
Αρχή παιδείας η των ονομάτων επίσκεψις
Αντισθένης

(Το παρόν αποτελεί το δεύτερο αποσπασματικό

μέρος ομιλίας, που πραγματοποίησα την 25η

Φεβρουαρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Γλυ-

φάδα, μετά από ευγενική πρόσκληση του Αττι-

κού Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας).

Στο “όνομα”, στη λέξη πολιτισμός

υπάρχει μεγάλη σύγχυση ως προς το

εννοιολογικό περιεχόμενο. Συνηθέ-

στατα συγχέουμε, ακόμα και οι ειδι-

κοί, τον πολιτισμό με την κουλτούρα

(cultura) - την καλλιέργεια του πνεύ-

ματος - και τα παράγωγά της, στη

σφαίρα του πνεύματος και των

καλών τεχνών.

Προέρχεται, από το λατινικό cultura,

που σημαίνει την καλλιέργεια της

γης. Η κολτούρα είναι υποσύνολο ενός γενικότερου

συνόλου, που αποδίδεται με τον όρο πολιτισμός. Ο

ορισμός που εδόθη από την παγκόσμια σύνοδο για

την πολιτιστική πολιτική, που πραγματοποιήθηκε στο

Μεξικό, το 1982, έχει ως εξής:

«Ο πολιτισμός, εν ευρεία έννοια, αντιπροσωπεύει
σήμερα το σύνολο των διαφοροποιών στοιχείων,
πνευματικών και υλικών, διανοητικών και συναισθη-
ματικών που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία ή μια κοι-
νωνική ομάδα.
 Συμπεριλαμβάνει, εκτός των γραμμάτων και των τε-
χνών, του τρόπου ζωής, τα βασικά δικαιώματα του
ανθρώπου, το σύστημα αξιών, τις παραδόσεις και τα
δόγματα[...] Με την στενή έννοια εννοεί κυρίως το
σύνολο των αξιών καθώς και τις γνωστικές και αι-
σθητικές συνήθειες μιας κοινότητας και υπ’ αυτό το
πρίσμα περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά, τις
τέχνες, τη λογοτεχνία και τα κινήματα σκέψης»!
Βέβαια, όπως μαρτυρεί ο γαλλικός τίτλος του Συνε-

δρίου, (Politique culturelle), αφορά περισσότερο τον

όρο «κουλτούρα» (καλλιέργεια).

Σύμφωνα, όμως, με την μελέτη διαφόρων ορισμών

και ερμηνειών για τον «πολιτισμό», στον ορισμό της 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Πολιτισμός
- πόλις! Τί είναι;

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ:
Αποθήκη ψυχών και 
αδρανών υλικών...

“Νομοθετείστε τώρα”
καλεί την κυβέρνηση 

η Ρένα Δούρου
Σελίδα 6

Βιολογικός στο “Πλατύ 

χωράφι”  στα Σπάτα 
Σελίδα 16

Ποδοσφαιρικές Α.Ε.

με δικά μας λεφτά!
του Ν. Γεωργόπουλου, Σελίδα 23

Π. Φιλίππου: Αν δεν χτυπήσει 
η κυβέρνηση  τη γραφειοκρατία,

δεν θα προχωρήσει τίποτα!!!

Σελίδα 11

Απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα της Ανατ. Αττικής, αλλά και στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις,

που κρατάνε τον πολίτη όμηρο,  έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου. Σελ. 12,13

Ενίοτε

οι μάσκες

κολλούν 

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

διεθνούς συνδιάσκεψης που αναφέραμε ήδη θα πρέ-

πει, κατά την άποψή μου, να συμπεριλάβουμε και το

σύνολο των υλικοτεχνικών, επιστημονικών και πνευ-

ματικών επιτευγμάτων της ανθρωπότητας,   ή μιας

κοινωνίας, σε δεδομένη ιστορική στιγμή και γεωγρα-

φική θέση.

Να προσθέσω ακόμη ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη

μας την αλληλεπίδραση αυτών των επιτευγμάτων,

καθώς και την αξιολογική κατάταξη σε μια κλίμακα

αξιών η οποία επηρεάζει και την περαιτέρω εξελικτική

πορεία του πολιτισμού.  Προϋπόθεση όλων αυτών, βε-

βαίως, είναι η ύπαρξη «πόλεως», που είναι και η ρίζα

της λέξης πολιτισμός.

Ετσι όμως αναγκαζόμαστε να εξετάσουμε προσε-

κτικά, επισταμένως τη λέξη “πόλις”, που είναι κοινή

ρίζα στον πολιτισμό και στην πολιτική, την οποία ανα-

λύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας.

Πόλις είναι ο τόπος της κοινής εγκατάστασης,  συνά-

θροισης – συγκέντρωσης – συνύπαρξης και οργανω-

μένης συμβίωσης πλήθους ανθρώπων.

Ο άνθρωπος συλλέκτης, κυνηγός, θηρευτής, νομάς,

ο περιφερόμενος κατά μόνας ή σε μικρές ομάδες, εις

τους «νομούς», δηλαδή σε βοσκοτόπια, όρη, δάση,

λιβάδια, δεν δημιουργεί, διαβιεί.

Οταν περιφέρεται σε μικρές ομάδες, ως νομάς ανα-

πτύσει στοιχειώδεις τρόπους και κανόνες επικοινω-

νίας για κοινή δράση, αποδοτική και ομαλή συμβίωση.

Ο «πολιτισμός» του, ως εκ τούτου βρίσκεται σε εμ-

βρυακή μορφή. Ούτε η γλώσσα αναπτύσσεται, η δε

γραφή είναι άγνωστη. Κάνει την πρώτη εμφάνισή της

η ‘πρακτική ζωγραφική’ και η χαρακτική, στα σπήλαια,

στα δένδρα, στα βράχια, στο έδαφος.

Η νέα «τέχνη» - τεχνική δεν είναι «καλλιτεχνεία»,

είναι επικοινωνία και αποτύπωση μνήμης!

Με την εξημέρωση ζώων και τη γέννηση της κτηνο-

τροφίας, που σημαίνει «εγκατάσταση» και εκμετάλ-

λευση παραγώγων και στοιχειώδη δευτερογενή

παραγωγή (αυγά, γάλα και τυρί, δέρματα), αλλά κυ-

ρίως με τη γεωργία, όπου έχουμε πλέον μόνιμη εγ-

κατάσταση και πληθυσμιακή αύξηση των γεννών,

(gens) αρχίζει να γεννιέται ο πολιτισμός! Γι’ αυτό κα-

ταλήγω σ’ ένα μου ποίημα, 

«Αγρότης, είν’ ένα σύμβολο σπουδαίο, /το άροτρό
του χάραξε το δρόμο το μοιραίο, /που η ανθρωπότης
μέσα του, αδιάκοπα βαδίζει...».
Δεν είναι έτσι άσχετη η χρήση της λέξης cultura στα

Λατινικά, που σημαίνει καλλιέργεια της γης, όπως

προείπαμε.

Η ολοκλήρωση της γέννησης του πολιτισμού επέρ-

χεται με τη δημιουργία της πόλης, απ’ όπου παίρνει

και τ’ όνομά του. Η πόλις με τον αυξημένο πλέον πλη-

θυσμό, όπου μαζί με τους αγροτο-κτηνοτρόφους,

αναπτύσσονται τεχνίτες - βιοτέχνες, έμποροι - διοι-

κητικοί - διαχειριστές και δανειστές, αλλά και καλλι-

τέχνες από την εκβλάστηση του κάλλους στην

τεχνική κ.λπ. προκύπτει η ανάγκη καλύτερης και πλη-

ρέστερης επικοινωνίας, άρα ανάπτυξης και εμπλου-

τισμού της γλώσσας, του λόγου – που αναπτύσσει και

εκφράζει τη λογική σκέψη – του έπους και της καλ-

λιέπειας αλλά και κανόνων: Κανόνων συμπεριφοράς

που δημιουργούν έθος (συνήθεια) και ήθη (ηθική).

Κι όταν αυτά παίρνουν οργανωμένη, τυπική και γρα-

πτή μορφή γίνονται θεσμοί (θέσπις: θείος, θεόπνευ-

στος) που διέπουν την ομαλή ζωή, την ασφαλή, την

ευχάριστη, και κατά το δυνατόν δίκαιη.

Ολα αυτά όμως απαιτούν μια ρύθμιση, κατά το μάλ-

λον, κοινά αποδεκτή. Και για να ‘ναι κοινά αποδεκτή

και εφαρμόσιμη πρέπει ο πολίτης να είναι συμμέτο-

χος αυτών των ρυθμίσεων. Ετσι γεννήθηκε η πολι-

τική: Μητέρα της και θυγατέρα της συνάμα, η

Δημοκρατία. 

Συνοπτικά και συμπερασματικά:

Κουλτούρα, που την μπερδεύουμε με τον καθόλου

πολιτισμό, είναι η πνευματική και ψυχική* καλλιέρ-

γεια, τα προϊόντα του πνεύματος - η φιλοσοφία, το

ήθος, η λογοτεχνία και η καλλιτεχνική έκφραση γε-

νικότερα - η ζωγραφική - ο χορός, το τραγούδι, η ποί-

ηση, η μουσική, η υποκριτική κ.λπ.

Πολιτισμός ως γενικότερη έννοια, είναι το σύνολο

των υλικών και πνευματικών στοιχείων, το ηθικό, φι-

λοσοφικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό, τεχνολογικό

επίπεδο που χαρακτηρίζουν το σύνολο της δημιουρ-

γούσας ανθρωπότητας ή μιας συγκεκριμένης κοινω-

νίας σε δεδομένη ιστορική στιγμή και γεωγραφική

περιφέρεια.

―――――――――

* Ως εγκεφαλική λειτουργία, βεβαίως και όχι ως με-

ταφυσικό υπόβαθρο.

Αποκριάτικες εκδηλώσεις Σελ. 4,5,14

Ο Δήμος Κρωπίας υποστηρίζει τους
πρόσφυγες Σελ. 7

Βράβευση στην Πολιτική Προστα-
σίου του Δήμου Σαρωνικού Σελ. 7

“Βυζαντινού Ιπποδρομίου εκτρό-
πων”  γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Μετανάστευση και εποικισμός Ηλίας

Σταμπολιάδης Σελ. 8

Η Ελλάδα της προσφυγιάς... Σελ. 9

Καινοτομία της Ακαδημίας Αθηνών
στο ...διάστημα  Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Του χρόνου τα γυρίσματα!”  Φαίδρα

Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

Εκ σαβασμού άρχεσθαι  και ειδωλολα-

τρισμού  παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Πρόγραμμα Erasmus+ στο 3ο Γενικό
Λύκειο Κορωπίου  Σελ. 14

Οι “μετεωρολόγοι” του 2ου Γυμνα-
σίου Βούλας Σελ. 16

Ημέρα γυναίκας: σύμβολο αγώνα Σελ. 17

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

Διαβάστε ακόμη

Πολιτισμός· τί είναι;

Απολογισμός Πεπραγμένων Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων του της Δη-

μοτική Αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου

σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική συνεδρίαση δημόσια του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως προ-

βλέπει το άρθρο 217 του κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) έχει προγραμματιστεί

τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου στις 19.00 στο Δημαρχείο

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

ματα της συνεδρίασης είναι ο απολογισμός πε-

πραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2015

και η παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαρα-

στάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Η συνε-

δρίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Ανοιχτή Συνεδρία της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου στις 7μ.μ. καλείται σε

ανοιχτή δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική

Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα τη Συζήτηση και

υποβολή προτάσεων επί του προσχεδίου της κα-

νονιστικής απόφασης για τις ετήσιες εμποροπανη-

γύρεις του Δήμου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επα-

ναληφθεί την Παρασκευή 11 και ώρα 7μ.μ.
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O συνδυασμός «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη

για να Ζεις» με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο, γιόρτασε τα έβδομα γενέθλιά του,

την περασμένη Τετάρτη 24/2, στον γνωστό “Τσολιά”

της Βάρης με καλεσμένους τους δημοτικούς και το-

πικούς συμβούλους καθώς και υποψηφίους συμβού-

λους στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε τους πα-

ρευρισκόμενους για την θετική τους ανταπόκριση και

μετέφερε τους χαιρετισμούς, όσων δεν μπόρεσαν να

παραστούν. Εξήρε την ενότητα της παράταξης και τό-

νισε, πως  για τον λόγο αυτό, έχει παραχθεί σημαν-

τικό έργο στο Δήμο.

Εκανε μια σύντομη αναδρομή στην επτάχρονη πορεία

του συνδυασμού, σημειώνοντας ότι τον Φεβρουάριο

του 2009, ο ίδιος και ο σημερινός αντιδήμαρχος, Δη-

μοσθένης Βαμβασάκης, ξεκίνησαν ως μοναδικοί αι-

ρετοί, από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, μια

πορεία που οδήγησε τους ίδιους, αλλά και δεκάδες

νέους συνεργάτες που τους πλαισίωσαν στη συνέ-

χεια, στην επίτευξη του στόχου, που τελικά κατέκτη-

σαν με την εκλογή τους στον καλλικρατικό πλέον

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί

και στους ακούσια απόντες της βραδιάς· τον Ντίνο

Καραγεώργο που έχασε τη μάχη με την επάρατο

νόσο,  μετά από έναν αξιοπρεπή και δύσκολο αγώνα,

λίγο μετά τις εκλογές του 2014 και τον Βουλιώτη επι-

χειρηματία και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, Νίκο

Ασημακόπουλο, ο οποίος αγνοείται πάνω από έναν

χρόνο.

Και βέβαια, μαζί με την τούρτα των γενεθλίων έκο-

ψαν και την πρωτοχρονιάτικη πίτα, της οποίας το

φλουρί έλαχε στον σύμβουλο της Δημοτικής Ενότη-

τας Βούλας, Παναγιώτη Κορωναίο.

Tα έβδομα γενέθλια γιόρτασε η “Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις”

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται πλέον η

νέα δημοτική συγκοινωνία, που απέ-

κτησε για πρώτη φορά ο Δήμος Γλυφά-

δας, μετά από πολύμηνη προσπάθεια

της δημοτικής αρχής. Με τον τρόπο

αυτό, ικανοποιείται ένα διαχρονικό αί-

τημα των δημοτών και των κατοίκων της

πόλης και περιορίζεται σημαντικά η συγ-

κοινωνιακή της υποβάθμιση. Με πέντε

μεσαίου μεγέθους λεωφορεία, αντιρρυ-

παντικής τεχνολογίας, εκτελούνται κα-

θημερινά, από τις 6 π.μ. ως τις 6 μ.μ.,

δύο κυκλικά δρομολόγια, που καλύ-

πτουν ολόκληρη σχεδόν την πόλη.

Για πρώτη φορά, όλοι οι δημότες και οι

κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες της

πόλης, μπορούν να μετακινούνται κα-

θημερινά εύκολα και γρήγορα, χωρίς να

πληρώνουν κανένα αντίτιμο. Η δωρεάν

δημοτική συγκοινωνία ενώνει τις γειτο-

νιές της Γλυφάδας μεταξύ τους, αλλά

και με το μετρό, με τις δημόσιες υπηρε-

σίες και με κομβικά σημεία της πόλης.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπα-

νικολάου, δήλωσε σχετικά:

«Η Γλυφάδα αλλάζει. Προχωράμε μπρο-
στά. Μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία και
σε πρωτόγνωρες συνθήκες, υλοποιούμε
τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πο-
λίτες, με συνέπεια και υπευθυνότητα.
Στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε κα-
θημερινά την ποιότητα ζωής των δημο-

τών και να κάνουμε την πόλη μας λει-
τουργική για τους δημότες και φιλική
για τους επισκέπτες. Η Γλυφάδα μας
διαθέτει πλέον και δωρεάν δημοτική
συγκοινωνία. Ήταν ένα όνειρο πολλών
ετών, που καταφέραμε, με πολλή προ-
σπάθεια και μεθοδική δουλειά, να το κά-
νουμε πράξη. Κάτοικοι και επισκέπτες
της Γλυφάδας μπορούν πλέον να εξυ-
πηρετούνται γρήγορα και χωρίς κόστος
για τις μετακινήσεις τους στην πόλη
μας. Τοποθετήσαμε μάλιστα και ειδική
σήμανση στους δρόμους, αλλά και "έξυ-
πνες" στάσεις με την αξιοποίηση του
συστήματος της τηλεματικής. Δεν εφη-
συχάζουμε - στόχος μας είναι σε βάθος
χρόνου να έχουμε και περισσότερα λε-
ωφορεία και περισσότερα δρομολόγια.»
Η πρώτη διαδρομή της δημοτικής συγ-

κοινωνίας ξεκινά από τον Άγιο Κων-

σταντίνο (ΕΛΤΑ), περνά από την

Ευρυάλη και το σταθμό μετρό «Ελλη-

νικό», ανεβαίνει στην Τερψιθέα, συνεχί-

ζει στην Αγία Τριάδα και την Αιξωνή και

καταλήγει στην αφετηρία, μέσω της

οδού Κύπρου.

Η δεύτερη διαδρομή (εικόνα) ξεκινά από

τον Άγιο Κωνσταντίνο, περνά από το

κέντρο της Γλυφάδας μέσω της οδού

Λαζαράκη, συνεχίζει στην Αιξωνή και

μετά στην Αγία Τριάδα και την Τερψιθέα,

περνά από το σταθμό μετρό «Ελληνικό»

και καταλήγει στην αφετηρία μέσω της

Ευρυάλης.                                                          

Δωρεάν Δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Γλυφάδας
Ενώνει τις γειτονιές της Γλυφάδας με το Μετρό
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“Δωδεκάτη Νύχτα”

Για λίγες ακόμα παραστάσεις, παίζεται στο Θέατρο ΠΚ η

«Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία

Νότη Παρασκευόπουλου. Η δημοφιλέστατη σαιξπηρική

κωμωδία παρεξηγήσεων ανεβαίνει από την ομάδα θεά-

τρου Seveneleven κάθε Παρασκευή και Κυριακή έως τις

13 Μαρτίου.

Στην «Δωδέκατη Νύχτα» ο Σαίξπηρ περιγράφει με φαντα-

σία και εφευρετικότητα την τρέλα του έρωτα. Τα δίδυμα

αδέλφια Βιόλα και Σεμπάστιαν χωρίζονται σε ένα ναυάγιο

και χάνουν ο ένας τα ίχνη του άλλου. Η Βιόλα καταλήγει

στην μαγευτική Ιλλυρία, μεταμφιέζεται σε αγόρι και μπαί-

νει στην υπηρεσία του Δούκα

Ορσίνο, ο οποίος είναι ερωτευ-

μένος με την Ολίβια, η οποία

ερωτεύεται την Βιόλα που στο

μεταξύ έχει ερωτευτεί τον

Δούκα. Τα πράγματα μπερ-

δεύονται ακόμα περισσότερο

όταν στην Ιλλυρία καταφθάνει ο

Σεμπάστιαν, έχοντας διασωθεί

από τον Αντόνιο...

Η «Δωδέκατη Νύχτα» αποτελεί μια σειρά κωμικών και γε-

λοίων καταστάσεων, με έντονα τα στοιχεία της κλασικής

κωμωδίας και της φάρσας, χωρίς όμως καθόλου να απο-

πνέει μια αίσθηση ελαφρότητας. Παρά την αλληλουχία

των αστείων παρεξηγήσεων, το έργο συνολικά καλύπτεται

από ένα πέπλο μελαγχολίας, ακροβατώντας συνεχώς

ανάμεσα στο φώς και την σκιά. Αυτός ακριβώς ο συνδυα-

σμός του φωτεινού με το σκοτεινό και του εύθυμου με το

μελαγχολικό, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που

το έργο είναι διαχρονικά δημοφιλές και αγαπητό στο θε-

ατρόφιλο κοινό. Σαν το μυαλό του Ορσίνο, όπως περιγρά-

φεται από τον Φέστε, έτσι και το έργο μοιάζει με το

οπάλιο: γοητευτικά ιριδίζον και γεμάτο μεταβαλλόμενους

χρωματικούς τόνους. Αυτό το κιαροσκούρο σε συνδυασμό

με την γλυκόπικρη ατμόσφαιρα, κάνουν την φανταστική

Ιλλυρία της κωμωδίας να αναμειχθεί με γνωστές σε εμάς

και όχι πάντα τόσο άνετες πραγματικότητες.
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 την ταινία «ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΙΑ», από

την Πέμπτη 3, έως και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, που

δίκαια έκανε αίσθηση με τις ερμηνείες των πρωταγωνι-

στών, αφού τιμήθηκε φέτος, με Βραβείο Όσκαρ Β΄ Γυναι-

κείου Ρόλου (Alicia Vikander)!

«ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΙΑ»
The Danish Girl
Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Tom Hooper

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Eddie Redmayne, Alicia

Vikander, Amber Heard.

Μια φανταστική ιστορία έρωτα, εμπνευσμένη από τα πραγ-
ματικά γεγονότα, στις ζωές των Δανών καλλιτεχνών Einar
και Gerda Wegener. Ο γάμος και τα έργα των δυο καλλιτε-
χνών, εξελίσσονται στο ταξίδι μεταμόρφωσης του Einar,
σε Lili Elbe.
Στην Κοπεγχάγη της Δανίας του 1926, η ζωγράφος Gerda

Wegener ζήτησε από το σύζυγό της Einar Wegener, να πο-

ζάρει για ένα πίνακα ντυμένος γυναίκα, επειδή απουσίαζε

το μοντέλο της. Όταν ο πίνακας, αρχίζει να αποκτάει δη-

μοτικότητα, ο Einar αρχίζει να αλλάζει την εμφάνισή του

σε γυναίκα, αλλάζοντας επίσης και το όνομά του, στο γυ-

ναικείο Lili Elbe. Κυριευμένος από το πάθος του για τη θη-

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

“Κορίτσι από τη Δανία”

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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Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφε-

λής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», σας προσκαλούν την

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016, να γιορτά-

σουμε όλοι μαζί τις Απόκριες, στην

Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, από

τις 12:00 έως τις 3:00 το μεσημέρι, με

πολύ χορό, ξυλοπόδαρους κλόουν,

face painting, παιχνίδια και βέβαια,

Αποκριάτικη Παρέλαση!

Προσκαλούμε και «προκαλούμε», για

μία ακόμη χρονιά, όλη την εκπαιδευ-

τική κοινότητα, τους Συλλόγους του

Δήμου, αλλά και την «παρέα» σας, να

μασκαρευτείτε και να συμμετάσχετε

στη μεγάλη αυτή Αποκριάτικη Παρέ-

λαση, περνώντας λίγες ώρες διασκέ-

δασης και χαλάρωσης.

Η καλύτερη θεματολογία θα επιλεγεί

από 4μελή επιτροπή (εκπρόσωπος

Δήμου, εκπρόσωπος Διδασκόντων, εκ-

πρόσωπος Μαθητών και εκπρόσωπος

Πολιτιστικών Συλλόγων) και θα έχει

ως έπαθλο ατομική κάρτα ελεύθερης

εισόδου στην Πλαζ Αυλακίου στο

Πόρτο Ράφτη, το καλοκαίρι 2016,

καθώς επίσης και ένα έργο τέχνης από

το τμήμα Ζωγραφικής του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος».

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

ΓΥΝΑΙΚΑΣ σε μια βραδιά διδακτική και διασκεδαστική

συγχρόνως. 

Θα πραγματοποιηθούν α) για την Ιστορία της Γυναί-

κας ομιλία με θέμα: Mater Dolorosa (Μητέρα Πονε-
μένη), β) Ανάλυση κειμένου και αγγειογραφίας με

τίτλο: Πρόκνη και Φιλομήλα στην κύλικα του Μου-

σείου του Λούβρου (G 147) και γ) Διακωμώδηση με

θέμα: «Καφενείον η Ελλάς». Όλοι οι ακροατές θα λά-

βουν ως δώρο ένα επιστημονικό βιβλίο.

Οι Σύλλογοι: «Μεγάλη Ελλάδα- Magna Graecia»

«Παγκόσμια Αμφικτυονία Αποδήμων και Ελληνοφώνων»

Τηλέφωνα: Βούλα Λαμπροπούλου: 210-8952269

Ελευθερία Μουρίκη: 210-8995355

Aποκριάτικο γλέντι στην Παλλήνη

Την Κυριακή 6.3.2016, μία το μεσημέρι, θα αρχίσει το

αποκριάτικο γλέντι της Ομάδας Γυναικών, στο μεζε-

δοπωλείο ΕΝΑ & ΕΝΑ ΜΕΖΕ, Μ.Αλεξάνδρου 19, Παλ-

λήνη (κοντά στο Πάρκο Ελευθερίας).

Ελάτε μασκαρεμένοι ή όχι, να γλεντήσουμε όλοι μαζί,

αφού ξέρουμε και να αγωνιζόμαστε και να τραγου-

δάμε την αγάπη μας για τη ζωή.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  «ΝΤΥΝΕΤΑΙ» ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ!

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

στην Παλλήνη

Aποκριάτικη συναυλία θα

δώσει η Νεανική Ορχήστρα

Νυκτών Εγχόρδων – Μαντο-

λινάτα του Δήμου Παλλήνης,

το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Και ώρα 20:30 Στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Γέρακα (Κλει-

τάρχου & Αριστείδου)

Είσοδος ΕλεύθερηΕίσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες 210 6619937, www.pallini.gr, www.kedp.gr
Μουσική διδασκαλία: Άρη Δημητριάδη και Ιάκωβου Κολανιάν

Παρουσίαση: Ράνια Βισβάρδη

«Γίνε σκηνοθέτης για τον

εαυτό σου»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την Πέμπτη 10 Mαρτίου 2016  σε ομιλία με

θέμα: «Γίνε σκηνοθέτης για τον εαυτό σου».

Ομιλητής ο Στρατής Πανούριος, Σκηνοθέτης –

Συγγραφέας – Ηθοποιός.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS”

Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ.

2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη

9.30 μμ.

Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται

καφές, τσάϊ ή αναψυκτικά.

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 Συλλόγου,

ο Σύλλογος κερνάει καφέ & τσάι, και ωραίες συζη-

τήσεις γύρω από το θέμα.

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ , ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ 

Tηλ. 6981731762

“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”.

«Το κόκκινο κοχύλι»

Με αφορμή τον Παγκόσμιο Εορτασμό της Ημέρας της Γυ-

ναίκας, ο Δήμος Μαρκοπούλου, διοργανώνει  εκδήλωση

παρουσίασης του βιβλίου «Το κόκκινο κοχύλι», της συγ-

γραφέως και συμπολίτισσας, Μαρίας Θεοδοσάκη, που θα

πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ.,

στο Πολιτιστικό Κέντρο – Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρκοπού-

λου (Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο).

Ομιλητές: Μαρία Γιαννακάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Ατ-

τικής και η Μαρία Θεοδοσάκη, συγγραφέας.

Αποσπάσματα θα διαβάσουν: Κρινιώ Νικολάου, Μαριέτα

Φιλοπούλου και η συγγραφέας.

Την εκδήλωση θα ντύσει μουσικά, η ερμηνεύτρια Κρινιώ

Νικολάου.

“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

Τριήμερη εξόρμηση στη

Σκύρο 12 έως 14 Μαρτίου

Εξόρμηση στην περίφημη σκυριανή αποκριά με τις κυρίαρ-

χες φιγούρες του «Γέρου» και της «Κορέλλας» και την

Βαρκαρόλα, σατυρικό έθιμο που έλκει την καταγωγή του

από την εποχή του Κίμωνα, οργανώνει η “Εναλλακτική

Δράση”, το τριήμερο 12, 13, 14 Μαρτίου.

Αναχώρηση Σάββατο 12/3,  7πμ  από Βούλα μέσω παρα-

λιακής λεωφόρου και Συγγρού. 

Κόστος συμμετοχής: 155 Ευρώ για μέλη και 165 για μη

μέλη για  δίκλινα δωμάτια. Η διαφορά του μονόκλινου είναι

30 Ευρώ τη βραδιά

Στην τιμή περιλαμβάνονται

Διαμονή και πρωϊνό στο ξενοδοχείο ΜΕΛΙΚΑΡΙ www.me-

likari.com Όλες οι μετακινήσεις με πούλμαν, Εισιτήρια

πλοίου, Ξεναγήσεις 

Δηλώσεις συμμετοχής στο Γιώργο Σούλτο 6906468807 και

κατάθεση προκαταβολής 
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Δωρεάν ανιχνευτικές 

αξιολογήσεις λόγου 

στο Δήμο 3Β

Δωρεάν ανιχνευτικές αξιολογήσεις λόγου – ομιλίας,

συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών, από επαγγελ-

ματίες λογοθεραπευτές και ψυχολόγους συνδημότες, θα

πραγματοποιηθούν την Κυριακή 6 Μαρτίου στα γραφεία

της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης (Αγ. Ιωάννου 1 και Ζεφύρου 2). Δηλώσεις

συμμετοχής μπορούν να γίνονται καθημερινά από τις

09.00 έως τις 14.00 στο τηλέφωνο 213 2019914 και θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.   

«Η Ευρώπη αντιμέτωπη 
με τη Μεταναστευτική

Πρόκληση»

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑ-

ΜΑΝΛΗΣ και το ΙΔΡΥΜΑ KONRAD ADENAUER συνδιορ-

γανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Η Ευρώπη αντιμέτωπη
με τη Μεταναστευτική Πρόκληση»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Μαρτίου

2016, στις 11:30 στο ξενοδοχείο «HILTON». 

Βασικοί ομιλητές θα είναι:

• Ο Επίτροπος  Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων

και Ιθαγένειας της Ε.Ε., Δημήτρης Αβραμόπουλος

• Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτι-

κής,  Ιωάννης Μουζάλας 

• Ο Συντονιστής Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας

Δημοκρατίας, Βουλευτής  Βασίλης Κικίλιας

• Ο Επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδας του Διεθνούς Ορ-

γανισμού Μετανάστευσης  Δανιήλ Εσδράς

• Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Σταθερό-

τητας,  Gerald Knaus.

Δωρεάν ψυχολογική

υποστήριξη & συμβουλευτική 

στο Δήμο 3Β

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης  παρέχει από ψυχολόγους της υπηρεσία ψυ-

χολογική υποστήριξη και συμβουλευτική με στόχο την

προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου, καθώς και

την πρόληψη ή την επίλυση ατομικών και κοινωνικών δυ-

σκολιών.

Ενδεικτικά παρέχεται Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμ-

βουλευτική σε άτομα που αντιμετωπίζουν:

-  Δυσκολίες στην καθημερινότητα

-  Δυσκολία λήψης αποφάσεων

-  Άγχος κοινωνικό ή εργασιακό, ανεργία 

-  Ζητήματα σχέσεων και συμπεριφοράς 

-  Διαζύγιο

-  Δυσκολία στις διαπροσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις

-  Κακοποίηση – παραμέληση

-  Πένθος – Θλίψη – Μελαγχολία κ.ά.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε δημότες

και στελεχώνεται από έμπειρους μόνιμους Ψυχολόγους

του Δήμου, σε κλίμα εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης

(Νόμος 991/1979 περί ψυχολογικού απορρήτου). 

Αρμόδιοι Ψυχολόγοι:  Πίκη Ανθούσα τηλ.: 2132019907 

Μάλεση Γεωργία τηλ.: 2132019926 

Νομοθετείστε!!! φωνάζει 

η Περιφερειάρχης 
Να νομοθετήσει άμεσα κάλεσε την κυ-

βέρνηση η Περιφερειάρχης Αττικής

Ρένα Δούρου, από το βήμα του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου, κατά την ομιλία

της στο Περιφερειακό Συμβούλιο

(3.3.16). «Λέω ένα βροντερό “νομοθε-

τείστε άμεσα”, έστω και με την έκδοση

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και

είναι σίγουρο ότι αυτή θα είναι ίσως η

μόνη ΠΝΠ που δεν θα εγείρει συνταγ-

ματική αμφισβήτηση», προκειμένου η

Περιφέρεια Αττικής, με συντονισμένο

τρόπο και σε συνεργασία με όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς, να αναλάβει

την ευθύνη της μεταφοράς των προ-

σφύγων από την Αττική σε όλη την Ελ-

λάδα. Η συνεδρίαση ήταν ειδική και

αφορούσε τον απολογισμό των πε-

πραγμένων της Περιφέρειας.

Η Περιφερειάρχης, έθεσε τους βασι-

κούς άξονες του έργου της Περιφέ-

ρειας, «στη λογική, όχι του

αθροίσματος αλλά ακριβώς του δημο-

κρατικού και κοινωνικού ελέγχου, τον

οποίο ασκεί το αντιπροσωπευτικό σώμα

της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο», προσθέτοντας ότι οι παρεμβά-

σεις της Περιφερειακής Αρχής

αποσκοπούν στο "να περάσουμε από τη
διοίκηση των πολιτών στην εξυπηρέ-
τηση των πολιτών”.

Η Περιφερειάρχης ως άλλη Κασσάνδρα

είχε προβλέψει στη περιφερειακή συνε-

δρίαση της 29/10/16 ότι υπάρχει νομικό

κενό και είχε καταθέσει σειρά προτά-

σεων για μεταρρύθμιση του καλλικρα-

τικού πλαισίου και για την ανάγκη

νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνδυασμό

με τη μεταφορά των απαραίτητων

πόρων από την κεντρική εξουσία προς

την ΤΑ, για την αποτελεσματική αντιμε-

τώπιση του διογκούμενου προσφυγικού

προβλήματος και όχι μόνο. 

Η περιφερειάρχης στον απολογισμό

της σημείωσε μεταξύ άλλων:

Η κοινωνική πολιτική ήταν και είναι μία

από τις πρώτες προτεραιότητες της Δι-

οίκησης της Περιφέρειας Αττικής για

λόγους ουσίας και όχι τυπικότητας.

Δώσαμε έμφαση στις συνέργειες με

όλους τους παραγωγικούς φορείς προ-

κειμένου να εκπονηθεί ένας οδικός

χάρτης συνεργασίας για την αναπτυ-

ξιακή προοπτική της Περιφέρειας, και

ευρύτερα της εθνικής οικονομίας,

καθώς η Αττική, ως η σημαντικότερη οι-

κονομικά περιφέρεια, αποτελεί την

ατμομηχανή της χώρας.

Εμπλουτίσαμε, με συγκεκριμένες δρά-

σεις, την Περιφερειακή Στρατηγική

Έξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ Αττικής

για την προγραμματική περίοδο 2014 –

2020 στα πεδία της Δημιουργικής Οικο-

νομίας, της Γαλάζιας Οικονομίας, της

βιώσιμης οικονομίας των αναγκών.

Φροντίσαμε, από τους πρώτους

μήνες που αναλάβαμε την ευθύνη της

διοίκησης της Περιφέρειας, να καταθέ-

σουμε εγκαίρως, προς έγκριση από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ριζικά αναμορ-

φωμένο ΠΕΠ Αττικής για την προγραμ-

ματική περίοδο 2014 – 2020. Έτσι στις

22/12/2014 η Κομισιόν έδινε το «πρά-

σινο φως» στο πολυταμειακό πρό-

γραμμα, προϋπολογισμού 1.14 δις €.

Εκδώσαμε πρόσκληση για τη χρημα-

τοδότηση νέων ή την αναβάθμιση - επέ-

κταση υφιστάμενων υποδομών

εκπαίδευσης του δικτύου σχολικών μο-

νάδων της Αττικής, συνολικού προϋπο-

λογισμού 50 εκ.

Στην πρόσκληση προβλέπεται ειδική

διαδικασία τεκμηρίωσης της αναγκαιό-

τητας υλοποίησης της κάθε πρότασης

μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπ.

Παιδείας, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής

ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των

υποδομών εκπαίδευσης που θα χρημα-

τοδοτηθούν. Με τον τρόπο αυτό απο-

τρέπονται οι πελατειακές σχέσεις και η

εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπιμο-

τήτων.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε, σήμερα,

προχωρήσαμε στην προτεραιοποίηση

των έργων, ακόμα και στις περιπτώσεις

που δεν επιβάλλεται από Εθνικές ή Κοι-

νοτικές Αρχές, προκειμένου η χρήση

των Κοινοτικών Πόρων να είναι αποδο-

τική, αποτελεσματική και μετρήσιμη.

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις της

Περιφερειακής Διοίκησης στο θέμα της

διαχείρισης των απορριμμάτων, η σημε-

ρινή περιφερειακή αρχή Αττικής έστειλε

από την πρώτη στιγμή το μήνυμά της.

Τον Οκτώβριο του 2014, με την επι-

στολή που έστειλα προς τους 66 δημάρ-

χους της Περιφέρειας, έθεσα το πλαίσιο

της δράσης για μία δίκαιη και βιώσιμη,

οικονομικά και οικολογικά, αποκεντρω-

μένη, με δημόσιο χαρακτήρα διαχείριση

των απορριμμάτων. Μια διαχείριση με

έμφαση στην πρόληψη, τη Διαλογή στην

Πηγή, την ανακύκλωση, την επανά-

κτηση, την κομποστοποίηση.

Σύνθημά μας: από τη διαχείριση των

απορριμμάτων στη διαχείριση των

πόρων.

...Προχωρήσαμε στη λογική της ανα-

διοργάνωσης των υπηρεσιών αναθέτον-

τας σε ομάδα εργασίας που συστήθηκε

από στελέχη της Περιφέρειάς μας, την

καταγραφή όλων των αρμοδιοτήτων

της. Καταλήξαμε σε μια αναλυτική περι-

γραφή.

Αυτή η καταγραφή μάς βοήθησε να

εντοπίσουμε τις επιτελικές και τις εκτε-

λεστικές αρμοδιότητές μας και το ση-

μαντικότερο, να αποφασίσουμε στην

Εκτελεστική Επιτροπή, σε πρώτη φάση,

να μειώσουμε τον αριθμό των απαιτού-

μενων υπογραφών - ακόμη και σε δύο -

, έτσι ώστε οι πολίτες να

εξυπηρετούνται ακόμη και αυθημερόν

στην Περιφέρεια Αττικής.

Πετύχαμε να κάνουμε πράξη φέτος

την έγκαιρη μεταφορά των μαθητών της

Αττικής στα σχολεία τους από την

έναρξη της σχολικής χρονιάς. Φέτος,

πετύχαμε τη μεταφορά 19 χιλιάδων μα-

θητών, δηλαδή σχεδόν του συνόλου των

μαθητών, με διεθνή ηλεκτρονικό διαγω-

νισμό, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία

που είχαμε ξεκινήσει από πέρσι τον Φε-

βρουάριο. Μόλις πριν από λίγες ημέρες

περάσαμε νομοθετική ρύθμιση που δια-

σφαλίζει πλήρως τη φετινή χρονιά.

Με παρέμβασή μας, πετύχαμε τη δια-

σφάλιση της απρόσκοπτης μισθοδοσίας

των υπαλλήλων της Περιφέρειας.

Βάζουμε τις βάσεις για αποτελεσμα-

τική ευρωπαϊκή παρουσία, γιατί η πρώτη

Περιφέρεια της Ελλάδας διαθέτει ειδικό

βάρος στο εξωτερικό – γεγονός χρή-

σιμο για παρεμβάσεις στα ευρωπαϊκά

κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Η διαδικασία του απολογισμού έργου

της Περιφερειακής Αρχής θα παραμείνει

κενό γράμμα αν δεν συνοδευτεί από

εκείνες τις διαδραστικές πρωτοβουλίες

που θα αφορούν όχι τη δημιουργία εν-

τυπώσεων αλλά την ουσία της λειτουρ-

γίας της διοίκησης.

Καταλήγοντας η Περιφερειάρχης σημεί-

ωσε:  Αναμένουμε την αντιπολίτευση να

αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, ειδικά

μάλιστα στη σημερινή συγκυρία και να

συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα έργο που

όφειλε να είχε αναληφθεί πολύ πριν

αναλάβουμε την ευθύνη της διοίκησης.

Σε ό,τι αφορά τη Διοίκηση της Περι-

φέρειας, εμείς όχι μόνο έχουμε λάβει

την απόφασή μας, αλλά έχουμε ήδη, ξε-

κινήσει με έργα, όχι με λόγια, να την

υλοποιούμε στην κατεύθυνση της προ-

στασίας του Δημοσίου συμφέροντος

και της χρηστής διοίκησης, τα οποία και

τα δύο λειτουργούν προς όφελος των

πολιτών.
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ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία

υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 

και Στρατιωτικών Σχολών

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης  συνεχίζει να  προσφέρει  για

ακόμα μια χρονιά ΔΩΡΕΑΝ, την προετοιμασία των

υποψηφίων για τις εξετάσεις αθλημάτων στα

ΤΕΦΑΑ - Στρατιωτικές Σχολές, Στίβου και Κολύμβη-

σης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος  Ζούτσος δίνον-

τας  προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που βοηθούν

τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, λόγω των

δυσμενών συνθηκών ζωής που έχουν διαμορφωθεί

από την οικονομική κρίση, ενισχύει τις κοινωνικές

δράσεις στήριξης των μαθητών και των οικογενειών

τους.

Έτσι, ΌΛΟΙ οι υποψήφιοι των παραπάνω σχολών

που είναι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης, μπορούν

να γίνουν αποδέκτες της απαραίτητης  προετοιμα-

σίας  στα αθλήματα(Στίβου-Κολύμβησης), εφόσον

έχουν ενταχθεί στα ανάλογα προγράμματα προετοι-

μασίας. 

Οι υποψήφιοι  Γ΄ Λυκείου που είναι κάτοικοι του

Δήμου και έχουν ανάγκη προετοιμασίας στα αθλή-

ματα του Στίβου και της Κολύμβησης μπορούν να

εγγράφονται και να παρακολουθούν δωρεάν προ-

γράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

Πληροφορίες και Εγγραφές στην Κοινωφελή Επιχεί-

ρηση Δήμου Παλλήνης και στα  τηλέφωνα:  210

6032245 (5ο Αθλητικό Κέντρο).

Ο Δήμος Κρωπίας και το Δημοτικό

Συμβούλιο υποστηρίζουν τη δράση

για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη

και την Ελλάδα με την ονομασία

«Ασφαλής Διέλευση μέσα από Δρό-

μους Αλληλεγγύης». 

Σύμφωνα με τους οργανωτές της

δράσης, πολίτες και φορείς του Κο-

ρωπίου, «στις 7 Μαρτίου θα πραγμα-
τοποιηθεί η Σύνοδος
Κορυφής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για το προ-
σφυγικό με τη
συμμετοχή της Τουρ-
κίας… Εκείνη την  ημέρα
επιλέξαμε να στείλουμε
το δικό μας μήνυμα συμ-
παράστασης και αλλη-
λεγγύης και να
ενώσουμε τις φωνές μας
για να ακουστεί. Ενεργοί
πολίτες, σύλλογοι και
φορείς του Κορωπίου,
αντικρίζουμε την πραγματικότητα και
δεν της γυρνάμε την πλάτη. Ενωμέ-
νοι θέλουμε να απαιτήσουμε κι εμείς
τις "Ασφαλείς Διαδρομές" σε ολό-
κληρη την Ευρώπη και να στηρίξουμε
κάθε προσπάθεια που γίνεται για την
ανακούφιση αυτών των ανθρώπων

στη χώρα μας. Γι΄αυτό, την Δευτέρα
7 Μαρτίου, στο προαύλιο του Δη-
μαρχείου Κορωπίου, θα συγκεντρώ-
σουμε τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα
για να συμβάλουμε και στην κάλυψη
των αναγκών στα σημεία φιλοξενίας
των προσφύγων».
Η δράση υποστηρίχθηκε ομόφωνα

από το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας

σε συνεδρίασή του 29/2/2016. 

Πρακτικά η δράση αλληλεγγύης ξεκι-

νάει την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016,

και ώρα 4 το απόγευμα και μετά. 

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί τους πολίτες

στο Δημαρχείο Κρωπίας προκειμένου

να εκφράσουν την συμπαράστασή

τους και να  συγκεντρώσουν τρό-

φιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης

καθώς και φάρμακα.

Ειδικότερα: Ξηρά τροφή και γάλα

διαρκείας (μπισκότα, γάλα εβαπορέ

σε κουτί κ.λ.π.), Ρούχα,  Παπούτσια

(παιδικά και ενηλίκων) και κουβέρτες

ενώ ακολουθεί ενδεικτική λίστα φαρ-

μάκων άμεσης προτεραιότητας με

προσοχή στην ημερομηνία λήξης

τους: αντιβηχικά σιρόπια παιδικά –

ενηλίκων, αντιπυρετικά παιδικά –

ενηλίκων, αντιβιοτικά παιδικά σι-

ρόπια – ταμπλέτες ενηλίκων, αν-

τιαλλεργικά παιδικά σιρόπια -

ταμπλέτες ενηλίκων, Βρογχοδια-

σταλτικά, σιρόπια εισπνεόμενα

και μάσκες αεροτσάμπερ, απο-

συμφορητικά, σπρέι μύτης, στα-

γόνες παιδικές, αμπούλες

φυσιολογικού ορού. 

Επίσης: αντιδιαρροϊκά, σιρόπια

για παιδιά-ενηλίκες, γαστροπρο-

στασία, χάπια ενηλίκων, σπασμο-

λυτικά ενηλίκων, αντιεμετικά,

σιρόπια – ταμπλέτες, για αντιμετώ-

πιση ουρολοιμώξεων, αντιφλεγμο-

νώδη χάπια, αντισηπτικά χεριών,

μωρομάντηλα, πάνες, καραμέλες για

τον πονόλαιμο, κορτιζονούχες κρέ-

μες ενηλίκων - κρέμες για βρεφικό

εξάνθημα.

Συνάντηση συλλογικοτήτων

για την εκποίηση του 

παραλιακού μετώπου

Με αφορμή τη συνάντηση των συλλογικοτήτων για το

συντονισμό των δράσεων εναντίον των εκποιήσεων στο

παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού θα πραγματοποιηθεί

η μηνιαία Ανοικτή Συνέλευση Πολιτών και Φορέων

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με στόχο να σχεδιασθούν

καλλίτερα οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις που

έχουν προγραμματισθεί ή θα προταθούν  εναντίον της

εκποίησης της χερσονήσου της Βουλιαγμένης και για

την ασχολία με τα ιστορικά μνημεία του Δήμου. 

Πιο συγκεκριμένα θέματα της Συνέλευσης θα είναι:

α) Οργάνωση δράσεων εναντίον της εκποίησης της χερ-

σονήσου Βουλιαγμένης, που έχουν προγραμματισθεί

(Ξενάγηση διαμαρτυρίας 20 Μαρτίου-Κινητοποίηση 14ης

Απριλίου-Μοίρασμα έντυπου υλικού σε πλατείες και λαϊ-

κές)

β) Δημιουργία ομάδων που θα ασχοληθούν με τα ιστο-

ρικά μνημεία του δήμου

γ) Προετοιμασία της συγκέντρωσης της 19ης Μαρτίου

στο Ελληνικό

δ) Άλλα θέματα

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Μαρ-

τίου, 8μμ,  στα γραφεία της Εναλλακτικής Δράσης, Βα-

σιλέως Παύλου 88, κεντρική πλατεία Βούλας, απέναντι

από την Alfa Bank

Για πληροφορίες 6934239530-6932432916-6977990887

«ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Πρόγραμμα υποστήριξης Προσφύγων στο Δήμο Κρωπίας

Η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας και

η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου Σαρωνικού βρα-

βεύτηκαν για την προσφορά τους

στο κοινωνικό σύνολο, από την Κεν-

τρική Ένωση Δήμων Ελλά-

δας (ΚΕΔΕ) και το Ινστιτούτο

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τη Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου

2016  πραγματοποιήθηκε ει-

δική εκδήλωση για τον εορ-

τασμό της Παγκόσμιας

Ημέρας Πολιτικής Προστα-

σίας, στην οποία ο Πρόεδρος

της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του

Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης Γιώργος Πατούλης,

και ο Πρύτανης του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών και Πρόεδρος του

Επιστημονικού Συμβουλίου του

Ι.Τ.Α., καθηγητής Μελέτιος- Αθανά-

σιος Κ. Δημόπουλος τίμησαν εθε-

λοντικές ομάδες από όλη την

Ελλάδα για την ανιδιοτελή προ-

σφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Ανάμεσά τους τιμήθηκαν και οι Ομά-

δες Πολιτικής Προστασίας και Εθε-

λοντικής Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου Σαρωνικού, στις οποίες υπεύ-

θυνοι από τον Σεπτέμβριο του 2014

είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημή-

τρης Λιοδακάκης και ο  Δημήτρης

Σόφος. Κάθε χρόνο οι Ομάδες προ-

σφέρουν ουσιαστικά τόσο σε θέματα

πρόληψης, προστασίας του περιβάλ-

λοντος, αλλά και καταστολής φυσι-

κών καταστροφών, σε συνεργασία

πάντα με τις υπηρεσίες Πυροσβεστι-

κής και Αστυνομίας. 

Από το 2009, οπότε και ιδρύεται η

Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου Καλυβίων και μετέ-

πειτα Δήμου Σαρωνικού,

στη σύσταση της οποίας

πρωτοστατεί ο νυν Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Γιώργος

Σωφρόνης, συμβάλει ου-

σιαστικά στον ετήσιο επι-

χειρησιακό σχεδιασμό του

Δήμου για την αποτελε-

σματική αντιμετώπιση

έκτακτων συνθηκών, αλλά

και την πρόληψη φυσικών

καταστροφών και κυρίως

την ενημέρωση και κινητο-

ποίηση εθελοντών και κα-

τοίκων. 

Για μια ακόμα φορά, ο Δήμος Σαρω-

νικού συγχαίρει όλα τα μέλη της Πο-

λιτικής Προστασίας και τους

ευχαριστεί για την ουσιαστική προ-

σφορά τους. 

Βράβευση στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Σαρωνικού
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Φαίνεται ότι  τα  όποια γίνονταν σε αυτό το

βυζαντινό Ιπποδρόμιο ήταν πάνω από  κάθε

ανθρώπινη φαντασία και δεν είχαν τελει-

ωμό. 

Οι δημόσιες  εκδηλώσεις, ιδία  κατά την  πε-

ρίοδο της Αποκριάς, έδιναν ένα ισχυρό

παρόν στον εκτροχιασμό,  πολύ πέραν από

τα χριστιανικά και όχι μόνο ήθη. 

Αν αυτά που αναφέρονται, και τα οποία

γράφω, ακριβώς όπως αντλούνται από πα-

ρουσιαζόμενες ως επίσημες ιστορικές

πηγές,  αλλά και  από “Κανόνες” απαγορευ-

τικούς της Εκκλησίας, είναι πραγματικά και

θα πρέπει να μας κάνουν πολύ, μα πάρα

πολύ σκεπτικούς. Σκεπτικούς  για “εκείνο το

ένδοξο, βυζαντινό παρελθόν”,  που μας

μιλά και ξαναμιλά  ο Καβάφης. 

Σε επίρρωση των λεγομένων μου, άς αρ-

χίσω  με έναν Κανόνα σχετικού αφορισμού,

που  μας δίνει η Εκκλησία, και στα όποια,

από αυτόν συμπεράσματα.

Απόσπασμα λοιπόν από τον “Κανόνα ΞΒ΄

της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου”:

«Τας ούτω λεγομένας Καλάνδας και τα λε-
γόμενα Βοτά  και τα καλούμενα Βρουμάλια,
και την εν τη πρώτη του Μαρτίου πανήγυ-
ριν, καθάπαξ εκ της των πιστών πολιτείας,
προαιρεθήναι βουλόμεθα… Αποπεμπόμεθα
ορίζοντες  μηδένα άνδρα γυναικείαν στο-
λήν ενδιδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσιν
αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά ή
σατυρικά ή τραγικά υποδύεσθαι».
Αλλά σε  αυτές τις γιορτές  στις μεταμφιέ-

σεις φαίνεται ότι έπαιρναν μέρος, όχι μόνο

οι λαϊκοί, αλλά και  καλόγεροι  κοινοβιακοί,

όπως τουλάχιστον προκύπτει από το επιτί-

μιο του εν τη συνεχεία  “Κανόνα”:  «… Τους
ούν από του νύν τι των προειρημένων απι-
τελείν εγχειρούντας, εν γνώσει τούτων κα-
θισταμένους, τούτους, ει μεν Κληρικοί  είεν
καθαιρείσθαι προτάσσομεν, ει δέ    λαϊκοί
αφορίζεσθαι». 
Στον ΚΔ΄πάλι Κανόνα της Πενθέκτης Οικου-

μενικής Συνόδου διαβάζομε μάλιστα  και την

επιτακτική συμπλήρωση του απαγορευτικού:

«Μη εξέστω τινι των ιερατικώ καταλεγομέ-

νων τάγματι ή μοναχών  εν ιπποδρομίαις

ανιέναι ή θυμελικών παιγνίων ανέχεσθαι».

Που θα πεί, ότι δεν  επιτρέπεται στους μο-

ναχούς ακόμη και να μπαίνουν στα Ιπποδρό-

μια, πολύ δε περισσότερο να συμμετέχουν

σε θυμελικά  παιχνίδια. Οπου εδώ το “θυμε-

λικά” θα ερμηνευτεί σαν διονυσιακά  και

φαλλικά  έκτροπα. Και ακόμα το ότι όταν μια

χριστιανική  Σύνοδος και μάλιστα στο επί-

πεδο  της Οικουμενικής,  φτάνει στο σημείο

να ασχολείται σοβαρά με τα καμώματα των

λαϊκών, αλλά και ατόμων που έφεραν το ιε-

ρατικό σχήμα, το επιβεβαιωτικό έρχεται

πέραν πάσης  ακραίας εικασίας.

Και η συνέχεια: «Αλλ΄ εί και τις κληρικός
κληθείη εν γάμω, ηνίκα δ΄άν τα προς απά-
την εισέλθοιεν παίγνια, εξαναστήτω και
παραυτίκα  αναχωρείτω,  ούτω της των Πα-
τέρων ημών προστατούσης  διδασκαλίας».
Και αν δηλαδή για συμμετοχή ή τέλεση

γάμου ή από κατά λάθος ή και εξαπάτηση,

κάποιος μοναχός εισέλθει στον ιππόδρομο

που γίνονταν  αυτά τα έκτροπα παιχνίδια,

θα πρέπει  να διαμαρτυρηθεί και αμέσως να

αναχωρήσει,  για να μπορέσει έτσι  να προ-

στατευθεί η  διδασκαλία των Πατέρων μας,

«ει δε τις  επί τούτω  αλώ, η παυσάσθω η
καθαιρείσθω». 
Αν δε κανείς μοναχός εμπλακεί σε μια τέ-

τοια ιστορία (και δεν αντιδράσει) να παυθεί

από το αξίωμά του και να καθαιρεθεί από το

σχήμα του.

Στο στόχαστρο ήταν ο αυτοκράτορας Κων-

σταντίνος Ε’, τον οποίο ο  επίσης αυτοκρά-

τορας Κωνσταντίνος  Στ’  τον  αναφέρει και

σαν “Κοπρώνυμο”. «Οπηνίκα Κωνσταντίνος,
ο της κοπριάς επώνυμος τα σκήπτρα της
των Ρωμαίων διείπε αρχής». Ο Κωνσταντί-

νος Ε΄ όμως υπήρξε κατά την βυζαντινή

ιστορία, ένας από τους μεγαλύτερους κα-

ταξιωμένους αυτοκράτορες και στρατηλά-

τες. Πλην ιδεολογικά έτυχε να είναι

σκληρός εικονομάχος και να έχει εμπλακεί

ιστορικά ανεπανόρθωτα στις θρησκευτικές

έριδες και διαμάχες. «Βρώμισες με κοπριά
την κολυμπήθρα που σε  βάφτισε», τον

έβριζαν οι λάτρεις των αγίων Εικόνων.  Εξ

ού και το κολλημένο  σε αυτόν παρανόμι

‘’Κοπρώνυμος’’.   Η αλήθεια πάλι είναι πως

πολέμησε σκληρά την ανάρτηση και προ-

σκύνηση των αγίων εικόνων,  αλλά και τους

εικονολάτρες κληρικούς κατεδίωξε και τους

μοναχούς μαστίγωσε για  να ‘ρθούν  υποτα-

κτικοί στα θρησκευτικά νερά του. Μερικοί

μάλιστα, όπως ο μοναχός και χρονικογρά-

φος Θεοφάνης, του καταλογίζει ακραία και

βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον  εικονο-

λάτρη  οικουμενικό πατριάρχη,  και πάλιν

κατά το όνομα  αυτόν  Κωνσταντίνο. Γράφει

μάλιστα  πως τον διαπόμπευσε,  αφού τον

έδεσε επάνω σε ένα γαϊδούρι ανάποδα, του

έδωσε στο χέρι την ουρά του ζώου, και

έβαλε τους μπράβους του να τον περιφέ-

ρουν  στον Ιππόδρομο με λοιδωρίες  και  να

τον  φτύνουν. Ο Θεοφάνης  (752-818) στην

Κύζικο της Προποντίδας είχε ιδρύσει δικό

του εικονολατρικό μοναστήρι. Έτρεφε δε

μεγάλο  μίσος εναντίον του αυτοκράτορα

για τις διώξεις που ο ίδιος είχε υποστεί. Τα

μελανά χρώματα αυτού του συμβάντος σε

βάρος τού Πατριάρχη, άς δούμε παρακάτω

όπως κατά  λέξη μάς τα δίνει  ο Θεοφάνης:

«Εψίλωσαν αυτού (δηλ. του Πατριάρχη) την
όψιν και εγύμνωσαν αυτού την γενειάδα και
τας της κεφαλής τρίχας και των οφρύων και
ενδύσαντες αυτόν σηρικόν (μεταξωτόν) και
αμανίκωτον κονδόν(;) εκάθησαν αυτόν επί
όνου σαγματωγμένου εξανάστροφα κρα-
τούντα την ουράν αυτού και εξήνεγκαν επι
διππίου  εις τον ιπποδρόμιον, του λαού παν-
τός, του και του δήμου ανασκάμπτοντος και
εμπτύοντος αυτού … και έρριψαν αυτόν εκ
του όνου και επάτησαν τον τράχηλον
αυτού». Αν  χριστιανοί πλην  εικονομάχοι,

όντως,  προέβησαν σε μια τέτοια διαπόμ-

πευση στον χριστιανό εικονολάτρη ιεράρχη

τους, εγώ δεν ξέρω πιά τι να πω.

Σε όλα πάντως πρέπει να υπάρχει ένα

μέτρο. Και ο θρησκευτικός φανατισμός,

πρέπει να εξαλειφθεί και οι λαοί πρέπει να

οδηγηθούν σε μια ανεκτικότητα και σύγ-

κλιση.  Με την βασική προϋπόθεση όμως.

Όποιος  βρίσκεται εν φιλοξενία  σε ξένη ή

και άλλης θρησκείας χώρα, να υποτάσσεται

στους καθιερωμένους σε αυτή νόμους,

αφού οικεία βουλήσει μετώκησε και εντέλ-

λεται να  περιορίζει τα της λατρείας των

ιερών και οσίων του,  αποκλειστικά και μόνο

μέσα στο σπίτι του. Πάσα παρεχομένη και

δήθεν φιλάνθρωπη  ελευθερία από τον οι-

κοδεσπότη επάνω σε τέτοια θέματα,  παρα-

χωρήσει ανοχές στην τήρηση νόμων σε

νόμους, πατρίδας και θρησκείας  αποτελεί

ανοησία και απρονοησία. Και η  απρονοησία

δεν συγχωρείται.  

Και για να ξαναγυρίσω τελειώνοντας  συνε-

χίζω με το θέμα του φανατισμού που  άρ-

χισα. Τον Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο,

τελικά τον έπιασε και τον τύφλωσε η μητέρα

του η  ραδιούργος αυτοκράτειρα Ειρήνη η

Αθηναία, γιατί δεν ήταν εικονολάτρης. όπως

εκείνη. Αυτά για σήμερα.   
γιάννης κορναράκης του μάνθου   

Βυζαντινού Ιπποδρομίου “Εκτρόπων”

συνέχεια

Μετανάστευση 

και Εποικισμός
Η κάθε χώρα πρέπει να φυλάει τα δικά της σύνορα της,

μόνο που τα σύνορα της Ελλάδος είναι υδάτινα και αυτά

των μεσογείων χωρών είναι εδαφικά. Από την στιγμή που

η Τουρκία πουλάει βάρκες σε απελπισμένους πρόσφυγες

και μετανάστες σε τιμές μαύρης αγοράς εκμεταλλευό-

μενη την ανάγκη άμοιρων ανθρώπων, η Ελλάδα για να

προστατεύσει τα σύνορα της θα έπρεπε να τις βυθίζει

μόλις μπουν στα χωρικά της όρια ως άξιος συνοριοφύλα-

κας της συνθήκης Schengen. Βεβαίως, σε αυτή την περί-

πτωση, όλοι οι βάρβαροι κοντινοί και απόμακροι γείτονες

θα άρχιζαν να κουνούν το δάκτυλο κατηγορώντας μας για

έλλειψη ανθρωπισμού, πολιτισμού και αλληλεγγύης σε

δοκιμαζόμενους πρόσφυγες.

Επειδή τα  δικά τους σύνορα είναι εδαφικά, δεν έχουν να

πυροβολήσουν κανέναν, απλά υψώνουν ένα φράχτη και

τα κλείνουν αδιαφορώντας για το τι γίνεται στην αυλή του

γείτονα ο οποίος αφού τους άφησε να διαβούν τα χωρικά

του ύδατα ας αναλάβει να τους διαχειριστεί. Στην περί-

πτωση που προσπαθήσουν να γκρεμίσουν τον φράχτη ρί-

χνουν κανένα δακρυγόνο και τους διαλύουν, έτσι και

αλλιώς είναι άοπλοι.

Όλοι αυτοί οι γείτονες, είτε, είναι μέλη της Ε.Ε. είτε, φι-

λοδοξούν να γίνουν. Όμως τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

έχουν αποφασίσει να επιμεριστούν το βάρος των μετανα-

στευτικών ροών αναλογικά με τις δυνάμεις της κάθε

χώρας και από κοινού να αναλάβουν ενέργειες για την

μείωση τους και την επιστροφή των προσφύγων στις πα-

τρίδες τους σε εύθετο χρόνο. Αυτό δεν γίνεται διότι η Ε.Ε.

δεν έχει την ισχύ ενός κυρίαρχου κράτους και δεν μπορεί

να εφαρμόσει τις αποφάσεις της. Άλλα αποφασίζουν το

Ευρωκοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και άλλα

πράττουν τα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση όμως των οικονομικών υποχρεώσεων,

που το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει δολίως

επιφορτίσει την Ελλάδα, όλοι ομόφωνα απαιτούν από

εμάς τα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στο έπακρο,

παρά τις αναπτυξιακές δυσκολίες που έχουμε λόγω δικών

τους μεθοδεύσεων, συνεργεία των δικών μας αρχόντων

οι οποίοι δυστυχώς ακόμη κυκλοφορούν και κυβερνούν

ατιμώρητοι.

Θα μπορούσαν ακόμη και τώρα οι αριστεροί, κεντρώοι και

δεξιοί  μας ηγέτες αντί να διαχειρίζονται την μιζέρια και

να τσακώνονται σαν τα σκυλιά, να απαιτήσουν από την

Ε.Ε. το Ν.Α.Τ.Ο. και τον Ο.Η.Ε. να αναγκάσουν τα Σκόπια

και την Αλβανία να ανοίξουν τα σύνορα τους για την διέ-

λευση των προσφύγων. Εφόσον δε η Τουρκία, παρά την

οικονομική βοήθεια που παίρνει, κωλυσιεργεί στο να ανα-

λάβει την ταυτοποίηση των μεταναστών και την κατανομή

τους απευθείας στις χώρες υποδοχής τους, αυτό ας γίνει

στην Ελλάδα για όσους έχουν ήδη εισέλθει εντός της

χώρας. Η απευθείας διακίνηση τους στις χώρες προορι-

σμού με λεωφορεία και τραίνα θα έχει μικρότερο οικονο-

μικό και ανθρωπιστικό κόστος από την παρούσα

κατάσταση.

Η Ε.Ε. το Ν.Α.Τ.Ο. και ο Ο.Η.Ε.  να αναλάβουν ακόμη και

την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών προς την Ελ-

λάδα επαναπατρίζοντας όσους περνούν τα Ελληνικά σύ-

νορα που υποτίθεται ότι είναι σύνορα της Ε.Ε.

Επειδή συνήθως βλέπουμε τα συμπτώματα ενός προβλή-

ματος παραβλέποντας  τα αίτια που το δημιουργούν θα
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Η Ελλάδα της προσφυγιάς 

Η Ελλάδα των ανοιχτών συνόρων και των θαλάσσιων

εισόδων στη χώρα, ξεχειλίζει μέρα με τη μέρα από

τους πρόσφυγες, που η κακή τους ώρα τους έταξε

να ξενιτευτούν για να επιβιώσουν.

Και την κακή τους ώρα, την προετοίμασαν κάποιοι

“εγκέφαλοι” που έχουν γίνει αρπακτικά και κυνηγάνε

το χρήμα ως θεό. ΗΠΑ και Ε.Ε. προκαλούν τους πο-

λέμους. Κι αυτοί οι ίδιοι, που σήμερα μας κουνάνε το

δάχτυλο, και οι Ευρωπαίοι που υποστηρίξαμε (και η

Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε.) και δεν αντιταχθήκαμε,

στις στρατιωτικές επεμβάσεις στις χώρες τους και

τώρα μας ζητάνε να γίνουμε ένα απέραντο Χοτ Σποτ

και να τους “σταυλίσουμε” μέσα σε συνθήκες στρα-

τοπέδου για να ζήσουν!!  

Και πρέπει να ζήσουν ως άνθρωποι και όχι ως ζώα.  

Μία μία οι βόρειες χώρες κλείνουν τα σύνορά τους

και δεν επιτρέπουν την είσοδό στους πρόσφυγες

διαλύοντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ενωση και

αγνοώντας το διεθνές δίκαιο. 

Εφτασε δε ο Σλαβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ

Φίτσο, να μας πεί ότι πρέπει η Ελλάδα να γίνει “Ιφι-

γένεια” για να σωθεί η Ευρώπη! Τέτοιο θράσος απύθ-

μενο.

«Φτάσαμε στη στιγμή που η Ελλάδα θα πρέπει να θυ-
σιαστεί για το καλό της ΕΕ», είπε σε συνέντευξή του

στην εφημερίδα Hospodarske noviny.

«Τσίπρα, θα υπάρχει ένα μονο hotspot και θα λέγεται
Ελλάδα  και θα είναι δική σου ευθύνη γιατί δεν έκα-
νες τίποτα στα ελληνοτουρκικά σύνορα».είπε απευ-

θυνόμενος στον Τσίπρα.

Στο μεταξύ έρχονται χιλιάδες καθημερινά και συνω-

στίζονται στην Ειδομένη, περιμένοντας να βρουν

τρόπους διαφυγής... ενώ ο Υπουργός Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής Μουζάλας στη συνεδρίαση της

ΚΕΔΚΕ, ζήτησε από δημάρχους, όπως και περιφερει-

άρχες, να δώσουν λίστες με χώρους προσωρινής

διαμονής, καθώς, όπως είπε, «θα πρέπει κάθε εβδο-
μάδα να βρίσκουμε χώρους για περίπου 15.000
άτομα!»
Και εκτίμησε ότι: «Μετατρεπόμαστε από χώρα transit
σε χώρα εγκατάστασης προσφύγων-μεταναστών οι
οποίοι θα μείνουν για δύο με τρία χρόνια!» εξηγών-

τας ότι: “από χώρα διέλευσης μπαίνουμε σε μια εν-
διάμεση φάση κατά την οποία πρόσφυγες θα
παραμείνουν στη χώρα μέχρι να ενεργοποιηθεί  δυ-
ναμικά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης και επανεγ-
κατάστασης”.

Μετά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος

Πατούλης δήλωσε: Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κα-
τάσταση, η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού θα βοηθήσει
στη διαχείριση του προβλήματος, παρά τη διαφωνία
της με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό. Το πρόβλημα
είναι ανθρωπιστικό. Θα κάνουμε ότι μπορούμε σε
αυτό το επίπεδο. 
Όσο για τους χώρους φιλοξενίας τόνισε: Μέχρι σή-
μερα όλοι οι χώροι που έχουν προταθεί από τους Δή-
μους, έχουν απορριφθεί από την Κυβέρνηση. Οι
χώροι που θα παραχωρηθούν, πρέπει να έχουν συγ-
κεκριμένες προδιαγραφές γιατί θα ζήσουν εκεί  αν-
θρώπινες ψυχές. Άρα μιλάμε για χώρους είτε
υπαρκτούς,  είτε για χώρους που θα πρέπει να δια-
μορφωθούν κατάλληλα...

Το “αυγό” του φιδιού 

εκκολάπτεται...

Δεξιά στροφή της γερμανικής κοινωνίας, εξαιτίας

του προσφυγικού, γράφει το γερμανικό περιοδικό

Der Spiegel.

Μετά τους Γάλλους οι οποίοι έδωσαν ιδιαίτερα

υψηλά ποσοστά στο ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν

Λεπέν, τώρα και οι Γερμανοί φέρονται να κάνουν

στροφή δεξιότερα.

Με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα που μαστίζει

τη Γηραιά ήπειρο, όλο και περισσότεροι πολίτες

στρέφονται προς τα ακροδεξιά κόμματα.

«Δεν περιφρονούν μόνο ακροδεξιοί το (γερμανικό)
Σύνταγμα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες ακολου-
θούν. Σκέφτονται όπως στο τρίτο Ράϊχ, δηλαδή εθνι-
κολαϊκά. Ο λαός, όμως, τον οποίο επικαλούνται δεν
υπάρχει», γράφει ο γνωστός για τις αιρετικές του

απόψεις αρθρογράφος Γιάκομπ Spiegel.

«Η προσφυγική κρίση γίνεται κρίση της γερμανικής
κοινωνίας. Αποκαλύπτει αυτό που λαγοκοιμάται στο
βάθος της γερμανικής ψυχής. Δεξιά από το κέντρο
υπήρχαν πάντα δύο στρατόπεδα, συντηρητικοί και
αληθινοί δεξιοί. Το όριο διαλύεται.

Το “εθνικολαϊκό” γίνεται το συνδετικό τους στοι-
χείο. Πρόκειται για μια εκτίμηση συνταγματολόγων.
Κάποιος συνταγματολόγος λέει μάλιστα ότι είναι
τρομακτικό το γεγονός ότι «”οι αστοί δεν διαφορο-
ποιούνται πλέον καθόλου”», προσθέτει.

Και ο Γιάκομπ Αουγκστάιν συνεχίζει: «Ο φόβος της
“αλλαγής της εθνικής σύστασης”, απλώνεται στους
Γερμανούς αστούς». Μάλιστα στην ιστοσελίδα του

περιοδικού «Cicero», ο συντάκτης Αλεξάντερ Κίσλερ

αναρωτιέται: «Είμαστε μάρτυρες μιας δημοκρατικά
μη νομιμοποιούμενης, θεμελιώδους αλλαγής της
σύνθεσης του λαού»;

Ο Κίσλερ παραπέμπει σε ένα συνταγματολόγο του

πανεπιστημίου του Φράϊμπουργκ ο οποίος μιλά για

«μετασχηματισμό του πληθυσμού στη Γερμανία, ο
οποίος μεταλλάσσεται σε μια πολυπολιτισμική κοι-
νωνία χωρίς ενιαία γλώσσα και παράδοση», ενώ

μουρμουρίζει πως, αν η Μέρκελ δουλεύει για την με-

τάλλαξη του λαού, «ποιος θα είχε το δικαίωμα και το
καθήκον να μπει μπροστά της να τη σταματήσει. Από
αυτό το σημείο μέχρι την έκκληση-κραυγή για εθνική
αντίσταση δεν απέχει πολύ», συμπεραίνει ο Γιάκομπ

Αουγκστάιν.

Και ο Γερμανός δημοσιογράφος καταλήγει: «Η Γερ-
μανία είναι ένα συνταγματικό έθνος. Στο Σύνταγμα
βασίζεται ο μεταπολεμικός γερμανικός πατριωτι-
σμός. Ζούμε σε μια χώρα συνταγματική, όχι στο γερ-
μανικό Ράιχ. Ο πολιτισμός μας και οι αξίες μας είναι
τέτοιου είδους ώστε να επιτρέπουν την προσχώ-
ρηση. Είναι ένας πολιτισμός προσήλωσης σε αυτές,
όχι πολιτισμός καταγωγής».
www.avgi.gr

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΩΝΤΑ, επιθυμεί να εκ-

φράσει θερμές ευχαριστίες στο γραφείο τελετών του

κου Κ.ΤΟΓΡΙΔΗ και στον ιδιοκτήτη του καταστήματος

"ΕΝ ΠΛΩ" κο ΒΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ για την ευγε-

νική προσφορά τους για το 40/μερο μνημόσυνο του

υιού, συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού  μας. 

Επίσης ευχαριστούμε την αδελφική φίλη μας και Δη-

μοτική Σύμβουλο κα ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ για την αμέριστη

αγάπη και συμπαράστασή της. 

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Δήμο

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, τον σύλλογο εργα-

ζομένων όλων των συνδυασμών, και ευχαριστούμε

προσωπικά τον Δήμαρχο κο ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ.

Μας συγκίνησε η συμμετοχή όλων όσων προσήλθαν

στο μνημόσυνο του αγαπημένου μας εκλιπόντος. Και

πάλι ευχαριστούμε.

H οικογένεια Γρηγόρη Ρώντα

ήταν καλύτερα να τα αναδείξουμε διότι εκεί βρίσκεται και

η μόνιμη λύση. Το πρόβλημα δεν είναι άλλο από τα γεω-

στρατηγικά σχέδια των υπερδυνάμεων στην Μέση Ανα-

τολή, ο φόβος της Τουρκίας για την επικράτηση των

Κούρδων, η εσωτερική διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιϊ-

τών Μουσουλμάνων και η αδυναμία επιβίωσης που δημι-

ουργεί η ένοπλη αυτή αναμέτρηση στους  άμοιρους

κατοίκους των περιοχών της διαμάχης.

Εάν σήμερα κατηγορούμε τα Σκόπια, την Αλβανία, την

Αυστρία, την Ε.Ε. και το Ν.Α.Τ.Ο. για την υποκρισία τους

στο να βοηθήσουν  στην διαχείριση του προβλήματος τι

πρέπει να πούμε για τις Η.Π.Α., την Σαουδική Αραβία, την

Τουρκία, τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισλάμ και κράτη

μέλη της Ε.Ε. που προμηθεύουν όπλα στους αντιμαχόμε-

νους; Ας ερωτηθούμε ακόμη πως δημιουργήθηκε το ονο-

μαζόμενο και κράτος των ISIS, πως στρατεύονται οι

μαχητές του, ποίοι είναι ο λαός που εκπροσωπεί, ποία τα

εδάφη του, ποία τα προϊόντα που παράγει, πως χρηματο-

δοτείται; Δεν υπάρχει νόμιμη απάντηση σε αυτά διότι

είναι μισθοφορική τρομοκρατική ομάδα για την εξυπηρέ-

τηση σκοτεινών συμφερόντων που αύριο θα επικηρύξουν

τους αρχηγούς τους όπως έκαναν με τον Osama bin Lan-

den και τόσους άλλους που χρησιμοποίησαν στο παρελ-

θόν.

Που είναι οι κυανόκρανοι του Ο.Η.Ε. μήπως περιμένουν

να αναλάβουν τις εργολαβίες για την ανοικοδόμηση των

ερειπίων και την δημιουργία μίας νέας ανάπτυξης στο υπό

κρίση καπιταλιστικό σύστημα; Όσον αφορά τους πρόσφυ-

γες αυτοί  προφανώς θα παραμείνουν στα διάφορα γερα-

σμένα έθνη για να τα ανανεώσουν, γεννοβολώντας και

μεταβάλλοντας συγχρόνως, με ή χωρίς την θέληση τους,

τον πολιτιστικό χαρακτήρα των εθνών που τους φιλοξέ-

νησαν, δημιουργώντας μία εθνομηδενισμένη, καταναλω-

τική ανθρωπομάζα ανίκανη να αντισταθεί στους

επίδοξους νεοταξικούς άρχοντες του πλανήτη.

Οι Μ.Κ.Ο. εκτελούν πιστά την αποστολή τους, είναι αυτές

που επέβλεψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. όταν

τις προάλλες επισκέφθηκε τη χώρα μας και χρηματοδο-

τούν οι κερδοσκόποι του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο Δούρειος ίππος άλλαξε μορφή, αλλοίμονο σε αυτούς

που τον υποδέχονται εντός των συνόρων τους. Αχ Οδυσ-

σέα!

Ηλίας Σταμπολιάδης
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Λένα ότι όσοι ταξιδεύουν στη ζωή τους, έχουν πιο

ανοιχτά μυαλά. Γνωρίζουν διαφορετικούς ανθρώ-

πους, γλώσσες, πολιτισμούς. Κάτι ανάλογο φαίνεται

να ισχύει και για τα μεταναστευτικά πουλιά.

Μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα κατέληξε στο

συμπέρασμα ότι όσο μακρύτερα πετάνε τα πουλιά,

τόσο περισσότερα νέα κύτταρα (νευρώνες) γεννά ο

εγκέφαλός τους και άρα τόσο πιο έξυπνα είναι.

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, την Αυστρία και το Ισ-

ραήλ, με επικεφαλής τον δρα Ούρι Ρολ της Σχολής

Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου

της Οξφόρδης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση

στο περιοδικό "Scientific Reports", έστησαν καρτέρι

στην κοιλάδα του Ιορδάνη στο Ισραήλ και έπιασαν

στα δίχτυά τους διάφορα περαστικά μεταναστευτικά

πουλιά, που ήσαν καθ' οδόν για την Αφρική, σύμφωνα

με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Οι ερευνητές υπολόγισαν την απόσταση που είχε

διανύσει κάθε πουλί έως τη στιγμή που πιάστηκε και

μετά μελετήθηκε ο εγκέφαλός τους.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι η απόσταση του μετανα-

στευτικού ταξιδιού σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό

των εγκεφαλικών νευρώνων.

Όσο πιο μακριά ταξιδεύει ένα πουλί, τόσο μεγαλύ-

τερη ικανότητα προσανατολισμού πρέπει να έχει και

αυτό αντανακλάται στον εγκέφαλό του.
real.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Στο ΙΚΑ: 

- Καλημέρα Γιατρέ. - Καλημέρα τι έχουμε; - Τίποτα, όλα μια

χαρά. - Και γιατί κλείσατε ραντεβού; - Πριν 3 μήνες ήταν,

δεν θυμάμαι...

4 Συνάντηση γνωριμίας δύο πανέξυπνων ανθρώπων: 

- Albert Einstein: Με εκπλήσσει που όλοι καταλαβαίνουν τι θέ-

λεις να πεις και σε θαυμάζουν... χωρίς να μιλάς!

- Charlie Chaplin: Κι εμένα με εκπλήσσει που μιλάς και σε

θυμάζουν όλοι... χωρίς να καταλάβαίνουν τι λες!.

Τα ταξίδια μάς κάνουν εξυπνότερους

Το πρώτο γραπτό μήνυμα (SMS) στάλθηκε το 1995  στη

Γερμανία. Από τότε και για αρκετά χρόνια χιλιάδες άνθρω-

ποι έκαναν χρήση της υπηρεσίας σύντομου μηνύματος. Το

2012 η επικοινωνία μέσω SMS έφτασε στο ζενίθ της, αφού

εκείνη τη χρονιά πληκτρολογήθηκαν 59 δισεκατομμύρια

μηνύματα. 

Από το 2012 όμως μέχρι και σήμερα ο αριθμός των μνμ έχει

μειωθεί πάνω από 50%. Όχι, δεν σταματήσαμε να στέλ-

νουμε μηνύματα. Απλά τώρα γίνεται μέσω του ίντερνετ και

των αντίστοιχων

διαδικτυακών υπη-

ρεσιών, όπως είναι

για παράδειγμα το

WhatsApp το viber

κτλ. Οι λεγόμενες

υπηρεσίες Instant

Messaging έχουν

κατακτήσει την

αγορά στην απο-

στολή γραπτών μη-

νυμάτων. Την ίδια

ώρα το Facebook,

το μεγαλύτερο online δίκτυο, προσφέρει με την υπηρεσία

Messenger τη δική του εναλλακτική στην αποστολή μηνυ-

μάτων που συνδυάζει μια πληθώρα λειτουργιών, όπως για

παράδειγμα η κλήση ταξί. Στις αρχές του χρόνου το Mes-

senger ξεπέρασε τους 800 εκατομμύρια χρήστες παγκο-

σμίως.

«Αυτοί που χρησιμοποιούν ακόμη τα SMS είναι κυρίως χρή-
στες μεγαλύτερης ηλικίας και εκείνοι που έχουν συνηθίσει.
Νομίζω ότι αυτοί θα συνεχίσουν να στέλνουν SMS γιατί
δεν θέλουν ή δεν μπορούν να συνηθίσουν σε κάτι άλλο»

λέει ο Ντάνιελ Μπέργκερ, συντάκτης του περιοδικού υπο-

λογιστών C’t.

Πλέον τα SMS δεν αποφέρουν κέρδη στις εταιρείες κινη-

τής τηλεφωνίας, αφού οι περισσότεροι πελάτες έχουν συμ-

βόλαια που περιλαμβάνουν πακέτα μηνυμάτων, τα οποία

δεν χρεώνονται ξεχωριστά αλλά περιλαμβάνονται στην

τιμή. Τα κέρδη δισεκατομμυρίων προερχόμενα από SMS

αποτελούν πια παρελθόν.

Πάντως τα SMS θα συνεχίζουν να λειτουργούν σε κάθε κι-

νητό, χωρίς WIFI ή LTE και χωρίς ο παραλήπτης να πρέπει

να έχει την ίδια υπηρεσία εγκατεστημένη στο κινητό του.

Αρκεί και μόνο να έχει μια τηλεφωνική σύνδεση.
Πηγή: Deutsche Welle

Το ΚΕΑΕΜ της Ακαδημίας Αθηνών

παρέδωσε το Δεκέμβριο του 2015

μία πλήρως αυτοματοποιημένη υπη-

ρεσία πρόγνωσης ηλιακών εκλάμ-

ψεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαστήματος (ESA) και αναβαθμί-

στηκε σε Κέντρο Εξειδικευμένων

Υπηρεσιών για τον Οργανισμό. 

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι γιγάντιες

εκρήξεις που πραγματοποιούνται

κοντά στην επιφάνεια του Ήλιου και

οφείλονται στα ισχυρότατα ηλιακά

μαγνητικά πεδία, τα ισχυρότερα στο

ηλιακό σύστημα. Πεπλεγμένες συ-

στάδες μαγνητικών δυναμικών γραμ-

μών «ηρεμούν» επανασυνδεόμενες

σε καταστάσεις χαμηλότερης ενέρ-

γειας, απελευθερώνοντας μέσα σε

μερικά λεπτά ενέργεια που ισοδυνα-

μεί με αυτή δισεκατομμυρίων ατομι-

κών βομβών. 

Αυτή η τεράστια ποσότητα ενέργειας

μετατρέπεται σε υψηλής συχνότητας

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η

οποία μπορεί να απειλήσει τόσο

αστροναύτες όσο και ευαίσθητα ηλε-

κτρονικά κυκλώματα σε τροχιά γύρω

από τη Γη. Επιπλέον, μετατρέπεται

σε κινητική ενέργεια ηλεκτρικά φορ-

τισμένων σωματιδίων, γνωστών ως

“πλάσμα”, τα οποία εκτοξεύονται από

τον Ήλιο με μεγάλη ταχύτητα. Εφό-

σον φτάσουν στην ιονόσφαιρα της

Γης, τα σωματίδια του πλάσματος

είναι δυνατό να προκαλέσουν τοπι-

κές ή εκτεταμένες διακοπές των τη-

λεπικοινωνιών (radio blackouts). 

Για την υψίσυχνη ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία των εκλάμψεων (ακτίνες

Χ και γ) δεν υπάρχει δυνατότητα έγ-

καιρης πρόγνωσης, δεδομένου ότι

αυτή διαδίδεται με τη μέγιστη ταχύ-

τητα στο σύμπαν, αυτή του φωτός.

Για τα μεγάλης ταχύτητας φορτι-

σμένα σωματίδια, ο χρόνος αντίδρα-

σης, μετά την παρατήρηση της

ακτινοβολίας, είναι  μικρός, το πολύ

μερικές δεκάδες λεπτά. Γίνεται

σαφές, συνεπώς, ότι οι μεγάλες

ηλιακές εκλάμψεις πρέπει να προ-

βλέπονται αξιόπιστα  πριν από την

εκδήλωσή τους στον Ήλιο. 

Η υπηρεσία A-EFFort είναι μόλις η

τρίτη πλήρως αυτοματοποιημένη υπη-

ρεσία πρόγνωσης εκλάμψεων παγκο-

σμίως και η πρώτη τέτοιου τύπου για

την ESA. “Mεταφράζει” τη μαγνητική

πολυπλοκότητα των ηλιακών κέντρων

δράσης, τα οποία γεννούν τις εκλάμ-

ψεις, σε 24ωρες πιθανότητες εκδήλω-

σης εκλάμψεων. 

Η πρόγνωση ανανεώνεται κάθε τρεις

ώρες χρησιμοποιώντας τα πιο πρό-

σφατα δορυφορικά δεδομένα παρατή-

ρησης του Ήλιου. H υπηρεσία

λειτουργεί από τις εγκαταστάσεις του

ΚΕΑΕΜ σε ειδικά διαμορφωμένο, αυ-

τόνομα κλιματιζόμενο, χώρο. 

To internet κατακλύζει 
την επικοινωνίαΚαινοτομία της Ακαδημίας Αθηνών 

στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος
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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 . . . Του χρόνου τα γυρίσματα!

Ήταν  ένα ψυχρό ανοιξιάτικο απόγευμα του 1890, στο

Ayrshre της Σκωτίας, όταν ένας φτωχός και κατάκοπος

αγρότης, προσπαθούσε να βάλει το κλειδί στο λουκέτο

της πόρτα της αγροικίας του, ονειροπολώντας τη γλυ-

κιά ξεκούραση που θα ένιωθε όταν θα ρούφαγε το

ζεστό τσάι του, καθισμένος στην κουνιστή πολυθρόνα,

του μοναδικού δωματίου του, κοντά στην αναμμένη

σόμπα, ακούγοντας τον θόρυβο των καμμένων ξύλων

και περιμένοντας τη γυναίκα του, που είχε πάει να

πάρει το γιο τους απ’ το σχολείο!

Δεν έκανε όμως τίποτα απ’ αυτά που σκεφτόταν, γιατί

ξαφνικά σαν αστραπή έτρεξε στην αποθήκη, πήρε ένα

σωσίβιο από φελλό, που είχε δεμένο ένα χοντρό

σχοινί και έτρεξε προς τα εκεί που άκουγε σπαρακτι-

κές φωνές.  Δίπλα στο σπίτι του ήταν ένας βάλτος·

από εκεί έρχονταν οι κραυγές αγωνίας  κάποιου νέου

άντρα και αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί.

Τα δυο χέρια του νεαρού άντρα που απελπισμένα κου-

νιόνταν ζητώντας βοήθεια είχαν αρπάξει με όση δύ-

ναμη είχαν το σωσίβιο και σε λίγη ώρα, το

καταλασπωμένο κορμί του άγνωστου νέου, που

έτρεμε από το κρύο κι από το φόβο, πλενόταν στο

πλυσταριά της αγροικίας, ενώ η γυναίκα του αγρότη,

που στο μεταξύ είχε επιστρέψει, έφερνε καθαρά σιδε-

ρωμένα ρούχα στον μόλις διασωθέντα νεαρό.

Ο αγρότης δεν ήπιε το απογευματινό του τσάι, αλλά

απόλαυσε μια ζεστή σούπα μαζί με τον απρόσκλητο

επισκέπτη και όλη την οικογένειά του σε μια ψυχική

αγαλλίαση και ικανοποίηση!

Μετά δύο ημέρες ο αγρότης, αρνιόταν πεισματικά να

πάρει ένα υπερβολικό χρηματικό ποσό, από ένα πλού-

σιο κύριο, ο οποίος ήθελε να τον ευχαριστήσει γιατί

έσωσε από βέβαιο θάνατο το γιό του.

Στο τέλος ο αγρότης δέχτηκε την πρόταση του κυρίου,

με την οποία θα σπούδαζε ο γιός του στα καλύτερα κο-

λέγια!

Κάποτε ο γιος του αγρότη αποφοίτησε από την ιατρική

σχολή του Νοσοκομείου του Λονδίνου St. Matie και

αναδείχθηκε σ’ έναν ευγενή και άριστο γιατρό. 

Η χαρά του γιατρού ήταν μεγάλη όταν μπόρεσε να

σώσει από μια θανατηφόρα πνευμονία το γιό του

πλούσιου κυρίου, που είχε βγάλει ζωντανό από την

λάσπη  ο πατέρας του! Από τότε οι δύο άντρες είχαν

γίνει αχώριστοι φίλοι!

Ο αγρότης πριν χρόνια είχε σώσει μια ανθρώπινη ζωή,

αλλά ο γιατρός γιος του, έμελλε να σώσει εκατομμύ-

ρια ζωές στον πλανήτη!!! Είχε παντρευτεί τη βοηθό

του που ήταν Ελληνίδα και μετά την πτώση της χούν-

τας στην πατρίδα της είχε πολιτευτεί!

Βλέπουμε ότι όπου υπάρχει επιστήμη και ηθική, η ελ-

ληνική ψυχή είναι πάντοτε παρούσα!!

Ο γιατρός λεγόταν Αλέξανδρος Φλέμιγκ και ήταν

αυτός που ανακάλυψε την πενικιλίνη και η γυναίκα του

ήταν η Αιμιλία Φλέμιγκ γόνος του Χαρίλαου Κου-

τσούρη!

Ο πλούσιος νέος ήταν ο Σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ!

Ο γιατρός πέθανε στο Λονδίνο το 1955 σε ηλικία 74

χρόνων και ο Τσώρτσιλ πέθανε επίσης στο Λονδίνο σε

ηλικία 91 χρόνων το 1965.

Τους έθαψαν σε διπλανούς τάφους στο ίδιο κοιμητή-

ριο! 

Τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη η ανθρωπότητα.
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δείγμα και υπόδειγμα της δημόσιας

(κακο) διοίκησης η επιστολή που μας

κοινοποίησε, με επίσκεψή του στα

γραφεία της εφημερίδας, ο δημότης

Νίκος Καλογεράς.

Σε αναφορά που είχε κάνει προς το

Δήμο ΒΒΒ στις 11-7-2012 (αρ. πρωτ.

2.600), για εναπόθεση άχρηστων και

αδρανών υλικών (άμμος κ.λπ.) στο

όμορο με την οικία του ημιτελές κτίριο

και στον περιβάλλοντα χώρο του “Γη-

ροκομείου” (οδού Οδυσσέως &

Πανός), η δημοτική αρχή απάντησε

μετά από τον εκπληκτικό χρόνο των

δέκα μηνών· στις 24/5/2013! Θεω-

ρούμε ότι αυτό είναι σημαντικότερο

γεγονός (εκτός από έκνομο) από την

εναπόθεση των υλικών. Είναι χαρα-

κτηριστική συμπτωματολογική παθο-

γένεια της ελληνικής δημόσιας

διοίκησης, για την οποία θα έπρεπε να

ντρέπονται και οι πολιτικοί προϊστάμε-

νοι και οι υπεύθυνοι υπάλληλοι. Και τί

απάντησαν; Ότι σύμφωνα με διάφορα

προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.), ΦΕΚ και

δικαστικές αποφάσεις, «ΔΕΝ προκύ-
πτει ως επιτρεπόμενη η χρήση για
“αποθήκευση -  μάνδρα οικοδομικών
υλικών”» στο συγκεκριμένο σημείο.

Ωραία! Και τί έκανε η δημοτική αρχή;

Συνέχισε να εναποθέτει και ν’ αποθη-

κεύει, γράφοντας “στα παλιά της τα

παπούτσια” νόμους, διατάγματα και

δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τα

παράπονα των δημοτών! Με τέτοιες

νοοτροπίες θα συνεχίζουν να μας

“πηδάνε” οι κουτό-φραγγοι και οι

κακοί γείτονες Οθωμανοί. Είναι από-

λυτα συσχετισμένο.

Ας συνεχίσουμε την περιήγηση στο

“κάλλος” και στο πάθος του επίμονου

και υπομονετικού πολίτη:

Επανέρχεται με “υπομνήματα” κατά

καιρούς με το επίμονο ερώτημα «τί
προτίθεστε να κάνετε αφού δεν είναι
σύννομη η χρήση της αποθήκευσης
αυτών των υλικών», για να λαμβάνει

ως “απάντηση”, “το βιολί, βιολάκι”»!

Στις 18.1.16, προ διμήνου επανέρχεται

απευθυνόμενος προς τον αρμόδιο Αν-

τιδήμαρχο και τέλος(!) ξανά - μανά

επανέρχεται στις 29.2.16 απευθυνό-

μενος και προς τους αρχηγούς των

δημοτικών παρατάξεων του Δήμου

3Β. Να δούμε ...ευαιασθησίες!

Αλλά εμείς περιμένουμε  να δούμε κι

άλλα, για τα οποία γράφουμε χρόνια

και ενεργούμε· ενέργειες που έπρεπε

να κάνει η δημοτική Αρχή.

Θυμίζουμε: Ο χώρος του “γηροκο-

μείου”, τεσσάρων οικοπέδων, κάπου

2,5 στρεμμάτων, διετέθη με ιδιόγραφη

διαθήκη του Διαμαντόπουλου, για να

γίνει γηροκομείο. Λόγω ευλόγου συγ-

κινησιακής καταστάσεως προφανώς

και προχωρημένης ηλικίας, ο διαθέτης

παρέλειψε να αναγράψει σε ποιον “τα

αφήνει”, αν και από τη στιγμή που ορί-

ζει διοικητικό συμβούλιο με εκπροσώ-

πους της εκκλησίας της Βούλας και

της δημοτικής αρχής διαφαίνεται

“πού”. Ωστόσο  περιήλθαν εκ του

νόμου, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Δύο Υπουργοί, ο Δούκας και ο Μπού-

ρας, καθ’ ύλην αρμόδιοι, καίτοι “ενο-

χληθέντες” παντιοτρόπως με

ερωτήσεις βουλευτών, παραστάσεις,

δημοσιεύματα, εστάθη αδύνατον να

συγκινηθούν ή ήταν ανεπαρκείς στο

να ενεργήσουν τα δέοντα. Προτίμη-

σαν να μην ταράξουν τη νοοτροπία

των υπηρεσιακών τους παραγόντων,

βαθιά εθισμένων εις την υπαλληλικήν

μικρόνοια, την ευθυνοφοβία, τον εφη-

συχασμό, τη δημόσια αταραξία και την

προσδοκία το ολιγότερον της απολαύ-

σεως, της περιπόθητης παχυλής συν-

ταξιοδότησής τους.

Ερωτούμε: Μήπως η παρούσα δημο-

τική Αρχή σκέπτεπτε να ενεργήσει

διαφοροτρόπως και πλέον αποτελε-

σματικά, ώστε να επιτελεσθεί επιτέ-

λους και η επιθυμία του διαθέτη για τη

λειτουργία ενός αναγκαίου - ιδιαίτερα

σήμερα στην κρίση και στο ξεσπίτωμα

αδύναμων πολιτών - και τόσο ευαγούς

έργου, όπως ένα γηροκομείο; Ευχαρί-

στως θα την βοηθούσαμε: 

Αλλως, πολύ φοβούμαστε ότι, μέσω

του ΤΑΙΠΕΔ θα περιέλθουν κι αυτά τα

οικόπεδα, εις τα ράμφη των δανει-

στών μας.

Κ. Βενετσάνος

“Γηροκομείο” Βούλας
Αποθήκη άψυχων και αδρανών υλικών. Μνημείο αδράνειας Δημάρχων και Υπουργών

23-2-2016                                                

ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ

Επιπλήξεις φιλικές

και φιλικές συστάσεις

άνετα τραπεζώματα

δύσκολες αποφάσεις

Πατρικά στον ώμο χτυπήματα 

και δείπνο απ της Αμάλθειας το κέρας

κοινής συμπόρευσης βήματα

να μη δείξουν ποιο είναι το τέρας

Αλλουνού το παιδάκι βυθίζεται

στου Αιγαίου το άγριο κύμα

κι αλλουνού το κεφάλι κόβεται

αλλουνού είναι τούτο το μνήμα

Σ άλλους τόπους η ιστορία σωριάζεται

σε φρικτά σύγχρονα ερείπια

Και το φίδι γλυκά κουλουριάζεται

στης Ευρώπης τ ακριβά θερμοκήπια.

Λένα Σακελλαρίου

ΑΠΑΛΛΑΓΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, που όλοι μας έχουμε προβλήματα,

οι αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν ακόμα περισσότερο, ανυ-

πέρβλητες δυσκολίες.

Ως ελάχιστο δείγμα υποστήριξης, η Δημοτική Αρχή Κορωπίου, οφείλει να βοη-

θήσει τις ομάδες αυτές. Προτείνουμε άμεσα, να εισαχθεί σε συζήτηση στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο και να αποφασιστεί,  η απαλλαγή δημοτικών φόρων και τελών

για απόρους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους,  μακροχρόνια άνεργους και η

μείωση κατά 50% για τρίτεκνους και  μονογονεϊκές οικογένειες.

Η παράταξή μας υποστηρίζει ενεργά τους συμπολίτες μας με προτάσεις και

ενεργές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες

της οικονομικής κρίσης.
Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου
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Πέτρος Φιλίππου
ο Aντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, μι-

λάει για την ΕΒΔΟΜΗ στον Κώστα Βενετσάνο

και την Αννα Μπουζιάνη απαντώντας σε όλες

τις ερωτήσεις, που του ετέθησαν για τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Ως αυτοδιοικητικός επί μία τουλάχιστον εικο-

σαετία γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα και

τις αγκυλώσεις που συναντάει και ο πολίτης

και η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα.

Παρακολουθήστε τον

K. Βενετσάνος: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σε μια

γενική θεώρηση, πώς έχει περπατήσει ο πρώτος

χρόνος της Περιφέρειας;

Π. Φιλίππου: Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ

για τη φιλοξενία, και σας ευχαριστώ που όλα

αυτά τα χρόνια είστε δίπλα στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση και στα προβλήματά της, τα οποία αναδει-

κνύετε.

Τον ενάμισο αυτό χρόνο που βρισκόμαστε στη

νέα Περιφερειακή αρχή, νομίζω ότι έχουμε κινη-

θεί πάρα πολύ καλά και συντονισμένα. Πρώτα απ’

όλα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και να

έχουμε άριστες σχέσεις με τις τοπικές αυτοδιοι-

κήσεις και τους Δήμους, τουλάχιστον για την

Ανατολική Αττική που ανήκω εγώ. Έχω πάρα

πολύ στενή συνεργασία με τους Δήμους και προσπαθούμε

να ιεραρχούμε και να βάζουμε σε μια σειρά τα επιμέρους

προβλήματα που έχει η κάθε περιοχή, να τα δρομολογούμε

για να βρίσκουμε τις λύσεις τους. 

Από κει και πέρα βρισκόμαστε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο

τόσο από οικονομικής πλευράς, μαζί με όλο το κοινωνικό γί-

γνεσθαι, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, με την παρατεταμένη

αυτή κρίση των τελευταίων έξι χρόνων. Εχει δημιουργήσει

τεράστια οικονομικά προβλήματα και τουλάχιστον στον

τομέα στήριξης της κοινωνίας, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη

βαρύτητα. 

To καινούργιο ΕΣΠΑ, η ΣΕΣ όπως λέγεται, τα μεγαλύτερα

κονδύλια του προγράμματος, που θα λήξει το 2020, έχει

δώσει πολύ μεγάλο βάρος στήριξης της κοινωνίας, είτε τους

ανέργους, είτε την επιχειρηματικότητα, τους νέους επιχει-

ρηματίες, είτε τον πρωτογενή τομέα, είτε τον τουρισμό και

προσπαθούμε να εκπονήσουμε προγράμματα να σταθεί η

κοινωνία στα πόδια της. Και από τα μεγάλα έργα βεβαίως,

που πάντα σε τέτοια προγράμματα υπάρχουν, κατά βάση

είναι το αποχετευτικό, το αντιπλημμυρικό και κάποια μικρό-

τερα. Αλλά η κύρια βαρύτητα έχει πέσει στη στήριξη σε

όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Κύριε Φιλίππου, υπάρχει σχετική ενημέρωση, ιδιαίτερα στον

επιχειρηματικό κλάδο ή και στους άλλους τομείς που ανα-

φέρατε πριν, τον κοινωνικό κ.λπ.

Ναι, όσον αφορά τη στήριξη, υλοποιούμε σε συνεργασία με

τους Δήμους ένα πρόγραμμα βοήθειας προς τους συναν-

θρώπους μας, οι οποίοι έχουν πληγεί και τους στηρίζουμε

συνεχώς. Ανά 15 ημέρες έχουμε διανομές σε όλους τους

Δήμους.

Παράλληλα τώρα ξεκινάνε όλα τα προγράμματα της στήρι-

ξης νέων επιχειρηματιών, είτε της ανεργίας και βγάζουμε

ανακοινώσεις και θα συνεχίσουμε να βγάζουμε καθώς και

για την Ανατολική Αττική, έχουμε δώσει βάρος στον πρωτο-

γενή τομέα, με προγράμματα που επίσης τώρα ανακοινώ-

νονται, γιατί έχει παρουσιαστεί το εξής φαινόμενο: Στην

Ανατ. Αττική και σε όλη την Αττική θα έλεγα, τις τελευταίες

δεκαετίες με τη μεγάλη και βίαιη ανάπτυξη και αστικοποίηση

της περιοχής, που είχαμε, είχε απαξιωθεί ο πρωτογενής το-

μέας και γενικώς, ό,τι είχε σχέση με την επιχειρηματικότητα.

Παρουσιάζεται στροφή, κυρίως νέων ανθρώπων που θέλουν

να ασχοληθούν με τη γεωργία, τη μελισσοκομία, τη μεταποί-

ηση και άλλα. Σ’ αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να βοηθή-

σουμε κάνοντας, πιστεύω, σημαντική δουλειά. 

Αυτή την περίοδο υπήρξε η κινητοποίηση των αγροτών

στους οποίους εμείς συμπαρασταθήκαμε στα Μεσόγεια,

τώρα μετά το διάλογο με τον Πρωθυπουργό, κάποια συμφω-

νήθηκαν κάποια είναι σε εξέλιξη στο αγροτικό με κύριο θέμα

το φορολογικό και το ασφαλιστικό και θα ξεκινήσουμε συγ-

κεντρώσεις και ανακοινώσεις για το πως μπορεί να στηριχθεί

και με ποιο τρόπο όλος αυτός ο αναδασμός της γης, που τις

προηγούμενες δεκαετίες είχε παραμεληθεί. Και να πω και

το άλλο, ότι πολλές φορές υπήρχαν και πριμοδοτήσεις από

την Ε.Ε., προκειμένου να απαξιώνεται ο αγροτικός τομέας. 

Κ.Β.: Αρα θεωρείτε δίκαιο τον αγώνα των αγροτών.

Κάθε αγώνας είναι δίκαιος και κάθε αγώνας που γίνεται, δεν

πάει ποτέ χαμένος. Χαμένος είναι ο αγώνας που δεν γίνε-

ται.

Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα μετά τις επιταγές των τροϊ-

κανών, των θεσμών που λέγονται τώρα, που επιβάλλουν φο-

ρολογία στο κρασί π.χ., κάτι που για μένα, δεν έπρεπε να

μπει. Σαφώς και πρέπει και στον αγροτικό τομέα να μπει κά-

ποια φορολογία, αλλά αυτό πρέπει να είναι αποτέλεσμα δια-

λόγου. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μία συζήτηση για να

βρεθεί μια άκρη. Δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά είναι ένα γε-

νικότερο πρόβλημα. Εμείς όμως στεκόμαστε δίπλα σ’ αυ-

τούς τους ανθρώπους.

Γραφειοκρατία και μεσάζοντες

K.B.: Κύριε Φιλίππου, θα επιμείνω λιγάκι στο θέμα της ενη-

μέρωσης, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Γιατί τα προηγού-

μενα χρόνια είχε παρατηρηθεί να οφελούνται περισσότεροι

κάποιοι μεσάζοντες, κάποια γραφεία που αναλάμβαναν να

ενημερώσουν, αλλά και με όλη την περίπλοκη διαδικασία.

Θα πρέπει να γίνει κάτι αν δεν έχει γίνει, μια προσπάθεια

στην εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου, χωρίς την παρεμ-

βολή των μεσαζόντων.

Εχετε απόλυτο δίκηο. Ενα από τα μεγάλα προβλήματα της

χώρας είναι όλο αυτό το τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα

που έχει φτιαχτεί τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα,

να είναι ανάγκη να προσφεύγεις στους μεσάζοντες προκει-

μένου να ενταχθείς σε κάποιο πρόγραμμα. Εδώ μία σύνταξη

πρέπει να βγάλει κανείς και αν δεν βάλει δικηγόρο δεν μπο-

ρεί να βγάλει τη σύνταξη.

Ενα από τα βασικά που πρέπει να δει η νέα κυβέρνηση είναι

πώς θα χτυπήσει αυτό το πλέγμα της γραφειοκρατίας, που

είναι ακριβώς έτσι δομημένο, για να δημιουργούνται όλα τα

παρασιτικά επαγγέλματα, όλη η παραοικονομία και κυρίως

η διαφθορά. Είναι τέτοιο το γραφειοκρατικό σύστημα που

όταν θέλει να βγάλει κάποιος μία άδεια, για παράδειγμα, να

αναγκάζεται να πει σε

κάποιον «πάρε αυτά τα

λεφτά και φτιάχτο...».

Θα είναι μεγάλη τομή

αν το πετύχει η κυβέρ-

νηση. 

Σκεφτείτε ότι στην Πε-

ριφέρεια έχουμε κάνει

καταγραφή πλέον όλων

αυτών των αρμοδιοτή-

των που έχει και είναι

γύρω στις 1700 αρμο-

διότητες, που οι περισ-

σότερες δεν

χρειάζονται. 

Ταξινομούμε αυτή τη

στιγμή τη λειτουργία

μας, για να ζητήσουμε

τις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να απλοποιηθεί

η ζωή του πολίτη. Είναι πάρα -πάρα πολύ σημαντικό, γιατί

αν μη τι άλλο αυτή η γραφειοκρατία είναι μέρος του συστή-

ματος όπως λειτουργούσε. Να ευνοούνται μεσάζοντες, να

ευνοούνται ιδιοτελή συμφέροντα.

Αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε, αλλά είναι πάρα πολύ

δύσκολο όπως καταλαβαίνετε. Αλλά αυτή θα είναι μια πάρα

πολύ καλή αλλαγή.

Η αποχέτευση

Α.Μπουζιάνη: Κύριε Φιλίππου, να πάμε στα επιμέρους. Να

ξεκινήσουμε με την αποχέτευση, που είναι ένα μεγάλο πρό-

βλημα για τα Μεσόγεια και ιδιαίτερα για κάποιους Δήμους,

όπως ο δικός σας (Σαρωνικός), τα Σπάτα, η Παλλήνη...

Η αποχέτευση σαφώς και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προ-

βλήματα, γιατί δεν μπορεί να είμαστε ένα βήμα από την

Αθήνα και να μην έχει λυθεί το αποχετευτικό.  Να σας πω

περιγραφικά για την Ανατ. Αττική. Η Κερατέα και η Λαυρεω-

τική έχουν φτιάξει δικά τους δίκτυα και μονάδες βιολογικού

καθαρισμού.  Εχει λυθεί το πρόβλημα από χρόνια. Καλύβια,

Μαρκόπουλο, Κουβαράς έχει φτιαχτεί μονάδα βιολογικού

καθαρισμού στην περιοχή, κοντά  στα λατομεία Μαρκοπού-

λου και αυτή τη στιγμή γίνονται συνδέσεις. Για το Πόρτο

Ράφτη εγκρίναμε ένα κονδύλι 32 εκατομμύρια ευρώ και

αυτή την εποχή δημοπρατείται το έργο για να αποχετευθεί

και το Πόρτο Ράφτη. Κορωπί και Παιανία, βρίσκεται σε εξέ-

λιξη μία μεγάλη μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Το έργο

προχωρεί, λίγο αργά, γιατί στην περιοχή βρίσκονται πολλά

αρχαία. Περίπου το 60% έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα και

προχωράει. Υπάρχει και κάποια καθυστέρηση που έφερε η

οικονομική κατάσταση, τα κάπιταλ κοντρόλς που, όπως και

όλα τα έργα, και εκεί διακόπηκαν. Παρ’ όλα ταύτα προχωράει

Ο Αντιπεριφερειάρχης απαντά εκ βάθους
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σε ένα ικανοποιητικό βαθμό θα έλεγα. 

Σπάτα – Ραφήνα στο Πλατύ χωράφι

Πρόβλημα μεγάλο είναι η Ραφήνα, τα Σπάτα και η Αρτέμιδα.

Αυτοί είχαν ζητήσει προεκλογικά να αποχετευθούν στην Ψυ-

τάλλεια αλλά αυτό δεν γίνεται.

Είναι οριστικό αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα;

Είναι οριστικό, απ’ ότι φαίνεται, διότι ελήφθη απόφαση και

από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι πρέπει να αποχετευθούν

στην δικής του περιοχή. Εκαναν κάποια άλλη πρόταση για

άλλη περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί υπήρ-

χαν αρχαιότητες. Τελικά απ’ ότι φαίνεται θα γίνει στη θέση

που είχε εγκριθεί από παλιά, στο Πλατύ Χωράφι και πιστεύω

να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαδικασίες γιατί γι’ αυτές τις πε-

ριοχές πληρώνουμε πρόστιμα.

Πιο πέρα είναι η Νέα Μάκρη, Μαραθώνας κ.λπ. είναι στο τε-

λικό στάδιο η μελέτη και περιμένουμε να ολοκληρωθεί για

να ξεκινήσουν τα έργα. Εχει βρεθεί κι εκεί ο χώρος για μο-

νάδα βιολογικού καθαρισμού και έχει θεσμοθετηθεί. Αν ολο-

κληρωθεί η μελέτη τον επόμενο χρόνο, φαντάζομαι ότι θα

μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα.

Γέρακας, Παλλήνη, απ’ ότι φαίνεται, θα συνδεθούν με Ψυτ-

τάλεια, γιατί ήδη ο μισός Γέρακας αποχετεύεται στην Ψυτ-

τάλεια. Μένει το παραλιακό κομμάτι του Σαρωνικού για το

οποίο είχαμε έγκριση, μετά από εγκεκριμένη μελέτη σκοπι-

μότητας και περιβαλλοντική, προκειμένου να πάει όλο το πα-

ραλιακό κομμάτι στην Ψυττάλεια. Υπάρχουν πλήρεις

μελέτες για το Λαγονήσι, για τη Φώκαια και για την Ανά-

βυσσο. Το έργο μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί για να ξεκινή-

σει από το 2012. Υπάρχουν όμως  αντιδράσεις από τον

Πειραιά και αναζητείται εναλλακτική λύση, χωρίς να έχει

κλείσει το θέμα της Ψυττάλειας. Βέβαια δικαιολογημένα οι

κάτοικοι του Πειραιά αντιδρούν σε σχέση με τη μονάδα εκεί

έτσι όπως λειτουργεί, όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της

Ανατ. Αττικής έχει αποχετευθεί από μόνο του. 

Ολος ο Σαρωνικός, το παραλιακό κομμάτι είναι 15.000 πα-

ροχές και έχει μηδαμινή επιβάρυνση,  αν σκεφθούμε ότι σή-

μερα η Αθήνα έχει 2.300.000 παροχές. Και η Παλλήνη και ο

Σαρωνικός θα έχει μία επιβάρυνση στην Ψυττάλεια της τά-

ξεως του 2%. Δεν είναι δηλαδή θέμα επιβάρυνσης στην Ψυτ-

τάλεια. Άλλο αν πρέπει να γίνουν έργα αναβάθμισης του

βιολογικού σταθμού. Να γίνει τριτοβάθμιος να μπορεί να

χρησιμοποιείται το νερό, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα σ’

όλη την Ευρώπη που το νερό το χύνουμε. Δουλεύει η μισή

Ελλάδα να φέρει νερό στην Αθήνα και αυτό το νερό το χύ-

νουμε αντί να το επαναχρησιμοποιήσουμε. 

Υπερχειλισεις στα 3Β

Α.Μ.: Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα πρόβλημα των παρα-

λιακών Δήμων με την Ψυττάλεια, γιατί φέτος ειδικά στο

Δήμο 3Β, και ιδιαίτερα στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη,

αλλά και στη Βάρκιζα είχαμε υπερχειλίσεις φρεατίων. Που

σημαίνει ότι αν δεν αναβαθμιστεί το δίκτυο θα είναι τραγική

η κατάσταση. 

Σωστά το λέτε. Στη μελέτη που είχε γίνει για να πάει ο Σα-

ρωνικός στην Ψυττάλεια είχε ενταχθεί και το θέμα της ανα-

βάθμισης των φρεατίων μέσα στη μελέτη. Βέβαια δεν

λύθηκε το θέμα του Σαρωνικού ακόμα.

Εντάξεις στα σχέδια πόλης

Α.Μ.: Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι κύριε Αντιπεριφερει-

άρχα. Είναι οι εντάξεις στο σχέδιο πόλης. Εχουμε περιπτώ-

σεις που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και λιμνάζει σε ένα

γραφείο, για μια υπογραφή. Παράδειγμα το Κίτσι που είχαμε

κάνει και ρεπορτάζ προ μηνός. Αυτή η ένταξη -όπως λένε-

και ο Σύλλογος της περιοχής και ο Δήμος, βρίσκεται στο

γραφείο ενός υπουργείου τέσσερα χρόνια!

Να σας πω και για το Λαγονήσι, που ήμουν εγώ δήμαρχος.

Υπογράφτηκε η πολεοδομική μελέτη το 1996, αν δεν κάνω

λάθος και έχουμε 2016 και ΔΕΝ έχει γίνει ακόμα η πράξη

εφαρμογής. Είκοσι χρόνια και όχι για τέσσερα, που μου

λέτε. Είναι τεράστιο αγκάθι γενικά το πολεοδομικό που λέτε

κι εσείς. Και όλη η Αρτέμιδα είναι ακόμη έτσι.

Η οικονομική κρίση «έπληξε» 

και την παραοικονομία!

Α.Μ.: Και το ΓΠΣ της Βάρης, κύριε Φιλίππου;

Το ΓΠΣ της Βάρης και στο Λαγονήσι και στην Ανάβυσσο και

παντού. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύ-

στημα. Μάλιστα πρόσφατα που έγινε μία σύσκεψη, εγώ

ήμουν πολύ επιθετικός. Είπα ότι θα πρέπει να τα αναλάβουν

οι Δήμοι και να έχει ο κάθε Δήμος την ευθύνη να τα προχω-

ράει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ενα δρο-

μάκι θέλεις να αλλάξεις, και πρέπει να το υπογράψει ο

Υπουργός. Για κάτι απλό να θέλεις Προεδρικό Διάταγμα.

Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο γραφειοκρατικό

πλέγμα. Και εδώ ευνοείται πάρα πολύ η παραοικονομία,

γιατί μην κοιτάτε τώρα, τα τελευταία 5-6 χρόνια, που με την

κρίση έχει σταματήσει η οικοδομή. Ήταν τεράστιο το οικο-

νομικό παρακύκλωμα που υπήρχε γύρω από την οικοδομή.

Όταν είχες τα σχέδια τελειωμένα, προκειμένου να χτίσεις,

έπρεπε να βγάλεις οικοδομησιμότητα. Η οικοδομησιμότητα

είχε 5 με δέκα χιλιάδες μαύρα λεφτά. Πώς λοιπόν οι ίδιοι

αυτοί μηχανικοί, ένθεν και ένθεν του γκισέ, που τα διαχειρί-

ζονται αυτά, τα προωθούσαν, όταν λειτουργούσε ένα τέτοιο

κύκλωμα προκειμένου να βγαίνουν άδειες; Αντίθετα πιστεύω

ότι είναι θέματα καθαρά της Αυτοδιοίκησης. Δεν πρέπει να

υπεισέρχεται άλλος. Και εκεί ο Δήμαρχος κρίνεται. Ενώ σή-

μερα ο ένας τα φορτώνει στην άλλον. Οι Αυτοδιοικητικοί

λένε ότι φταίει η Περιφέρεια, η Περιφέρεια λέει ότι είναι στο

Υπουργείο και δεν υπογράφεται. Αν είναι δυνατόν ποτέ, ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάτσει να ασχοληθεί, που θα

πέσει ένας δρόμο στο Κίτσι ή σε άλλη περιοχή.

Όλο αυτό το πράγμα είναι που ζητάμε να αλλάξει  και να

απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Πουθενά αλλού στον κόσμο

δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να καθυστερούν έτσι και κυ-

ρίως να μην υπάρχει κανείς υπεύθυνος.

Αν δεν απλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες, να μπορεί να

εξυπηρετείται ο πολίτης, ο πολίτης θα είναι πάντα όμηρος.

Αυτά έπρεπε να λυθούν και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να

τα αναλάβει η Αυτοδιοίκηση. Αν δεν είχαμε όλους αυτούς

τους ελέγχους από πάνω θα τα είχαμε τελειώσει πάρα

πολλά χρόνια αυτά τα σχέδια, γιατί ξέρουμε την περιοχή και

ξέρουμε τι θέλουμε.

Α.Μ.: Η Περιφέρεια δεν μπορεί να πιέσει σ’ αυτή την κατεύ-

θυνση;

Η Περιφέρεια το μόνο που κάνει είναι να ελέγχει τις όποιες

μελέτες τις κατατίθενται. Δεν έχει καμμία άλλη αρμοδιό-

τητα. Και εδώ, στην Περιφέρεια, υπάρχει επίσης μία τερά-

στια γραφειοκρατία. Εδώ αυτοκαταγγελόμαστε, αλλά είναι

το νομικό πλαίσιο. Για να κάνεις μια πράξη εφαρμογής πρέ-

πει να πάει στην Περιφέρεια για έλεγχο και μπορεί να κάνει

και δύο χρόνια. Δεν χρειάζεται τίποτα απ’ όλα αυτά. Είναι

ξεπερασμένα, γιατί όσο πιο πολλές απαγορεύσεις βάζεις

στη ζωή μας, τόσο πιο πολύ η παρανομία και η παραοικονο-

μία είναι αυτή που αναπτύσσεται. 

Αυτή την περίοδο γίνεται μία συζήτηση για να αλλάξει ο

Καλλικράτης. Ήταν ένα πρόγραμμα που έγινε τελείως στο

πόδι, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ίδια την

Αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν τώρα που συζητάμε την αλλαγή

του Καλλικράτη, αν φτιάξουμε κάποιο άλλο σχέδιο χωρίς να

έχουμε αλλάξει, χτυπήσει όλο αυτό το γραφειοκρατικό σύ-

στημα που υπάρχει αποκάτω, τότε αυτό θα δημιουργήσει πε-

ρισσότερα προβλήματα. Από κάτω πρέπει να ξεκινήσει ο

Καλλικράτης και να πάει προς τα πάνω, με γνώμονα τον πο-

λίτη και πώς θα κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή του. 

Αν δεν ξεκινήσει από κάτω η αλλαγή, και ειδικά με μία αρι-

στερή κυβέρνηση, ό,τι νόμο και να φέρουνε, απλώς περισ-

σότερα προβλήματα θα δημιουργηθούν. Και το λέω και στην

κυβέρνηση, το λέω και στους υπουργούς.

Α.Μ.: Το «αριστερή» κυβέρνηση το παρακάμπτω κύριε Φιλίπ-

που... (γέλια)

Εντάξει, λέγεται... για να γίνει πραγματικά αριστερή κυβέρ-

νηση και να μη μείνει «αριστερή παρένθεση».

Τα κουνούπια και η καταπολέμησή τους!

Α.Μ.: Κύριε Περιφερειάρχα, είχατε στείλει ένα δελτίο Τύπου

προ μηνός για την καταπολέμηση των κουνουπιών και γρά-

φατε ότι αρμοδιότητα για τις αστικές περιοχές έχουν απο-
κλειστικά οι Δήμοι. Πριν μία εβδομάδα, ο Δήμος Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης συνεδρίασε και τέθηκε με ερώτηση

στον Δήμαρχο προ ημερησίας (Δημοσθένη Δόγκα): τί γίνεται

με την καταπολέμηση των κουνουπιών. Η απάντηση του δη-

μάρχου ήταν ότι δεν έχει καμμία δουλειά ο Δήμος και είναι
ευθύνη της Περιφέρειας. Τί απαντάτε σι’ αυτό;

Η Περιφέρεια έχει στην ευθύνη της τους μεγάλους χώρους,

τους δημόσιους. Όπου υπάρχουν έλη, ρέματα, όπου υπάρ-

χουν λιμνάζοντα νερά σε εκτός σχεδίου περιοχές, στο Μα-

ραθώνα π.χ. που είναι το πάρκο του Σχοινιά, τη Βραυρώνα

και άλλα. Μέσα στις πόλεις και ειδικά μέσα στον αστικό ιστό,

τα κουνούπια κατά βάση βγαίνουν από τα φρεάτια, που εκεί

είναι αρμοδιότητα των  Δήμων. Σε κάποιες περιπτώσεις βοη-

θάμε κι εμείς, αν μας ζητηθεί και αν έχουμε δυνατότητα.

Αλλά τα φρεάτια είναι αρμοδιότητα των Δήμων και έχουμε

στείλει χαρτί γι’ αυτό. Κάποιοι δήμαρχοι δεν το ξέρουν ή δεν

μπορούν οικονομικά ή... και γι’ αυτό παρουσιάζεται. Φρεάτια

εμείς έχουμε μόνο στους κεντρικούς δρόμους, παράδειγμα

στη Λεωφόρο Μαραθώνος, κ.λπ. 

Α.Μ.: Ναι, αλλά πώς θα πεισθούν οι δήμαρχοι ότι είναι αρ-

μοδιότητά τους κύριε Αντιπεριφερειάρχα;
Συνέχεια στη σελ. 16

σε όλα τα προβλήματα της Ανατολ. Αττικής
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«Εὔιον ὦ Διόνυσε Βρόµιε και Σεµέλας παῖ, χωρεῖς
τερπόµενος κατ᾽ὄρεα Νυµφᾶν ἐρατοῖς ἐν ὕµνοις»
(Αριστοφάνης,  445 - 386, Θεσμοφοριάζουσαι, Στροφή γ’ στ. 990-994)

(= Χαίρε, γεια σου Διόνυσε, Βροντερέ, της Σεμέλης γιε,

που χαίρεσαι χορεύοντας στα βουνά με τους λαχταρι-

στούς ύμνους των Νυμφών)

«Ὦ ἴτε Βάκχαι, ἴτε Βάκχαι, Τµώλου χρυσορόου χλιδᾷ
µέλπετε τόν Διόνυσον βαρυβρόµων ὑπό τυµπάνων,
εὔια τόν εὔιον ἀγαλλόµεναι θεόν»

(Ευριπίδης, 480-406, Βάκχαι, επωδός στ. 153-158)

(=Ελάτε Βάκχες, ελάτε Βάκχες με τα πλούσια στολίσματα

του χρυσορέοντος Τμώλου. Ψάλλετε τραγούδια για τον

Διόνυσο με τα βαρύγδουπα τύμπανά σας δίνοντας χαρά

βακχική στο βακχικό θεό)

«Πατρίους παραδοχάς, ἅς θ᾽ὁµήλικας χρόνῳ κε-
κτήµεθ᾽οὐδείς αὐτά καταβαλεῖ λόγος οὐδ᾽εἰ
δι᾽ἄκρων τό σοφόν ηὕρηται φρενῶν»

(Ευριπίδης, 480-406, Βάκχαι, Τειρεσίας στ. 201-204)

(= Τα πατροπαράδοτα έθιμα (εθνικές παραδόσεις), όσα

έχουμε κληρονομήσει στην ανέλιξη της ζωής μας, αυτά

δεν τα “γκρεμίζει” κανένας λόγος, ακόμα κι αν με λεπτό-

λογη σκέψη έχει ανακαλυφθεί κάτι σοφό)

Σκόρπιοι στίχοι από τις Βάκχες του Ευριπίδη

ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ὁρῶν ὁρῶντα, καί δίδωσιν ὄργια* (470)

(Μ᾽έβλεπε και τον έβλεπα και μου δίδαξε τα μυστήρια (τις

τελετές του).
ΠΕΝΘΕΥΣ: Τά δ᾽ὄργ᾽ἐστί τίν᾽ἰδέαν ἔχοντά σοι; (471)

(= και τα μυστήρια αυτά ποια μορφή έχουν απ’ όσο ξέρεις;)
ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ἄρρητ᾽ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν (472)

(= δεν λέγονται, για να μην τα ξέρουν όσοι δεν είναι μυη-

μένοι στα βακχικά μυστήρια).

«Νῦν δέ σύγγνωθι, Διόγενες, Ἡρακλέα μιμοῦμαι καί Περσέα
ζηλῶ, καί τά Διονύσου µετιών ἴχνη, θεοῦ γενάρχου καί
προπάτορος, βούλοµαι ΠΑΛΙΝ ἐν ΙΝ-ΔΙΑ* νικῶντας
Ἕλληνας ἐγχορεῦσαι καί τούς ὑπέρ Καύκασον ὀρείους
καί ἀγρίους τῶν βακχικῶν ΑΝΑΜΝΗΣΑΙ κώµων».

(Πλούταρχος 50-120, Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής, 332β) 

(= Τώρα όμως συγχώρεσέ με, Διογένη, μιμούμαι τον Ηρα-

κλή και ζηλεύω τον Περσέα και ακολουθώ τα ίχνη του Διο-

νύσου, ο οποίος θεός είναι αρχηγός του γένους μου και

πρόγονός μου και θέλω ΠΑΛΙ μέσα στην Ινδία να στήσω

χορούς των Ελλήνων νικητών προς τιμήν του Διονύσου,

και να υπενθυμίσω τα βακχικά μυστήρια (όργια) στους

πέραν του Καυκάσου κατοικούντας ορεινούς και αγρίους

λαούς)

σχόλιο: Ο Μ. Αλέξανδρος ομολογεί πως έχει σκοπό να

ακολουθήσει τα ίχνη του θεού Διονύσου που είχε πρώτος

κατακτήσει την Ινδία και ήταν αυτός που πρώτος γεφύ-

ρωσε / έζευξε τον ποταμό Ευφράτη. Επιπλέον θέλει να

ανασυστήσει τους χορούς τους Διονυσιακούς και να ανα-

καλέσει στη μνήμη των αγρίων και ορεινών λαών του Καυ-

κάσου τα βακχικά μυστήρια (τελετές). «Ἀλλ᾽ὁ πρῶτος
μέν (= Διόνυσος) ἐλάσας ἐπί Ἰνδούς στρατείᾳ,
πρῶτος δέ Εὐφράτην γεφυρώσας ποταµόν· Ζεῦγµά
τε ὠνοµάσθη πόλις καθ᾽ὅ,τι ἐζεύχθη τῆς χώρας ὁ
Εὐφράτης καί ἔστιν ἐνταῦθα ὁ κάλως καί ἐς ἡµᾶς ἐν
ὧ τόν ποταµόν ἔζευξεν, ἀµπελίνοις ὁµοῦ πεπλεγµέ-
νος καί κισσοῦ κλήµασι»

(Παυσανίας, 110-180, “Περιήγησις “Ελλάδος” βιβλ. 10ο, 29, 5) 

(=Αλλά εκείνος (ο Διόνυσος) που πρώτος έκαμε εκστρατεία

κατά των Ινδών και που πρώτος γεφύρωσε / έζευξε τον Ευ-

φράτη ποταμό· το όνομα Ζεύγμα δόθηκε σε μια πόλη στο

μέρος εκείνο της χώρας, όπου ζεύχθηκε ο Ευφράτης και

στο μέρος αυτό σώζεται ως την εποχή μας η χοντρή τριχιά

(καραβόσκοινο, παλαμάρι), με την οποία ζεύχθηκε ο ποτα-

μός, πλεγμένος με βλαστούς αμπέλου και κισσού).

Αυτά τα αναφέρει διεξοδικά ο Έλλην επικός ποιητής Νόν-

νος ο Πανοπολίτης, από την πόλη του Πανός στην Αίγυπτο

που άκμασε στα τέλη του 4ου μ.Χ. αιώνα. Στο μέγα έπος

του, “τα Διονυσιακά”, σε 48 ραψωδίες (ήτοι μία Οδύσσεια

και μία Ιλιάδα μαζί), που έχει ως υπόθεση την εκστρατεία

του Διονύσου στην Ινδία*. Το έπος τελειώνει με την κατα-

νίκηση του βασιλιά των Ινδιών Δηριάδου από το Διόνυσο. 

Πολλοί ευφάνταστοι Έλληνες “ιστορικοί” το θεωρούν ότι

έχει μυθώδες περιεχόμενο και το αντιμετωπίζουν ως πα-

ραμύθι, αγνοώντας ότι “όσα μύθια τόση αλήθεια” ρήση

του θυμόσοφου λαού.

――――――
* Εὔιος =  Βάκχος από το επιφώνημα εὖα - εὐοῖ.
* εὐασμός = σαβασμός, από το εὐάζειν = οργιάζειν, εορτάζειν
την εορτή του Βάκχου, ιερουργείν, µυστηριάζειν. Σάβος ή
Σαβός = ο Σαβάζιος = ο Διόνυσος. Οι Σάβοι = ιερείς ή ορ-
γιαστές του Βάκχου, ενθουσιώντες (εξ᾽ου και το λεγόµενο
σήµερα ζαβός = τρελός)
* Βροµισµός = ο βρόµος = µέγας θόρυβος, µεγάλη ταραχή,
βρόντος. Βρόµιος = βακχικός, ο ανήκων ή αφορών εις τον
Βάκχον. Βροµιάζοµαι = βακχεύω, ενθουσιάζοµαι.
* Καρναβάλι: από το carne + levare = αφαιρώ, απομακρύνω το

κρέας ή από το carne+levamen = άρση του κρέατος.

* Κουλουμισμός (culumus ή cumulus = σωρός, αφθονία, περίσ-

σευμα, πέρας, τέλος. Υποδηλώνει το κατά την εορτήν αυτή λαμ-

βάνον χώρα υπερβολικό φαγοπότι ή το πέρας της εορταστικής

περιόδου των Απόκρεω, που αρχίζει από την Πέμπτη της κρεοφά-

γου (κοινώς Τσικνοπέμπτη) ή από το ρήμα cumulo = συναθροίζω,

συγκεντρώνω. Υπάρχει και η άποψη ότι προέρχεται από το

columna = ο κίων του ναού του Ολυμπίου Διός, επειδή εκεί συγ-

κεντρώνονταν οι βακχικοί.

* Βρωμισμός = ο Βρώμος = δυσωδία, δυσοσμία, ακαθαρσία,

βρωμιά και βρώμιος = ο βρωμερός, ο ακάθαρτος, ο λερός.

* ΙΝ-ΔΙΑ < παράγεται από το ἴν-ις, αιτ. ἶν-ιν +Δία = τέκνο του

Διός. Ονομάστηκε Ινδία λόγω του γυιου του Διονύσου.

* Όργια = μυστηριακές πράξεις και τελετές προς τιμήν του

Διονύσου και της Δήμητρας. Παράγεται από το α) ὀργᾶν καί

ἐπιθειάζειν. β) Από το ὀρέγω = επιθυμώ (όρεξη) γ) από το

ὀρέγω = εκτείνω, απλώνω τα χέρια μου (οργυιά, μονάδα μή-

κους), δ) Από το ἐπιτελεῖσθαι ἐν ταῖς ὀργάσιν αὐτοῦ = εκτελώ

τα όργια (μυστήρια) του Διονύσου και ε) από το έργο.

σχόλιο: στην κακόσημη / μειωτική σημασιολογική εξέλιξη

της λέξης όργια (ακόλαστες, ανήθικες πράξεις) συνέβαλε

τόσο η παρετυμολογική σύνδεση με τη λέξη οργή = οργα-

σμός, όσο και η δυσμενής και κακόβουλη θεώρηση του πε-

ριεχομένου των μυστηριακών οργίων κατά τη χριστιανική

εποχή. Οι Έλληνες τελούσαν σεμνά όργια, σεμνές τελετές

και συμπόσια φιλοσοφικά, ενώ οι Ρωμαίοι άσεμνα όργια.

Επομένως είναι ιστορικά λανθασμένος ο χαρακτηρισμός

“Ελληνο-Ρωμαϊκός πολιτισμός” γιατί έτσι εξισώνουμε τον

δημιουργό με τον αντιγραφέα του.
Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ. Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Εὐιο -σµοῦ*, 

Εὐα-σµοῦ*, Σαβασµοῦ* 
Βροµισµοῦ* & Ἰδεο-λατρισµοῦ

ἄρχεσθαι
&

Καρναβαλισµοῦ*, 
Κουλουµισµοῦ*, Βρωµισµοῦ*

& Εἰδωλο-λατρισµοῦ
παύεσθαι

Μέρος 3ο

Ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες το Ευρωπαϊκό Πρό-

γραμμα που συμμετέχει το 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου στα

πλαίσια του ERASMUS+. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014

και τα αποτελέσματα του αποδεικνύουν τη μεγάλη επιτυ-

χία που σημείωσε.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  είναι ένα νέο πρό-

γραμμα που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της πρόωρης

σχολικής εγκατάλειψης, η βελτίωση της επιτυχούς από-

κτησης βασικών δεξιοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας

στην εκπαίδευση.

Το 3ο  ΓΕΛ  Κορωπίου είναι το συντονιστικό σχολείο σε

ένα πρόγραμμα  σύμπραξης τριών  σχολείων. Τα άλλα δύο

είναι το Λύκειο Αραδίππου  της Κύπρου και το Colegiul de

Industrie Alimentara "Elena Doamna" της Ρουμανίας. Ο τίτ-

λος της εργασίας του προγράμματος είναι "Use your brain

violence is insane!" και έχει στόχο την πρόληψη και την

περιστολή της βίας και του εκφοβισμού. Τα επιμέρους θέ-

ματα, με τα οποία ασχολείται το πρόγραμμα, είναι ο ηλε-

κτρονικός εκφοβισμός, ο σχολικός εκφοβισμός και η βία

μέσα στην οικογένεια.

Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο η τε-

λευταία συνάντηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

μαθητών και καθηγητών. Οι δράσεις περιλάμβαναν σεμινά-

ρια από ειδικούς, βιωματικά εργαστήρια, προβολές και καλ-

λιτεχνικές δημιουργίες. 

Τα οφέλη από τις συναντήσεις  είναι πολλαπλά: διευρύ-

νονται οι πνευματικοί ορίζοντες των μαθητών, έρχονται σε

επαφή με ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και κουλτούρες, γνω-

ρίζουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, δημιουργούν φι-

λίες, κοινωνικοποιούνται ,αναπτύσσουν τεχνολογικές

δεξιότητες, εξασκούν τα αγγλικά τους. Το μεγαλύτερο

όμως όφελος είναι ο σεβασμός και η ανοχή που αναπτύσ-

σεται απέναντι στο διαφορετικό, με αποτέλεσμα την άρση

όποιων ρατσιστικών και εθνικιστικών αντιλήψεων. Επομέ-

νως προωθείται πιο αποτελεσματικά το όραμα της Ενωμέ-

νης Ευρώπης.

Διευθυντής του Λυκείου είναι ο Αλέξανδρος Βεϊόγλου.

Πρόγραμμα ERASMUS+ στο 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    5  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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«Καρκίνος και 3η ηλικία» ήταν το θέμα των ομιλιών που ολοκληρώθηκε στα ΚΑΠΗ του

Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, με τη συνεργασία της ΑΜΚΕ « Άγγιγμα Ζωής».

Ο κύκλος των ενημερωτικών ομίλων πραγματοποιήθηκε σε τρεις συνεδρίες (11/2 στο Α’

ΚΑΠΗ Αρτέμιδος, 12/2 στο Β’

ΚΑΠΗ Αρτέμιδος και 22/2 στο

Α΄ΚΑΠΗ Σπάτων.

Ομιλητές ήταν γιατροί μέλη

της Ελληνικής Αντικαρκινικής

Εταιρείας, από το Γενικό Αντι-

καρκινικό Νοσοκομείο  «Άγιος

Σάββας» και από το Νοσοκο-

μείο ΙΑΣΩ. 

Μετά το τέλος των ομιλιών

ακολουθούσε ακολουθούσε

συζήτηση με τους παρευρι-

σκομένους με ποίκιλα ερωτή-

ματα και προβληματισμούς.

“Καρκίνος και τρίτη ηλικία” στα ΚΑΠΗ Σπάτων - Αρτέμιδος
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Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος με τους κατοίκους επιμέ-

νουν η αποχέτευση της περιοχής τους να πάει στην

Ψυττάλεια, αλλά όπως καταδεικνύεται από τις εξελίξεις,

ακόμη και από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αντι-

περιφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου στην Εβδόμη, το θέμα

της Ψυττάλειας έχει κλείσει. Ήδη υπάρχει υπουργική

απόφαση για το “Πλατύ Χωράφι”, μία πρόταση που είναι

έτοιμη και ως μελέτη και επομένως άμεσα υλοποιήσιμη.

Αν συνεχίσει το “ροκάνισμα” του χρόνου, έχουν χαθεί

δεκαετίες, φοβούμαι ότι η περιοχή θα παραμείνει με

...βόθρους.

Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν στις 9.2.2016 και 17.2.2016

συναντήσεις του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημή-

τρη Μάρκου, με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εξω-

ραϊστικών & Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος –

Σπάτων, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων φορέων και

πολιτών, με θέμα το αποχετευτικό πρόβλημα και τις

ενέργειες της Δημοτικής Αρχής καθώς και τις αντίστοι-

χες Κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Στις συναντήσεις αυτές οι εκπρόσωποι των τοπικών φο-

ρέων διατύπωσαν τις απόψεις τους και εξέφρασαν τις

αγωνίες τους, γύρω από την εξέλιξη της υπόθεσης και

ο Δήμαρχος τους ενημέρωσε περαιτέρω – λεπτομερει-

ακά, για τις ενέργειες και αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, όπως αυτές αποτυπώ-

νονται στο περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 330/2015 απόφαση

του Δ.Σ. (υπέρ της λύσης σύνδεσης με τις ΕΕΛ Ψυττά-

λειας) και της υπ’ αριθ. 367/2015 απόφασης του Δ.Σ

(περί εναλλακτικής πρότασης, που όμως απορρίφθηκε

από τα ανώτερα κλιμάκια).

Αναφέρθηκε ο δήμαρχος σε όλα  τα στοιχεία που έχει

αποστείλει προς τα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία όμως,

δεν έχουν απαντήσει.

Στις συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς (9.2.2016 και

17.2.2016) παραβρέθηκε και ο «Συμπαραστάτης του Δη-

μότη & της Επιχείρησης», Χρ. Ποθουλάκης, ο οποίος πα-

ρουσίασε τα αποτελέσματα της διαμεσολαβητικής

διαδικασίας που έχει τηρήσει με βάση: α) τις καταγγε-

λίες που έλαβε καθώς και Υπόμνημα από 50 δημότες

(και επιπλέον τη γνωστοποίηση για έως τώρα 2.000 πε-

ρίπου υπογραφών υπέρ της απόφασης 330/15 του Δ.Σ

και ενώ η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται καθώς

και άλλα στοιχεία που συγκεντρώνει.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για τις εκ νέου έγγραφες ανα-

φορές του στα αρμόδια Υπουργεία και σημείωσε ότι στο

επόμενο διάστημα θα συγκληθεί συνεδρίαση της Δημο-

τικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πληροφορώντας επί-

σης ότι σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα θέματα, εισηγήθηκε

ήδη, από 9.2.2016, ενώπιον του Δ.Σ., τη λήψη απόφασης

του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου για περαιτέρω

ενίσχυση της προηγούμενης απόφασης για λύση στην

Ψυττάλεια.

Οι “μετεωρολόγοι” του 

2ου Γυμνασίου Βάρης

Tο 2ο ΓΥΜΝAΣΙΟ ΒΑΡΗΣ επελέγη και θα ανήκει σε μια

διεθνή ομάδα 1000 σχολείων  παγκοσμίως, που θα παρα-

λάβει δωρεάν τον μετεωρολογικό σταθμό Oracle Academy

Raspberry Pi Weather Station και θα συμμετάσχει σε ένα

διεθνές επιστημονικό πείραμα με θέμα την μετάδοση δε-

δομένων για τον καιρό. Από το σχολικό έτος 2016-2017,

οι μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, θα μά-

θουν να δουλεύουν με αισθητήρες, να χειρίζονται δεδο-

μένα και να  τα μεταφράζουν σε καιρικά δεδομένα.

Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής που το μέγεθός

του δεν ξεπερνάει μια πιστωτική κάρτα και ο οποίος,

όμως, μπορεί να προγραμματιστεί για να χρησιμοποιηθεί

ακριβώς όπως και ένας επιτραπέζιος υπολογιστής.  Ανα-

πτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Cambridge, Μ. Βρεττανία,

ως μια λύση χαμηλού κόστους για την διδασκαλία της επι-

στήμης των υπολογιστών στα σχολεία. 

Τα 1000 κιτ των Μετεωρολογικών Σταθμών προς τα σχο-

λεία έχουν χρηματοδοτηθεί με χορηγία της Oracle Acad-

emy και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, ο

μετεωρολογικός σταθμός του  2ου Γυμνασίου Βάρης  θα

έχει αποσταλεί στο σχολείο μας μέχρι το τέλος της σχο-

λικής χρονιάς 2016.

Οι μαθητές του σχολείου θα συναρμολογήσουν τον

σταθμό,  θα μάθουν  να τον λειτουργούν, να τον προγραμ-

ματίζουν και να "ανεβάζουν" τα δεδομένα που θα συλλέ-

γουν σε ιστοσελίδα που θα κατασκευάσουν οι ίδιοι.

Παράλληλα τα δεδομένα που θα συλλέγουν, μαζί με των

άλλων 1000 σχολείων ,  θα συγκεντρώνονται σε  μια βάση

δεδομένων που έχει κατασκευάσει η ORACLE.  Ετσι, θα

αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις στους το-

μείς του Προγραμματισμού, της Μετεωρολογίας , της Φυ-

σικής  και της Γεωγραφίας.

Διευθυντής του σχολείου είναι ο Δρ. Γαβριήλ Δημητριάδης.

Το Υπουργείο παραγγέλνει “Πλατύ Χωράφι” 

Δήμος και κάτοικοι του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος επιμένουν Ψυττάλεια
Τα πρόστιμα ήρθαν και πληρώνουμε

Συνέχεια από τη σελ. 13

Π.Φ.: Δεν είναι να στείλουμε έγγραφο, είναι θέμα νόμου και

ο νόμος υπάρχει, άλλο αν για κάποιο λόγο δεν τον εφαρ-

μόζουν... 

Α.Μ.: Ναι, αλλά υπάρχουν και λιμνάζοντα νερά σε ρέματα

και σε κανάλια, όπως στην Β’ πλαζ Βούλας για παράδειγμα,

που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Εκεί ποιος ραντίζει;

Σε ρέματα  και σε εκβολές μέσα στον αστικό ιστό πηγαί-

νουμε κι εμείς, όπως στην Ανάβυσσο και στη Φώκαια, αρκεί

να μας ειδοποιήσει κάποιος.

Τουρισμός και συσσίτια!

Α.Μ.: Μη ξεχνάμε κύριε Φιλίππου ότι η Ανατ. Αττική έχει και

ένα μεγάλο κομμάτι τουριστικό με αρχαία και θάλασσα.

Εχετε κάτι να πείτε γι’ αυτό;

Το τουριστικό κομμάτι στην περιοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον κι αυτό τον καιρό κάνουμε συσκέψεις με αρμόδιους φο-

ρείς και ενώσεις. Οργανώνουμε τον τουρισμό σε ενότητες,

όπως οι δρόμοι του κρασιού, ο καταδυτικός τουρισμός, η

ανάδειξη μνημείων που είναι πάρα πολλά και δεν τα γνωρίζει

ο κόσμος αλλά και φυσικά χαρίσματα. Ελάχιστοι γνωρίζουν

το δρυμό του Λαυρίου για παράδειγμα, που μπορούν να τον

επισκεφθούν. Σ’ αυτό το κομμάτι κάνουμε μια πάρα πολύ

καλή δουλειά, με ένα πρόγραμμα, για να μπορέσουν σιγά

σιγά να αναδεικνύονται οι ομορφιές της Αττικής.

Α.Μ.: Είπατε νωρίτερα ότι θα ρίξετε το βάρος στην υποστή-

ριξη του πολίτη με κοινωνικά προγράμματα, συσσίτια, διότι

περνάει μία δύσκολη εποχή. Πού θα φτάσει αυτή η κατά-

σταση; Φτωχοποιούμε τη χώρα, δηλαδή, και θα ζούμε με

συσσίτια; 

Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα πρέπει πραγμα-

τικά να ξεκινήσει μία κοινωνική, οικονομική ανασυγκρότηση

της χώρας. Θα πρέπει – με απλά λόγια – να αρχίσουμε πάλι

να παράγουμε. Οσο δεν παράγουμε και παραγγέλνουμε

απέξω ποτέ δεν θα έχουμε λεφτά. Και γι’ αυτό εμείς τώρα

ρίχνουμε το βάρος να ξεκινήσει πάλι ο πρωτογενής τομέας,

με νέους επιχειρηματίες που προσπαθούμε να δώσουμε κί-

νητρα, να ξεκινήσει να κινείται πάλι η οικονομία και τα κον-

δύλια του ΕΣΠΑ εκεί κατευθύνονται. Είναι πολιτική επιλογή

να πάνε πάλι στην κοινωνία, παρά να πάνε σε πεζοδρόμια,

σε δρόμους και τέτοια.

Το Καβούρι και ο Αστέρας

Κ.Β.: Για τις επενδύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις τί γνώμη

έχετε; Παράδειγμα το Καβούρι. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση

είναι αποεθνικοποίηση. Δεν πουλάμε ένα ξενοδοχείο. Αν

ήταν να πουλήσουμε ένα ξενοδοχείο, να το πάρει ένας ιδιώ-

της να το δουλέψει. Η οικονομία αναπτύσσεται κυρίως από

την ιδιωτική δραστηριότητα. Το θέμα μας ποιο είναι; Ο επεν-

δυτής να έρθει να επενδύσει, να κάνει εργοστάσια και ό,τι

χρειάζεται. Όχι να ‘ρθε για να κάνει real estate. Να αγοράσει

τη γη, να αγοράσει όλη την Ελλάδα που είναι γωνιακό οικό-

πεδο.

Επειδή συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, εμείς ως Περιφέρεια εί-

μαστε απέναντι. Ετσι όπως τουλάχιστον προτείνονται αυτές

οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ισοπεδώνον-

ται τα πάντα και ο μόνος γνώμονας είναι πώς θα έρθει κά-

ποιος επενδυτής για να κερδίσει. Ακούμε τί λένε οι τοπικές

κοινωνίες και ο γνώμονας είναι ότι θα πρέπει να γίνεται η

ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοι-

νωνίες. Αυτή ήταν η θέση μας πάντα αυτή είναι και τώρα.

Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλίππου, και για το χρόνο σας

και κυρίως για τις διευκρινίσεις σας. Από το έργο σας κρίνε-

σθε και θα κριθείτε.

Και εσείς απ’ τα γραπτά σας!

O Aντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου απαντά
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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
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Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com

Γράφει η Μπέττυ Κουτσαύτη*

Λιγότεροι απ’ όσους θα θέλαμε είναι εκείνες και εκείνοι που

γνωρίζουν την καθιέρωση της 8ης του Μάρτη ως Παγκό-

σμιας Μέρας της Γυναίκας και ακόμη λιγότεροι όσοι έχουν

υπ’ όψη τους τις αιτίες, αλλά και την ιστορική αφετηρία μιας

μακριάς σειράς γεγονότων που οδήγησαν σ’ αυτήν.

Η 8η Μάρτη δεν σχετίζεται με καμμιά πραγματική αντιπαρά-

θεση ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, αλλά με τις εργατικές

κινητοποιήσεις των εργατριών που τις εκμεταλλεύονταν τ’

αφεντικά τους δίνοντας μικρότερα μεροκάματα στις γυναί-

κες, ενώ έκαναν την ίδια δουλειά με τους άντρες.

Η 8η Μάρτη είναι ημέρα – σύμβολο για τον αγώνα της εργα-

ζόμενης και της άνεργης, της συνταξιούχου, της αυτοαπα-

σχολούμενης στην πόλη και στην ύπαιθρο, της νέας

γυναίκας που βρίσκεται στη εκπαίδευση, της νέας μητέρας,

της πολύτεκνης μητέρας, της γυναίκας με μονογονεϊκή οι-

κογένεια, της μετανάστριας. Για να απαλλαγούμε από τα

δεσμά της εκμετάλλευσης, να κατακτήσουμε την ισοτιμία και

τη χειραφέτησή μας.

Είναι η ημέρα που όλες εμείς οι γυναίκες του μόχθου στρέ-

φουμε τη σκέψη μας με σεβασμό και αγωνιστική περηφάνια

στις υφάντρες και ράφτες της Νέας Υόρκης που στις 8 Μαρ-

τίου 1857 σήκωσαν το ανάστημά τους, διοργάνωσαν πορείες

με πικετοφορία απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας,

ωράριο 10 ωρών και ισότιμα δικαιώματα για τις γυναίκες. Ο

αγώνας τους βάφτηκε με αίμα, αλλά δεν πήγε χαμένος,

όπως κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Έγραψε μια λαμ-

πρή σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου εργατικού και λαϊ-

κού κινήματος, αφήνοντας πείρα, παρακαταθήκη για

κατακτήσεις που ήρθαν αργότερα.

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, αυτές δεν ήταν οι πρώτες ερ-

γατικές απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν από γυναίκες.

Η πρώτη γυναικεία απεργία που έχει καταγραφεί έγινε στην

Αγγλική πόλη Ουόρτσεστερ το 1804 που κατασκεύαζαν γάν-

τια. Το 1831 τις ακολούθησαν οι Γαλλίδες καπελούδες. Στις

ΗΠΑ, η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία απεργία έγινε το 1820

στη Νέα Αγγλία, στις βιοτεχνίες ενδυμάτων, με αιτήματα για

καλύτερες συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπείς μισθούς και μι-

κρότερα ωράρια. Το 1828 η απεργία των υφαντριών στο Ντό-

βερ είχε επιτυχία 100%. Το 1834 και 1836 έγιναν 2 μεγάλες

απεργίες από τις βαμβακεργάτριες της βιομηχανίας Lowell

στη Μασαχουσέτη. Ειδικά το 1836, η απεργία κατατρόμαξε

τις αρχές (που νόμιζαν ότι επρόκειτο για λαϊκή επανάσταση). 

Το αποτέλεσμα εκείνων των θαρραλέων γυναικών και των

μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεών τους μπορεί να μην

ήταν άμεσο, αλλά οδήγησε στην ίδρυση του πρώτου γυναι-

κείου εργατικού σωματείου το 1844. Εκείνο το σωματείο,

ναι…  είχε επιτέλους και κατακτήσεις. 

Στην Ελλάδα η πρώτη απεργία εργατριών έγινε στις 13 Απρι-

λίου του 1892 στο εργοστάσιο υφαντουργίας του Ρετσίνα,

στον Πειραιά. Εκείνη τη χρονιά, η συγκεκριμένη υφαντουρ-

γία αποφασίζει να μειώσει την αμοιβή που κατέβαλλε στις

εργάτριες από 80 σε 65 λεπτά το τόπι υφάσματος, δηλαδή

το μεροκάματο μειώθηκε κατά 20%. Με την κοινοποίηση της

απόφασης 60 ή και περισσότερες εργάτριες αρνούνται να

δουλέψουν και, διασχίζοντας σε πορεία τους δρόμους του

Πειραιά πηγαίνουν στη διεύθυνση του εργοστασίου να δια-

μαρτυρηθούν.

Τελικά, αντίθετα απ’ ότι πιστεύεται οι εργαζόμενες γυναίκες

στη χώρα μας πάλευαν από πολύ νωρίς ενάντια στους ερ-

γοδότες, όχι απλά συμπληρωματικά στο πλευρό των εργα-

τών αλλά και αυτόνομα. Σε μια εποχή που η γυναίκα

εθεωρείτο ετερόφωτη ακόμα προσωπικότητα και πάντα

εξαρτημένη από έναν άντρα, χωρίς δική της άποψη και θέ-

ληση, άρα αυτονόητα υποταγμένη και στον άντρα και στον

εργοδότη, οι πρώτες εκείνες προσπάθειες αντίστασης  απο-

δεικνύουν τη δυναμική της εργαζόμενης, ανατρέποντας τα

ως τότε δεδομένα.

Το 1900 οι εργαζόμενες της βιομηχανίας ενδυμάτων συγ-

κρότησαν μερικά από τα πιο σημαντικά σωματεία στην ιστο-

ρία των ΗΠΑ. 

Το Φλεβάρη του 1910 έγινε μια μεγάλη και μακροχρόνια

απεργιακή κινητοποίηση στην οποία πήραν μέρος πάνω από

20 χιλιάδες εργάτριες. Για δεκατρείς βδομάδες μέσα στο κα-

ταχείμωνο, γυναίκες μεταξύ 16 και 25 ετών διοργάνωσαν και

συμμετείχαν σε πικετοφορίες σε καθημερινή βάση.

Την ίδια χρονιά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Δεύτε-

ρης  Διεθνούς   Συνδιάσκεψης  Σοσιαλιστριών Γυναικών

στην Κοπεγχάγη η επαναστάτρια και αγωνίστρια του Παγ-

κόσμιου εργατικού κινήματος Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε να

καθιερωθεί η 8η Μάρτη ως Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

ώστε να τιμηθούν οι δύο προηγούμενες ιστορικές διαδηλώ-

σεις των ΗΠΑ (του 1857 και του 1910). Να αφιερωθεί στις

εργαζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου και στον αγώνα για

το δικαίωμα ψήφου που, ακόμη, δεν είχε κατακτηθεί.

159 χρόνια μετά, κρατάμε βαθιά χαραγμένο στη μνήμη και

στη δράση μας το δίδαγμα των εργατριών της Νέας Υόρκης,

όλων των γυναικών που έσπασαν τις αλυσίδες του φόβου

και πάλεψαν για ισότιμα δικαιώματα με τον άντρα στην ερ-

γασία, στη μόρφωση, στην οικογένεια, στην κοινωνική δρα-

στηριότητα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ότι κατακτήσαμε

έχει τη σφραγίδα της σκληρής πάλης του εργατικού, λαϊκού

κινήματος.

Μπορούμε να ξανακερδίσουμε κατακτήσεις, να αποσπά-

σουμε νέες στον αγώνα για να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες

ανάγκες μας, τις δικές μας και των οικογενειών μας για ένα

ελπιδοφόρο μέλλον απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση

ανθρώπου από άνθρωπο με τον πλούτο στα χέρια του λαού. 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) 40 χρόνια τώρα

είναι στο δρόμο του αγώνα για τη γυναικεία ισοτιμία διεκδι-

κώντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Πιο οργανωμένα, πιο

αποφασιστικά στην ίδια ρότα συνεχίζουμε με αγωνιστική αι-

σιοδοξία και καλούμε κάθε γυναίκα εργαζόμενη, άνεργη, αυ-

τοαπασχολούμενη, σπουδάστρια, νέα γυναίκα, νέα μητέρα

να ενώσει τη φωνή της μαζί μας γιατί δικαιούμαστε ένα κα-

λύτερο κόσμο, χωρίς ανεργία, απληρωσιά, εκμετάλλευση,

πολέμους και προσφυγιά, για μας και τις οικογένειές μας.

*H Μπέττυ Κουτσαύτη είναι Πρόεδρος της Ομάδας Γυναικών

της  ΟΓΕ Βάρης / Βούλας /Βουλιαγμένης,  τηλ. επικοινωνίας:

6985704446

8 ΜΑΡΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ:
«ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
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Προσκλήσεις

Περιλήψεις

Διαγωνισμοί

Αποφάσεις

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

Περιλήψεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί, τηλ. 2106030655, 6937153052, press@ebdomi.com

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  -  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  2-3-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  8805

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

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την  «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ 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 συνεργείο 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
€ συμπεριλαμβανομένου 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%,
εγγεγραμμένη 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
προϋπολογισμό 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 Γ' της
διακήρυξης με τίτλο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ».
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  για την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:
Ομάδα Α (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 123 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), (συμπερι-
λαμβανομένου 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 Προ-
μηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών 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 Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
12/2016 και την με αρ. Πρωτ. 8672/1-3-2016 σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 29-3-
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.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη 4-3-2016 4-3-2016 Τρίτη 29-3-2016
www.promitheus.gov.gr, ώρα 10:00 – 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη 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 μελέτης. 
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 21747
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 9.00-14.00, Τηλ.: 2132019955
Ασημακόπουλος 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
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  2-3-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  8810

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ & ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού , σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 10/2016 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την υπηρεσία «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ & ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ», προ-
ϋπολογισμού 49.999,50€ και πιο συγκεκριμένα η υπ.αρ. 10/2016 μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την πρόληψη και
τον περιορισμό της πιτυοκάμπης (Lepidoptera Thaumetopoeidae) που προσβάλει τα πεύκα και του εντόμου ρυγχο-
φόρου (Rhynchophorus ferrugineus) που προσβάλει τα φοινικοειδή και αφορά τα δέντρα που βρίσκονται σε δεν-
δροστοιχίες, πλατείες, πάρκα, σχολικούς κήπους κλπ. εντός των ορίων του Δήμου μας. 
Οι εργασίες της παρούσης μελέτης  αφορούν την καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών:
Α. Lepidoptera Thaumetopoeidae κοινώς και ως πιτυοκάμπη των πεύκων, σε 5.575 (πέντε χιλιάδες πεντακόσια
εβδομήντα πέντε ) πεύκα, και 
Β. Rhynchophorus ferrugineus (κοινώς ως σκαθάρι των φοινίκων) σε 60 (εξήντα) φοίνικες που βρίσκονται σε ιδιαί-
τερη θέση ή έχουν ιδιαίτερη ιστορική ή καλλωπιστική αξία
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
CPV1: 90922000-6  (Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων)
CPV2: 77211500-7  (Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Τ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Ψεκασμός με βιολογικό 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 1 Τεμ. 
για την καταπολέμηση της (Πεύκο)
πιτυοκάμπης 5575 6,00 33.450,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Κοπή και κάψιμο κουκουλιών 2 Τεμ.

σε μη ψεκασμένα πεύκα (Κουκούλι) 1000 1,80 1.800,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Προστασία φοινικοειδών Εφαρμογή

με εφαρμογή  εγκεκριμένων (Εξήντα (60)
χημικών σκευασμάτων. 3 φοίνικες επί 

τέσσερις (4) 240 10,00 2.400,00
επαναλήψεις)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 Μηχανική εξυγίανση

(Δενδροχειρουργική) 4 Τεμ.
(Φοίνικας) 10 300,00 3.000,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ (€)  40.650,00
Φ.Π.Α. 23% 9.349,50

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)  49.999,50

―――――――――――――――――――
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας), 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 τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
την Τεχνική Μελέτη με α/α  10/2016 και την με αρ. Πρωτ.  7463/23-2-2016 (ΑΔΑ : 6786ΩΨΖ-2Γ9) σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 15-03-2016 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 παραλαβής 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 περί-
πτωση 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 813,00€. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά  από Δευτέρα 7-3-2016 και ώρες  8.30-13.00,  Τηλ.:
2132020131, 2132019955

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
Μαρκόπουλο, 3 Μαρτίου 2016
Aρ. Πρωτ. 141

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩ-
ΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ –ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ)
ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πλειοδοτική, φανερή και προφορική
Δημοπρασία η παραχώρηση απλής
χρήσης χώρου (κτιρίου αναψυκτη-
ρίου, στεγασμένου πέριξ αυτού
χώρου και έμπροσθεν αυτού υπαί-
θριου χώρου για τοποθέτηση ομπρε-
λών - ξαπλωστρών) εντός χερσαίας
ζώνης λιμένα, συνολικού εμβαδού
101,95 τ.μ., αποτελούμενου από τον
κυρίως χώρο του κτιρίου (αναψυκτη-
ρίου), εμβαδού 20,38 τ.μ. και του
στεγασμένου πέριξ αυτού χώρου με

ξύλινο δάπεδο, εμβαδού 81,57 τ.μ.,
καθώς και, επιπλέον, υπαίθριο χώρο
για τοποθέτηση ομπρελών -ξαπλω-
στρών, εμβαδού 487,50 τ.μ. στη θέση
«ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Πόρτο Ράφτη
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής,
για τη λειτουργία Αναψυκτηρίου και
την τοποθέτηση ομπρελών– ξαπλω-
στρών. Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά
πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών. Η παραχώρηση απλής χρή-
σης αφορά την περίοδο από την 1η
Απριλίου 2016 έως την 30η Δεκεμ-
βρίου 2018. Το αντάλλαγμα της πα-
ραχώρησης θα καταβάλλεται
τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης. Κατώτατο όριο προ-
σφοράς ορίζεται το ποσόν των εκα-
τόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ
(190.000,00€) για το σύνολο της
διάρκειας ισχύος της παραχώρησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προ-
σκομίσει εντός δέκα (10) ημερών
από την κατακύρωση της δημοπρα-
σίας εγγυητική επιστολή καλής τή-
ρησης των όρων της παραχώρησης
διάρκειας έως την 30.12.2018, για
ποσό ίσο με το 20% του συνολικού
οικονομικού ανταλλάγματος, όπως
αυτό τελικά θα καθοριστεί και θα κα-
τακυρωθεί. Ως εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται το ποσό των 50.000 ευρώ

σε ανεπιφύλακτη εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένης στην Ελ-
λάδα Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο
Παρακατάθεσης του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων για την καλή
εκπλήρωση των όρων συμμετοχής
στον διαγωνισμό.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
22/03/2016, ώρα 12:00 – 13:00 στο
Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Γραφείο του
ΔΛΤΜΜ όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Διεύθυνση: Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου - Σκοπελίτη
1, Τηλέφωνο: 22990/20183 FAX:
22990/20182). Αντίγραφο της Δια-
κήρυξης με το πλήρες περιεχόμενο
και τους αναλυτικούς όρους αυτής
αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Δήμου Μαρκοπούλου στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: 
www.markopoulo.gr και χορηγείται
ή αποστέλλεται στους ενδιαφερό-
μενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύ-
θυνση μέχρι την ημέρα της διεξα-
γωγής της Δημοπρασίας.
Μαρκόπουλο, 3 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Ιωάννης Πολίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Λεωφ.Βασ.Κωνσταντίνου 25
Τ. Κ.: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Μ. Σταματελάτου,
Κ.Κεχαϊδου
Τηλ: 2132030482, 2132030411
Fax: 2132030439
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βάρη: 4.3.2016
Aρ. Πρωτ.: 1015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης ανακοινώνει ότι με την
υπ΄αριθμ. 78/2016 Απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
έγκριση της «Πολεοδομικής Μελέ-
της Επεκτάσεων στην περιοχή Λα-
θούριζας Δήμου Βάρης» καθώς και
η ανάρτηση αυτής. Η ανάρτηση θα
λάβει χώρα στο κοινοτικό κατά-
στημα της Βάρης (Βασ. Κωνσταντί-
νου 25) από 14 Μαρτίου εώς 1
Απριλίου. Καλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση
και να εκφράσουν τυχόν αντιρρή-
σεις εντός 15 ημερών από την δη-
μοσίευση της παρούσης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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ΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΑΜΟΥ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡ-

ΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ και

της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ το

γένος ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗ,

που γεννήθηκε στην

Αθήνα Αττικής και κα-

τοικεί στην Παιανία και

η ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΣΤΕΑ

του ΓΚΕΟΡΓΚΕ και της

ΑΝΙΣΟΑΡΑ το γένος

ΜΟΥΝΤΕΑΝΟΥ, που

γεννήθηκε στη Ρουμα-

νία και κατοικεί στην

Παιανία θα έρθουν σε

γάμο που θα γίνει στο

Δημαρχείο Παιανίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Μακρι-
δάκης και η Γραμματεύς κα Καλή
Μπέκα, του σωματείου υπό την επω-
νυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», με έδραν τα
Σπάτα Αττικής καλεί τα μέλη του εις
Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις θα λάβει
χώρα την Κυριακήν 13 Μαρτίου 2016
κατά το πολιτικόν ημερολόγιον  εν τω
Ιερώ Ναώ της Αναλήψεως του Κυρίου,
οδός Αγίου Βασιλείου, αριθμός 11,
Σπάτα Αττικής και ώρα έντεκα και
τριάντα πρωϊνή (11:30) με αντικείμε-
νον τη λογοδοσίαν του Διοικητικού
Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του
προηγουμένου έτους, έγκρισιν απολο-
γισμού και ισολογισμού της ταμειακής
διαχειρίσεως και έκθεσιν εξελεγκτικής
επιτροπής και έγκρισιν της διαχειρί-
σεως, (συμφώνως τω άρθρο 19ω του
καταστατικού μας).  Εν περιπτώσει μη
επιτεύξεως απαρτίας η γενική συνέ-
λευσης θα επαναληφθή την αμέσως
επομένην Κυριακήν.

Εν Σπάτοις  Αττικής 
την  29 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μακριδάκης

Η Γραμματεύς
Καλή Μπέκα

ΑΔΑ: 7Ν0Ω7Λ7-ΧΦΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνικός Σύμβου-
λος για το έργο: «Συλλογή, μετα-
φορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου –
Παιανίας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
2007-2013 (έργο “Phasing” ΠΕΠ Ατ-
τικής 2014-2020)
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:
408.495,00€ χωρίς ΦΠΑ
Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα,  11741
Πληρ.: κα Ανδρέου
Τηλ.: 2132065 313
Fax: 2132065 003

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΡΓΟ: «Συλλογή, μεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση 

ακαθάρτων περιοχών 
Κορωπίου – Παιανίας»

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ:
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέ-
ρεια Αττικής. Πληροφορίες για το
διαγωνισμό ή για τα τεύχη: Διεύ-
θυνση Τεχνικών Έργων, οδός Λ.
Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, τηλ.:
2132065313 τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (8.00 με 15.00).
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπη-
ρεσίας είναι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Συλλογή,
μεταφορά, επεξεργασία και διά-
θεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου – Παιανίας» και ο τόπος της
υπηρεσίας είναι στην περιοχή του
Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέ-
λος.
ΙΙ.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμ-
βασης
Η σύμβαση αφορά την Παροχή Υπη-
ρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τα
τρία υποέργα (όπως αναφέρονται
στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων)
του έργου «Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρ-
των περιοχών Κορωπίου – Παι-
ανίας». Οι εργασίες του Τεχνικού
Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβά-
νουν:
• Εργασίες με την υπογραφή της
σύμβασης του ΤΣ,
• Εργασίες κατά τη φάση κατα-

σκευής και λειτουργίας του έργου,
ΙΙ.2 Προεκτιμώμενη Αμοιβή:
α) Συνολική: 408.495,00 € (χωρίς
Φ.Π.Α.)
β) ανά κατηγορία μελέτης:
1. 122.006,25 € για υπηρεσίες που αν-
τιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09
2. 245.820,00 € για υπηρεσίες που αν-
τιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13
3. 40.668,75 € για υπηρεσίες που αντι-
στοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18
Διάρκεια της σύμβασης ή προθε-
σμία εκτέλεσης: Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του συμβατικού αντι-
κειμένου ορίζεται σε 18 μήνες από
την υπογραφή του ιδιωτικού συμ-
φωνητικού
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
1α. Η εγγύηση συμμετοχής στη δια-
δικασία του διαγωνισμού ανέρχεται
σε 8.169,90 € (αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 2% επί της προεκτιμώμενης
αμοιβής)
1β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
που θα καταθέσει ο ανάδοχος για
την υπογραφή της σύμβασης ανέρ-
χεται σε ποσοστό 5%, επί της αξίας
της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από
αναγνωρισμένα ιδρύματα που
έχουν αυτή την αρμοδιότητα κατά
τη νομοθεσία της χώρας του διαγω-
νιζόμενου.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και
πληρωμής:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πό-
ρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής
2007/2013/ΠΔΕ 2010 ΕΠ 08580086)
και δύναται να συνεχιστεί η χρημα-
τοδότηση του, ως έργο «Phasing»
στην επόμενη Προγραμματική Πε-
ρίοδο (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020).
Η αμοιβή του Αναδόχου καταβάλλε-
ται σε ποσοστό 90% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος, σε τμηματι-
κές πληρωμές ανά τρίμηνο, και σε
ποσοστό 10% του συνολικού συμ-
βατικού αντικειμένου που θα αποδο-
θεί στον Τεχνικό Σύμβουλο μετά την
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσω-
ρινής Παραλαβής του έργου της κα-
τασκευής.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμ-
πραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υπο-
χρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή. Στο διαγωνισμό δι-
καιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε
σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμ-
φωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι
στους οποίους υπόκειται η εκτέ-

λεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της
σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις
του Ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέ-
λεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη-
σης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών”.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προ-
σωπική κατάσταση των διαγωνιζο-
μένων αναφέρονται στο άρθρο 19
του τεύχους της αναλυτικής Προκή-
ρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά –αποδεικτικά έγγραφα για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέ-
ρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους
της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ
στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρ-
θρου αναφέρονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προσωπικής κατά-
στασης των διαγωνιζομένων. Οι
απαιτήσεις για την ειδική τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα των
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο
άρθρο 20, ενώ τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη
αυτής αναφέρονται στο άρθρο 21.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται
α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμο-
νωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπρα-
ξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι
στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών
ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου
39 του Ν.3316/2005, στις ακόλου-
θες κατηγορίες και τάξεις:
α) Κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες
ΗΛΜ Έργων), πτυχίο τάξεως Δ΄ & άνω
β) Κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες
Υδραυλικών Έργων), πτυχίο τάξεως
Γ΄ και άνω
γ) Κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτε-
χνικές Μελέτες), πτυχίο τάξεως Γ΄
και άνω
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που τηρούν αντίστοιχα μητρώα
(κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυ-
ξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμέ-
νοι σε τάξεις και κατηγορίες μελε-
τών αντίστοιχες με τις προαναφερ-
θείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από
χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
που δεν τηρούν μητρώα (κατά το
άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης) ή
κράτη που έχουν κυρώσει την συμ-
φωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
στην περίπτωση αυτή να είναι εγγε-
γραμμένοι στα Επαγγελματικά/ Εμ-
πορικά Μητρώα του Παραρτήματος
IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα
αντίστοιχα μητρώα των χωρών
τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία

αντίστοιχη αυτής που απορρέει από
την εγγραφή στο Μητρώο Μελετη-
τών – Εταιρειών / Γραφείων Μελε-
τών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες
μελετών, κατά το άρθρο 39 του
Ν.3316/05, ως εξής:
u για την κατηγορία μελέτης 09, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας και 1 τουλάχιστον στέλεχος
8ετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον
στελέχη 4ετούς εμπειρίας.
u για την κατηγορία μελέτης 13, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας,
u για την κατηγορία μελέτης 18, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμ-
πειρίας.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται
να καλύπτει συνολικά τις απαιτή-
σεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος
σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτεί-
ται να εμπίπτει σε μία από τις περι-
πτώσεις της παρ. 2 και να
συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγω-
νιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλει-
σμού της σύμπραξης ή
κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην
ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγο-
ρίες των επί μέρους μελετών. Σε πε-
ρίπτωση σύμπραξης στην ίδια
κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος
αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις
(3), επί ποινή αποκλεισμού της δια-
γωνιζόμενης σύμπραξης.
4. Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος που
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
18 της προκήρυξης, οφείλει να δια-
θέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα κατά τα
διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο
άρθρο της προκήρυξης. Η ειδική τε-
χνική ικανότητα αποδεικνύεται από
την παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων
με την υπό ανάθεση, που έχουν πα-
ρασχεθεί από τους διαγωνιζόμενους
ως εξής:
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμ-
βούλου στις κατηγορίες 09 και 13
κατά την τελευταία 15ετία (2000
έως σήμερα) σε έργα παρόμοια από
ποιοτική και ποσοτική άποψη με το
παρόν. Ως παρόμοια έργα νοούνται
έργα αποχέτευσης αστικών λυμά-
των (δίκτυα αποχέτευσης και αντ-
λιοστάσια αποχέτευσης) καθώς και
έργα επεξεργασίας αστικών λυμά-
των για εξυπηρέτηση ισοδυνάμου
πληθυσμού 30.000 κατοίκων και
άνω (παροχή υπηρεσιών σε ένα
τουλάχιστον τέτοιο έργο αποχέτευ-
σης και ένα τουλάχιστον έργο βιο-
λογικής επεξεργασίας αστικών
λυμάτων τόσο στη κατηγορία 13

όσο και στην κατηγορία 9).
Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες τε-
χνικού συμβούλου πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί και παραληφθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών
στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή
επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως
της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλό-
τητα που απαιτείται κατά το άρθρο
αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει
τη γενική καταλληλότητα που προ-
κύπτει κατά τις προβλέψεις του άρ-
θρου 18 της παρούσας προκήρυξης
μπορεί να προκύπτει είτε αθροι-
στικά είτε από έναν μόνο από τους
συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία
μελέτης.
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του
ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να
ενισχύσουν την τεχνική τους ικανό-
τητα (την οποία είτε δεν έχουν κα-
θόλου είτε έχουν αλλά όχι
ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμε-
νης εμπειρίας ή μέρος του ανα-
γκαίου προσωπικού), μπορούν να
στηρίζονται στις δυνατότητες
άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώ-
πων, που δεν μετέχουν ήδη στο δια-
γωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή
τους για την εκτέλεση της σύμβα-
σης, χωρίς να χρειάζεται να διατη-
ρούν με αυτούς δεσμούς
συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η
δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του τρίτου (προκειμένου για νομικό
πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προ-
κειμένου για φυσικό πρόσωπο.

ΤΜΗΜΑ IV
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοι-
κτή διαδικασία και κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της
εκτίμησης του αντικειμένου της με-
λέτης (βαρύτητα 30%)
2. Αποτελεσματικότητα της Έκθε-
σης Μεθοδολογίας, Οργανωτική
αποτελεσματικότητα της ομάδας
παροχής των υπηρεσιών (βαρύτητα
45%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα
25%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευ-
χών του διαγωνισμού
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για
παροχή εγγράφων και πληροφοριών
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για την παραλαβή των
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβά-

λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει
με δαπάνη και επιμέλειά του την ανα-
παραγωγή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν και ταχυδρομικώς τα
στοιχεία του διαγωνισμού που δια-
τίθενται, κατόπιν συνεννόησης με
την υπηρεσία σχετικά με τον τρόπο
καταβολής της δαπάνης αναπαρα-
γωγής και αποστολής. Η Υπηρεσία
παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού
της παραγράφου 2.1 στα γραφεία
της, στην ταχυδρομική υπηρεσία
της επιλογής του ενδιαφερομένου,
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγ-
καιρη άφιξή τους.
Η Προκήρυξη και τα τεύχη που την
συνοδεύουν διατίθενται από τη Δι-
εύθυνση Τεχνικών έργων της Περι-
φέρειας Αττικής, οδός Λ. Συγγρού
80-88, Αθήνα, Πληροφορίες κα Αν-
δρέου Τηλ..: 2132065313 τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες (8.00 με
15.00).
2. Προθεσμία υποβολής προσφο-
ρών είναι η 19/4/2016 και ώρα
10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν
οι προσφορές σε δημόσια συνε-
δρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Τα έντυπα των προσφορών πρέπει
να είναι συνταγμένα στην ελληνική
γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος
προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις κατατίθενται στην αρχή
που διεξάγει το διαγωνισμό από την
οποία μπορούν επίσης να ληφθούν
σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) κατά της προκήρυξης και των
τευχών του διαγωνισμού, το αργό-
τερο επτά (7) ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού
β) κατά των πρακτικών της Επιτρο-
πής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1) κατά του Πρακτικού Ι, σε δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες
β2) κατά του Πρακτικού ΙΙ, πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την
επομένη της ημερομηνίας ανακοί-
νωσης της γνωστοποίησης τοιχο-
κόλλησης των αντίστοιχων
Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας απε-
στάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισή-
μων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις
26.02.2016
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Αττικής
Χρήστος Καραμάνος

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από την εταιρεία "LIDL HELLAS &

ΣIA O.E." για  ανάκληση γιαουρτιού λόγω παρουσίας ευ-

ρωτίασης (μούχλας). Πρόκειται για το "ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑ-

ΔΟΣ 0,1%", σε συσκευασία των 400g και ημερομηνία λήξης

14.03.2016. Το  τρόφιμο αυτό παράγεται στη Ρουμανία από

την εταιρεία "S.C. Fabrica de Lapte Brasov" και διακινείται

στην Ελλάδα από την "LIDL HELLAS & ΣIA O.E.".

Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση του προϊόν-

τος, ενώ από πλευράς ΕΦΕΤ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχε-

τικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν

στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη παρτίδα να μην το κα-

ταναλώσουν.

Ανακλήθηκε γιαούρτι αγελάδος της LIDL HELLAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υπ. Δομ.
Δημ. Χρ. Μπέκα & Βας. Πάυλου   
Σπάτα  Αττικής, Τ.Κ.190 04     
Τηλ.:2132007326
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Ανδρώνης Χριστόφορος
Σπάτα:     3-3-2016
Αριθ. Πρωτ.:  6467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:  Έγκριση όρων  Δόμησης
και ορισμό περιγράμματος στο
Ο.Τ.Δ. 236 των Π.Ε. 1-4 περιοχής
«Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο» της
Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος  σύμφωνα με την υπ. αρ.
5/2016 του Δ.Σ.
Με την 5/2016 απόφαση του το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμι-
δος  εγκρίνει την υπ. αρ. 052/2015
απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με
τους όρους δόμησης και τον ορισμό
περιγράμματος στο Ο.Τ.Δ. 236 των
Π.Ε. 1-4 περιοχής «Μυκηναϊκοί
Τάφοι – Γήπεδο», της Δημοτικής
Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπά-

των Αρτέμιδος και συγκεκριμένα:
Α. Ορίζει περίγραμμα στο Ο.Τ.
Δ.236 των Π.Ε. 1-4 της περιοχής
«Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο», της
Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, όπως
εμφαίνεται στο τοπογραφικό διά-
γραμμα και
Β. Εγκρίνει τους παρακάτω όρους
δόμησης ως εξής:           
-ΣΔ: Τμήμα του οικοπέδου
0  έως 500 τ.μ. 0,80
500 τ.μ. έως  2000 τ.μ. 0,60
-Κmax = 50% 
-Hmax = 9,00μ+2,00 ΕΠΙΒΑΛΛΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΤΕΓΗ
-Ισχύς     Ν.Ο.Κ.
-Έγκριση Αεροπορίας για Ηmax >
10,00 m
-Έγκριση Αρχαιολογίας»  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στην Υπηρεσία μας
προκειμένου να λάβουν γνώση της
πρότασης τροποποίησης  και να
υποβάλουν τυχόν ενστάσεις  σε
(15) ημέρες από την τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
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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

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την πολιτισμική διά-

σταση  της ψυχικής υγείας και του ψυχικού πόνου

θεωρώ ως απαραίτητη προϋπόθεση να ορίσουμε κά-

ποιες έννοιες οι οποίες άλλοτε χρησιμοποιούνται δια-

στρεβλωμένες κατά το δοκούν.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την έννοια του πολιτισμού.

Σύμφωνα με τον Sir E. Barnett Tylor (1871) πολιτισμός

(κουλτούρα) είναι το σύνολο των γνώσεων, αξιών, δο-

ξασιών, τεχνών, ηθών, νόμων, εθίμων και οποιασδή-

ποτε άλλης δυνατότητας και συνήθειας που απαιτείται

από τον άνθρωπο για να θεωρηθεί μέλος μιας κοινω-

νίας.

Ποια είναι τα Χαρακτηριστικά του Πολιτισμού:

― Κληροδοτείται από γενιά σε γενιά μέσα στο πλαίσιο

των νόμων της μάθησης,

― Η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα των καθιερωμένων

αξιών,

― Γίνεται αποδεκτός από όλα τα μέλη της κοινωνικής

ομάδας,

― Εμφανίζει πλαστικότητα (ικανότητα να επιτρέπει

όμοια συμπεριφορά για συναφή κίνητρα),

― Η «φύση» του είναι δυναμική δηλαδή εξελικτική και

όχι στατική,

― Όταν μεταβληθεί ένα τμήμα του προκαλεί μεταβολές

και στα άλλα τμήματα,

― Μεταδίδεται με σύμβολα μέσα από τη γλώσσα

Η έννοια του πρόσφυγα

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους

πρόσφυγες ως πρόσφυγας χαρακτηρίζεται, κάθε άν-

θρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου

είναι πολίτης, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί

θα υποστεί διωγμούς, λόγω της φυλής, της θρησκείας

ή της εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας

του μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας ή των

πολιτικών του απόψεων (πολιτικός πρόσφυγας), και επι-

πλέον τού είναι αδύνατο να εξασφαλίσει προστασία

από τη χώρα του, ή, εξαιτίας του φόβου αυτού, δεν επι-

θυμεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία. 

Πρόσφυγας ή Μετανάστης; 

Η διαφορά μεταξύ προσφύγων και μεταναστών είναι

ότι οι πρόσφυγες χρειάζονται διεθνή προστασία, επειδή

κινδυνεύει η ζωή τους ή βασικά ανθρώπινά τους δικαιώ-

ματα στη χώρα καταγωγής τους, ενώ οι μετανάστες δεν

κινδυνεύουν στη χώρα καταγωγής τους, αλλά αποφα-

σίζουν οι ίδιοι να φύγουν από τη χώρα καταγωγής τους

για οικονομικούς ή άλλους λόγους. 

Επιπολιτισμός (εξελικτική διαδικασία):

Ο Διεθνής Οργανισμός για την Μετανάστευση (2004)

όρισε ως επιπολιτισμό την «Προοδευτική υιοθέτηση
στοιχείων μιας ξένης κουλτούρας (ιδεών, λέξεων,
αξιών, νορμών, συμπεριφορών, θεσμών) από άτομα,
ομάδες ή τάξεις μιας συγκεκριμένης κουλτούρας»

Η Ψυχιατρική Διάσταση

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ειδικοί κλάδοι

της ψυχιατρικής που ασχολούνται με την ψυχική υγεία,

τις διαταραχές αυτής και της ενσωμάτωσης των πληθυ-

σμών που μετακινούνται από τον τόπο καταγωγής τους

σε κάποιον άλλο ανεξαρτήτως της αιτιολογίας μετακί-

νησης.

Οι κλάδοι αυτοί είναι η πολιτισμική ψυχιατρική ή εθνο-

ψυχιατρική και η διαπολιτισμική ή συγκριτική ψυχιατρική

Πολιτισμική Ψυχιατρική:

Η μελέτη της επίδρασης των πολιτισμικών παραμέτρων

στην φαινομενολογία και συχνότητα της ψυχοπαθολο-

γίας, αλλά και στην αποτελεσματικότητα της φροντίδας

του ψυχικά ασθενούς αποτελεί το αντικείμενο της Πο-

λιτισμικής Ψυχιατρικής (culturalpsychiatry) ή  Εθνοψυ-

χιατρικής.

Διαπολιτισμική Ψυχιατρική

Η Διαπολιτισμική Ψυχιατρική (transculturalpsychiatry) ή

«Συγκριτική Εθνοψυχιατρική», διαφοροποιείται από την

Πολιτισμική Ψυχιατρική καθώς επεκτείνει το πεδίο με-

λέτης σε δύο ή περισσότερους πολιτισμικούς χώρους,

με στόχο τη σύγκριση πολιτισμικών χαρακτηριστικών

(αξίες, δοξασίες, έθιμα, κοινωνικοπολιτική οργάνωση)

που θα μπορούσαν δυνητικά να επιδρούν στην αιτιολο-

γία, εμφάνιση και διαμόρφωση της ψυχοπαθολογίας,

καθώς και στην παρεχόμενη θεραπευτική φροντίδα.

«Η Επιπολιτισμική Διαδικασία»

Στο μετα-μεταναστευτικό στάδιο, ο μετανάστης μπαίνει

πλέον στην «επιπολιτισμική διαδικασία». Η επιπολιτι-

σμική διαδικασία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως ένα

πολύ-διάστατο φαινόμενο, το οποίο αντανακλά τις με-

ταβολές που υφίσταται ένα άτομο όταν εκτίθεται σε

ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η επιπολιτισμική διαδικα-

σία μπορεί να εξελιχθεί προς τις παρακάτω κατευθύν-

σεις. 

Η πιο επιθυμητή εξέλιξη είναι αυτή της απαρτίωσης (in-

tegration) όπου το άτομο συνθέτει δημιουργικά τα γνω-

ρίσματα της δικής του πολιτισμικής ταυτότητας με τις

νέες επιρροές και προσαρμόζεται στην καινούργια

πραγματικότητα. 

Περισσότερο δυσπροσαρμοστικές είναι η κατεύθυνση

προς την αφομοίωση (assimilation) η οποία προϋποθέτει

πλήρη απόρριψη της παλαιάς ταυτότητας και υπερ-προ-

σαρμογή στο νέο περιβάλλον, ο διαχωρισμός (separa-

tion) από τους άλλους με προσκόλληση στην παλαιά

ταυτότητα και άρνηση ένταξης και τέλος η περιθωριο-

ποίηση (marginalization) που συνιστά αδυναμία επιλο-

γής μίας πολιτισμικής ταυτότητας. 

Η κουλτούρα έχει μια «παθοπλαστική» επίδραση πάνω

στην ψυχοπαθολογία. Η γλώσσα που ομιλείται, αντανα-

κλά τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα μιας πολιτιστι-

κής ομάδας και ορισμένες λέξεις μπορεί να έχουν μια

ειδική σημασία σε κάποιες κουλτούρες. 

Η γνώση των παραγόντων αυτών βοηθά την ανάπτυξη

προγραμμάτων πρόληψης και την οργάνωση μιας προ-

στατευτικής υποστηρικτικής κοινωνικής πολιτικής για

τον μετανάστη.

Αφού η ανθρώπινη κινητικότητα είναι αδύνατο να παύ-

σει να υφίσταται, το φαινόμενο της μετανάστευσης θα

εξακολουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον της επιστημο-

νικής κοινότητας από κάθε πλευρά. Πρέπει όμως η επι-

στημονική προσέγγιση του φαινομένου αυτού να

κινείται στα πλαίσια της επιστημονικής ηθικής και δεον-

τολογίας ώστε να αποφεύγεται η συντήρηση μύθων και

διαστρεβλώσεων γύρω από τη σχέση μετανάστευσης

και ψυχικής υγείας.

Γεώργιος Ι. Καραμπουτάκης 

Ψυχίατρος
Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής 

Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

Επιστημονικός Συνεργάτης «Ερρίκος Ντυνάν» 

Hospital Center

www.myshrink.gr

«Η πολιτισμική διάσταση της ψυχικής

υγείας και του ψυχικού πόνου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 25
Τ. Κ.: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Μ. Σταματελάτου,
Κ.Κεχαϊδου
Τηλ: 2132030482, 2132030411
Fax: 2132030439
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βάρη: 4.3.2016
Aρ. Πρωτ.: 1014

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης ανακοινώνει ότι με την
υπ΄αριθμ. 77/2016 Απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
έγκριση της «Πολεοδομικής Μελέ-
της Τροποποιήσεων στην περιοχή
Λαθούριζας Δήμου Βάρης» καθώς
και η ανάρτηση αυτής. Η ανάρτηση
θα λάβει χώρα στο κοινοτικό κατά-
στημα της Βάρης (Βασ. Κωνσταντί-
νου 25) από 14 Μαρτίου εώς 1
Απριλίου. Καλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση
και να εκφράσουν τυχόν αντιρρή-
σεις εντός 15 ημερών από την δη-
μοσίευση της παρούσης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Εχασαν οι γυναίκες από

τον “Αθηναϊκό”

Εκτός έδρας ήττα με 79-77 γνώρισαν

οι γυναίκες του Πρωτέα Βούλας από

τον Αθηναϊκό για την 16η αγωνιστική

ημέρα της Α1 και παρέμειναν στην 4η

θέση δύο αγωνιστικές πριν το τέλος

της κανονικής διάρκειας του πρωτα-

θλήματος.

Ο Πρωτέας αν και βρέθηκε ακόμη και

με 18 πόντους διαφορά πίσω στο σκορ

στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου

(37-19), αντέδρασε άμεσα και προηγή-

θηκε με 46-43 στο ημίχρονο. Στο τρίτο

δεκάλεπτο  μπήκε πιο δυνατά και

έφτασε να προηγηθεί δύο λεπτά πριν

το τέλος με διψήφια διαφορά για να

κλείσει το δεκάλεπτο μπροστά με 64-

58.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο το παιχνίδι

από τα μέσα και μετά πήγαινε πόντο

πόντο, ο Αθηναϊκός προηγήθηκε με

79-77, 21 δευτερόλεπτα πριν το τέλος

με την Ράντολφ που ήταν η κορυφαία

της ομάδας του Πρωτέα να κερδίζει το

φάουλ στα 6 δευτερόλεπτα, όμως να

αστοχεί και στις δύο βολές, ενώ στην

διεκδίκηση αν και η κατοχή μετά από

υπόδειξη τζάμπολ ήταν για τον Πρω-

τέα, στην επαναφορά το τρίποντο της

Άννας Σπυριδοπούλου έγινε υπό πίεση

με αποτέλεσμα να παραμείνει το 79-

77 υπέρ του Αθηναϊκού.

Πλέον ο Πρωτέας κοιτά τα επόμενα

δύο ματς με Άρη Πετρούπολης την Κυ-

ριακή (6/3, 12:00) εντός έδρας, όπως

και την τελευταία αγωνιστική με τον

ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη (12/3), όπου

και θα κρίνει την 3η θέση στην κανο-

νική διάρκεια.

Αθηναϊκός – Πρωτέας Βούλας 79-77

Διαιτητές: Μπίκας, Γιακείμη

Δεκάλεπτα: 26-15, 43-46, 58-64, 79-77

Αθηναϊκός (Καλογερόπουλος): Δα-

σκαλοπούλου 14 (1), Σιδεράκη, Σπαθά-

ρου 13 (2), Λουκάτου, Κεχαγιά 9 (1),

Ντάναμ 27 (1), Νίξινα 10, Ντάνιελ 16

(3), Λίτσι

Πρωτέας (Κτιστάκης): Ρουτάν 12 (2),

Κωστάκη 3, Κίτσιου 2, Σπυριδοπούλου

10, Μπότση, Ράτζα 5, Νικολοπούλου

15, Ράντολφ 30, Χατζηγιακουμή, Ανα-

στασοπούλου

Εύκολη νίκη για τους άντρες

Σε μια ακόμη εύκολη νίκη έφτασαν οι

Άνδρες του Πρωτέα στον 2ο όμιλο της

Γ΄Εθνικής, καθώς επικράτησαν με 94-

53 εκτός έδρας του Ηρόδοτου στο

Ηράκλειο της Κρήτης για την 19η αγω-

νιστική ημέρα.

Η ομάδα παραμένει σε τροχιά ανόδου,

καθώς βρίσκεται στην κορυφή της

βαθμολογίας έχοντας έναν αγώνα πε-

ρισσότερο από Μαρούσι και Τρίτωνα

που θα αγωνιστούν μεταξύ τους στην

έδρα του πρώτου στις 12/3.

Οι Άνδρες του Πρωτέα, την επόμενη

αγωνιστική δίνουν ντέρμπι κορυφής

εντός έδρας με τον Τρίτωνα την Κυ-

ριακή (6/3, 17:00) και με νίκη φτάνουν

ακόμη πιο κοντά στο να κλειδώσουν

την άνοδο προς την Β΄Εθνική.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Πανναξιακός-Μαρούσι 52-64

Άρης Πετρ.-Ιπποκράτης 73-72

Τρίτων-Ηλυσιακός 75-41

Ηρόδοτος-Πρωτέας Β. 53-94

Κάδμος-Έσπερος Λαμίας

Άρης Νίκαιας-ΚΑΠ 76-73

Σπόρτιγκ-Κύδων 69-76

Την Κυριακή 28/2/16 διεξήχθη το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ όλων των κατηγοριών στο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙ-

ΚΗΣ.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου πέραν από

τους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες του 2016 και τις συγ-

κινήσεις που χάρισε, πρόσφερε και υλικό για τη συνέχεια

της ιστορίας του θεσμού και του συγκεκριμένου αγωνιστι-

κού τομέα, μια και είναι η δεύτερη μεγάλη, πανελλήνιου

χαρακτήρα, διοργάνωση της χρονιάς. 

• Ο Δήμος Μαγγίνας με τη νίκη του στους άνδρες κέρδισε

για 2η συνεχή χρονιά και έφτασε συνολικά τις 5 νίκες (με

τρείς συλλόγους, ΟΣΦΠ, Εθν. Αλεξ., ΠΑΟ), φτάνοντας στην

τρίτη θέση του πίνακα τον Μάριο Κασσιανίδη (αγωνιζόταν

όταν τα σωματεία της Κύπρου μετείχαν στα πανελλήνια

πρωταθλήματα έως το 1983).

• Με τη νίκη αυτή έγινε ο 7ος πανελληνιονίκης της κατηγο-

ρίας ανδρών με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. 

• Η επικράτηση της Ουρανίας Ρεμπούλη πρόσθεσε το ΓΣ

Νέων Λέρου στον πίνακα των συλλόγων, που έχουν ανα-

δείξει πανελληνιονίκη στην κατηγορία γυναικών, ενώ η ίδια

μπήκε στον πίνακα των multi πρωταθλητών, καθώς το 200

& 2011 ήταν νικήτρια στην κατηγορία Νέων γυναικών

(U23)!

• O Μάρκος Γκούρλιας κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη

χρονιά στους Νέους άνδρες (U23) και έκανε έτσι 5 τις νίκες

του στο θεσμό, αφού έχει 2 στην κατηγορία Παίδων

(2011,2012)  και 1 στην κατηγορία Εφήβων (2013)! 

• Η Ιωάννα –Φωτεινή Τριανταφύλλη κέρδισε για 2η χρονιά

στην κατηγορία κορασίδων, προσπερνώντας την προπο-

ρευόμενη αντίπαλό της πέντε μέτρα πριν τη γραμμή τερ-

ματισμού!

• Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ομαδικό ανδρών (μετά το

2013) και έτσι έφτασε τους 27 τίτλους στην κατηγορία, στα

χρονικά του θεσμού, ενώ στις γυναίκες ο ΓΑΣ Ιλισός

έφτασε στη δεύτερη θέση του πίνακα με 9 πρωτιές (όσες

και η ΕΑΣΑ, η πρόδρομος σχολή των ΤΕΦΑΑ).        

• Ο ΓΑΣ Ιλισός κέρδισε το ομαδικό για 4η συνεχή χρονιά

στις γυναίκες, 3η στις Νέους  U23 και επανήλθε στην κο-

ρυφή στις Νέες U23, μετά το 2012!

• Τέλος αξιοσημείωτο ότι Ο ΣΚΑ Δράμας κέρδισε τον τίτλο

στο ομαδικό στην κατηγορία Παίδων και Κορασίδων , δια-

κόπτοντας το σερί του ΣΑ Κολλεγίου Αθηνών.  

• Τέλος στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, στο Μαρκόπουλο,

φιλοξενήθηκε για 7η φορά η διοργάνωση, μετά από εκείνες

του 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012. 

Στο πρωτάθλημα συμμετείχε και ο Αθλητικός Ομιλος Βου-

λιαγμένης με δύο  αθλήτριες.

Διακρίσεις στον Α.Ο. Βουλιαγμένης

Αναλυτικά οι θέσεις και τα αποτελέσματα των αθλητριών

του Α.Ο. Βουλιαγμένης:

3η  στα 3000μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ η ΛΑΒΑΣΑ ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ

(2001) με 10.45.00 (Α.Ρ.) (Η Δάφνη αγωνίστηκε με αθλή-

τριες της κατηγορίας των κορασίδων, που είναι 2 χρόνια

μεγαλύτερες και πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην Ελ-

λάδα για Παγκορασίδες Α’!!!).

55η στα 3000 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ η ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (2001) με 12.45.00 (Α.Ρ.)

(Η Φωτεινή ήταν 18η μεταξύ των Παγκορασίδων Α’).

Προπονητές στον Α.Ο. Βουλιαγμένης Ιακωβάκης Θωμάς,

Μουτεσίδης Κυριάκος.

Υ.Γ.: Οι επόμενοι αγώνες για τους του Α.Ο. Βουλιαγμένης

είναι τα Διασυλλογικά πρωταθλήματα τον ΑΠΡΙΛΙΟ στο

αθλητικό κέντρο του ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ.

* Πλήρη αποτελέσματα θα βρίσκετε στις ιστοσελίδες

segas.gr,  stivoz.gr, runningnews.gr

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου

H Δάφνη-Ευτυχία Λαβάσα με τους προπονητές της.

Νίκες και ήττες του Πρωτέα Βούλας
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Συλλυπητήρια από τον

“ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”

H μεγάλη οικογένεια του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ εκφράζει την

αμέριστη λύπη της στις οικογένειες του Αργυρόπουλου

Αργύρη (Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής), του Άγγε-

λου Μακρή  (Μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου), για

το χαμό της μητέρας τους και στον Ζερίτη Βασίλη

(Μέλος της Επιτροπής Βελτίωσης Εγκαταστάσεων), για

το χαμό του πατέρα του.

Oι Ναυτοπρόσκοποι

σε κοινωνική δράση

Το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας, με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, που για τους προσκόπους ση-

μαίνει προσφορά στον συνάνθρωπο, το Σάββατο 20 Φε-

βρουαρίου 2016  στον προαύλιο χώρο του Super Market

Μαρινόπουλος στην Βούλα, συγκέντρωσε τρόφιμα για να

ενισχύσει τους οικονομικά ασθενείς κατοίκους του Δήμου

3B. 

Το σύνολο των τροφίμων που συγκεντρώθηκαν παραδό-

θηκαν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης – Βού-

λας - Βουλιαγμένης.

Το Λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι μια

χαρισματική τοποθεσία, που η φύση,

της τα έδωσε όλα, χωρίς καμιά τσιγ-

κουνιά. Στο χώρο αυτό, σε διαφορε-

τικά σημεία, υπάρχουν δύο “φιλέτα

γης”, για τα οποία επανειλημμένα έχω

αναφερθεί.

Το ένα βρίσκεται στο Δήμο Φιλαδέλ-

φειας – Χαλκηδόνας και είναι το

πρώην ποδοσφαιρικό γήπεδο της ΑΕΚ,

στο οποίο στεγάζονταν και άλλα

Ολυμπιακά Αθλήματα. Το άλλο, στο

Δήμο της Αθήνας, είναι το γήπεδο του

Παναθηναϊκού. Σε αυτούς τους δύο

χώρους, κάνουν κουμάντο (υποτίθε-

ται) τα ερασιτεχνικά τμήματα των δύο

μεγάλων συλλόγων.

Δυστυχώς όμως, στην ουσία κάνουν

ότι θέλουν τα “αφεντικά” των ΠΑΕ.

Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες

(ΠΑΕ), ως γνωστό δεν είναι αθλητικά

σωματεία, δεν παράγουν αθλητισμό.

Είναι ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις

που ανήκουν στους μετόχους τους.

Από την άποψη αυτή, η απόφαση να

χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των γη-

πέδων των δύο ομάδων από την Περι-

φέρεια, δηλαδή με λεφτά των

φορολογουμένων, είναι πολλαπλώς

απαράδεκτη. Είναι σα να κτίζει το κρά-

τος, με δικά μου και δικά σας λεφτά,

τα εργοστάσια, τα οποία θα παραδίδει

κατόπιν στους βιομήχανους προς εκ-

μετάλλευση. Είναι σαν να ναυπηγεί,

με τα δικά μας λεφτά, πλοία, που θα

παραδίδει μετά προς εκμετάλλευση

στους εφοπλιστές…

Η απόφαση αυτή, είχε παρθεί από τον

προηγούμενο Περιφερειάρχη, Γιάννη

Σγουρό. Στη συνέχεια, μετά τον υπο-

λογισμό των πολιτικών «κερδών», η

απόφαση υιοθετήθηκε και από τη νέα

διοίκηση της Περιφέρειας, υπό την

Ρένα Δούρου, που ενέγραψε τα 30

εκατομμύρια (για την κατασκευή των

γηπέδων) στον τρέχοντα προϋπολογι-

σμό.

Θυμίζουμε ότι τόσο η κα. Δούρου, ως

υποψήφια Περιφερειάρχης, όσο και το

κόμμα της, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν απορρίψει

και καταγγείλει την απόφαση Σγουρού.

Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε

στο ΟΑΚΑ, υπό την αιγίδα της Περιφέ-

ρειας Αττικής, ένας φιλικός ποδοσφαι-

ρικός αγώνας μεταξύ της λεγόμενης

“Εθνικής Αστέγων” και της ΑΕΚ (καθό-

λου τυχαία η επιλογή).

Τον αγώνα παρακολούθησαν ο υπουρ-

γός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουρά-

ρης, ο υφυπουργός Αθλητισμού,

Σταύρος Κοντονής, ο αναπληρωτής

υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης

Τσιρώνης, ο αντιπεριφερειάρχης Βο-

ρείου Τομέα Αττικής, Γιώργος Καραμέ-

ρος και ο αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου.

Μιλώντας ο κ. Φλαμπουράρης τόνισε,

ότι «τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν
την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμε-
τωπίζουμε τα προβλήματα και πόσο
σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή (σ.σ.

εδώ γελάνε ) και ελπίζω, ότι με το νέο
έτος θα μπει η χώρα σε τροχιά ανό-
δου». Σε συζήτηση δε, που είχε με πα-

λαίμαχους της ΑΕΚ, τους

διαβεβαίωσε, ότι «το γήπεδο θα γίνει,
θα βγει η άδεια και θα προχωρή-
σουμε»…
Εκείνο που δεν έμαθα είναι ποιος θα

βάλει τα λεφτά· ο κ. Φλαμπουράρης, η

το Δημόσιο δηλαδή, εγώ και εσείς;

Αν τα βάλει ο υπουργός Επικρατείας,

ούτε σε μένα, ούτε σε εσάς πέφτει

λόγος, παρά το γεγονός, ότι ο χώρος

θα μετατραπεί σε ιδιωτική επιχείρηση.

Αν όμως τα χρήματα θα τα βάλει η Πε-

ριφέρεια, θα πρόκειται περί σκανδά-

λου πρώτου μεγέθους.

Όταν, εκτός των άλλων, στη συγκεκρι-

μένη περιοχή δεν υπάρχουν οργανω-

μένοι χώροι για Πολιτισμό και

Αθλητισμό για τα παιδιά μας.

Έτσι, οδεύουμε στην επανάληψη

αυτού που έγινε με το Στάδιο Καραϊ-

σκάκη, από το οποίο πέταξαν έξω δε-

κάδες Σωματεία, χιλιάδες αθλητές και

τα σχολεία του Πειραιά, για να κάνει

γήπεδο η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σε μια χώρα που ο πληθυσμός της,

στην πλειοψηφία του, αντιμετωπίζει

προβλήματα επιβίωσης, όλα αυτά είναι

κάτι πολύ περισσότερο από ένα σκάν-

δαλο, είναι έγκλημα…

Διακόπτεται το κύπελο Ελλάδος;

Και τώρα τι γίνεται;; Υπάρχει κανείς

που να πιστεύει, ότι με τη διακοπή του

κυπέλου θα λυθούν οριστικά τα προ-

βλήματα Βίας που γεννά  το επαγγελ-

ματικό Ποδόσφαιρο;; Και ούτε βέβαια

το γεγονός, ότι δύο μεγάλο-αφεντικά

ΠΑΕ έχουν δοσοληψίες με τη Δικαιο-

σύνη, κάτι που απαγορεύεται από το

νέο Αθλητικό Νόμο! Ε, και, θα τους κά-

νουν τα “μούτρα κρέας”. 

Δε βαριέσαι· ήδη άρχισαν να διαμαρτύ-

ρονται για διαφυγόντα κέρδη. Επιχειρη-

ματίες είναι τη δουλειά τους κάνουν. Η

Πολιτεία τι κάνει; Απολύτως τίποτα,

γιατί  στην ουσία δεν θέλει να κάνει τί-

ποτα. Το ζήτημα βέβαια είναι πολύ σο-

βαρότερο· πώς θα απεγκλωβιστούν οι

οπαδοί και οι φίλαθλοι, από αυτή τη σα-

πίλα, που λέγεται επαγγελματικό Ποδό-

σφαιρο, πράγμα πολύ δύσκολο γιατί

προσκρούει στα μεγάλα επιχειρηματικά

συμφέροντα, αλλά και στο γεγονός της

παντελούς έλλειψης Αθλητικής Παι-

δείας, που είναι απόρροια της γενικότε-

ρης έλλειψης Παιδείας.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες:

Ιδιωτικά κέρδη, με τα δικά μας λεφτά...

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ», το Τοπικό Τμήμα

Κερατέας του Σώματος Ελληνικού

Οδηγισμού και το Δεκαπενταμελές

Μαθητικό Συμβούλιο Γυμνασίου Κε-

ρατέας διοργανώνουν την τελευταία

Κυριακή της Αποκριάς 13 Μαρτίου

2016 ένα μοναδικό «Παιχνίδι του

Κρυμμένου Θησαυρού» στους δρό-

μους της πόλης μας. 

Το παιχνίδι αυτό έχει τίτλο: «Ψάχνον-
τας το μαγικό ξόρκι της Αποκριάς
στην πόλη μας» και είναι βασισμένο

στην ιστορία και λαογραφία της πε-

ριοχής,  τα οποία θα ξεδιπλωθούν

μέσα από την χαρά του παιχνιδιού,

την αναζήτηση, την συμμετοχή, την

ομαδικότητα και την συνεργασία. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

θα μπορούν να λάβουν ομάδες μέχρι

10 παιδιών από ηλικίες 9 μέχρι 15 δη-

λαδή για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημο-

τικού και Α΄, Β΄& Γ’ Γυμνασίου. Η

συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η έναρξη του παιχνιδιού θα γίνει

10:00 το πρωί από το υπαίθριο θέατρο

πίσω από το Δημοτικό Ωδείο «Δημή-

τρης Νικολάου» (Κτίριο Δροσόπου-

λου) και η λήξη του στην κεντρική

πλατεία Κερατέας περίπου στις 13:30

το μεσημέρι όπου με παραδοσιακούς

χορούς και τραγούδια θα ανακοινωθεί

η νικήτρια ομάδα.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε

στα τηλέφωνα 6936972603 -

6977452498.
Το παιχνίδι αυτό γίνεται με στήριξη

όλων των Δημοτικών σχολείων και του

Γυμνασίου Κερατέας και σε συνεργασία

με τους συλλόγους: Λύκειο των Ελληνί-

δων, Μορφωτικό & Καλλιτεχνικό Σύλ-

λογο «Απόλλων», Πολιτιστικό &

Λαογραφικό Σύλλογο «Ηγέχορο», Πρω-

τοβουλία Γυναικών «Μνησιμάχη», Σύλ-

λογο Γονέων & Φίλων του Δημοτικού

Ωδείου Κερατέας «Δημήτρης Νικο-

λάου» και το ΚΑΠΗ Κερατέας.

«Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού» στην Κερατέα




