
Αρχή παιδείας η των ονομάτων επίσκεψις
Αντισθένης

Οι διεφθαρμένοι πολιτικοί είναι δυσφήμιση για το
υπόλοιπο 10% (των πολιτικών)

Κίσινγκερ

[Το παρόν άρθρο αποτελεί απόσπασμα ομιλίας μου με

θέμα «Πολιτική και Πολιτισμός», που

πραγματοποίησα την περασμένη Πέμπτη

25/2, σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Γλυ-

φάδα, μετά από ευγενική πρόσκληση του

“Αττικού Πνευματικού Ομίλου”. 

Κυριολεκτικά, αποτελεί το πρώτο μέρος

της ομιλίας προσαρμοσμένο στην έντυπη

απόδοση]

Φαινομενικά το ερώτημα “τι είναι πο-

λιτική” είναι πιθανόν αδιάφορο ή θε-

ωρείται αυτονόιητη ως έννοια.

Δεν είναι όμως έτσι. Είτε από «αθώα» παρερμηνεία,

είτε από βαθμιαία μετάπτωση (αλλαγή σημασίας),

στη διαδρομή του χρόνου, είτε από σκοπούμενη πα-

ραχάραξη, όπως είχε επισημάνει ήδη ο Θουκυδίδης

(«ιστορία», Γ, 82,4) με τη γνωστή φράση «Και την ει-
ωθυίαν  αξίωσιν (καθιερωμένη σημασία) των ονομά-
των εις τα έργα αντήλλαξαν, τη δικαιώσει» (για να

δικαιολογηθούν), η λέξη έχει παρερμηνευθεί και της

αποδίδεται διάφορο, κατά περίπτωση περιεχόμενο.

Τα κοινά λεξικά αποδίδουν, ως εννοιλογικό περιεχό-

μενο, πάνω - κάτω “την τέχνη ή την επιστήμη της

διακυβέρνησης του κράτους”1 (κατ’ επέκταση και “ο

τρόπος χειρισμού” ορισμένου αντικειμένου, ή υπο-

θέσεως).

Εμείς, προσεγγίζοντας τον Αριστοτέλη περισσό-

τερο, και μετά από ενδελεχή εξέταση «επίσκεψη»

του ονόματος θα αποδώσουμε τον όρο ως εξής: Πο-

λιτική σημαίνει την περί των πραγμάτων της πό-

λεως – της πολιτείας – του κράτους, ενασχόληση,

που αποσκοπεί στο κοινό καλό. Στην ευζωΐα και την

πρόοδο της κοινωνίας των πολιτών (των οποίων κα-

θοριστική ιδιότητα είναι η συμμετοχή τους στην

κρίση και στην εξουσία) «ο πολίτης ουδενί των
άλλων ορίζεται μάλλον ή του μετέχει κρίσεως και
αρχής». (Αριστ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ).         Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Πολιτική
Τί είναι;

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Tί συμβαίνει στη  
Μητρόπολη Γλυφάδας,

Ελληνικού, 3Β;

“Αποκριά στους Δήμους” 
Σελίδες 4, 5

Ο Δήμος Κρωπίας 
απέρριψε την εγκατάσταση

κεραιών
Σελίδα 6

Οχι είπε η Κερατέα στην
επέκταση του 

Επιχειρηματικού Πάρκου
Σελίδα 7

Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, 

επιζεί νομίζω μέσα από 

διαδοχικά θαύματα!
Νίκος Καζαντζάκης

1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

Προσωρινοί Κτηματολογικοί
Πίνακες για τρείς Δήμους:

3Β, Κορωπί και Μαρκόπουλο

Σελίδα 24

Σελίδα 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Κοιτάξτε τώρα, ποια είναι η σύγχρονη αντίληψη περί

την πολιτική, όπως διατυπώνεται σε συγγράμματα

Αμερικανών, κυρίως, πολιτικών επιστημόνων και κα-

ταγράφεται στο “Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών” της

UNESCO: Ο όρος “πολιτική” σημαίνει τις διαδικασίες
εκείνες της ανθρώπινης δράσεως, με τις οποίες συν-
τελείται ή ρυθμίζεται ο ανταγωνισμός, σύγκρουση
(conflict), που αφορά από το ένα μέρος το κοινό
αγαθό (common good) και από το άλλο μέρος στα
συμφέροντα των ομάδων, διαδικασίες που συνεπά-
γονται πάντοτε τη χρήση ή τη διεκδίκηση της εξου-
σίας (power)».
Κι αυτή είναι η «ήπια» εκδοχή. Υπάρχουν όμως και

πιο «ρεαλιστικές» και σκληρές απόψεις. Έτσι ο V.O.

Key jr, Πολιτ. Επιστήμονας και καθηγητής στο Yale και

στο Χάρβαρντ, ορίζει την πολιτική ως «συμπεριφορά
που αποβλέπει στην εξουσία – την ισχύ (power)! Η
πολιτική, λέει, «ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέ-
σεις της υπεροχής, της επιβολής, της υπαγωγής, της
κατεξουσιάσεως και της υποταγής (submission), με-
ταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων. Αυτό που εν-
διαφέρει είναι η πρόσκτηση και διατήρηση της
πολιτικής ισχύος».
Βέβαια, όλα αυτά, καταφανώς δεν έχουν καμιά σχέση

με την Αριστοτέλεια αντίληψη περί κοινωνίας πολι-

τών με σκοπό την ίδρυση ενός κράτους δικαίου και

την επιδίωξη για μια καλύτερη ζωή.

Αλλά δεν είναι μόνον τα «ιδανικά» του Αριστοτέλη.

Είναι και τα «υπαρκτά» του Ισοκράτη για την Αθήνα

και του Ξενοφώντα για την πολιτεία των Λακεδαιμο-

νίων. Λέει ο τελευταίος, για τους Σπαρτιάτες – αν και

Αθηναίος – «ού γαρ εσθήτος πολυτελεία, αλλά σώ-
ματος ευεξία κοσμούνται»2.
Ούτε πάλι θα έπρεπε να μαζεύουν χρήματα για ν’

αγοράζουν πολυτελή ρούχα, γιατί δεν καμαρώνουν

γι’ αυτά, αλλά για την ευεξία του σώματος.

Φαντάζεστε τι θα σήμαινε αυτό στην εποχή μας, σε

περίπτωση επανόρθωσης της κλίμακας αξιών;

Οι νέοι μας, και οι μεγαλύτεροι, βεβαίως δεν θα προ-

σπαθούσαν να διακριθούν και να «αναγνωρισθούν»

κοινωνικά μέσω ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, ενός

Rolex κ.λπ., αλλά με τη σωματική τους ρώμη – ευεξία

και την καλλιέργεια του πνεύματος και της μόρφωσης

του χαρακτήρα τους, όπως παραστατικά περιγράφει

ο Ισοκράτης στον «ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ» του, επ’ ευκαιρία

της 100ής Ολυμπιάδας το 380 π.Χ. : «...εκείνοι που
ανατρέφονται εξ’ αρχής ως ελεύθεροι άνθρωποι, δεν
ξεχωρίζουν από (...) τον πλούτο τους και τα παρό-
μοια προσόντα, αλλά δείχνουν τι αξίζουν περισσό-
τερο (μάλιστα) με τους λόγους τους, που αποτελούν
(...) το καλύτερο πειστήριο της παιδείας και της μόρ-
φωσης του καθενός μας. [...]
Και για να έρθω και στο σκοπίμως παρερμηνευμένο

απόσπασμα του Ισοκράτη: «Η πόλη μας, λέει,  ξεπέ-
ρασε τόσο πολύ τους άλλους, ως προς τη σκέψη (το
φρόνημα) και το λόγο, ώστε οι μαθητές της έγιναν
δάσκαλοι των άλλων και έκανε το όνομα των Ελλή-
νων να χρησιμοποιείται όχι (τόσο) ως προσδιορι-
σμός της καταγωγής, όσο του καλλιεργούμενου
πνεύματος. Και ονομάζονται έτσι Έλληνες περισσό-
τερο εκείνοι που μετέχουν της ημετέρας παιδεύ-
σεως, παρά λόγω της φυσικής καταγωγής».
Ας κλείσω όμως, με την πυκνή και περιληπτική, βε-

βαίως «επίσκεψη» της πολιτικής, με την επιγραμμα-

τική φράση, πάλι του Ισοκράτη:

«Και τέτοια “πολιτική συνείδηση” είχαν - οι σύγχρο-
νοί του – ώστε δεν ανταγωνίζονταν μεταξύ τους
ποιος θα επικρατήσει εξοντώνοντας τους άλλους,
για να πάρουν την εξουσία, αλλά ποιος θα προσφέ-
ρει επωφελέστερα τις υπηρεσίες του στην πατρίδα
(πόλη)”.

Τ’ ακούτε, κύριοι – ες πολιτικοί της σύγχρονης Ελλά-
δας;
Αυτή είναι πολιτική: Η ευγενής άμιλλα - όχι ο χυ-

δαίος ανταγωνισμός - για την επωφελέστερη υπηρε-

σία προς την πατρίδα. Για την επωφελέστερη για το

Λαό διαχείριση των κοινών πραγμάτων (χρημάτων),

επιδιώξεων και αξιών, για την πατρίδα.

Κι επειδή (σχεδόν) ΟΛΟΙ είμαστε υπερήφανοι που εί-

μαστε Έλληνες - και δικαίως - δεν πρέπει να ξεχνάμε

ότι αυτή η υπερηφάνεια δεν είναι για να καμαρώ-

νουμε μόνον. Συνεπιφέρει και μεγάλες ευθύνες και

υποχρεώσεις: Να φανούμε αντάξιοι της κληρονομιάς

μας, αν όχι και καλύτεροι. Εκείνο το  “Άμες δέ γ’ εσό-

μεθα πολλώ κάρρονες” (Εμείς θα γίνουμε καλύτεροι)!

Οσο για τους πολιτικούς μας, παραπέμπω στο ρηθέν

του γνωστού Κίσσινγκερ3. «Οι διεφθαρμένοι πολιτικοί

(και οι ακατάλληλοι, θα πρόσθετα) δυσφημούν το

υπόλοιπο 10%(!) των πολιτικών».

―――――――――
1. Λεξικά Δημητράκου, Πυρσού, Μπαμπινιώτη.

2. Ξενοφώνος: Λακεδαιμονίων Πολιτεία 7, 1-6 Εκδόσεις Ζήτρος

(σελ. 46).

3. Κίσσινγκερ: Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ - καθηγητής, πολιτικός

Ξεμπλοκάρουν οι Απολλοτριώσεις
Ερασίνου Σελ. 7

Το “μέτρον” και η “νηστεία”  γιάννης

κορναράκης Σελ. 8

Βουλευτής δύο ημερών με 10.000
μηνιαίως!!! Σελ. 9

Η μοίρα τους και η ...μοίρα μας  Ηλέ-

κτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Ενα ωραιότατο τέλος!”  Φαίδρα Φραγκο-

μανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

“Ρώτησε, Φαντάσου, Σχεδίασε” στο

4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας Σελ. 9

H A.KI.BBB ανασυντάσσεται Σελ. 13

“Παράλληλο πρόγραμμα” στην Αυ-
τοδιοίκηση Σελ. 16

Εκ Βακχισμού άρχεσθαι & Καρναβα-
λισμού παύεσθαι Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Να απαγορευθεί η πώληση ζώων
συντροφιάς Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Πολιτική, τί είναι;

Συνεδριάζει το Κορωπί 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας καλείται στην 6η  τακτική

δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατά-

στημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47), την 29η Φεβρουαρίου 2016

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη

απόφασης επί 18 θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Στον “αέρα” οι Δήμοι 

χωρίς προϋπολογισμούς
Φεύγει και ο Φεβρουάριος και πολλοί Δήμοι βρίσκονται με-

τέωροι, να μη μπορούν να εκτελέσουν ακόμη και τις πιο

απλές εργασίες, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανέλεγ-

χος των προϋπολογισμών τους από την Αποκεντρωμένη

Διοίκηση!

Αυτό, ιδιαίτερα, σε μια περίοδο που οι Δήμοι έχουν επι-

φορτιστεί μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων με υψηλό οικονο-

μικό βάρος και με το τεράστιο πρόβλημα του

μεταναστευτικού κύματος, που πάλι πέφτει στους “ώμους”

τους, γίνεται τεράστιο πρόβλημα.

Ακόμη και το μικρότερο έργο (του κλεισίματος μιας λακ-

κούβας) αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Και δεν είναι μόνο ένας Δήμος· είναι περίπου το 70%! 

«Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθυστερεί υπέρμε-
τρα και πέρα από κάθε λογικό, χρονικό όριο, τις εγκρίσεις
των Δημοτικών Προϋπολογισμών. Με αυτή τη δυσλειτουρ-
γία της, δημιουργεί τεράστια προβλήματα, στην ομαλή λει-
τουργία των Δήμων, αφού στην πράξη, δεν μπορούν να
κάνουν τις αναγκαίες δαπάνες, για την εξυπηρέτηση των
συμπολιτών μας!», δήλωσε στο epoli.gr ο Δήμαρχος Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Μεθενίτης κάνοντας έκ-

κληση προς  τις προϊστάμενες Αρχές:

«Κάνω μια ύστατη έκκληση, για την επιτάχυνση των σχε-
τικών διαδικασιών, ώστε όλες οι Δημοτικές Αρχές, να
έχουν έγκαιρα στα χέρια τους, το βασικό και απαραίτητο
εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής τους!».
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Η αίθουσα του Vive Mar φάνηκε “μικρή” για να υπο-

δεχτεί τους πάρα πολλούς προσκεκλημένους της δη-

μοτικής παράταξης “Δημοτική Βούληση Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης”, την Κυριακή 21/2. 

H “Δημοτική Βούληση” έκοψε την παραδοσιακή πρω-

τοχρονιάτικη βασιλόπιτα παρουσία των υποψηφίων

συμβούλων της, μελών και φίλων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή στιγμιότυπων

από τη δράση του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου

και επικεφαλής της Δημοσθένη Δόγκα.

Μία δράση που δεν είχε να κάνει μόνο με τα δημοτικά

(παραστάσεις στα δημοτικά συμβούλια, παρεμβάσεις

και προτάσεις), αλλά και δράσεις σε όλα τα επίπεδα

του κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι.

Με διεκδικητικές παρεμβάσεις και σημαντικές ημερί-

δες σε όλη την Αττική με ποικίλα θέματα.

Ο Δημοσθένης Δόγκας με τη “Δημοτική Βούληση”

έχει μία μόνιμη παρουσία στον πολιτισμό, στην παρά-

δοση, στον αθλητισμό, με μεγάλες διοργανώσεις της

ίδιας της παράταξης.

Η ανασκόπηση του 2015 ανέδειξε τη χρονιά που πέ-

ρασε, για τη “Δημοτική Βούληση” και το Δημοσθένη

Δόγκα, ως μια πολύ παραγωγική και δυναμική χρονιά,

που άφησε σημαντικές παρακαταθήκες για το μέλ-

λον. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δημοσθένης Δόγκας

σημείωσε ότι η Δημοτική Βούληση είναι πλέον μια με-

γάλη οικογένεια στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, που φιλοδοξεί να δίνει βήμα, δημοκρατικά, σε

κάθε δημότη. «Μόνο αν παραχωρούμε σε εσάς το μι-
κρόφωνο που μας προτιμήσατε και προωθήσατε με
την ψήφο σας, τιμάμε την αποστολή μας ως αιρετοί
του Δήμου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημοσθένης

Δόγκας, ευχόμενος στους παρευρισκόμενους μια

καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα. 

Στη συνέχεια, ο πρεσβύτερος Αντώνιος Χρήστου, εκ-

προσωπώντας τη Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού,

Βούλας Βουλιαγμένης Βάρης, ευλόγησε τη βασιλό-

πιτα και έκοψε τα πρώτα κομμάτια. 

Χαιρετισμό απηύθυναν στους παριστάμενους ο Αντι-

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Δημήτρης Κιούκης, η τ. Αντιδήμαρ-

χος και νυν Δημοτική Σύμβουλος των 3Β, Μαρία Σίνα,

η Δημοτική Σύμβουλος Γλυφάδας και Πρόεδρος του

Συλλόγου Μικρασιατών Γλυφάδας, Μαίρη Παπάζο-

γλου, αλλά και η τέως Αντιδήμαρχος Βάρης, Δήμητρα

Σουτόγλου. 

Το παρών έδωσε και ο τ.  Αντιδήμαρχος και νυν Δη-

μοτικός Σύμβουλος ΒΒΒ, Δημήτρης Μπελετσιώτης.

Παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι συλλόγων και

φορέων από όλο το Δήμο.

Η βασιλόπιτα της “Δημοτικής Βούλησης”

Πλούσια η δράση του Δημοσθένη Δόγκα

“Τα μεγάλα ψέματα
του μικρού Ερμή”

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 6.30 μ.μ.

στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18,

δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα)  θα δοθεί η  θε-

ατρική παράσταση για παιδιά με τίτλο “Τα μεγάλα
ψέματα του μικρού Ερμή” που παρουσιάζει η Ομάδα

Κοπέρνικος. 

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική μουσικοθεατρική πα-

ράσταση η οποία “ανέβηκε” για δύο χρονιές στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθηνών και την παρακολούθησαν

25.000 θεατές. Δημιουργοί είναι ο Άγγελος Αγγέλου

και η Έμη Σίνη, βραβευμένοι με 1ο Κρατικό Βραβείο

Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου. Παίζουν:

Ελισσαίος Βλάχος και Προμηθέας Νεραττίνι-Δοκιμά-

κης.

Το έργο μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συνέ-
πεια των πράξεών μας, αλλά και τις συνθήκες που
επιτρέπουν στο ψέμα να ανθίσει. Κεντρικός άξονας
της πλοκής είναι το ψέμα και μερικές από τις πτυχές
του: η πλάνη, η απόκρυψη, η υπερβολή και η παρα-
ποίηση. Από πού πηγάζει η ανάγκη για το ψέμα;
Ποιες επιθυμίες ικανοποιεί; Δίνει λύση στα προβλήματα ή τα σκεπάζει κρύβοντάς τα προσωρινά; Κύρια συ-
στατικά της παράστασης είναι το χιούμορ, η χειμαρρώδης δράση, η φαντασία και τα παιχνίδια.
Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και έχει διάρκεια 1 ώρα. 

Η είσοδος είναι δωρεάν. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδρομή του ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο

οποίος παραχώρησε την αίθουσα και με την ευγενική χορηγία της οικογένειας Δημοσθένη Δόγκα. 

Υποστηρικτής, η εταιρεία petit catering.
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Η Όπερα της Πεντάρας

Το πασίγνωστο αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ ανε-

βαίνει από τις 24 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Παλλάς. Τη σκη-

νοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Γιάννης Χουβαρδάς,

ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Χρή-

στος Λούλης (Μακχήθ), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Κυρία

Πήτσαμ), Άγγελος Παπαδημητρίου (Κύριος Πήτσαμ), Λυδία

Φωτοπούλου (Τζέννυ), Νίκος Καραθάνος (Αφηγητής, Αστυ-

νόμος Μπράουν), Νάντια Κοντογεώργη (Πόλλυ) και Κίκα Γε-

ωργίου (Λούσυ). Τον πολυπληθή θίασο πλαισιώνει με τις

διάσημες τζαζ μελωδίες του Κουρτ Βάιλ, δωδεκαμελής ορ-

χήστρα. 

Υιοθετώντας στοιχεία

από το μιούζικαλ, τη

σάτιρα, την κωμωδία

και την επιθεώρηση, «Η

Όπερα της Πεντάρας»

αποτελεί ένα μοναδικό

θεατρικό είδος από

μόνη της. Σε αυτό το

ανέβασμα, ο Γιάννης

Χουβαρδάς επιχειρεί να

αναδείξει την καθαρό-

τητα και την ψυχαγωγική δύναμη που συνθέτουν τον κόσμο

του έργου. Για να το πετύχει μεταχειρίζεται σκηνοθετικά

έναν καταιγιστικό ρυθμό σε συνδυασμό με τις γρήγορες, κο-

φτές κινήσεις των ηθοποιών. Ο σβέλτος, ειρωνικός λόγος

και η διεγερτική μουσική της παράστασης, ολοκληρώνουν

το εκρηκτικό ύφος της «Όπερας».

Το σκηνικό της παράστασης είναι ένας ενιαίος χώρος όπου

ξετυλίγεται ολόκληρη η σκοτεινή πλευρά της αστικής ζωής

μιας μεγαλούπολης. Η κοινωνία της «Όπερας» είναι παρα-

δομένη στην κρίση και την παρακμή, μαστίζεται από τη βία

και τη διαφθορά, και όλα γίνονται για το χρήμα. Ζητιάνοι και

πόρνες, εγκληματίες και αστυνομικοί, μικρά και μεγαλύτερα

αφεντικά, προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντά τους

χωρίς ηθικούς φραγμούς, αντιμετωπίζοντας τη ζωή σαν μια

επιχείρηση που έχει αποκλειστικό στόχο το κέρδος. Στο

τέλος όμως, αυτό που αναδεικνύεται είναι το ερώτημα: Τι

είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιάς

τράπεζας;       Τζωρτζίνα Καλέργη

Διήμερη εκδρομή

Λάρισα - Καρναβάλι Τυρνάβου

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη

Βούλας, οργανώνει διήμερη εκδρομή στη Λάρισα -

Καρναβάλι Τυρνάβου - Μπουράνι Καθαρής Δευτέ-

ρας, την Κυριακή 13 και Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Αναχώρηση από την οδό Σωκράτους (φούρνος

Στεργίου). Διαμονή στο ξενοδοχείο Imperial 5*.

Τιμή κατ΄άτομο σε δίκλινο 75 ευρώ, σε μονόκλινο

110 ευρώ, σε τρίκλινο 65 ευρώ. Περιλαμβάνει μετα-

φορά, διανυκτέρευση, πρωινό σε μπουφέ.

Κρατήσεις απαραιτήτως μέχρι 26 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962

Ο Δήμος Κρωπίας διοργανώνει και

φέτος τη μεγάλη αποκριάτικη παρέ-

λαση, την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ, στις

4 το απόγευμα, με τον τίτλο “ΜΟΥ-
ΣΟΥΝΕΣ 2016” (η λέξη είναι βενέ-

τικη, σημαίνει «μάσκες»). Οι

δηλώσεις συμμετοχών ομάδων πολι-

τών, σχολείων και συλλόγων συνεχί-

ζονται. Kάθε καρναβαλική ομάδα/σχολείο

μπορεί να επιλέξει κάποιο θέμα. Όμως,

λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθη-

κών και επειδή είναι αρχή του Δήμου μας

να μην επιβαρύνουμε οικονομικά τους

συμπολίτες μας, όποιοι λάβουν μέρος

μπορούν να είναι ντυμένοι με οποιαδή-

ποτε στολή που ήδη έχουν ή οτιδήποτε

αποκριάτικο αξεσουάρ. Σημαντικό είναι να

μην υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι,

ή άλλα επικίνδυνα υλικά.

Δηλώστε συμμετοχή στο e-mail : ad-

malliou@gmail.com ή απευθείας να προ-

σέρχονται στο γραφείο Διοίκησης του

ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ (Δημαρχείο, 3ος όρο-

φος, καθημερινά,  ώρες 09:00-14:00). 

Η έναρξη της αποκριάτικης παρέλασης θα

γίνει στις 16:00 από την περιοχή της Ανά-

ληψης και τελικό προορισμό τον προαύ-

λιο χώρο του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου

όπου θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι,

για μικρούς και μεγάλους. Eκπλήξεις

ετοιμάζoyn η Δημοτική Φιλαρμονική του

Σφηττός όσο και ομάδες μελών των ΚΑΠΗ

που φέτος αναμένεται να ηγηθούν της

αποκριάτικης παρέλασης ενώ  μέλη των

θεατρικών ομάδων του Σφηττός θα ενι-

σχύσουν το πρόγραμμα.

Όλες οι ομάδες θα είναι έτοιμες στις

15:45 απέναντι από την Ανάληψη. 

“Μουσούνες” στο Κορωπί

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την επική σάτιρα των αδελ-

φών Κοέν «ΧΑΙΡΕ ΚΑΙΣΑΡ!» και τις νέες περιπέτειες της

Μπάρμπι, στη μεταγλωττισμένη ταινία κινουμένων σχε-

δίων «Barbie & οι Μυστικοί Πράκτορες», από Πέμπτη, 25

Φεβρουαρίου, έως και την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016. 

Γενική είσοδος: 7 €.

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

«BARBIE & ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» (μεταγλωττι-

σμένη).  Προβολές: 5.30 μ.μ.

«ΧΑΙΡΕ, ΚΑΙΣΑΡ!» HAIL, CAESAR!

Προβολές: 7.0 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Ο Eddie Mannix δουλεύει σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούν-
τιο του Χόλιγουντ της δεκαετίας του '50, με «ειδική αποστολή»,
να διατηρεί «καθαρή» την εικόνα των λαμπερών ηθοποιών και τα
«άπλυτά» τους, στην «αθέατη πλευρά». ....

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

Η νέα δημοτική αρχή εγκαινίασε το

2015 το ενιαίο καρναβάλι του Δήμου

Σαρωνικού, το οποίο κάθε χρόνο θα

φιλοξενείται σε μια διαφορετική Δη-

μοτική Ενότητα. 

Φέτος, οι εκδηλώσεις θα πραγματο-

ποιηθούν το Σαββατοκύριακο 5 και 6

Μαρτίου 2016, στα Καλύβια, συνδυά-

ζοντας το παραδοσιακό και το σύγ-

χρονο στοιχείο. Ο Δήμος Σαρωνικού

και το Νομικό Πρόσωπο «Αριστόδι-

κος» έχουν επιμεληθεί ένα πλούσιο

πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους,

με διαδραστικές δραστηριότητες, μου-

σικοχορευτικές παραστάσεις, εκπλή-

ξεις και πάνω απ’ όλα πολύ κέφι. 

Ξεκινώντας από το Σάββατο, 5 Μαρ-

τίου στις 11:00 στην Κεντρική Πλα-

τεία των Καλυβίων οι μικροί φίλοι θα

διασκεδάσουν με φουσκωτά, face

painting και ανιματέρ. Επιπλέον, το

Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων

θα παρουσιάσει χορούς και δρώμενα

της αποκριάς, ενώ δε θα λείψει και το

καθιερωμένο γαϊτανάκι. 

Το απόγευμα του Σαββάτου 5/3 στις

18:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου στα Καλύβια μια ειδική εκδή-

λωση με μουσική και χορό από όλη τη

Μεσόγειο. Τα Καλύβια υποδέχονται

τις αδελφοποιημένες πόλεις της

Μέσα Γειτονιάς από την Κύπρο, τη

Villa Castelli και το Crispiano από την

Ιταλία και πλημμυρίζουν το αμφιθέα-

τρο με ήχους, χρώματα και εικόνες

της Μεσογείου και της κοινής πολιτι-

στικής μας κληρονομιάς. 

Την Κυριακή της Απόκρεω, 6 Μαρτίου

στις 11:00 η Μεγάλη Καρναβαλική

Παρέλαση ξεκινά από την Λεωφόρο

Ρήγα Φεραίου, κατακλύζει με κέφι,

χαρά, φαντασία, πολύχρωμα κοστού-

μια και ανεξάντλητα χαμόγελα τους

θεατές και καταλήγει στο Δημαρχείο

Καλυβίων. Την παρέλαση απαρτίζουν

μαθητές των Σχολείων του Δήμου, γο-

νείς και δάσκαλοι, Σύλλογοι και φο-

ρείς, ενώ, για πρώτη, φορά ο Δήμος

φιλοξενεί και άρματα. 

Στις 13:00 μπροστά στο Δημαρχείο

στήνεται το μεγάλο πάρτυ λήξης. Οι

μαθητές του Α΄ Γυμνάσιου Καλυβίων

παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη μουσικο-

χορευτική παράσταση. Αμέσως μετά

Dj αναλαμβάνει να απογειώσει τη δια-

σκέδαση. 

Καρναβάλι στα Καλύβια

«Χαίρε Καίσαρ!» - «Barbie & οι Μυστικοί Πράκτορες»

στο κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

Aποκριάτικος

χορός

O Επιμορφωτικος Σύλλογος

Βάρης καλεί στον αποκριάτικο

χορό (μασκέ) την Παρασκευή 11

Μαρτίου στις 9 το βράδυ στην

ταβέρνα «Τσολιάς»  (Λεωφ.

Βάρης 45 Βλάχικα).

Μουσική, εκλεκτοί μεζέδες και

άφθονο κρασί

Για προσκλήσεις  

Χρ. Ριφιώτης 6944308718

Χαρά Τριβιζά 6974438277
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«Σε ποιο τυχερό παιδί θα
πέσει το φλουρί; 

Σάββατο 27.2 και ώρα 12:00, το Βι-

βλιοχαρτοπωλείο Πρόφη καλωσορίζει

το νέο χρόνο και με χαρά προσκαλεί

όλους στην κοπή της Πρωτοχρονιάτι-

κης Πίτας  με τον πιο όμορφο και παρα-

δοσιακό τρόπο μοιράζοντας χαρά σε

όλα τα παιδιά και στους γονείς τους

εκείνη την ημέρα. Το Βιβλιο - χαρτοπω-

λείο Πρόφη θα προσφέρει στο παιδί που

θα βρει το φλουρί… και πολλά πολλά

δώρα στα υπόλοιπα παιδιά.

“Ταξίδι μέλιτος”

Κυριακή 28.2 και ώρα 6.00 παρουσιά-

ζεται το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη

“Ταξίδι μέλιτος”, Εκδόσεις Πατάκη

O πρόεδρος των Κρητών Μεσογείων

«Ψηλορείτης» Κώστας Κατσανεβάκης

και ο Γιώργος Πρόφης, της Αθλητικής

Προοπτικής Κορωπίου θα συνομιλή-

σουν με τον συγγραφέα και το κοινό

θα απευθύνει ερωτήσεις. 

Η εκδήλωση γίνεται στο Δημαρχείο

Κορωπίου (λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου

47, Κορωπί Αττικής).

Ημέρα της ΓΥΝΑΙΚΑΣ στο “ΟΑΣΙΣ”

ΕΓΚΑΡΔΙΩΣ προσκαλείστε την Τρίτη 8 Μαρτίου και

ώραν 7 μ.μ στο ξενοδοχείο «ΟΑΣΙΣ», Λ. Ποσειδώνος

27, Γλυφάδα), για να εορτάσουμε την ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥ-

ΝΑΙΚΑΣ σε μια βραδιά διδακτική και διασκεδαστική

συγχρόνως. 

Θα πραγματοποιηθούν α) για την Ιστορία της Γυναίκας

ομιλία με θέμα: Mater Dolorosa (Μητέρα Πονεμένη), β)

Ανάλυση κειμένου και αγγειογραφίας με τίτλο: Πρόκνη
και Φιλομήλα στην κύλικα του Μουσείου του Λούβρου

(G 147) και γ) Διακωμώδηση με θέμα: «Καφενείον η
Ελλάς». Όλοι οι ακροατές θα λάβουν ως δώρο ένα επι-

στημονικό βιβλίο.

Οι Σύλλογοι: «Μεγάλη Ελλάδα- Magna Graecia»

«Παγκόσμια Αμφικτυονία Αποδήμων και Ελληνοφώνων»

Τηλέφωνα: Βούλα Λαμπροπούλου: 210-8952269

Ελευθερία Μουρίκη: 210-8995355

Εκδηλώσεις στο Κορωπί

Ο
Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “ΝΕΑ

ΠΑΛΛΗΝΗ” θα κόψει την βασιλόπιτα το Σάββατο

27 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα του

Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης (Λ. Πουλή, δίπλα στο Μουσικό Σχο-

λείο Παλλήνης). 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

στην Παλλήνη

Aποκριάτικη συναυλία

θα δώσει η Νεανική Ορ-

χήστρα Νυκτών Εγχόρ-

δων – Μαντολινάτα του

Δήμου Παλλήνης, το

Σάββατο 5 Μαρτίου

2016 Και ώρα 20:30 Στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέ-

ρακα (Κλειτάρχου &

Αριστείδου)

Είσοδος ΕλεύθερηΕίσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες στο 210 6619937, www.pallini.gr,

www.kedp.gr
Μουσική διδασκαλία: Άρη Δημητριάδη και Ιάκωβου Κολανιάν

Παρουσίαση: Ράνια Βισβάρδη

«Αριστοτέλης και οι 
πολιτικοί οραματισμοί του

Μεγάλου Αλεξάνδρου»

O Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού οργανώνει

διάλεξη με θέμα: «Αριστοτέλης και οι πολιτικοί
οραματισμοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου», την Πέμ-

πτη 3/3/16 και ώρα 19.00, στο Φιλολογικό Σύλλογο

«Παρνασσός» (Πλατεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα).

Το θέμα θα αναπτύξει ο Πρόεδρος του Συλλόγου

και καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης.

Είσοδος Ελεύθερη

Υπεύθυνος οργάνωσης:
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Καθηγητής Φιλόλογος 2ου ΓΕΛ ΒΟΥ-

ΛΑΣ, τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, ΦΟΡ: 6937781003, Τη-

λεομοιοτυπία: 210 9659892, e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr

Ο Νυμφόληπτος γιορτάζει
την Ημέρα της γυναίκας

Ο Σύλλογος «ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ» προσκαλέσει στο

αφιέρωμα για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥ-
ΝΑΙΚΑΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις  8 Μαρτίου

2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 απόγευμα, στο

Arena varis club (Καποδιστρίου-Χέρωμα Βάρης).

Αν είστε γιαγιάδες, μητέρες, κόρες, αδελφές,

κ.λ.π. συναφείς γυναίκες, μέλη και φίλες του Συλ-

λόγου, ο Σύλλογος κερνάει καφέ & τσάι, και ωραίες

συζητήσεις γύρω από το θέμα.

Υ.Γ. “Η γυναίκα είναι ο Αγωνιστής-Αθλητής της Καθημερι-

νότητας. Όμως κάθε χρόνο στις 8 Μάρτη, γίνεται Πρωτα-

θλητής και διδάσκει σε όλους το «Ευ Αγωνίζεσθαι»!!!..”

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ , ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ 

Tηλ. 6981731762

Tα “Πηγαδάκια” Βούλας χορεύουν

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Πηγαδάκια”

Βούλας οργανώνουν χοροεσπερίδα  και κοπή της πίττας

του συλλόγου, την Παρασκευή 4 Μαρτίου στην κοσμική

ταβέρνα «Λαιμός» στην παραλία της Βουλιαγμένης στην

οδό Απόλλωνος 28. Ωρα προσέλευσης 20:30.

Την εκδήλωση πλαισιώνει ζωντανή μουσική από καλλιτέ-

χνη με πλούσιο ρεπερτόριο. 

Για προσκλήσεις απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 

Γ. Πετρόπουλος  6977200527 

Σ. Δελαπόρτα  6949104110 

Π. Μουρελάτου  6942465860 

Π. Μπαρμποπούλου  6974329087

“Ο χαρακτήρας της γυναίκας

στο ελληνικό θέατρο”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία” προ-

σκαλεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα

της Γυναίκας, με ομιλητή τον διακεκριμένο φιλόλογο, συγ-

γραφέα και κριτικό θεάτρου Κώστα Γεωργουσόπουλο με

θέμα: “Ο χαρακτήρας της γυναίκας στο ελληνικό θέατρο”,
την Κυριακή 6 Μαρτίου στις 7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

του Ι.Ν. Παναγίας της Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Είσοδος ελεύθερη.

Θα λειτουργεί παράλληλα έκθεση με κοστούμια θεάτρου

και εκθεση φωτογραφίας που επιμελήθηκε ο Στέφ. Χατζη-

στεφάνου, με τίτλο “Ιέρειες της Θάλειας”.

“Aνδρες έτοιμοι για όλα”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Βούλας

πάει Θέατρο, στην παράσταση “Ανδρες έτοιμοι για
όλα”, που συνεχίζεται για 4η χρόνιά και με ανανεω-

μένο καστ ζωντανεύει η απίθανη  ιστορία μιας αν-

δροπαρέας που αποφασίζει να λύσει τα

προβλήματά της με έναν πρωτότυπο τρόπο. 

Πέμπτη 10 Μαρτίου ώρα 7.30μ.μ.

Αναχώρηση από την πλατεία Αγ. Νεκταρίου

Σκηνοθεσία: Θ. Παπαθανασίου, Μιχ. Ρεππα. 

Τιμή Συμμετοχής : 16 € (μεταφορά και εισιτήριο)

Δηλώσεις Συμμετοχης: Kυριάκος Αμπατζόγλου

6937120050- 6938209798 

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΗΓΕΣ ΠΟΖΑΡ-

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Βούλας

οργανώνει 3ήμερη εκδρομή για τις 25-27 Μαρτίου

στην Κεντρική Μακεδονία.

Διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο POSEIDON

PALAS στη Λεπτοκαρυά, με δύο διανυκτερεύσεις.

• 2 πλούσια πρωινά σε μπουφέ.  

• 2 δείπνα γευστικά σε μπούφε.   

• Αμοιβή ξεναγού στο Μουσείο της Βεργίνας. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Παρασκευή 25 Μαρτίου 7:30 από Πλα-

τεία Αγ. Νεκταρίου-Επιστροφή Κυριακή βράδυ 27 Μαρ-

τίου. 

Τιμή συμμετοχής: 130 ευρώ (κατά προσέγγιση σε δί-

κλινο, η τελική τιμή θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον

αριθμό των συμμετοχών)

Δηλώσεις συμμετοχής: Kυρίακος Αμπατζόγλου 69

37120050-6938209798

SALOON PARTY στο 3ο

Δημοτικό Βούλας

Οι ΠανΟραματιστές ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο

Σύλλογος Γονέων του 3ου Δημοτικού Βούλας σας

προσκαλούν στον αποκριάτικο χορό ενηλίκων που

θα γίνει το Σάββατο 27/2 στο Saloon του 3ου Δημο-

τικού Σχολείου Βούλας (στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων) παρέα με τον Lucky Luke, τον Geronimo, τον

Crazy Horse και άλλους ήρωες της Άγριας Δύσης.

Η μεταμφίεση με θέμα την Άγρια Δύση είναι επιθυ-

μητή. Ωστόσο, δεν αποτρέπεται κάθε άλλη αποκριά-

τικη τρελή ιδέα.

Οι πόρτες του Saloon ανοίγουν στις 8.30 μ.μ.
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Είδη προσωπικής υγιεινής

για τις Γυναικείες Φυλακές

Κορυδαλλού 

συγκεντρώνει ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στα πλαίσια της Ημέρας της Γυναίκας, η διεύθυνση Κοι-

νωνικής Πολιτικής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, συγκεντρώνει είδη προσωπικής υγιεινής

(σαμπουάν, αφρόλουτρα και χαρτί υγείας σε οικονομικές

συσκευασίες), προκειμένου να τα διαθέσει στις γυναι-

κείες φυλακές Κορυδαλλού. 

Η συγκέντρωση των ειδών γίνεται από τη Δευτέρα, 22

Φεβρουαρίου έως την Πέμπτη 3 Μαρτίου στην Κοινω-

νική Υπηρεσία του Δήμου (Ζεφύρου 2, Βούλα) από τις

9.00 έως τις 14.00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2019904

Απολογισμός Πεπραγμένων Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του της Δημοτική

Αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου σε ειδική συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική συνεδρίαση δημόσια του Δημοτικού Συμβουλίου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως προβλέπει το άρθρο

217 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)

έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου στις 19.00

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρ-

χείο (Λεωφ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα). Τα μοναδικά θέ-

ματα της συνεδρίασης είναι ο απολογισμός

πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2015 και

η παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του

Δημότη και της Επιχείρησης. Η συνεδρίαση είναι ανοι-

χτή για το κοινό.

Ο Δήμος Κρωπίας απέρριψε

την εγκατάσταση κεραιών

“H συμβολή του 

συμπατριώτη μας ιατρού,

Πάνου Π. Παναγιώτου

στην παραψυχολογία”

Tην Κυριακή 28  Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 η

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» οργανώνει εκδήλωση στην αίθουσα του

Συνδέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλατεία Κε-

ρατέας) γμε θέμα: «Η συμβολή του συμπατριώτη μας ια-
τρού Πάνου Π. Παναγιώτου στην παραψυχολογία».

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο  ομιλίες:

• “Καταγραφές (παρα)ψυχιατρικών φαινομένων από την

Κερατέα και το Λαύριο στο περιοδικό «Ψυχικαί  Έρευ-

ναι»(1925-1930)” από τον Πέτρο Τσαλιαγκό  (εκπαιδευ-

τικό, θεολόγο & διευθυντή Γενικού Λυκείου Λαυρίου).

• “Η ομάδα του Άγγελου Τανάγρα και το έργο της”  από

την Στελίνα Μαργαριτίδου (δημοσιογράφο, συγγραφέα).

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει  ο γιατρός-συγγραφέας

Κώστας Παναγιώτου (γιος του Πάνου Π. Παναγιώτου).

Η είσοδος είναι ελεύθερη 

Οπως ενημερώναμε πριν μία εβδο-

μάδα, ο Δήμος Κρωπίας συνε-

δρίασε εκτάκτως (18/2) με

μοναδικό θέμα την τοποθέτηση

κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε

κτίριο επί της οδού Βασ. Κωνσταν-

τίνου 196 στις 17-02-2016

Στη συνεδρίαση, όπου ενημερώ-

θηκε το σώμα ότι η εγκατάσταση

εγκατάσταση συστοιχιών κε-

ραιών κινητής τηλεφωνίας στο οι-

κιστικό ιστό της πόλης, είναι

ιδιαίτερα επιβαρυντική καθ’ ότι

πρόκειται για συστοιχίες κεραιών

πολλαπλής εκπομπής με μεγάλη

συνολική ισχύ και πεδίο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από

συζήτηση αποφάσισε ότι δεν

είναι δυνατόν να δεχθούν τέτοιες

εγκαταστάσεις κεραιών στον ιστό

της πόλης. Αλλωστε η θέση αυτή

είναι πάγια για το δήμο εδώ και

πολλά χρόνια.

Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης η

συγκεκριμένη κεραία που τοποθε-

τήθηκε αποτελεί συστοιχία κε-

ραιών πολλαπλής εκπομπής με

μεγάλη συνολική ισχύ και πεδίο

και σε απόσταση 200μέτρων από

τα σχολεία του 1ου Δημοτικού και

Γυμνασίου-Λυκείου. «Είμαστε

αποφασισμένοι να κινηθούμε, να
ενημερώσουμε τους Δημότες και
να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέρ-
γειες στις αρμόδιες υπηρεσίες
όπου εμπλέκονται, και αντίστοιχα
δικαστικές προσφυγές. Σε πρώτη
φάση θα ζητήσουμε την ανάκληση
της άδειας λόγω πολεοδομικών
παραβάσεων»,  τόνισε ο δήμαρ-

χος.

Για τη συγκεκριμένη κεραία απο-

φάσισαν να προχωρήσουν σε

ενέργειες, όπως πολεοδομικό

έλεγχο, προσφυγή του Δήμου

στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-

νωνιών (ΕΕΤΤ) η οποία χορηγεί

τις άδειες, για την ανάκληση των

περιβαλλοντικών όρων από την

Περιφέρεια Αττικής ή από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενημέ-

ρωση και κινητοποίηση των  πολι-

τών.

Η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Δι-

εύθυνση Τεχνικών Έργων ανταποκρινό-

μενη στο αίτημα της μείζονος

αντιπολίτευσης του Δήμου Κρωπίας,

όπως τέθηκε σε πρόσφατο δημοτικό συμ-

βούλιο, για επίσημη ενημέρωση σχετικά

με την πρόοδο του έργου αποχέτευσης

ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού

παρευρέθη, 24 Φεβρουαρίου 2016, στο

Δημαρχείο Κρωπίας με τον Διευθυντή της,

Απ. Λυμπέρη και την Α. Φραγκάκη. Ο Δή-

μαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης με

την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Αργυρώ Βήχου (μέλος της Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης του έργου) πλαισίωσαν

τους υπευθύνους της Περιφέρειας Αττικής

ενώ συμμετείχαν και τεχνικοί υπεύθυνοι

της Κοινοπραξίας Σταύρος Ιακωβίδης και

Χρύσανθος Μπούκουρας που εκτελούν το

έργο και προέβησαν από κοινού στην ενη-

μέρωση της μείζονος αντιπολίτευσης. 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης άνοιξε

τη διαδικασία ενημέρωσης σημειώνοντας

ότι αυτή η συνάντηση γίνεται γιατί η μεί-

ζονα αντιπολίτευση δεν θεωρεί ότι μπο-

ρούν οι υπηρεσίες του Δήμου και ο

Δήμαρχος να της παρέχουν αξιόπιστη

ενημέρωση, κάτι που δεν δέχθηκε η επι-

κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Αθηνά Κιούση υποστηρίζοντας ότι ήθελε

μια επίσημη ενημέρωση με τα υπεύθυνα

στελέχη της Περιφέρειας Αττικής για το

έργο.

Ετσι λοιπόν ο Διευθυντής Τεχνικών

Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.)

Απόστολος Λυμπέρης προέβη σε μια εν-

δελεχή παρουσίαση του έργου από το

2011 και μετά. Εξήρε το ρόλο και την ου-

σιαστική συμβολή του Δήμου Κρωπίας και

της Περιφέρειας Αττικής από την έναρξη

του έργου έως σήμερα αποδίδοντας τα

εύσημα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα τόσο, στον

Δήμαρχο Κρωπίας από το 2011 έως σή-

μερα, Δημήτρη Κιούση όσο και στον

πρώην Δήμαρχο Παιανίας, Δημήτρη Δά-

βαρη καθώς και στον αντιπεριφερειάρχη

Ανατ. Αττικής Πέτρο Φιλίππου για την κα-

θοριστική συμβολή τους, ιδιαίτερα στην

άμεση, πέραν του σύνηθες, διεκπεραίωση

διαδικασιών περιβαλλοντικών εγκρίσεων

για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης. Ξε-

καθάρισε ότι οι όποιες άλλες καθυστερή-

σεις του έργου γίνουν, αφορούν κυρίως

την ανασκαφική αρχαιολογική έρευνα σε

διάφορα σημεία και ιδιαίτερα στην πε-

ριοχή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμά-

των. Για τα αρχαιολογικά ευρήματα είπε

ότι άξιζε τον κόπο αυτή η διαδικασία γιατί

ήταν και είναι αξιόλογα και αποτελούν

επένδυση για την Ελλάδα. 

Για τις εκκρεμείς διαδικασίες απαλλο-

τριώσεων θεωρεί ότι με τη βοήθεια του

Δήμου Κρωπίας και της Τεχνικής Υπηρε-

σίας του, δεν θα υπάρξει μεγάλη καθυστέ-

ρηση. Ενώ το ίδιο επικαλέστηκε για τις

εκκρεμότητες του υποθαλάσσιου αγωγού

που αφορούν αδειοδοτήσεις από το Υπ.

Οικονομικών.  

Ακολούθησε διάλογος, ερωτήσεις και το-

ποθετήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η

μείζων αντιπολίτευση.

Το μεγάλο έργο πνοής για τα Μεσόγεια

παρατείνει το χρόνο εκτέλεσής του έως

τις 7 Απριλίου 2017, κυρίως λόγω αρχαι-

ολογικών ανασκαφών, και μπαίνει σε δο-

κιμαστική λειτουργία έως τις 7 Απριλίου

2018.
Συμμετείχαν ακόμη: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Κρω-

πίας Θεοφάνης Μιχαιρίνας, οι αντιδήμαρχοι,

Ανδρέας Ντούνης, Νικόλαος Γιαννάκος, Θοδω-

ρής Γρίβας, η προϊσταμένη της Τ.Υ Κρωπίας Αρ-

γυρώ Βήχου,  οι δημοτικοί σύμβουλοι της

πλειοψηφίας, Παν. Πολίτης, Δήμητρα Μιχαι-

ρίνα, Σταμ. Ντούνης και Αγγελική Λειβαδίτου

και οι δημ. σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευ-

σης, Διονύσης Κερασιώτης, Παναγιώτης Τσιμ-

πικσιόγλου και Θωμάς Πρόφης.

Ενημέρωση της μείζονος αντιπολίτευσης

για την πορεία της αποχέτευσης στο Κορωπί

μετά από αίτημα της Αθηνάς Κιούση
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Παίρνει μπρος η χρονίζουσα από

πολύ καιρό και απόλυτα αναγκαία,

σύσταση των Τεχνικών Επιτροπών

Εξετάσεως Αντιρρήσεων, στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,

όπως εμφαίνεται και στο Φ.Ε.Κ.

164/4/12/2015, τεύχος 1, άρθρο 24.

Στην “επιτάχυνση” αυτή, όπως μας

ενημερώνει ο Δήμος Μαρκοπού-

λου, έβαλε “πλάτη” ο βουλευτής

της Ανατ. Αττικής Πάνος Σκουρο-

λιάκος, έπειτα από επίσκεψη και

σχετικό ραντεβού, που πραγματο-

ποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων,

την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015.

Παρών ήταν ο  Αντιδήμαρχος Γιάν-

νης Ευαγγελίους και η Δημοτική

Σύμβουλος Ζωή Γιαννάκη. Ο Βου-

λευτής Πάνος Σκουρολιάκος, ενη-

μερώθηκε αναλυτικά για τους δι-

καιούχους της απαλλοτρίωσης του

Ερασίνου, που η παρακατάθεση

των χρημάτων τους και η αναγνώ-

ρισή τους ως δικαιούχων, εκκρεμεί

ακόμη, λόγω των αντιρρήσεων που

έχουν ασκηθεί ενώπιον της Α΄βάθ-

μιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών

Αμφισβητήσεων.

Σημειωτέον ότι η  “Επιτροπή Τεχνι-

κών Εξετάσεως Αντιρρήσεων”, συ-

νεστήθη εκ νέου και

μετονομάστηκε, σε “Τεχνική Επι-

τροπή Εξετάσεως Αντιρρήσεων”.

Επομένως, μπορεί πια να συνε-

δριάσει και να τελεσιδικήσει, η

όποια Πράξη Χαρακτηρισμού ως

δασικού ή μη χαρακτήρα των επιδί-

κων ενστάσεων και να χορηγούν-

ται οι αναγκαίες Βεβαιώσεις από το

Δασαρχείο Πεντέλης, που αφο-

ρούν στις απαλλοτριωμένες εκτά-

σεις των Δικαιούχων.

Πλέον οι ιδιοκτήτες  απευθυνόμε-

νοι άμεσα στους Δικηγόρους τους,

μπορούν να προβούν στις απαραί-

τητες διαδικαστικές ενέργειες και

να λάβουν το συντομότερο δυ-

νατό, τις αποζημιώσεις, που νόμιμα

δικαιούνται!

Η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου,

ευχαριστεί δημόσια, το βουλευτή

Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ,  Πάνο Σκου-

ρολιάκο, για την παρέμβασή του

αυτή.

Οχι στην επέκταση του επιχειρηματικού πάρκου Κερατέας 

ψήφισε το Δ.Σ. Λαυρεωτικής
Ο Δήμαρχος καταγγέλει την αντιπολίτευση. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟ-

ΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22-2-2016

Με αφορμή τη συνεδρίαση της 22ας 

To Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής συνεδρίασε στις 22/2

και συζήτησε το θέμα της επέκτασης του επιχειρηματικού

πάρκου Κερατέας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς, ο

οποίος ζήτησε από το σώμα του Δ.Σ. να παρθεί μία ομό-

φωνη απόφαση υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης του Επιχει-

ρηματικού Πάρκου Κερατέας σημειώνοντας ότι: 

• η επέκταση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας

• να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή, που θα προτείνει

τον αποκλεισμό δραστηριοτήτων που πιθανόν θα μπορούν

να υποβαθμίσουν το περιβάλλον.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση (και οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι)

καταψήφισαν τις προτάσεις του Δημάρχου με το αιτιολο-

γικό:

Η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής (Δημοτική Καιτονομία)

με ανακοίνωσή της καταγγέλει την αντιπολίτευση «με την

αυτοκαταστροφική και πέραν κάθε λογικής πολιτική της και

την αντίστοιχη ολέθρια εισήγησή της στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, να μην επιτραπεί η επέκταση δραστηριοτήτων

εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από τύπου Γ’ (χαμηλής

όχλησης) σε τύπου Β’ (μέσης όχλησης) 

• Στοχοποιεί την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της

περιοχής, προκειμένου να γίνει αρεστή σε μία τραγικά μει-

οψηφούσα μερίδα βολεμένων που δεν αντιλαμβάνονται

την αγωνία της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών που δο-

κιμάζεται καθημερινά από την ανέχεια και την ανεργία.

• Υπονομεύει τη βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου

(ΒΙΟΠΑ) Κερατέας θέτοντας σε κίνδυνο την ανάπτυξη, την

ευημερία και το μέλλον της Λαυρεωτικής.

• ‘’Στοχοποιεί’’ τη Λαυρεωτική ως εχθρική περιοχή απέναντι

σε νέες επενδύσεις και νέα κεφάλαια.

• Στερεί έσοδα για τον Δήμο.

• Υποβαθμίζει την αξία της γης εντός, πέριξ του Πάρκου και

στον αστικό ιστό της Κερατέας, υποδαυλίζοντας παράλ-

ληλα τη διαδικασία ένταξης νέων περιοχών στο σχέδιο

πόλης και στερώντας τη Λαυρεωτική από δυνητικούς αγο-

ραστές γης. 

• Υποκριτικά προσπαθεί να αποκλείσει νέες επενδύσεις

μέσης όχλησης, ενώ την ίδια στιγμή ανάλογες επιχειρήσεις

μέσης όχλησης τεχνολογίας αιχμής, καθώς και ο Βιολογι-

κός Σταθμός Κερατέας και ο Σταθμός Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων του Δήμου είναι ήδη εγκατεστημένες στο

Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας.

• Αποκρύπτει την αλήθεια από τον λαό της Λαυρεωτικής

για τις επιχειρήσεις μέσης όχλησης που οι περιβαλλοντικοί

τους όροι είναι όμοιοι με αυτούς της χαμηλής όχλησης, με

μόνη διαφορά την ισχύ και τον αριθμό των παραγωγικών

μηχανών τους, που αναμφίβολα δημιουργούν νέες θέσεις

εργασίας. (Ας σημειωθεί ότι το ΒΙΠΑ υπό εξυγίανση στο

Λαύριο (από το λιμάνι έως την Ολύμπικ Μαρίν), εκτάσεις

κυρίως παραλιακές, έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας επιχει-

ρήσεων χαμηλής και μέσης όχλησης!)

Η “Δημοτική Καινοτομία” διαβεβαιώνει τον λαό της Λαυρε-

ωτικής πως η μετατροπή του Επιχειρηματικού Πάρκου από

χαμηλής σε μέσης όχλησης: 

• Δε δημιουργεί καμία επιπλέον επιβάρυνση για το περιβάλ-

λον και την υγεία των πολιτών.

• Η εικόνα των ρυπογόνων εγκαταστάσεων με τις τσιμινιέ-

ρες, το νέφος και την ανεξέλεγκτη ρύπανση ανήκει σε πα-

ρελθούσες δεκαετίες που καμία σχέση δεν έχουν με το

σήμερα.

• Οι περιβαλλοντικοί όροι στους οποίους πειθαρχούν οι

σύγχρονες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που δραστη-

ριοποιούνται εντός οργανωμένων δομών με κανόνες, όπως

τα Επιχειρηματικά Πάρκα, είναι αυστηρότατοι. 

Η Δημοτική Καινοτομία θεωρεί την απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου που εισηγήθηκε η Αντιπολίτευση

• Παράλογη

• Αντιαναπτυξιακή

• Τροχοπέδη για την πορεία της Λαυρεωτικής στη σύγ-

χρονη εποχή

Η Δημοτική Καινοτομία χτίζοντας το παρόν και το μέλλον

της Λαυρεωτικής, ως υπεύθυνη δημοτική αρχή, θεωρεί ότι 

• Το Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί την αιχμή του δόρατος

για την ανάπτυξη της περιοχής και τη δημιουργία νέων θέ-

σεων εργασίας. 

• Ο Δήμος θα πρέπει να στηρίζει και να προβάλλει το Επι-

χειρηματικό Πάρκο καθιερώνοντάς το ως πρότυπο σε

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Ο Δήμος θα πρέπει να είναι αρωγός της επιχειρηματικό-

τητας που σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την

ιστορία της Λαυρεωτικής. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Καινοτομίας

Ο Δήμαρχος  Λαυρεωτικής 

Δημήτρης  Λουκάς

Γενικός Γραμματέας

Λαυρεωτικής ο Γ. Σμέρος

Με απόφαση του δημάρχου Λαυρεωτικής προσελήφθη

ως Γενικός Γραμµατέας του Δήµου Λαυρεωτικής ο Γεώρ-

γιος Σμέρος, μέχρι πρότινος  Αν. Διοικητής και Αντιπρό-

εδρος του Δ.Σ., στο Νοσοκομειακό συγκρότημα

«Σισμανόγλειο, Αμ. Φλέμινγκ,

Σύμφωνα με την απόφασή του, ο Δήµαρχος µπορεί να

αναθέτει στον Γενικό Γραµµατέα την υπογραφή µε εν-

τολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών

ενταλµάτων. 

Ο Γενικός Γραµµατέας απολύεται µε απόφαση του

Δηµάρχου, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Γιώργος Σμέρος έχει διατελέσει κατά το παρελθόν δή-

μαρχος Παλλήνης, νομαρχιακός σύμβουλος Ανατολικής

Αττικής, περιφερειακός διευθυντής νομού Θεσπρωτίας και

ειδικός συνεργάτης υφυπουργού ανάπτυξης επί κυβέρνη-

σης ΠΑΣΟΚ.

Ο Γιώργος Σμέρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στην

θέση της Αταλάντης Μιχελογιαννάκης του Εµµανουήλ η

οποία είχε προσληφθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2014 και πα-

ραιτήθηκε  στις 20 Ιανουαρίου 2016

Θετική εξέλιξη στις απαλλοτριώσεις του Ερασίνου
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«Αληθής νηστεία, η του κακού αλλοτρίωσις, εγ-

κράτεια της γλώσσης θυμού αποχή,  επιθυμιών

χωρισμός,  καταλαλιάς επιορκίας. Η τούτων έν-

δεια νηστεία εστίν αληθής»  

Μέγας Βασίλειος 

Οι αρχαίοι Έλληνες στη φιλοσοφία τους είχαν

σαν βάση το μέτρο και αυτό εφήρμοζαν, τόσο στη

ζωή τους, όσο και στη συμμετρία των έργων

τους.

Επάνω σε αυτή την  ελληνική  φιλοσοφική αρχή

του μέτρου και της συμμετρίας λειτούργησαν και

οι Χριστιανοί, όταν εν καιρώ  ‘’διαδέχθηκαν’’ φυ-

σικώ τω λόγω  και κατ΄επιλογήν, τις αρχαίες ελ-

ληνικές λατρείες. 

Με βάση λοιπόν πάλι αυτόν τον κανόνα του μέ-

τρου κατά τον Ιπποκράτη, το σώμα διατηρείται εν

υγεία, εφ’ όσον και μόνο τα υγρά στοιχεία ή οι

χυμοί οι οποίοι ενυπάρχουν και απαιτούνται για

τη συντήρηση του, λειτουργούν εν αγαστί αρμο-

νία, και ισορροπία.  Τα συστατικά δε όλων αυτών

των χυμών ως υλικά, καταγράφονται να έχουν

άμεση σχέση με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοι-

χεία των τροφών που προσλαμβάνονται από τον

οργανισμό. 

Απλή η σκέψη του Ιπποκράτη, όχι όμως και τόσο

απλοϊκή, όταν και σήμερα ακόμα από στατιστικές

μαθαίνομε, ότι οι θάνατοι ιδία της πρώτης ημέρας

του μήνα, σε σχέση με τις προηγούμενες δεί-

χνουν να έχουν μια ανοδική καμπύλη σε αριθμό.  

Σε διερεύνηση  δε, φαίνεται ότι  σ’ αυτό εν πολ-

λοίς ενοχοποιείται, η αλόγιστη κατάχρηση, όσον

αφορά την τροφή και το ποτό. Και μάλιστα  αυτό

έχει σημειωθεί να  συνδυάζεται σαν επακόλουθο,

με το ότι την πρώτη ημέρα του καινούργιου

μήνα, στο οικογενειακό θυλάκιο, νωπά έχουν

έρθει τα δεδουλευμένα χρήματα των περασμέ-

νων ημερών.

Με τη λογική αυτή, επάνω στους κανόνες υγιει-

νής, αλλά και στο οτιδήποτε μπορεί να συνεπά-

γεται μια τέτοια παρεκτροπή, ο χριστιανικός

κανόνας επιβάλλει, τακτές  ημέρες ενός σωματι-

κού καθαρμού με την καθιέρωση των ημερών της

νηστείας.

Για να δώσει δε στην τελετουργία μια προσέγ-

γιση  προς το υπερβατικό ιερό, αντιπαραθέτει και

βάζει κοντά και μάλιστα σε πρώτη κατά σειρά

τάξη, την από κάθε αμαρτία αναγκαία αποκά-

θαρση. 

Συγχρόνως δε και την ευκαιρία της μετάνοιας

από κάθε κακή πράξη ή σκέψη. Δηλαδή από μια

μεμπτή ενέργεια που κατά τύχη και απερίσκεπτα

ή και πολλές φορές εσκεμμένα  διαταράχθηκε η

οπωσδήποτε χριστιανική ηθική. 

Το ισχυρό πρόσχημα για τη νηστεία στον χριστια-

νισμό είναι και η αναμενόμενη έλευση της λα-

τρείας των ιερών ημερών και στην προκειμένη

περίπτωση του Αγίου Πάσχα.

Και χωρίς να έχω θεολογικές γνώσεις σε επίπεδο

επιστήμης, μπορώ να διατυπώσω, αλλά και να

θαυμάσω αυτόν τον συγκερασμό του πρακτικού

με την αρχή του δογματικού, που λειτουργείπρος

όφελος του σώματος και της ψυχής του ανθρώ-

που.  

Όταν όμως επανέρχομαι στην αρχαιότερη πατρο-

γονική μας κληρονομιά, διαπιστώνω ότι αυτός ο

συγκερασμός της νηστείας με το ιερόν του θρη-

σκευτικού, από χριστιανικής πλευράς δεν είναι

και τόσο καινοτόμο.                           

Κατά την διάρκεια των Ελευσινίων μυστηρίων ως

και των Θεσμοφορίων προς τιμήν της θεάς Δήμη-

τρας που ελάμβαναν μέρος μόνο γυναίκες, συν

τοις άλλοις ο επιλεκτικά αναγκαστικός περιορι-

σμός της τροφής για τον εξαγνισμό και καθαρμό

των ψυχών ήταν η καταγεγραμμένη διαδικασία

στο συνηθισμένο πρόγραμμα  της τελετουργίας. 

Αλλά και στους Λακεδαιμονίους  η νηστεία ήταν

η ενδεδειγμένη τακτική πριν από τη μάχη, η

οποία πιθανολογούσε ένα θάνατο. 

Οι Δελφκοί χρησμοί, στην εν ονειρική εκστάσει

και υπνώσει  ιέρεια, σαν προϋπόθεση είχαν  και

μια κατάσταση καθαρότητας που συμπεριελάμ-

βανε και την αποχή ή αυστηρό περιορισμό της

τροφής. 

Ο χριστιανισμός λοιπόν αποδέχτηκε τους κανό-

νες της Ιουδαϊκής παράδοσης για τη νηστεία,

αλλά  έφερε  και το πνευματικό της περιεχόμενο

στα πλαίσια της ηθικής  διδασκαλίας που απέ-

βλεπε στην  πνευματική τελείωση.

Ο Ιησούς  τήρησε νηστεία· μια νηστεία 40 ημερών

για να ακολουθήσει  τον Μωσαϊκό νόμο στα όρια

της θείας οικονομίας. Η  δε πρώτη οικουμενική

Σύνοδος του 325, καθιέρωσε την πριν από το

Πάσχα τεσαρακονθήμερη νηστεία σε υπόμνηση

αυτής της νηστείας του Ιησού. Μια νηστεία που

αναφέρεται στην αποχή από κρέας ζώων και πτη-

νών, αλλά και των παραγώγων αυτών, πλην των

ιχθύων: «οι δε των εμψύχων ιχθύς μόνους μετα-

λαμβάνουσι» διαβάζομε στο πέμπτο κεφάλαιο

και 22η  παράγραφο της  Εκκλησιαστικής Ιστο-

ρίας.

Αυτή η κατά την θρησκευτική επιταγή   υποχρε-

ωτική νηστεία της “σαρακοστής” μοιάζει να κατα-

γράφεται σαν μια μορφή φορολογικού

δεκατισμού του έτους. Και να πώς: Η περίοδος

της νηστείας που αρχίζει  ύστερα από  τις Από-

κριες, διαρκεί επτα εβδομάδες, δηλαδή 49 μέρες,

και κατά προσέγγιση 36 αν αφαιρέσομε τα Σαβ-

βατοκύριακα. Και έτσι ερχόμαστε και καταλήγομε

σε μια αποδεκάτωση των 365 ημερών του έτους

ήτοι στον αριθμό των 36 ή κατά προσέγγιση 40

νηστευτικών ημερών. Δηλαδή ένας φόρος της

“δεκάτης” των ημερών του έτους για συνειδη-

σιακή  απολογία, εσωτερικό διαλογισμό και θρη-

σκευτική προετοιμασία.

…………………...  

Έχω στα χέρια μου την “Λαυσαϊκή Ιστορία” γραμ-

μένη από τον Παλλάδιο, επίσκοπο της Ελενοπό-

λεως της Βιθυνίας. Στην επιμέλεια του βιβλίου

έχει ασχοληθεί ο δάσκαλός μου και επιφανής θε-

ολόγος Διονύσιος Μπατιστάτος o οποίος και μου

τη χάρισε. Ο Παλλάδιος γεννήθηκε στη Γαλατία

το 364 μ.Χ. Σε ηλικία 20 ετών έγινε μοναχός.

Έζησε στη Αίγυπτο και Παλαιστίνη. Εγραψε την

“Λαυσαϊκή Ιστορία” κατά παράκληση του θαλαμη-

πόλου του Βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου

Β΄Λαύσου εξού και  το ομώνυμο του πονήματος.

Είναι μια ιστορία αφιερωμένη στα δεινά και τις

ταλαιπωρίες των μαρτύρων του μοναχισμού.

Ο μοναχισμός πρωτοφάνηκε σαν αντίδραση στην

τάση της εκκλησίας να υπακούσει τους κανόνες

εκκοσμίκευσης, οι οποίοι κινδύνευαν να επιφέ-

ρουν  την απιέρωση της διδασκαλίας του χριστια-

νισμού.

Η αντίδραση υλοποιήθηκε με την εμφάνιση του

“αναχωρητισμού”, κατά τον οποίο εγκρατείς πι-

στοί εγκατέλειπαν τις απολαύσεις των πόλεων

πήγαιναν στη έρημο, όπου κατά το δοκούν και

χωρίς σταθερούς κανόνες υπηρετούσαν τον

ασκητισμό τους, με σκοπό να κερδίσουν την ου-

ράνια βασιλεία. «Οι των εν τη ερήμω  και την εις

βασιλείαν ουρανών βουλομένων οδεύειν οδόν,

την ουράνιον βασιλείαν κατορθούν».

Ο αναχωρητισμός ήταν μια πράξη με υποκρυπτό-

μενο έναν ακραίο υποκειμενισμό, ο οποίος εκτός

της τοιχόν υψηλοφροσύνης θα μπορούσε να οδη-

γήσει στην πλάνη ή και σε άλλα συμπεράσματα.

Σε αυτή την ιδιορρυθμία μιας “φιλομόναχης

ψυχής”,  επιφανείς Πατέρες της Εκκλησίας όπως

ο Παχώμιος (280 -355) και ο Μ. Βασίλειος διείδαν

κάποιους κινδύνους του αναχωρητισμού και κα-

θιέρωσαν τον “κοινοβιακό Μοναχισμό”. Στον κοι-

νοβιακό Μοναχισμό που δίδαξαν προέχει η

παρθενία των αδελφών, η ακτημοσύνη και η από-

λυτη υπακοή στον πατέρα ηγούμενο της αδελφό-

τητας. 

Μπορεί βέβαια ο μοναχισμός να θεωρηθεί και ως

υπερβολή, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια

υπερβολή  και κατά τον Απόστολο Παύλο, «ως

προς την αγίαν της μορφή, “προς κατά Χριστόν

μωρίαν” (Α ΄Κορινθ γ 18-19 κ.λπ.). Σε αυτούς

τους  εν ασκητισμώ “αγίους τρελούς” του χρι-

στιανισμού,  και τις ακραίες νηστευτικές στερή-

σεις τους  μας φερνει κοντά η Λαυσαϊκή Ιστορία,

αλλά εδώ ο χρόνος τελείωσε. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα

1) Παλλαδίου “Λαυσαϊκή Ιστορία”, επιμ. Ν. Μπου-

γάτσου Δ. Μπατιστάτου  

2) Ν. Πολίτου:  Νηστεία η “ωφέλιμη φορολογία”. 

3) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα.    

Το  “μέτρον’’  και η “νηστεία’’   

κατά  τον χριστιανισμό με αναφορά   

στην ελληνική αρχαιότητα   

In memoriam Umberto EcO 1932-2016
Πριν λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σημει-

ολόγος, δοκιμιογράφος, φιλόσοφος, κριτικός λογο-

τεχνίας και μυθιστοριογράφος, Ουμπέρτο Έκο.

EcO = Ex coelis Oblatus = ο εκ των ουρανών παρου-

σιασθείς / εμφανισθείς, θείον δώρον, γιατί ο λόγος

του ήταν θείο δώρο για την ανθρωπότητα.

«Να φοβάσαι τους Προφήτες και αυτούς που είναι
έτοιμοι να πεθάνουν για την ΑΛΗΘΕΙΑ· επειδή κατά
κανόνα κάνουν και άλλους να πεθάνουν μαζί τους,
μερικές φορές ΠΡΙΝ απ’ αυτούς και καμμιά φορά
ΑΝΤΙ γι’ αυτούς».

«Η τέχνη του διαβάσματος έγκειται στο να ξέρεις
ποιες σελίδες να πηδήξεις»

«Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης
έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε σε
λεγεώνες ηλιθίων που άλλοτε δεν
μίλαγαν παρά μόνο σε μπαρ, αφού
είχαν πιει κανένα ποτήρι κρασί,
χωρίς να βλάπτουν την κοινότητα.
Τους αναγκάζαμε αμέσως να σωπά-
σουν, αλλά σήμερα έχουν το ίδιο δι-
καίωμα λόγου με ένα βραβείο
Νόμπελ. Είναι η εισβολή των ηλι-
θίων"

σχόλιο: Ποια βιβλία και ποιες ιδέες να απορρίψεις και

ποιες πληροφορίες, από το διαδίκτυο, το ΜΜΕ, τα

ΜΚΔ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) να αναιρέσεις και

να ανασκευάσεις.

Αν δεν τα “πηδήξεις” θα σε πηδήξουν

εκείνα!!!

Η επιλογή είναι πάντα δική σου (και

σύμφωνα με τα γούστα σου!!!)

«αἰτία ἑλομένου· θεός ἀναίτιος» δια-

κηρύττει ο Πλάτων στην “Πολιτεία”

του 617 ε.

(= ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις

επιλογές του. Ο Θεός δεν φταίει).

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ. Βούλας
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Bουλευτής δύο ημερών
έπαιρνε 10.000 € το μήνα 

Δέκα χιλιάδες ευρώ το μήνα από το δημόσιο νοσο-

κομείο «Ελπίς» ελάμβανε ο πρώην βουλευτής της

ΝΔ, Δημήτρης Κρανιάς, προκειμένου να καλύπτει τα

έξοδά του κατά τη μετάθεσή του στη μόνιμη αντιπρο-

σωπεία της Ελλάδας στην Ελβετία, θέση που πήρε

με την υπογραφή του τότε υπουργού Υγείας, Άδωνι

Γεωργιάδη. 

Την αποκάλυψη κάνει στο healthreportaz.gr, ο Πέτρος

Κουσουλός, που παρουσιάζει και τα σχετικά έγ-

γραφα. 

Βουλευτής δυο ημερών!

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, Δημήτρης Κρανιάς, γνω-

στός οδοντίατρος και πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. του Οδον-

τιατρικού Συλλόγου Αττικής, κατέχει ένα σπάνιο ρεκόρ.

Υπήρξε βουλευτής για δυο ημέρες. Την 1η Σεπτεμβρίου

2009 κατέλαβε την έδρα που άφησε ο παραιτηθείς Γιάννης

Μανώλης.

Μια ημέρα αργότερα προκηρύχθηκαν εκλογές, αλλά ο Δ.

Κρανιάς δεν εξελέγη. Ομως χάρη στο Νόμο 1759/1988 που

πρόβλεπε ότι οι γιατροί που απώλεσαν την βουλευτική

τους ιδιότητα να διορίζονται με απόφαση του υπουργού

Υγείας στο ΕΣΥ, ο Δ. Κρανιάς διορίσθηκε σε προσωποπαγή

θέση Διευθυντού του Οδοντιατρικού Τμήματος του

«ΕΛΠΙΣ». Έτσι λοιπόν… αξιοποιήθηκε το βουλευτικό

αξίωμα των δυο ημερών!

Η τοποθέτηση στην Γενεύη δια χειρός Γεωργιάδη

Τον Οκτώβριο του 2012 υπουργός Υγείας ήταν ο νυν αντι-

πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης. Δι-

οικητής στο «ΕΛΠΙΣ» ήταν ο  Θεόδωρος Γιάνναρος. Στις

21 Οκτωβρίου 2013 ο οδοντίατρος - στέλεχος της Νέας

Δημοκρατίας απολαμβάνει ένα ωραίο «δώρο». Δεν είναι

άλλο από την τοποθέτησή του στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία

της Ελλάδος στην Γενεύη. Πρόκειται για προσωπική από-

φαση του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Την υπογράφουν ο τότε

υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και νυν πρόεδρος

της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης και τότε αντιπρόεδρος της

Κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενι-

ζέλος.

Οι αποδοχές του Δ. Κρανιά αυξάνονται θεαματικά. Αγγί-

ζουν τις 9.952 ευρώ μηνιαίως καθώς συμπεριλαμβάνονται

επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, επιδόματα κατοικίας

και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη προκύψει από την από-

σπαση. Ποιος τα πληρώνει όλα αυτά; Μα φυσικά ο φορέας

προέλευσης, δηλαδή το Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ!

Και 5.000 ευρώ για δαπάνη εγκατάστασης

Στις 26 Νοεμβρίου 2013, ενώ ο Δ. Κρανιάς βρίσκεται στην

Γενεύη και πληρώνεται με χρήματα του «ΕΛΠΙΣ», ο Α. Γε-

ωργιάδης αποφασίζει την διετή παράταση της θητείας του

Θ. Γιάνναρου. Το εκπληκτικό όμως είναι ότι μόλις δυο ημέ-

ρες μετά την ανανέωση της θητείας, ο Θ. Γιάνναρος (ο

οποίος συχνά πυκνά ―και πολύ σωστά― ξεσπάθωνε κατά

της οικονομικής ασφυξίας που προκαλούσαν οι Μνημονια-

κές πολιτικές), αποφασίζει να δαπανηθούν 4.966 ευρώ από

τον προυπολογισμό του 2013 του ΕΛΠΙΣ, για ποιον λόγο

λέτε; Μα για τα έξοδα εγκατάστασης του Δ. Κρανιά στην

Γενεύη!

σ.σ. Και έχουν το θράσος όλοι αυτοί να βγαίνουν και να

“κλαίνει” για την κατάντια της Ελλάδας και του Ελληνικού

λαού. Μια κατάντια που αυτοί μας έφτασαν στο έσχατο ση-

μείο παρακμής· οικονομικής και πολιτισμικής, εξαφάνισης

των αξιών!
http://roykoymoykoy.blogspot.gr/,   http://tvxs.gr/news/

“Εσείς τους πνίξατε”

Αν η χώρα μας διέθετε πραγματικούς πατριώτες και

αληθινούς ηγέτες, σήμερα που γράφω αυτές τις γραμ-

μές, θα έπρεπε να είχαν διαγραφεί από τους κόλπους

των κομμάτων τους η Βούλτεψη, η Δρέττα,  για τον ίδιο

λόγο, αν και σε διαφορετικά κόμματα και όποιον άλλον

δεν είδα και δεν άκουσα με τα αυτιά μου.

“Εσείς τους πνίξατε” πρωτόπε η Σ. Βούλτεψη στα γυά-

λινα παράθυρα, απευθυνόμενη στους αντιπάλους της

συριζαίους, για τους πρόσφυγες που καθημερινά πνί-

γονται στη Αιγαίο και η Ελλάδα με τους Ελληνες κά-

νουν τιτάνιο αγώνα για να τους σώσουν και η Λέσβος

έχει προταθεί να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης γι’ αυτό.

Ακολούθησε το πρωί (23.2) η Α. Δρέττα (Ποτάμι).

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Ελληνας που δεν ανατρίχιασε

ακούγοντάς τους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Ελληνας

που να δικαιολογεί μια τέτοια ελεεινή συμπεριφορά.

Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι αθλιότητα!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Για τις 40 ημέρες που συμπληρώνονται από την ημέρα που χάσαμε τον σύζυγο και πατέρα μας 

ΓΡΗΓΟΡΗ Δ. ΡΩΝΤΑ 
ενημερώνουμε τους αγαπημένους μας συγγενείς φίλους και συναδέλφους, 

ότι το μνημόσυνο θα τελεσθεί στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου  στο Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης, 

το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:45΄π.μ.

Προ του μνημοσύνου θα γίνει δέηση υπέρ υγείας όλων που προσευχήθηκαν για την ψυχή του.

Μετά το τρισάγιο, θα προσφερθεί καφές στο "ΕΝ ΠΛΩ" στη Βουλιαγμένη.

Ευχαριστούμε
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κάθε τέσσερα χρόνια, όπως και φέτος την ερχόμενη Δευ-

τέρα, ο Φεβρουάριος θα έχει 29 μέρες αντί για τις συνή-

θεις 28 και έτσι το έτος θεωρείται δίσεκτο. Γιατί όμως

συμβαίνει αυτό;

Η ανάγκη προσθήκης μιας μέρας ανά τετραετία προκύ-

πτει από την απόκλιση του ισχύοντος Γρηγοριανού ημε-

ρολογίου από το φυσικό ηλιακό/αστρονομικό

ημερολόγιο. Ενώ το πρώτο χρησιμοποιεί 365 μέρες, στην

πραγματικότητα μια πλήρης περιστροφή της Γης γύρω

από τον Ήλιο, δηλαδή ένα αστρονομικό έτος, διαρκεί

365,2422 μέρες.

Εξαιτίας αυτής της διαφοράς, έχει αποφασισθεί να προ-

σμετράται άλλη μια μέρα τον Φεβρουάριο ανά τετραετία,

έτσι ώστε να συγχρονίζεται καλύτερα το ιστορικό ημερο-

λόγιο με το αστρονομικό, με άλλα λόγια προκειμένου ο

χρόνος να βρίσκεται σε συγχρονισμό με την περιστροφή

του πλανήτη μας.

Το ρωμαϊκό ημερολόγιο είχε 355 μέρες και προσέθεταν

έναν μήνα 22 ημερών ανά διετία, ώσπου ο Ιούλιος Καί-

σαρας, όταν έγινε αυτοκράτορας, έδωσε εντολή στον

αστρονόμο Σωσιγένη να βελτιώσει το όλο σύστημα. Ο

Σωσιγένης τότε αποφάσισε σε ένα έτος διάρκειας 365

ημερών να προσθέτει μια μέρα ανά τέσσερα χρόνια και

έτσι «γεννήθηκε» η 29η Φεβρουαρίου.

Το κακό για όσους γεννιούνται εκείνη τη μέρα εδώ και χι-

λιετίες, είναι ότι...χάνουν τα γενέθλιά τους για τρία χρό-

νια, ώσπου να τα ξαναβρούν το τέταρτο -και δίσεκτο-

έτος. Μερικοί ανέκαθεν επέλεγαν να γιορτάζουν την 28η

Φεβρουαρίου ή την 1η Μαρτίου. Από στατιστική άποψη,

η πιθανότητα γέννησης την 29η Φεβρουαρίου είναι μία

στις 1.461.

Ανάμεσα στις παραδόσεις που συνοδεύουν τη δίσεκτη

29η Φεβρουαρίου, είναι ότι εκείνη τη μέρα αντιστρέφον-

ται τα πράγματα και οι γυναίκες κάνουν πρόταση γάμου

στους άνδρες. Στην Ελλάδα πάντως τα ζευγάρια απο-

φεύγουν να παντρεύονται αυτή τη μέρα, θεωρώντας την

γρουσούζικη. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η 29η Φεβρουα-

ρίου, ως σπάνια μέρα η ίδια, έχει καθιερωθεί ως η Παγ-

κόσμια Ημέρα Σπανίων Ασθενειών.
πηγή: makedonia.gr

Έρευνα της Ύπατης Αρμο-

στείας του ΟΗΕ για τους

Πρόσφυγες (Υ.Α.) - που

πραγματοποιήθηκε κατά την

διάρκεια του Ιανουαρίου

2016 - διαπίστωσε ότι περί-

που το 94% των Σύρων που

έφτασαν στην Ελλάδα τον

Ιανουάριο αποφάσισε το επι-

κίνδυνο ταξίδι μέσω θαλάσ-

σης, προκειμένου να

διαφύγει από τις συγκρού-

σεις και τη βία στη Συρία.

Παρομοίως, το 71% των Αφ-

γανών που συμμετείχαν

στην έρευνα ανέφερε τη βία

και τις συγκρούσεις ως τον

κύριο λόγο που εγκατέλειψε

τη χώρα του.

Η έρευνα έχει στόχο να

διαπιστώσει ποιοι είναι

αυτοί οι πρόσφυγες, από

πού προέρχονται, γιατί δια-

φεύγουν.

Μερικά λοιπόν από τα βα-

σικά πορίσματα της έρευ-

νας είναι τα εξής:

• Το 85% των Σύριων που

συμμετείχαν στην έρευνα

είχαν εκτοπιστεί στο εσω-

τερικό της χώρας τους

πριν από το ταξίδι τους

στην Ελλάδα και το 87%

ταξίδευαν μαζί με μέλη της

οικογένειάς τους.

• Το 65% των Αφγανών και

το 47% όσων διέμειναν σε

άλλη χώρα για περισσότε-

ρους από 6 μήνες ανέφε-

ραν ότι δεν είχαν τις

νόμιμες διατυπώσεις.

• Η έλλειψη πρόσβασης σε

θέσεις εργασίας που συμ-

βαδίζουν με τις ικανότητές

τους, η κάλυψη των εξό-

δων διαβίωσης και η απο-

φυγή της εκμετάλλευσης

αποτελούν τον κύριο λόγο

(41%) για τον οποίο οι

Σύροι εγκατέλειψαν τον τε-

λευταίο τόπο διαμονής

τους. Ο δεύτερος λόγος

(16%) είναι οι διακρίσεις(;).

• Οι οικογένειες με επικε-

φαλής γυναίκες αποτελούν

το 20% των οικογενειών

από τη Συρία που συμμετεί-

χαν στην έρευνα. 

• Το 79% των Σύρων και το

44% των Αφγανών που ρω-

τήθηκαν είχαν πτυχίο δευ-

τεροβάθμιας  ή  πανεπιστη-

μιακής εκπαίδευσης. 

• Οι γυναίκες και τα παιδιά

αντιπροσώπευαν το 51%

των Σύρων και το 40% των

Αφγανών που συμμετείχαν

στην έρευνα.

• Η πλειοψηφία (41%) των

Σύρων ανέφεραν την οικο-

γενειακή επανένωση ως

κύριο λόγο επιλογής της

χώρας προορισμού τους. 

Την ίδια στιγμή, δραματική

είναι η εικόνα στα νησιά

αλλά και στην Αττική. Στην

πλατεία Βικτωρίας επανα-

λαμβάνονται οι εικόνες της

ντροπής, με περισσότε-

ρους από 300 πρόσφυγες

να έχουν στρώσει χαρτό-

κουτα και κουβέρτες στις

πλάκες της πλατείας για να

περάσουν τη νύχτα. Όπως

καταγγέλλουν κάτοικοι και

μετανάστες, η πλατεία έχει

γίνει κέντρο διακίνησης

ναρκωτικών και δράσης κυ-

κλωμάτων δουλεμπόρων,

οι οποίοι ζητούν ακόμη και

4.000 ευρώ για να τους

προμηθεύσουν με πλαστά

διαβατήρια και να τους

βοηθήσουν, όπως υπόσχον-

ται, να φτάσουν στην Ειδο-

μένη.

Στον Πειραιά περισσότεροι

από 1000 πρόσφυγες φιλο-

ξενούνται σε τρεις επιβατι-

κούς σταθμούς του ΟΛΠ

στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ

η διοίκηση του οργανισμού

λόγω του μεγάλου συνω-

στισμού ατόμων, παραχώ-

ρησε και τον επιβατικό

σταθμό που βρίσκεται στην

πύλη Ε3.

Το πρωί της Παρασκευής,

ομάδα μεταναστών και

προσφύγων πραγματοποί-

ησε συγκέντρωση και πο-

ρεία διαμαρτυρίας στην

πύλη Ε-3 στο λιμάνι του

Πειραιά, φωνάζοντας συν-

θήματα. Γυναίκες και άν-

δρες, κρατώντας στα χέρια

μικρά παιδιά,  ζητούσαν να

μεταβούν στον ηλεκτρικό

σταθμό του Πειραιά προκει-

μένου να επιβιβαστούν στο

τρένο για το σταθμό Λαρί-

σης με προορισμό την Ει-

δομένη και τα Σκόπια.

Το μεταναστευτικό ζήτημα,

είναι πολύπλευρο. Ανθρω-

πιστικά, οι Έλληνες σαν

λαός νιώθουμε την κατά-

στασή τους και στην πλει-

οψηφία μας τους βοηθούμε

όπως μπορούμε. Από πολι-

τικής σκοπιάς όμως, υπάρ-

χουν πολλά ερωτηματικά,

για το κατά πόσον δεν

είναι κατευθυνόμενη όλη

αυτή η κάθοδος Συρίων,

Αυγανών και Πακιστανών. 

Σίγουρα πάντως, όταν σε

ένα σπίτι (χώρα) μαζεύον-

ται περισσότεροι απ’ όσοι

χωράνε να φιλοξενηθούν

και δεν ακολουθούν τους

κανόνες του σπιτονοικο-

κύρη (νόμους και ήθη του

κράτους) κι από πάνω αδυ-

νατούν να συνεισφέρουν...

είναι μεγάλο πρόβλημα. 

Υπεύθυνοι· όλοι. Ας τους

μοιαστούμε αναλογικά, ο

καθένας στο ....σπίτι

(χώρα) του. Η Ευρωπαϊκή

Ενωση δεν μπορεί να κλεί-

νει τις ...πόρτες της.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Σε βιβλιοθήκη: - Καλημέρα σας, ψάχνω το βιβλίο

“Η ειλικρίνεια στην πολιτική”. - Επιστημονική φαντα-

σία, στο βάθος του διαδρόμου.

4 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος της Ν.Δ.,

αδερφός της Ντόρας Μπακογιάννη, θείος του Κ.

Μπακογάννη και της Αλεξίας Μπακογιάννη 

και η Σία Κοσιώνη, νύφη της Ντόρας Μπακογιάννη,

σύντροφος του Κ. Μπακογιάννη και νονά του γιου

της Αλ. Μπακογιάννη... μιλούν για την ...οικογενει-

οκρατία και την νομιμότητα σε τηλεοπτικό σταθμό

29 Φεβρουαρίου

κάθε 4 χρόνια
Η μοίρα τους και η ...μοίρα μας
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Άμεση τοποθέτηση ασθενοφόρων 

σε κάθε δήμο τη Ανατολικής Αττικής

«Αγαπητές κυρίες και κύριοι της

δημοτικής Αρχής 3Β

Εμείς οι Δημότες του Κέντρου της

Βούλας, όποιους από σας και αν

εκλέξαμε, αναγνωρίζουμε ότι

έγινε και γίνεται μια επιμελημένη

και διαρκής προσπάθεια βελτίω-

σης, εξωραϊσμού, του κέντρου της

πόλης. Να μην περιγράψουμε τις

βελτιώσεις - ομορφιές είναι αρκετά

σημαντικά. Τα αναγνωρίζουμε·

έχουμε μάτια κατανοούμε και βλέ-

πουμε, κρίση και κατανοούμε.

Ομως αγαπητοί άρχοντες όσα γί-

νονται τα καταπίνει, τα παραμορ-

φώνει, τα διαστρέφει το

κυκλοφοριακό στο οποίο δεν

έγινε καμμία παρέμβαση από επο-

χής Κασιδόκωστα.

Φορτηγά μέσα στις διαβάσεις,

παρκαρίσματα στα πεζοδρόμια,

διπλοπαρκαρίσματα, κορναρί-

σματα, στη Βασ. Παύλου ένα αλα-

λούμ, που το πληρώνει ο

δευτέρας προτεραιότητας πεζός,

το καροτσάκι της γιαγιάς με το

εγγόνι, ο μπαστουνάτοςγ γέρον-

τας, ο άρρωστος κ.λπ.

Χάνεται λοιπόν το αποτέλεσμα

της προσπάθειας, όταν δεν είμαι

ελεύθερος να κινηθώ άνετα και με

ασφάλεια στην πόλη μου.

Να εμποδιζομαι να πάω σπίτι μου,

να μη μπορεί να εφοδιαστεί το κα-

τάστημά μου.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να κινη-

θείτε γρήγορα (τα αυτοκίνητα αυξά-

νοται καθημερινά στο κέντρο μηδέν

(0) για το κέντρο της Βούλας.

Οι δημότες σας.

O “δαίμων” του Τυπογραφείου και το κέντρο της Βούλας

Ένα ωραιότατο τέλος!

Ένας Έλληνας εφάρμοζε τα Δελφικά παραγγέλματα στη

ζωή του και απόλαυσε επιτυχίες, καλή υγεία, μακροημέ-

ρευση και πλήρη ευτυχία, υπερπηδώντας κάθε δυσκολία.

Σαν βιοποριστικό επάγγελμα, είχε επιλέξει τη δίκαιη δικη-

γορία. Η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η ανδρεία,

η άριστη συγγραφική του ικανότητα, η ακατανίκητη ρητο-

ρική του ευγλωττία και ο θερμός πατριωτισμός του, απο-

τελούσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του!

Το όνομά του ήταν Βίας και η πα-

τρίδα του ήταν η Πριήνη της Ιω-

νίας (Μ. Ασίας) γι’ αυτό και

ονομάζεται Βίας ο Πριηνεύς.

Έζησε τον 6ο αι. π.Χ. και από-

λαυσε την αγάπη, το σεβασμό

και την ευγνωμοσύνη των συμ-

πολιτών του. 

Οταν βρήκαν ένα χάλκινο τρί-

ποδα οι κάτοικοι της Πριήνης,

έγραψαν απάνω “τῶ σοφῶ” και

τον πρόσφεραν στον Βίαντα, αλλά εκείνος αρνήθηκε να

τον παραλάβει, ισχυριζόμενος ότι “σοφός είναι μόνον ο
Απόλλωνας!”

Η οξύτητα και η οξυδέρκεια του πνεύματός του, έσωσε την

πατρίδα του, χωρίς να κάνει πόλεμο!

Ο βασιλιάς της Λυδίας, ο Αλυάττης είχε κάποτε πολιορκή-

σει την Πριήνη για να την κατακτήσει. Ο Βίας που απεχθα-

νόταν τον πόλεμο, εφάρμοσε το ακόλουθο σχέδιο: άφησε

ελεύθερα δύο καλοθρεμένα μουλάρια, έξω από τα τείχη,

δήθεν ότι είχαν χαθεί. Τα εύρωστα ζώα έβαλαν σε σκέψεις

τον Λύδο βασιλιά, γιατί υπολόγισε ότι οι Πριηνείς, που

είχαν τέτοια δυνατά ζώα, θα ήταν κι αυτοί ρωμαλαίοι. Οι

αμφιβολίες που τον κυρίευσαν έγιναν η αφορμή να στείλει

αγγελιοφόρο στην Πριήνη και να ανακοινώσει τη λύση της

πολιορκίας.

Ο Βίας που περίμενε αυτή την εξέλιξη, είχε δώσει εντολή

να σχηματίσουν σωρούς από άμμο και από πάνω τους να

σκορπίσουν σιτάρι!

Όταν ο Αλυάττης πληροφορήθηκε από τον αγγελιοφόρο

του, τις τεράστιες ποσότητες σιταρού, που είδε στην πόλη,

πήρε την απόφαση να συνάψει ειρήνη με την Πριήνη και

να αποσυρθεί στη Λυδία, καλώντας τον Βίαντα στο ανά-

κτορό του. Ο Βίας απάντησε στον αγγελιοφόρο, να πει στο

βασιλιά του: “τρώγε κρεμύδια”· κλαίγε δηλαδή!

Μέχρι τα βαθιά γεράματά του ο Βίας, εργαζόταν υποβα-

σταζόμενος από τον αγαπημένο εγγονό του. 

Η πανηγυρική αθώωση του κατηγορουμένου, σε μία δίκη,

έδωσε τόση χαρά στο Βίαντα, ο οποίος όρθιος με σηκω-

μένα χέρια, έκανε επίκληση ευχαριστίας προς το θεό και

στη συνέχεια κάθισε πανευτυχής και έγειρε το κεφάλι του

στο ζεστό στήθος του νεανία εγγονού του... 

Η αγαλίαση και ευδαιμονία τον συνόψεψαν στο αιώνιο τα-

ξίδι του!

Με υπέρμετρη συγκίνηση κι υπερηφάνεια, συνόδεψαν τον

Βίαντα μέχρι τη σκαμένη μάνα Ιωνική γη, που έκλεισε για

πάντα στα σπλάχνα της «το άξιο τέκνο της Ιωνίας», αφή-

νοντας ελεύθερο το αθάνατο και σοφό “πνεύμα”  του,

αφού θεωρήθηκε ο κορυφαίος από τους επτά σοφούς της

Ελλάδας!!!

Στο ψυχρό επιτύμβιο μάρμαρο, έγραψαν καυτά λόγια:

«Στα δοξασμένα χώματα της Πριήνης, τούτη η πέτρα σκε-
πάζει τον Βίαντα, το μεγάλο στολίδι της ΙΩΝΙΑΣ»!

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό ήταν ένα ωραιότατο

τέλος!!!»

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

πηγή: Διογένης Λαέρτιος

Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο, επιστολή  από κατοίκους

γύρω από την πλατεία της Βούλας, που μιλούν για την κατάσταση της

περιοχής με τα διπλο-τριπλο-παρκαρισμένα οχήματα.

Στην αντιγραφή η “μαρμάγκα” έφαγε ολόκληρη παράγραφο.

Τώρα θα μου πείτε: σιγά μη σας πιστέψουμε! Κι όμως συμβαίνουν. Αλ-

λωστε γιατί να κόψουμε μία παράγραφο που περιγράφει επακριβώς

αυτό που συμβαίνει στην πλατεία;

Για του λόγου το αληθές λοιπόν επαναδημοσιεύουμε ακέραια την επι-

στολή:

Με αφορμή την πρόσφατη απώλεια

ενός κατοίκου της Ραφήνας, που

υπέστη καρδιακό επεισόδιο και

υπέκυψε, εξαιτίας της ολιγωρίας να

έρθει εγκαίρως ασθενοφόρο από

την Αρτέμιδα, με κατεύθυνση το

Κέντρο Υγείας Σπάτων, έρχεται στο

προσκήνιο ξανά το πρόβλημα που

υπάρχει στους περισσότερους δή-

μους της Ανατολικής Αττικής σχε-

τικά με το ζήτημα των μονάδων

Υγείας, πρωτοβάθμιας και όχι μόνο

φροντίδας, καθώς και με την έλ-

λειψη ασθενοφόρων σε καίρια και

κομβικά σημεία της Ανατολικής Ατ-

τικής. 

Σε μια περιοχή που τελικά ποτέ δεν

κατασκευάστηκε μεγάλο νοσοκο-

μείο και όπου βρίσκονται διάσπαρτα

Κέντρα Υγείας τοπικού χαρακτήρα,

από το Λαύριο, τα Καλύβια και το

Μαρκόπουλο ως το Κορωπί, τα

Σπάτα, τη Ραφήνα και τη Νέα

Μάκρη, έχουμε κατορθώσει στην

Ελλάδα του σήμερα να υπολειτουρ-

γούν σε ώρες και μειωμένες ειδικό-

τητες ιατρών, με κίνδυνο την υγεία,

τόσο των κατοίκων, όσο και των επι-

σκεπτών της περιοχής. Δεν είναι

δυνατόν να έχει κατασκευαστεί

σύγχρονο κέντρο Υγείας στη Ρα-

φήνα, με ιδιωτική δωρεά και αυτό

να λειτουργεί μόνο τις καθημερινές

και μέχρι το μεσημέρι και να είναι

κλειστό απογεύματα και σαββατο-

κύριακα. Δεν είναι δυνατόν η Ρα-

φήνα, το δεύτερο μεγαλύτερο

λιμάνι της Αττικής, με επιβατική κί-

νηση εκατοντάδων χιλιάδων επιβα-

τών προς τις Κυκλάδες, να μην έχει

ασθενοφόρο στην περιοχή για την

οποιαδήποτε περίπτωση συμβεί

κάτι. 

Επιβάλλεται κάθε δήμος στην Ανα-

τολική Αττική να έχει από ένα του-

λάχιστον ασθενοφόρο σε

ετοιμότητα και τα Κέντρα Υγείας να

έχουν 24ωρη εφημερία, αφού οι πε-

ρισσότερες περιοχές είναι μακριά

από κεντρικά νοσοκομεία της Αθή-

νας και είναι σημαντική η συμβολή

τους, σε μια περίπτωση τροχαίου

ατυχήματος ή μιας περίπτωσης εμ-

φράγματος. Στην Ελλάδα του 2016

δε νοείται να φεύγουν άνθρωποι

από μια καθυστέρηση ασθενοφόρου

ή μιας απόφασης να αφήνει ένα

Κέντρο Υγείας κλειστό και να μην

εφημερεύει. Στην Ανατολική Αττική

με το διεθνές αεροδρόμιο Ελ. Βενι-

ζέλος, τα δυο μεγάλα λιμάνια Λαυ-

ρίου και Ραφήνας, με τους

μεγάλους οδικούς άξονες, τα Με-

σόγεια και η Λαυρεωτική πλέον βρί-

σκονται σε σημείο μηδέν ως προς

το επίπεδο παροχής της δημόσιας

υγείας στους κατοίκους των περιο-

χών.

Όταν το κεντρικό κράτος ζητά να

κάνουν οικονομική διαχείριση των

νοσοκομείων οι δήμοι, χωρίς να

τους παρέχει τα βασικά , δε μπο-

ρούμε να μιλάμε ούτε για κράτος,

ούτε για αυτοδιοίκηση, χωρίς πό-

ρους. Αν δεν αποφασίσουμε να αλ-

λάξουμε την Ελλάδα του σήμερα,

θα οδηγηθούμε για ακόμη μια φορά

στο παρελθόν, υποθηκεύοντας το

μέλλον της επόμενης γενιάς, που

θέλουμε όλοι να είναι καλύτερο

από το παρόν που ζούμε σήμερα.

Νεκτάριος Καλαντζής

δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης
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Γιατί μας αρέσει ο John Keats
Σε μία πρόσφατη ποιητική βραδιά που οργά-

νωσε η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης

γνωρίσαμε το έργο του μεγάλου Άγγλου

Ποιητή John Keats, σε συνδυασμό με την

μετάφραση της ποίησής του στην ελληνική

από τον   Κ.Λυκιαρδόπουλο.

Θεωρούμε σκόπιμο ποιητές του ύψους του

J.Keats, μέλος του Ρομαντικού Τρίο Byron,

Keats, Shelley, που σημάδεψαν τη λογοτε-

χνική Ιστορία του 18ου αιώνα, να τύχουν

μιας ευρύτερης προβολής. Τους αξίζει  όχι

μόνο για την καλλιτεχνική τους δημιουργία

αλλά ακόμη και για τη συνεισφορά τους.  

O J.Keats γεννημένος στο Λονδίνο το 1795

και πέθανε το 1821 (Φεβρ.), ένα μήνα πριν

την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης.

Σαν νεαρός μαθητής διδάχθηκε κλασσικές

σπουδές και φιλοσοφία, πράγμα που τον

προετοίμασε για την κατοπινή του ποιητική

εξέλιξη.  

Ξεχώρισε το πρωτότυπο προσωπικό ποι-

ητικό του ύφος, το οποίο και σφράγισε την

εποχή του. 

Δύο από τα ποιήματά του που αναδεικνύουν

στο μέγιστο βαθμό τον εναγκαλισμό της

φαντασίας του ποιητή, οδηγώντας τον σε

ένα λυρικό ειδυλλιακό και συγχρόνως να-

τουραλιστικό περιβάλλον, όπως τον ενέ-

πνεαν οι παραπομπές στους μυθολογικούς

ήρωες και την εποχή τους, είναι τα ακό-

λουθα:

Fancy και Bards of Passion and Mirth

Fancy
Break the mesh
Of the Fancy’s silken leash
Quickly break her prison styling
And such joys as these she’ll bring
Let the winged Fancy Roam
Pleasure 
Never is at Home 

Φαντασία
Σπάσε αυτά της Φαντασίας σου 
Τα λεπτά δεσμά
Και σπάσε φυλακής της το κλειδί
Και ομορφιές σαν αυτή 
Θε να σου βρει
Άστη τη φτερωτή σου φαντασία να αλη-
τεύει
Η ηδονή ποτέ δεν κατοικοεδρεύει

Ο ποιητής εξυμνεί τους μεγάλους βάρδους

ποιητές, αναγνωρίζοντας την αξία τους, οι

οποίοι ακόμα και όταν δεν βρίσκονται ανά-

μεσά μας έχουν τη δύναμη όπως οι μεγάλοι

Μύστες, να μας καθοδηγούν και να μας εμ-

πνέουν και όχι λιγότερο να μας διδάσκουν‘

Με τις αναφορές αυτές του ποιητή στην

ψυχή και στον νου, πλησιάζει όπως του έχει

αναγνωριστεί τους Σωκρατικούς διαλόγους,

χωρίς ο ίδιος να καταφεύγει στο διδακτι-

σμό. Η τεχνική του αυτή αναγνωρίζεται και

από τον μεγάλο ποιητή T.S.Elliot,  όταν την

χαρακτηρίζει : Never sophisticated.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την εκδή-

λωση προς τη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγ-

μένης και όλους τους συντελεστές καθώς

και στον παρευρεθέντα Κ. Λυκιαρδόπουλο.

Ρούλα Σαρρή

Φιλόλογος Αγγλικής Ελληνικής

Ένα πολυεργαστήριο στήθηκε στις αίθουσες του 4ου Δημοτι-

κού Σχολείου Βούλας, στην προσπάθεια για ένα Σχολείο

«ανοικτό στην κοινωνία», με τη συμμετοχή και των άλλων

τριών σχολείων της Βούλας, υλοποιώντας το

Φεστιβάλ S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathe-

matics), την Κυριακή 14/2.

Πάνω από 600 μαθητές και γονείς συμμετείχαν στα εργαστή-

ρια: Φυσικής, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Μηχανικής, Εκπαι-

δευτικής Ρομποτικής, Προγραμματισμού και Μαθηματικών.

Εισηγητές των εργαστηριών ήταν πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί

της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, πολυβραβευμένοι

στον τομέα τους.

Σκοπός του Φεστιβάλ ήταν να φέρει γονείς, μαθητές αλλά και

εκπαιδευτικούς  σε γνωριμία με το εκπαιδευτικό

μοντέλο S.T.E.M: μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχε-

διάζεται ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυ-

σικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική

κατανόηση του σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και

η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο

τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:

Εργαστήριο Ρομποτικής: από το δάσκαλο του 2ου Δ.Σ. Καλυ-

βίων  Μ. Τριανταφυλλίδη, που δημιούργησε μηχανικές κατα-

σκευές  LEGO  WeDo, επιλύοντας όμως ταυτόχρονα

πραγματικά προβλήματα από το φυσικό κόσμο που τα περιβάλ-

λει. Ένα αγαπημένο παιχνίδι των μαθητών από την αρχαιότητα

«η σβούρα» απέκτησε ρομποτική μορφή και ξετρέλανε μικρούς

και μεγάλους.

Εργαστήριο Φυσικής: από τον Φυσικό, Κ. Ανδρακάκο, Διευ-

θυντή του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «Πρότυπο Αθη-

νών». Οι μαθητές μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο

κατανόησαν με πειράματα και παιχνίδια βασικές έννοιες της

Φυσικής. Στο τέλος, οι μικροί επιστήμονες απόλαυσαν ένα πα-

γωτό που φτιάχτηκε στο εργαστήριο!

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: από τον  Φυσικό Γ.

Νούλα, Διευθυντή του Γυμνασίου, και  Χ. Μυρτσιώτη, Δά-

σκαλο, Διευθυντής του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «Παλ-

λάδιο» παρουσίασαν ένα δημιουργικό εργαστήριο διδασκαλίας

Φυσικών Επιστημών με τη μέθοδο i-Pad.   

Εργαστήριο Προγραμματισμού: Ο υπεύθυνος Συστημάτων

Πληροφορικής στα Εκπαιδευτήρια «Δούκας» Β. Οικονόμου,

και ο  Β. Μπαγιαρτάκης, game designer της «Allcancode», έφε-

ραν τους μαθητές σε επαφή με τον Προγραμματισμό

Run Marco, μέσω του παιχνιδιού εκμάθησης προγραμματισμού.

Μαθητές 6-8 ετών διασκέδασαν παίζοντας μέσω του προγραμ-

ματιστικού περιβάλλοντος ενός πολυβραβευμένου παιχνιδιού.

Εργαστήριο Μηχανικής: Ο  Δάσκαλος στα Ιδιωτικά Εκπαιδευ-

τήρια «Αργύρη Λαιμού» Α. Κόλλιας και ο Α. Σκέλλας, Δάσκα-

λος στο 4ο Δ.Σ. Βούλας, ακολουθώντας τον κύκλο σχεδίασης

ενός μηχανικού «Ρώτησε, Φαντάσου, Σχεδίασε, Κατασκεύασε

και Βελτίωσε» κατάφεραν με τους μαθητές να χρησιμοποι-

ήσουν τα απορρίμματα των σχολικών κάδων και με αυτά να

κατασκευάσουν αυτοκίνητα από ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία

«βγήκαν βόλτα» στους διαδρόμους του Σχολείου!

Εργαστήριο Μαθηματικών: Ο Β. Συμεώνογλου, μαθηματικός

από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Στέγκα», μαζί με μαθητές από

την Δ΄ έως και την Στ΄ Δημοτικού ανέλαβαν να λύσουν γρί-

φους. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανακάλυψαν μαζί ένα

μυστικό του σύμπαντος, τον αριθμό φ= 1,618 που είναι γνω-

στός από την αρχαιότητα και δείχνει την μαγεία και την δύ-

ναμη των αριθμών.

Παράλληλα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Σχολείου

πραγματοποιήθηκε Έκθεση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.  Προ-

γράμματα 3D Αναπαράστασης Αρχαιολογικών Χώρων μέσω ta-

blet  από την Εταιρεία «Νεάπολις». Παρουσιάστηκε η

εφαρμογή ΑΚΡΟΠΤΙΛΙΣ. με την οποία οι μαθητές ταξίδεψαν

στην Ακρόπολη του Περικλή, επισκέφτηκαν τον βράχο της

Ακρόπολης, ξεναγήθηκαν στα περίλαμπρα κτίσματα του Παρ-

θενώνα... Εβλεπαν όλα τα μνημεία τρισδιάστατα και με χρώ-

ματα όπως ήταν την κλασική εποχή, εξωτερικά και εσωτερικά.

Και η Έκθεση 3d printing, 3d scanning από την Εταιρεία

«3DHUB». Η εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα “τρε-

λάνει κόσμο”. Δίνει τη δυνατότητα σε  μια τεράστια γκάμα πα-

ραγωγής ειδών, από κοσμήματα μέχρι ιατρικά μηχανήματα και

...πριόνια!   

Η διεύθυνση του Δ’ Δημοτικού Σχολείου Βούλας ευχαρίστησε

το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, που για

άλλη μια φορά συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες, το

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και ιδιαίτερα την Δ.

Τριάντη, πρόεδρο της  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και

τον  Ν. Βάση, πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για

την αμέριστη υποστήριξή τους. 

Επίσης, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών

Σχολείων για την ενεργή υποστήριξή της και τους μαθητές και

γονείς που τίμησαν με τη συμμετοχή τους το Φεστιβάλ.

«Ρώτησε, Φαντάσου, Σχεδίασε, Κατασκεύασε και Βελτίωσε»
Φεστιβάλ S.T.E.M. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
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Σε πολύ κλειστό κύκλο, έκοψε την πρωτο-

χρονιάτικη πίτα η δημοτική παράταξη “Ανε-

ξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης” με επικεφαλής τον Σπυράγ-

γελο Πανά, την περασμένη Δευτέρα στο

Vive Mar.

Καλεσμένοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού

και ελάχιστοι φίλοι. Ο λόγος της κλειστής

εκδήλωσης ήταν το πολύ πρόσφατο πένθος

του Σπ. Πανά, με την απώλεια της μητέρας

του.

Οπως είπε και ο ίδιος, δεν ήθελε να την πραγματοποι-

ήσει, μετά το οδυνηρό συμβάν, αλλά είχε ήδη προγραμ-

ματιστεί και γι’ αυτό έγινε “εν κλειστώ”.

Με την ευκαιρία της πίτας έγινε ανταλλαγή απόψεων

και προτάσεις για μια εντονότερη παρουσία της παρά-

ταξης και στα δημοτικά συμβούλια και στην κοινωνία γε-

νικότερα.

Ο Σπ. Πανάς επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα

η παρούσα Δημοτική Αρχή, υλοποιεί τα

προγραμματισμένα έργα που είχε  προωθή-

σει ο ίδιος ως δήμαρχος στην προηγού-

μενη θητεία. Κανένα νέο έργο δεν έχει

γίνει.

Αναφέρθηκε στην αλλαγή της μελέτης για

τον Αστέρα Βουλιαγμένης και τον αγώνα

που έκανε ο ίδιος γι’ αυτό.

Σε “παράπονα” ότι δεν έχει δυναμική αντι-

πολίτευση, σημείωσε ότι  “δεν θα κάνουμε
αντιπολίτευση για την αντιπολιτευση” και ότι στα σο-

βαρά και μεγάλα θέματα είναι και θα είναι παρών όλη

η παράταξη.

Αποφάσισαν να δημιουργήσουν θεματικές επιτροπές

και να ξεκινήσουν τις εργασιακές συναντήσεις μεταξύ

τους.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανασυντάσσεται

Από καιρό δεχόμαστε διαμαρτυ-

ρίες πολιτών της Βούλας και ιδιαί-

τερα του Πανοράματος για την

υποβάθμιση του πρωτοπρεσβύτε-

ρου  Γεώργιου Κονσολάκη στον

ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πα-

νόραμα.

Ενα ατέλειωτο γιατί, ακούγεται από

τα χείλη όλων των πολιτών που

αγαπούν ιδιαίτερα τον πρ. Γεώργιο

Κονσολάκη και το δείχνουν έμπρα-

κτα και με τη φροντίδα της εκκλη-

σίας του Αγ. Νεκταρίου που, ίσως

είναι ο μοναδικός ναός που ξεκί-

νησε να οικοδομείται και μέσα σε

τρία περίπου χρόνια ολοκληρώθηκε.

Η “υποβίβαση” έγνε από τον ιερα-

χικά προϊστάμενο Μητροπολίτη

Παύλο, αιφνίδια προ μηνών χωρίς

ποτέ να δεχτεί να μιλήσει γι’ αυτό

το θέμα, ούτε να δεχθεί, όπως

γνωρίζουμε τον ίδιο τον πρ. Γ.

Κονσολάκη, να του εξηγήσει.

Και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση,

γιατί ο δεσπότης κ. Παύλος συμπε-

ριφέρεται “αντιχριστιανικά”! Γιατί

δεν μπορεί να διδάσκει την αγάπη

και την αλήθεια του Θεού και να μην

τα ακολουθεί ένας “Διάκων” του

Θεού και του ποιμνίου του.

Ο πρ. Γεώργιος Κονσολάκης έχει

σπουδαίο έργο στα πενηντάχρονη

πορεία του ως ιερωμένος και ιδιαί-

τερα αυτά τα δεκαπέντε χρόνια

που ιερουργεί στον Αγιο Νεκτάριο.

Διαθέτουμε στο αρχέιο μας πάμ-

πολα σημειώματα, τηλεφωνήματα

από ανθρώπους που έχουν δυσα-

ρεστηθεί από την συμπεριφορά

του δεσπότη απέναντι στον παπα-

Γιώργη και αυτός είναι και ο λόγος

που γράφουμε αυτές τις γραμμές.

Μέχρι σήμερα δεν ασχοληθήκαμε,

ελπίζοντας ότι ο δεσπότης θα

κάνει κάποια δήλωση, κάποια σχε-

τική ανακοίνωση, αλλά δεν είδαμε

κάτι. Απ’ την άλλη μας πιέζουν οι

αναγνώστες γιατί δεν γράφουμε!

Ευελπιστούμε ο δέσποτας να ενη-

μερώσει το ποίμνιό του, γιατί κανείς

δεν είναι ανεξέλεγκτος. 

Ολοι ελεγχόμαστε για τις πράξεις

μας, και γι’ αυτό πρέπει να αυτοε-

λεγχόμαστε· ιδιαίτερα όταν ανή-

κουμε σε έναν τόσο ευαίσθητο

τομέα της χριστιανοσύνης, που

είναι η μόνη θρησκεία που διδάσκει

την αγάπη, τη σύνεση, την ταπεινό-

τητα και την αλήθεια.

Να θυμίσουμε ότι ο Μητροπολίτης

είχε τιμηθεί από τον παπα-Γιώργη

και το εκκλησιαστικό συμβούλιο

στα εγκαίνια του ναού στις

19/5/2013, όπου στην σύντομη

ομιλία του είχε αναφέρει μεταξύ

άλλων: 

«...Οταν ήρθα στη Μητρόπολη και
τον βρήκα (το ναό) ήταν μόνο το
σκυρόδεμα. Από παντού έμπαινε
αέρας. Κι έλεγα μέσα μου: πότε
θα τελειώσει αυτό το “θηρίο”. Κι
όμως, από εκεί που σας ομιλώ
βλέπω τη θάλασσα, τι άλλο
θέλω!» 
Αυτό όμως το “θαύμα” δέσποτά

μου δεν έγινε μόνο του. Εβαλε με-

γάλη πλάτη ο πρ. Γεώργιος και

αυτό δεν θα έπρεπε να το ξεχνάει

κανείς.

Αννα Μπουζιάνη

Τί συμβαίνει με τoν Μητρoπολίτη 

Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β;

Αντουανέτ Πυλαρινού

Η Ελληνίδα μπαλαρίνα που

επρώτευσε 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συγχαίρει δημόσια την Ελληνίδα και

Μαρκοπουλιώτισα, Αντουανέτ Πυλαρινού, για την κατάκτηση

του Πρώτου Βραβείου, στην κατηγορία Professionals «Klassis-

che Variation», στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Μπαλέτου «Inter-

nationaler Ballettwettbewerb Nürnberg», που διεξήχθη στις

6/2/2016, στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας.

Η διάκριση αυτή, την αναδεικνύει ως πρώτη Ελληνίδα μπαλα-

ρίνα, που κατακτά το 1ο Βραβείο σε Διεθνή Διαγωνισμό!

Η Αντουανέτ Πυλαρινού είναι κόρη του γνωστού και αγαπη-

μένου μας συμπολίτη κου Ανδρέα Πυλαρινού, Αρχιμουσικού

της Σύγχρονης Ορχήστρας της ΕΡΤ και Διευθυντή της Κρατι-

κής Ορχήστρας Αθηνών, που έχει απολαύσει το κοινό και σε

πολλές εκδηλώσεις του Δήμου Μαρκοπούλου. 

Η Αντουανέτ, μεγάλωσε σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον,

αγάπησε από μικρή τη μουσική και το χορό και σπούδασε

κλασσικό μπαλέτο στο Βερολίνο. Η αγάπη της, η επιμονή της

και η προσπάθεια της, την οδήγησαν σ’ αυτό το αποτέλεσμα,

δίνοντας το παράδειγμα και την ελπίδα, ότι η θέληση και η

διαρκής προσπάθεια, μπορεί να έχει θαυμαστά αποτελέσματα.

Εκ μέρους όλων μας, συγχαρητήρια Αντουανέτ, καλή σταδιο-

δρομία, με ακόμα περισσότερες επιτυχίες!

Δήμος Μαρκοπούλου

Γενέθλια της παράταξης

Κωνσταντέλλου
Ο δήμαρχος του Δήμου 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, διασκέ-

δασε με την παράταξή του, γιορτάζοντας τα έβδομα γενέθλια

της παράταξής του, “Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να

ζεις”, στον “Τσολιά” της Βάρης, πλαισιωμένος με τους “πιο

κοντινούς του”, όπως εκφράστηκαν μερικοί του κύκλου του.

Παράλληλα έκοψε και την πίτα τους με μουσική και χορό.
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«Μισῶ τόν ἄνδρα τόν διπλοῦν πεφυκότα, χρηστόν λό-
γοισι, πολέμιον δέ τοῖς τρόποις»

(Ελληνική Ανθολογία, βιβλίο 10, επίγραμμα 95)

(= μισώ τον διπρόσωπο / διπλοπρόσωπο άνθρωπο, υπο-

κριτή - ανειλικρινή που είναι καλός στα λόγια, εχθρικός

στις πράξεις)

«Πολλοί δρῶντες τά αἴσχιστα λόγους ἀρίστους ἀσκέου-
σιν»

(Δημόκριτος, 470-370, Fragment 53α)

(= πολλοί εκτελώντας τις πιο αδιάντροπες, ανήθικες πρά-

ξεις καταγίνονται / ασχολούνται με τα πιο ωραία λόγια)

«Ὅρος συµφόρων καί ἀσυµφόρων τέρψις καί ἀτερ-
πίη»

(Δημόκριτος, 470-370, Fragment 188, 2)

(= το όριο σ’ ό,τι ωφελεί και σ’ ό,τι βλάπτει είναι η ευχαρί-

στηση και η έλλειψη αυτής)

«Ἐν τῷ βίῳ, καθάπερ ἐν ὁδῷ µακρᾷ, δεῖ που καί
ἀνάπαυσιν εὐσχήµονα εἶναι»

(Ιωάννης Στοβαίος,  5ος μ.Χ., “Ανθολόγιον” βιβλίο 2, κεφ. 31, §105)

(= στη ζωή, όπως ακριβώς και στη μακρινή πορεία, πρέπει

κάπως να υπάρχει και μια αξιοπρεπής ξεκούραση / ανά-

παυλα).

«Το πάθος να σώσεις τον κόσμο είναι σχεδόν πάντα το
προσωπείο του πάθους να τον εξουσιάσεις»
(Xένρι Λιούις  Μένκεν, 1880-1956, Αμερικανός Αρθρογράφος και

Ευθυμογράφος)

«Όλοι φοράμε μάσκες· κι έρχεται η στιγμή που δεν μπο-
ρούμε να τις βγάλουμε χωρίς να ξεκολλήσουμε μαζί τους
και το δέρμα μας».

(Έντιθ Σίτγουελ, 1887-1964, Βρετανίδα ποιήτρια)

―――――
«οὐδ᾽ὁποῖ᾽ ἀνήρ ἔννους τά καινά τοῖς πάλαι τεκ-
µαίρεται, ἀλλ᾽  ἐστί τοῦ λέγοντος, εἰ φόβους λέγοι»

(Σοφοκλής, 496-406, “Οιδίπους Τύραννος” στ. 915-917) 

(= και δεν [συγ] - κρίνει / συμπεραίνει, όπως κάνει ένας λο-

γικός / συνετός / εχέφρων άντρας, τα καινούργια απ’ τα

παλιά, αλλ’ εξαρτάται απ’ όποιον μιλάει, αν αυτός τον φο-

βίζει)

Η Ιοκάστη, μητέρα και σύζυγος του Οιδίποδα στο έργο του

Σοφοκλή “Οιδίπους Τύραννος” στο Γ’ επεισόδιο (911-1085)

προσφωνώντας τους άρχοντες της χώρας της, της Θήβας,

λέει για τον Οιδίποδα τα παραπάνω σοφά και πάντα επί-

καιρα λόγια.

σχόλιο: Μάθετε την πραγματική ιστορία που επιμελώς σας

αποκρύπτουν ή παραποιούν και απορρίψτε τη συμβατική,

την κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων, που σας πα-

ρέχουν αφειδώς, ψευδώς  και ασυστόλως.

Διασταυρώνετε πάντοτε τις ιστορικές πηγές και μη γίνεστε

έρμαια αυτών που σας τρομοκρατούν κινδυνολογώντας ή

παραποιώντας την ιστορική αλήθεια.

«61: Ἦν μέν γάρ ἡ τῶν Λουπερκαλίων ἑορτή, περί ἧς
πολλοί γράφουσιν, ὡς ποιμένων τό παλαιόν εἴη, καί τι
καί προσήκει τοῖς Ἀρκαδικοῖς Λυκαίοις. Τῶν δ᾽εὐγενῶν
νεανίσκων καί ἀρχόντων πολλοί διαθέουσιν ἀνά τήν
πόλιν γυµνοί, σκύτεσι λασίοις τούς ἐµποδών ἐπί
παιδιᾷ καί γέλωτι παίοντες· πολλαί δέ καί τῶν ἐν
τέλει γυναικῶν ἐπίτηδες ὑπαντῶσαι παρέχουσιν
ὥσπερ ἐν διδασκάλου τώ χεῖρε ταῖς πληγαῖς, πεπει-
σµέναι πρός εὐτοκίαν κυούσαις, ἀγόνοις δέ πρός
κύησιν ἀγαθόν εἶναι»
(Πλούταρχος, 45-120, “Βίοι παράλληλοι”, Ιούλιος Καίσαρ, § 61)

(= Ήταν τότε η γιορτή των Λουπερκαλίων, για την οποία

πολλοί γράφουν πως παλιά ήταν γιορτή των ποιμένων και

μάλιστα έμοιαζε κάπως και με τα Λύκαια* της Αρκαδίας.

Τη μέρα της γιορτής, αριστοκράτες νεαροί και πολλοί  άρ-

χοντες τρέχουν γυμνοί στους δρόμους της πόλης κι όποι-

ους βρίσκουν μπροστά τους τους χτυπούν με τριχωτά

δέρματα, για να γελάσουν και ν’ αστειευτούν. Πολλές επί-

σης απ’ τις γυναίκες των αρχόντων βγαίνουν επίτηδες να

τους συναντήσουν και υψώνουν τα χέρια τους για χτυπή-

ματα**, όπως στο διδασκαλείο. Πίστευαν πως αυτό έφερνε

καλή γέννα στις έγκυες και έκανε τις στείρες να γεννούν

παιδιά.

* Άλλωστε και Λουπερκάλια σημαίνει γιορτή του Λύκου,

αφού στα λατινικά lupus σημαίνει λύκος.

** Θα ύψωναν τα χέρια και θα χτυπούσαν με τις παλάμες

τους τις παλάμες του άλλου.

Ο πατέρας της ελληνικής Λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης

(1852-1921) αναφέρει πως τα αποκριάτικα έθιμα έχουν τις

ρίζες τους στα Λουπερκάλια των αρχαίων Ρωμαίων που

άρχιζαν την 15η Φεβρουαρίου και εόρταζαν τη γονιμότητα

της γης και των ζώων.

Προφανώς δεν διάβασε τον ιστορικό Πλούταρχο (45-120)

που μας παραδίδει την πληροφορία πως τα Λουπερκάλια

έλκουν την καταγωγή τους από τα Λύκαια. Εορτή των Αρ-

κάδων στο όρος Λύκαιον για να τιμήσουν αρχικά τον θεό

Πάνα της Αρκαδίας και αργότερα τον Λύκαιον Δια. Ιδρυτής

τους ήταν ο βασιλιάς Λυκάων ο γιος του αρχέγονου Πε-

λασγού. Ήταν ο βασιλιάς της Αρκαδίας και ιδρυτής της

πόλης Λυκόσ-ουρας < Λῦκος = φῶς + ὁρᾷ,  που θεωρείτο

η πιο παλιά πόλη στην κόσμο, που αντίκρισε ποτέ ο ήλιος.

Σημειωθήτω ότι επί της εποχής του έγινε ο κατακλυσμός,

από τον οποίο σώθηκαν ο Δευκαλίων < Δευκής = γλυκής

+ ἅλς - λός = θάλασσα και η Πύρρα <πυρρός/πυρσός = η

φωτιά. Τα δυο βασικά συστατικά του ανθρωπίνου είδους.

Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στα έργα του Πλουτάρ-

χου για τα Λουπερκάλια, όπως Ρωμύλος, Νουμάς, Καίσαρ,

Αντώνιος, αίτια ρωμαϊκα και ελληνικά και πολλών άλλων

αρχαίων ιστορικών συγγραφέων, όπως του Διονυσίου Αλι-

καρνασσέως, του Αππιανού και του Νικολάου.

Επειδή τα Λουπερκάλια “θεωρείται” αρχαία ρωμαϊκή πα-
γανιστική εορτή προς τιμήν του Πανός.

Lupercus = Λούπερκος ή Λυκαίος, επίκληση του Πανός.

Lupercal - alis =σπήλαιο του όρους Παλατίνου αφιερωμέ-

νου στον Πάνα, τον αντίστοιχο Ρωμαϊκό Φαύνο.

Οφείλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους

σειρά και να τελειώνουμε μια και καλή με τις σκόπιμες

παρ-ετυμολογίες “δεινών” Γλωσσοκτόνων - γλωσσοφθό-

ρων, που ενώ λόγω μεν (φαινομενικά) υποστηρίζουν την

ελληνική γλώσσα, έργω δε (ουσιαστικά) την υποβαθμίζουν

αποδομώντας την.

Η σημασία της λέξης Παγανισμός από “έγκυρα” λεξικά δί-

νεται ως ειδωλολατρία και πολυθεϊσμός. Ουδέν ψευδέστε-

ρον τούτου.

Οι Έλληνες ήταν ΙΔΕΟ-ΛΑΤΡΕΣ, αφού μοίρασαν όλες τις

ιδέες τους σ’ όλο τον κόσμο και ΜΟΝΟ-ΘΕΪΣΤΕΣ, αφού ο

Ζευς ήταν πατήρ τε θεών και ανθρώπων, κι οι υπόλοιποι

θεοί ήταν διαφορετικές υποστάσεις - μορφές του ίδιου.

Υποστηρίζουν ότι παράγεται από το λατινικό paganus

(από το pagus = χωριό, κώμη) μεταγενέστερο έγινε παγα-

νός = ειδωλολάτρης, αρχική σημασία χωρικός, αγρότης,

δηλαδή, «όχι στρατιώτης του Χριστού». 
σχόλιο: λες και στρατιώτες ήταν μόνο οι αστοί, ενώ οι γε-

ωργοί / χωρικοί που είναι και οι πιο αφελείς και πιο επιρρε-

πείς στη θρησκεία δεν ήταν ακόλουθοι - πιστοί του

Χριστού.

Καθ’ ημάς παράγεται από το ρήμα πήγνυμι ή πηγνύω που

σημαίνει μπήγω, στήνω, στηρίζω, στερεώ, παγώνω. Από το

ρήμα αυτό παράγεται μια αλυσίδα λέξεων ελληνικών και

ξένων όπως πάγος, πάγιος, παγιώνω, πάγκος banco,

banca, Bank. Ακόμη και η ειρήνη pax στα Λατινικά, που ση-

μαίνει σταθερή περίοδο ειρήνης.

Παγανός = ο ποιμήν, ο αγρότης (που σήμερα κλείνει την

Ελλάδα) ο βοσκός, ο κτηνοτρόφος, είναι ο άνθρωπος που

είναι στερεά, γερά δεμένος με τη γη του, που έχει μεγάλη

συνοχή και πυκνότητα. Είναι ο παγός / πηγός = ο συμπα-

γής, σύμπηκτος, στέρεος, πυκνός, ο γερός, ο παχύς, ο ευ-

τραφής. Αυτός που η συνοχή του εξασφαλίζεται από
ισχυρούς και αδιασάλευτους δεσμούς.

* Μαινάς - άδος = από το μανία / μαίνομαι: η μαινόμενη, μανιώ-

δης, η εμπνέουσα μανία, η βακχικώς ενθουσιώσα, Βάκχη.

* φαλλη-φόρια (ιερά) ή φαλλικά = εορτή του Βάκχου κατά την

οποία περιέφεραν σε πομπή φαλλόν. Από τις φαλληφορικές

πομπές και τα δημωδέστερα παίγνια και σκώμματα προήλθε η

Κωμωδία.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ. Βούλας

Έπονται συγκλονιστικές αποκαλύψεις...

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Βακχισµοῦ, 

Μαιναδισµοῦ*, Φαλλισµοῦ* 
& Ἐκστασιασµοῦ

ἄρχεσθαι
&

Καρναβαλισµοῦ, 
Κουλουµισµοῦ, Παγανισµοῦ

& Κανιβαλισµοῦ
παύεσθαι

Μέρος 2ο

Αρχαία και σύγχρονα (Τύρναβος) φαλλικά  δρώμενα.

Σύλλογος Διδασκόντων τ12

του ΓΕΛ Βούλας

Ευχαριστήριο

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ

ΒΟΥΛΑΣ ευχαριστούν δημόσια την οικογένεια Δόγκα για τη

σημαντική δωρεά της στο Σχολείο.

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα για καλύτερα Σχολεία από

πλευράς υποδομής, και με στόχο οι μαθητές στο χώρο του

σχολείου να μην περιορίζονται μόνο στη γνώση αλλά και να

ψυχαγωγούνται, προσέφεραν επιτραπέζιο παιχνίδι αντισφαί-

ρισης  καθώς και διάφορα άλλα είδη απαραίτητα για την κά-

λυψη βασικών αναγκών του 1ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ. Αξιοσημείωτο

είναι ότι κ.  Δόγκας ήταν παλιός μαθητής  του Σχολείου μας. 
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

«Νέα όψη απέκτησε το θεατράκι της Παλαιάς Φώκαιας»
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Θεατράκι της Παλαιάς Φώκαιας, με χρηματο-

δότηση του Δήμου Σαρωνικού, ολοκληρώθηκαν. Σημαντικές ζημιές, τόσο στα υποστυλώ-

ματα των κρηπιδωμάτων, αλλά και εμφανή σημάδια χρόνιας διάβρωσης στις κερκίδες,

απαιτούσαν άμεσες εργασίες επισκευής, συντήρησης και ευπρεπισμού του θεάτρου και

του περιβάλλοντος χώρου. 

Το θεατράκι της Παλαιάς Φώκαιας αποτελεί ένα σημαντικό χώρο πολιτιστικής έκφρασης

του Δήμου Σαρωνικού, και φιλοξενεί πληθώρα εκδηλώσεων κάθε καλοκαίρι. Η προνομιακή

του θέση, δίπλα στη θάλασσα, και το μοναδικής ομορφιάς ηλιοβασίλεμά του το κάνουν

ιδιαίτερα ελκυστικό τις καλοκαιρινές βραδιές.

«Χάρη στη χρηστή οικονομική διαχείριση της δημοτικής αρχής, αν και τα έσοδα παραμέ-
νουν λιγοστά, λόγω της οικονομικής κρίσης, καταφέραμε να εξοικονομήσουμε χρήματα
για την υλοποίηση έργων μικρής κλίμακας τα οποία όμως είναι και απαραίτητα και ουσια-
στικά για τη ζωή μας. Ένα από αυτά όπως ανακοινώσαμε και στον ετήσιο απολογισμό είναι
οι εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Θεατράκι της Παλαιάς Φώκαιας. Η τεχνική υπη-
ρεσία συνέταξε τις σχετικές μελέτες και πραγματοποιήσαμε τις απαιτούμενες εργασίες
για να συνεχίσουμε να χαιρόμαστε το μοναδικής ομορφιάς θεατράκι μας με ασφάλεια»,
σημειώνει ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης. 
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Απολογισμός Δράσης 

Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

Ο πρώην Οργανισμός Λαϊκών Αγορών του Υπουργείου

Ανάπτυξης, από 1-1-2015 έχει υπαχθεί πλέον στην Περι-

φέρεια Αττικής, ως Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, μετά από

συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας.

Ολες οι παρεμβάσεις έγιναν εφικτές χάρη στη συντονι-

σμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής και των ερ-

γαζομένων, Ομοσπονδιών, των Δήμων και πολιτών. 

Ενδεικτικός είναι ο απολογισμός δράσης του εντεταλμέ-

νου Περιφερειακού Συμβούλου, Στέλιου Κοροβέση.

Παρεμβάσεις - Δράσεις:

Α) Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, ο

οποίος συντάχτηκε μετά από διαβούλευση με τις άλλες περι-

φερειακές παρατάξεις και ομοσπονδίες των Λαϊκών Αγορών.

B) Θεσμοθετήθηκε η ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών

ομάδων με είδη λαϊκών αγορών. Εγκρίθηκε για φέτος, η

διάθεση ποσού 1.000.000 ευρώ (364/10-12-2105 Α.Π.Σ.),

που προέρχονται από το ημερήσιο δικαίωμα των πωλητών,

για την ενίσχυση με είδη λαϊκών αγορών, της κατηγορίας

ευπαθών ομάδων με απροστάτευτα τέκνα. Η υλοποίηση

του προγράμματος υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει το

Πάσχα.

Γ) Διεξήχθη διεθνής δημοπρασία για τοποθέτηση χημι-

κών τουαλετών σε όλες τις χωροθετημένες Λαϊκές Αγο-

ρές της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 913.988,40

ευρώ.

Δ) Καθιέρωση 2μηνιαίας κάρτας προσέλευσης παραγω-

γών σε Λ.Α.

Ε) Σε τελική φάση βρίσκεται η ενοικίαση χώρου για τη με-

τακίνηση των υπαλλήλων της δ/νσης Λ.Α από το χώρο φι-

λοξενίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε κτίριο της

Περιφέρειας Αττικής. 

Πραγματοποιήθηκαν 12.856 έλεγχοι στις λαϊκές αγορές.

Ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής (20.2) το νο-

μοσχέδιο με θέμα: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-

νητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται σειρά ρυθμίσεων που

αφορούν και στους ΟΤΑ.

Ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Π. Κουρουμπλής γνωστοποίησε στη Βουλή, ότι συστήνεται

εικοσιπενταμελής Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν η

ΕΝΠΕ (Ενωση Περιφερειάν Ελλάδος) και

η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλά-

δος), που θα προτείνει  τη ριζική αναμόρ-

φωση του υφιστάμενου νομοθετικού

πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδι-

οίκησης (“Καλλικράτη”). Στόχος είναι «να
δημιουργηθεί μια αποκέντρωση με αμεσο-

δημοκρατικούς θεσμούς, πραγματική δημοκρατία, με απε-
λευθέρωση δυνάμεων, με ένα επιτελικό κράτος,
απελευθερωμένο από τη λογική της διαχειριστικής εξου-
σίας και με πολυεπίπεδη εξουσία, με αρμοδιότητες όμως
και με πόρους στην αυτοδιοίκηση του α΄ και του β΄ βαθ-
μού» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Π. Κουρουμπλής.  

Μεταξύ των ρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο Εσωτε-

ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι και οι εξής:

― Ξεπαγώνουν οι προσλήψεις για ορισμένες κατηγορίες

προσωπικού των ΟΤΑ  (ανταποδοτικές καθώς και χειριστών

μηχανημάτων έργου), (αρθ. 13).

― Αναστέλλονται έως 31/12/2016 οι προσλήψεις και οι

διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Υποχρε-

ωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικο-

τήτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΙΔ.

― Επιτρέπεται η αύξηση του ωραρίου συμβασιούχων των

βρεφονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ (άρθρο 14)  με ανάλογη

αύξηση των αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με

απόφαση των Δ.Σ.   

― Προβλέπεται απαλλαγή και μειώσεις σε δημοτικά τέλη

και φόρους (εφεξής με απόφαση των Δημοτικών Συμβου-

λίων) (άρθρο 19) σε απόρους, σε άτομα με αναπηρίες, σε

πολύτεκνους, σε τρίτεκνους, σε μονογονεϊκές οικογένειες

και μακροχρόνια αέργους.

― Προβλέπονται ειδικά τιμολόγια (με απόφαση των Δ.Σ.

των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης - Αποχέτευσης

(ΔΕΥΑ)  για μειωμένα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ή

πλήρη απαλλαγή από αυτά για τις ευπαθείς ομάδες των κα-

ταναλωτών με βάση ενιαία αντικειμενικά κριτήρια.

― Προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να λειτουρ-

γούν αποτεφρωτήρια νεκρών όχι μόνο σε εκτάσεις ιδιο-

κτησίας τους, αλλά και σε εκτάσεις που τους έχουν

παραχωρηθεί, ενώ κέντρα αποτέφρωσης μπορεί να λει-

τουργεί και ο ΕΔΣΝΑ (αρθρα  20-21). 

― Εντάσσονται και οι τρίτεκνες οικογένειες στις ευεγερ-

τικές διατάξεις του ν. 2643/88 για την πρόσληψη στο Δη-

μόσιο (αρθρο 30)

― Χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-

σίας, (150 ευρώ μηνιαίως) σε όλους τους εργαζόμενους

στη διαχείριση απορριμμάτων (άρθρο  36).

― Τροποποιείται η διάταξη του Ν. 3852/2010 και εφεξής

τίθενται σε αργία οι αιρετοί που έχουν καταδικαστεί τελε-

σίδικα από το Ποινικό Δικαστήριο  (πλημμελήματα ή σε

πρώτο βαθμό για κακουργήματα). Η αυτοδίκαιη θέση σε

αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση

αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εάν έχουν επι-

βληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. 

Εάν στην τελεσίδικη απόφαση αθωωθεί, αίρεται αυτοδίκαια

η αργία και καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του, το

δε διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.  

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

(Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016), ελή-

φθησαν αποφάσεις για θέματα της

ημερήσιας διάταξης όπως:

1. Εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμμα-

τικής Σύμβασης με-

ταξύ Περιφέρειας και

Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος για τη:

«Σύνταξη Συμπληρω-
ματικών Μελετών για
την Ωρίμανση και την
Κατασκευή των Έργων
Αντιπλημμυρικής Προ-
στασίας Δήμου Ν. Φι-
λαδέλφειας – Έργα
Ενίσχυσης Υφιστάμε-
νου Συλλεκτήρα Σ7»,

συνολικού προϋπολογισμού

30.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 23%). Το θέμα εισηγήθηκε η

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα,

Ερμίνα Κυπριανίδου και εγκρίθηκε

ομόφωνα ως προς την εισήγηση και

κατά πλειοψηφία ως προς τα πρό-

σωπα της Επιτροπής Παρακολούθη-

σης.

3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 287/2015

απόφασης του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου Αττικής και έγκριση σύναψης

προγραμματικής σύμβασης: «Παρακο-

λούθηση τοξικών ή και δυνητικώς το-

ξικών  μικροφυκών στις ζώνες

παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών

της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής

Αττικής», προϋπολογισμού 10.920,00

€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

23% και των νόμιμων κρατήσεων

10%): το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντι-

περιφερειάρχης Δυτικής Αττικής,

Γιάννης Βασιλείου, εγκρίθηκε

ομόφωνα

4. Έγκριση σκοπιμότητας και

δαπάνης για προμήθειες της

Περιφέρειας έτους 2016: το

θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Οικονομικών,

Χρήστος Καραμάνος και εγκρί-

θηκε κατά πλειοψηφία

5. Έγκριση σκοπιμότητας για

την υποβολή αίτησης συμμετο-

χής της Περιφέρειας στο Πρό-

γραμμα διακρατικής

συνεργασίας «Balkan-Med» και ανα-

ζήτηση εταίρων: το θέμα εισηγήθηκε

ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα,

Γιώργος Καραμέρος και εγκρίθηκε

κατά πλειοψηφία. 

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 

Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε την

επικαιροποίηση του κειμένου της δεύ-

τερης αναθεώρησης του Περιφερει-

ακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των

Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ),

όπως αυτό είχε ψηφιστεί από το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνε-

δρίασή του, τον Οκτώβριο του 2015,

δρομολογώντας την τελική διαδικα-

σίας της έγκρισής του.

Το επικαιροποιημένο κείμενο λαμβά-

νει υπόψη του τις παρατηρήσεις που

κατατέθηκαν από τις αρμόδιες Διευ-

θύνσεις της Περιφέρειας, τα υπουρ-

γεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος,

από τη δημόσια διαβούλευση, διάρ-

κειας πέντε μηνών. 

Παράλληλα, το κείμενο ενσωματώ-

νει, ως αναπόσπαστο τμήμα του,

ύστερα από τη σχετική επεξεργασία

και αξιολόγηση από την Ομάδα Εργα-

σίας του ΕΔΣΝΑ, τα Τοπικά Σχέδια

Διαχείρισης των Δήμων. 

Το κείμενο είναι πλήρως  συμβατό με

την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

καθώς και με τον ΕΣΔΑ. Και τούτο σε

χρόνο, μικρότερο των 12 μηνών.

Ο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, με απο-

κεντρωμένο και δημόσιο χαρακτήρα,

βασίζεται στις κατευθύνσεις του

ΕΣΔΑ, τις αρχές της εγγύτητας, της

πρόληψης, της μείωσης, της ανακύ-

κλωσης, της επανάχρησης, της κομ-

ποστοποίησης, στο πλαίσιο της

προώθησης της κυκλικής οικονομίας. 

Με την έγκριση της ΕΕ δρομολογεί-

ται πλέον η εκπόνηση Στρατηγικής

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΣΜΠΕ) και η σχετική β' φάση

δημόσιας διαβούλευσης ενόψει της

τελικής της έγκρισης στο αμέσως

επόμενο χρονικό διάστημα από το

Περιφερειακό Συμβούλιο.

Προχωρεί ο σχεδιασμός του ΠΕΣΔΑ 
Το κείμενο ενσωματώνει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων

“Παράλληλο πρόγραμμα” στην Αυτοδιοίκηση
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com

Η απουσία της οργανωμένης πολι-

τείας τις τελευταίες δεκαετίες από

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας

συγκροτημένης και μακροπρόθεσμης

πολιτικής για τη διαχείριση του ζητή-

ματος των αδέσποτων ζώων συντρο-

φιάς, έχει οδηγήσει σε μια

ανεξέλεγκτη κατάσταση, τα αποτελέ-

σματα της οποίας είναι ορατά τόσο

στα αστικά κέντρα της χώρας όσο και

στην περιφέρεια.

Δεκάδες χιλιάδες ζώα – κυρίως σκύ-

λοι και γάτες- κυκλοφορούν σε άθλια

κατάσταση σε κάθε περιοχή της

χώρας έχοντας να αντιμετωπίσουν κα-

θημερινά την πείνα, τη δίψα, το κρύο,

την εγκατάλειψη, την ανθρώπινη αδια-

φορία και συχνά τη βία και την κακο-

ποίηση.

Κρατικοί πόροι διατίθενται σε Δήμους

χωρίς επαρκή έλεγχο της αξιοποίησής

τους, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη

απουσία ενός οργανωμένου συστήμα-

τος περίθαλψης, στείρωσης και επα-

νένταξης των αδέσποτων ζώων στους

περισσότερους Δήμους της χώρας.  

Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων που

λειτουργούν με πρωτοβουλία φιλό-

ζωων πολιτών είναι ελάχιστα και -

έχοντας πληγεί και από την

οικονομική κρίση- αδυνατούν να καλύ-

ψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγ-

κες για περίθαλψη και προστασία.

Οι υιοθεσίες ζώων είναι ελάχιστες και

υπερκαλύπτονται από τις πολλαπλά-

σιες εγκαταλείψεις ζώων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η μαζική

εκτροφή ζώων για να πουληθούν ως

εμπορεύματα σε καταστήματα κατοι-

κίδιων ζώων (pet shops) επιδεινώνει

την κατάσταση καθώς:

-  Προάγει την εικόνα του ζώου ως κα-

ταναλωτικού αντικειμένου που εκτίθε-

ται στη βιτρίνα και ενισχύει τις παρορ-

μητικές αγορές ζώων που σε μεγάλο

ποσοστό εγκαταλείπονται όταν οι

αγοραστές τους τα βαρεθούν ή συνει-

δητοποιήσουν τη συναισθηματική και

υλική ευθύνη που συνεπάγεται η

φροντίδα ενός ζώου.

- Οι συνθήκες μεταφοράς, έκθεσης και

παραμονής των ζώων στα καταστή-

ματα ισοδυναμεί συχνά με

κακοποίηση καθώς τα ζώα

παραμένουν για ημέρες ή

εβδομάδες κλεισμένα σε

στενά κλουβιά. Αμφίβολη

είναι η τύχη των ζώων που

τελικά δεν πωλούνται.

- Δεν υπάρχει επαρκής

έλεγχος στα είδη των

ζώων που πωλούνται, στον

τρόπο απόκτησής τους και

στις συνθήκες διαβίωσής

τους. Το γεγονός αυτό σε

συνδυασμό με το ότι η ελ-

ληνική πολιτεία δεν έχει

εφαρμόσει την πρακτική της «θετικής

λίστας» που υιοθετείται όλο και περισ-

σότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

και υποστηρίζεται και από την Ομο-

σπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης (FVE),

έχει ως αποτέλεσμα την πώληση από

καταστήματα εξωτικών ή άγριων

ειδών ζώων που διαβιούν σε ακατάλ-

ληλες προς το είδος τους συνθήκες

και για τα οποία το μέλλον είναι αβέ-

βαιο καθώς πολλές φορές αποδει-

κνύεται ότι οι αγοραστές αδυνατούν

να εξασφαλίσουν το κατάλληλο περι-

βάλλον γι’ αυτά τα είδη.

Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση

να προχωρήσει άμεσα:

· Στην απαγόρευση της πώλησης ζώων

μέσω καταστημάτων όπως συμβαίνει

ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Έχουμε παραδείγματα από χώρες

όπως το Βέλγιο, η Αυστρία, κ.α. Η πώ-

ληση συγκεκριμένων ειδών ζώων θα

μπορούσε να συνεχιστεί μόνο από πι-

στοποιημένους εκτροφείς των οποίων

οι άδειες θα χορηγούνται με αυστηρά

κριτήρια και θα υπάρχει συστηματικός

έλεγχος για τη διατήρηση των αδειών.

·  Στην υιοθέτηση του «θετικού κατα-

λόγου» για την πάταξη της εμπορίας,

παράνομης και μη, ειδών ζώων που

δεν ενδείκνυνται για συγκατοίκηση με

ανθρώπους.

Έχει έρθει η ώρα η Ελλάδα να λάβει

αποφασιστικά και δραστικά μέτρα για

την προστασία των ζώων που πωλούν-

ται από καταστήματα καθώς και των

αδέσποτων ζώων και να θέσει τέρμα

στη συνεχιζόμενη εξαθλίωσή τους!

Ενώνουμε τη φωνή μας  σε έναν κοινό

αγώνα για να σταματήσει το συνεχιζό-

μενο εμπόριο της ντροπής και να ανα-

δειχθεί η υιοθεσία ως η υπεύθυνη

στάση κάθε πολίτη  που επιθυμεί να

ανοίξει την αγκαλιά του σε ένα ζώο

συντροφιάς!

Οικολόγοι - Πράσινοι 

Ροκ για τα αδέσποτα...

Υπάρχουν rock γάτες; Υπάρχουν hard rock σκύλοι; Φυσικά

και υπάρχουν!!!

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, από τις 8 και μετά παρτά-

ρουμε στο Barock Club για καλό σκοπό! Πιές, χόρεψε και

ρόκαρε για να βοηθήσεις τα αδεσποτάκια να έχουν μια κα-

λύτερη ζωη με την Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης!

Σας περιμένουμε στην οδό Πρατίνου 5, Παγκράτι

Είσοδος 3 ευρώ.

Τα έσοδα θα διατεθούν στην Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπο-

λης.

Μητρώο εθελοντών 

προστασίας αδέσποτων ζώων

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης είναι ένας από τους πρώτους Δήμους

στην χώρα που υλοποιεί πρόγραμμα για τα αδέσποτα ζώα,

που στόχο έχει αφενός την καταγραφή του αριθμού τους,

και αφετέρου τη βιωσιμότητα τους, μέσα από δράσεις εμ-

βολιασμού, στείρωσης και περίθαλψης.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι ουσιαστικά η

κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών

που ολοκληρώνεται με την υιοθεσία των ζώων.

Σε συνεργασία με Νοσοκομείο Ζώων παρέχεται ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη στα αδέσποτα της περιοχής, τα

οποία, τα παραλαμβάνει, τα περιθάλπει και στη συνέχεια

τα επανατοποθετεί στο Δήμο. 

Στο στελεχωμένο ειδικό τμήμα, εκπρόσωπος του Δήμου

Παλλήνης υπογράφει τα σχετικά έντυπα παράδοσης και

επιστροφής των ζώων.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος αφορούν σε:

• περισυλλογή • καταγραφή • εμβολιασμό • στείρωση

• περίθαλψη • υιοθεσία ή επανατοποθέτηση των αδέσπο-

των ζώων

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του προγράμματος προστα-

σίας των αδέσποτων ζώων ο Δήμος ζητάει την ΕΝΕΡΓΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Νομοθεσία για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα : Νόμοι

3170/2003(ΦΕΚ191/Α/2003), 4039/2012(ΦΕΚ15/Α/2012)

και 4235/2014(ΦΕΚ 32/Α/2014).

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στo

press@pallini.gr, είτε να παραδοθούν στο Δημαρχείο στο

Γέρακα (Ιθάκης 12, Γέρακας), γραφείο 4, 1ος όροφος.

Περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 6604666

ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ!
Ζητούν οι “Οικολόγοι - Πράσινοι”
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Α. Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-2-2016 /  Aρ. Πρωτ.:  7408

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», που αφορά την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών που είναι απαραίτητα για την
συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν από το συ-
νεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου, για την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων,
οδών, πλατειών και γενικά των κοινοχρήστων χώρων.
Η προμήθεια αυτή, αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους προμήθειες ως εξής:
Α) “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντ. κτιρίων, δημ.φωτισμού και εγκατ.κοιν.χώρων” ποσού 105.000,00 € συμ-
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 με Κ.Α. 20/6661.021
Β) “Προμήθεια φανοστατών για φωτισμό κοιν. χώρων” ποσού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, εγγεγραμ-
μένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 με Κ.Α. 20-6662.019.
Γ) “Προμήθεια ερμαρίων ζεύξης” ποσού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, εγγεγραμμένη στον προϋπολο-
γισμό του Δήμου έτους 2016 με Κ.Α. 20-6662.018.
Το  κριτήριο κατακύρωσης είναι  η συμφερότερη τιμή, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Δ' της διακήρυξης με τίτλο
«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  για την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:
Ομάδα Α (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)  126 διαφορετικά είδη προϊόντων
Ομάδα Β (ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ) 3 διαφορετικά είδη προϊόντων
Ομάδα Γ (ΕΡΜΑΡΙΑ ΖΕΥΞΗΣ) 2 διαφορετικά είδη προϊόντων
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 160.000,00 €, (μετά στρογγυλοποίησης), (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23% ) και επιμερίζεται ως εξής:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

CPVS Κ.Α. ΠΟΣΟ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ Α 31681410-0 20.6661.021 105.000,00€
ΟΜΑΔΑ Β 34991000-0 20-6662.019 50.000,00
ΟΜΑΔΑ Γ 31219000-4 20-6662.018 5.000,00€

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 160.000,00 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
της ισχύουσες διατάξεις του 4281/2014 , του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινο-
τικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  12/2016 και την με αρ. Πρωτ.
6183/16-2-2016 (ΑΔΑ : ΨΗ7ΘΩΨΖ-5ΣΥ)  σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 23-3-2016 με
ώρα λήξης αποστολής των προσφορών 10:30 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι
δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 24-2-2016 26-2-2016 Τετάρτη 23-3-2016

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 10:00 – 10:30
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να  καταθέσουν προσφορά για  οποιαδήποτε από  τις  βασικές ομάδες της με-
λέτης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 2.601,60
€ ή για κατάθεση προσφορά ανά ομάδα ήτοι:

Ομάδα Α   :    1.707,31 € Ομάδα Β   :    812.99 € Ομάδα Γ   :    81,30 €
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr με αριθμό συστήματος 21141.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 9.00-14.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημα-
κόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Α. Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-2-2016 /  Aρ. Πρωτ.:  7413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» που αφορά τις ανάγκες για καύσιμο κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνα
αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης, πρόσθετου καυσίμου και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του
Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμια Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής
Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:
i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το μεγαλύτερο
επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης  επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρη-
τηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του οικείου Υπουργείου  για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου  
ii) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3) και τα λιπαντικά  (Ομάδα 4)  τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της με α/α 1/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  για την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:
Ομάδα 1 Ομάδα 2
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 446.076 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 126.506 ΛΙΤΡΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ : 61.738 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 3 Ομάδα 5
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ : 1.000 ΛΙΤΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 150 ΛΙΤΡΑ
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 670.500,00 €,(μετά στρογγυλοποίησης), (συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 23%) και επιμερίζεται ως εξής:
562.499,74€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τα καύσιμα Ομάδα 1 
(Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη Βενζίνη).
104.997,49€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το Πετρέλαιο Θέρμανσης Ομάδα 2. 
2.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το Πρόσθετο Καύσιμο Ομάδα 3.
1.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τα Λιπαντικά  Ομάδα 5.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «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), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  1/2016 και την με αρ. Πρωτ. 5165/9-2-2016 σχετική Διακήρυξη ,τον Ν.
4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλες τις βασικές ομάδες της
προμήθειας, όπως αυτές αναλύονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης με αριθ. 1/2016, και για τις αντί-
στοιχες συνολικές ποσότητες της κάθε ομάδας, εκτός της υποομάδας 1.Β  της ομάδας 1 (βενζίνα αμόλυβδη) όπου
μπορεί να κατατεθεί μεμονωμένη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 22-3-2016 και ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Η διαδικασία
αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών του Δήμου. Θα διεξαχθεί ξανά σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από νέα περιληπτική επα-
ναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη
(προηγούμενη προκαταρτική προκήρυξη) προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της
διακήρυξης  στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr, 24-2-2016 Παρασκευή 26-2-2016 Τρίτη 23-3-2016
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 10:30 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυ-
τόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 10.902,39 € ή για την υποομάδα 1.Β της
ομάδας 1, όπου μπορεί να κατατεθεί μεμονωμένη προσφορά ήτοι 1.385,34 €: 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται
στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Με την αριθ. 2015 / S 214-390847 προκαταρκτική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις  5-11-2015 στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε η προδημοσίευση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝ-
ΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2016 
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22-2-2016
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 20526
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, Γέρακας, 154 44
Πληροφορίες: Χ. Κύρκου
Τηλέφωνο: 210-61355010 
fax: 210-6137920
ΓΕΡΑΚΑΣ 16/2/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: οικ.765/11956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.
14 Ν. 998/79 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
εκδόθηκε αυτεπάγγελτα, η αριθ. 656/10559/15-2-2016
Πράξη Χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας που έλαβε
ΑΔΑ: 6Η9ΩΟΠΙΚ-Κ5Φ και ΚΑΔΑ: 47331, για έκταση εμ-
βαδού [2,780] στρ. (δύο στρεμμάτων και επτακοσίων

ογδόντα χιλιοστών του στρέμματος) που βρίσκεται στη
θέση “ΛΥΚΟΥ ΜΠΟΥΤΙ”, περιφέρειας Δήμου Σπάτων Αρ-
τέμιδας, Δ.Ε.Αρτέμιδας, Αττικής. 
Με την πράξη αυτή, η ως άνω έκταση που απεικονίζεται
επί του φύλλου χάρτη ΓΥΣ 6457/6, κλίμακας 1:5000, με
μπλε περίγραμμα, με στοιχεία: (1,2,3, ...20,21), με εν-
σωματωμένο πίνακα συντεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ
87, χαρακτηρίζεται μη δασική και εμπίπτουσα στην πα-
ράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79 όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του
Ν.4280/2014. 
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός προθε-
σμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποι-
ήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον
ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου ενώ-
πιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων, Αγίου
Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. 

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α/

Αθανάσιος Ρέππας Δασολόγος
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΤΖΕΝΗΣ το γένος ΚΑΡΑ-

ΔΟΝΤΑ που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στη νήσο Σάμο και η ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΚΑΛΑΜΑΡΑ, που

γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στη νήσο Σάμο θα έρθουν σε γάμο

που θα γίνει στη Βούλα Αττικής.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το γένος ΜΟΥ-

ΛΑΒΑΣΙΛΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Παιανία και

η ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΙΣΟΥΑΡΑ το γένος ΜΟΥΝΤΕ-

ΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στη Ρουμανία και κατοικεί στην Παιανία θα έρθουν σε

γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Παιανίας.

www.apps.ika.gr

Ολα γίνονται
ηλεκτρονικά!

Δείτε αν έχετε ενεργή

ασφαλιστική ικανότητα

για το 2016, στο ΙΚΑ

χρησιμοποιώντας τον

υπολογιστή σας.

Μπαίνετε στην ειδική

εφαρμογή συμπληρώ-

νοντας το ΑΜΚΑ σας,

το ΑΦΜ τους και το

ΑΜΑ, ώστε να δουν αν

το βιβλιάριο τους έχει 

θεωρηθεί αυτόματα. 

Και στο γιατρό που πάτε

βλέπει αν έχετε ασφά-

λιση στο:

https://apps.ika.gr/eIn-

sCertEligibility/faces/logi

n.xhtml

ΑΔΑ: ΩΠΣΛΩΛ6-Σ0Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ 

αριθ. 2η/1-02-2016 Τακτικής 
συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κρωπίας
Αριθμ. Απόφασης 13/2016

ΘΕΜΑ
«Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.
242/2012 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στην έγ-
κριση πρότασης τροποποίησης εγ-
κεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Παραλίας Αγίου Δημητρίου στα ΟΤ
84-85 και ΚΧ82 και μερική τροπο-
ποίηση αυτής στα ΟΤ 84 και ΚΧ
82Β».
Στο Κορωπί σήμερα στις 1η του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, μετά από την
με αριθμ. Πρωτ. 1361/28-01-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσι-
εύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε
σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
κατά το οποίο προσήλθαν οι παρα-
κάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης, Πρόεδρος
2. Αδάμ Ελένη, Γραμματέας
3. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου,
Αντιπρόεδρος
4. Ντούνης Ανδρέας
5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
6. Γρίβας Θεόδωρος
7. Κορωνιάς Αντώνιος
8. Γιαννάκος Νικόλαος
9. Πιέτρης Δημήτριος
10. Λέκκας Δημήτριος
11. Μάλλιου Αδαμαντία
12. Ντούνης Σταμάτιος
13. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)
14. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
15. Κιούσης Κωνσταντίνος
16. Μιχαιρίνα Δήμητρα
17. Δήμας Γεώργιος
18. Λειβαδίτου Αγγελική (Άγκη)
19. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)
20. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη
Μαργέττα
21. Κιούση Αθηνά
22. Κερασιώτης Διονύσιος
23. Πρόφης Θωμάς
24. Δήμα Βασιλική
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου]
2. Πολίτης Παναγιώτης
3. Γκιόκα Αμαλία
4. Αθανάτου - Παπακωνσταντίνου Ελένη
5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
6. Αθανασίου Στέλλα
7. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
8. Βράχας Ανδρέας
(Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προ-
σκλήθηκαν)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Ρεμπάπης Ευάγγελος
(Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 13ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης)
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκε-
ται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό-
μιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο
αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 33
παρευρίσκονται οι 24 o Πρόεδρος κη-
ρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης αποσύρεται.
Το 15ο θέμα συζητήθηκε πριν το
20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κατά την εισήγηση του 2ου
θέματος θέτει υπόψη του Συμβου-
λίου την με αριθμό 9/2016 απόφαση

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την
απόφασή της αυτή ομόφωνα ειση-
γείται την επικαιροποίηση της υπ’
αριθμ. 242/2012 απόφασης Δ.Σ. και
την έγκριση της μερικής τροποποί-
ησης της αρχικής πρότασης, ώστε,
τηρουμένων όλων των νόμιμων δια-
δικασιών, να ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητες ενέργειες από μέρος του
Δήμου και να διαβιβαστεί στο αρμό-
διο όργανο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) για την
έκδοση σχετικής Διοικητικής Πρά-
ξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην με αριθμό πρωτ. 1129/2016 ει-
σήγηση των τεχνικών υπηρεσιών. η
οποία έχει όπως παρακάτω:
Με την υπ’ αριθμ. 242/2012 Από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρί-
θηκε η πρόταση τροποποίησης στα
ΟΤ 84-85 και ΚΧ 82 του Εγκεκριμέ-
νου Ρυμοτομικού Σχεδίου Παρα-
λίας Αγίου Δημητρίου. Με την εν
λόγω πρόταση τροποποίησης προ-
τάθηκε η αλλαγή χάραξης των ρυ-
μοτομικών και οικοδομικών
γραμμών στο εν λόγω ΟΤ, με προ-
σαρμογή τους στις οριστικά εγκε-
κριμένες γραμμές οριοθέτησης του
ρέματος Γαλάζιας Ακτής και παρα-
ρεμάτων αυτού, ώστε να είναι δυ-
νατή η ολοκλήρωση της Πράξης
Εφαρμογής και η κύρωση αυτής. Εν
συνεχεία, και αφού τηρήθηκαν οι
νόμιμες διαδικασίες τροποποίησης
ρυμοτομικών σχεδίων, ο πλήρης
φάκελος διαβιβάστηκε στο αρμόδιο
ΣΥΠΟΘΑ για έγκριση. Το ΣΥΠΟΘΑ
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρέμα
της Γαλάζιας Ακτής είναι ιδιαίτερου
φυσικού και περιβαλλοντικού εν-
διαφέροντος διαβίβασε την εν
λόγω πρόταση στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ,
κρίνοντας ως αρμόδιο όργανο αυτό
για την έγκρισή της.
Επιπλέον μετά από συνάντηση που
έγινε με το αρμόδιο τμήμα του
ΥΠΑΠΕΝ κρίθηκε απαραίτητο να
γίνει μερική τροποποίηση της ανω-
τέρω πρότασης διότι όπως, πάγια,
κρίνεται από το Σ.τ.Ε. «… αναδιά-
ταξη των χώρων αυτών για τις
ανάγκες μείζονων πολεοδομικών
παρεμβάσεων είναι επιτρεπτή υπό
τον όρο ότι με την αναδιάταξη αυτή
δεν θα μειώνεται, κατ’ αρχήν, η
έκταση των κοινοχρήστων χώρων
και δεν θα εξουδετερώνεται οι κύ-
ριος προορισμός τους» (Απόφαση
Σ.τ.Ε. 3059/2009 κ.ά.).
Από τον έλεγχο όμως της πρότασης
τροποποίησης προέκυψαν τα εξής:
Οι προβλεπόμενοι από το Ε.Ρ.Σ. Κ.Χ
στις θέσεις που αυτό τροποποιείται
έχουν εμβαδόν επιφανείας
6.642,15τμ, και, μετά την αρχική
πρόταση τροποποίησης το εμβαδόν
τους ανέρχεται σε 6.380,82τμ, υπο-
λείπονται δηλαδή κατά εμβαδόν επι-
φανείας 260,43τμ των ήδη
εγκεκριμένων. Απαιτείται επομένως
ή αύξηση της επιφανείας των Κ.Χ.
κατά τουλάχιστον 260,43τμ
Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η
μείωση της επιφανείας του Ο.Τ. 84,
έτσι, που η τελική επιφάνεια των
Κ.Χ. μετά την τροποποίηση, όπως
φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας
1:500, να ανέρχεται σε 6.749τμ +
36τμ = 6758,98τμ>6.642,15τμ με
την τήρηση της διαδικασίας δημο-
σιότητας της παραπάνω τροποποί-
ησης με τις διατάξεις του
Ν.Δ/17-7-1923.
Στην παραπάνω επιφάνεια των Κ.Χ.
δεν προσμετράται η ζώνη που ανή-
κει στο οριοθετημένο τμήμα του ρέ-
ματος.(Πρ.Επ. ΣτΕ 2/1996).
Με βάση την κείμενη νομοθεσία
απαιτείται για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας να γίνουν οι απαιτού-
μενες δημοσιεύσεις –επιδόσεις,
σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγρα-
φών, υποβολή τυχόν ενστάσεων
απ’ τους θιγόμενους, βεβαιώσεις
Δημάρχου και Τεχνική-Αιτιολογική
Έκθεση, τα οποία εν συνεχεία θα
διαβιβαστούν στο αρμόδιο ΚΕΣΥ-
ΠΟΘΑ και σε συνδυασμό με το φά-

κελο της αρχικής πρότασης τροπο-
ποίησης θα εγκριθούν και θα εκδο-
θεί σχετική Διοικητική Πράξη.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανω-
τέρω, λόγω της επικείμενης συζή-
τησης του θέματος από το
ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ότι έχουν παρέλθει 4
χρόνια από τη λήψη της αρχικής
Απόφασης Δ.Σ. και της αλλαγής
που απαιτείται ως αναφέρθηκε ανα-
λυτικά παραπάνω η λήψη σχετικής
απόφασης για την επικαιροποίηση
της υπ’ αριθμ. 242/2012 απόφασής
του και την έγκριση της μερικής
τροποποίησης της αρχικής πρότα-
σης, ώστε, τηρουμένων όλων των
νόμιμων διαδικασιών, να ολοκληρω-
θούν οι απαραίτητες ενέργειες από
μέρος Δήμου και να διαβιβαστεί
στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
για τη έκδοση σχετικής Διοικητικής
Πράξης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου εισηγείται την
επικαιροποίηση της με αριθμό
242/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και την μερική τροπο-
ποίηση της αρχικής πρότασης, σύμ-
φωνα με τα παρακάτω, και καλεί τα
μέλη του Συμβουλίου να αποφασί-
σουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
έλαβε υπ’ όψη:
1. Την με αριθμό 242/2012 από-
φαση του Δ.Σ. Κορωπίου.
2. Την με αριθμό 9/2016 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Την σχετική πρόταση μερικής
τροποποίησης της αρχικής πρότα-
σης σύμφωνα με το τοπογραφικό
διάγραμμα.
4. Την σχετική τεχνική έκθεση.
5. Την με αριθμ. Πρωτ. 1129/2016
εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ.
242/2012 απόφαση Δ.Σ. που αφορά
στην έγκριση πρότασης τροποποί-
ησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού
Σχεδίου Παραλίας Αγίου Δημητρίου
στα ΟΤ 84-85 και ΚΧ82 και εγκρίνει
την μερική τροποποίηση αυτής στα
ΟΤ 84 και ΚΧ 82Β σύμφωνα με το
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα
και την τεχνική έκθεση που αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας, ώστε, τηρουμένων όλων των
νόμιμων διαδικασιών, να ολοκληρω-
θούν οι απαραίτητες ενέργειες από
μέρος Δήμου και να διαβιβαστεί
στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
για τη έκδοση σχετικής Διοικητικής
Πράξης.
Oρίζει 15 ημέρες από την επίδοση
της παρούσας ή την τελευταία δη-
μοσίευσή της στον τύπο για την
υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις πε-
ραιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Μιχαιρίνας Θεοφάνης
Η Γραμματέας Αδάμ Ελένη
Ο Αντιπρόεδρος Γκίκας Γεώργιος
του Κω/νου 

Tα Μέλη
Ντούνης Ανδρέας, Γρινιεζάκης Εμ-
μανουήλ, Γρίβας Θεόδωρος, Κορω-
νιάς Αντώνιος, Γιαννάκος Νικόλαος
Πιέτρης Δημήτριος, Λέκκας Δημή-
τριος, Μάλλιου Αδαμαντία, Ντού-
νης Σταμάτιος, Θεοχάρη-Μπουτση
Γεωργία, Κωνσταντάρας Κων/νος,
Κιούσης Κων/νος, Μιχαιρίνα Δήμη-
τρα, Δήμας Γεώργιος, Λειβαδίτου
Αγγελική, Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγ-
γελική Δημοπούλου-Φραγκογιάννη
Μαργέττα, Κιούση Αθηνά, Κερα-
σιώτης Διονύσιος, Πρόφης Θωμάς
Δήμα Βασιλική, Ρεμπάπης Ευάγγε-
λος

Ακριβές Αντίγραφο
3-02-2016

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ” Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να
Τηλέφωνο: 210.6633290, 22940.89405   Fαx: 210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr 
Σπάτα, 23/2/2016   //  Αρ. Πρωτ.: 207

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει την πρόσ-
ληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών χρο-
νικής διάρκειας 31/7/2016 μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την διεξαγωγή
των προγραμμάτων « Άθληση για Όλους 2015-2016» :

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ειδικότητα Αριθμός Χρονική διάρκεια

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Από την
Μία Θέση με ειδικότητα στην ΕΝΟΡΓΑΝΗ 1 υπογραφή της
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ και με απαράιτητη την προϋπηρεσία σύμβασης
στα προγράμματα jumba yoga pilates και και όχι πέραν
ψυχοσωματική αγωγή – παιδαγωγικά παιχνίδια της  31/7/2016
και παρακολούθησης μελών γυμναστηρίου 
τουλάχιστον 3 ετών. 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Χρονική διάρκεια απασχόλησης : μέχρι  31/7/2016  μήνες με ωριαία αποζη-
μίωση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 60 ετών, να έχουν αποδε-
δειγμένη προϋπηρεσία, να είναι άνεργοι και να πληρούν όλες τις προϋποθέ-
σεις του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους» . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ανακοίνωσης και να υπο-
βάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30-13.30 στη Γραμματεία
του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Βασ Παύλου 108 & Φλέ-
μινγκ Σπάτα και Ανθέων 21 στην Αρτέμιδα, αρμόδιες κα Λαβδού Κων.να και κα
Παππά Παρασκευή, εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την τελευταία δημοσίευση
της παρούσας  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Λαύριο 24.2.2016
Αρ. Πρωτ. 642
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την μίσθωση ακινήτου για τη στέ-
γαση και λειτουργία του Παραρτήμα-
τος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην
Δημοτική Ενότητα Κερατέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία, τη Δευ-
τέρα 21/3/2016 για τη μίσθωση ακι-
νήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη
στέγαση και λειτουργία του Παραρ-
τήματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην
Δημοτική Ενότητα Κερατέας
Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση
170-200 τ.μ., να είναι σε άριστη κα-
τάσταση και να βρίσκεται στην Άνω
Πλατεία της πόλης της Κερατέας.
Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις
καταλληλότητας (νόμιμη οικοδο-
μική άδεια, υδραυλική, ηλεκτρολο-
γική εγκατάσταση και αποχέτευση,
θέρμανση, πυρασφάλεια κ.λ.π.). 
Ο χώρος του ακινήτου να βρίσκεται
σε ισόγειο για να παρέχει δυνατό-

τητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης
σε άτομα με ειδικές ανάγκες και
τρίτης ηλικίας. Είναι επίσης επιθυ-
μητό να έχει πάνω από 2 εισόδους
για την εξυπηρέτηση των πολιτών
Επίσης, η οικοδομική του άδεια να
επιτρέπει την προαναφερόμενη
χρήση, έστω και με κατάλληλη αλ-
λαγή.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσί-
ευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην επιχείρηση, στη
διεύθυνση που αναφέρεται παρα-
κάτω, και παραδίδονται στη συνέ-
χεια στην αρμόδια επιτροπή του
άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία
με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητος των προσφερομέ-
νων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας
διακηρύξεως, συντασσομένης σχε-
τικής εκθέσεως, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψεως των προ-
σφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακι-
νήτου τινός αιτιολογούνται

επαρκώς στην έκθεση. 
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί Γραμμάτιο Σύστασης Πα-
ρακαταθήκης του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών & Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε-
ζας ποσού ίσο προς το 10% της
πρώτης προσφοράς του ετήσιου μι-
σθώματος.
Πληροφορίες
για τη δημοπρασία παρέχονται από
την Γενική Διευθύντρια κ. Ορφανί-
δου Ιωάννα στην οδό Ερμού 28 και
Κ. Πλειώνη, Λαύριο Τ.Κ. 19500
κατά τι εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2292022109 και 2292026570 και
Φαξ 2292026512. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους ενδια-
φερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση μέχρι και την προηγού-
μενη της καταληκτικής ημερομη-
νίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Συμβεβλημένοι στο ΕΟΠΥΥ

Νικητόπουλος Κων/νος

Ορθοπεδικός

Λεωφ. Μαραθώνος 62, Παλλήνη

Χριστοδουλάκης Δημήτριος

Αγγειοχειρουργός 

Υγείας & Δερβενακίων 30 Παλλήνη 

Μεταξάκης Εμμανουήλ

Μαιευτήρ - Γυναικολόγος  

Κύπρου 2 Παλλήνη,  

Παλαιολόγος Θεόφιλος

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 

Βυζαντίου 16 Παλλήνη 
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. . . γ ια την υγειά μας

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τον 4o υψηλότερο 

παράγοντα κινδύνου που οδηγεί στο θάνατο

Τυράκι στους εργαστηριακούς για-

τρούς, που βρίσκονται σε αναβρασμό

και επίσχεση εργασίας, αποτελεί η υπ.

Αριθ. Γ3γ/οικ. 12146 απόφαση του Ανα-

πληρωτή Υπουργού  Υγείας κ. Παύλου

Πολάκη, για αύξηση κατά 15% στη συμ-

μετοχή των ασφαλισμένων του

ΕΟΠΥΥ. 

Συγκεκριμένα με βάση την απόφαση

απαλείφεται η φράση, που έλεγε ότι

στις τιμές που αναγραφόταν στην τρίτη

στήλη στα παραρτήματα Ε' και ΣΤ',υπ’

αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12.1.2016 (ΦΕΚ 28

Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας,

συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή ασφα-

λισμένου 15%.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αντί να ει-

σπράξει ένας γιατρός συμμετοχή 13,04

Ευρώ θα εισπράξει 15,00 από τον

ασθενή, αν υποθέσουμε ότι οι εξετά-

σεις του παραπεμπτικού είναι αξίας 100

Ευρώ. Το τελικό μέσο όφελος για τους

εργαστηριακούς γιατρούς είναι ζήτημα

να φτάνει τα 100 Ευρώ, στο τέλος του

μήνα (σε παραπεμπτικά αξίας 5000

Ευρώ η διαφορά που προκύπτει είναι 98

Ευρώ).

Όμως η ζημιά παραμένει να είναι τερά-

στια αφού στις τιμές του 1991 έχει

επέλθει υποκοστολόγιση από το τέλος

του Δεκεμβρίου 43% με αποτέλεσμα

όλα τα ιατρικά εργαστήρια, διαγνω-

στικά κέντρα να μην βγάζουν ούτε τα

έξοδά τους. 

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι

πέρα από το 43% λόγω clawback και re-

bate οι εργαστηριακοί γιατροί πληρώ-

νονται μόνο τους 7 μήνες του έτους

από το 2013 με αποτέλεσμα να υφί-

στανται άλλη μια μείωση της τάξεως

του 50 με 60%. Τέλος ακόμα είναι

απλήρωτοι για μήνες για το 2015 και

τους χρωστούν ληξιπρόθεσμα από το

2008. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στις

τρέχουσες πετσοκομένες τιμές ο

ΕΟΠΥΥ πληρώνει κατακρατώντας ένα

10% σαν εξασφάλιση τυχόν λαθών των

παραπεμπτικών (λες και φταίνε οι ερ-

γαστηριακοί γιατροί γι'αυτό) για να το

επιστρέψει όταν θα οριστικοποιηθεί η

εκκαθάριση. Όμως εκκαθάριση δεν έχει

γίνει ποτέ από το 2011. 

Η παραπάνω απόφαση ισχύει αφού ήδη

δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β' 372/18-02-

2016.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, 

medlabnews.gr 

Αύξηση 15% στην συμμετοχή των ασφαλισμένων

του ΕΟΠΥΥ, με απόφαση του Υπουργείου Υγεία

Περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον

κόσμο πεθαίνουν πρόωρα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύ-

πανσης, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της

Βρετανικής Κολομβίας.

Η ρύπανση του αέρα εξακολουθεί να αποτελεί μείζον

πρόβλημα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες,

ωστόσο η πλειονότητα των θανάτων, πάνω από τους μι-

σούς, καταγράφονται στους αναπτυσσόμενους οικονο-

μικούς γίγαντες της Ασίας, την Κίνα και την Ινδία.

Αιωρούμενα σωματίδια όπως αερολύματα, καπνός, αι-

θάλη, σκόνη και άλλες τοξίνες και αναθυμιάσεις προκα-

λούν θανάτους από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά

νοσήματα και λοιμώξεις, καθώς και καρκίνους.

Τα σωματίδια εκπέμπουν θερμοηλεκτρικές μονάδες που

καίνε άνθρακα και άλλα εργοστάσια, οι εξατμίσεις των

αυτοκινήτων και η καύση άνθρακα και ξυλείας.

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τον τέταρτο υψη-
λότερο παράγοντα κινδύνου που οδηγεί στο θάνατο, σε
παγκόσμιο επίπεδο, και είναι με διαφορά ο μεγαλύτε-
ρος περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου για ασθέ-
νειες», δήλωσε ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας του

Πανεπιστημίου, Μάικλ Μπράουερ.

Στην Κίνα, σχεδόν 300 πόλεις δεν τηρούν τα απαραίτητα

πρότυπα ποιότητας αέρα, με συνέπεια 1,6 εκατομμύρια

άνθρωποι να πεθαίνουν κάθε χρόνο, σύμφωνα με στοι-

χεία της Greenpeace που επαληθεύουν την καναδική

έρευνα. Το κόστος της ρύπανσης στην κινεζική οικονο-

μία υπολογίζεται στα 11 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή

6,5% του ΑΕΠ.

Στην Ινδία οι πρόωροι θάνατοι από την ποιότητα του

αέρα υπολογίζονται σε 1,3 εκατομμύρια.

Στο Πεκίνο ή το Δελχί τα μικροσωματίδια PM2.5 είναι

υψηλότερα από 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο

με όριο ασφαλείας μεταξύ 25 και 30 μικρογραμμάρια.

Στην Κίνα οι ρύποι κυρίως εκπέμπονται στον αέρα από

την καύση άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή και τη βιο-

μηχανία. Στην Ινδία, το πρόβλημα έγκειται στην καύση

ξυλείας, κοπριάς, αγροτικών αποβλήτων και άλλων ακα-

τάλληλων υλικών για το μαγείρεμα και τη θέρμανση με

συνέπεια η ρύπανση «εσωτερικού χώρου» να προκαλεί

πολύ περισσότερους θανάτους από τη ρύπανση του

εξωτερικού αέρα.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα, υπογραμ-

μίζουν ότι τα στατιστικά δείχνουν τι είδους μέτρα και

πόσο γρήγορα πρέπει να ληφθούν από διάφορες κυβερ-

νήσεις ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα που ανα-

πνέουν οι κάτοικοι της κάθε χώρας.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση καταγράφεται συχνότερα ως

παράγοντας πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με τον υπο-

σιτισμό, την παχυσαρκία, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και

τις σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις. Βρίσκεται

στην τέταρτη θέση πίσω από την υπέρταση, την κακή

διατροφή και το κάπνισμα.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Global Burden of Disease» και παρουσιάστηκαν στο

ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Εξέ-

λιξη της Επιστήμης.

πηγή: econews

210 8237302

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

για τα ρευματικά νοσήματα, που είναι μία από τις

πολλές δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευμα-

τικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), λειτουργεί από το 2007

καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ.

– 16.00.  

Η Γραμμή δεχόμενη αιτήματα που απαντώνται άμεσα

ή κατόπιν ραντεβού από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχο-

λόγο, παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο υπηρεσιών-

σης σε άτομα, που δυσκολεύονται να μετακινηθούν

λόγω σωματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου ή απο-

μακρυσμένου τόπου διαμονής, αλλά και σε αυτούς

που δυσκολεύονται να συναντηθούν με τον επαγγελ-

ματία ψυχικής υγείας. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α είναι:

- Τμήμα Ενημέρωσης & Υποστήριξης: 210 8237302,

helpline@arthritis.org.gr

- Γραμματεία: 2108847268, info@arthritis.org.gr

«Ελάχιστα Επεμβατική και

Ρομποτική Ουρολογία»
με τον Δρ. Παν. Μουρμούρη

Ο χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος Δρ.   ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ  Ι.  ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ, επίκ. καθηγητής  Ουρολογίας

Acibadem  University δημιούργησε στην Παλλήνη την

«Ελάχιστα επεμβατική και Ρομποτική Ουρολογία» και

από το Μάρτιο θα μπορεί να δέχεται ασθενείς.

Ο Δρ. Παν. Μουρμούρης εχει εξειδικευθεί στο εξωτερικό

στην “ελάχιστα επεμβατική και ρομποτική ουρολογία”.

Είναι επιστημονικός συνεγάτης της Β’ Πανεπιστημιακής

Ουρολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α.

Η προσπάθειά του έρχεται να καλύψει ένα κενό στην Παλ-

λήνη (Εθνικής Αντιστάσεως 10, 2ος όρ.) και στην ευρύ-

τερη περιοχή, στο χώρο της ιατρικής και δη ρομποτικής.

ΤΗΛ. 210-6664324—6947564319

www.minu.gr,  info@minu.gr

Ο Δρ. Παν. Μουρμούρης είναι γόνος του τέως δημοτικού

συμβούλου Παλλήνης (προ καλλικρατικού Δήμου) Γιάννη

Μουρμούρη.

Οι Παληνιώτες λοιπόν θα έχουν το προνόμιο της καθη-

μερινής διάθεσης του γιατρού.
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To Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα κλειστού στίβου

Α/Γ 2016, ολοκληρώθηκε

το προηγούμενο Σαββα-

τοκύριακο 13-14/2 στο

Σ.Ε.Φ, Κούρσα 200 μ. 

Ο Πάνος Τριβυζάς μετά

τα 60 μ., ξεπέρασε τον

εαυτό του και στα 200 μ.,

το αγώνισμα στο οποίο

αναμένεται να ρίξει το

βάρος του στις διοργα-

νώσεις του ανοιχτού. 

Ο αθλητής του Ολυμπια-

κού τερμάτισε σε 21.48,

μπροστά από τον Γιώργο

Αγορίτσα (21.90) και τον

Παίδα Στεφάν Φλοριάν,

που πέτυχε 22.12 και

βελτίωσε για μία ακόμη

φορά το ρεκόρ του.

Δικαιολογημένα καμα-

ρώνει ο πατέρας του

Σπύρος Τριβιζάς, Βαριώ-

της και ενεργός πολίτης

στα κοινά.

Πανελληνιονίκης

ο Πάνος Τριβυζάς

Με προπομπό τις επιτυχίες του γυναικείου χάντμπολ,  τα

τμήματα υποδομών του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ πέτυχαν

την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, σπουδαίες εντός έδρας

νίκες, στο πλαίσιο των πρωταθλημάτων Παμπαίδων Β΄ και

Παγκορασίδων Β΄ της ΕΣΧΑ.

Οι μικρές χαντμπολίστριες του Α.Ο Άνοιξης στην κατηγο-

ρία  Παγκορασίδων Β΄ (γεν. 2004-2005), γνώρισαν την

αποθέωση, επικρατώντας 15-10 του Ολυμπιακού Κερατσι-

νίου.  Σημαντική επιτυχία και άλλο ένα βήμα για την είσοδο

στην εξάδα κατάφεραν και τα αγόρια της κατηγορίας Παμ-

παίδων Β΄(γεν 2004-2005) που νίκησαν τον Τελαμώνα Σα-

λαμίνας με σκορ 24-17.

Α.Ο Άνοιξης – Ολυμπιακός Κερατσινίου 15-10

Δεκάλεπτα: 3-2, 6-5, 11-7, 15-10

Α.Ο Άνοιξης Παγκορασίδες Β΄ (Κώστας Κότσιρας): Βασι-

λιάννα Βουκλαρή (9), Πηνελόπη Μπακοπούλου (1), Δέ-

σποινα Παπαστεργίου,  Χαρά Κάτσικα (4), Αναστασία

Σταυρίδου (1), Βασιλική Κίτσιου, Αναστασία Βιδάλη, Αγγε-

λική Αθανασοπούλου, Αλκίντα Μετάϊ, Λυδία Βιτζιλάκη,

Μαρία Καπίνου.

Α.Ο Άνοιξης – Τελαμώνας Σαλαμίνας 24-17

Δεκάλεπτα: 8-2, 11-4, 18-9, 24-17

Α.Ο Άνοιξης Παμπαίδες Β΄ (Κώστας Κότσιρας): Αναστάσης

Βουκλαρής (8), Θοδωρής Ζαργκλής, Χρήστος Χατζηπαυ-

λής (7), Αλέξης Γκιουρές (2), Λεωνίδας Παναγής, Σπύρος

Ζουγανέλης (3), Κων/νος Μακρής,  Μανώλης Γερομήτσος

(1), Ηρακλής Τσιαντούλας (1), Παναγιώτης Φλώρος (2),

Γιώργος Γαλάνης, Κων/νος Αποστολόπουλος, Αντώνης Κυ-

πραίος.

Nίκες του Α.Ο. Ανοιξη στα πρωταθλήματα 

παμπαίδων και παγκορασίδων 

Μ
ε μεγάλη θέρμη αν-

ταποκρίθηκαν οι πο-

λίτες της Παλλήνης

στην πρόσκληση της ομά-

δας ποδοσφαίρου του Παλ-

ληνιακού, προκειμένου να

συγκεντρωθούν τρόφιμα

μακράς διάρκειας και είδη

πρώτης ανάγκης για το Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Παλλήνης, εις

μνήμη του Σωκράτη Κιούρ-

κου, προπονητή της ομά-

δας.

Δεκάδες πολίτες προσέφε-

ραν απλόχερα το δικό τους

λιθαράκι στον καθημερινό

αγώνα που πραγματοποιεί το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης, προκειμένου κάθε μήνα να μοι-

ράζονται είδη πρώτης ανάγκης(τρόφιμα και είδη υγιεινής) στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Α
υτό το Σάββατο (27/2) 10:00-13:00 έξω από το

Κλειστό Γυμναστήριο Βούλας (Λυκούργου

17), Ο Πρωτέας συγκεντρώνει παπούτσια, κυ-

ρίως αθλητικά και ρούχα για τους πρόσφυγες.

Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι δίνουν οι Γυ-

ναίκες του Πρωτέα Βούλας για την 16η αγω-

νιστική ημέρα της Α1, καθώς αντιμετωπίζουν τον

Αθηναϊκό στο Κλειστό της Εργάνης την Κυριακή

(28/2, 12:00).

ΔΑΚ Γλυφάδας 12.00 Τερψιθέα-Παναθηναϊκός

Στρέμπας-Σπυρόπουλος Σπ. (Παλάτος)

ΔΑΚ Λευκάδας 12.00 Νίκη Λευκάδας-Άρης Πετρούπο-

λης Κωνσταντινίδου-Κουτσοδήμος (Κανελλόπουλος)
Εργάνης 12.00 Αθηναϊκός-Πρωτέας Β. Μπίκας-Γιακείμη (Ντάβαρης)

Κω 13.00 Ιπποκράτης-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Παπαφωτίου-Αργυρούδης

ΠΑΟΚ 12.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Φακίτσας-Τσουμαχίδης (Τζιοπάνος)
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Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή 
Eπικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655, 210 8959.004, 6937 153052

press@ebdomi.com ― Διαβάστε μας στο www.ebdomi.com

Μπάσκετ για τη

«Σχεδία»

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 στις 18:00

στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Σμύρνης

(Αρτάκης), οι αθλήτριες του γυναικείου

μπάσκετ (Α1 & Α2) και οι αθλητικοί συν-

τάκτες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την

ενίσχυση του μοναδικού Ελληνικού πε-

ριοδικού δρόμου: Παίζουν μπάσκετ για

την «Σχεδία».

Ο αγώναςτελεί υπό την αιγίδα του Δήμου

Νέας Σμύρνης. Η είσοδος θα είναι ελεύ-

θερη για το κοινό. Αντί εισιτηρίου όποιος

επιθυμεί να προσφέρει, μπορεί να αγορά-

σει το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» από

τους πωλητές που θα βρίσκονται στην εί-

σοδο ή να προσφέρει τρόφιμα και φαρμα-

κευτικό υλικό για την «Σχεδία» και το

κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Νέας

Σμύρνης που θα συγκεντρώνονται στην

είσοδο του Κλειστού.

Ονομάστηκε το «ντέρμπι της χρονιάς», θα

μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί και «το
ντέρμπι των απατεώνων», αφού οι δύο

πρωταγωνιστές αντάλλαξαν «φιλοφρονή-

σεις», μεταξύ των οποίων το «απατεώνας»

ήταν μάλλον η πιο ελαφριά. Αναφερόμα-

στε, φυσικά, στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι

ΑΕΚ- Ολυμπιακός, δηλαδή μια αναμέτρηση

μεταξύ δύο ανωνύμων εταιρειών, όπως θα

λέγαμε για μια αναμέτρηση δύο ...αντίπα-

λων σούπερ μάρκετ. Ή μήπως υπάρχει

καμιά διαφορά ως προς τη φύση μιας Ποδο-

σφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (ΠΑΕ) και

μιας άλλης, οποιασδήποτε, Ανώνυμης Εται-

ρείας (Α.Ε);

Πουθενά αλλού, στον «πολιτισμένο» ποδο-

σφαιρικό κόσμο, δεν παρατηρείται αυτό που

είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελ-

ληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δη-

λαδή, το παιχνίδι, το θέαμα, οι πραγματικοί

πρωταγωνιστές (ποδοσφαιριστές- ομάδες)

να επισκιάζονται από το «ξεκατίνιασμα»

των προέδρων και των παραγόντων των

ΠΑΕ. Άλλο ένα γνώρισμα του στρεβλού

τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκε και

αναπτύχθηκε ο επαγγελματικός αθλητι-

σμός στη χώρα μας.

Έτσι, τα παιχνίδια Ολυμπιακού- Παναθηναϊ-

κού, μετατρέπονται σε αναμετρήσεις Αλα-

φούζου - Μαρινάκη, τα παιχνίδια ΑΕΚ-

ΠΑΟΚ σε κόντρα Μελισσανίδη - Σαββίδη,

και πάει λέγοντας…

Τι κρίμα! Σε πιάνει θλίψη, το λαϊκότερο και

δημοφιλέστερο άθλημα να βρίσκεται στα

χέρια απολύτως ακατάλληλων, - με την πιό

ήπια έκφραση λόγου -, με ότι αυτό συνεπά-

γεται.

Είναι όμως και αυτά, τα χιλιάδες παιδιά, κυ-

ρίως φτωχά και άνεργα, που θέλουν να

έχουν την ταυτότητα του οπαδού της ομά-

δας τους και δεν καταλαβαίνουν ότι οι «αρ-

χηγοί» τους είναι υπάλληλοι του αφεντικού

της κάθε ΠΑΕ. Φωνάζουν, καταστρέφουν,

δέρνουν, μαχαιρώνονται και στο τέλος, επι-

στρέφουν σπίτι τους υπερήφανοι που πολέ-

μησαν για την… ομάδα τους και κοιμούνται

ήσυχοι, νηστικοί τις περισσότερες φορές.

Ασφαλώς, το εμπορευματοποιημένο ποδό-

σφαιρο είναι ένα κομμάτι του καθρέφτη της

σημερινής κοινωνίας. Έτσι έχουν σήμερα τα

πράγματα.

Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι ο «στρατός»

των ιδιοκτητών των ΠΑΕ για την υποστή-

ριξη των πάσης φύσεως επιχειρηματικών

συμφερόντων τους....

Σκεφθείτε όμως ότι την ώρα που γίνεται το

«έλα να δεις» στην περιοχή μας, με το

ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με τις διεκδικήσεις της

Τουρκίας, με τον πόλεμο στη Συρία, με την

ανεργία, τη φτώχεια, την πείνα, αυτό το

κομμάτι της νεολαίας ασχολείται με το αν

έχει δίκιο ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο

Μελισσανίδη, ο Μποροβήλος και τα άλλα

αφεντικά των ΠΑΕ… Με δυο λόγια, «βού-

τυρο στο ψωμί» του πολιτικού και οικονομι-

κού συστήματος.

Μόνο που, όταν γίνει το πρώτο «μπραφ»

αυτοί οι κύριοι θα μπουν στα ιδιωτικά τους

αεροπλάνα και θα την «κάνουν» για Καραϊ-

βική, Μπαχάμες και άλλας εξοχάς… Οι

άλλοι, θα τους κουνάνε το μαντίλι.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Tο ντέρμπι των απατεώνων»

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  //  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α. Τηλ: 213-2020131, 2132019955, Fax: 213-2020059, 
e-mail: promithies@vvv.gov.gr    -    www.vvv.gov.gr
Βούλα:  25/2/2016  //  Aρ. Πρωτ.: 7898

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑ-
ΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό / πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
, σε σφραγισμένο και αριθμημένο  έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 9/2016 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»,
προϋπολογισμού 69.987,00€ και πιο συγκεκριμένα η μελέτη αφορά κυρίως στο κλάδεμα ψηλών δένδρων που φύονται σε
πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα και κοινόχρηστους χώρους, εντός των ορίων του Δήμου, των οποίων η μεγάλη κλίση  τους τα
καθιστά επικίνδυνα για πτώση ή εγκυμονούν κινδύνους από πιθανό σπάσιμο και πτώση των κλάδων τους, λόγω μεγάλου
ύψους ή έντονων καιρικών φαινομένων.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ     ΔΑΠΑΝΗ(€) 

ΑΡΘΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Κλάδεμα μεγάλων δένδρων ύψους 

από 16 - 20 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. ΣΤ4.3.5 ΤΕΜ. 50 300,00 15.000,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Κλάδεμα μεγάλων δένδρων, ύψους 

από 16-20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΣΤ4.3.6 ΤΕΜ. 4 450,00 1.800,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Κλάδεμα μεγάλων δένδρων, ύψους 

πάνω από 20 m σε πλατείες, πάρκα κλπ. ΣΤ4.3.7 ΤΕΜ. 75 500,00 37.500,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 Κλάδεμα μεγάλων δένδρων, ύψους 

πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. ΣΤ4.3.8 ΤΕΜ. 4 650,00 2.600,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ,
του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α
9/2016 και την με αρ. Πρωτ.  7464/23-2-2016
(ΑΔΑ : ΩΦ7ΦΩΨΖ-Ι91) σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 7-3-2016 με ώρα έναρξης

του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-
λαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας

της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της
πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί  χωρίς καινούργια
δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό
1.138,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  τεύχους του διαγωνισμού με κόστος 5 € από
το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά  από Δευτέρα 29-2-2016 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 26/2/2016
Αρ. Μελ.: 12/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 141/26-2-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή για παροχή υπηρεσιών
με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή
Εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποι-
ότητας Δημοτικών Αθλητικών
προγραμμάτων», για το σύνολο
της παροχής υπηρεσιών, προϋπο-

λογισμού 71.832,00 Ευρώ με το
Φ.Π.Α (23%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4η
του μηνός Μαρτίου  2016 ημέρα 
Παρασκευή και με ώρα έναρξης πα-
ραλαβής των προσφορών την 10:00
π.μ και ώρα λήξης την 11:00 π.μ, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Αθλητισμού- Πολιτισμού- Περι-
βάλλοντος Δήμου Παλλήνης, οδός
Κλειτάρχου& Αριστείδου, ενώπιον
της αρμόδιας  Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
δηλαδή  1.436,64€  και κατατίθεται

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-
τος  τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στα  Τηλ: 210.6619937, και
ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

ανώμαλου δρόμου 

στο Μαρκόπουλο

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

Σχεδόν 700 αθλητές/-τριες έχουν δηλω-

θεί για τα αγωνίσματα των κατηγοριών

Π/Κ, Ε/Ν, Νεων και Α/Γ, ενώ βαθμολογεί-

ται το 60% όσων τερματίσουν ανά κατη-

γορία. (Το πρωτάθλημα ανωμάλου δίνει

το 3% της συνολικής αξιολόγησης). 

Τρεις αθλητές από κάθε σωματείο δίνουν

βαθμούς για τα ομαδικά.
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Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της

ΕΚΧΑ Α.Ε κ. Βύρωνας Νάκος με την

οποία ενημερώνει ότι:  Σύμφωνα με το

άρθρο 4 του Νόμου 2308/1995, όπως

αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 667/2/

26.01.2016 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εθνικό Κτηματολόγιο

και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.),

τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμ-

ματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί

Πίνακες των Δήμων της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών:

α) Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

β) Κρωπίας

γ) Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμ-

ματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί

Πίνακες θα αναρτηθούν και θα παραμεί-

νουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες στα

Γραφεία Κτηματογράφησης, με ημερο-

μηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2016. 

     Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπο-

ρεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών

από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβά-

λει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά

των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρ-

μόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. 

Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και

το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προ-

θεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Στο σημείο επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα

με τη διάταξη του άρθρου 2 § 2 του Ν.

2308/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 3 § 4 του Ν. 4164/2013, το

Δημόσιο «υποχρεούται να υποβάλει δή-

λωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπο-
ρεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή

ένσταση … για λόγους διασφάλισης και

προστασίας των δικαιωμάτων του.»

Από την έναρξη, εξάλλου, της Ανάρτη-

σης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του

άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει,

που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων,

στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και

στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης

στο Υποθηκοφυλακείο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της

παρ. 3 του ως άνω άρθρου, από την ημε-

ρομηνία έναρξης της ανάρτησης έως

τις πρώτες εγγραφές «… δεν επιτρέπε-
ται η καταχώριση στα βιβλία μεταγρα-
φών και υποθηκών οποιασδήποτε
εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι
συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε
υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύε-
ται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πι-
στοποιητικό που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυ-
νάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον
υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης …
και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη με-
ταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυνα-
φθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αν-
τίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση
αυτή».
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6

τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου

«Μετά την έναρξη της προθεσμίας που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5
απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή
σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τη-
ρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία,
εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται

προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνά-
πτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος
της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς
τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση
φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδά-
φιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση
με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η
πράξη».
     Σημειώνεται, δε ότι δυνάμει της ιδίας

αποφάσεως καθορίστηκε η 3η Μαρτίου

2017 ως ημερομηνία λήξης υποβολής

εκπροθέσμων δηλώσεων καθώς και η

κατάθεση αιτήσεων προδήλων σφαλμά-

των.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:

― Για Bάρη, Βούλα, Βουλιαγ-

μένη: Οδός Χρυσάνθου Τραπεζούντος &

Αθανασίου Διάκου 29, 16777 Ελληνικό

Αττικής (πλησίον στο Μετρο Ελληνικό),

τηλ. 210 9635.141, Fax: 210 9635.144.

Για Βάρη, τηλ. 210 9615.044

Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμ-

πτη, Παρασκευή από 09:00 έως 16:00 και

κάθε Τετάρτη 09:00 έως 19:00

― Για το Κορωπί:
Σπ. Δάβαρη 77, ΤΚ 19400 Κορωπί Αττι-

κής, τηλ: 210-6022250, fax: 210-6022250), 

Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ,

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09:00-

16:00 και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-19:00.

― Για Μαρκόπουλο Μεσογαίας:
Οδός Γεωργίου Παπαβασιλείου αρ. 44

Μαρκόπουλο, 19003, τηλ. 22990 40266

δύο γραμμές, fax: 22990.23084.

Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ,

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09:00-

16:00 και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-19:00.

Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και 

Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες τριών Δήμων

Τυχόν Αιτήσεις - Διορθώσεις - Ενστάσεις από 1η Μαρτίου

Ακυρώνει τον τελευταίο πρόγραμμα 

κτηματογράφησης “Κτήμα 13”
Ο Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης

Την απόφασή του  να ακυρώσει το μεγάλο διαγωνισμό του Εθνικού Κτηματολογίου

(ΕΚΧΑ) ο Υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρέλης, κοινοποίησε σε επιστημονικούς

και επαγελματικούς φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο. Ο λόγος είναι ότι υπήρξε

προσυνεννόηση των συμμετεχόντων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα  να αποκλειστούν

γραφεία μελετών από το εξωτερικό.

Αυτό πάει για άλλη μια φορά πολύ πίσω την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, και κανείς

δεν μας λέει ότι δεν θα ακυρωθεί και ο επόμενος από κάποιες ενστάσεις...

Παράλληλα η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) επεξεργάζεται τρόπους

μείωσης του προϋπολογισμού του έργου, 

συλλογή των δηλώσεων αποκλειστικά μέσω Ιντερνετ

ένα μόνο γραφείο κτηματογράφησης ανά νομό. 

άμεση λειτουργία του κτηματολογίου στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν ενστάσεις, κατά

το πρότυπο της διαδικασίας κατάρτισης δασικών χαρτών.

Στόχος του ΕΚΧΑ είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός μέσα στο Μάρτιο. Η δέσμευση

της χώρας για ολοκλήρωση του Κτηματολογίου είναι το 2020.

Στο νέο Κτηματολόγιο καταργείται η αποστολή έντυπου υλικού προς τους πολίτες (λ.χ. από-

σπασμα κτηματολογικού διαγράμματος). Ολα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Η ανάρτηση

των κτηματολογικών στοιχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά, στη σελίδα της ΕΚΧΑ (αντί για το

τοπικό δημαρχείο ή γραφείο κτηματογράφησης). Η κτηματογράφηση θα γίνει σε μια φάση

και όχι σε τρεις, όπως προβλεπόταν (στον ΚΤΗΜΑ 13).


