καθημερινό-

τητα μας και παράλληλα την ζωντανή

ενημέρωση των δημοτικών υπηρε-

σιών για τα σημεία αυτά και την δρο-

μολόγηση της επίλυσης τους με

τρόπο διαφανή, μετρήσιμο και ανι-

χνεύσιμο.

Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες θα

μπορούν πλέον με την χρήση του κι-

νητού τους τηλεφώνου να δηλώνουν

σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα

που συναντούν στην καθημερινότητα

τους στην πόλη στέλνοντας τοποθε-

σία, φωτογραφία και τον τύπο του

προβλήματος άμεσα στις υπηρεσίες

του Δήμου χωρίς κόστος ή γραφει-

οκρατικές διαδικασίες. Οι υπηρεσίες

του Δήμου από την άλλη πλευρά θα

έχουν πραγματική εικόνα των προ-

βλημάτων της πόλης, θα μπορούν να

προγραμματίσουν καλύτερα τις ερ-

γασίες τους και κυρίως θα είναι υπό-

λογες για το έργο και την ανταπό-

κριση τους προς τους πολίτες. Κάθε

φορά που ένα ζήτημα επιλύεται ο Δη-

μότης λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση

στο κινητό του τηλέφωνο! 

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου η

εφαρμογή «Novoville» είναι διαθέ-

σιμη για δωρεάν «κατέβασμα» σε τη-

λέφωνα smartphones με λογισμικό

Apple iOS και Google Android.

O Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, όπως σημειώνει, αποτέ-

λεσε δήμο πιλότο για την

λειτουργική ολοκλήρωση και τελει-

οποίηση του ηλεκτρονικού συστήμα-

τος novoville.

«Ο Δήμος επιδιώκει πάντα να
πρωτοπορεί. Οι νέες τεχνολογίες γί-
νονται το όχημα μας για μια νέα αν-
τίληψη και εξυπηρέτηση του πολίτη
κάνοντας ακόμα ένα βήμα στη συμ-
μετοχική διαχείριση του κοινού μας
χώρου, της πόλης μας. Είμαι αισιό-
δοξος ότι όλοι οι συμπολίτες μας, και
ειδικότερα οι νέοι, θα αγκαλιάσουν
αυτή την καινοτομία και θα βοηθή-
σουν τις υπηρεσίες του Δήμου να κα-
ταγράψουν και να επιλύσουν κάθε
πρόβλημα που δυσχεραίνει την καθη-
μερινότητα της πόλης μας με σκοπό
να κάνουμε ακόμα ένα βήμα προς
την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των συμπολιτών μας» δήλωσε ο δή-

μαρχος του Δήμου 3Β, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος.

Συναντάς μια λακκούβα; Φωτογράφισε την

και στείλε την κατευθείαν στο Δήμο 3Β
Τα Smartphone στην υπηρεσία του Δημότη

Η μεγάλη βροχή του διημέρου 21 - 22 Σεπτεμβρίου, προ-

κάλεσε άλλη μια καταστροφική ρύπανση στη θάλασσα

του Καβουρίου, όταν φρεάτια επί της οδού Ακτής & Ιφι-

γενείας υπερχείλισαν και λύματα της αποχέτευσης μαζί

με όμβρια έπεσαν μέσα στη θάλασσα!!

Δεν είναι η πρώτη φορά, ιδιαίτερα, εφέτος, που σε

πολλά σημεία των ακτών του Δήμου 3Β και στις

τρείς Κοινότητες (Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα)

φρεάτια της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου ρύπαναν τη θά-

λασσα.

Η κακή συντήρηση των φρεατίων και των αντλιών

από ΕΥΔΑΠ και ο μη συνεχής έλεγχος από το Δήμο,

πιστεύουμε ότι δημιούργησαν αυτό το τεράστιο πρό-

βλημα στις θάλασσες.

Ο Δήμος πρέπει να ενεργήσει προς όλες τις κατευ-

θύνσεις γιατί οι θάλασσες είναι κλειστές και σε λίγο

δεν θα μπορείς να μπεις μέσα...

Ωστόσο στην οδό Απόλλωνος μπροστά στην είσοδο

του Αστέρα, στο σημείο που βρίσκεται ο Ναυτικός

Ομιλος Βουλιαγμένης υπάρχει ένα φρεάτιο που δεν

ανήκει στην ΕΥΔΑΠ και έχει μόνιμο πρόβλημα. Το

θέμα έφερε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δή-

μαρχος με πρόταση να κατασκευαστεί ένα καινούρ-

γιο, και να πέσουν μέσα και τα λύματα των όμορων

καταστημάτων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν πληρώ-

νουν αποχέτευση! Και μιλάμε βέβαια για καταστή-

ματα με υψηλά ...κασέ.

Πάλι λύματα στη θάλασσα του Καβουρίου!
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(1)  Σπάρτη

«Οἳ δ᾽ εἶχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσ-
σαν, Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε
Μέσσην»

*Ιλιας Β΄580*

Η υψηλή θερμοκρασία του θέρους αλλά και

ο απολογισμός μιάς  πολιτικής ιδεολογίας,

ανούσιας και ουδόλως ανιδιοτελούς, αναγ-

καστικά επέβαλε  μια τριήμερη  εκδρομική

εκτόνωση.

Στο σπίτι, μιλούσαμε για Ελαφόνησο. 

Την τόσο γνωστή σε όλους Ελαφόνησο, δεν

την ξέραμε. Ποτέ δεν την είχαμε επισκεφθεί. 

Οι φήμες όμως σχετικά με αυτή, δρούσαν

επάνω μας από πολλού ερεθιστικά.  Και ο

κύβος δεν άργησε να κυλίσει  θετικά. 

Περάσαμε  τον Ισθμό της Κορίνθου σε ώρα

απαράδεκτα προχωρημένη, όταν σχεδόν μάς

αγκάλιαζε το μεσημέρι. Το  μικρό Corsa  όρ-

μησε θυμωμένο για να καλύψει  την καθυ-

στέρηση. Το πρόγραμμα  ήταν  μια  πορεία

μέσω Σπάρτης.

Στο σταυροδρόμι για Σπάρτη, ο δρόμος μετά

από αρκετά  χιλιόμετρα φάνηκε  ανανεωμέ-

νος  με οριοθέτημα διαχωριστικό  και  μαυρι-

δερό ασφαλτόστρωμα.

Τελικά περασμένο απομεσήμερο φτάσαμε

στη Σπάρτη. Η επαρχιώτικη μεταμεσημβρινή

σιέστα κυριαρχούσε σε όλο της το μεγαλείο.

Τσιμεντότοιχοι και  μάρμαρα πυρωμένα,

δρούσαν απωθητικά. Η  πόλη,  η τόσο γεμάτη

από αναμνήσεις και υπερηφάνεια, μοιραία

μάς απόδιωχνε.

Η Σπάρτη είναι  χτισμένη στη δεξιά όχθη του

Ευρώτα, επάνω σε ένα ύψωμα, με  δυτικά τον

Ταϋγετο και ανατολικά την Πάρνωνα και τα

Μενελάϊα όρη. Βορεινά της καινούργιας

πόλης βρίσκονται τα λείψανα της αρχαίας. 

Σπάρτη, ήταν το όνομα τής  κόρης  του Ευ-

ρώτα. Από αυτόν τον Ευρώτα,  ο παρακείμε-

νος  ποταμός πήρε και το όνομά του.   

Η Σπάρτη είχε παντρευτεί τον Λακεδαίμονα,

κατά δε τη μυθολογία πρώτο οικιστή  της πε-

ριοχής και γιό του Διός και της Ταϋγέτης,

κόρης του Άτλαντα. 

Να πως ετυμολογικά πλέκεται, ξαναπλέκεται

και τελικά ξεπλέκεται ο μύθος, Σπάρτη, Ευ-

ρώτας, Λακεδαίμονες, Ταΰγετος. 

Και κάτι ακόμα.

Ο Ευρώτας ήταν Λέλεγας δηλαδή αυτόχθων

και με  πατέρα τον Μύλη. Επειδή δε η κοι-

λάδα μάζευε πολύ νερό που λίμναζε, ο  μυ-

θικός Ευρώτας έσπασε τούς βράχους και

άφησε το νερό να ξεχυθεί μέχρι τη λακωνική

θάλασσα. 

Αλλά και επειδή το ένα φέρνει και  το άλλο,

άς πάμε λίγο πιο πέρα.  Στην κοιλάδα τού Ευ-

ρώτα, το άφθονο κυνήγι, μαζί με το έδαφος

το εύφορο  και το καλό κλίμα, είχαν προσελ-

κύσει και προκαλέσει  τα Δωρικά φύλα  να

εγκατασταθούν,   όταν το 1100 π.Χ. με αρ-

χηγό τον Αριστόδημο, κατέβηκαν από βορρά

για να ιδρύσουν  τους πρώτους οικισμούς Πι-

τάνη, Μεσόα, Κυνόσουρα, Λίμνες 

και αργότερα, αφού  πια είχαν πατήσει γερά

στα πόδια τους, να χτίσουν  ακρόπολη οχυ-

ρωματική, για  προστασία  από κάθε ξένη επι-

βουλή.

Ο Αριστόδημος είχε δυό δίδυμους γιους, τον

Πρόκλη και τον Ευρυσθένη, οι οποίοι στην

κληρονομιά μοιράστηκαν τον ένα  θρόνο  στο

ίδιο βασίλειο. Έτσι  από  τότε η Σπάρτη φιλο-

δόξησε  να είναι το  πρώτο και μοναδικό βα-

σίλειο, που είχε δύο  βασιλιάδες. 

Και αυτή η διπλή βασιλεία συνεχίστηκε, και

λόγω πολλαπλών επιγαμιών και επιμιξιών,  οι

οίκοι κατέληξαν να έχουν τα  ονόματα  του

΄Αγι και του  Ευρυπώντα  και εξ αυτών να

προκύψουν  οι  δυναστείες Αγιαδών αχαϊκής

προέλευσης και Ευρυπωντιδών καθαρά δω-

ρικής. Η αλήθεια όμως είναι, πως ενώ αυτοί

βασίλευαν στη Λακεδαίμονα, ανάμεσα στους

οίκους τους βασίλευε η φαγωμάρα.

Αυτό βέβαια ήταν και καλό, γιατί άφηνε τον

λαό ήσυχο  να βιώνει τη δική του καθημερι-

νότητα. 

«Σωτηρίαν τη πόλει,  στασιάζειν τους βασι-
λείς» και να σώζεται έτσι η πόλη, έλεγε

κάπως ειρωνικά ο Αριστοτέλης.

Η Σπάρτη είχε ανέκαθεν  βασιλεία και ολι-

γαρχικό  πολίτευμα, αλλά με την έννοια των

αρίστων στην εξουσία.  Και  άριστοι ήταν οι

υπέρ των πάντων, πέντε ΄Εφοροι. Η όλη λει-

τουργία  όμως του πολιτεύματος,  στην

πραγματικότητα  βίωνε ένα   δημοκρατικό κα-

θεστώς.  Γιατί ενώ στην Αθήνα, στο θεσμό

της δημοκρατίας η Εκκλησία του Δήμου είχε

κυρίαρχο εξουσιαστικό ρόλο, στη Σπάρτη μια

έμμεση μορφή δημοκρατίας, ιδιαίτερα με το

θεσμό των Εφόρων, χαλιναγωγούσε την

κάθε εξουσία, ακόμα και της βασιλείας από

κάθε τυχόν παρεκτροπή. Και οι Έφοροι  κατά

την ενιαύσια θητεία τους,  ήταν εντεταλμέ-

νοι το «προσέχειν τοίς νόμοις αυτοίς και τα
τέλη τοίς πράγμασι τιθέναι». 
Λέγεται ότι στην «απόλυτη» εξουσία των

Εφόρων,  το 226 π.Χ. έδωσε τέλος ο Κλεο-

μένης Γ΄, βάζοντας στη θέση τους ‘‘πατρο-

νόμους’’, που τους είχε στο χέρι του. 

Αλλά το  221 π.X., όταν αυτός ο Κλεομένης,

στη λακωνική Σελλασία με τη βοήθεια της

Αχαϊκής Συμπολιτείας  νικήθηκε από τον βα-

σιλιά της Μακεδονίας Αντίγονο τον Δώσωνα,

υποχρεώθηκε να εκπατρισθεί στην Αίγυπτο. 

Σχετικά μάλιστα για τη σκηνή της εξευτελι-

στικής επιβίβασης στο πλοίο ‘’Διδώ’’, διαβά-

ζομε στο ομώνυμο ποίημα του Καβάφη, όπου

τονίζεται το μεγαλείο της βασιλομήτορος

Κρατησίκλειας. «Άγε ώ βασιλεύ Λακεδαιμο-
νίων, όπως επάν έξω γενώμεθα,  μηδείς ιδή
δακρυόντας ημάς, μηδέ ανάξιον τι της Σπάρ-
της ποιούντας».
Στην εξέλιξη και μετά την εξορία του Κλεο-

μένη  και ύστερα από πολλαπλές περιπέ-

τειες, οι ολιγαρχικοί  επανέφεραν τη

βασιλεία με έναν Λυκούργο στον θρόνο, που

δεν είχε βασιλικό  αίμα.   

Μετά δε  τον Λυκούργο το πολίτευμα κατέ-

ληξε να γίνει  τυραννικό, στην αρχή με τον 

Μαχανίδα και σε συνέχεια με τον  Νάβι.

Ο Νάβις κυβέρνησε για 14 χρόνια, τα οποία

κατά μεν τον Παπαρρηγόπουλο και τον Κα-

ρολίδη και άλλους ήταν φρικτά, αλλά κατά

τους Ψυρούκη, Κορδάτο και τον εξαίρετο

ιστορικό συγγραφέα Δήμο Μέξη, η γνώμη

αντιστρέφεται. Πάντως  οι απομακρυνθέντες

ολιγαρχικοί επί τυραννίας του Νάβι, ζώντας

ανεξάρτητοι, δημιούργησαν στα παραλιακά

της Μέσα Μάνης, το ‘’Κοινόν των Ελευθερο-

λακώνων’’. Με την κατάκτησή της δε από

τους Ρωμαίους τα πάντα άλλαξαν. 

Σέ συμπέρασμα η κάθε γωνιά της Ελλάδας

κρύβει κάτι, που ιστορικά σε ψηλώνει  συ-

νάμα σε πληγώνει. 

Στο επόμενο η συνέχεια

γιάννης κορναράκης του μάνθου 
• Η σκηνή από τον Σκάμανδρο ποταμό της Τροίας, όπου

είναι μαζεμένος  όλος ο ελληνικός στρατός. O δε στίχος

αναφέρεται στους Σπαρτιάτες.

• «Εκείνοι δηλαδή οι Σπαρτιάτες, είχαν  πατρίδα την κοι-

λάδα της Lακεδαίμονoς, την υψίκρημνη, όπου η Θάρις, η

Σπάρτη και  η Μέσση (=Μέσα Μάνη)  με τα πολλά περι-

στέρια.»
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Κωνσταντινούπολη & Σμύρνη, 1955. Με αφορμή

τις πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο (δράση της

Ε.Ο.Κ.Α.) και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα και

η Τουρκία είναι συμμαχικά μέλη του ΝΑΤΟ, στις

6-7/09/1955, με την καθοδήγηση, όπως αποδείχ-

θηκε, της τότε τουρκικής κυβέρνησης Menderes,

πραγματοποιήθηκαν ανθελληνικές διαδηλώσεις

στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την εκδίωξη

του Ελληνικού στοιχείου από την Τουρκία.

Το πογκρόμ κατά του Ελληνισμού έμεινε ιστο-

ρικά γνωστό ως «Τα Σεπτεμβριανά» ή αλλιώς ως

«Η Νύχτα των Κρυστάλλων» (από τον ήχο των

κρυστάλλων των ελληνικών ιδιοκτησιών που

έσπαζαν), καθώς παρατηρήθηκαν παρόμοιες συ-

νέπειες σε υλικές καταστροφές και σε ανθρώπι-

νες ζωές στην Κωνσταντινούπολη και τη

Σμύρνη, με το οργανωμένο μαζικό πογκρόμ κατά

των Εβραίων της Γερμανίας και της Αυστρίας,

υπό την τότε κρατική καθοδήγηση της ναζιστι-

κής Γερμανίας στις 9-10/11/1938 (έναρξη εποχής

Ολοκαυτώματος). 

Η αφορμή για τις ανθελληνικές εχθροπραξίες

δόθηκε όταν η τουρκική εφημερίδα Istanbul Ex-

press, σε ειδική έκδοσή της, ανέφερε ότι έγινε

βομβιστική ενέργεια στην οικεία του Ataturk στη

Θεσσαλονίκη και στο εκεί τουρκικό προξενείο.

Σύμφωνα με έρευνα της ελληνικής αστυνομίας,

οι φωτογραφίες της έκρηξης του τουρκικού

προξενείου στη Θεσσαλονίκη, «κατασκευάστη-

καν» και παραχωρήθηκαν για δημοσίευση στην

Istanbul Express προ του συμβάντος, ενώ μετά

τη σύλληψη των δραστών από την ελληνική

αστυνομία, αποδείχθηκε η εμπλοκή των τουρκι-

κών Μυστικών Υπηρεσιών.

Από ελληνικής πλευράς, υπήρξε έντονη η δια-

μαρτυρία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ η

τουρκική κυβέρνηση έλαβε «μέτρα» αποκατά-

στασης των ζημιών (απαγόρευση κυκλοφορίας,

συλλήψεις Τούρκων κομμουνιστών, έπαρση ση-

μαίας στο ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη, ζη-

τήθηκε «συγγνώμη»).

Τα πορίσματα του τουρκικού στρατοδικείου της

Yassiada (1960-1961) απέδειξαν ότι κύριοι ένο-

χοι των ανθελληνικών αναταραχών ήταν ο τότε

πρωθυπουργός, Adnan Menderes και ο Υπουρ-

γός Εξωτερικών, Fatin Zorlu, οι οποίοι καταδι-

κάστηκαν σε θάνατο ως παραβάτες του

τουρκικού συντάγματος, υπεύθυνοι διοργάνω-

σης των ανθελληνικών γεγονότων στην Κων-

σταντινούπολη και της τοποθέτησης βόμβας στο

τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρ-

νηση Menderes κατονομάστηκε ως «ηθικός αυ-

τουργός» των γεγονότων, με σκοπό την

προώθηση των τουρκικών θέσεων για το Κυ-

πριακό στην τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου

(1955).

Σημειώνεται ότι η Μ. Βρετανία επεδίωξε να απο-

τρέψει το ελληνικό αίτημα για αυτοδιάθεση στην

Κύπρο, με την ανάμιξη της Τουρκίας στο Κυ-

πριακό Ζήτημα, ώστε να διασφαλιστεί η διατή-

ρηση των βρετανικών βάσεων στη Μεγαλόνησο.

Έρευνες αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα της

επιχείρησης εκδίωξης του Ελληνισμού, αλλά

και ευρύτερα των χριστιανικών μειονοτήτων

από την Τουρκία, ώστε να επιβεβαιωθεί η τουρ-

κικότητα της  Μικράς Ασίας. Ωστόσο, τα Σε-

πτεμβριανά αποτελούν μια από τις εξαιρετικά

σπάνιες περιπτώσεις, όπου το τουρκικό κράτος

αναγνωρίζει την ευθύνη του για την αρνητική αν-

τιμετώπιση των μειονοτήτων.

60 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» του Ελληνισμού
Το πογκρόμ κατά του Ελληνισμού έμεινε ιστορικά γνωστό ως «Τα Σεπτεμβριανά» 

Δέσποινα Αφεντούλη 
Δρ Κοινωνιολογίας-Δημοσιογράφος 

(E-mail: despina.afentouli@gmail.com)

Θέρους μεσούντος,  προς Ελαφόνησον

και όχι μόνο 



ΕΒΔΟΜΗ  26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Ο ΣΥΡΙΖΑ απέθανε
ΖΗΤΩ ο ΤΣΙΠΡΑΣ! 

Πάνε κι αυτές οι εκλογές, τελείωσαν. Τελείωσαν με μία

μεγάλη νίκη του Τσίπρα, ο οποίος μετάλλαξε τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ στις αρχές του Καλοκαιριού σε κεντροδεξιό κόμμα

και τον τελείωσε χθες την Κυριακή με το αποτέλεσμα

που καρπώνεται προσωπικά και δικαίως. Το σύνθημά

του άλλωστε ήταν ότι «την Κυριακή ψηφίζετε πρωθυ-

πουργό». Πολλά πανό και σημαίες που υψώθηκαν έγρα-

φαν μόνο: “Τσίπρας” και το χρώμα του κόμματος από

πορτοκαλί έγινε μωβ!

Οσο για προγράμματα και άλλα τέτοια είναι αστεία

πράγματα να τα συζητάμε, αφού το μνημόνιο 3 δεν επι-

τρέπει καμμία ψευδαίσθηση...

Ετσι λοιπόν το πείραμα της “πρώτης φοράς αριστερά”

καταποντίστηκε. Η αριστερά αποχώρησε από τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ και καταποντίστηκε κι αυτή με το όνομα “Λαϊκή

Ενότητα”. 

Αυτός ήταν άλλωστε ο στόχος των Ευρωπαίων και τον

πέτυχαν απόλυτα, αφού κατάφεραν να μεταλλάξουν

τον Τσίπρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τώρα θα τον μάθει και ο Καμμένος να γράφει με το

...δεξί χεράκι...

Οσο για όλους αυτούς που πανηγυρίζουν, ας περιμέ-

νουν λίγο γιατί όπως λέει και η παροιμία “πίσω έχει η

αχλάδα την ουρά”...

«Ο Τσίπρας μίλησε τη Δευτέρα των εκλογών γνωρί-
ζοντας ότι οι πολιτικές του δυνατότητες είναι περιο-
ρισμένες. Μπορεί να επιστρέφει στο Μέγαρο
Μαξίμου, όμως αυτή τη φορά θα μπορεί να κυβερ-
νήσει μόνο με δεμένα χέρια»

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Βόμβα - Volkswagen
Το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε από τις αμερικανικές

αρχές, ότι περίπου 11 εκατομμύρια οχήματα της εταιρείας

Volkswagen είναι εφοδιασμένα με ένα λογισμικό εξαπάτη-

σης των ελέγχων εκπομπής ρύπων και μάλιστα εν γνώσει

του αρμόδιου Υπουργείου, ξεπερνάει κάθε φαντασία για

τη γερμανική νοοτροπία!!!

Mετά τη siemens, η Volkswagen!

Κατά τα άλλα τους καλούμε να κυβερνήσουν αυτοί αντί για

εμάς, για να γλυτώσουμε από τη διαφθορά!!! 

Με τις υγείες μας...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Ο «υπερήφανος» και «πανέξυπνος» και «ενημερωμένος» ελ-

ληνικός λαός αποφάσισε με συντριπτικό ποσοστό να είναι εξα-

θλιωμένος δούλος.

Συμπολίτη και συνέλληνα, σε αυτή την ψευδεπίγραφη δημο-

κρατία που ζούμε, οφείλω να αποδεχθώ την επιλογή σου. Δεν

συμφωνώ βέβαια με αυτή, αλλά ποιός είμαι εγώ για να σε αμ-

φισβητήσω; Ενώ εσύ, είσαι συμμέτοχος, συνέταιρος και συ-

νοδοιπόρος της μεγάλης λαϊκής συμμαχίας που ξεκινά από

την Μέρκελ και τους Γερμανούς μεγαλοτραπεζίτες, περιλαμ-

βάνει τους ιθαγενείς πολιτικούς και οικονομικούς κοτζαμπά-

σηδες που ψήφισες, αποδεικνύοντας ότι σού ταιριάζουν και

τους ταιριάζεις (τί θά ‘καναν χωρίς εσένα;) και τελικά φτάνει

αυτή η παρά φύσιν συμμαχία στον πανίσχυρο και κυρίαρχο

εσένα, που αποφάσισες και για μένα ότι πρέπει να είμαστε

δούλοι και να ζητιανεύουμε το ξεροκόμματο. Προκειμένου –

όπως έκρινε η δυσθεώρητη σοφία σου- να παραμείνουμε πάσει

θυσία στο ευρώ και να πεθαίνουμε με τον τραγουδιστό κι εύ-

χαρι ρόγχο «ψωμί κι ελιά και Γότθο βασιλιά».

Αλλιώς, κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα και

να πέσουν επί των κεφαλών μας σεισμοί, λιμοί και καταποντι-

σμοί, αρμαγεδώνες φοβεροί και λεβιάθαν φρικαλέοι. Έτσι δεν

σού λένε οι εξόχως φιλοπάτριδες και ανιδιοτελείς πολιτικοί,

τοποτηρητές των μνημονίων; Έτσι δεν σού λένε οι εγνωσμέ-

νης αντικειμενικότητας συστημικοί δημοσιογράφοι; Έτσι δεν

σού λέει η εξαίρετη αλτρουϊστρια κυρία Μέρκελ; Άρα, έτσι θα

είναι.

Αποφάσισες ότι με τα μνημόνια θα εξασφαλίσεις την αταλάν-

τευτη και αδιατάρακτη εξαθλίωσή σου εντός ευρώ. Είσαι η

πλειοψηφία, επομένως πρέπει να αποδεχθώ την επιλογή σου.

Το βίτσιο σου. Άλλωστε, ήδη επί υπουργού Παιδείας Γιωργάκη

Παπανδρέου, το 1994, η διδασκαλία της σεξουαλικής διαφο-

ρετικότητας ξεκίνησε να διδάσκεται πιλοτικά σε κάποια νη-

πιαγωγεία και δημοτικά με την συνέργεια επιλεγμένων

διευθυντών και δασκάλων, που λίγα μόλις χρόνια πριν οι γο-

νείς των μαθητών θα τους είχαν –εντελώς φυσιολογικά- σα-

πίσει στο βρωμόξυλο.

Επομένως συμπολίτη, σεβαστή και η δική σου διαφορετικό-

τητα να είσαι μαζόχας.

Ας συνοψίσουμε όμως τι ακριβώς ψήφισες, ώστε να τα γνωρί-

ζουν και οι ομοιοπαθείς συνεργοί σου, εκείνοι που έκαναν «αν-

τίσταση» και δεν προσήλθαν να ασκήσουν το εκλογικό τους

δικαίωμα –και υποχρέωση- επειδή είναι «μάγκες», δηλαδή

δάγκες, επιτρέποντας έτσι στον Τσίπρα –ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει

πλέον- να μετατρέψει το 20% του σε 35%, όπως επωφελήθη-

καν και όλα τ’ άλλα μνημονιόσκυλα, αναλογικά εν έκαστον.

Ψήφισες ότι αποδέχεσαι να εκδηλωθεί πιο δυνατή η ευγνω-

μοσύνη σου προς τους Γερμανούς και λοιπούς δανειστές. Στη

φοροαφαίμαξή μας με μέτρα ύψους 12,5 δις ευρώ, που επι-

βάλλονται με το 3ο Μνημόνιο -και πρέπει να εισπραχθούν

μέχρι το τέλος του 2015-, θα μας χαρατσώσουν με επιπλέον

μέτρα 11 δις που “παρανόμως” δεν τα αποδώσαμε στους ευερ-

γέτες μας με την εφαρμογή των πρώτων δύο μνημονίων. Αυτά

θα πρέπει οπωσδήποτε να τα καταβάλουμε μέχρι τον προσεχή

Μάρτιο. Ετοιμάσου να το απολαύσεις.

Ψήφισες ότι είναι απολύτως νόμιμη και δίκαιη η γερμανική

μπίζνα του ελληνικού χρέους, που απέδωσε στους Γερμανούς

μεγαλοτραπεζίτες 80 δις καθαρά κέρδη από την εφαρμογή

των πρώτων δύο μνημονίων στα τελευταία 5 χρόνια. Ψήφισες

ότι είναι απολύτως δίκαιο να στερηθείς και τα στοιχειωδώς

απαραίτητα, προκειμένου να επανορθώσεις το λάθος των κα-

θαρμάτων πατέρα και παππού σου, που πολέμησαν τους δια-

χρονικά ιδανικούς  άρπαγες Γερμανούς. Εύγε σου, είσαι

έντιμος άνθρωπος, είσαι η δικαίωση 10.000 χρόνων ελληνικής

Ιστορίας, είσαι η ζώσα ηθική αποκατάσταση του κατασυκο-

φαντημένου τουρκολάγνου ραγιά («σφάξε με αγά μου ν’

αγιάσω»), που τόσο βάναυσα πρόσβαλαν κάτι αλήτες σαν τον

Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη και τους άλλους αγνώμονες

έναντι της τουρκικής αγαθοεργίας, φιλευσπλαγχνίας και με-

γαλοθυμίας.

Ψήφισες ότι είναι απολύτως θεμιτή η φοροαφαίμαξή μας, προ-

κειμένου από τα 86,6 δις του τρίτου δανείου-μνημονίου να επι-

στραφούν στους δανειστές τα 86,1 συν τους τόκους. Με το

υπόλοιπο μισό δις θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη, καβάλα

σε πράσινα αλογάκια και ροζ ελεφαντάκια. Αν δεν ανήκεις ήδη

στα δύο και βάλε εκατομμύρια ανέργους, ψήφισες ότι το θε-

ωρείς επιβεβλημμένο ο πλασματικός μισθός σου των 1.000,

700, ή 500 ευρώ να μην παραμείνει στα 500, 300 ή 200 ευρώ

καθαρά όταν αφαιρεθούν όλοι οι έμμεσοι και άμεσοι φόροι,

αλλά να κατέβει κι άλλο, ώστε με την τιτάνια αγοραστική σου

δύναμη να επανεκκινήσεις την οικονομία.

Ψήφισες ότι πρέπει να συνεχίσουν να μπαίνουν λουκέτα στις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μεταναστεύουν με καταστρο-

φικά αυξανόμενο επιδημιακό ρυθμό ελληνικές επιχειρήσεις σε

γειτονικές χώρες, προς αναζήτηση χαμηλότερων φορολογι-

κών συντελεστών και εν γένει ευνοϊκότερου επιχειρηματικού

τοπίου, με αποτέλεσμα να προστίθενται καθημερινά νέες

στρατιές ανέργων στους ήδη υπάρχοντες και να βαθαίνει η

ύφεση.

Ψήφισες ότι για να παραμείνουμε στο ευρώ, αξίζει να μας πε-

τσοκόψουν κι άλλο την Δημόσια Υγεία, την Παιδεία, την

Άμυνα.

Ψήφισες ότι είναι εύλογο και δίκαιο να έχουμε τους υψηλό-

τερους, φορολογικούς συντελεστές παγκοσμίως, τους περισ-

σότερους έμμεσους φόρους, τα ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας

αυτοκινήτων κι άλλες τέτοιες παγκοσμίως μοναδικές, ελληνι-

κές ευρεσιτεχνίες.

Ψήφισες να συνεχισθεί και να ενταθεί η πανικόβλητη φυγή

των νέων Ελλήνων στο εξωτερικό, η απρόσκοπτη εισβολή του

Ισλάμ στην Ελλάδα, η γενοκτονία μας. Προ της εισόδου μας

στο ευρώ η Ελλάδα έτρεχε με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης

δεκαετίας στο 4% και ανεργία στο 7%, διαρκώς μειούμενη. Σή-

μερα, ως σκοπούμενο αποτέλεσμα των μνημονίων που …θα

μας «σώσουν», ο ΟΗΕ ανακοινώνει ότι είμαστε η 7η φτωχό-

τερη χώρα στον κόσμο. Σε ποιό μνημόνιο θα ξυπνήσεις Ωραία

Κοιμωμένη; Στο εικοστό, ίσως; Θα στην εξομολογηθώ την

αμαρτωλή σκέψη μου. Θεωρώ πιθανότερο να βραβευθεί με

Νόμπελ μαθηματικών ένα χάμστερ, παρά να ξυπνήσεις εσύ. 

Πότε θα καταλάβεις; ότι τα μνημόνια σχεδιάστηκαν ώστε το

προηγούμενο να παράγει το επόμενο εις το διηνεκές, μέχρι

την ολοκληρωτική κατάκτηση της χώρας. Προτίμησες να πι-

στέψεις τον αποδεδειγμένο παραμυθά και ταλαντούχο απατε-

ώνα Αλέξη Τσίπρα, όταν σού έταζε ότι θα σε βγάλει από τα

μνημόνια σε 3 χρόνια, παρά ν’ ακούσεις το ΔΝΤ που ισχυρίζε-

ται ότι η Ελλάδα θα είναι σε μνημόνια για τα επόμενα 30, του-

λάχιστον, χρόνια.

Ψήφισες υπέρ του δίκαιου αγώνα των μεγάλων ευρωπαϊκών

τραπεζών, να βγάλουν την χασούρα τους των 18,6 τρις ευρώ

από επενδύσεις τους σε φούσκες (έκθεση Κομισιόν 2009) επι-

βάλλοντας μνημόνια μέσω δωσιλόγων ηγετίσκων και κατά-

σχοντας δημόσια περιουσιακά στοιχεία αμύθητης αξίας, έναντι

πινακίου φακής.

Ψήφισες ότι έχουν δίκιο οι Γερμανοί να διαμαρτύρονται «γιατί

να έχουν οι Έλληνες σπίτια;». Τώρα που με την ψήφο σου θα

σού πάρουν το σπίτι, όταν θα έχεις πια γονατίσει από τα χα-

ράτσια, θα αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Είσαι άγιος άν-

θρωπος, δεν μπορώ ούτε να κοιτάξω το απροσμέτρητο ύψος

της φιλανθρωπίας και της αυταπάρνησής σου.

Θα σεβαστώ απόλυτα την πλειοψηφήσασα επιλογή σου να

είσαι δούλος. Όμως, το πολύ σε δύο μήνες –σημείωσέ το

αυτό- θα κατεβαίνεις σε πορείες και διαδηλώσεις να καταγ-

γέλλεις αυτά που ψήφισες και να διαμαρτύρεσαι. Το πολύ σε

δύο μήνες θα ουρλιάζεις από πόνο και απόγνωση και θα ζητάς

την κατανόηση και την συμπαράσταση των υπολοίπων Ελλή-

νων που καταδίκασες με την δουλοφροσύνη, την ανεπίτρεπτη

σε τέτοιους καιρούς άγνοια και την ηλιθιότητά σου.

Κι όταν σε ακούσω να οιμώζεις «πεθαίνω», εγώ θα σεβαστώ

και πάλι το δικαίωμα της πλειοψηφίας να καθορίζει τις τύχες

της Ελλάδας και θα σού φωνάξω: «Να πεθάνεις μακάκα, εσύ

το διάλεξες και για σένα και για μένα».

Δούλοι εκ πεποιθήσεως
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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4 Τελικά πιο πολλοί πήγαν να γραφτούν στα Yava, παρά

να ψηφίσουν!

4 Τα συρτάρια του σπιτιού είναι σαν το YouTube, ένα λο-

γαριασμό ξεκινάς να βρεις και καταλήγεις να βλέπεις άλμ-

πουμ από τα βαφτίσια σου. 

4 Θέλεις να τρομάξεις έναν άντρα; 3 λέξεις μόνο: “Πρέπει

να μιλήσουμε”. 

4 Υπομονή παιδιά, έξι συμφωνίες έμειναν. Κι ο Μπετόβεν

μετά την Ενάτη πέθανε. 

4 Λογικά είναι θέμα χρόνου μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη

φωτογραφία στο internet με φόντο γαλανή θάλασσα και τη

φράση “ελληνικός ήλιος 0% ΦΠΑ.”

Αποστάγματα του FACEBOOK

Η μικρή πόλη Κιζελίτσε της Πολω-

νίας έλαβε το βραβείο ManagEn-

ergy Award 2014 που απονέμει η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρω-

τοπορία της στη χρήση και εκμε-

τάλλευση των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας.

Το Κιζελίτσε ηλεκτροδοτείται εξο-

λοκλήρου από ΑΠΕ, συγκεκριμένα

από αιολική ενέργεια και βιομάζα.

Το επίτευγμα της πόλης αποκτά

ιδιαίτερη σημασία εάν λάβουμε

υπόψη ότι η Πολωνία είναι μια

χώρα που παράγει το 90% της

ηλεκτρικής ενέργειας από άν-

θρακα και αντιτίθεται σθεναρά

στις ευρωπαϊκές προσπάθειες μεί-

ωσης των εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου.

Ο δήμαρχος της πόλης Τόμας Κο-

πρόβιακ έκανε λόγο για “στρατη-

γική επιλογή ανάπτυξης” ώστε η

μικρή πόλη να καταστεί ενεργει-

ακά αυτόνομη.

Στις αγροτικές περιοχές στα περί-

χωρα της πόλης έχουν εγκατα-

σταθεί δύο αιολικά πάρκα που

περιλαμβάνουν πάνω από 50 ανε-

μογεννήτριες συνολικής ισχύος

94,5 Μεγαβάτ, οι οποίες ενσωμα-

τώθηκαν ομαλά στα καλλιεργή-

σιμα εδάφη δίχως να επηρεάσουν

την παραγωγή. Μάλιστα, κάθε

αγρότης κερδίζει 5000 Ευρώ ετη-

σίως για κάθε ανεμογεννήτρια που

είναι εγκατεστημένη στα χωράφια

του.

Συμπληρωματικά με τα αιολικά

λειτουργεί ένας καυστήρας βιομά-

ζας ισχύος 6 Μεγαβάτ, ο οποίος

τροφοδοτείται από τα υποπρο-

ϊόντα της καλλιέργειας δημητρια-

κών στην περιοχή με επιπρόσθετα

οφέλη στην “τσέπη” των αγροτών.

Ο καυστήρας συνδέεται με ένα δί-

κτυο κοινοτικής τηλεθέρμανσης

που εξυπηρετεί το 85% των κτη-

ρίων της κοινότητας.

Το Δεκέμβριο του 2013 κατα-

σκευάστηκε επίσης η πρώτη μο-

νάδα βιοαερίου που παράγει ένα

Μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας

και ένα Μεγαβάτ θέρμανσης και

τροφοδοτείται από ενσίρωμα κα-

λαμποκιού που καλλιεργείται το-

πικά.

Κατασκευάστηκε ένα τρίτο αιολικό

πάρκο ισχύος 24 Μεγαβάτ, ενώ

στα τέλη του έτους ανακοινώθηκε

διαγωνισμός για την εγκατάσταση

του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρ-

κου στην περιοχή.

Τέλος, όλα τα κοινοτικά κτήρια θα

αποκτήσουν από τρεις συστοιχίες

φωτοβολταϊκών πάνελ, ισχύος 10

Κιλοβάτ έκαστο.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη

χρήση δημόσιου φωτισμού χαμη-

λής ενεργειακής κατανάλωσης και

άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέρ-

γειας δείχνουν ότι η μικρή πολω-

νική πόλη των 2300 κατοίκων

βρίσκεται στο σωστό δρόμο προς

την αειφορία και την ενεργειακή

αυτονομία, εν τέλει προς την

ελευθερία.

Ας συνεχίσουμε λοιπόν εμείς εδώ

στην τριτοκοσμική Ελλάδα, με τον

ήλιο να καίει τις 300 από τις 365

μέρες του χρόνου και τον αέρα να

μας “παίρνει και να μας σηκώνει”

στα νησιά, να καίμε άνθρακα, να

καταναλώνουμε 115 ευρώ ρεύμα

και να καταλήγουμε να πληρώ-

νουμε 196ευρώ από φόρους, δη-

μοτικά τέλη και ΕΡΤ...
στοιχεία από econews

Ενεργειακή αυτονομία σημαίνει ελευθερία

Την χωρίς αιτιολόγηση απαλλαγή από τη διδασκαλία των Θρησκευτικών όσων

μαθητών το επιθυμούν προανήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Σία

Αναγνωστοπούλου. Σε συνέντευξή της στο «Κόκκινο» η υπουργός τόνισε ότι

δεν είναι δυνατόν να οφείλει να δηλώνει ο μαθητής σε δημόσιο έγγραφο το

θρήσκευμά του, ώστε να εξασφαλίσει την απαλλαγή.

Όπως είπε η υπουργός, «θα πρέπει να δηλώνει ο γονέας ότι θα ήθελε το
παιδί του να μην κάνει Θρησκευτικά χωρίς καμμία αναφορά θετική ή αρνη-
τική στο θρήσκευμα. Σεβόμαστε τη θρησκεία, την εκκλησία, το χώρο της,
αλλά υπάρχει και ένας δημόσιος χώρος που το κράτος είναι υποχρεωμένο
να εξασφαλίσει την ανεξιθρησκεία». 

Μία πανσέληνος με το φεγγάρι να είναι το μεγαλύτερο που

μπορεί να υπάρξει, η λεγόμενη και υπερπανσέληνος, θα

εξαφανιστεί τελείως λόγω ολικής έκλειψης. Κάτι τέτοιο

είχε να συμβεί πάνω από τρεις δεκαετίες.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, όσοι θα

είναι ξύπνιοι στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, θα

έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν μια ολική έκλειψη

υπερμεγέθους Σελήνης. Στη χώρα μας το φαινόμενο θα

φθάσει στο μέγιστο σημείο του περίπου στις έξι παρά δέκα

το πρωί.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, η ούτως ή άλλως θεαματική, ολική

έκλειψη θα συμβεί κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «υπερ-

πανσελήνου», όταν δηλαδή η Σελήνη θα βρίσκεται στο περί-

γειο, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο της από τη Γη. Αυτό

σημαίνει ότι η διάμετρος του φεγγαριού θα φαίνεται μεγαλύ-

τερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλείψεις.

Κάτι ανάλογο -συνδυασμός ολικής έκλειψης και υπερπαν-

σελήνου- είχε συμβεί μόνο πέντε φορές μετά το 1900: το

1910, το 1928, το 1946 και για τελευταία φορά το 1982,

ενώ δεν θα ξανασυμβεί πριν από το 2033, σύμφωνα με τη

NASA. Ασφαλώς ολικές εκλείψεις «κανονικής» και όχι

«σούπερ» Σελήνης συμβαίνουν πολύ πιο συχνά (περίπου

κάθε δυόμισι χρόνια).

Οι ακριβείς χρόνοι του φαινομένου στη χώρα μας, σύμ-

φωνα με τους αστρονόμους, θα έχουν ως εξής:

o Έναρξη μερικής έκλειψης: 4:07 πμ. o Έναρξη ολικότη-

τας: 5:11 πμ o Μέγιστο έκλειψης: 5:47 πμ o Τέλος ολικό-

τητας: 6:23 πμ

To φαινόμενο θα μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει 

είτε με ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο, είτε με κιάλια, είτε με

γυμνά μάτια. 

Παρά την ολική έκλειψη, το φεγγάρι δεν γίνεται τελείως

σκοτεινό, αλλά παίρνει μια κοκκινωπή απόχρωση, γι' αυτό

πολλοί το ονομάζουν «Ματωμένη Σελήνη».

Στο Ribas διοργανώνεται συναυλία μουσικής για την πα-

ρακολούθηση του φαινομένου από τον Δημοσθένη Δόγκα.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελ.5
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ

Ολική έκλειψη 
υπερπανσελήνου

Εύκολη πλέον η απαλλαγή 
από το μάθημα των θρησκευτικών

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
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Το Οδεμήσιο
Αφιερωμένο στον κ. Πέτρο Ιωαννίδη

Στα Ν.Α. της θρυλικής και μαρτυρικής ΣΜΥΡΝΗΣ, υψώνεται το

όρος Τμώλος και στους πρόποδές του είχαν χτίσει οι Έλληνες

Ίωνες, που είχαν αποικήσει τη Μ. Ασία πριν 3000 χρόνια και

πλέον, μια πόλη με οτ όνομα Ύπαιπα.

Τα Ύπαιπα προόδευσαν γρήγορα, χάρη στην εύφορη κοιλάδα του

Καΰστρου ποταμού, που απλωνόταν μπροστά τους.

Ο παμμέγιστος επικός Έλληνας Ίωνας, ο θεϊκός ΟΜΗΡΟΣ ανα-

φέρει την κοιλάδα του Καΰστρου στην Ιλιάδα, με το όνομα “Άσιος

λειμών”¨!

Οι κάτοικοι των Υπαίπων αναγκάστηκαν να χτίσουν μια καινούρ-

για πόλη, τέσσερα χιλιόμετρα μακρύτερα και σε υψόμετρο 52

μέτρα γιατί δέχονταν πολλές εχθρικές επιδρομές από στρατεύ-

ματα διαφόρων βαρβαρικών λαών, αφού η κοιλάδα του Καΰστρου

χρησίμευε σαν φυσική οδός, λόγω της ομαλής εδαφικής δια-

μόρφωσής της.

Τη νέα πόλη την ονόμασα “Οδεμήσιον”!

Οι Έλληνες Οδεμήσιοι, ενώ βρίσκονταν σε συνεχή και σκληρή

σκλαβιά, διαφόρων βαρβάρων κατακτητών, όπως Περσών, Ρω-

μαίων, Σελτζούκων και Οθωμανιδών, φρόντισαν να διαφυλάξουν

το εθνικό στοιχείο τους και ανέδειξαν την πόλη τους σε μεγάλο

εμπορικό, βιομηχανικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο.

Κατά την Οθωμανική κατοχή, η πόλη του Οδεμησίου αριθμούσε

3000 Έλληνες και στα 146 χωριά της, άλλες  4000 που είχαν

αμιγή ελληνικό πληθυμσό, ο οποίος ασχολείτο με την καλλιέρ-

γεια της ελιάς, του βαμβακιού και του μεταξοσκώληκα. Στην

πόλη υπήρχαν τέσσερα υπερσύγχρονα ατμοκίνητα εργοστάσια,

που ασχολούνταν με την επεξεργασία των προϊόντων της ελιάς

και του βαμβακιού, ενώ 140 μεγάλοι αργαλιοί ύφαιναν τα διε-

θνούς φήμης μεταξωτά τους. 

Τα έσοδα της πόλης συμπληρώνονταν από τα κέρδη των ορυ-

χείων που βρίσκονταν στη γύρω περιοχή, αφού το υπέδαφος

ήταν πλούσιο σε αντιμόνιο (5β), σε υδράργυρο (Hg), σε Μαγγά-

νιο (Μn), σε χρυσό (Αu)  και σε αρσενικό (As).

Η πόλη και τα χωριά του Οδεμησίου αριθμούσαν 555 θέσεις μα-

θητών και δύο παρθεναγωγείων, ενώ υπήρχαν 5 εκκλησίες και

πολιτιστική εστία!

Το Οδεμήσιο ανήκε στην επαρχία της Θείρας (Καϊμακλήκι ή Καζά

της Tire), που ήταν η πρωτεύουσα και είχε μεγάλες πόλεις τα

Λίγδα και το Βαϊνθήριο, που κάθε πόλη είχε το δικό της Δήμο και

όλη η Επαρχία ανήκε στο νομό (Σαντζάκι) της Σμύρνης. Το 1884

ευρωπαϊκή εταιρεία συνέδεσε σιδηροδρομικώς το Οδεμήσιο με

τις γύρω πόλεις και με τη Σμύρνη με καθημερινά δρομολόγια.

Το 1919 με τη συνθήκη των Σεβρών, την οποία ποτέ δεν την υπέ-

γραψαν οι Οθωμανοί, ο νομός της Σμύρνης έπαιρνε 5ετή ημιαυ-

τονομία με την προοπτική να αποφασίσουν οι Έλληνες κάτοικοι

της περιοχής τον τρόπο διακυβέρνησης του κρατιδίου της Σμύρ-

νης. Δηλαδή αν ήταν αυτόνομο ή ομόσπονδο ή αν θα αποτε-

λούσε ελληνική επαρχία όπως η Κρήτη, ενώ μέχρι τότε θα ήταν

υπό την ελληνικό αρμοστεία. Δυστυχώς τα συμφέροντα των Με-

γάλων δυνάμεων και τα λάθη (ηθελημένα ή μη) κάποιων Ελλήνων

ηγετών, δημιούργησαν το μαζικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ των

Ιώνων και Ποντίων Ελλήνων της Μ. Ασίας και την καταστροφή

του Μικρασιατικού Ιωνικού Μεγαλείου που για περισσότερα από

3000 χρόνια αποτελούσε την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού!

Οσοι Έλληνες σώθηκαν από ιδιωτική φιλάνθρωπη πρωτοβουλία

και όχι από φροντίδα του ελληνικού κράτους, έχουν ιερό καθή-

κον να φωτίζουν με το αθάνατο Απολλώνειο Ελληνικό φως, με

πρωτοπόρο το πνεύμα και το ήθος, όλο τον κόσμο, δια μέσου των

απογόνων τους!!!

«Έρρωσθε καί όναισθε»!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

* Ο Παναγιώτης Νικολούδης ήταν Αντιει-

σαγγελέας Αρείου Πάγου, Πρόεδρος της

«Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποί-

ησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη-

ριότητες & της Χρηματοδότησης της

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων

Περιουσιακής Κατάστασης» από το Μάρ-

τιο του 2011.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών.

Έκανε ειδικές σπουδές στις ΗΠΑ σχετικά

με το Διεθνές Οργανωμένο έγκλημα, το

“Ξέπλυμα μαύρου χρήματος” και τη Δια-

φθορά.

Τα τελευταία χρονιά πολλές φορές ο Π. Νι-

κολούδης έχει καταθέσει στην Επιτροπή

Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και

στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής

για τα αποτελέσματα της Αρχής, αλλά και

για αρκετές άλλες υποθέσεις, όπως είναι

Λίστα Λαγκάρντ, η οικονομική κατάσταση

του  Άκη Τσοχατζόπουλου, η υπόθεση εξα-

γωγής χρημάτων στο εξωτερικό από τον

Ισίδωρο Κούβελο, σύζυγο της Ντόρας

Μπακογιάννη, κ.λπ.

Ορίστηκε από την πρώτη κυβέρνηση Τσί-

πρα, Υπουργός Επικρατείας για την κατα-

πολέμηση της Διαφθοράς,  και έβγαλε στο

φως της δημοσιότητας το σκάνδαλο της

Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος.

Στο παρόν κυβερνητικό σχήμα δεν έλαβε

κανένα αξίωμα.

Ύποπτη η απομάκρυνση του τ. Υπουργού 

Παναγιώτη Νικολούδη* από το Κυβερνητικό Σχήμα

Επισημαίνει ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Η Κυβέρνηση που χώρεσε, την κα Τζάκρη και τον κο Πελεγρίνη (τα

ονόματα και το πολιτικό παρελθόν τους, μιλάνε από μόνα τους), κα-

τήργησε το σχετικό Υπουργείο και πέταξε στα αζήτητα, τον τ.

Υπουργό κ. Παναγιώτη ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ!!

Η επιλογή ενός έντιμου, ικανότατου και αδέκαστου δικαστικού λει-

τουργού, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της Διαφθοράς, που

είχαν χαιρετίσει όλα (σχεδόν) τα κόμματα, πήγε περίπατο...

Επειδή, πριν εκλεγώ είχα δουλέψει 21 έτη ως Δικηγόρος και έχω

προσωπική, απόλυτα θετική άποψη για τον κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ, την

επαγγελματική του πορεία, το ήθος

του και την επάρκειά του, το συμπέ-

ρασμα είναι σαφές:

Οι Λαθρέμποροι, οι μεγαλοφοροφυ-

γάδες, όσοι βρίσκονταν σε ύποπτες

Λίστες και οι πάσης φύσεως κλέ-

φτες του δημόσιου χρήματος, ένιω-

σαν, ότι σε σύντομο χρονικό

διάστημα, θα καλούνταν να λογοδο-

τήσουν στην Δικαιοσύνη!

Είναι σαφές, ότι αυτοί, πέτυχαν και επέβαλαν στον κο ΤΣΙΠΡΑ, την

αποπομπή του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ και από χθες, πανηγυρίζουν!!

Εντύπωση, μου προκαλεί και η σχετική σιωπή των περισσότερων

(και της Ν.Δ.) κομμάτων της Αντιπολίτευσης...

Είναι απλώς βλάκες και δεν το εντοπίζουν και δεν το καταγγέλλουν

ή συνένοχοι στην Διαφθορά και στην Διαπλοκή, που υποτίθεται ότι

καταγγέλλουν;

Ας περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα, για να βγάλουμε οριστικά συμ-

περάσματα!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Η Λαϊκή αγορά της Βούλας, που γίνεται κάθε Πέμ-

πτη, ενώ μέχρι πρότινος εθεωρείτο ο καλύτερη

αγορά της Αττικής για τους παραγωγούς, σήμερα

εκφράζουν δριμύτατα παράπονα για μη προσέ-

λευση αγοραστικού κοινού.

“Aπό την ώρα που ήρθαμε, φεύγουμε με τα προ-

ϊόντα μας κάθε μεσημέρι”, σημειώνουν οι παρα-

γωγοί.

Απ’ την άλλη οι πολίτες της περιοχής, παρά το ότι

η λαϊκή αγορά έχει μετακινηθεί εδώ και τρεις

μήνες, ακόμη την ψάχνουν να την βρούνε κάθε

Πέμπτη!

Ετσι όπως είναι χωμένη σε έναν στενό δρόμο -

την οδό Μεταξά - και είναι στη συμβολή της με την

παραλιακή λεωφόρο δεν είναι εύκολο να τη βρει

κανείς αν δεν ξέρει την περιοχή.

Απ’ την άλλη, αφού παίρνουν αυτοκίνητο και κα-

τεβαίνουν στην παραλιακή, προχωράνε παρακάτω

και πάνε στη λαϊκή της Γλυφάδας.

Θα πρέπει ο Δήμος να ξαναδεί τη χωροθέτηση της

οδού Μεταξά, η οποία δεν εξυπηρετεί τελικά κα-

νέναν. 

Φυλλοροεί η Λαϊκή Αγορά της Βούλας
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Οι “νέοι” βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής
Εκλεισε κι αυτός ο κύκλος των εκλογών της 20ης Σε-

πτεμβρίου 2015 με άλλη μία νίκη του Τσίπρα που κα-

θιερώνεται ως ο πρωθυπουργός που πήρε δύο νίκες,

ενώ είχε υπογράψει το πιο σκληρό μνημόνιο για τη

χώρα και το λαό της, ενώ άλλα υποσχόταν με πάθος

πριν τις εκλογές. 

Βέβαια σ᾽αυτές τις εκλογές πρώτο κόμμα ανεδείχθη

η αποχή που έφτασε το 45%. Κι αν βάλεις και ένα 3%

λευκά και άκυρα, αγγίζουν το μισό ποσοστό των ψη-

φοφόρων. 

Αυτό τον λάθος τρόπο, διάλεξαν οι ψηφοφόροι να εκ-

φράσουν την απαισιοδοξία τους και τη χαμένη ελπίδα

τους για την παραπέρα πορεία της χώρας και του κα-

θενός ξεχωριστά.

Η κυβέρνηση της  “πρώτης φοράς αριστερά” θα μείνει

στην ιστορία ως η πρώτη κυβέρνηση αριστεράς που

μέσα σε έξι μήνες έγινε κεντροδεξιά!!  Γιατί το αρι-

στερό της πλευρό απεκόπη μετά την ψήφιση του 3ου

και επονείδιστου μνημονίου.

Από την  παρούσα Βουλή λείπουν βουλευτές που θα

έπρεπε να είναι στα πρώτα έδρανά της, όπως ο Μαν.

Γλέζος, αλλά όπως είχε πεί και ο Ελληνας Πρωθυ-

πουργός Χαρίλαος Τρικούπης (1832-1897), όταν

έχασε τη βουλευτική του έδρα από κάποιον ...Γουλιμή

και έμεινε η φράση στην ιστορία:  Ανθ’ ημών Γουλι-

μής!

Oι νέοι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής (υπό-

λοιπο) παραμένουν σχεδόν ίδιοι με ελάχιστες εξαι-

ρέσεις, τον Αρ. Μπαλτά του ΣΎΡΙΖΑ και τον Δ.

Καβαδέλλα της Ενωσης Κεντρώων.

Όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι που είχαν εκλεγεί τον

Ιανουάριο του 2015. Ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρα-

τία και το ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαιτέρως παλιοί.

Συγκεκριμένα στον ΣΥΡΙΖΑ, “φαγώθηκε” ο Αλέξης

Μητρόπουλος που είχε ψηφίσει “παρών” στην τελευ-

ταία ψηφοφορία του μνημονίου και η Ελ. Σωτηρίου

που ψήφισε όχι και αποχώρησε.

Αναλυτικά ανά κόμμα:

ΣΥΡΙΖΑ:  Αριστείδης Μπαλτάς, Νάσος Αθανασίου,

Πάνος Σκουρολιάκος, Γιώργος Πάντζας, Γιάννης

Δέδες

ΝΔ:  Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος

Βλάχος, Θανάσης Μπούρας

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ:  Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΚΚΕ:  Γιάννης Γκιόκας

Το Ποτάμι:  Γιώργος Μαυρωτάς

ΑΝΕΛ: Κώστας Κατσίκης

Χρυσή Αυγή:  Ηλίας Κασιδιάρης

Εν. Κεντρώων: Δημήτριος Καβαδέλλας

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρί-

σκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συ-

ναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και 80%)

μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε

τον σχολαστικό καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη

διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος

Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr

www.facebook.com/acservice.gr

"Υπάρχει πρόληψη στη
Νόσο Alzheimer;"

To “Aκτιος οδηγός” οργανώνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμ-

βρίου και ώρα  20:00 εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα

"Υπάρχει πρόληψη στη Νόσο Alzheimer;" το οποίο θα

πραγματοποιηθεί στον Άκτιο Οδηγό στη λεωφόρο Βάρης.

Ομιλήτρια του σεμιναρίου θα είναι η Δρ. Παρασκευή

Σακκά, MD-PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος-Επιστημονική

Διευθύντρια του Άκτιου και πρόεδρος της Εταιρείας

Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 

Άκτιος Οδηγός Λεωφόρος Βάρης 157, Τ. 2108971413
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Μεγάλο πανηγύρι εξελίχθηκε το περα-

σμένο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην

Κερατέα, παραμονή του Αγίου Ευστα-

θίου, προστάτη των κυνηγών. Το πανη-

γύρι έχει παράδοση ετών και το

οργανώνει ο Φιλοθηραματικός, κυνη-

γετικός Σύλλογος Κερατέας “Η Άρτε-

μις”, στη μνήμη του προστάτη τους

Αγίου Ευσταθίου.

Τον Αγιο Ευστάθιο τιμούν οι κυνηγοί

στο μικρό εκκλησάκι που έχει χτιστεί

μαζί με τις εγκαταστάσεις των κυνη-

γών σε ένα πολύ μεγάλο προαύλιο

χώρο.

Αυτός ο προαύλιος χώρος γέμισε

κόσμο από την Κερατέα και όχι μόνο.

Η ζωντανή ορχήστρα, αποτελούμενη

από παιδιά της Κερατέας: το Βασίλη

Μαρκόπουλο στο κλαρίνο, το Νεκτάριο

Γκαγκώση στο βιολί και στο τραγούδι

τους Ιωάννα Λεγάκη, Τζένη Κατσι-

γιάννη και Πέτρο Ζηλεμένο.

Πρόεδρος του Συλλόγου των κυνηγών

είναι η Ελμα Δόγκα, η οποία βρισκόταν

βεβαίως εκεί.

Στο πανηγύρι προσήλθε και ο δήμαρ-

χος Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος συνο-

μίλησε με πολίτες σε πολλά τραπέζια

και χαιρέτισε και την εκδήλωση. Δή-

λωσε μάλιστα ότι θα κινήσει τις διαδι-

κασίες για να νομιμοποιήσει το χώρο

που λειτουργεί ο Σύλλογος.

Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου

άνοιξε την εκδήλωση και κάλεσε την

πρόεδρο να χαιρετίσει.

Η Ελμα Δόγκα στο σύντομο λόγο της

ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των

συλλόγων που παρευρίσκονταν. Μάλι-

στα ονόμασε τον Απόλλωνα, τον Ηγέ-

ροχο, του Κοπανελιού, ο οποίος πρό-

σφερε στην εκδήλωση γλυκά κουτα-

λιού. Ευχαρίστησε επίσης τον Θ.

Μαρτίνο για τη δωρεά που έκανε στο

Σύλλογο και κατασκεύασε μία σιδερέ-

νια πόρτα.

Στη συνέχεια κάλεσε το δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής Δημήτρη Λουκά να χαιρετίσει

την εκδήλωση.

Στο πανηγύρι παραβρέθηκε και ο επι-

κεφαλής της Δημοτικής Βούλησης του

Δήμου 3Β Δημοσθένης Δόγκας, ο

οποίος έκανε δώρο στο Σύλλογο 4 κα-

ραμπίνες, καθ’ ότι κυνηγοί, που μπήκαν

σε λαχειοφόρο αγορά.  

Στο χαιρετισμό του επεσήμανε ότι οι

Κυνηγοί της Ελλάδας κατέχουν το μι-

κρότερο ποσοστό λαθροθη ρίας παγκο-

σμίως.

Η ορχήστρα που διασκέδασε τους παρευ-
ρισκόμενους ήταν όλοι παιδιά της Κερα-
τέας.

Τα καζάνια γεμάτα κρέας στιφάδο, άδει-
αζαν το ένα μετά το άλλο. Μεγάλη εθελον-
τική βοήθεια προσέφεραν μαθήτριες του
Λυκείου. Εύγε.

Ο Γεν. Γραμματέας Ι. Αλεξίου άνοιξε την
εκδήλωση και ανακοίνωσε τους επίσημους
παρευρισκόμενους.

Μεγάλο πανηγύρι του Φιλοθηραματικού

Κυνηγετικού Συλλόγου Κερατέας “Η Άρτεμις”

Πώς αγίασε ο Ευστάθιος

Ο Ευστάθιος ήταν αξιωματικός στη Ρώμη.

Κυνηγός ο ίδιος γι’ αυτό και είναι προστά-

της των κυνηγών σήμερα. 

Κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι και είδε στα

κερατά του να φέρει σταυρό. Ακουσε και

μία φωνή πού τον καλούσε στην ορθή

πίστη. Έτσι πίστεψε στη χριστιανική θρη-

σκεία και βαπτίστηκε με το όνομα Ευστά-

θιος από Πλακίδας πού ονομαζόταν,

καθώς και η γυναίκα του Τατιανή σε Θεο-

πίστη, και τα δυο τους παιδιά Αγάπιος και

Θεόπιστος. Όταν ο αυτοκράτωρ Τραϊανός

έμαθε ότι ασπάσθηκε το χριστιανισμό, του

αφαίρεσε τον ανώτερο στρατιωτικό βαθμό

πού είχε και τον εξόρισε με όλη του την

οικογένεια. 

Μετά από χρόνια, όταν ο Τραϊανός πε-

ριήλθε σε μεγάλη πολεμική δυσχέρεια, θυ-

μήθηκε τον Ικανότατο αξιωματικό του

Ευστάθιο. Τον επανέφερε στην υπηρεσία,

και ο Ευστάθιος με τη στρατηγική που τον

διέκρινε συντέλεσε κατά πολύ στην νίκη.

Στο δρόμο μάλιστα, βρήκε την οικογένεια

του, που τον είχε χωρίσει ο Τραϊανός. 

Ο διάδοχος, του Τραϊανού, Αδριανός,

απαίτησε από τον Ευστάθιο να παραστεί

στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών,

κάτι που ο Ευστάθιος και γι’ αυτό βασανί-

στηκε μαζί με την οικογένειά του και τε-

λικά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα

πυρακτωμένο, χάλκινο βόδι.



14 ΣΕΛΙΔΑ - 26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

Αρχαιο-φιλία,  Αρχαιο-παιδευσία 

ΦιλΕλλήνων Ρώσων

και

Αρχαιο-απαιδευσία, Αρχαιο-καπηλεία 

MισΕλλήνων ΝεοΕλλήνων

Η Ρωσική λογοτεχνία και η συμβολή

του Ιωάννη Καποδίστρια στη διάσωση

του Αλεξάνδρου Πούσκιν

«Η μεγαλύτερη εξουσία μπορεί να χαθεί με κακή διοί-

κηση».

«Η ιστορία γνωρίζει ένα Νόμο, το Νόμο να κυνηγάει το

ΨΕΜΑ και να παρουσιάζει την ΑΛΗ-ΘΕΙΑ»

(Πόπλιος Κορνήλιος Τάκιτος, Ρωμαίος ιστορικός 55-120)

«Ἅπας μέν λόγος, ἄν ἀπόντ᾽ἔργ᾽ἔχῃ, μάταιόν τι φαίνεται

καί κενόν». Δημοσθένους Ολυνθιακός Β’, § 12, 385-322

(= τα λόγια όταν λείπουν οι πράξεις, είναι κάτι μάταιο και

κενό περιεχομένου· άνευ ουσίας)

«Οι Έλληνες πάντα θα παραμείνουν οι δάσκαλοί μας» 

(Καρλ Μαρξ, 1818-1883)

«Τη θέση που κατέχει ο ελληνικός λαός στην ανάπτυξη

της ανθρωπότητας δεν μπορεί να τη διεκδικήσει κανένας

άλλος λαός».                           

(Φρίντιχ Ένγκελς 1820-1895)

«Χωρίς ελληνομάθεια δεν υπάρχει ΠΑΙΔΕΙΑ»

(Λέων Τολστόι, 1828-1910)

«Πώς μπορεί ένας μορφωμένος άνθρωπος να μείνει μα-

κριά από τους Έλληνες; Εγώ πάντα ενδιαφερόμουν πε-

ρισσότερο γι’ αυτούς παρά για την επιστήμη».

(Άλμπερτ Αϊνστάιν, 1879-1955)

«Ας μην ξεχνάμε ποτέ, ότι ο πολιτισμός του κόσμου έχει

μία προ-γιαγιά που λέγεται Ελλάδα» (Βίκτορ Ουγκώ, 1802-

1885)

Διαβάζοντας τη βιογραφία του Μιχαήλ Λομονόσοφ, που

υπήρξε ο πρώτος Ρώσος καθηγητής Πανεπιστημίου στη

Φυσική και Μεταλλουργία, βλέπουμε ότι όλο το Πανεπι-

στήμιο του Πέτρογκραντ (πρώην Λένινγκραντ) ήταν επαν-

δρωμένο με Γερμανούς καθηγητές και αυτός υποχρεώθηκε

να μάθει τη γερμανική για να σπουδάσει και για να κάνει

μεταπτυχιακά στη Γερμανία (Βιογρ. Μιχ. Λομονόσοφ σελ.

512 του Μ. Σιζόφ, Αθήνα 1978 - Ακάδημος Α.Ε.)

Να προσθέσουμε ακόμα ότι η Ρωσική γλώσσα είναι δημι-

ούργημα των τελευταίων αιώνων. Η αρχική σλαβική

γλώσσα, που σ’ αυτήν μεταφράστηκαν Βίβλος, Καινή Δια-

θήκη, Ψαλτήρια κ.λπ. θρησκευτικά βιβλία, με την είσοδο

στο κράτος τόσων πολλών αλλογλώσσων λαών, αποσχί-

στηκε από την κοινή σλαβική και δημιουργήθηκε η νέα ρω-

σική γλώσσα.

Ο Μαξίμ Γκόρκι στο βιβλίο του “Εξομολόγηση” (Εκδόσεις

Λουκιανού, Αθήνα 1956) μας πληροφορεί ότι: η γλώσσα

των εκκλησιαστικών βιβλίων ήταν ακατάληπτη στο λαό

(παλαιά σλαβική). Αυτός, ως ιεροψάλτης ήξερε την παλαιά

γλώσσα και τη μετέφραζε στο λαό.

Και το σχόλιο είναι: Για ποια γλώσσα λοιπόν μιλάμε, αφού

η ιστορία της είναι μόνο λίγους αιώνες πριν; Το 1820 ο

Πούσκιν, βρήκε μια νέα Γλώσσα και όχι την αρχική / πα-

λαιά σλαβική.

Αυτό το “κατεστημένο”, λίγο άρεσε στον Πούσκιν να υπο-

κρίνεται τον ...Γάλλο και να παραμελεί τη γλώσσα της

μάνας και παραμάνας του. Έγραφε λοιπόν στη Ρωσική,

αλλά καθ’ ότι νέος και επαναστάτης έγραφε λιβέλους κατά

του Τσάρου ανώνυμα, του τύπου: 

“Δεσποτικέ παλιάνθρωπε, μισώ και εσένα και το θρόνο

σου. Τρέμετε, τύραννοι του κόσμου και σείς, ριγμένοι

χάμω σκλάβοι, ακούστε· κάντε καρδιά, κάντε κουράγιο κι

ανταρτέψτε”.

Φυσικά αυτό έφτασε, μέσω της μυστικής Αστυνομίας, στον

Τσάρο που φρύαξε. Ήθελε να εξορίσει τον Πούσκιν στα

διαβόητα νησιά Σολοβέτσκι στη Λευκή θάλασσα ή στη Σι-

βηρία να σπάει πέτρες... Τότε μεσολάβησε ο Ιωάννης Κα-

ποδίστριας ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και

υπεύθυνος για τον υφιστάμενό του Πούσκιν, που για τον

επιούσιο ήταν υπάλληλος “γραφεύς” του Υπουργείου Εξω-

τερικών. Ο Καποδίστριας έπεισε τον Τσάρο να τον στεί-

λουν ...διακοπές στη Νότια Ακτή (θέρετρο διακοπών των

αρχόντων). Κανόνισε λοιπόν να πάει ο “τιμωρημένος” ως

γραμματέας του στρατηγού Ιντζόφ στο Αικατερίνοσλαβ,

όπου υπήρχε στρατηγείο της Νότιας στρατιάς.

Ο Πούσκιν έφτασε στο Αικατερίνοσλαβ στα τέλη του Μάη

του 1820 και παρουσιάστηκε στον στρατηγό Ιντζόφ φέρ-

νοντας μαζί του την επιστολή του Καποδίστρια. Εκείνος

άνοιξε το γράμμα, το διάβασε προσεκτικά, κοίταξε το

νεαρό ποιητή, χαμογέλασε και του έσφιξε το χέρι.

Στην επιστολή προς τον Ιντζόφ, γραμμένη στα γαλλικά,

γιατί το ρωσικό παλάτι και οι διπλωμάτες της Ρωσίας μι-

λούσαν όλοι γαλλικά, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«...Επιτρέψτε μου να σας δώσω μερικές λεπτομέρειες γι’

αυτόν: Χτυπημένος από πίκρες και προβλήματα καθ’όλη τη

διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, ο νεαρός Πούσκιν

έφυγε χωρίς λύπη από το σπίτι του. Η καρδιά του, κενή

από το είδος εκείνο της αγάπης που τρέφει ένα παιδί για

τους γονείς του, γνώρισε μόνο το πάθος της ανεξαρτη-

σίας. Σας σπουδαστής έδειξε από νωρίς δείγματα μιας

εξαιρετικής ευφυΐας. Στη σχολή προόδευσε ραγδαία. Απο-

λάμβανε ευρύτατο θαυμασμό για το πνεύμα του αλλά ο

χαρακτήρας του φαίνεται πως ξέφυγε από την επαγρύ-

πνηση των δασκάλων του. Όταν εντάχθηκε στην κοινωνία,

η ζωντανή φαντασία του αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερή

του δύναμη, ενώ η μεγαλύτερη αδυναμία του ήταν η πλή-

ρης απουσία εκείνων των εσώτερων αισθημάτων που απο-

τελούν τις βάσεις ενός κώδικα ηθικών αρχών, εκείνων των

αισθημάτων που μας χαρίζει η εμπειρία της εκπαίδευσης.

[...] Στα ποιήματά του οφείλει κάποια φήμη, αλλά και ορι-

σμένα πολύ σοβαρά λάθη.

Κάποια μικρά ποιήματα και ιδίως μια ωδή στην ελευθερία

έκαναν την κυβέρνηση να προσέξει τον Πούσκιν. Παρόλο

που τη χαρακτηρίζει μια εξαιρετική ποιότητα σύνθεσης και

ύφους, η ωδή αυτή βρίθει επικίνδυνων αρχών που πηγά-

ζουν από τη σύγχρονη σχολή, ή μ’ άλλα λόγια, από εκείνο

το αρχικό σύστημα που η κακή πίστη αποκαλεί Σύστημα
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Ελευθερίας και της
Ανεξαρτησίας των Λαών...
[...] Ο Αυτοκράτωρ με εξουσιοδότησε να χορηγήσω στον

νεαρό Πούσκιν άδεια και να τον συστήσω σε σάς. Θα είναι

στην προσωπική σας υπηρεσία.

[...] Διαφωτίστε τον, άπειρος καθώς είναι, λέγοντάς του ότι

όσο εξαιρετικό κι αν είναι ένα μυαλό, αν δεν συνοδεύεται

κι από ανάλογα αισθήματα της καρδιάς, τότε είναι σχεδόν

καταστροφικό...».

Έτσι λοιπόν, έσωσε ο Καποδίστριας τον Πούσκιν,  ο οποίος

θεμελίωσε τη ρωσική λογοτεχνία.
Πέτρος Ιωαννίδης

φιλόλογος
Συνεχίζεται

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐξ  Ἀρχαιο-Παιδευσίας

ἄρχεσθαι”

3 Ξένες γλώσσες

3 Κέντρο μελέτης

3 Φιλολογικά μαθήματα

3 Σεμινάρια Ιστορίας της Τέχνης

3 Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3 Πνευματικά παιχνίδια

3 Online μαθήματα

1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,

ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ, ΑΡΑ-

ΒΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

2. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τμήματα μελέτης για μαθητές Γυμνασίου –

Λυκείου. Στόχος μας είναι ο μαθητής να

επιστρέψει στο σπίτι του διαβασμένος,

έτοιμος για την επόμενη μέρα, κεφάτος για

τις απογευματινές του δραστηριότητες και

τη βραδινή του ξεκούραση. 

3. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ – ΕΚΘΕΣΗ – ΠΑΡΑ-

ΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. 

4. ΕΚΜΑΘΗΣΗ Η/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

5. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: σε άνεργους, σε πολύτε-

κνους, σε αδέλφια. 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Λ. Βουλιαγμένης 22, Βούλα

213 0369742, 6936710121, 6945389309

www.akadimiaglosson.gr

Πολυμαθησιακό κέντρο
Λ. Βουλιαγμένης 22, Βούλα

213 0369742, 213 0369744

Τα ατελείωτα πάθη της Παιδείας μας...

Σήμερα Τετάρτη 23-9-15, ορκίστηκε η “νέα Κυβέρνηση” που

προήλθε από τις εκλογές της 20-9-15. Στη νέα ηγεσία του

μετ-ονομασθέντος για πέμπτη συνεχή φορά τα τελευταία

έξι χρόνια (2009-2015) Υπουργείου σε Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευμάτων (σημερινή βάφτιση) εύχομαι μακροβιό-

τητα και μακροημέρευση.

Σημειωτέον ότι από συστάσεως του Υπουργείου Παιδείας

(1833) έως το 2009, δηλαδή 176 χρόνια άλλαξε όνομα το

Υπουργείο μόνο 3 φορές!! 

Οι συχνές μετονομασίες του Υπουργείου Παιδείας δεν επι-

φέρουν και αλλαγές στη Νοοτροπία, στην εύρυθμη λει-

τουργία, στη συνολική αναβάθμισή του και στη γενικότερη

φιλοσοφία της παιδείας, αντίθετα επιβαρύνουν το ελλη-

νικό δημόσιο με δαπάνες κόστους από 800.000 - 1.000.000

€ κάθε αλλαγή για σφραγίδες, λογότυπα, ταμπέλες, γρα-

φήματα κ.λπ.

Ήδη θα είχαμε εξοικονομήσει 5.000.000 € αν δεν κάναμε

αυτές τις ανούσιες και περιττές αλλαγές.

«Πολιτεία που δεν έχει βάση της την ΠΑΙΔΕΙΑ, είναι οικο-
δομή πάνω στην άμμο», διακήρυττε ο Αδαμ. Κοραής (1748-

1833).

Ελπίζω και εύχομαι  η Νέα ηγεσία του Υπουργείου να θέσει

γερά τα θεμέλια του οικοδομήματος της παιδείας, αφού

έχουν τεράστια εμπειρία: στους πολιτικούς/συνδικαλιστι-

κούς αγώνες,  δημοσιογραφία (Νίκος Φίλης, Υπουργός)

στη φιλοσοφία & θέατρο (Θεοδ. Πελεγρίνης, Υφυπουρ-

γός), έρευνα και καινοτομία (Κώστας Φωτάκης, αναπλ.

Υπουργός) και τουρκικές και Μεσανατολικές σπουδές (Σια

Αναγνωστοπούλου, αναπλ. Υπουργός).
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Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυ-
πηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.

Με την Γιορτή Σταφυλιού, ολοκληρώθηκαν οι

Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις της Κεντρικής

Πλατείας Μαρκοπούλου και έκλεισε η αυλαία

των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου. Η

επιτυχία της εκδήλωσης, ήταν αποτέλεσμα της

άριστης συνεργασίας του Δήμου Μαρκοπούλου,

της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρ-

κοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώ-

νιος», που για 4η συνεχή χρονιά,

συνδιοργάνωσαν την μεγάλη αυτή Γιορτή για

τον τόπο, που έχει καθιερωθεί πλέον σε θεσμό.

Για μια ακόμη χρονιά, οι πολίτες αγκάλιασαν την

«Γιορτή Σταφυλιού», γεγονός που αποτελεί

ακράδαντη απόδειξη, πως ο τόπος μας έχει

ανάγκη από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, που

αναδεικνύουν τον πλούτο της παράδοσής μας.

Ο κόσμος που συμμετείχε στην Γιορτή, είχε την

ευκαιρία να δοκιμάσει εύγευστα, παραδοσιακά

παράγωγα σταφυλιού (κρασί, μουσταλευριά,

μουστοκούλουρα, γλυκό σταφύλι, κ.α.), που επιμελήθηκαν οι κυρίες του Κ.Α.Π.Η.

του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

καθώς επίσης και άλλα προ-

ϊόντα, από τοπικούς παραγω-

γούς του Δήμου. Δίπλα στα

περίπτερα, υπήρχε και έκ-

θεση φωτογραφίας με στιγ-

μές του τρύγου μίας άλλης

εποχής της περιοχής, που εν-

τυπωσίασε τον κόσμο. 

Ο Γιάννης Πιτσικάλης και η

ορχήστρα του, έντυσαν μου-

σικά την εκδήλωση, με ένα

πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα,

συμπαρασύροντας τον κόσμο

να χορέψει.

Ο Δήμος ευχαρίστησε όλους

όσους προσέφεραν για την

προετοιμασία και την άριστη

εκτέλεση της γιορτής, αλλά και τα χορευτικά συγκροτήματα και τους χορηγούς.

Η γιορτή του σταφυλιού στο Μαρκόπουλο



16 ΣΕΛΙΔΑ - 26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

Εγκρίθηκε με συντριπτική

πλειοψηφία, χωρίς καμία αρ-

νητική ψήφο, το κείμενο

αναθεώρησης του Περιφε-

ρειακού Σχεδιασμού Διαχεί-

ρισης  Απορριμμάτων

Αττικής (ΠΕΣΔΑ) από την

Περιφερειακή Επιτροπή Δια-

βούλευσης που συνεδρίασε

την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

2015, για πρώτη φορά από

τη συγκρότησή της.

Μέσα από την αναλυτική

παρουσίαση του κειμένου

αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ

που εκπονήθηκε από το επι-

στημονικό προσωπικό του

ΕΔΣΝΑ με τη σχετική Με-

λέτη της Ομάδας Εργασίας,

ενημερώθηκαν αναλυτικά

τα μέλη της επιτροπής, δια-

σαφηνίστηκαν απορίες και

χρονοδιαγράμματα επί της

εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ και

καταγράφηκαν οι εύστοχες

επισημάνσεις των εμπλεκό-

μενων φορέων και ομιλη-

τών.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφε-

ρειακή Επιτροπή Διαβού-

λευσης αποτελεί

γνωμοδοτικό όργανο της

Περιφέρειας Αττικής (σύμ-

φωνα με το άρθρο 178 του

ν. 3852/2010) και απαρτίζε-

ται από τους 66 Δημάρχους

της Περιφέρειας, εκπροσώ-

πους 18 φορέων και 28 πο-

λίτες.

Τις εργασίες της Συνεδρία-

σης άνοιξε η Αντιπεριφερει-

άρχης Κεντρικού Τομέα,

Ερμίνα Κυπριανίδου, η

οποία επεσήμανε ότι η Πε-

ριφερειακή Επιτροπή Δια-

βούλευσης αποτελεί

γνωμοδοτικό όργανο για

θέματα γενικότερου περι-

φερειακού ενδιαφέροντος,

που παραπέμπονται σε

αυτήν από το Περιφερειακό

Συμβούλιο ή την Περιφερει-

άρχη. 

Τόνισε δε μεταξύ άλλων: «Η
ενεργή συμμετοχή, τόσο
στη διαβούλευση για τη δια-
μόρφωση των πολιτικών,
όσο και στην υλοποίηση,
αποτελεί όρο για την ευό-
δωση των στόχων του νέου
σχεδιασμού που εστιάζει
στο τοπικό επίπεδο, τη
μικρή κλίμακα και τις ήπιες
τεχνικές. Αν το προηγού-
μενο συγκεντρωτικό και
φιλο-εργολαβικό μοντέλο
μπορούσε ίσως να εφαρμο-
στεί «από τα πάνω», αυτή η
προσπάθεια που ξεκινήσει
ως Περιφερειακή Αρχή για
την αναθεώρηση του σχε-
διασμού βάζει στο επίκεν-
τρο τους Δήμους, τις

τοπικές κοινωνίες και την
κοινωνία των πολιτών».
Στη συνέχεια παρουσιά-

στηκε η μελέτη της Ομάδας

Εργασίας του επιστημονι-

κού προσωπικού του

ΕΔΣΝΑ, από την Γ. Ασημα-

κοπούλου, και με προβολή

εποπτικών διαφανειών, επι-

σημάνθηκε ο καθοριστικός

ρόλος του ΕΔΣΝΑ για την

υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, και

έγινε αναφορά ειδικότερα

στην πρόταση της Ομάδας

Εργασίας για τη διαχείριση

υπολειμματικών συμμεί-

κτων, για το δίκτυο πράσι-

νων σημείων και την

ανάγκη περαιτέρω επεξερ-

γασίας για τα σχέδια διαχεί-

ρισης βιομηχανικών

αποβλήτων. 

Μετά από την παρουσίαση

του αναθεωρημένου κειμέ-

νου του ΠΕΣΔΑ, το λόγο

έλαβαν μέλη της Περιφερει-

ακής Επιτροπής Διαβούλευ-

σης.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο

Σταύρος Ιατρού, εκ μέρους

της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος,

αφού τόνισε ότι «η διαβού-
λευση συνεχίζεται και έτσι
ο ΠΕΣΔΑ θα είναι σε διαδι-
κασία διαρκούς αναθεώρη-
σης», επεσήμανε ότι «για
πρώτη φορά στο νέο
ΠΕΣΔΑ, εκτός από τα
αστικά απόβλητα, συμπεριε-
λήφθησαν και άλλα, όπως
τα βιομηχανικά απόβλητα»
και προχώρησε στη διατύ-

πωση ορισμένων επισημάν-

σεων, απαραίτητων για τη

λήψη της απόφασης. 

Τέλος, αφού ολοκληρώθηκε η

διαδικασία της συζήτησης

στην Επιτροπή Διαβούλευσης,

τέθηκε σε ψηφοφορία η κα-

τεύθυνση του νέου ΠΕΣΔΑ,

όπως έχει αποτυπωθεί στην

Εισήγηση και όπως θα διαμορ-

φωθεί κατόπιν της ένταξης

των παρατηρήσεων, διευκρινί-

σεων που καταγράφτηκαν στη

συζήτηση.

Κατόπιν της ψηφοφορίας,

το κείμενο εγκρίθηκε κατά

πλειοψηφία, με τρία λευκά

και καμμία αρνητική ψήφο.

Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού

Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής 

Μαθήματα μουσικών οργάνων και παραδοσιακών

χορών στον Δήμο Σαρωνικού

Η Δημοτική Φιλαρμονική και το Τμήμα Ελληνικών Χορών του Ν.Π.Δ. Δ. ΑΡΙ-

ΣΤΟΔΙΚΟΣ του Δήμου Σαρωνικού προσφέρουν και φέτος μαθήματα πνευστών

και κρουστών μουσικών οργάνων όπως: σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομ-

πέτα, βαρύτονο, αλτικόρνο, τρομπόνι, γαλλικό κόρνο, μπάσο τούμπα, ντραμς

και άλλα Συμφωνικής Ορχήστρας. Μαθαίνουν ακόμη και θεωρία της μουσικής,

μελωδικές ασκήσεις, Dicteeκ.α. Στα τμήματα μπορούν να εγγραφούν παιδιά ηλι-

κία από 10 ετών. Εγγραφές καθημερινά από Δευτέρα - Παρασκευή, 19:00-21:00.

Πληροφορίες: 2299048648 & 6944154062 (μαέστρος κ. Σπύρος Κόλλιας)

Το Τμήμα Ελληνικών Χορών παραδίδει μαθήματα παραδοσιακών χορών από όλη

την Ελλάδα. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, αρχαρίων και προχωρημένων.

Τα μαθήματα ξεκινούν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 για τους ενήλικες και την

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 για τα παιδιά. Οι εγγραφές καθημερινά από Δευτέρα

έως Παρασκευή 12:00 -14:00. 

Πληροφορίες: 2299320323 (χοροδιδάσκαλος κ. Γιάννης Κοντογιάννης).

Δωρεάν εκμάθηση

ρώσικης γλώσσας
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων  (ΣΕΕ) είναι

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τον Οκτώ-

βριο 2015 θα οργανώσει για τους/τις φίλους/ες του

νέα τμήματα δωρεάν εκμάθησης της ρωσικής γλώσ-

σας.

Τα μαθήματα θα γίνονται ένα δίωρο την εβδομάδα,

πρωινές και απογευματινές ώρες, στα γραφεία μας

(Βουλής 44Α, 1ος όροφος, Πλατεία Συντάγματος) και

θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2016.

Όσοι/ες φίλοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθή-

σουν, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail

στο see1924@otenet.gr για να λάβουν γραπτώς ανα-

λυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής,

καθώς και την σχετική αίτηση.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή

16 Oκτωβρίου και  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

Σχολείο Δεύτερης

Ευκαιρίας στο Λαύριο
Σε συνεργασία με τη διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Λαυ-

ρίου ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι δέχεται αι-

τήσεις πρόθεσης συμμετοχής για το Σχολείο Δεύτερης

Ευκαιρίας. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή δίνει τη

δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν

ολοκληρώσει την 9ετή  υποχρεωτική εκπαίδευση, να συ-

νεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισό-

τιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97). 

Η διάρκεια της φοίτησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25

την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες

από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων,

τότε θα λειτουργήσει τμήμα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας,

το οποίο θα στεγάζεται στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται στο 1ο Γυ-

μνάσιο Λαυρίου πρωινές ώρες μέχρι και τις 30/10/2015. 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   23-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  229/2015  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας που αφορά στην ‘Τροποποίηση του Κα-
νονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κρωπίας και ορισμός τελών.'

Στο Κορωπί στις 23  Σεπτεμβρίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου
Κρωπίας και τον ορισμό τελών όπως παρακάτω:

O κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κρωπίας βρίσκεται αναρτημένος κατά το πλή-
ρες κείμενό του  στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ Α ΖΩΝΗ 2.054 €

Β ΖΩΝΗ 1.467 €
Γ ΖΩΝΗ 880,40 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΑΦΟΣ 3ΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ 200,00 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ  29,30 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 5,86 € 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 14,6€/24ωρο -> 30€/24ωρο
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΟΣΤΩΝ 50 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΟΡΥΞΕΩΣ ΤΑΦΩΝ 20 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚ ΚΗΔΕΙΩΝ 20 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ 150€/διπλός οικογενειακός τάφος

70€/μονός οικογενειακός τάφος
50€/τάφος 3ετούς ταφής

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ( / 3ετια) 50,00 €
ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΑΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ (/έτος)  50€
ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΑΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΦΟ 4ο ΕΤΟΣ 70 €

5ο ΕΤΟΣ 70 €
6ο ΕΤΟΣ 100 €
ΠΕΡΑΝ ΕΞΑΕΤΙΑΣ 200,00 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΦΟΥ 0,01€/τ.εκ.
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Προβλήματα στην καλλιέρ-

γεια συκιάς στα Μεσόγεια

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης

Αττικής Ρένα Δούρου και ο αναπληρωτής Διευθυντής

του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Πανα-

γιώτης Μυλωνάς, με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνη-

τικού προγράμματος αναφορικά με τη διερεύνηση των

προβλημάτων φυτοϋγείας που παρουσιάζονται στην

καλλιέργεια της συκιάς στην ευρύτερη περιοχή του

Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Το Πρόγραμμα, με

έμφαση στο πρόβλημα της ενδόσηψης, θα διαρκέσει ένα

χρόνο και αναμένεται να συμβάλει στην ολοκληρωμένη

αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια πλήτ-

τεται από σοβαρά προβλήματα φυτοϋγείας που υποβαθ-

μίζουν την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 19.500 €

και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Ατ-

τικής.

Η επιστημονική μελέτη και τα αποτελέσματά της θα ενι-

σχύσουν την παραγωγή των σύκων στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Μαρκοπούλου, η οποία συνεισφέρει στην

τοπική οικονομία περίπου 1.000.000 € σε εξαγώγιμο

προϊόν (νωπά σύκα άριστης ποιότητας) και αντίστοιχο

ποσό στην εγχώρια κατανάλωση. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2,   Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Πληροφ.: Κ.Δημητροπούλου, Τηλέφωνο: 213 2020772-71, Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr  ―  Site: www.vvv.gov.gr     
Βουλιαγμένη:24/09/2015
Αρ. πρωτοκόλλου: 3420

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩ-
ΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις   του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις
όμοιες του Ν. 3812/2009 καθώς και του ΠΔ 524/1980 για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 για τη σύναψη συμβάσεων
ορισμένου χρόνου μέσω αντιτίμου ωφελουμένων.
3. Την υπ’ αριθμ. 12/2015 Απόφαση του Δ.Σ περί προγραμματισμού προσ-
λήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα αμεί-
βονται μέσω αντιτίμου για τις ανάγκες των αθλητικών και καλλιτεχνικών
τμημάτων του ΟΑΠΠΑ.
4. Το υπ’ αριθμ. 12993/22-5-2015 έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ.  περί έγκρισης
με την υπ’ αρίθμ. 16775/18-5-2015 (ΑΔΑ:7ΣΘ7465ΦΘΕ-8ΧΓ)  ΚΥΑ του
ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ. και Οικονομικών   πρόσληψης εκπαιδευτικού/καλλιτεχνικού
προσωπικού (11 ατόμων) με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα
αμείβονται μέσω αντιτίμου που επιβάλλεται στους ωφελούμενους.
5. Τον Ο.Ε.Υ. του ΟΑΠΠΑ που δημοσιεύθηκε με το  υπ' αριθμ. ΦΕΚ
516/Β΄/28-2-2014
6. Την υπ΄αριθμ. 77/2015 Απόφαση του Δ.Σ.  «Καθορισμός αριθμού και ει-
δικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ανάγκες των αθλητικών και
καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΑΠΠΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου με αν-
τίτιμο (Σχετ. :Το υπ’ αριθμ. 12993/22-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.» 
7. Το υπ΄αρίθμ.60539/33568/25-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής περί έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 77/2015 απόφα-
σης του Δ.Σ.
8. Την υπ΄ αρίθμ. Πρωτ.:680/11-3-2015 Βεβαίωση Προέδρου του οργανι-
σμού περί ύπαρξης πιστώσεων.
9. Την ανάγκη για κάλυψη της λειτουργίας και ανάπτυξης των τμημάτων
του φορέα καθώς και την  αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχει στους δημότες.  
10. Την υπ΄αριθμ. 88/2015 Απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΨΠΨΑΟΚ0Κ-ΑΛΚ)  με
θέμα  «Έγκριση όρων ανακοίνωσης πρόληψης του εκπαιδευτικού/καλλιτε-
χνικού προσωπικού που θα αμείβεται αποκλειστικά με αντίτιμο». 
11. Το υπ΄ αρίθμ. αρ.240 του ν.3463 περί αναπλήρωσης  Προέδρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη πρόσληψη συνολικά έντεκα  (11) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  ΟΑΠΠΑ, αμειβόμενο αποκλει-
στικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει ο οργανισμός,
για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω αντιτίμου ωφελουμέ-
νων,  κατά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντί-
στοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα) ως ακολούθως: 
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Αντισφαίριση 
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στη Ρυθμική Γυμναστική
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότ. στην Ενόργανη Γυμναστική
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Ιστιοπλοΐα
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα σε αθλητικές
δραστηριότητες κλειστών χώρων ή Γυμναστηρίων
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο.
Ένας (1) ΠΕ Καθηγητής Εικαστικών (ΑΣΚΤ)
Ένας (1) ΠΕ Θεατρολόγος
Ένας (1) ΔΕ Χοροδιδάσκαλος Μοντέρνου Χορού

ΧΡΟΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έως  8 ΜΗΝΕΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
➢ ΠΕ   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμή-
ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με  την αντίστοιχη ειδικότητα
➢ ΠΕ Καθηγητής Εικαστικών (ΑΣΚΤ): Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα
Σχολής ή τμήματος ΑΕΙ, Καλών Τεχνών, Εικαστικών κα Εφαρμοσμένων Τε-
χνών ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών
➢ ΠΕ Θεατρολόγος: Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης Δραματι-
κής Σχολής, ή υποκριτικής, ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού θεατρικών σπουδών
➢ Δε Χοροδιδάσκαλος Μοντέρνου Χορού: Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δί-
πλωμα  αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού, χορογρα-
φία, σύγχρονο χορό
Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών, να έχουν τα τυπικά
προσόντα, να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέ-
πει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.   Οι υποψήφιοι
δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.υπ΄αρίθμ. 3584  (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων:  δέκα (10) ημέρες από τη Δευτέρα
28/9/2015 έως και την Τετάρτη  7/10/2015. Πληροφορίες, ολόκληρη η ανα-
κοίνωση και το έντυπο αίτησης παρέχονται στη ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ
(www.vvv.gov.gr).  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και
καταθέτουν  όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο   στα γραφεία του οργα-
νισμού μας (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη)  Δευτέρα έως Παρασκευή  κατά τις
ώρες 8:00΄- 13:30΄.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.  Σε πε-
ρίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας
ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος
φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΑΠΠΑ
α/α ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   23-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  230/2015  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην ‘Έγ-
κριση μελέτης προσωρινών κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων για την
εκτέλεση εργασιών του έργου
:“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργα-
σία και διάθεση ακαθάρτων περιο-
χών Κορωπίου -Παιανίας”  στην
οδό Αττικής (τμήμα από διασταύ-
ρωση με την οδό Ασκληπιού μέχρι
τον κυκλικό κόμβο που διασταυ-
ρώνονται οι οδοί Αττικής και Δά-
βαρη).
Στο Κορωπί στις 23  Σεπτεμβρίου
του έτους 2015 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει   τις  προτεινόμενες προ-
σωρινές  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
για την εκτέλεση εργασιών του
έργου «Συλλογή, μεταφορά, επε-
ξεργασία και διάθεση ακαθάρτων
περιοχών Κορωπίου – Παιανίας»
στην οδό Αττικής (τμήμα από δια-
σταύρωση με την οδό Ασκληπιού
μέχρι τον κυκλικό κόμβο που δια-
σταυρώνονται οι οδοί Αττικής και
Δάβαρη), όπως αναφέρονται στην
με αριθμό 67/2015 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την  με
αριθμό πρωτ. 16627/2015 εισήγηση
των τεχνικών υπηρεσιών, και   πε-
ριγράφονται  στην τεχνική  έκθεση
και τα συνημμένα σχέδια.
Σύμφωνα με την τεχνική περι-
γραφή, η κυκλοφοριακή μελέτη
προβλέπει αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Προαστιακό σταθμό Κορω-
πίου, από την διασταύρωσή της με
την οδό Ασκληπιού μέχρι την δια-
σταύρωσή της με την οδό Κούπι σε
μήκος 470,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κα-
τεύθυνση προς τον Προαστιακό

σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται
στην διασταύρωση της οδού Αττι-
κής με την οδό Ασκληπιού με δεξιά
κίνηση στην οδό Ασκληπιού και κα-
τόπιν με αριστερή κίνηση στην οδό
Σπύρου Δάβαρη, με δεξιά κίνηση
στην οδό Κων.Ι.Λάμπρου, με αρι-
στερή κίνηση στην οδό Αγίων
Αναργύρων, με αριστερή κίνηση
στην οδό Κούπι και κατόπιν θα επα-
νέρχονται στον κυκλικό κόμβο που
διασταυρώνονται οι οδοί Αττικής
και Δάβαρη.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθη-
μερινά εκτός Κυριακής, από τις
7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι ερ-
γασίες εκσκαφών και τοποθέτησης
αγωγών θα διαρκέσουν δύο μήνες
από την ημέρα έκδοσης της σχετι-
κής άδειας.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79
και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (Ν.3463/2006). Για το
λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσί-
ευση της απόφασης κατά το πλή-
ρες κείμενό της στο δημοτικό
κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με
την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε  μία ημερήσια ή εβδομα-
διαία τοπική εφημερίδα.
 Η απόφαση  κατά το πλήρες κεί-
μενό της και τα σχετικά σχέδια των
παραπάνω  προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου:
“Συλλογή,  μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου - Παιανίας” βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΟΟΣΑ: Οι υπολογιστές στα σχολεία 

δεν βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις

Η συχνή χρήση υπολογιστών στα σχολεία όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλά αντίθετα χειροτερεύει τις επιδόσεις των μα-

θητών διαπιστώνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, τα σχολεία στις ανεπτυγμένες χώρες δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν πραγματικά

αξιοποιήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και να έχουν καταφέρει να μεταφέρουν νέες χρήσιμες δεξιότητες

στους μαθητές.

Η έκθεση επισημαίνει ότι ακόμη και οι χώρες που έχουν επενδύσει περισσότερο από τις άλλες στις Τεχνολογίες Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δεν έχουν δει σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών τους στα διεθνή τεστ

PISA, και στα θετικά και στα θεωρητικά μαθήματα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού, τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις φέρουν οι μαθητές από τη Σιγκαπούρη,

στην οποία η χρήση υπολογιστών στα σχολεία είναι «μέτρια».

Όσον αφορά τα τεστ Pisa, οι χώρες και πόλεις με τη μικρότερη χρήση υπολογιστών στο εκπαιδευτικό σύστημα -Νότιος

Κορέα, Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία- παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις με υψηλή χρήση.

Μεταξύ των επτά χωρών με την υψηλότερη χρήση του Διαδικτύου στα σχολεία, οι τρεις (Σουηδία, Αυστραλία, Νέα Ζη-

λανδία) παρουσίασαν «σημαντική επιδείνωση» στην ικανότητα ανάγνωσης. Σε ακόμα τρεις από τις επτά χώρες (Ισπα-

νία, Νορβηγία, Δανία»), οι επιδόσεις έμειναν στάσιμες την τελευταία δεκαετία.

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις 31 χώρες που κάλυψε η σύγκριση, περιλαμβάνεται όμως σε πίνακα του ΟOΣΑ για τη

χρήση υπολογιστών στα σχολεία. Παρουσιάζει μάλλον χαμηλές επιδόσεις με 8,2 μαθητές ανά υπολογιστή και χρήση Η/Υ

στο σχολείο από το 65,9% των μαθητών.
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Διαβάστε μας καθημερινά στο www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛ/ΜΕΝΗΣ 
Ζεφύρου 2, Τ.Κ.  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019918
Fax:  210 8950421
Βούλα, 18/09/2015
Αρ. Πρωτ. 261 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βούλας)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου  Βού-
λας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 29
Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
29η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ζε-
φύρου 2, Βούλα (τηλ. 213-2019918)
10:00 – 14:00, καθώς και από το
γραφείο του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου  Βούλας  (τηλ. 210-8958373)
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η
ΑΡΤΕΜΙΣ” - Ν.Π.Δ.Δ.
Βαυ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Σπάτα,  21/9/2015
Αρ. Πρωτ: 861

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργα-
νισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοι-
κονομικά συμφερότερη προσφορά

για την προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού οικ. έτους 2015, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
παραπάνω προμήθειας, προϋπολο-
γισμού 20.449,98 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του δια-
γωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 2
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00’,
στην έδρα του Αθλητικού Οργανι-
σμού, Βασ. Παύλου 108 και Φλέ-
μινγκ, Σπάτα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέ-
χονται από τις υπηρεσίες του Αθλη-
τικού Οργανισμού κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τη-
λέφωνα, 210-6633290 στο
email:athlspa1@yahoo.gr και στο
πρόγραμμα Διαύγεια, αρμόδια: Λα-
βδού Κων/να.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής  /  Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών ― Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α. Τηλ: 213-2020131,2132019955 Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr ―  www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-9-2015
Aρ. Πρωτ.:   41374

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του
αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προ-
σφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α  90/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπο-
λογισμού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και πιο συγκεκριμένα:

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 325,00 €.                         
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κα-
νονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  90/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
29114 /2-7-2015 (ΑΔΑ 79ΨΧΩΨΖ-Η0Ο) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 8-10-2015 και
ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία  θα επανα-
ληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα, όπως παραπάνω, και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 28/9/2015 μέχρι την Τετάρτη  7/10/2015 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ. :2132020131, 2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ” - Ν.Π.Δ.Δ.
Βαυ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Σπάτα,  22/9/2015
Αρ. Πρωτ: 866

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΥΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργα-
νισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοι-
κονομικά συμφερότερη προσφορά

για την προμήθεια υλικών περί-
φραξης και τοποθέτησης αυτών
οικ. έτους 2015, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της παρα-
πάνω προμήθειας, προϋπολογι-
σμού  5.996,2525 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του δια-
γωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 2
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00’,
στην έδρα του Αθλητικού Οργανι-
σμού, Βασ. Παύλου 108 και Φλέ-
μινγκ, Σπάτα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέ-
χονται από τις υπηρεσίες του Αθλη-
τικού Οργανισμού κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τη-
λέφωνα, 210-6633290 στο
email:athlspa1@yahoo.gr και στο
πρόγραμμα Διαύγεια, αρμόδια: Λα-
βδού Κων/να.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623  
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος,  24/09/2015
Αριθ. Πρωτ: 27048

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτό διεθνές ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης   τη συμφερότερη
προσφορά για την ανάθεση της εν

θέματι προμήθειας, για το σύνολο
των ειδών ή για το σύνολο του κάθε
τύπου οχημάτων ή μηχανημάτων
έργου (α/α είδους από 1 έως 6)
όπως αυτά προσδιορίζονται με την
19/2015 μελέτη της Δ/νσης Περι-
βάλλοντος. Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός ανέρχεται στα €
539.109,00 συμ/νου ΦΠΑ 23%.
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 υποβολή προ-
σφορών: 19/10/2015
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 2/11/2015 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. ή για κάθε μια από τις
ομάδες που ο ενδιαφερόμενος θα
συμμετάσχει, με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν  από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(τηλ.2132030623) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

A/A Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Κόστος (€)
Είδους Μέτρησης Μονάδας (€)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Προμήθεια μηχανήματος  διαγράμμισης οδών, 

αυτοκινούμενου πεζού χειριστού,  σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΜ. 1 16.250,00 16.250,00

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΦΠΑ 23% 3.737,50

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 19.987,50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 12,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου

της Επικρατείας (ΣτΕ), με την

υπ' αριθμ. 3369/2015 απόφασή

της, έκρινε ότι, είναι συνταγ-

ματικό το άρθρο 142 του Υπαλ-

ληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007),

το οποίο προβλέπει ότι απο-

λύεται Δημόσιος Υπάλληλος,

που του έχει επιβληθεί η πει-

θαρχική ποινή της οριστικής

παύσης, σε περίπτωση κατά

την οποία η προσφυγή του στο

Συμβούλιο της Επικρατείας δεν

εκδικαστεί μέσα σε 6 μήνες.

Το ΣτΕ με το σκεπτικό αυτό,

απέρριψε την προσφυγή μίας

υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Ειδικότερα, το αρμόδιο δευτε-

ροβάθμιο Πειθαρχικό Δικαστή-

ριο είχε επιβάλει στην εν λόγω

υπάλληλο την ποινή τής ορι-

στικής παύσης για τα παρα-

πτώματα της παράβασης

καθήκοντος, της αναξιοπρε-

πούς και ανάξιας για υπάλληλο

διαγωγή εντός της υπηρεσίας

και της χρησιμοποίησης της

υπαλληλικής ιδιότητάς της

προς εξυπηρέτηση συμφερόν-

των της ίδιας ή τρίτων. 

Στη συνέχεια η υπάλληλος

προσέφυγε στο ΣτΕ και ζήτησε

να ακυρωθεί η πειθαρχική

ποινή που της είχε επιβληθεί. 

Όμως, ο Διοικητής του ΙΚΑ-

ΤΕΑΜ απέλυσε την υπάλληλο,

επικαλούμενος το άρθρο 142

του Υπ. Κώδικα, που προβλέπει

ότι, στην περίπτωση κατά την

οποία έχει κατατεθεί προ-

σφυγή στο ΣτΕ κατά αποφά-

σεως η οποία επιβάλλει την

ποινή τής προσωρινής ή οριστι-

κής παύσης ή του υποβιβασμού

και η εκδίκαση της προσφυγής

δεν γίνει μέσα σε 6 μήνες, τότε

η πειθαρχική απόφαση της

απόλυσης εκτελείται από την

αρμόδια Υπηρεσία που υπάγε-

ται ο υπάλληλος.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛ/ΜΕΝΗΣ 
Ζεφύρου 2, Τ.Κ.  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019924
Fax:  210 8950421
Βούλα, 18/09/2015
Αρ. Πρωτ. 33 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του ΓΕΛ Βουλιαγμένης)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσ-
σει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του ΓΕΛ Βουλιαγμένης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Σχολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 29
Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 12:00           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
29η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ζε-
φύρου 2, Βούλα (τηλ. 213-
2019924) 10:00 – 14:00, καθώς και
από το γραφείο του ΓΕΛ Βουλιαγ-
μένης  (τηλ. 210-9670967) μετά
από τηλεφωνική επικοινωνία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΔΑ: ΩΝΟΖΩΛ6-ΦΣΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
Κορωπί, 21 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 17808

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗ-
ΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ: Διακηρύσσει προφο-
ρική φανερή μειοδοτική δημοπρασία
για μίσθωση ακινήτου όπως αναφέ-
ρεται παραπάνω.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει
να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να
χρησιμοποιηθεί για την εγκατά-
σταση καις στέγαση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Κρωπίας. Τούτο θα πρέπει να έχει
γηπεδική επιφάνεια 500τ.μ. έως
1.000τ.μ., να ευρίσκεται επί των
επαρχιακών οδών Κορωπίου –
Βάρης ή Κορωπίου – Αγ. Μαρίνας,
εντός της βιομηχανικής ζώνης. Το
ακίνητο θα πρέπει να ευρίσκεται
πλησίον πυροσβεστικού κρουνού
και να διαθέτει σύνδεση με όλα τα
δίκτυα κοινής ωφέλειας και αποχέ-
τευση. Σωρευτικά με τα προηγού-
μενα πρέπει το ακίνητο να
ευρίσκεται σε επαρκές υψόμετρο
και να διαθέτει ανοικτό ορίζοντα
για την επίτευξη βέλτιστης οπτικής

παρακολούθησης καθώς επίσης να
διευκολύνεται από τη θέση του η
τηλεπικοινωνιακή επαφή των
VHF/UHF. Η ύπαρξη τυχόν διαθέσι-
μου κτηρίου δεν είναι απαραίτητη
αλλά θα συνεκτιμηθεί. Το προσφε-
ρόμενο ακίνητο πρέπει να είναι από
κάθε πλευρά κατάλληλο για την
χρήση που μισθώνεται, πρέπει να
διαθέτει περίφραξη, θύρα ικανή για
διέλευση οχημάτων, διαμόρφωση
γηπεδικής επιφάνειας με απο-
στράγγιση όμβριων οι τυχόν ελλεί-
ψεις που θα διαπιστωθούν, θα
υποδειχθούν στον ιδιοκτήτη και θα
εκτελεστούν δαπάνη του ιδίου.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν
οφείλουν εντός (20) ημερών από
την τελευταία δημοσιεύση της πα-
ρούσης, να υποβάλλουν αιτήσεις
ενδιαφέροντος. Κατόπιν τούτου και
μετά από επιτόπια έρευνα, η αρμό-
δια επιτροπή θα κρίνει περί της κα-
ταλληλότητας των
προσφερόμενων ακινήτων και περί
του αν αυτά πληρούν τους όρους
διακήρυξης, συντασσόμενης σχετι-
κής εκθέσεως εντός δέκα (10) ημε-
ρών, όποτε λήγει η προθεσμία
λήψεως των προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 ή 113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Συνταγματική η απόλυση Δημοσίου Υπαλλήλου έκρινε το ΣτΕ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Kαθηγήτρια Αγγλικής, έμπειρη, με μετεκπαί-

δευση στο Λονδίνο παραδίδει μαθήματα Αγ-

γλικής σε αρχάριους και προχωρημένους. 

First Certificate, Proficiency, Michigan, Cam-

bridge. Tηλ. 6977639813

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων, ακροστοι-

χίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ. τυπωμένα σε μπλου-

ζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Στέφανος 22-09-2015
Αριθ. Πρωτ 26673
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
Fax: 213 20 30 630
e-mail: vorria@dionysos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-
ΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑ-
ΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(175.000,00) ευρώ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%, με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά για το σύνολο
του προϋπολογισμού σύμφωνα με
τις διατάξεις των Ν. 3463/06 (Δη-
μοτικού & Κοινοτικού Κώδικα),
2286/95 και του ΠΔ 28/1980

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του συστή-
ματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ μέχρι την 08-10-2015 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλε-
κτρονικό φάκελο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προμηθευτών και συνεταιρισμοί.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί
του συνολικού ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της προμήθειας εκτός
Φ.Π.Α. ήτοι 2.845,53€.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ώρες και μέρες από το
γραφείο προμηθειών του Δήμου,
αρμόδιος υπάλληλος κα. Βορριά
Μαρία e-mail: vorria@dionysos.gr.
Τεύχη της διακήρυξης έχουν αναρ-
τηθεί: 
http://www.dionysos.gr/?q=taxon-
omy/term/60

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Zητούν Εργασία

Kυρία, Ελληνίδα, μητέρα, με συστάσεις και εμπει-

ρία σε ηλικιωμένα άτομα και παδιά, ζητάει εργασία

στις περιοχές, Γλυφάδα, Ελληνικό, Βούλα, Βου-

λιαγμένη. κα Ειρήνη τηλ. 6980060887

Κυρία  Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. 

Τηλ. 6938653701.

Ηλικιωμένη κυρία από τη Βάρη,  ζητάει κυρία για

φροντίδα καθημερινά από 8.30 μέχρι 1.30 και 5.30

έως 8.30 το απόγευμα. Τηλ. 6938884492.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-2020131,2132019955 - Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr ― www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-9-2015
Aρ. Πρωτ.:  41297

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμη-
μένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη επί του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού της με α/α 97/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, προϋπολογισμού 16.998,85 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 10 διαφορετικά είδη προϊόντων:
Α/Α Ειδος Τεμάχια Μέτρα Τιμή Σύνολο

Υλικού Μήκους Τεμαχίου / 
Μέτρου Μήκους

1 Προμήθεια & Τοπο θέτηση Αυλόπορτας 1
- Γκαραζόπορτας (8,0μ Χ1,8μ) συρόμενης 
με αυτοματισμό 2.924,00 € 2.924,00 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Προμήθεια & Τοποθέτηση Αυλόπορτας - 

Γκαραζόπορτας (10,0μ Χ1,8μ) συρόμενης 1 3.350,36 € 3.350,36 €
με αυτοματισμό

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Προμήθεια & τοποθέτηση γαλβανισμένου ιστού ηλεκτροφωτισμού ύψους 6 μέτρων.

Κωνικός οκταγωνικός σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμου ύψους 6μέτρων, πάχους 3mm, 
με διάμετρο βάσης Φ136-κορυφής Φ65, θυρίδα 300x65mm για τοποθέτηση 
ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλέιας κλειδαριά ασφαλείας ανοξείδωτη βίδα 
και τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδασης 
400x400x10mm με οπές σε διάταξη 
280x280mm και 4 τρίγωνα ενίσχυσης 4 2.400,00 €
σύμφωνα με τοπρότυπο ΕΝ-40 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 Βάση ιστού φωτισμού οπλισμένη με κάλυμμα-πλαίσιο, διαστάσεων 1,40Χ 1,00 m 

βάθους 0,90 m. δηλαδή προμήθεια  και τοποθέτηση μιάς βάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25 γιά την έδραση και  στερέωση ιστού φωτισμού που να φέρει 
στο κέντρο στερέωσης του ιστού δύο κατακόρυφες οπές γιαι την αφιξη και 
αναχώρηση των τροφοδοτικών καλωδιών στον ιστό. Στην βάση είναι ενσωματωμένο 
και το φρεάτιο αφιξης και ελξης των τροφοδοτικών καλωδίων με πλεγμα Τ196  από 
χυτοσίδηρο, αντοχής 1,5 tn , συμφωνα με το ΕΝ-124.  Στις πλευρές του φρεατίου 
άφιξης θα υπάρχουν ή θα ανοιχθούν πλευρικές οπές με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 

γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. 
Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως αποτελούμενος από γωνίες 
και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο 
του ιστού φωτισμού. Θα περιέχει και τα απαιτούμενα διπλά
παξιμάδια και ροδέλες γαλβανιζέ για κάθε αγκύριο. 4 166,34 € 665,36 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     
5 Προμήθεια & τοποθέτηση μεταλλικού  πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού τριφασικό με 

δίρριχτη σκεπή, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διμερές διαστάσεων 125 x100x36cm. 
Βαμένο ηλεκτροστατικά, βαθμού προστασίας IP 55. Εντός του πίλλαρ περιέχεται 
φωτοκύταρο για το αυτόματο άνοιγμα ή σβλησιμο 
του φωτισμού. Θα συνοδεύται από πιστοποιητικό 
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη εγκεκριμένο από ΔΕΗ 1 873,42 € 873,42 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6 Προμήθεια & τοποθέτηση καλωδίου  ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 για τη σύνδεση του κάθε 

φωτιστικού σώματος με το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού 48 2,26 € 108,48 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
7 Προμήθεια & τοποθέτηση καλωδίου  ΝΥΥ 4x4 mm3 257 9,34 € 2.400,38 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
8 Προμήθεια & τοποθέτηση  πλαστικής εύκαμπτης σωλήνας με 

συρματιέρα,  Φ110mm ή μεγαλύτερης διατομής 257 1,10 € 282,70 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9 Ηλεκτρόδια γείωσης, για τη γείωση της κάθε μία 

γραμμής εξωτερικού φωτισμού 2 215,00 € 430,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10 Προμήθεια & Τοποθέτηση Γείωσης με Cu 16mm2 

(αγωγός γυμνός χάλκινος) 257 1,50 € 385,50 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 13.820,20 €
Φ.Π.Α.23% 3.178,65 €

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 16.998,85 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 691,01 €                                                  
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  97/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
40066/16-9-2015 (ΑΔΑ: 7ΦΥΣΩΨΖ-884) σχετική Διακήρυξη.   
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 6-10-2015 και
ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγω-
νισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 28/9/2015 μέχρι την Δευτέρα  5/10/2015 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ



ΕΒΔΟΜΗ  26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Κράμπα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία οι μύες

βρίσκονται σε συνεχή και επώδυνη σύσπαση. Μπορεί να

αφορά έναν μυ, αλλά μερικές φορές και ολόκληρη ομάδα

συναγωνιστών μυών.

Οι κράμπες συνήθως επηρεάζουν τις γάμπες, τους μηρούς,

την κοιλιά.   Η έντονη άσκηση, ο αθλητισμός, η γυμναστική

αλλά και οι καθημερινές δουλειές που συχνά απαιτούν αυ-

ξημένη μυϊκή δραστηριότητα είναι οι αιτίες που προκαλούν

τις επώδυνες μυϊκές κράμπες. Οι κράμπες συμβαίνουν ξαφ-

νικά και απροειδοποίητα. Εκτός από τον έντονο πόνο που

προκαλούν, δεν επιτρέπουν στους μυς που έχουν προ-

σβληθεί να λειτουργήσουν κανονικά.

Έχει διαπιστωθεί ότι:

• Η μυϊκή σύσπαση συμβαίνει άλλοτε απότομα και άλλοτε

προειδοποιεί.

• Είναι συνήθης κατά τον ψυχρό καιρό ή μέσα στο νερό.

Ξαφνικό ψύχος ή απότομη υψηλή θερμοκρασία μπορεί να

είναι εξίσου υπεύθυνα για την κράμπα.

• Οι συνθήκες μιας δίαιτας και η χειροτέρευση της τοπικής

κυκλοφορίας, με στενά ρούχα ή με ελαστική επίδεση, ευ-

νοούν την πρόκληση κράμπας.

• Η υπερκόπωση δημιουργεί συνθήκες για κράμπα

• Συμβαίνει συχνά ύστερα από απότομες κινήσεις και πα-

ρατεταμένη προσπάθεια (δρόμοι μεγάλων αποστάσεων).

• Παρατηρείται σε αθλητές που κάνουν χρήση αλκοόλ και

καφέ. Παρουσιάζεται περισσότερο σε άτομα που διακατέ-

χονται από άγχος και έντονη ψυχολογική πίεση.

• Η συγκέντρωση καματογόνων ουσιών στον οργανισμό

(π.χ. γαλακτικό οξύ) ή η έλλειψη ηλεκτρολυτών (χλωρι-

ούχα) φαίνεται ότι δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για

κράμπα.

Η αντιμετώπιση των μυϊκών κραμπών περιλαμβάνει τα

ακόλουθα:

1. Αν σας πιάσει κράμπα, προσπαθήστε να τεντώσετε το

πόδι σας στρέφοντας τα δάχτυλα προς τα πάνω και κάνο-

ντας συγχρόνως απαλό μασάζ στην περιοχή. 

2. Μπορείτε να προλάβετε τις κράμπες αν κατά τη διάρκεια

της ημέρας ή πριν πέσετε για ύπνο κάνετε λίγη γυμναστική.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να κάνετε κάποιες διατάσεις ή

στατικό ποδήλατο για λίγα λεπτά ή να τεντώσετε τη γάμπα

σας πιάνοντας τα δάχτυλα του ποδιού σας, τραβώντας τα

προς τα πάνω και κρατώντας όσο μπορείτε το πόδι σας σε

ευθεία. 

3. Η θερμότητα επίσης προλαμβάνει τις κράμπες. Χρησι-

μοποιήστε μια θερμοφόρα πάνω στη γάμπα σας για 10

λεπτά πριν ξαπλώσετε ή σκεπαστέ τα πόδια σας ελαφρά

με μια κουβέρτα. 

4. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας σε ασβέστιο και μαγνή-

σιο. Και τα δύο έχουν την ιδιότητα να ρυθμίζουν τη δρα-

στηριότητα των μυών. Το ασβέστιο βοηθά στη συστολή και

το μαγνήσιο στη διαστολή τους, οπότε η διαταραχή της

ισορροπίας των δύο συστατικών μπορεί να διαταράξει και

τη λειτουργία των μυών. Τροφές που μπορούν να σας βοη-

θήσουν είναι τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα πράσινα λα-

χανικά, τα καρύδια και τα όσπρια. 

5. Ένα άλλο συστατικό του οποίου η έλλειψη φαίνεται να

συμβάλλει στην εμφάνιση τους είναι το κάλιο. Γι' αυτό προ-

τιμήστε τα φρέσκα λαχανικά, όπως το λάχανο, τον αρακά,

το καλαμπόκι, τις πιπεριές και τις πατάτες, αλλά και τα φρέ-

σκα φρούτα, όπως τις μπανάνες, τα μήλα, τα πορτοκάλια

και τα βερίκοκα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες κα-

λίου. 

6. Φροντίστε να προσλαμβάνετε άφθονα υγρά και νάτριο,

καθώς η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού και η ισορροπία

των ηλεκτρολυτών φαίνεται να αποτρέπει τις κράμπες. 

7. Αν οι κράμπες επιμένουν, επισκεφτείτε οπωσδήποτε τον

γιατρό σας καθώς μπορεί να είναι ένδειξη κάποιας σοβα-

ρότερης κατάστασης που χρειάζεται ιατρική παρέμβαση,

όπως προβλήματα στο κυκλοφορικό, προβλήματα μεταβο-

λισμού ή ορμονικά κ.λ.π.

Ίσως στους υδατάνθρακες να κρύβεται το κλειδί για την

πρόληψη των μυϊκών σπασμών. Οι μύες χρειάζονται ενέρ-

γεια για να λειτουργήσουν, και σύμφωνα μάλιστα με τις τε-

λευταίες θεωρίες για τα αίτια της κράμπας, εάν οι

συσπάσεις των μυών δεν πραγματοποιούνται ρυθμικά τότε

προκύπτει ο ενοχλητικός πόνος και η ακινησία. Οι υδατάν-

θρακες ολικής άλεσης εκτός του ότι τροφοδοτούν τους

μύες με ενέργεια, καλύπτουν σημαντικό κομμάτι των αναγ-

κών στα θρεπτικά συστατικά που έχουμε ήδη τονίσει.

Τα ισοτονικά ποτά αποτελούν μία καλή εναλλακτική για

τους αθλητές που ιδρώνουν και χάνουν ηλεκτρολύτες.

Κράμπα στην θάλασσα:

Αν πάθετε την κράμπα ενώ κολυμπάτε στα βαθιά, μην πα-

νικοβληθείτε, γυρίστε ανάσκελα και προσπαθήστε με τα δά-

χτυλα του άλλου ποδιού σας να τεντώσετε το πόδι που έχει

πάθει την κράμπα, πιέζοντάς το στην περιοχή των δαχτύ-

λων. 

Αν δεν τα καταφέρετε, κολυμπήστε αργά προς την ακτή,

σε ύπτια θέση και όλα θα πάνε καλά.

Όταν με το καλό βγείτε στην παραλία, κάντε διατάσεις στο

σημείο που έχει πάθει κράμπα ή κάντε ελαφρύ μασάζ.

Τέλος πιείτε πολύ νερό για να ενυδατωθείτε.  Αργότερα μια

ζεστή πετσέτα ή ένα ζεστό μπάνιο, μπορούν να ανακουφί-

σουν από τον πόνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν σας εκδηλώνονται κράμπες καθώς περπατάτε, υπάρχει

το ενδεχόμενο αυτές να οφείλονται σε μειωμένη αιματική

ροή στο άκρο στο οποίο σας παρουσιάζεται η κράμπα. Η

μείωση της ροής του αίματος μπορεί με τη σειρά της να

οφείλεται σε προβλήματα στις αρτηρίες των άκρων όπως

είναι, για παράδειγμα, οι αθηροσκλήρωση δηλαδή οι ενα-

ποθέσεις αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες των ποδιών.

Οι κράμπες είναι από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν

συχνά όσοι έχουν αναιμία ή χαμηλές τιμές καλίου και να-

τρίου. Γενικά εκδηλώνονται πιο συχνά σε όσους έχουν χα-

μηλό αιματοκρίτη καθώς δεν φθάνουν επαρκείς ποσότητες

οξυγόνου στους μυς. Επίσης διαταραχές στο ασβέστιο και

το μαγνήσιο μπορεί να σχετίζονται με τις μυϊκές κράμπες.

Εκδηλώνονται ακόμη σε άτομα με χρόνιες νευρολογικές

παθήσεις και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με θυ-

ρεοειδή (π.χ. υποθυρεοειδισμό). 

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr 

Μυϊκές Κράμπες. Ποιες οι αιτίες, πώς προλαμβάνονται

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις για την

πρόληψη του Σακχαρώδη

Διαβήτη στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο του Προγράμμα-

τος με θέμα: «Πρόληψη σακχαρώδη Διαβήτη με

Δωρεάν εξετάσεις στο γενικό πληθυσμό», προ-

χωρά σε πρόσκληση συμμετοχής ΌΛΩΝ.

Οι δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη και την έγ-

καιρη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη θα πραγ-

ματοποιηθούν, από τις 21 έως τις 30 Σεπτεμβρίου,

σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλή-

νης, όπως επίσης και στα Δημοτικά  Ιατρεία, αλλά

και τα ΚΑΠΗ

Πρόγραμμα εξετάσεων:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΠΗ ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ 28/9 - ΩΡΕΣ: 09:00 -13:00

ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, 27/9 -  ΩΡΕΣ: 08:30 -

11:00 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  26/9 - ΩΡΕΣ: Ο8:30-11:00
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Καλοκαιρινές δράσεις (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Σαρωνικού 

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελ-

λάδας (ΟΧΕ), σε συνεργασία με την

ομάδα Χάντμπολ του Α.Ο. Άνοιξης

(Α.Ο.Α),  διοργανώνουν την Κυριακή

27 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00

μ.μ. στο κλειστό Γυμναστήριο Άνοι-

ξης (Κανάρη 3, Άνοιξη), έναν ξεχω-

ριστό και πρωτότυπο αγώνα

χάντμπολ, με συναθλητές σ’ αυτή

την πρωτοβουλία Ολυμπιονίκες, Διε-

θνείς Αθλητές Χάντμπολ, Καλλιτέ-

χνες, Δημοσιογράφους και

Πολιτικούς.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συγ-

κέντρωση φαρμάκων, τροφίμων και

αγαθών (τρόφιμα μακράς διαρκείας,

απορρυπαντικά, χαρτικά, σχολικά

κ.τ.λ.) για το Κοινωνικό Φαρμακείο,

το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Διονύσου, αλλά και για την

Κοινωνική Κουζίνα «Ο Άλλος Άν-
θρωπος». 
Η εκδήλωση περιλαμβάνεται στην

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού,

στο πρόγραμμα «BEACTIVE», μέσω

της ΟΧΕ και υπό την αιγίδα της Γε-

νικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Συναθλητές και αρωγοί σ’ αυτήν

την πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας

τη μεγάλη τους καρδιά και το ήθος

τους, είναι, πολλοί μεγάλοι αθλητές

όπως ο Αλέξης Αλβανός (Διεθνής

Αθλητής Χάντμπολ-Ολυμπιονίκης),

ο Γιάννης Αϊβάζης (Ηθοποιός-

Αθλητής Χάντμπολ), ο Γιώργος Χει-

μωνέτος (Ολυμπιονίκης

Ποδηλασίας-Μοντέλο), η Βάσω

Μιλλούση (Πρωταθλήτρια Ενόργα-

νης Γυμναστικής),  η Λαμπρίνα Τσα-

κάλου (Διεθνής Αθλήτρια

Χάντμπολ), ο Γιώργος Μαυρωτάς

(Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης-

Βουλευτής) και συνεχίζεται η λίστα

συμμετοχών καθημερινά.

Το «εισιτήριο» για τον αγώνα θα

είναι η συμβολική προσφορά φαρ-

μάκων, τροφίμων ή ειδών πρώτης

ανάγκης στην είσοδο του γηπέδου.

Προαιρετικά θα υπάρχουν και κου-

πόνια αξίας 5€, για όσους θέλουν. 

Χαντμπολικός Αγώνας Αλληλεγγύης στον Α.Ο. Ανοιξης
«Δίνουμε πάσα στον …  “Άλλο Άνθρωπο” και βάζουμε μαζί γκολ!»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και

η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Σαρωνικού βρήκαν με-

γάλη ανταπόκριση στα παιδιά του Δήμου. Ετσι σε όλες τις

δράσεις (Διάβασμα, ζωγραφική, κρυμμένοι θησαυροί, σκάκι,

πειράματα, μουσική, κατασκευές, καλλιέργεια φυτών και

παιχνίδι κ.α.) συμμετείχαν πάνω από 280 παιδιά.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»

μαζί με άλλες 119 Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της

Ελλάδας πήρε μέρος στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2015

που για πρώτη φορά διοργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της

Ελλάδος σε συνεργασία με το δίκτυο Future Library. 

Φέτος, τις δράσεις της Βιβλιοθήκης πλαισίωσαν εκπαιδευ-

τικοί, συγγραφείς και εικαστικοί, ενώ 2 δραστηριότητες

πραγματοποιήθηκαν στη Σαρωνίδα και στον Κουβαρά.

Ακόμη 150 παιδιά συμμετείχαν στα προγράμματα δημιουρ-

γικής απασχόλησης, που διοργάνωσε ο Δήμος στα Καλύβια

και την Ανάβυσσο. Θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, γλυπτική,

γυμναστική αλλά και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους

και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας συμπεριλαμβάνονταν

στο «χαλαρό» εκπαιδευτικό πρόγραμμα της θερινής περιό-

δου, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τις

καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες με διαδραστικούς τρόπους

και κυρίως διασκεδάζοντας. 

Ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Πανευρωπαϊκού πρωταθλή-

ματος Formula Windsurfing European Festival 2015, που

διοργανώθηκε  στην Νέα Μάκρη στις 8-13 Σεπτεμβρίου. 

Στο αγώνα συμμετείχαν 48 αθλητές από 13 χώρες συμπε-

ριλαμβανομένων και του προπονητή της ομάδος windsurfing

του ΝΑΟ Κέκροψ Νικόλα Σκαρλάτου και του αθλητή Κρι-

στιάν Τριανταφύλλου.

Μέτα από 15 ιστιοδρομίες σε ανάμεικτες συνθήκες με ανέ-

μους από 10 έως 25 μιλίων ο Νικόλας Σκαρλάτος κατέ-

κτησε την 2η θέση στην γενική κατάταξη. 

Ο Κρίστιαν Τριανταφύλλου στην πρώτη του μόλις συμμετοχή

στην κατηγορία Formula Windsurfing τερμάτισε στην 3η θέση

τις κατηγορίας των νέων και στη 16η στη γενική κατηγορία.

Ο ΝΑΟ Κέκρoψ στο Formula Windsurfing  European Festival 2015

Δεύτερος ο Νίκος Σκαρλάτος στη γενική κατάταξη.

Τρίτος ο Κρίστιαν Τριανταφύλλου στους νέους.

Το Hellenic Match

Racing Tour 2015,

πιάνει... λιμάνι στη

Βουλιαγμένη!

Ο Ν.Ο.Β θα φιλοξενήσει τον 3ο

αγώνα του HMRT 2015!
Μετά την περιπλάνησή του στα παράλια

του κόλπου της Κασσάνδρας, αλλά και

τη στάση στη γραφική Παροικιά της

Πάρου, το Hellenic Match Racing Tour

2015, είναι έτοιμο να πιάσει...λιμάνι στη

Βουλιαγμένη! Ο  Ναυτικός Ομιλος Βου-

λιαγμένης, θα αποτελέσει τον 3ο και

πλέον σημαντικό σταθμό της φετινής

διοργάνωσης, καθώς όλα τα πληρώματα

θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό,

από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, με

στόχο ένα καλό πλασάρισμα ενόψει του

τελικού στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος

στο Μικρολίμανο 3 με 4 Οκτωβρίου.

Δυνατοί αθλητές οι ιστιοπλόοι αναμένε-

ται να χαρίσουν μοναδικό θέαμα και έν-

τονες στιγμές δράσης με την

αδρεναλίνη να χτυπά κόκκινο για όσους

θελήσουν να παρακολουθήσουν τις “ναυ-

μαχίες” από τον ειδικά διαμορφωμένο

χώρο στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒ.
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Τελετή έναρξης 

αθλητικής περιόδου

O Γυμναστικός Σύλλογος  ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ στα πλαί-

σια των δράσεων που διοργανώνει σε συνεργασία

με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οργανώ-

νει εκδήλωση για την τελετή έναρξης της αθλητικής

περιόδου, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και

ώρα 20:00’ στην Πνευματική Εστία Βούλας.

e-mail: info@arisvoulas.gr

Μεγάλη διοργάνωση ποδηλασία από την Ελληνική Ομο-

σπονδία Ποδηλασίας (ΕΟΠ) οργανώνεται από Παρασκευή

25 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στον

Αγιο Ανδρέα Αττικής σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων.

Πάρτε το ποδήλατό σας 

Στην φετινή διοργάνωση θα λάβουν μέρος από 40 Σωμα-

τεία, 330 μικροί αθλητές και αθλήτριες, από 8 έως 14 ετών,

των κατηγοριών Μίνι, Παµπαίδων και Παγκορασίδων, ότι

καλύτερο διαθέτουν οι ακαδημίες των ομάδων. 

Aναλυτικό πρόγραμμα Σαββατοκύριακου:

• Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

09.30: Ατομική χρονομέτρηση όλων των κατηγοριών. Εκκί-

νηση 1ου αγώνα µε Μίνι μικρά, Μίνι μεγάλα, Παμπαίδες,

Παγκορασίδες. 16.00: Αγώνας ταχύτητας, τύπου 4Χ, σε γύ-

ρους πρόκρισης για Μίνι μικρά, μεγάλα, με συμμετοχή των
32 πρώτων του αγώνα ατομικής χρονομέτρησης στα μίνι

μικρά αγόρια και μίνι μεγάλα αγόρια, καθώς και των 16

πρώτων αντίστοιχα στα κορίτσια. Όλες οι διαδρομές της

1ης αγωνιστικής θα γίνουν μέσα στις Παιδικές Εξοχές του

Αγ. Ανδρέα (εσωτερικά).

• Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

10.00: Αγώνες δεξιοτεχνίας, για κατηγορίες Μίνι μικρά,

Μίνι μεγάλα, στο Γήπεδο των Παιδικών Εξοχών. 10.30:

Αγώνας αντοχής κατηγορίας Παµπαίδων, 36,4 χλµ. (7

στροφές). Συμμετέχουν οι 60 πρώτοι της ατομικής χρονο-

μέτρησης. 10.32: Αγώνας αντοχής Παγκορασίδων, 20,8

χλµ. (4 στροφές).

Πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας ποδηλασίας

στον Αγιο Ανδρέα

Mετά από ένα μπαράζ επιτυχιών  η ομάδα basket Γ.Σ. Λαυ-

ρίου του Δήμου Λαυρεωτικής αγωνίζεται πλέον στην Α1

Εθνική κατηγορία ανδρών, μαζί με ιστορικές και μεγάλες

ομάδες όπως, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ κ.α.,  

Για την τεράστια αυτή επιτυχία, ο Δήμος απευθύνει θερμά
συγχαρητήρια στη διοίκηση της ομάδας, στον προπονητή
Χρήστο Σερέλη που με  επιμονή και ζήλο δουλεύει για την

άριστη απόδοσή της, στους παίκτες για την προσωπική και
σκληρή προσπάθεια, αλλά και σε όλους τους φιλάθλους
που είναι εκεί και την στηρίζουν αδιάκοπα όλα αυτά τα χρό-
νια. Αυτή η διάκριση αγκαλιάζεται από όλο το Δήμο, καθώς
η ομάδα είναι ο λόγος που το όνομα του Λαυρίου, ακούγε-
ται και πάλι παντού, από τις ταβέρνες και τα τοπικά μαγα-
ζιά, μέχρι τα ειδησεογραφικά και αθλητικά blogs εθνικής
εμβέλειας, αποσπώντας σχόλια περηφάνιας και επαίνων.
Από τον επόμενο μήνα  και επίσημα η ομάδα μπάσκετ θα

λάβει τη μορφή της ΚΑΕ – ΚΑΕ Γ.Σ. Λαυρίου- ανοίγοντας

το δρόμο για το διαμοιρασμό 10.000 μετοχών. Στόχος της

ΚΑΕ Γ.Σ. Λαυρίου, θα είναι η πώληση αυτών των μετοχών

στους κατοίκους του Δήμου (10 ευρώ/ μετοχή), έτσι ώστε

να δημιουργηθεί μια λαϊκή βάση  στο μετοχικό κεφάλαιο

των  240.000 ευρώ, με συμμετοχή δημοτών  της Λαυρεωτι-

κής στο 40% και το 10% στον Ερασιτέχνη, πετυχαίνοντας

έτσι την απόκτηση κεφαλαίου 50%, κάτι που θα διασφαλί-

σει ότι η ομάδα δεν θα μπορεί να πέσει στα χέρια ξένου

ιδιώτη. Αυτή είναι και η πρόθεση της διοίκησης, να κρατή-

σει δηλαδή η ομάδα την εντοπιότητα της και να εμπλουτι-

στεί και με άλλους ταλαντούχους παίκτες από την

ευρύτερη περιοχή του Δήμου, όπως είναι και η πλειοψηφία

των παιδιών που την απαρτίζουν. 

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρ-

κείας, τα οποία μπορεί κάποιος να προμηθευεί στις εγκα-

ταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαυρίου, στις τιμές

των: 120, 150, 270 και 350 ευρώ.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς

στην ανοιχτή συγκέντρωση 18/9 στο Παλαιό Μηχανουργείο

ανακοίνωσε έργα ύψους 100.000 ευρώ, για βελτίωση των

συνθηκών προπόνησης των αθλητών.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ.

Μετά από παραίτηση του Πλακαντωνάκη Σταύρου από τη

θέση του Προέδρου του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, που έγινε

αποδεκτή από το Δ.Σ., η νέα σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος: Σιδερόπουλος Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος Α’: Πέτροβιτς Νατάλης

Γενικός Γραμματέας: Πάσσας Παναγιώτης

Ειδικός Γραμματέας: Γαβαλάκης Μάρκος

Ταμίας: Χρυσοσπάθης Σταύρος

Γενικός Αρχηγός: Χρυσοσπάθης Σταύρος 

Υπεύθυνος Πινγκ-Πονγκ: Πλακαντωνάκης Σταύρος

Μέλη: Παπαδήμας Δημήτρης, Μακρής Άγγελος, Καρατζάς

Πρόδρομος, Σταθάκης Ηλίας, Τρίπου Ρούλα

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Πλα-

καντωνάκη Σταύρο, για τη μακροχρόνια προσφορά του

στο Σύλλογο και τον καλεί να συνεχίσει την ενεργό

δράση  του και στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

Ρυθμική και ενόργανη γυμναστική,

μπάσκετ

Tae Kwon Do, Τένις

Λ.Γέρακα & Ηρακλειάς

Τηλ./ΦΑΞ: 2106615412

Kαθημερινά 15:00 – 22:00

Σάββατο: 09:00-13:00

2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

Πρόγραμμα κολύμβησης παιδιών, ενη-

λίκων, κοινού

Γαργηττού & Μιλτιάδου

Τηλ./ΦΑΞ: 2106615645

Δευτέρα 14:00 – 21:00, τις υπόλοιπες

ημέρες 07:00-21:00

Σάββατο: 09:00-13:00

3ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

Ποδόσφαιρο

Έκτορος & Τερψιχόρης

Τηλ./ΦΑΞ: 2106016024

Ώρες: 16:00 – 19:30

4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

Γυμναστική ενηλίκων

Ακαδημία χειροσφαίρισης

Βόλεϊ

Όργανα γυμναστικής

Αγ.Ιωάννου Θεολόγου & Δερβενα-

κίων, Τηλ./ΦΑΞ: 2106047708

Ώρες: καθημερινές 16:00-22:30, Σάβ-

βατο: 09:00-13:00

Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης /Γή-

πεδο Ποδοσφαίρου  Γ.Δέδες

Μπάσκετ, Βόλεϊ, τένις, ποδόσφαιρο,

Tae Kwon Do, ΤΠΥΕΑ

Ρυθμική, ενόργανη γυμναστική, γυ-

μναστική ενηλίκων

Στίβος – παιδιά δημοτικού,

Υποψ.ΤΕΦΑΑ, Ενήλικες

Κλειστό Κάντζας Παλλήνης

Μπάσκετ

Βόλεϊ

Γυμναστική ενηλίκων

Πληροφορίες & εγγραφές

Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης

Λ.Μαραθώνος, Τηλ.: 2106032245, 

ΦΑΞ: 2106030475

Ώρες: καθημερινές 09:00 – 20:00 /

Σάββατο 09:00 – 14:00

www.pallini.gr www.kedp.gr

Αθλητικά προγράμματα στο Δήμο Παλλήνης

Στην Α1 Εθνική η ΚΑΕ Γ.Σ. Λαυρίου

Πανευρωπαϊκό Κύπελλο

Πρωταθλητών Συλλόγων

Στίβου Νέων - Νεανίδων 

Συναρπαστική και αξιόλογη η συμμετοχή των κορι-

τσιών του ΑΜΕΙΝΙΑ στο European Champion Clubs Cup

Track & Field Junior, που διεξήχθη στις 19/9/2015 στη

Λεϊρία της Πορτογαλίας, όπως μοναδική και η αγωνι-

στική εμπειρία από αυτή τη διοργάνωση.

Το αποτέλεσμα ευχαρίστησε και δικαίωσε τις αθλή-

τριες του Αμεινία, που στάθηκαν ισάξια πλάι σε αθλή-

τριες συλλόγων με πολυετή παράδοση και αθλητικές

υποδομές, όπως της Ολλανδίας, της Ελβετίας, της Ιρ-

λανδίας, της Εσθονίας και της Φιλανδίας.
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