
Αναφερθήκαμε εκτεταμένα – για τις δυνατότητες

μιας αρθρογραφίας – στα προηγούμενα φύλλα μας,

στο μεταναστευτικό-προσφυγικό πρόβλημα, στα

αίτια και στους υποκρυπτόμενους στόχους και σκο-

πούς.

Τονίσαμε και το ξανατονίζουμε ότι, πέραν όλων των

άλλων, προέχει η ανθρωπιστική αλληλεγγύη και η

ανθρώπινη υπόσταση! 

Υπενθυμίσαμε και αποδείξαμε πως

και ποιοι ευθύνονται για τους σύγ-

χρονους πολέμους, - γνωστό εξ

άλλου – τις εμφύλιες συρράξεις, τα

κινήματα και τις παρεπόμενες συνέ-

πειες, με πρώτες τη μετακίνηση πλη-

θυσμών (προσφυγικό) και την

«τρομοκρατία», δηλαδή τον ασύμμε-

τρο πόλεμο.

Κύριοι υπεύθυνοι οι ΗΠΑ και η Ε.Ε.

δηλαδή τα οικονομικά συμφέροντα

του μεγάλου κεφαλαίου.

Σκοπός, ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, οι γε-

ωπολιτικές αναδιατάξεις, η εθνολογική και πολιτι-

σμική πρόσμιξη, ώστε να επέλθει η επιδιωκόμενη

διάσπαση των εθνών («The Breaking of Nations”)1 και

των εθνικών κρατών – προϋπόθεση για την επέ-

κταση και εμπέδωση της παγκοσμιοποίησης της κυ-

ριαρχίας του κεφαλαίου, και της μετατροπής των

πολλών «κρατών» σε «πρακτορεία» μιας παγκό-

σμιας εταιρειο-κρατίας, με «πρόθυμες κυβερνήσεις»
για τον έλεγχο και τη χειραγώγηση των ομογενοποι-

ημένων λαών και τη μετατροπή των πολιτών σε πε-

λάτες – κατευθυνόμενους καταναλωτές και

διαβαθμισμένους φθηνούς παραγωγούς.

Στο παρόν, τελευταίο μέρος, προς το παρόν,  θα εκ-

θέσουμε τους ορατούς, άλλωστε, κινδύνους απ’

αυτήν την μετακίνηση ετερογενών, ετερόκλητων και

πολυπληθών πληθυσμών για τις χώρες υποδοχής και

ιδιαίτερα την Ελλάδα

Θα αποτολμήσουμε δε να προτείνουμε κάποια μέτρα

για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου και βρα-

δυφλεγούς προβλήματος, πέρα από ιδεοληψίες και

σκοπιμότητες, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και

το δέον γενέσθαι. (Αυτό που πρέπει να γίνει).
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Προσφυγικό
Mια τραγωδία με... βάθος

Κίνδυνοι & μέτρα

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

Διαβούλευση για το 
αθλητικό κέντρο Βούλας

Σελίδα 6

Διαμαρτυρίες για το Σούπερ

Μάρκετ στη Βούλα
Σελίδα 6

Το Κορωπί ενημερώνει για το

Κτηματολόγιο Σελίδα 7

“Αμφικτυονία Αρχαίων 
Ελληνικών Πόλεων”

Ακρισία δήμου τον 
χείριστον εις αρχήν
προΐστατο.

Μέγας Βασίλειος, 330-379, Πατέρας

της Εκκλησίας

Εγκρίθηκε η επέκταση του
σχεδίου πόλης στο Κορωπί

Σελίδa 12

Λύματα στη θάλασσα της Βούλας!
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Εκ προοιμίου πρέπει να τονίσουμε ότι για την αντιμετώπιση

του προβλήματος, είναι πολύ δευτερεύον το ενδιαφέρον

μας ως προς την υφή και το χαρακτηρισμό, ως πρόσφυγες

ή οικονομικούς μετανάστες ή λαθρομετανάστες. 

Ως προς τους πρόσφυγες της Ειδομένης του Πειραιά και

της Χίου, που σημειώθηκαν τα πρόσφατα επεισόδια και βί-

αιες συγκρούσεις, κάποιος (δηλαδή η κυβέρνηση) πρέπει

να τους πει ότι έχουν έλθει στη χώρα μας ως «ικέτες»2. Κι

επομένως δεν δικαιούνται να απαιτούν, να μη σέβονται και

να μην υπακούσουν στις υποδείξεις των αρχών, που έχουν

επιδείξει πραγματικό ανθρωπιστικό ενδιαφέρον – όπως και

ο λαός – αυτοσυγκράτηση και πέραν του δέοντος, ίσως,

ανοχή.

Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στην κυβέρνηση. Το χει-

ρίστηκε, ως ένα βαθμό, έξυπνα και με κατανόηση στο θέμα.

Δεν αντιμετωπίζονται αμέσως οι ανυπακοές ή η διασά-

λευση της τάξης με τα ΜΑΤ. Όμως, ως ένα βαθμό. Δεν μπο-

ρούν οι πρόσφυγες – ο οποιοσδήποτε – να καταλαμβάνει

τις γραμμές του τρένου για να διαμαρτυρηθούν, γιατί δεν

ανοίγουν τα σύνορα οι Σκοπιανοί, που τους φέρθηκαν βά-

ναυσα! Τί ήθελαν δηλαδή; Πώς να εξαναγκάσουμε τους

Σκοπιανούς; Έπρεπε να τους πει κάποιος ότι οι ενέργειες

αυτές στρέφονται εναντίον τους (των ίδιων των προσφύ-

γων). Οι δε διάφορες ΜΚΟ, να μην αφεθούν να λειτουρ-

γούν ανεξέλεγκτα. Ή έχουμε κράτος ή δεν έχουμε

ολωσδιόλου. Έστω με τα τελευταία ψήγματα «εθνικής κυ-

ριαρχίας»...

Τί κάνεις λοιπόν στην Ειδομένη, στον Πειραιά και στη Χίο;

Αφού δεν πιάνουν οι νουθεσίες και οι υποδείξεις να μετα-

κινηθούν στα Χοτ-Σποτ; – δεν τους «πατάσσεις», κύριε Μη-

τσοτάκη, ούτε «σφυρίζεις» αδιάφορα, κύριε Τσίπρα,

περιμένοντας, δεν ξέρω τί. Τους ειδοποιείς, επανειλημ-

μένα, ότι τα συσσίτια και οι διάφορες βοήθειες (ιατρικές

κ.λπ.) όπως και οι ιδιώτες εθελοντές, μετά από τρεις ημέ-

ρες, δεν θα βρίσκονται στην Ειδομένη και στο λιμάνι του

Πειραιά, αλλά θα μετακινηθούν στα διάφορα κέντρα φιλο-

ξενίας. Είναι ελεύθεροι να επιλέξουν. Τέλος περιφρουρείς

αποφασιστικά τη ζωή και τις περιουσίες των Ελλήνων πο-

λιτών με ικανή αστυνομική δύναμη και τα σύνορα με το

στρατό. Αλλως γιατί τους διατηρούμε. Αυτό είναι μέτρο

επικαιρότητας.

Οι συγκρούσεις με πέτρες και λοστούς μεταξύ Αφγανών

και Σύρων αποδεικνύουν εκείνο που ισχυριζόμασταν στο

δεύτερο μέρος αυτού του σπονδυλωτού άρθρου (φ.

926/19.3.16): Οι μετακινήσεις δυσανάλογα μεγάλων πλη-

θυμσών και μάλιστα διαφορετικών βαθμίδων και πολιτισμι-

κών αντιλήψεων συνεπιφέρουν αναπόδραστα βίαιες

συγκρούσεις μεταξύ των ετερώνυμων πληθυσμών.

Θέλω εδώ να τονίσω ότι το “μεταναστευτικό” δεν προ-

έκυψε ως απρόβλεπτη συνέπεια των πολέμων και των εμ-

φύλιων συγκρούσεων, που προκάλεσαν οι ΗΠΑ με την Ε.Ε.

Ήταν στοχευμένη και σκοπούμενη συνέπεια, στα πλαίσια

της τακτικής και της στρατηγικής τους.

Είναι αυτό που συνέβη στη βόρεια Κύπρο με τον εποικισμό

δεκάδων χιλιάδων Τούρκων, από τα βάθη της Ανατολής,

είναι αυτό που υφίσταται τώρα η Ευρώπη με την τρομοκρα-

τία και θα υποστεί ακόμη περισσότερο η Ελλάδα στο μεσο-

προσεχές μέλλον. (Το υφίσταται ήδη στη Θράκη με τις συμ-

φωνίες ανταλλαγής πληθυσμών και της συμφωνίες

διαρκών μικρών υποχωρήσεων. Οι Τουρκογενείς πληθυσμοί

της Θράκης αυξάνονται, πληθύνονται και κραταιώνονται,

ενώ αντιθέτως, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της

Ίμβρου και της Τενέδου εκδιώχθηκαν και διαλύθηκαν).

Με την εισροή λοιπόν 100 - 200 χιλιάδων Μουσουλμάνων

η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης θα μεταβληθεί σε

πλειονότητα και χάρη των “ανθρωπίνων” κ. λοιπών δικαιω-

μάτων, θα ζητήσουν, θ’ απαιτήσουν και τελικά θα πετύχουν

αρχικά αυτονομία και στη συνέχεια αποσκίρτηση από την

ελληνική επικράτεια! Αυτοί είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι. (Τα

λέει διπλωματικά, πλην σαφώς “ο προσφιλής” μου, λόγω

της εγκυρότητας της πηγής, Σερ Ρ. Cooper, στο σύγγραμμά

του). 

Πάμε, κατόπιν τούτων, σε άλλα ενδεικτικά μέτρα γενικό-

τερα και σπουδαιότερα.

1. Στα διάφορα διεθνή forum, προσπαθείς να πείσεις με επι-

χειρήματα, και υπάρχουν ατράνταχτα και από την ιστορική

παρακαταθήκη και από την τρέχουσα και οδυνηρή επικαι-

ρότητα, πως επιβάλλεται ν’ αναθεωρηθούν οι διεθνείς κα-

νόνες για το μεταναστευτικό.

Η ιδρυτική διακήρυξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε.,

για τους πρόσφυγες «διασφαλίζει σε κάθε άτομο το δι-
καίωμα να ζητήσει άσυλο [...] λόγω δικαιολογημένου φόβου
δίωξης...» κ.λπ. ακεραιότητάς του  και της ζωής του της

ίδιας, λόγω διαφόρων καταστάσεων (πολέμων κ.λπ. κοίτα

7η 12/3 τ.έ.).

Αυτή η διακήρυξη πρέπει να συμπληρωθεί με τη φράση: «Το
άσυλο παραχωρείται με την προϋπόθεση ότι θα επαναπα-
τρισθεί μόλις αποκατασταθεί η ομαλότητα, στη χώρα του»!
Βεβαίως και θα υπάρξουν εξαιρέσεις στον κανόνα, όπως

ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα υποδοχής (ένταξη

και αποδοχή του πολιτισμού της χώρας φιλοξενίας, ενσω-

μάτωση, δημιουργία οικογενειακών δεσμών, ειδική επιχει-

ρηματική και εργασιακή δραστηριότητα κ.λπ.).

2. Θα παρακολουθήσουν μαθήματα και θα μάθουν τη

γλώσσα της χώρας υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση! 

3. Θα σέβονται τον πολιτισμό, το λαό και τις κοινωνικές συ-

νήθειες της χώρας φιλοξενίας.

Αυτά ενδεικτικά, κι αν για οποιοσδήποτε λόγο δεν γίνουν

αποδεκτά να ενσωματωθούν στη διακήρυξη, να δηλωθεί ότι

θα τα εφαρμόσουμε εμείς στα πλαίσια των κυριαρχικών μας

δικαιωμάτων.

4. Τα παιδιά τους θα διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και

στα ελληνικά, την ελληνική διδακτέα ύλη, πλην των «θρη-

σκευτικών». Θα διδάσκονται όμως θρησκειολογία και απλά

διανοήματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Ισλαμική ιερατική Σύνοδος

Η θρησκευτική πίστη του καθενός, όπως και η απόρριψη

κάθε τέτοιας πίστης, είναι ανεκτή κι ως εκ τούτου σεβα-

στή, ως δικαίωμα. Όλα όμως στα πλαίσια των νόμων και

των επικρατουσών κοινωνικών συνηθειών.

Επειδή όμως τα ιερά τους κείμενα, εμπνευσμένα και

γραμμένα σε παλαιότατες εποχές, σε άλλες και για

άλλες πολιτισμικά κοινωνίες και εθνικο-κοινωνικές ανάγ-

κες και επειδή και εξαιτίας αυτών, γέμουν εσωτερικών αν-

τιφάσεων, αλλά οπωσδήποτε και αντιθέσεων με τις

σύγχρονες αντιλήψεις, θα πρέπει να επιδιωχθεί να συ-

νέλθουν ιερατικές σύνοδοι για τις ερμηνείες, τις διευθε-

τήσεις και τον εκσυγχρονισμό τους.

Το ιερατείο και οι θεολόγοι έχουν ευθύνες όταν:

- τα ιερά τους κείμενα λένε, «Σκοτώστε τους εχθρούς
σας παντού όπου τους βρίσκετε(...). Αν σας επιτεθούν
κολυμπείστε μέσ’ στο αίμα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή
που χρωστιέται στους άπιστους».

Δεν σέβεται τις γυναίκες, τις θεωρεί “χωράφια” που μπο-

ρούν οι άντρες να τα “οργώνουν” όποτε θέλουν, θεωρών-

τας τες υποδεέστερα όντα, επιβάλλουν τον

ακρωτηριασμό και τις στερούν βασικά ανθρώπινα δικαιώ-

ματα.

Ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς για να χωρέσει σ’ ένα

άρθρο. Αλλά και μόνον αυτά τα δείγματα αρκούν για ν’

αποφασίσει η διεθνής κοινότητα, επιτέλους, να τ’ αντιμε-

τωπίσει δραστικά. Κι αυτά δεν αφορούν μόνο τη μου-

σουλμανική θρησκεία. Την αφορούν ίσως περισσότερο

και μάλιστα, ορισμένες εκδοχές της.

Κατανομή των προσφύγων

Όσον αφορά την κατανομή των προσφύγων, αυτή πρέπει

να γίνει σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε

χώρας, την έκταση και τον πληθυσμό της, την πολιτιστική

ομοιομορφία (θρησκεία κ.λπ.) και βέβαια, σε συνάρτηση

και με το βαθμό ευθύνης της στη δημιουργία αυτού του

πρoβλήματος.

―――――――
1. R.Cooper: “Η διάσπαση των Εθνών”. Ποιος είναι ο Cooper το έχουμε πει·

είναι αυτός που κατευθύνει και εφαρμόζει τις πολιτικο-στρατιωτκές υποθέ-

σεις της Ε.Ε.

2. Ικέτης: Εκείνος ο καταδιωγμένος που ζητά βοήθεια.

3. ΚΟΡΑΝΙ: Κεφ. Ι 20, εδαφ. 187. 

Φυτοπροστασία αμπέλου Σελ. 6

Συμβάσεις έργων σε Λαύριο και Σα-
ρωνικό από Περιφέρεια Σελ. 7

Ο “Απόκοπος”   γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Η Ευρώπη το κοινό μας σπίτι δεν
είναι ελεύθερη”  Αννα Μπουζιάνη Σελ. 9

Φεστιβάλ Αθηνών Ηλ. Βενετσάνου Σελ. 10

Οι Ζεϊμπέκοι της Ιωνίας Φαίδρα Φραγκο-

μανώλη - Κοκκόλα Σελ. 11

Δημοπρατήσεις καντινών στα 3Β Σελ. 12

Εξ Ουσιοκρατίας & Πλουταρχισμού άρχε-

σθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Παγκόσμιο διατροφικό σκάνδαλο Σελ. 18

Εθελοντής δότης μυελού οστών Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

Προσφυγικό
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Τηλεφωνήματα δεχθήκαμε, Πέμπτη 31 Μαρτίου, ότι η

θάλασσα στη Βούλα, μπροστά στο Δημαρχείο έγινε

καφετιά και η ατμόσφαιρα μυρίζει ιδιαίτερα δύσοσμα.

Πράγματι, πήγαμε επιτόπου και διαπιστώσαμε ότι η θά-

λασσα έμοιαζε με ποτάμι, που κατεβάζει χώμα, πέτρες

και άλλα...

Τί είχε συμβεί.

Απευθυνθήκαμε στο δήμαρχο του Δήμου 3Β Γρ. Κων-

σταντέλλο, ο οποίος ήταν γνώστης και μας ενημέρωσε

ότι έχει σπάσει αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη διασταύρωση

των οδών Βασ. Παύλου και Αντιοχείας και τα νερά πέ-

φτουν στα φρεάτια των ομβρίων και από εκεί στη θά-

λασσα παρασύροντας ό,τι βρούν μπροστά τους.

Περπατήσαμε την οδό Αντιοχείας και φτάσαμε στον

“πήδακα” της ΕΥΔΑΠ.

Και η μυρωδιά;

Ο δήμαρχος, μας ενημέρωσε, ότι από καιρό έχουν ει-

δοποιήσει την ΕΥΔΑΠ πως πέφτουν λύματα στα όμ-

βρια από κάποιον κακοήθη πολίτη και περιμένουν την

ΕΥΔΑΠ, να έρθει να το σφραγίσει.

Ωστόσο η θάλασσα για άλλη μια φορά δέχθηκε λύματα

και ακατάλληλα νερά...

Αννα Μπουζιάνη

Βρώμικα νερά και λύματα στη 

θάλασσα της Βούλας 

Εντάχθηκε σε Σχέδιο Πόλης,  η «επέκταση της πό-

λεως Κορωπίου» και συγκεκριμένα οι πολεοδομικές

ενότητες 4 και 5 και τμημάτων των πολεοδομικών

ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής), με

τη δημοσίευση του ΦΕΚ 39ΑΑΠ 17/03/2016). 

Θα ακολουθήσει η  διαδικασία της  ανάρτησης για την

πράξη εφαρμογής. Πρόκειται για την επέκταση της

δυτικής και νότιας πλευράς της πόλης έκτασης 1.100

στρεμμάτων που περιλαμβάνει τις περιοχές, Άγιοι

Πάντες, Παλάτι, Βόκα, Σπιθάρια, Ντρεμάτζι, Αγ. Πέ-

τρος, Λιαγκισίριζα, Λιούτσα, Τόχι.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, στο Άρθρο 1 αναφέρεται :

«εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο…με τον καθορι-
σμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων,
χώρου παιδικής χαράς, δημοτικού σχολείου, νηπια-

γωγείου, στάθμευσης, δημοτικού σχολείου, νηπιαγω-
γείου, χώρων πρασίνου, πολιτιστικών λειτουργιών,

παιδικού σταθμού, γυμνασίου−λυκείου, αθλητικών
δραστηριοτήτων, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαί-
νονται στα έντεκα(11) σχετικά πρωτότυπα διαγράμ-
ματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρ-
μογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την
5074/2016 πράξη του». 

Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής είναι δυ-

νατή η έκδοση οικοδομικών αδειών δόμησης μετά

από την αποδέσμευση των Κοινοχρήστων Τμημάτων

του Σχεδίου. 

Η δημοσίευση της 17ης Μαρτίου 2016 έγινε στις

21.3.2016 οπότε μπήκε στη θυρίδα του ΦΕΚ και αναρ-

τήθηκε στο διαδίκτυο. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, θα ζήσει την εμπει-

ρία της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης off road τριάθλου

XTERRA, που θα διεξαχθεί, στις 7 Μαΐου, προσκαλώντας

ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών και

δυνατοτήτων, να «Ζήσουν Περισσότερα». 

Το XTERRA Greece Championship, αποτελεί μέρος του Ευ-

ρωπαϊκού και Παγκοσμίου Πρωταθλήματος XTERRA, που

διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Χαβάη και θα πραγματοποι-

ηθεί για 4η συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, από την

XTERRA Greece, αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ειδικότερα τον

Ο.Α.Π.Π.Α. και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Τριάθλου. Παράλληλα με την φετινή διοργάνωση του

XTERRA Greece Championship, θα διεξαχθεί και το Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα Cross Triathlon.

Ο Δήμος 3Β αποτελεί ιδανική τοποθεσία διεξαγωγής αγώ-

νων τριάθλου, υψηλού επιπέδου, δεδομένου του απαράμιλ-

λου φυσικού τοπίου, των μοναδικών ακτών του και της

πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης.

Το XTERRA off road triathlon συνδυάζει την κολύμβηση με

την ορεινή ποδηλασία και το ορεινό τρέξιμο.

Οι δύο καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης αφορούν στη

δυνατότητα που παρέχεται να συμμετέχουν ομάδες σκυ-

ταλοδρομίας και στις 2 αποστάσεις.

Ο Δήμαρχος 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Φι-
λοδοξούμε η αθλητική αυτή διοργάνωση, με πολύ μεγάλη
απήχηση διεθνώς, να βρει στο Δήμο μας τον ιδανικό τόπο

για να φιλοξενηθεί και να κάνει πραγματικότητα το σύν-
θημα της «Ζήσε Περισσότερα», δίνοντας την δυνατότητα
σε αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ζήσουν
την εμπειρία της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης».

Tο XTERRA Greece Championship

στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
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Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ταινία δράσης «Batman V Superman: Η
Αυγή της δικαιοσύνης» και συνεχίζεται η απολαυστική

ταινία κινουμένων σχεδίων  «KUNG FU PANDA 3», (μετα-

γλωττισμένη)

Προβολές έως Τετάρτη 6 Απριλίου.

«KUNG FU PANDA 3» (μεταγλωττισμένη), θα προ-

βληθεί την Κυριακή 27/3, στις  5.30 μ.μ.

Όταν ο για χρόνια χαμένος πατέρας του Πο, ξαφνικά επανεμφα-
νίζεται, οι δυο τους ταξιδεύουν σε έναν μυστικό παράδεισο, όπου
κατοικούν αρκουδάκια «panda», για να συναντήσουν δεκάδες ξε-
καρδιστικούς χαρακτήρες. Όμως, όταν ο υπερφυσικός κακός Κάι,
αρχίζει να σαρώνει την Κίνα, νικώντας όλους τους πολεμιστές
κουνγκ-φου, ο Πο πρέπει να κάνει το αδύνατο: να εκπαιδεύσει
όλους τους αδέξιους και αραχτούς συντρόφους του, για να γίνουν
η απόλυτη συμμορία Kung Fu Panda!

«Batman V Superman: Η Αυγή της δικαιοσύνης»
Προβολές: 6.30 μ.μ. και 9 μ.μ.

Προβολές έως Τετάρτη 30 Μαρτίου

Σκηνοθεσία: Ζακ Σνάιντερ
Ο Ζακ Σνάιντερ, σκηνοθέτης των «300» και του «Ανθρώπου από
Ατσάλι», αναλαμβάνει το πιο φιλόδοξο - μέχρι σήμερα - project,
στην ιστορία των υπερηρώων της DC Comics, την κινηματογρα-
φική συνάντηση των Μπάτμαν και Σούπερμαν, των πιο γνωστών
και πιο δημοφιλών σούπερ ηρώων στην ιστορία των κόμικς. Ο
Χένρι Καβίλ φοράει για δεύτερη φορά τη στολή του Σούπερμαν
(Κλαρκ Κεντ), ενώ ο Μπεν Άφλεκ, βραβευμένος με Όσκαρ για το
«Επιχείρηση: Argo», αναλαμβάνει τον πιο απαιτητικό ρόλο της κα-
ριέρας του, αυτόν του Μπρους Γουέιν/Μπάτμαν.

Γενική είσοδος: 7 ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με

7 ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ\ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

Κινηματογραφικές προβολές στο Μαρκόπουλο

«Αγγελική»
Το έργο βασίζεται στην αληθινή ιστορία

της Αγγελικής Ματθαίου

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν το πε-

ρασμένο καλοκαίρι στην Κρήτη, οι Killing the Fly φέρ-

νουν την «Αγγελική» στο Δώμα του Θεάτρου του

Νέου Κόσμου από Τετάρτη έως Κυριακή, με πρεμιέρα

την Παρασκευή 8 Απριλίου.

Η ομάδα Killing the Fly αποτελείται από τους Robin

Beer και Κατερίνα Δαμβόγλου. Με θεατρικές σπουδές

και μεταπτυχιακούς κύκλους στο σωματικό θέατρο

στην Ελλάδα και την Αγγλία, εκπαιδεύτηκαν και οι δυο

στις θεατρικές αρχές του Jacques Lecoq στη σχολή

LISPA. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους,

έχουν συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες

στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως με τον Simon McBurney,

το Blind Summit Theatre και τους Theatre Rites, ενώ

το 2014 αποφάσισαν να φέρουν την ξεχωριστή εμπει-

ρία τους πάνω στο σωματικό θέατρο στην Ελλάδα.
Στην παράστασή τους «Αγγελική», οι Killing the Fly στή-

νουν μια παράσταση σωματικού θεάτρου που μιλά για το

σημαντικότερο ζήτημα των καιρών μας, την προσφυγιά.

Το έργο βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Αγγελικής

Ματθαίου, όπως η ίδια την περιέγραψε σε γράμμα της

που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες. Το προσφυγικό της

ταξίδι ξεκινά το 1922 από το σπίτι της στις Νέες Φώκαιες

της Σμύρνης, όταν η ηρωίδα ήταν μόλις 6 ετών. Με την

Καταστροφή της Σμύρνης η οικογένειά της αιχμαλωτίζε-

ται και ξεκινά ένα πολύχρονο οδοιπορικό προς τα ενδό-

τερα της Τουρκίας στη διάρκεια του οποίου χάνει όλη της

την οικογένεια και απομένει ολομόναχη. Έπειτα από χρό-

νια καταλήγει στην Αθήνα και τέλος στο Ρέθυμνο. Με την

προσωπική της ιστορία, η Αγγελική θέτει ξανά το ερώ-

τημα «Τί εστί Εθνική Ταυτότητα; Τί εστί Έθνος;».

Η παράσταση είναι ένα μελόδραμα για τρεις ηθοποιούς,

οι οποίοι επιχειρούν με απλά μέσα να μεταφέρουν επί

σκηνής το ταξίδι της ζωής της Αγγελικής, ξεκινώντας από

το σώμα και με απόλυτο σεβασμό στο ρυθμό και το χώρο. 

Παίζουν οι ηθοποιοί Κατερίνα Δαμβόγλου, Robin Beer και

Γιάννης Κουκουράκης.

Θέατρο Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7, Αθήνα 117 43

Τηλέφωνο: 21 0921 2900

Τζωρτζινα Καλέργη

Αφιέρωμα στο
Σταύρο Ξαρχάκο

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκού-

ριζα - Λαγονησίου” οργανώνει μουσική βραδιά

“αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο”, το Σάββατο 2

Απριλίου στις 8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Σαρωνικού, στα Καλύβια.

Συμμετέχει η Χορωδία του Συλλόγου. Διδασκαλία

και διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας ο Αιμίλιος

Γιαννακόπουλος. Απαγγελίες: Γιώργος Πετρινόλης,

Τασία Βαλλαχή

Είσοδος ελεύθερη, με δυνατότητα συλλογής τρο-

φίμων και ειδών υγιεινής για το Κέντρο Προσφύγων

στο Λαύριο.

«Κριτική της Πλατωνικής
πολιτείας από τον 

Αριστοτέλη» 

Ο Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού

και καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης θα

δώσει διάλεξη, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και ώρα

19.00 στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Πλα-

τεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα) 

με θέμα: «Κριτική της Πλατωνικής πολιτείας από τον
Αριστοτέλη» 
Υπεύθυνος οργάνωσης:
Πέτρος Ιωαννίδης, Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ

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

Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892

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

Είσοδος Ελεύθερη

«Όνειρο 

καλοκαιρινής 

νύχτας»

Ο λαογραφικός Όμιλος Σε-

μέλη, παρουσιάζει τη θεα-

τρική παράσταση “Όνειρο
καλοκαιρινής νύχτας”, το

Σάββατο και την Κυριακή 2 &

3 Απριλίου στις 9 το βράδυ,

στο θέατρο του Δημοτικού

Σχολείου Βάρης (Αττιδος 7

Βάρη).

H είσοδος είναι ελεύθερη.
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Nebraska

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει την

Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 και ώρα 21:00 την προβολή της

ταινίας Nebraska

         Είσοδος-Εισφορά 3€

Ο Γούντι πιστεύει ότι κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια.
Η γυναίκα του δεν ήξερε καν ότι ήθελε να γίνει πλούσιος.
Ο γιος του δε μπορεί να τον πείσει ότι εξαπατήθηκε. Μαζί
θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι για να διεκδικήσουν τα κέρδη...
Αμερικανική ασπρόμαυρη κοινωνική ταινία του 2013 που

διαρκεί 115 λεπτά.

Πρωταγωνιστές : Bruce Dern, Will Forte, June Squibb

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

«Επί σωτηρία της Αληθείας»

Η “Ανοιχτή Τέχνη, σεμινάρια-διαλέξεις-δράσεις για τις τέ-

χνες και τον πολιτισμό” καλεί στην τελευταία διάλεξη του

πρώτου κύκλου του 2016.

Ομιλητής ο Βασίλης Κύρκος, ομότιμος καθηγητής φιλοσο-

φίας των Πανεπιστημίων  Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Ιωαννίνων, και

μεταφραστής του συνόλου των Προσωκρατικών φιλοσόφων

κατά την  μνημειώδη έκδοση των  Ντιλς-Κρανζ.

Θέμα: «Επί σωτηρία της Αληθείας» (Ηθικ. Νικ. Α6,1906,α14)

«Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφερόμενος» 
Είσοδος Ελεύθερη

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.  

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί: Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ώρα: 19:30 στην “Ανοιχτή Τέχνη” Φιλελλήνων & Ναυάρ-

χου Νικοδήμου 2, Σύνταγμα

Για κρατήσεις τηλεφωνείτε στην Ανοιχτή Τέχνη:  210 32

27 188 ή δηλώστε συμμετοχή: info@anoixtitexni.gr

Ξενάγηση στο

Βυζαντινό Μουσείο
H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στο Βυζαν-

τινό Μουσείο την Κυριακή 10 Απριλίου.

Το βυζαντινό μουσείο μας δίνει την ευκαιρία με τον με-

γάλο αριθμό εκθεμάτων που  φιλοξενεί (περίπου 25.000)

να μιλήσουμε για την εμφάνιση και την εξέλιξη του χρι-

στιανισμού στη Βυζαντινή αυτοκρατορία και την καλλιτε-

χνική δημιουργία που τη συνοδεύει. Η συνάντηση θα είναι

στις 11 το πρωί μπροστά στο Βυζαντινό Μουσείο Βασ.

Σοφίας 22, κοντά στο μετρό Ευαγγελισμός

“Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες“

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας οργανώνει την

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 εκδήλωσή του με θέμα: “Ηπει-
ρώτες Εθνικοί Ευεργέτες“
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Πέτρος Θανόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέ-

σμου Ηπειρωτών Νοτίων Προαστείων “Ο Ρόβας“

Κωνσταντίνος  Σουλιώτης,  Καθηγητής – Συγγραφέας

Θα γίνει Προβολή της 40λεπτης ομιλίας του Σπύρου Ερ-

γολάβου, Καθηγητή – Ερευνητή - Συγγραφέα

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα 

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

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

Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται καφές,

τσάϊ ή αναψυκτικά.

Το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Ήχου,

Μουσικής και Λόγου (Ε.Κ.Ε.Ι.Μ.),  ο

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλιτισμού

και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

(Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και η Εκπαιδευτική

Ενωση συνδιοργανώνουμε  στις 9 και

10 Απριλίου 2016 στο Αμφιθέατρο

«Αντώνης Τρίτσης» του

Πνευματικού Κέντρου του

Δήμου Αθηναίων Διημερίδα

με θέμα: «Εξερευνώντας τις
ευεργετικές επιδράσεις του
ήχου και της μουσικής ». 

Η πρωτοβουλία για τη διορ-

γάνωση διημερίδας αποσκο-

πεί στην προσέγγιση των

ατόμων με ειδικές και σύνθε-

τες ανάγκες, με στόχο τη βελτίωση

της ποιότητας ζωής τους και απευθύ-

νεται σε εκπαιδευτικούς, μουσικούς,

μουσικοθεραπευτές, ηθοποιούς, δρα-

ματοθεραπευτές, λειτουργούς ψυχι-

κής υγείας, γιατρούς, και άλλες

συναφείς ειδικότητες.

Σήμερα, που - ίσως πιο πολύ από ποτέ

- γίνεται αντιληπτή η αλληλεξάρτηση

της ανθρώπινης φύσης με το εξωτε-

ρικό περιβάλλον, η άρρηκτη σύνδεση

του λόγου και της δράσης με τη

μορφή αιτίου - αιτιατού, η συνειδητή

εσωτερίκευση των εξωτερικών ερεθι-

σμάτων ως εγγενών στοιχείων όλων

των ζωντανών οργανισμών, ο άνθρω-

πος καθίσταται πλέον, όχι μόνο δέ-

κτης αλλά και συμμέτοχος. Ως εκ

τούτου, το διαχρονικό ενδιαφέρον για

την πολυδιάστατη και ευεργετική επί-

δραση του ήχου μέσω των διαφόρων

μορφών εκδήλωσης και έκφρασης, αυ-

ξάνεται, προσελκύοντας ερευνητές

από διαφορετικούς τομείς και οδη-

γώντας, πολλές φορές, στη σύγκλιση

των τεχνών και των επιστημών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Κ.Ε.Ι.Μ. Αστική

μή Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελληνικό

Κέντρο Ερευνών Ηχου Μουσικής &

Λόγου, ιδρύθηκε προκειμένου

να συμβάλει στην έρευνα και

τη βελτίωση των μέσων αυτών,

έχοντας ως σκοπούς:

α) τη διερεύνηση της χρησιμό-

τητας του ήχου της Ελληνικής

και Ευρωπαϊκής Μουσικής

β) τη λειτουργία θεματικής βι-

βλιοθήκης και τράπεζας πληρο-

φοριών και βιβλίων που

αφορούν στις ανωτέρω δράσεις

γ) τη διοργάνωση εκθέσεων, ημερί-

δων, σεμιναρίων και εν γένει εκδηλώ-

σεων για την προώθηση του

επιστημονικού διαλόγου για τις ιδιότη-

τες του ήχου και

δ) το πρώτο Ωδείο ΑμεΑ στην Ελλάδα.

«Εξερευνώντας τις  ευεργετικές επιδράσεις
του ήχου και της μουσικής»

Το Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

(ΚΠΙΣΝ) πλησιάζει στην ολο-

κλήρωσή του και το εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα «Ταξίδι προς

το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος» συνεχίζε-

ται για τρίτη χρονιά με δρά-

σεις και εκδηλώσεις που θα

μεταφέρουν το μήνυμα του

ΚΠΙΣΝ σε ακόμα περισσότε-

ρους πολίτες, σε ολόκληρη

την Ελλάδα. Στόχος του προ-

γράμματος είναι η γνωριμία

του κοινού, και κυρίως της

νέας γενιάς, με τη φιλοσο-

φία, τους σκοπούς και τις

δράσεις του ΚΠΙΣΝ, τονίζον-

τας τη σημασία της ελεύθε-

ρης πρόσβασης όλων των

ανθρώπων στην τέχνη, την

παιδεία και τον περιβαλλον-

τικό πολιτισμό. Έχοντας

πλέον, ολοκληρώσει μια δια-

δρομή δύο ετών, το «Ταξίδι

προς το ΚΠΙΣΝ» εγκαινιάζει

ένα νέο κύκλο στην έως τώρα

πορεία του, και ετοιμάζεται

να επισκεφθεί, κατά την πε-

ρίοδο Απρίλιος – Μάιος 2016,

87 Δημόσιες και Δημοτικές

βιβλιοθήκες σε όλη την Ελ-

λάδα παρουσιάζοντας το

πρόγραμμα «Συλλέγω Εμπει-

ρίες», και 14 Δήμους εντός

Αττικής, προτείνοντας επι-

πλέον τις παραστάσεις της

«Όπερας της Βαλίτσας» και

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

«Επόμενη Στάση: ‘Οπερα!»,

προσκαλώντας έτσι το κοινό

να γνωρίσει τον πολύπλευρο

χαρακτήρα του ΚΠΙΣΝ. Ειδι-

κότερα, για τον ΔΗΜΟ ΚΡΩ-

ΠΙΑΣ, το πρόγραμμα θα

περιλαμβάνει τις εξής εκδη-

λώσεις, που θα πραγματοποι-

ηθούν στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ:

1) Γιορτή για τα παιδιά και την

ανάγνωση «Συλλέγω Εμπει-
ρίες» από το Future Library

σε συνεργασία με την Εθνική

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

(ΕΒΕ):  Στο μέλλον θα συνε-

χίσουμε να διαβάζουμε αν

διαθέτουμε έμπειρους ανα-

γνώστες. Με αφορμή την

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βι-

βλίου στις 2 Απριλίου προτεί-

νουμε στους μελλοντικούς

ενήλικους αναγνώστες βιβλία

και αναγνωστικές εμπειρίες,

που θα αναδείξουν την από-

λαυση της ανάγνωσης.

Σάββατο 2 Απριλίου 2016 

10:30 – 12:30 Συλλέγω εμπει-

ρίες με τα Υλικά: Εργαστήριο

κολάζ παρέα με τον ζωγράφο

Ανρί Ματίς (για παιδιά 5 – 12

ετών)

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

10:00 – 12:00 Συλλέγω εμπει-

ρίες με το Φως: Η απόλαυση

να διαβάζεις στο σκοτάδι, με

την Δ’ τάξη του 5ου Δημοτι-

κού Σχολείου Κορωπίου.

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

10:00 – 12:00 Συλλέγω εμπει-

ρίες με την Συλλογή: Η ποί-

ηση στη βιβλιοθήκη, με την Δ’

τάξη του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Κορωπίου

Παρασκευή 8 Απριλίου 

10:00 – 12:00 Συλλέγω εμπει-

ρίες με την Θέα : Όταν  ένα

βιβλίο μιλάει για ένα άλλο, με

την Γ’ τάξη του 3ου Δημοτι-

κού Σχολείου Κορωπίου.

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

10:00 – 12:00 Συλλέγω εμπει-

ρίες με την Κλίμακα : Μικραί-

νοντας και μεγαλώνοντας

μέσα στα βιβλία, με την ΣΤ’

τάξη του 2ου Δημοτικού Σχο-

λείου Κορωπίου.

2) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

για παιδιά 10 – 12 ετών «Επό-

μενη στάση: Όπερα!»: 

Κυριακή 15 Μαΐου 2016

11:00 – 13:00 Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Κορωπίου, για  παι-

διά 10 – 12 ετών

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ  ΠΡΟΤΕ-

ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

«Ας ερχόσουν για λίγο»

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Βούλας, πάει

θέατρο, τη Δευτέρα 4 Απριλίου, στο έργο “Ας ερχόσουν
για λίγο», στο θέατρο “Ελληνικός κόσμος”.
Διαρκεια : 180 '

Σκηνοθ.:Δ. Μαλισσόβας

Ερμηνεύουν: Γ. Μπέζος, Τ. Τρύπη, Ευρυδίκη, Β. Κου-

ρούπη. Μουσ. δ/νση: Γ. Παπαζαχαριάκης. Σκην.: Αρ. Μου-

στάκα. Κοστ.: Χρ. Πανοπούλου. 

Η αναχώρηση γίνεται στις 18.15 από την πλατεία Αλσους

στον Αγιο Νεκτάριο. Η τιμή μαζί με το πούλμαν είναι 21€.

Πληροφοριες Αμπατζογλου Κυριακος  6937120050΄-

6938209798

«Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
Συμμετέχει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κρωπίας
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Σούπερ μάρκετ έχει ξεκινήσει και λει-

τουργεί στην οδό Σωκράτους και πλα-

τεία Μπακογιάννη, σε μια καθαρά

οικιστική περιοχή, που όπως μας κα-

ταγγέλουν κάτοικοι και επαγγελματίες

της περιοχής  είναι παράνομο, προ-

σκομίζοντάς μας σωρεία εγγράφων,

που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό τους.

Να τονίζουμε εκ προοιμίου ότι, στις

δύσκολες οικονομικά εποχές που

ζούμε, δεν έχουμε τη διάθεση να “κυ-

νηγήσουμε” λειτουργούσες επιχειρή-

σεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι

πρέπει να εκμεταλλευτεί ο οποιοσδή-

ποτε την ευκαιρία να λειτουργεί ενάν-

τια στους νόμους.

Επίσης σημειώνουμε ότι θα δημοσιεύ-

σουμε ευχαρίστως την απάντηση του

Δήμου 3Β, καθώς και των ενδιαφερο-

μένων (ιδιοκτήτη του ακινήτου και του

επιχειρηματία).

Συγκεκριμένα από έγγραφο του ίδιου

του Δήμου 3Β της 17ης Ιουλίου 2015

(αρ. πρωτ. 1684), συνάγονται συμπε-

ρασματικά, μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Με το διάταγμα τροποποίησης όρων

δομήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου

Βούλας (ΦΕΚ 44Δ/1973), η επιτρεπό-

μενη χρήση του επίμαχου οικοδομικού

τετραγώνου (Ο.Τ.) 50, όπου λειτουρ-

γεί το εν λόγω Σούπερ Μάρκετ, είναι

“κατοικίας”.

2. Ότι οι ανακλήσεις των παράνομων

Διοικητικών πράξεων είναι πάντοτε

δυνατές, εφ’ όσον εκδόθηκαν κατά πα-

ράβαση του νόμου. Για τις τυχόν εξαι-

ρέσεις, τις ...εξαιρεί, «...αν συντρέ-
χουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
(...) ή αν η διοίκηση παρασύρθηκε στην
έκδοσή τους, από απατηλή ενέργεια
αυτού που ωφελήθηκε».
3. Η ίδια η υπηρεσία δόμησης στα συμ-

περάσματά της εκφράζει την άποψη

ότι η οικοδομική άδεια που είχε εκδο-

θεί το 2007 και αφορούσε την “ανέ-

γερση Νέας Τριόροφης Οικοδομής

Καταστημάτων με υπόγειο και Δώμα”

για την επίμαχη επιχείρηση και το κτί-

σμα, «Δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι και

σήμερα (17/7/2015) με συνέπεια να

μην έχουν δημιουργηθεί καλόπιστα

εμπράγματα δικαιώματα υπέρ τρίτων».

Εκτός αυτών των ολίγων που επιλέ-

ξαμε, να θυμίσουμε ότι η Βούλα, με

διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου

Επικρατείας έχει χαρακτηριστεί ως

“αποκλειστικής κατοικίας”, εκτός συγ-

κεκριμένων περιοχών (κεντρική πλα-

τεία κ.λπ.) - ορισμό με τον οποίο

προσωπικά διαφωνούμε, όπως και για

τους λόγους που έχουμε εκθέσει στο

παρελθόν και κυρίως διότι, με το

ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, η ηπιό-

τερη κατηγορία χρήσης είναι της αμι-

γούς κατοικίας, αλλά η γνώμη μας δεν

υπερισχύει, βεβαίως.

Όπως και να ‘χει όμως, και στην αμιγή

κατοικία, δεν επιτρέπονται υπεραγο-

ρές (σούπερ μάρκετ) και πολυκατα-

στήματα.

Πάντως, ένας εκ των ενδιαφερομένων

έχει προσφύγει ήδη από τον Νοέμβριο

του 2015, ενώπιον του Τριμελούς Δι-

οικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με

9σέλιδη αίτηση, κατά του Δήμου 3Β,

προβάλλοντας σοβαρούς και στιβα-

ρούς ισχυρισμούς, αναφερόμενος

τόσο στο ιστορικό της υπόθεσης, που

καταδεικνύει σαφή μεθόδευση υπερ-

βάσεως της νομιμότητας, όσο και στο

διαδικαστικό, επικαλούμενος τη ...νο-

μιμότητα! 

Παράξενα πράγματα...

Κ.Βενετσάνος

Διαμαρτυρίες για το Σούπερ

Μάρκετ στη Βούλα

«ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΜΠΕΛΟΥ»

Σεμινάριο στην Κερατέα

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κε-

ρατέας», στοχεύοντας στην αναβάθμιση της γνώσης και

στην εκπαίδευση του αγροτικού

πληθυσμού της περιοχής διοργα-

νώνουν σεμινάριο με θέμα: «Λί-
πανση και φυτοπροστασία
αμπέλου», το Σάββατο 2 Απρι-

λίου 2016 και ώρα 7:30 μ.μ. στην

αίθουσα της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ»

(Λ. Αθηνών  –  Σουνίου 55,  Κεν-

τρική πλατεία Κερατέας) 

Ομιλητές θα είναι  οι: Σαμούτης Θεόδωρος - ΜSc Γεωπό-

νος και η Λεβέντη Γρηγορία -  MSc Γεωπόνος και στόχος

του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των αγροτών για τους

παράγοντες που επηρεάζουν την ορθολογική λίπανση

των αμπελώνων καθώς  και για τις κυριότερες ασθένειες

με έμφαση στην αναγνώριση των συμπτωμάτων και στη

στοχευμένη θεραπεία τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Επιμέλεια του σεμιναρίου  Παναγιώτης Αθανασίου.

To σεμινάριο διεξάγεται με την στήριξη της: 

Μυλωνάς μικροοικονομία – MYLONAS WINERY

Εκλογές ανάδειξης Προέδρου,

Μελών ΔΗΜ.Τ.Ο. και Συνέδρων

Νέας Δημοκρατίας

Την Κυριακή 3 Απριλίου, από 10:00 μέχρι 19:00 στο ισό-

γειο του Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

(Λεωφ. Καραμανλή 18, Βούλα) θα διεξαχθούν οι εκλογές

για ανάδειξη Προέδρου, Μελών ΔΗΜ.Τ.Ο. και Συνέδρων

για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Δικαίωμα να ψηφίσουν, έχουν όλοι όσοι ψήφισαν στις

εσωκομματικές εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου 2015, για

την ανάδειξη Προέδρου, καθώς και όσοι επαναβεβαίωσαν

την εγγραφή τους, μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016.

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο (φ.927) για την επέ-

κταση του γηπέδου και οικοδόμηση κτιριακών εγκαταστά-

σεων στο “πρόχειρο” γήπεδο της Βούλας, που αποφάσισε

το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β και το κοινοποίησε με δικα-

στικό αντιπρόσωπο στους όμορους κατοίκους για να λά-

βουν γνώση.

Σημειώναμε ότι έχουν κατατεθεί ενστάσεις και περιμένουν

το Δήμο να τους καλέσει.

Ο χώρος είναι χαραkτηρισμένος “πράσινο” και το γήπεδο

ήταν μια “προχειρη” λύση, από το 1960!

Βολεύτηκαν όμως οι κατά καιρούς Δημοτικές αρχές και δεν

μετκαινήθηκε ποτέ.

Για το θέμα κατέθεσε ερώτηση ο δημοτικός σύμβουλος και

επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγ-

κας στη δημοτική συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου, ο οποίος

ενημερώθηκε από έντυπο που μοιράστηκε σε όλους τους

συμβούλους πριν τη συνεδρίαση.

Ανέφερε μάλιστα ότι καλόν είναι στη διαβούλευση που

έχετε ανακοινώσει να συζητηθεί το πού και πώς μπορούν

να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις τέτοιες που

να ικανοποιούν τους πάντες και να μην επιβαρύνουν το πε-

ριβάλλον, και να γίνουν σε σωστές βάσεις, γιατί αλλιώς

πάντα θα δημιουργείται ένα θέμα...

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος απάντησε ότι ήδη έχει

προκαλέσει συνάντηση-συζήτηση τη Δευτέρα 4 Απριλίου

στις 7.μ. στο Δημαρχείο, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά:

Μπορεί να έχουμε κάνει και λάθη.

Είπε όμως και άλλα όπως: «Επ’ ουδενί δεν ασπάζομαι αν-
τικοινωνικές συμπεριφορές ή αρθρογραφίες, οι οποίες
έχουν να κάνουν με το ότι σ’ αυτή την πόλη δεν πρέπει να
γίνει ποτέ τίποτα, αυτή τη λογική εγώ προσωπικά δεν
μπορώ να την υιοθετήσω.
Έχω μιλήσει με αρκετούς κατοίκους της περιοχής, υπάρχει
απίστευτη παραφιλολογία, υπάρχει απίστευτη σπέκουλα
και ελάτε κι εσείς εδώ τη Δευτέρα (4/4, 7μ.μ.) να ακούσετε
κι εσείς. Δεν γίνεται καμμία υπερβολή, δεν τροποποιείται
τίποτα το επίμαχο, απλά φωνάζουν πολύ κάποιοι συγκεκρι-
μένοι που φωνάζουν διαρκώς γιατί εκεί δεν θέλουν να
υπάρχει αθλητικό κέντρο.
Αν πάμε στη λογική τους, εδώ έχουνε πρόβλημα με τους
προβολείς! Κάποιοι εκ των περιοίκων έχουν πρόβλημα· το
θεωρούν φωτορύπανση(σ.σ. αλήθεια δεν είναι;;). Αλλά εκεί
μεταξύ του να περνάει καλά και να μην έχει φωτορύπανση
ο γείτονας και να έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται εκεί
μέσα 1500 παιδιά, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πιο κοι-

νωνικά εύληπτο». 
Διαβεβαίωσε ακόμη όσον αφορά το αθλητικό κέντρο ότι

«δεν αλλάζει τίποτα, δεν γίνεται καμμία υπέρβαση και  δεν
πρόκειται η παρέμβασή μας να φέρει κι άλλο κόσμο στην
περιοχή». 
Στην πρόσκλησή του σημειώνει: «Η προγραμματισμένη
ανάπλαση αφορά την αναβάθμιση των αθλητικών εγκατα-
στάσεων, προκειμένου να μπορούν να αθλούνται εκεί τα
παιδιά της πόλης με ασφάλεια. Για να περαιωθούν οι εργα-
σίες, απαιτείται τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου η
οποία, μαζί με τις εργασίες, έχει εγκριθεί ήδη από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο.
Μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, το επόμενο βήμα είναι μια
ουσιώδης συζήτηση με τους κατοίκους και τους φορείς της
πόλης, όπως άλλωστε κάνει η Δημοτική Αρχή για όλα τα
σημαντικά θέματα, προκειμένου να βρεθεί μια κοινώς απο-
δεκτή λύση που θα ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους,
αθλούμενους και κατοίκους.

Για τον λόγο αυτόν, η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων
είναι σημαντική στη συζήτηση που θα διεξαχθεί».

σ.σ. Είναι πράγματι σημαντικό να παρευρεθούν οι κάτοικοι

στη συζήτηση και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Διαβούλευση για την ανάπλαση του γηπέδου στη Βούλα
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Η υπηρεσία Καθαριότητας

Παλλήνης ενημερώνει

τους δημότες
Με στόχο μια πόλη καθαρή που θα εξασφαλίζει υψηλή

ποιότητα ζωής και υγιεινή  στη καθημερινότητα των δη-

μοτών, με βελτιωμένη την αισθητική εικόνα για τους κα-

τοίκους της αλλά και για τους διερχόμενους και τους

επισκέπτες, ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει ακόμα πιο εν-

τατικά την πολυμέτωπη εκστρατεία καθαριότητας σε όλο

το εύρος της. 

Η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης προ-

χωρά στην απολύμανση του περιβάλλοντα χώρου των

κάδων απορριμμάτων, για την ενίσχυση της ουσιαστι-

κής, αλλά και της αναβάθμισης της καθαριότητας και της

δημόσιας υγιεινής.

Η εικόνα της πόλης μας, αλλά και η βελτιστοποίηση των

παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας αποτελεί την

πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, όπως επί-

σης να προστατεύεται η υγεία των δημοτών.

Για να το πετύχουμε αυτό κρίνεται ως υψίστης σημασίας

η συνεργασία των κατοίκων του Δήμου Παλλήνης, προ-

κειμένου να διατηρηθεί η πόλη καθαρή.

Τι οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες: 
- Τοποθετούμε τα απορρίμματα στους κάδους νωρίς το

πρωί την ίδια ημέρα ή την παραμονή της διέλευσης του

απορριμματοφόρου 

- Κλείνουμε το καπάκι του κάδου

- Συσκευάζουμε τα απορρίμματα

- Διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα τοποθε-

τούμε στους ανάλογους κάδους

- Μεριμνούμε για την καθαριότητα του τμήματος των

πεζοδρομίων που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία μας

- Δεν μετακινούμε τους κάδους από τις προγραμματι-

σμένες θέσεις τους

Η υπηρεσία Καθαριότητας ενημερώνει ότι: η αποκομιδή

των απορριμμάτων σταματά το απόγευμα της Παρα-

σκευής και τα απορριμματοφόρα ξεκινούν και πάλι τα

δρομολόγια της εβδομάδας: ξημερώματα της Δευτέρας.

Θερμή παράκληση στους δημότες, να μην βγάζουν τα

σκουπίδια τους από το απόγευμα της Παρασκευής και

έως τα ξημερώματα της Δευτέρας. 

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας ενημερώνει για

τα Κτηματολογικά διαγράμματα
Ξεκίνησε από την Τρίτη 1 Μαρτίου

2016, η Ανάρτηση των Κτηματολογι-

κών Στοιχείων στο Δήμο Κρωπίας.

Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες

ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατό-

τητα να ελέγξουν την καταγραφή των

ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν

τυχόν σφάλματα. Όμως παρά πολλοί

κάτοικοι δεν έχουν ακόμα λάβει ταχυ-

δρομικώς αποσπάσματα από τους Κτη-

ματολογικούς Πίνακες και τα

Διαγράμματα. Επιπλέον, πολλές απο-

ρίες και ερωτηματικά προκάλεσε η δή-

λωση τεκμηρίου κυριότητας της

Διεύθυνσης Δασών μέσω της Αποκεν-

τρωμένης Διοίκησης Αττικής στην

ΕΚΧΑ Α.Ε. η οποία,  φαίνεται ότι δημι-

ουργεί πολλά προβλήματα στη διαδι-

κασία ορθής κτηματογράφησης και

επιφέρει ταλαιπωρία σε πολίτες και

ομάδες επαγγελματιών που παρέχουν

υπηρεσίες υποστήριξης, αλλά και στο

Δήμο Κρωπίας, και όλα αυτά, όταν

ταυτόχρονα δεν έχουν οριστικοποι-

ηθεί οι δασικοί χάρτες. 

Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν  το δή-

μαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση να

πάρει την πρωτοβουλία μιας ενημερω-

τικής συνάντησης των Μηχανικών, Δι-

κηγόρων και Συμβολαιογράφων του

Κορωπίου, με πολυπληθή αντιπροσω-

πεία νομικών και τεχνικών στελεχών

της Κτηματογράφησης, (Ανδρεαδάκη,

Ιωαννίδου, Χατζηφώτη, Γ.Αντωνό-

πουλο, Κλεφτάκη), εκπροσώπων της

Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το

έργο και με την  παρουσία της υποθη-

κοφύλακα Κορωπίου  Μαρουλάκη. Την

συνάντηση διηύθυνε ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης. 

Από τη συνάντηση προέκυψαν, μεταξύ

άλλων, τα παρακάτω  που ενδιαφέ-

ρουν τους πολίτες: 

• Όσοι πολίτες δεν έχουν ακόμα λάβει

ταχυδρομικώς αποσπάσματα από

τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα

Διαγράμματα πρέπει άμεσα να προ-

σέλθουν είτε στο Γραφείο Κτηματο-

γράφησης στο Κορωπί ή και

ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

του Κτηματολογίου www.ktimatolo-

gio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υπενθυμίζε-

ται ότι ηλεκτρονικά επίσης υποστηρί-

ζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης

προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδι-

κής εφαρμογής Ανάρτηση στην ενό-

τητα «Κτηματογράφηση» του portal. 

• Η διαδικασία της Κτηματογράφησης

δεν είναι διαδικασία επίλυσης ιδιοκτη-

σιακού, αλλά ελέγχου της νομιμότη-

τας στοιχείων κυριότητας. Κάθε

έγγραφο που πιστοποιεί κυριότητα,

ιδιώτη, δημοσίου ή Ο.Τ.Α, τελεσίδικη

δικαστική απόφαση κ.α. πρέπει να κα-

τατεθεί. Κάθε ακίνητο ή γεωτεμάχιο

που είναι άγνωστο σε ποιον ανήκει

πρέπει να  γίνει γνωστό. Να εντοπι-

στούν ιδιοκτήτες. Οι υπηρεσίες της

Κτηματογράφησης έχουν το αναγκαίο

προσωπικό για επίλυση αποριών και

ερωτημάτων στη βάση του συνθήμα-

τος «Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε,
διορθώνουμε»

• Κάθε ένσταση που υποβάλλεται θα

παραπέμπετε στην Επιτροπή Ενστά-

σεων με σκοπό την τελική επεξεργα-

σία και περαίωση. 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΟΤΑ Κρωπίας:

Διεύθυνση: Σπ. Δάβαρη 77, ΤΚ 19400

Κορωπί Αττικής, τηλ: 210-6022250,

fax: 210-6022250), Ωράριο λειτουρ-

γίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑ-

ΡΑΣΚΕΥΗ από τις 09:00-16:00 και

κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 09:00-

19:00.Πληροφορίες: 210-6505600

(09.00-16.00) - www.ktimatologio.gr

Συντήρηση Παλαιάς Χάραξης 

Σταυρού - Λαυρίου 

Σύμβαση υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής  για εργα-

σίες συντήρησης στην Παλαιά Χάραξη Σταυρού - Λαυρίου

(25 χλμ.)   μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για ερ-

γασίες, που περιλαμβάνουν ανακατασκευή σε τάπητες,

επούλωση λάκκων, αντικατάσταση υπαρχόντων στηθαίων

ασφαλείας όπου έχουν καταστραφεί, τοποθέτηση ρυθμιστι-

κών πινακίδων και νέων Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημά-

των (ΣΑΟ), καθώς και διαγράμμιση και ασφαλτικές εργασίες

στο οδόστρωμα όπου κριθεί αναγκαίο, θα υλοποιηθούν

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.

Το έργο αφορά συνολική δαπάνη 551.355,90€, η οποία

χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής

και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε εννέα μήνες.

Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη

Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος

Σωφρόνης, με αντικείμενο το έργο για την «Αποκατάσταση

τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνι-

κού» για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και την προ-

στασία των πολιτών.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλλει καθορι-

στικά στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων

και στην άρση της επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα το έργο, συνολικού προϋπολογισμού

172.362,31 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με χρημα-

τοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής,

αφορά στην εκτέλεση απαραίτητων εργασιών για την

ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Συμβάσεις έργων της Περιφέρειες για οδικό

δίκτυο σε Λαύριο και Σαρωνικό
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Ο  “Απόκοπος”  καταγράφεται σαν ένα  από τα  πιο σημαντικά

ποιητικά έργα που είδαν το φως κατά την πρώτη περίοδο της

Κρητικής λογοτεχνίας.  

Ο τίτλος “Απόκοπος” ετυμολογικά  φέρει τη  ρίζα  τού “από

κόπου” εννοιολογικά δε στο “κουρασμένος”. Για τον συγγρα-

φέα του  έργου μαθαίνομε  λιγοστά   και αυτά  μοναχά από

το πρώτο δίστιχο:

«‘Απόκοπος του Μπεργαρδή, ρίμα λογιωτάτη/
Την έχουσιν οι φρόνιμοι πολλά ποθεινοτάτη.»

Το χειρόγραφο πάλι του ποιήματος, το οποίο  σε στίχους πλη-

σιάζει τον αριθμό 500,  μαζί με τα λοιπά της Κρητικής λογο-

τεχνίας διαφυλάσσεται στα ράφια της  Μαρκιανής

βιβλιοθήκης στη Βενετία. Στην Μαρκιανή,  δε μεταφέρθηκαν

από τη βιβλιοθήκη του Ηρακλείου, μερίμνη του στρατηγού

Μοροζίνι  μεταφέρθηκαν τα 569, μετά την παράδοση της πό-

λεως στους Τούρκους. Το ποίημα  είναι γραμμένο σε ιαμβικό

δεκαπεντασύλλαβο  όπως τα δημοτικά τραγούδια, και έχει

θέμα με τριπλή κεντρική ιδέα. Πρώτα την παροδικότητα της

ζωής, δεύτερον την νοσταλγία των νεκρών να ξανασμίξουν

σαν ζωντανοί με τους ζωντανούς, και τρίτο τον πόθο τους να

πληροφορηθούν αν οι  γυναίκες  και  οι μανάδες τους,  το

πόσο τους μελετάνε και τους  θυμούνται.

Η αφήγηση  γίνεται σε τρίτο πρόσωπο, ενώ  δια του στόματος

των νεκρών κυριαρχείται από το πρώτο. 

Προφανώς η αφήγηση θα  τοποθετείται  σε  καλοκαίρι. Ο ποι-

ητής αποχαυνωμένος από τη ζέστη και την κόπωση της ημέ-

ρας, ξαπλώνει κάτω από ένα δέντρο, παραδίνεται στον

Μορφέα  και βιώνει το όνειρό του.  

Διαβάζω από το κείμενο:  

«Μιάν από κόπου ενύσταξα, να κοιμηθώ εθυμήθην 
έθεκα το κλινάρι μου κι ύπνον απεκοιμηθην».

Στο ονειρικό του σκηνικό, φανερώνεται  ένα όμορφο λιβάδι.

Ένα ελάφι κεντρίζει την προσοχή του.  Το κυνηγά, και το

ελάφι τον φέρνει  σε  ένα  ξέφωτο.  Καταμεσής του, ένα με-

γάλο φουντωμένο δέντρο, καμαρώνει. Στεφανωμένο το γιορ-

τάζουν γύρω του πολύχρωμα  πουλιά.  Στην κορυφή  του,

μελίσσια και από τις κυψέλες μέλισσες ραίνουν και ποτίζουν

κλαδιά και φύλλα με μέλι που προκλητικά στάζει. Ο εν ονείρω

αφηγητής - ποιητής εντυπωσιάζεται. Ορέγεται και έλκεται

ηδονικά. Ανεβαίνει στο δέντρο και στην κορυφή του καθισμέ-

νος γεύεται την γλυκιά  πανδαισία.

Και από το ποίημα:

«Κι εφάνη με, είδα εκάθετον μελίσιν φωλεμένον /
και είχε το μέλι σύγκερον, πολύν και συνθεμένον/ 
ευθύς τ΄ανέβην ώρμησα και την τροφήν ωρέχθην/
και το μελίσι με θυμόν από μακράς μ΄έδεχθην./
Λοιπόν ανέβη το δεντρόν με βιάν πολλήν και κόπον/ 

Και όπου ήβλεπα την μέλισσαν, εκάθιζα τον τόπον».

Αίφνης  όμως το δέντρο αρχίζει να τρεμοπαίζει, να τραντά-

ζεται. Εκείνος αδιαφορεί και απολαμβάνει τη γλυκύτητα  της

προσφοράς. Δεν έχει ακόμα  καταλάβει πως το δέντρο έχει

ήδη μετακινηθεί προς το χείλος ενός   γκρεμού. Το δέντρο

αρχίζει να γέρνει, να σκύβει. Σκύβει και εκείνος έντρομος.

Στα ριζά του δέντρου,  δυο ποντίκια το κατατρώγουν.  Το ένα

το άσπρο δείχνει την  ημέρα, το μαύρο τη νύχτα, και τα δυό

τον   χρόνο που αδυσώπητα κατατρώγει το κορμί, και  βαραί-

νει τη ζωή μας. Κάτω στο χάσμα, χαίνει  η τρύπα. Ανοίγεται

σκοτεινή με τα  δόντια του δράκου, ενός δράκου  να προσμέ-

νουν.  Μα αυτός είναι ζωντανός, ακόμα κρατιέται, ακόμα συ-

νεχίζει να γεύεται τη γλύκα, αλλά τελικά ζωντανός πέφτει

στην τρύπα, ρουφιέται στον Κάτω Κόσμο, στον Άδη. Χέρια

απλωμένα  που ξεχωρίζουν προβάλλουν από το σκοτάδι και

τον υποδέχονται, τον εκλιπαρούν με ερωτήσεις.    

«Ειπέ μας αν κρατεί ο ουρανός, κι αν στέκει ο κόσμος τώρα…
και ανέ σημαίνουν οι εκκλησιές και ψάλλουν οι παπάδες... 
Γίνουνται γάμοι και χαρές παράταξες και σκόλες; 
οι ζωντανοί οπού χαίρονται, αν μας θυμούντ’ ειπέ μας».
…………..

Λέγουν μας: «αυτοί όπου χαίρονται έχουν εδώ μοιράδιν, /
εκ τους εθάψαν εις την γήν κι έπεψαν εις τον Άδην;»/
Λέγω τους: «Οπου χαίρονται έχουν και αυτοί μοιράδιν,/
αλλ΄απολησμονήσαν τους  ο και απ΄αυτούς  απέχουν,/
με άλλους τον βίον τους χαίρουνται και αυτών ελησμονήσαν/ 
να είπες ουκ είδαν τους ποτέ, ουδέ στον κόσμον ήσαν.»
… «Οι νες όπου χηρέψασιν άλλων  χείλη φιλούσιν. 
άλλους περιλαμπάνουσιν κ΄εσάς καταλαλούσιν  ……/ 
και τον εζήσασιν καιρόν με την εσάς ομάδαν
εφάνην τους ουκ έζησαν ημέραν και εβδομάδα /
ζώντα σάς ελογίζοντα, άλλους τους αγαπούσαν/
να λείψετε  εσπουδάζασιν, να εβγήτε επεθυμούσαν / 

και απείν εσάς εθάψασιν και τάχα μαύρα εβάλαν,
εδιφορήσαν  απ΄αυτές κι έκαμαν πάλι γάλα/.  

Απ’ εντροπής εδείχνασι δάκρυα πικρά να χύνουν / 
και αυτές έλεγαν μέσα τους, με άλλον  άντρα να μείνουν»     
«Μα όσες πονούν από καρδιάς και αληθινά χηρέψαν/ 
κάθονται εις τα σκοτεινά άντρα  δεν εγυρέψαν/» 
Και σε νέα ερώτηση:

«Πώς υπομένουν το λοιπόν, οι άθλιες  μας μανάδες/
λείποντα οι γιοί τους να θωρούν ύπαντρες τες νυφάδες …

……/   
και πώς τους οίκους ανοικτούς χωρίς τη  φαμελιά τους;; 
«Αντάμα  λέγω τους μ’ εσάς,  εχάσασιν το φώς τους /
ουδέν θωρούν τα γίνουνται, ουδέ ψηφούν το βιός τους./
Αναστενάζουν  ωγια σάς, για λόγου σας λυπούνται /
του κόσμου λησμονήσασιν και εσάς μόν ν’ θυμούνται» 

Το ποίημα  όπως ανέφερα και στην αρχή, δίνει τη φιλοσοφική

πορεία της  ζωής, όπου η φύση στυγνή για το μόνο που εν-

διαφέρεται είναι να  δώσει τη σκυτάλη της αναπαραγωγής

και της διαιώνισης  σε καινούργια  χέρια. Η ματαιότητα της

ξενοιασιάς τονίζεται,  αφού  και η όποια ηδονική αποστέ-

ρηση, αναπόφευκτα  στον γκρεμό  του χρόνου γέρνει. Σε

αυτό βέβαια το υλιστικό σημείο, έρχεται  και  αντικρούει  ο

χριστιανισμός, όταν  με την αρετή  προβάλλεται για τους δι-

κούς του  πιστούς, το δικό του εσχατολογικό μελλούμενο. 

Στην όλη κεντρική ιδέα το ποιήματος  υπερέχει η σταθερό-

τητα τής μητρικής ζεστασιάς, στη ζωή, αλλά και στη μνήμη

ισάξια και ισότιμα. Τόσο που μας θυμίζει εκείνο του Ρισπέν,

με την καρδιά της μάνας στο τραγικό «εχτύπησες παιδάκι

μου»*.  

Η ποίηση για να είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται να είναι όπως

προβάλλεται  σήμερα σκοτεινή και δυσνόητη. Αρκεί να ζων-

τανεύει το λόγο στην ψυχή και αυτό της δίνει  και το μεγα-

λείο που της πρέπει. Ακόμα και όταν ποναέι.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

• στο ποίημα του ο Ρισπέν, μάς παρουσιάζει την κόρη της μάγισσας,

να απαιτεί  από τον νεαρό και άμυαλο  εραστή της, σαν ένδειξη του

ερωτά του, να της φέρει στα χέρια της,  ξεριζωμένη την καρδιά τής

μάνας του. Ο νέος σκίζει και βγάζει την καρδιά τη μάνας του και μα-

τωμένη ακόμη στα χέρι του την κρατά  και τρέχει να τη δώσει στην

κόρη της μάγισσας. Στη βιασύνη του  όμως σκοντάφτει και  πέφτει

και η  ξεριζωμένη καρδιά της μάνας σκυρτά  και τού λέει εκείνο το

απαράμιλλο, το συγκλονιστικό: «Χτύπησες παιδάκι μου».

Βοηθήματα
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Κρητική Λογο Απόκοπος 

Ο  “Απόκοπος”

Για, όλα τα κακά που έχουν συμβεί και εξακολουθούν να

συμβαίνουν μέχρι σήμερα από την εμφάνιση του ανθρώ-

που,   πάντα τον λογαριασμό, τον πλήρωνε και εξακολουθεί

να τον  πληρώνει ο Λαός ο απλός εργαζόμενος. Ποτάμια

το αίμα εδώ και αιώνες η προσφορά των εργαζομένων για

τα συμφέροντα του Μ. Κεφαλαίου. 

Πρόσφατα τα Παραδείγματα…  με δεκάδες νεκρούς και

εκατοντάδες τραυματίες, σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Λαχόρι

“Aνατολικό Πακιστάν”, που  συμβαίνουν σε μια περίοδο,

που πολλές περιοχές του πλανήτη φλέγονται, ενώ υπάρ-

χουν ενδείξεις για συνολικότερη ανάφλεξη. Όλα αυτά,

αλλά και αυτά που έρχονται, δεν είναι “κεραυνός εν αιθρία”·

σχεδιάστηκαν και μελετήθηκαν με “πανουργία” εδώ και

χρόνια από τα επιτελεία του Μ. Κεφαλαίου, και θα χρησι-

μοποιηθούν σαν άλλοθι, για νέες επεμβάσεις στην περιοχή

της Μ. Ανατολής και της Β, Αφρικής, ταυτόχρονα με το

κλίμα της “τρόμο – λαγνείας”, που δημιουργείται, και θα

αξιοποιηθεί  για τη διεύρυνση των μέτρων καταστολής,

ενάντια στους Λαούς για τον εκφοβισμό τους, την ανά-

πτυξη της ξενοφοβίας, και του ρατσισμού. Δεν είναι λοιπόν

καθόλου τυχαία η “κατασκευή” με Κεφάλαια των ΗΠΑ, της

Ε.Ε., της Τουρκίας, του Ισραήλ, του ΝΑΤΟ, των πετρελαι-

ομοναρχιών του Κόλπου, παρά το “Θέατρο” που παίζουν κά-

νοντας πως  “κλαίνε και οδύρονται” για τα αθώα θύματα…

των Ταλιμπάν της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν….των “αντι-

καθεστωτικών” στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στη Συρία….. και

στη συνέχεια των τζιχαντιστών… Το φαινόμενο του “Ισλα-

μικού Κράτους” ανδρώθηκε στο πλαίσιο της “Αραβικής Άνοι-

ξης”, μια διαδικασία που στηρίχθηκε πολύπλευρα από ΕΕ

και ΗΠΑ. Οι μοσχο-αναθρεμμένοι λοιπόν, με χρήματα των

Λαών της ΕΕ των ΗΠΑ και της Τουρκίας  Ισλαμοφασίστες

του ”ΙSIS” με τις τρομοκρατικές τους επιθέσεις κυρίως στην

Ευρώπη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις που χρειάζονται

ώστε να μπει σε εφαρμογή το σχέδιο της γενικευμένης

στρατιωτικοποίησης, στα εσωτερικά των χωρών τους, να

επιβάλλουν το κλείσιμο των συνόρων τους, να δικαιολογή-

σουν την άρνησή τους στην υποδοχή προσφύγων, να επι-

σημοποιηθούν τα κέντρα κράτησης, και να συνεχιστούν οι

πόλεμοι στη Μέση Ανατολή… Τι είναι λοιπόν για το Μ. Κε-

φάλαιο μερικές εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες Εργα-

ζομένων;;… 

Νίκος Γεωργόπουλος

Πολλές περιοχές του πλανήτη φλέγονται, ενώ

υπάρχουν ενδείξεις για συνολικότερη ανάφλεξη...
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«Η Ευρώπη το κοινό μας
σπίτι δεν είναι ελεύθερη!”  

«Εχθρός μας είναι ο φανατικός διεθνισμός των Βρυξελ-
λών. Δικό τους σχέδιο είναι η μεταναστευτική πλημμυ-
ρίδα. Θέλουν να μας αναμίξουν, να εξαλείψουν κάθε τι
εθνικό, να φτιάξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώ-
πης και να μας κάνουν δούλους»
Ομιλία του Ούγγρου πρωθυπουργού Viktor Orbán στις

15 Μαρτίου 2016, επ’ ευκαιρία του εορτασμού για τα

168 χρόνια από τον αγώνα για την Ανεξαρτησία εναν-

τίον των Αψβούργων (1848–49)

Δημοσιεύουμε το μεγαλύτερο μέρος, γιατί περιγράφει

την εικόνα της Ε.Ε. που πολλοι λαοί σιγά σιγά αρχίζουν

να αντιλαμβάνονται...

Η μοίρα των Ούγγρων είναι συνυφασμένη με εκείνη

των εθνών της Ευρώπης και έχει εξελιχθεί να είναι τόσο

πολύ μέρος της Ένωσης ώστε σήμερα δεν υπάρχει ούτε

ένας λαός - συμπεριλαμβανομένου του ουγγρικού λαού

– που να μπορεί να είναι ελεύθερος, αν η Ευρώπη δεν

είναι ελεύθερη.

Και σήμερα η Ευρώπη είναι τόσο εύθραυστη, αδύναμη

και ασθενική σαν «ένα λουλούδι που κατατρώγεται από

ένα κρυφό σκουλήκι».

Σήμερα, 168 χρόνια μετά τους μεγάλους πολέμους

της Ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών λαών, η Ευρώπη, το

κοινό μας σπίτι, δεν είναι ελεύθερη!

Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη δεν είναι ελεύθερη,

επειδή η ελευθερία αρχίζει με το να λες την αλήθεια.

Σήμερα στην Ευρώπη, είναι απαγορευμένο να πεις την

αλήθεια. Ακόμη και αν είναι κατασκευασμένο από με-

τάξι, ένα φίμωτρο είναι φίμωτρο.

Απαγορεύεται να πεις ότι αυτοί που φθάνουν δεν

είναι πρόσφυγες, αλλά ότι η Ευρώπη απειλείται από τη

μετανάστευση.

Απαγορεύεται να πεις ότι δεκάδες εκατομμύρια είναι

έτοιμοι να έρθουν προς τα εδώ. Απαγορεύεται να πεις

ότι η  μετανάστευση φέρνει έγκλημα και τρομοκρατία

στις χώρες μας.

Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι οι μάζες που κατα-

φθάνουν από άλλους πολιτισμούς θέτουν σε κίνδυνο

τον τρόπο ζωής μας, τον πολιτισμό μας, τα έθιμά μας

και τις χριστιανικές παραδόσεις μας.

Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι εκείνοι που έφτα-

σαν νωρίτερα έχουν ήδη δημιουργήσει τον δικό τους

νέο, ξεχωριστό κόσμο για του ίδιους, με τους δικούς

του νόμους και τα ιδανικά του, ξεχωριστά από τις χιλιό-

χρονες δομές της Ευρώπης.

Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι αυτό δεν είναι μια

τυχαία και ακούσια αλυσίδα συνεπειών, αλλά μια προ-

σχεδιασμένη και ενορχηστρωμένη επιχείρηση. Μάζες

ανθρώπων που κατευθύνονται προς εμάς.

Απαγορεύεται να πεις ότι στις Βρυξέλλες επινοούν

συστήματα για να μεταφέρουν αλλοδαπούς εδώ όσο το

δυνατόν γρηγορότερα και να εγκατασταθούν εδώ ανά-

μεσά μας.

Απαγορεύεται να επισημάνεις ότι ο σκοπός της εγ-

κατάστασης ανθρώπων εδώ, είναι η αναμόρφωση του

θρησκευτικού και πολιτιστικού τοπίου της Ευρώπης,

και η επανα-δημιουργία των εθνοτικών θεμελίων της -

εξαλείφοντας έτσι το τελευταίο φράγμα για τον διεθνι-

σμό: τα έθνη-κράτη.

Απαγορεύεται να πεις ότι οι Βρυξέλλες ύπουλα

πλέον καταβροχθίζουν όλο και περισσότερες φέτες της

εθνικής μας κυριαρχίας, και στις Βρυξέλλες πολλοί κά-

νουν τώρα σχέδια για τις “Ηνωμένες Πολιτείες της Ευ-

ρώπης” – κάτι για το οποίο κανείς δεν τους έδωσε ποτέ

άδεια.

Κυρίες και κύριοι, οι σημερινοί εχθροί της ελευθερίας

είναι διαφορετικής πάστας από τους βασιλικούς και

τους αυτοκρατορικούς κυβερνήτες των παλαιών επο-

χών, ή εκείνους που κυβερνούσαν στο σοβιετικό σύ-

στημα. Χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό σύνολο

εργαλείων για να μας αναγκάσουν να υποταχθούμε.

Σήμερα δεν μας φυλακίζουν, δεν μας μεταφέρουν σε

στρατόπεδα συγκέντρωσης, και δεν στέλνουν τανκς για

να καταλάβουν χώρες που είναι πιστές στην ελευθερία.

Σήμερα οι βομβαρδισμοί των διεθνών μέσων μαζικής

ενημέρωσης, οι καταγγελίες, οι απειλές και οι εκβια-

σμοί είναι αρκετοί.

Οι λαοί της Ευρώπης σιγά-σιγά αφυπνίζονται, ανακα-

τατάσσονται και θα ανακτήσουν σύντομα το έδαφος. Οι

λαοί της Ευρώπης μπορεί να κατάλαβαν τελικά, ότι το

μέλλον τους βρίσκεται σε κίνδυνο: Τώρα όχι μόνο η

ευημερία τους, η καλή ζωή τους, οι θέσεις εργασίας που

διακυβεύονται, αλλά η ίδια η ασφάλειά μας και η ειρη-

νική τάξη της ζωής μας απειλούνται.

Επιτέλους, οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι κοιμήθηκαν

μέσα στην αφθονία και την ευημερία, έχουν κατανοήσει

ότι οι αρχές της ζωής πάνω στις οποίες έχει χτιστεί η

Ευρώπη βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο.   Η Ευρώπη

είναι η κοινότητα των χριστιανικών, ελεύθερων και ανε-

ξάρτητων εθνών, της ισότητας ανδρών και γυναικών,

του θεμιτού ανταγωνισμού και της αλληλεγγύης, της

υπερηφάνειας και της ταπεινοφροσύνης, της δικαιοσύ-

νης και του ελέους.

Αυτή τη φορά ο κίνδυνος δεν μας επιτίθεται όπως γί-

νεται με τους πολέμους και τις φυσικές καταστροφές,

ξαφνικά τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Η

μαζική μετανάστευση είναι μια αργή ροή νερού που επί-

μονα διαβρώνει τις ακτές. Είναι μεταμφιεσμένη ως ένας

ανθρωπιστικός σκοπός, αλλά η αληθινή φύση της είναι

η κατάληψη των εδαφών. Και το έδαφος που κερδίζεται

γι’ αυτούς χάνεται από μας. Κοπάδια από εμμονικούς

υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κινούνται από

έντονη επιθυμία να μας επιπλήξουν και να μας καταγ-

γείλουν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους είμαστε

εχθρικοί ξενοφοβικοί, αλλά η αλήθεια είναι, ότι η ιστο-

ρία του έθνους μας είναι και ιστορία ένταξης και ιστορία

σύζευξης πολιτισμών.

Όσοι έχουν προσπαθήσει να έρθουν εδώ ως νέα μέλη

της οικογένειας, ως σύμμαχοι, είτε ως εκτοπισθέντες

φοβούμενοι για τη ζωή τους έχουν γίνει δεκτοί να κά-

νουν εδώ ένα νέο σπίτι. Αλλά εκείνοι που έχουν έρθει

εδώ με την πρόθεση να αλλάξουν την χώρα μας, να δια-

μορφώσουν το έθνος μας σύμφωνα με την δική τους ει-

κόνα, όσοι έχουν έρθει με τη βία και ενάντια στη θέλησή

μας – βρίσκουν πάντα αντίσταση.

Κυρίες και Κύριοι, στην αρχή μιλάνε για μόνο μερικές

εκατοντάδες, χιλιάδες ή δύο χιλιάδες άτομα που θα με-

τεγκατασταθούν. Αλλά ούτε ένας υπεύθυνος Ευρω-

παίος ηγέτης δεν θα τολμούσε να ορκιστεί ότι αυτές οι

δυο χιλιάδες δεν θα γίνουν δέκα ή διακόσιες χιλιάδες.

Αν θέλουμε να σταματήσει αυτή η μαζική μετανά-

στευση, πρώτα πρέπει να περιορίσει τις Βρυξέλλες. Ο

κύριος κίνδυνος για το μέλλον της Ευρώπης δεν προ-

έρχεται από εκείνους που θέλουν να έρθουν εδώ, αλλά

από τη φανατική παγκοσμιοποίηση των Βρυξελλών.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις Βρυξέλλες να θέ-

σουν τον εαυτό τους υπεράνω του νόμου.

    Δεν θα επιτρέψουμε να μας επιβάλλουν το πικρό

καρπό της κοσμοπολίτικης μεταναστευτικής πολιτικής

τους.

Δεν πρέπει να εισάγουμε στην Ουγγαρία το έγκλημα,

την τρομοκρατία, την ομοφοβία και τον αντισημιτισμό

που καίει συναγωγές.

Δεν πρέπει να υπάρχουν αστικές περιοχές που δεν

θα τις αγγίζει ο νόμος, δεν πρέπει να υπάρχουν μαζικές

ταραχές. Ούτε εξεγέρσεις μεταναστών.

Και δεν πρέπει να υπάρχουν συμμορίες που θα κυνη-

γάνε τις γυναίκες και τις κόρες μας.

Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε άλλους να μας πουν

ποιον θα αφήσουμε να μπει στο σπίτι και τη χώρα μας,

με ποιον θα ζήσουμε και με ποιον θα μοιραστούμε τη

χώρα μας. Γνωρίζουμε που πάει το πράγμα. Πρώτα τους

επιτρέπουμε να μας πουν ποιον πρέπει να δεχτούμε,

μετά θα μας αναγκάσουν να υπηρετήσουμε τους ξένους

στη χώρα μας. Στο τέλος θα βρούμε τον εαυτό μας να

μας λένε να τα μαζέψουμε και να φύγουμε από την δική

μας χώρα. Γι’ αυτό απορρίπτουμε το αναγκαστικό πρό-

γραμμα επανεγκατάστασης, και δεν θα ανεχθούμε ούτε

εκβιασμούς, ούτε απειλές.
http://top10news.gr

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Προς την Πολιτική και πολιτιστική εφημερίδα “Εβδόμη”

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, για

το έργο που προσφέρει η εφημερίδα σας και δίκαια έχει

ανέλθει στην κορωνίδα του είδους της, με την παροχή σω-

στής και αδέσμευτης ενημέρωσης, καθώς και με τα επι-

μορφωτικά θέματά της, μέσα σε μια υφαλώδη εποχή, με

ένα ομιχλώδες μέλλον!

Επίσης θαυμάζω την ικανότητά σας για την επιλογή αξίων

και ικανών συνεργατών και αρθρογράφων, ένας εκ των

οποίων είναι ο κ. Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φιλόλογος,

στον οποίο θα ήθελα να απευθύνω, μέσα απ’ την εφημε-

ρίδα σας μια μικρή και ταπεινή μου σκέψη!

Αξιότιμε κ. Π. Ιωαννίδη

Μάχεστε μ’ ένα πείσμα σκληρό
στης ΕΛΛΑΔΑΣ τον κάθε βωμό
κρατώντας την πένα για δόρυ
του ήθους διαβαίνετε όρη!

Αλήθειας δεινός διασώστης 
και κάτοχος άρτιας γνώσης
σ’ έναν κόσμο γεμάτο ψευτιά
ο λόγος σας ανάβει φωτιά!

Ανθελλήνων έργα σαρώστε
στα παιδιά τη μόρφωση δώστε
σαν δάσκαλος του γένους σωστός
σκορπίστε το ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ...

Με εκτίμηση 

Φαίδα Κοκκόλα
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Την Τρίτη να θυμηθώ να τηλεφωνήσω στον ΕΟΠΥ να

κλείσω ραντεβού για εγχείριση προστάτη. Δεν έχω, αλλά

μέχρι να έρθει η σειρά μου θα αποκτήσω!!!

4 Φίλε, ξέμεινα από λεφτά και αποφάσισα να πουλήσω τα

ντραμς. Πόσο; 3.000 ευρώ.    Καλά ποιος βλάκας σου δίνει

τόσα λεφτά; Τα μάζεψε η γειτονιά!

4 Μωρό μου, θέλω να γίνω μάνα. Κάτσε να φέρω μια τρά-

πουλα να μοιράζεις συνέχεια!

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου μπαίνει σε μια νέα τρο-

χιά από φέτος, καθώς αλλάζουν άρδην η φιλοσοφία, ο σχε-

διασμός, οι στόχοι του και το ελληνικό του χρώμα. Αυτό

πάνω κάτω βγήκε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη

τύπου που παραχώρησε ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής

του, Βέλγος στην καταγωγή, Γιαν Φαμπρ. Η αλλαγή ξεκινά

από την ονομασία του: από φέτος θα μιλάμε για το Διεθνές

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου. Ο Φλαμανδός πολυτάλαν-

τος δημιουργός χωρίς πολλές λεπτομέρειες,  ανέπτυξε την

καλλιτεχνική κατεύθυνση που θα έχει ο θεσμός στην τε-

τραετή θητεία του (2016-2019). 

Ο Φαμπρ κράτησε για τον εαυτό του, το ρόλο του επιμε-

λητή του Φεστιβάλ Αθηνών, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί,

λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας του να είναι καλλι-

τεχνικός διευθυντής, παρότι το ΥΠΠΟ διέδιδε το αντίθετο

τους τελευταίους μήνες! Είναι, όπως είπε, ένας δημιουργι-

κός καλλιτέχνης που μπορεί να δίνει απλά συμβουλές, γιατί

παράλληλα τρέχουν τα δικά του πρότζεκτ σε όλο τον

κόσμο! Γι’ αυτό θα συντονίζει και θα επιμελείται το Φεστι-

βάλ μαζί με την πολυμελή ομάδα του με στόχο να δημιουρ-

γήσει σταδιακά συμπράξεις και συνέργειες Ελλήνων και

ξένων καλλιτεχνών και να βοηθήσει στην προώθηση των

νέων δημιουργών. (πόσο θα πληρώνονται αλήθεια;)

Πολύ λίγα ήταν αυτά που ανακοινώθηκαν επίσημα και συγ-

κεκριμένα για το καλοκαίρι του 2016. Ας ξεκινήσουμε με τη

φετινή χρονιά που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στο

Βέλγιο και στον ίδιο τον Γιαν Φαμπρ. Το πρόγραμμα θα επι-

κεντρωθεί στο «Βελγικό πνεύμα» (Belgian Spirit) και θα χα-

ρακτηρίζεται από μια επιλογή έργων από αυτή τη χώρα.

Χάσαμε την μπάλα από το πόσες φορές ακούσαμε τις λέ-

ξεις «Βέλγιο» και «βελγικός» στη συνέντευξη τύπου.

40 παραστάσεις θα αποτελούν το πρόγραμμα το οποίο είναι

εστιασμένο στην πλειοψηφία του σε πτυχές της βελγικής

τέχνης: θέατρο, χορός, performance, βιβλίο και ίσως λίγη

μουσική. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί μετά τη Θεσσαλο-

νίκη, ξανά η 24ωρη παράσταση του Φαμπρ «Mount Olym-
pus». Η επιλογή των καλλιτεχνών, σύμφωνα με δήλωση του

ίδιου του Φαμπρ, ήταν αναγκαστική, καθώς ο χρόνος που

του δόθηκε για την διαμόρφωση του προγράμματος ήταν

ελάχιστος. Αυτούς τους συμπατριώτες του γνώριζε, αυ-

τούς πρότεινε. Πρόκειται βέβαια για πρόσωπα και ομάδες

που έχουμε δει στο παρελθόν αρκετές φορές, στο Φεστι-

βάλ Χορού Καλαμάτας, στο Φεστιβάλ Αθηνών και στη

Στέγη τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι

καινούργιο όσον αφορά τα ονόματα. 

Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα

ελληνικές παραστάσεις, εκτός από τις 3 θεατρικές παρα-

γωγές που ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες το Εθνικό Θέ-

ατρο (Οιδίποδας, Λυσιστράτη, Αντιγόνη). Οι υπόλοιπες ελ-

ληνικές παραγωγές αφορούν τρεις συναυλίες της Κρατικής

Ορχήστρας Αθηνών και τη συνεργασία με την Εθνική Λυ-

ρική Σκηνή, που δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το καλοκαι-

ρινό της πρόγραμμα. Δηλαδή συμμετέχουν μόνο οι

καθιερωμένοι θεσμικοί φορείς από την Ελλάδα. Δεν έχει

ανακοινωθεί κάτι άλλο ελληνικό προς το παρόν, ενώ ο ίδιος

ο διευθυντής ανακοίνωσε ότι το 80% του προγραμματισμού

έχει ολοκληρωθεί.

Αποτέλεσμα είναι δεκάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες και λοι-

ποί συντελεστές, που ήδη αντιμετωπίζουν τεράστιο πρό-

βλημα ανεργίας, να χάνουν την ευκαιρία να δουλέψουν σε

έναν θεσμό που πλήρωνε τις παραγωγές που ανέβαζε. Σε

μια χώρα μάλιστα που η θεατρική της σκηνή δεν έχει να ζη-

λέψει τίποτε από την αντίστοιχη βελγική, το αντίθετο μά-

λιστα, φέτος θα δούμε μόνο ΒΕΛΓΙΚΕΣ παραστάσεις.

Δηλαδή, φέραμε έναν ξένο καλλιτεχνικό διευθυντή, στον

πιο σημαντικό πολιτιστικό ελληνικό θεσμό, για να μας

φέρει ξένους καλλιτέχνες και ξένες παραγωγές, αφού ο

νέος καλλιτεχνικός διευθυντής δεν γνωρίζει τίποτε για την

Ελλάδα! 

Τα χρήματα που δίνονται από την ελληνική πολιτεία θα

πάνε λοιπόν αποκλειστικά σε βελγικές παραστάσεις και

καλλιτέχνες, που θα έρθουν από εκεί. Εισάγουμε τέχνη,

χωρίς να προωθούμε και να στηρίζουμε τίποτε ελληνικό! 

Για άλλη μια φορά η ελληνική πολιτεία “δουλεύει” για τους

ξένους και φτύνει τα παιδιά της... 

Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να επιλεγεί καλλιτεχνικός

διευθυντής από το εξωτερικό και μάλιστα χωρίς να έχει

πάρει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τον

τρόπο λειτουργίας του. Συνοψίζοντας λοιπόν, ο κύριος Γιαν,

που κατά τα άλλα μπορεί να είναι ταλαντούχος, δεν έχει

χρόνο να διαθέσει γιατί τρέχουν τα δικά του προτζεκτ, δεν

γνωρίζει τον καλλιτεχνικό χώρο της Ελλάδας, αλλάζει το

όνομα του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και δεν χρησι-

μοποιεί Έλληνες καλλιτεχνες και ελληνικές παραγωγές...

Εύγε πετύχατε διάνα!

Σαν κερασάκι στην τούρτα να προσθέσω και την συνομιλία

του Φαμπρ με τον Τσίπρα:

- Τσίπρας: Σας έχω εμπιστοσύνη 
- Φαμπρ: να μη μου έχετε.. 
Τα συμπεράσματα δικά σας. Εγώ ως Eλληνίδα καλλιτέχνιδα

θίγομαι.

Βάλτε στοπ στα εντομοκτόνα στο σπίτι
Τα παιδιά που εκτίθενται σε εντομο-

κτόνα σε εσωτερικούς χώρους είναι

σχεδόν κατά 50% πιο πιθανό να ανα-

πτύξουν λευχαιμία ή λέμφωμα, σύμ-

φωνα με μια νέα μελέτη που

δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επι-

θεώρηση Journal of the American Acad-

emy of Pediatrics.

“Παρά το γεγονός ότι τα εντομοκτόνα
και τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα
για την εξάλειψη των εντόμων και
άλλων παρασίτων, οι τοξικές χημικές
ουσίες που περιέχουν μπορεί να είναι
επιβλαβείς ή ακόμα και θανατηφόρες
για τα παιδιά”, είπαν οι ερευνητές σε

σχετικό δελτίο Τύπου.

Και οι δύο ασθένειες είναι σπάνιες στα

παιδιά, ωστόσο, η συχνότητα εμφάνι-

σης του καρκίνου παιδικής ηλικίας έχει

αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αν

και ολοένα περισσότερα παιδιά επι-

βιώνουν λόγω καλύτερης θεραπείας,

σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο

Καρκίνου των ΗΠΑ.

“Η έκθεση σε εντομοκτόνα εσωτερι-

κών χώρων - αλλά όχι εντομοκτόνα

για εξωτερικούς χώρους- κατά την

παιδική ηλικία βρέθηκε ότι σχετίζεται

σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο καρκί-

νων της παιδικής ηλικίας, συμπεριλαμ-

βανομένης της λευχαιμίας και του

λεμφώματος, αλλά όχι και για όγκους

του εγκεφάλου παιδικής ηλικίας”, ανα-

φέρουν μεταξύ άλλων οι ερευνητές.

Για τις ανάγκες της μελέτης τους, οι

επιστήμονες αξιολόγησαν τα δεδο-

μένα από 16 προηγούμενες μελέτες

σχετικά με την πιθανή συσχέτιση του

καρκίνου παιδικής ηλικίας και των εν-

τομοκτόνων, βρίσκοντας ότι η έκθεση

των παιδιών στα χημικά αυξάνει τις πι-

θανότητες για λευχαιμία κατά 47% και

την πιθανότητα ανάπτυξης λεμφώμα-

τος κατά 43%.

Οι ερευνητές προσθέτουν ότι τα εντο-

μοκτόνα είναι πιθανό να συμβάλλουν

στην ανάπτυξη και άλλων μορφών

καρκίνου και όχι απαραίτητα μόνο λευ-

χαιμίας ή λεμφώματος, που εντοπί-

στηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα.
upi.com

Φεστιβάλ Αθηνών με ...βελγικές παραστάσεις
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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 . . .

Σ’ ολόκληρη την Ελλάδα χορεύεται ο Ζεϊμπέκικος χορός,

που είναι κυρίως ανδρικός και τον έφεραν από την κατε-

χόμενη ΙΩΝΙΑ της Μ. Ασίας, οι Έλληνες Ίωνες, που ήρθαν

το 1922 ως πρόσφυγες, στη μητέρα πατρίδα!  

Οι Ζεϊμπέκοι ανήκαν στους Έλληνες της Φρυγίας και

είχαν αποτελέσει τα εκλεκτά τάγματα της εκστραυτευτι-

κής δύναμης του ένδοξου Μ. Αλεξάνδρου! Ήταν ανδρείοι,

είχαν “λόγο”, ήταν μεγαλόψυχοι, αλλά και σκληροί πολε-

μιστές· σκότωναν χωρίς έλεος και θυσιάζονταν για τον

αρχηγό τους! Μετά όμως το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου

από δηλητήριο, οι Ζεϊμπέκοι δημιούργησαν μια ξεχωριστή

και ιδιόμορφη κοινωνική τάξη, με δικά τους πολιτιστικά

στοιχεία και τρόπο ζωής.

Φορούσαν χαρακτηριστική ενδυμασία, η οποία ήταν χιλιο-

στολισμένη, ενώ άφηνε να φαίνεται η λευκή επιδερμίδα

της κνήμης τους, σαν απόδειξη της ελληνικής καταγωγής

τους!

Το όνομά τους προερχόταν από την ζεύξη δύο λέξεων,

της λέξης Ζευς = θεός και της λέξης μπέκος = ψωμί. Σή-

μερα το ψωμί δεν το λέμε “μπέκο”, αλλά λέμε “μπουκιά”,

ένα μικρό κομμάτι ψωμιού, που χωράει στο στόμα μας!

Από τη λέξη μπέκος, πήρε το όνομά του, το ψωμί στην αγ-

γλική γλώσσα, που είναι “γέννημα” της αθάνατης ελληνι-

κής, που με τη συνέχεια και τη συνοχή της, γονιμοποιεί

τον παγκόσμιο λόγο τουλάχιστον 60.000 χρόνια, σύμ-

φωνα με σύγχρονες επιστημονικές εκτιμήσεις!

Οι Φρύγες ήταν Έλληνες, που πήγαν και ίδρυσαν στην

Ασία, μια αποικία, όταν βασίλευε στην πατρίδα τους το

ΑΓΡΟΣ, ο Ίναχος, πριν 18.000 χρόνια, αλλά με γεωλογικά

δεδομένα μπορεί να πήγαν και πριν 25.000 χρόνια! Την

αποικία τους την ονόμασαν Φρυγία και μετέφεραν όλα τα

πολιτιστικά στοιχεία της πατρίδας τους, τα οποία κράτη-

σαν αναλλοίωτα για δεκάδες χιλιετίες! Την Ρέα, την τρο-

φοδότρα μάνα γη, την έλεγαν Κυβέλη και την τιμούσαν

όπως και όλους τους θεούς. Μεγαλοπρεπώς γιόρταζαν

την ανάσταση του Άττι ή Άττη ή Άττα, που σήμαινε πατέ-

ρας και συμβόλιζε το ξαναζωντάνεμα της φύσης! Από την

Πελασγική λέξη “Άττα” πήρε το όνομά της η Αττική. Αλλά

και ο μεγάλος σφαγέας των Ιώνων και όχι μόνο, Μου-

σταφά Κεμάλ, χρησιμοποίησε την ελληνική λέξη «άττα”

για να αυτοχαρακτηριστεί σαν πατέρας, των Τούρκων με

τη λέξη “Αττατούρκ” και έτσι απέδειξε, ότι ο πολιτισμός

του νεοσύστατου κράτους του είναι ελληνικός!

Ο σκούφος του Τρισμέγιστου Ερμή ήταν Φρυγικός και τον

πήραν οι Γάλλοι και τον έκαναν σύμβολο της Δημοκρατίας

τους! Φρυγικές είναι και οι ευχές για καλή υγεία με τις

φράσεις “Ευοί σαβά” ή “Ευοί εβάν”, που λέγονται σήμερα

παραφθαρμένα “εβίβα”!

Στην Οθωμανική κατοχή οι Ζεϊμπέκοι, έδρασαν απέναντι

στους Οθωμανούς όπως οι κλέφτες κι οι αρματωλοί στην

Ελλάδα. Μερικοί όμως  απέκτησαν δύναμη και κύρος,

όπως ο περίφημος Τσακιτζή Μεχμέτ Εφέ του Αϊδινίου,

που αγαπήθηκε και ηρωποιήθηκε από τους Έλληνες της

Ιωνίας, για την πολύτροπο βοήθεια, που τους πρόσφερε!

Με τον καιρό οι Ζεϊμπέκοι έχασαν τη γλώσσα τους και μί-

λαγαν τα Οθωμανικά “του Ρούμελι” του Βοσπόρου, ενώ η

θρησκεία τους είχε στοιχεία α) από τους σιίτες Μωαμεθα-

νούς, β) από τους Σαμανιστές και γ) από τους Αλεβίτες ή

Αελβίδες, οι οποίοι ήταν εξισλαμισθέντες ΕΛΛΗΝΕΣ! Σή-

μερα υπάρχουν 25.000.000. Αλεβίδες στην Τουρκία,

έχουν αριστερές απόψεις και είναι φίλοι με τους Κούρ-

δους. Πρόσφατα ζήτησαν αυτονομία από τον Ερντογάν,

γιατί εξαγριώθηκαν με την απόφασή του, να δώσει στην

τρίτη γέφυρα του Βοσπόρου, το όνομα τού γιού του Σου-

λεϊμάν, του Σουλτάνου. Σελίμ Α’, το οποίο οι Αλεβίδες θε-

ωρούν σφαγέα τους! 

Χάνοντας τα εθνικά στοιχεία τους, οι Ζεϊμπέκοι απορρο-

φήθηκαν από τους Αλεβίδες και αφανίστηκαν στο χωνευ-

τήρι των λαών, όπως οι Έλληνες Λαζοί,  που μιλούσαν τη

γλώσσα του Ξενοφώντα και σαν ευχή έλεγαν “η Ελλάς

ζει” και ονομάστηκαν “ΛΑΖΟΊ”, οι Σάννοι που ήταν Έλλη-

νες της Παφλαγονίας κ.ά. 

Ο λαός που δεν γνωρίζει την αληθινή προέλευσή του, όχι

αυτή που του επιβάλλουν να ξέρει, την ιστορία του, όχι

την παραχαραγμένη, τη γλώσσα του, όχι την μεταλλαγ-

μένη, και το αλφάβητο του, τότε μοιραία θα οδηγηθεί στο

θάνατο!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! για να μην έχουμε την τύχη των

Ζεϊμπέκων!!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οι Ζεϊμπέκοι της Ιωνίας (Μ. Ασίας)!

Σε συνάντηση Δημοτικών παρατάξεων και το-

πικών φορέων από τους παραλιακούς Δήμους,

που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μάρτη

με θέμα το παράκτιο μέτωπο του Σαρωνικού

διαπιστώθηκε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει συ-

νεχής παρακολούθηση όλων των ζητημάτων

που υφίστανται είτε θα προκύψουν. Επίσης

λόγω του ότι υπάρχει αναντίρρητη ανάγκη για

ανάληψη πρωτοβουλιών και συντονισμένη

ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την

διαρκή προστασία του, προτάθηκε και συστά-

θηκε συντονιστική επιτροπή η οποία ονομάζε-

ται: “ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑ-

ΣΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΣΑ-

ΡΩΝΙΚΟΥ” (Σ.Ε.)

Επιδίωξή της  Σ.Ε. είναι να συντονίζει στο εξής

τα κοινά θέματα-δράσεις όλου του παράκτιου

μετώπου του Σαρωνικού και αποτελείται από

όσες Δημοτικές παρατάξεις-κινήσεις, τοπικούς

φορείς καθώς και επιστημονικούς φορείς συν-

τάσσονται και επιδιώκουν ενεργά τα εξής:

• Οι παράκτιες ζώνες του Σαρωνικού από την

παραλιακή λεωφόρο μέχρι τη θάλασσα δεν

πρέπει να είναι περιοχές εμπορικής εκμετάλ-

λευσης.

• Οι παραχωρήσεις των παράκτιων τμημάτων

στους Δήμους να γίνουν χωρίς κανένα οικονο-

μικό αντάλλαγμα.

• Οι Δήμοι να διαχειριστούν αυτές τις παράκτιες

ζώνες με παρεμβάσεις ήπιων χρήσεων, οι

οποίες εξυπηρετούν τη φυσική αποστολή των

παραλιών.

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν πα-

ρεμβάσεις που υπερβαίνουν τις προβλέψεις

προστασίας που ορίζονται στο Προεδρικό Διά-

ταγμα της 1/3/2004 (ΦΕΚ 254 Δ 5/3/2004).

• Η διασφάλιση της ελεύθερης, δωρεάν και

ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών

πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα κάθε σχεδια-

σμού και παρέμβασης ήπιων χρήσεων.

• Η άμεση απομάκρυνση όλων των περιφρά-

ξεων και εμποδίων που αποκόπτουν την  ελεύ-

θερη πρόσβαση στις παράκτιες περιοχές και τις

ακτές είναι το πρώτο ζητούμενο.

Η σταδιακή κατεδάφιση των παράνομων αυθαί-

ρετων κατασκευών και κτηρίων και αποκατά-

σταση των περιοχών.

Στα πλαίσια της ήπιας διαχείρισης να  χωροθε-

τούνται μόνο κινητοί  προκατασκευασμένοι οι-

κίσκοι, ένας ανά παραλία και  αποκλειστικά για

χρήσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πο-

λιτών οι οποίοι επισκέπτονται τις παραλίες, με

μέγιστη συνολική επιφάνεια τα πενήντα τετρα-

γωνικά μέτρα και σε απόσταση από την παρα-

λία και αιγιαλό.  

Πιστεύουμε επίσης  ότι οι Δήμοι είναι εξ ορι-

σμού οι φυσικοί φορείς διαχείρισης και προστα-

σίας των παράκτιων περιοχών που βρίσκονται

μέσα στα χωρικά όρια της διοικητικής αρμοδιό-

τητάς τους.

Όμως η διαχείρισή των παράκτιων περιοχών,

οφείλει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στον

πολίτη και να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος

χαρακτήρας τους σαν Δημόσιο αγαθό. 

Αποδεχόμαστε την επιστημονικά τεκμηριωμένη

παραδοχή ότι οι παραλιακές περιοχές αποτε-

λούν ευαίσθητα παράκτια και θαλάσσια οικοσυ-

στήματα και το κράτος και οι φορείς του

σύμφωνα με το νόμο  αλλά και διεθνείς συμβά-

σεις οφείλουν να διασφαλίζουν  την αειφόρο

προστασία και βιωσιμότητά τους σε κάθε περί-

πτωση.

Επίσης κρίθηκε αναγκαίο και αποφασίστηκε

άμεσα,  να υποβληθεί  κοινό αίτημα  για  συνάν-

τηση εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων

με το πρόεδρο της ΕΤΑΔ Γ. Τερζάκη, για να δια-

τυπώσουμε τις θέσεις μας για τη  διαχείριση

των παράκτιων περιοχών από τους δήμους.

Ήδη ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε στις 17

Μάρτη μνημόνιο με το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ

για την παραχώρηση με εμπορικούς όρους του

παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Στο  Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, ο

Δήμαρχος βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο συ-

ζητήσεων με την ΕΤΑΔ οι οποίες αναμένεται να

ολοκληρωθούν σύντομα.

Αναμένεται επίσης μέσα στο επόμενο διάστημα

και η  δημιουργία του νέου ταμείου αξιοποίησης

της δημόσιας περιουσίας και η ενσωμάτωση σε

αυτό και της ΕΤΑΔ. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-

σμα την αλλαγή της διαχειριστικής αρχής με

άγνωστες συνέπειες επί του θέματος.  

Οι εξελίξεις τρέχουν  και πρέπει να παρέμ-

βουμε για να  καταθέσουμε τις προτάσεις μας

έγκαιρα και να συμβάλλουμε θετικά  στη δια-

σφάλιση των λαϊκών συμφερόντων και την

προστασία του  περιβάλλοντος ενόψει των

επερχόμενων παραχωρήσεων των παράκτιων

τμημάτων σε  Δήμους. 

οι  αρχικά  υπογράφοντες

• Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού – Αργυρούπολης

• Το Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς, η πόλη μας

• Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒBB

• Ανατροπή στη Γλυφάδα- Αγωνιστική Ριζοσπαστική

Συνεργασία 

• Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού

• Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου

• Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου-Ταύρου

• ΑΝΩ ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι

• Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου π. κάμπινγκ Βούλας  

• ΠΟΛΙΤΕΙΑ –  Εξωραϊστικός Σύλλογος Βούλας

“ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” 
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Υπεγράφη σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπο-

λης (28.3.16)  Ιδρυτική Πράξη της Αμφικτυονίας αρχαίων

ελληνικών πόλεων με έδρα τον Μαραθώνα, μετά από πρω-

τοβουλία του Δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη. 

Συμμετείχαν πολλοί δήμαρχοι ενώ παρευρέθη και ο  Υπουρ-

γός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Στην Αμφικτυονία αρχαίων ελληνικών πόλεων προσχωρούν

οι Δήμοι όλης της χώρας που έχουν επισκέψιμους μουσει-

ακούς ή αρχαιολογικούς χώρους.

Βασική επιδίωξη του νέου αυτού φορέα, θα είναι η προ-

ώθηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και η ορθή δια-

χείριση των θεμάτων του, όπως η προστασία, η ανάδειξη

και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας

σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκης, που πήρε και την

πρωτοβουλία για την ίδρυση του θεσμού,  στοχεύει σε συ-

νεργασία με όλους τους συμμετέχοντες Δήμους με ευερ-

γετικά αποτελέσματα για τον τουρισμό, την ανάπτυξη και

την επιχειρηματικότητα για τη χώρα μας.

Ανάμεσα στους Δήμους που υπέγραψαν είναι και ο Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο

Δήμος Παλλήνης, Δήμος Ύδρας κ.ά.

Το δήμο 3Β εκπροσώπησε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και ιθύνων νους

της Αμφικτυονίας δήλωσε σχετικά: "Αυτή η κίνηση θα έχει
ευεργετικά αποτελέσματα για τον πολιτισμό, τον τουρισμό,
την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα για τη χώρα μας".
Ο Δήμαρχος της Λαυρεωτικής Δημ.  Λούκας δήλωσε: «Η
συνεργασία των Δήμων για την υποβολή κοινών προτά-
σεων, μέσω του θεσμού της Αμφικτυονίας, προς την πολι-
τική ηγεσία της χώρας και προς την Ευρώπη με επίκεντρο
την πολιτιστική διπλωματία, θα αναδείξει και πάλι τις αξίες
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο και
θα προσελκύσει ποιοτικό τουρισμό στη χώρα μας.» 
Επίσης ο Δήμος Παλλήνης υπέγραψε το πρωτόκολλο συμ-

μετοχή, με την υπογραφή του δημάρχου Αθαν. Ζούτσου.

Το Δήμο Κρωπίας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Κρωπίας Δη-

μήτριος Ν. Κιούσης και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο

Συνεργασίας συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Αν-

δρέα Ντούνη και Νικόλαο Γιαννάκο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δήμος

Μαρκοπούλου συμμετείχε με δικό του Πε-

ρίπτερο, στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και

Ποτών «FoodExpo Greece», που ολοκληρώ-

θηκε τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016, στο

χώρο του «Metropolitan Expo», δίπλα στον

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος

Βενιζέλος».

Χαρακτηριστικό και μετρήσιμο παράδειγμα

της θερμής ανταπόκρισης, που έτυχε αυτή

η πρωτοβουλία του Δήμου και της Δημοτι-

κής Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Μαρ-

κοπούλου, είναι το γεγονός, ότι στις τρεις

μόλις μέρες διάρκειας της Έκθεσης, δόθη-

καν περισσότερα από πέντε χιλιάδες

(5.000) φυλλάδια, στους επισκέπτες του

Περιπτέρου, που τους ενημέρωναν και πα-

ρουσίαζαν τα είδη και προϊόντα, των παρα-

γωγών, που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Με-

θενίτης, χαιρέτισε την πρώτη αυτή άκρως

επιτυχημένη συμμετοχή του Δήμου, δηλώ-

νοντας: «Συγχαρητήρια στον καλό φίλο και
συνεργάτη, Δημοτικό Σύμβουλο, Τάσο Νι-
κολακόπουλο και στα μέλη της Δημοτικής
Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, για την
εξαιρετική δουλειά και παρουσία του Δήμου
Μαρκοπούλου στην Έκθεση, που είχε ως

στόχο, την προώθηση των αγροτικών προ-
ϊόντων του τόπου μας! Η προσπάθεια πέ-
τυχε απόλυτα, του χρόνου, ακόμα
καλύτερα»!
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αγροτικής Ανάπτυξης Μαρκοπούλου και

υπεύθυνος της συμμετοχής του Δήμου

στην έκθεση,  Τάσος Νικολακόπουλος, ανα-

φέρθηκε στις θετικότατες εντυπώσεις που

άφησε στους επισκέπτες η διεθνής αυτή

πρώτη παρουσία του Δήμου, παρά τη δύ-

σκολη οικονομική περίοδο και τις υψηλές

απαιτήσεις της διεθνούς διοργάνωσης, η

επιβεβαίωση του κοινού, ότι το Μαρκό-

πουλο είναι ταυτισμένο με την παραγωγή

εξαιρετικού κρασιού, η ευχάριστη έκπληξη

που προξένησε στους επισκέπτες, η φιλο-

ξενία και παρουσίαση και παραγωγών φιστι-

κιού, σύκου και ελαιολάδου.

Το Περίπτερο του Δήμου Μαρκοπούλου,

επισκέφθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατ. Αττικής,  Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος

εξήρε την πολύ καλή πρωτοβουλία του

Δήμου να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση,

διαβλέποντας σε μια στενότερη συνεργα-

σία με την Περιφέρεια, για αντίστοιχη συμ-

μετοχή του χρόνου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θέλει να ευχαριστή-

σει δημόσια, τους εκατοντάδες επισκέπτες,

τους παραγωγούς που «αγκάλιασαν», την

πρώτη του παρουσία σε διεθνές εμπορικό

επίπεδο, με την ενεργή συμμετοχή τους και

απευθύνει από τώρα κάλεσμα στους αγρό-

τες, κτηνοτρόφους και οινοπαραγωγούς

του Δήμου, σε στενή συνεργασία με τη Δη-

μοτική Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, με

στόχο την ακόμη καλύτερη προετοιμασία

της προβολής των εξαιρετικών προϊόντων

του τόπου, τόσο με τοπικές δράσεις και εκ-

δηλώσεις, όσο κυρίως, με τη συμμετοχή του

Δήμου, στην αντίστοιχη Έκθεση, το 2017!

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να

δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο τηλέ-

φωνο 22990 20104, στο email: markopouloa-

gro@gmail.com, στην Επιτροπή Αγροτικής

Ανάπτυξης Δήμου Μαρκοπούλου, 

O Δήμος Μαρκοπούλου, στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO»

Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Συμμετέχουν Δήμοι της Αττικής - Πρωτοβουλία του Δήμου Μαραθώνα
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Ο Δήμος Παλλήνης ξε-

κινά και εφέτος, όπως

κάθε χρόνο και στην

εποχή που ενδείκνυται,

τους ψεκασμούς για  την

καταπολέμηση των κου-

νουπιών (νύμφες), σε

φρεάτια του Δήμου Παλ-

λήνης.

Η δράση του γίνεται προ-

σθετικά με τις δράσεις

της Περιφέρειας Αττικής 

Παρακαλούνται οι κάτοι-

κοι του Δήμου Παλλήνης

που παρατηρούν στάσιμα

ύδατα - που αποτελούν

εστίες πολλαπλασιασμού

των κουνουπιών - να ει-

δοποιούν είτε ηλεκτρο-

νικά στο email του

Δήμου: press@pallini.gr,

είτε τηλεφωνικά στο 210

66 04 719.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν

και στις τρεις δημοτικές

ενότητες του Δήμου Παλ-

λήνης – Ανθούσα, Γέρα-

κας, Παλλήνη.

Περιμένουμε να ακού-

σουμε και άλλους Δή-

μους να προχωράνε σε

ψεκασμούς, γιατί λόγω

του θερμού χειμώνα θα

μας ...φάνε τα κουνού-

πια!!

Στις 21 & 22 Μαρτίου 2016, διεξήχθη στην Αθήνα ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός ελαι-

ολάδου, με τίτλο: Athena International Olive Oil Competition.

Πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό, τόσο ως προς τους κριτές όσο και ως προς τα δείγματα

που συμμετέχουν και αφορά μόνο τυποποιημένα

ελαιόλαδα της κατηγορίας έξτρα παρθένο ελαι-

όλαδο.  

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ελαιόλαδα από Ελ-

λάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Η γη του Σα-

ρωνικού, η γη των Μεσογείων εύκρατος τόπος

και μητέρα των ελαιόδεντρων από την αρχαι-

ότητα, αναδείχτηκε για μια ακόμα φορά μέσω της

συμμετοχής στο διαγωνισμό, του Ελαιουργείου

Κώνστα. Το ελαιουργείο Κώνστα,  βρίσκεται στα

Καλύβια και οι ιδιοκτήτες του συνεχίζουν και εξε-

λίσσουν την οικογενειακή επιχείρηση και την καλλιέργεια ελαιόδεντρων. Ετσι απέσπασαν,

Χρυσό βραβείο για το ελαιόλαδο «ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ-ΠΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ» και χάλκινο

βραβείο για το «ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ». 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γεώργιος Σωφρόνης, εκφράζει τα δημόσια συγχαρητήριά του για τη

διάκριση αυτή. «Συγχαίρω την οικογένεια Κώνστα, για τη σπουδαία αυτή διάκριση, αλλά και

για την αγάπη και το μεράκι για τον τόπο μας. Τέτοιες αξιέπαινες προσπάθειες χαίρουν της

εκτίμησής μας και αποτελούν φωτεινό φάρο και για τους άλλους συμπατριώτες μας».

Αναλυτική κατάσταση χρεών και συμβο-

λαίων μίσθωσης για Αναψυκτήρια (καντί-

νες), ξαπλώστρες και χώρους στάθμευσης,

έκανε ο αντιδήμαρχος διοίκησης Διον. Γε-

ωργουλόπουλος στη δημοτική συνεδρίαση

της 28ης Μαρτίου, απαντώντας σε ερώτηση

που είχε καταθέσει ο Διον. Κοντονής.

Ετσι μάθαμε ότι υπάρχουν και σωστοί επι-

χειρηματίες που δεν χρωστάνε στο Δήμο

και πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις

τους, αλλά και πολλές καντίνες, που οι μι-

σθωτές χρωστάνε εκατοντάδες χιλιάδες  ή

και εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο και το πι-

θανότερο είναι ότι δεν θα τα πάρουν ποτέ.

Συγκεκριμένα: 

Αναψυκτήριο Πανοράματος έχει λήξει η

σύμβαση από το 2012 και χρεώνεται 1450

το μήνα η μίσθωση. Βεβαιωμένες οφειλές

85.000 περίπου ευρώ.

Εν Πλω δεν έχει οικονομική εκκρεμότητα

πλην της εκκρεμοδικίας για το τέλος 3%

που ανέρχεται στα 30.000 περίπου ευρώ.

Αναψυκτήριο όρμου Ζώσκα υπάρχουν ληξι-

πρόθεσμες οφειλές 140.000 ευρώ περίπου.

Εγινε σφράγιση 16.3.2016

Αναψυκτήριο  όρμου Μαλτσινιώτη έχει

λήξει η σύμβαση από 14.10.2011. Εχει λη-

ξιπρόθεσμες οφειλές 349.000 ευρώ και

έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις.  

Κοινοπραξία Μουστάκα Α.Ε. Τα τρία αναψυ-

κτήρια στο Καβούρι (τώρα έχουν μείνει

δύο), συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές

2.105.352,78 ευρώ. Προσαυξήσεις περίπου

500.000 ευρώ. Το συνολικό χρέος ξεπερ-

νάει τα 2 εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες

ευρώ. Εχει γίνει παραγγελία κατάσχεσης.

Εχουν γίνει αγωγές από την Κοινοπραξία

που αμφισβητεί τις χρεώσεις και ζητάει από

το Δήμο την καταβολή 16 εκατομμυρίων

ευρώ περίπου. Για όλες τις χρεώσεις έχουν

γίνει ανακοπές - αναστολές από την Κοινο-

πραξία. 

Και συνεχίζει ο αντιδήμαρχος: «Από το
2004 μέχρι και σήμερα έχουν μεσολαβήσει
διάφορες ενέργειες και προκειμένου να
ελευθερωθούν οι χώροι και να επαναδημο-
πρατηθούν χρειάζεται μεγάλο χρονικό διά-
στημα για να επιτευχθεί αυτό. Ο Δήμος δεν
θα μπορεί να εισπράξει και το χρέος θα
διογκώνεται. Η εκτίμησή μου, το ενδεχό-
μενο του εξώδικου συμβιβασμού εξετά-
ζουμε βάσει του νόμου 3852/2010»,

κατέληξε.

Δημοπρατήσεις 

κοινοχρήστων χώρων

Αποφασίστηκε η δημοπράτηση καντινών,

χώρων στάθμευσης και τοποθέτησης ομ-

πρελών,  που βρίσκονται στη Βουλιαγμένη

και Καβούρι (Ορμος Ζώσκα, Μαλτσινιώτη,

Μεγάλου Καβουρίου, Αγ. Νικολάου).

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σπ.

Πανάς αναφερόμενος στις δημοπρατήσεις

των καντινών, που εκμισθώνει ο δήμος ση-

μείωσε μεταξύ άλλων ότι: 

Οσον αφορά τις δημοπρατήσεις στην καν-

τίνα Μαλτσινιώτη, στη Ζώσκα και στο σου-
βλατζίδικο στην Κάτω Βούλα, έξω κάτω από
το Ασκληπιείο, είμαστε αντίθετοι γιατί εί-
χαμε πει ως προηγούμενη δημοτική αρχή,
όταν ολοκληρωθούν αυτές οι συμβάσεις να
απομακρυνθούν οι κατασκευές και να απο-
δοθούν αυτοί χώροι ελεύθεροι και χωρίς

αυτές τις αντιαισθητικές κατασκευές.
Στην είσοδο της Βούλας, στο Ασκληπιείο εί-
χαμε ξεκινήσει μία μελέτη, ώστε να γίνει η
είσοδος της Βούλας από αυτή την πλευρά
έτσι όπως της αξίζει, να απελευθερωθεί ο
χώρος να κλαδευτούν τα δέντρα να μπει
φωτισμός και να αναδειχθεί ο χώρος.

Ενιαία αρχιτεκτονική για

τα Αναψυκτήρια

Απαντώντας στον Σπ. Πανά για την εικόνα

των αναψυκτηρίων, ο δήμαρχος ενημέρωσε

ότι έχει γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου μία αρχιτεκτονική μελέτη, για που θα

δίνει μία ομοιόμορφη εικόνα. «Δεν έχει καμ-
μία σχέση μ’ αυτές τις καντίνες γιουσου-
ρούμ που υπάρχουν στην περιοχή»,
σημείωσε ο δήμαρχος.

Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι: «Για τα τρία

αυτά χρέπια, που είναι στο Καβούρι  (καντί-
νες Καβουρίου) έχουμε 500.00 ευρώ ενοί-
κιο το χρόνο και θα εισπράττουμε μηδέν για
πολλά χρόνια»...
«Γι’ αυτές τις μικρές παραλίες (Ζώσκα και
Μαλτσινιώτη), που είναι στολίδια, διαμάν-
τια, θα πρέπει να φροντίσουμε να μη δημο-
πρατήσουμε τίποτα, να μείνουν ελεύθερες»
εξέφρασε την άποψη ο Θ. Ματόπουλος,

επικεφαλής της Ρι.Κιπ. 

Για το Κολυμβητήριο της Μηλαδέζας, που

ρώτησε ο Σπ. Πανάς, που βρίσκεται η εξέ-

λιξή του, ο δήμαρχος απάντησε ότι άλλαξε

η μελέτη γιατί όπως ήταν η προηγούμενη

θα είχαν ένα κολυμβητήριο που δεν θα μπο-

ρούσαν να γίνουν αγώνες.

Ετσι, η μελέτη έγινε κατά 3/4 από την αρχή.

Αλλαξε η κατεύθυνση, η διάσταση, τα απο-

δυτήρια κ.λπ. 

Επίσης - ελέχθη - ότι θα αλλάξει και η ει-

κόνα των περιπτέρων με ενιαίο σχεδιασμό

και θα γίνουν και μετακινήσεις περιπτέρων,

τις οποίες επιβάλλει η Τροχαία.

Για τα ηχοπετάσματα και τη μετατροπή της

οδού Ζακύνθου στη Βούλα για να γίνει

ήπιας κυκλοφορίας, ο μελετητής σημειώνει

ότι αυτή η μελέτη δεν είναι τεχνικώς εφικτή

γιατί η κλίση του δρόμου είναι 33% και είναι

απαγορευτική. Δεν μπορείς σε δρόμο τέ-

τοιες κλίσης να φτιάξεις πεζόδρομου ή πο-

δηλατόδρομο.

σ.σ. Καλά η οδός Ζακύνθου δεν είναι ήπιας

κυκλοφορίας; Πόσα οχήματα περνούν κα-

θημερινά πλην των κατοίκων της περιοχής;

Η μελέτη, βέβαια, θα πληρωθεί, χωρίς να

υλοποιηθεί. 

Αννα Μπουζιάνη

Δημοπρατήσεις καντινών στο Δήμο 3Β και άλλα...

Ψεκασμοί κουνουπιών στο Δήμο Παλλήνης«Χρυσό και χάλκινο μετάλλιο σε Διεθνή

Διαγωνισμό ελαιολάδου από τα Καλύβια 
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«Συμβαίνει να είμαι όχι Συμ-πτωματικά αλλά και Οργανικά

ΕΛΛΗΝΑΣ, από την άποψη ότι κατοικώ το ίδιο ανάλλαχτο

ΟΜΗΡΙΚΟ ΤΟΠΙΟ και ότι έχω στο αίμα μου τον ΠΛΑΤΩΝΑ»

(Οδ. Ελύτης, 1911 - 1996, “Εν Λευκώ” από τα μικρά Έψιλον, σελ. 205)

«Άνθρωποι που δεν κυττάζουν ποτέ πίσω προς τους προ-
γόνους τους δεν θα κυττάξουν ποτέ μπροστά προς τους

Απογόνους τους»

(Edmund Burke, 1729-1797, Ιρλανδός πολιτικός φιλόσοφος)

«Κανείς δεν μπορεί να είναι καλός Διεθνιστής, αν ταυτό-

χρονα δεν είναι καλός Πατριώτης» 
(Μαχάτμα Γκάντι, 1868-1948, Ινδός πολιτικός ηγέτης)

«Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Εκείνο που είναι τυχαίο, είναι πως

ο Λαός που κατοικεί σήμερα στη Χώρα, που παλιά την εκα-

τοίκησαν ΕΛΛΗΝΕΣ ονομάζονται Έλληνες»
(Δ. Λιαντίνης, 1948-1998 ΓΚΕΜΜΑ σελ. 112)

«Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα το ΑΛΗΘΙΝΟ πώς να

υποψιαστούμε ότι όλα είναι ΨΕΥΤΙΚΑ»

(Δ. Λιαντίνης, 1948-1998)

Ο Πλούταρχος (50-120) από την Χαιρώνεια της Βοιωτίας είναι

από τους πιο επιφανείς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και βιο-

γράφους. Υπήρξε ο δημοφιλέστερος κλασσικός συγγραφέας

από τον 16ο αιώνα έως τις αρχές του 19ου. Ο Ρουσσώ, Ελβε-

τός φιλόσοφος (1712-1778), διακήρυττε: «από τα λίγα βιβλία

που διαβάζω κάποτε ακόμη, προτιμώ κυρίως τον Πλούταρχο,

από τον οποίο και ωφελούμαι περισσότερο. Αυτόν πρωτοδιά-

βασα στην παιδική μου ηλικία, αυτός θα είναι και η τελευταία

ανάγνωση στα γηρατειά μου». Τα βιβλία του Πλουτάρχου θαυ-

μάζονταν τόσο για τη σοφία τους όσο και για τις πληροφορίες

τους και τα χρησιμοποιούσαν επί πολλούς αιώνες ως πηγή για

ανέκδοτα και ηθικά παραδείγματα. Επηρέασαν την γένεση και

την εξέλιξη του Δοκιμίου, της Βιογραφίας και της Συγγραφής

της Ιστορίας.

Τα Συμποσιακά Προβλήματα, είναι μια πραγματεία του

Πλουτάρχου σε εννέα βιβλία. Ανήκουν στα “Ηθικά” του

έργα. Τα πρώτα οκτώ περιλαμβάνουν δέκα προβλήματα το

καθένα, και το ένατο δεκαπέντε. Μερικά απ’ αυτά τα προ-

βλήματα “χάθηκαν” και σώθηκαν μόνο οι τίτλοι τους. Ο

Πλούταρχος αναφέρει αναμνήσεις από θέματα που συζη-

τήθηκαν σε διάφορα συμπόσια στη Ρώμη και στην Ελλάδα,

αλλά στην πραγματικότητα είναι δικές του μελέτες πάνω

στα θέματα που συζητούνταν στα συμπόσια που αποτελού-

σαν πηγή σημαντικών πληροφοριών. Με τον Πλούταρχο

συμφωνεί και ο Βολταίρος, Γάλλος Διαφωτιστής (1694-

1778).

Αποσπάσματα από το Φιλοσοφικό Λεξικό του Βολταίρου,

που δημοσιεύθηκε το 1764 (εγκυκλοπαιδικό λεξικό όρων,

που αγκαλιάζει τις αρχές του Διαφωτισμού και του Ορθο-

λογισμού).

Είναι γεγονός ότι:

- το εβραϊκό έθνος ήταν μια ορδή μεταγενέστερη

- δεν εγκαταστάθηκε στην Φοινίκη, πάρα πολύ αργότερα

- περιβαλλόταν από αρχαίους λαούς

- υιοθέτησε τη γλώσσα τους

- δανείστηκε απ’ αυτούς ακόμη και το όνομα του Ισραήλ, το

οποίο είναι Χαλδαϊκό σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ιου-

δαίου ιστορικού Γιόσεφ Μπεν Ματθίας (ρωμαϊκά Τίτου

Φλάβιου Ιώσηπου). 

Όταν λοιπόν βλέπουμε ένα αρχαίο τελετουργικό, μια αρ-

χαία αντίληψη θεμελιωμένη στην Αίγυπτο ή στην Ασία και

στους Εβραίους, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι τούτος ο

μικρός νέος λαός, αδαής, άξεστος, ενδεής τεχνών, αντέ-

γραψε, όπως μπορούσε, προγενέστερα ακμάζοντα και φί-

λεργα έθνη!

Στο εικοσάτομο έργο “Ιουδαϊκή Αρχαιολογία”, ο Φλάβιος

Ιώσηπος περιγράφει τη Γένεση και τη δημιουργία, προχω-

ρεί και φτάνει ως τον πόλεμο με τη Ρώμη. Ακολουθεί πιστά

τη σειρά της Αγιογραφικής αφήγησης, προσθέτοντας πα-

ραδοσιακές εξηγήσεις και εξωτερικές παρατηρήσεις.

Μερικά αποφθέγματα του Βολταίρου για την Ελλάδα:

«Στην Ελλάδα οφείλουμε το πνεύμα μας και το σύνολο των

αρετών μας»

«Είθε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ να γίνει κοινή όλων των

λαών»

“Υπερασπιστείτε την ΕΛΛΑΔΑ γιατί σ’ αυτή χρωστάμε τα

φώτα μας, τις Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Αρετές μας και

μη φοβηθείτε ότι θα κλονιστεί η ισορροπία της ΕΥΡΩΠΗΣ»

“ΤΙΣ Ο ΠΑΡ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΘΕΟΣ”
«SAPERE AUDE!” (= TΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ!)

(Οράτιος, 65-8, Λατίνος Λυρικός Ποιητής)

«τόν δ᾽Ἄδωνιν (Αδωνάι, Adonai = Kύριος) οὐχ ἕτερον
ἀλλά Διόνυσον εἶναι νομίζουσιν»

(Πλούταρχος, 50-120, Συµποσιακά Προβλήµατα, 671β,8)

Θαυμάσας οὖν τὸ ἐπὶ πᾶσι ῥηθὲν ὁ Σύμμαχος «ἆρ᾽» ἔφη

«σὺ τὸν πατριώτην θεόν, ὦ Λαμπρία, «εὔιον ὀρσιγύναικα

μαινομέναις ἀνθέοντα τιμαῖσι Διόνυσον» ( Lyr. adesp. 131)

ἐγγράφεις καὶ ὑποποιεῖς τοῖς Ἑβραίων ἀπορρήτοις; ἢ τῷ
ὄντι λόγος ἔστι τις ὁ τοῦτον ἐκείνῳ τὸν αὐτὸν ἀποφαί-

νων;» ὁ δὲ Μοιραγένης ὑπολαβών «ἔα τοῦτον» εἶπεν·

«ἐγὼ γὰρ Ἀθηναῖος ὢν ἀποκρίνομαί σοι καὶ λέγω

μηδέν᾽ ἄλλον εἶναι· καὶ τὰ μὲν πολλὰ τῶν εἰς τοῦτο τεκ-

μηρίων μόνοις ἐστὶ ῥητὰ καὶ διδακτὰ τοῖς μυουμένοις παρ᾽
ἡμῖν εἰς τὴν τριετηρικὴν παντέλειαν· ἃ δὲ λόγῳ διελθεῖν
οὐ κεκώλυται πρὸς φίλους ἄνδρας, ἄλλως τε καὶ παρ᾽
οἶνον ἐπὶ τοῖς τοῦ θεοῦ δώροις, ἂν οὗτοι κελεύωσι, λέγειν

ἕτοιμος.» Πάντων οὖν κελευόντων καὶ δεομένων «πρῶτον

μέν» ἔφη «τῆς μεγίστης καὶ τελειοτάτης ἑορτῆς παρ᾽
αὐτοῖς ὁ καιρός ἐστιν καὶ ὁ τρόπος Διονύσῳ προσήκων.

τὴν γὰρ λεγομένην νηστείαν ἀκμάζοντι τρυγητῷ τρα -

πέζας τε προτίθενται παντοδαπῆς ὀπώρας ὑπὸ σκηναῖς
καὶ καλιάσιν ἐκ κλημάτων μάλιστα καὶ κιττοῦ διαπεπλεγ-

μέναις· καὶ τὴν προτέραν τῆς ἑορτῆς σκηνὴν ὀνομάζουσιν.

ὀλίγαις δ᾽ ὕστερον ἡμέραις ἄλλην ἑορτήν, οὐκ (…) ἂν δι᾽
αἰνιγμάτων ἀλλ᾽ ἄντικρυς Βάκχου καλουμένην, τελοῦσιν.

ἔστι δὲ καὶ κραδηφορία τις ἑορτὴ καὶ θυρσοφορία παρ᾽
αὐτοῖς, ἐν ᾗ θύρσους ἔχοντες εἰς τὸ ἱερὸν εἰσίασιν· εἰσελ-

θόντες δ᾽ ὅ τι δρῶσιν, οὐκ ἴσμεν, εἰκὸς δὲ βακχείαν εἶναι

τὰ ποιούμενα· καὶ γὰρ σάλπιγξι μικραῖς, ὥσπερ Ἀργεῖοι

τοῖς Διονυσίοις, ἀνακαλούμενοι τὸν θεὸν χρῶνται, καὶ κι-

θαρίζοντες ἕτεροι προΐασιν, οὓς αὐτοὶ Λευίτας προσονο-

μάζουσιν, εἴτε παρὰ τὸν Λύσιον εἴτε μᾶλλον παρὰ τὸν

Εὔιον τῆς ἐπικλήσεως γεγενημένης.
(Βλ., Πλούταρχος «Συμποσιακῶν» 671.C.4 – 672.C.4)

Απορώντας με αυτό που ελέχθη στο τέλος, ο Σύμμαχος

είπε: «Επομένως, Λαμπρία, τον συμπατριώτη σου Θεό,
τον Διόνυσο τον Εύιον, που ξεσηκώνει τις γυναίκες και
δέχεται τις τιμές που του αποδίδουν μέσα στη μανία
τους, τον πολιτογραφείς και τον εισάγεις κρυφά στα
απόρρητα δόγματα των Εβραίων; Ή μήπως υπάρχει
όντως κάποια παράδοση που τον ταυτίζει μ’ εκείνον;».
Ο Μοιραγένης όμως πήρε τον λόγο και είπε: «Άφησέ
τον Λαμπρία, διότι εγώ, που είμαι Αθηναίος σου απαντώ
και σου λέω πως δεν είναι διαφορετικός.
Τα περισσότερα τεκμήρια για το θέμα αυτό είναι ρητά
και διδάσκονται μόνο σε όσους μυούνται στα μέρη μας
στην Τριετηρική Παντέλεια, ενώ όσα δεν απαγορεύε-
ται να εκθέσει κανείς σε φίλους τη στιγμή μάλιστα που
βρισκόμαστε μπροστά στον οίνο και τα δώρα του Θεού,
αν αυτοί μου το ζητήσουν, είμαι έτοιμος να σου  τα
πω».
Καθώς όλοι τον καλούσαν και τον παρακαλούσαν να

μιλήσει, είπε:  «Πρώτα απ’ όλα ο καιρός (εποχή) και
ο τρόπος της μεγίστης και  τελειοτάτης εορτής τους,
ταιριάζει στον Διόνυσο. Πράγματι, όταν τηρούν τη λε-
γόμενη νηστεία, πάνω στην κορύφωση του τρύγου,
στρώνουν τραπέζια με κάθε είδους φρούτα κάτω από
σκηνές και καλύβες πλεγμένες κυρίως από κλήματα και
κισσό. Εξ άλλου, την πρώτη ημέρα της εορτής ονομά-
ζουν σκηνή.
Λίγες μέρες αργότερα εορτάζουν άλλην εορτήν,
που δέν την ονομάζουν (…) με αινίγματα αλλά την
αποκαλούν ξεκάθαρα ”του Βάκχου”».
Υπάρχει επίσης σ’ αυτούς και εορτή που γίνεται λιτανεία
με κλαδιά και θύρσους, κατά την οποία κρατώντας θύρ-
σους, εισέρχονται στο ιερό. Αφού εισέλθουν δεν ξέ-
ρουμε τί κάνουν, κατά πάσα πιθανότητα όμως τα όσα
γίνονται είναι βακχικά: και σάλπιγγες μικρές χρησιμο-
ποιούν για  να  καλέσουν τον Θεό, όπως ακριβώς οι
Αργείοι στα  Διονύσια, και άλλοι προχωρούν μπροστά

παίζοντας κιθάρα, τους οποίους τους αποκαλούν Λευί-
τες, και  το όνομα προέρχεται είτε από το “Λύσιος” ή
πιο πιθανό, από το  “Εύιος”».

* Πλουταρχίζω = μιμούμαι τον Πλούταρχο, ασπάζομαι τις ιδέες του.

* Τυπο-κρατία = υπερβολική προσκόλληση στους εξωτερικούς τύπους

και αδιαφορία για την ουσία, συμβατικότητα, τυποποίηση, φορμαλι-

σμός.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος στο 2ο ΓΕΛ Βούλας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Οὐσιο-κρατίας, Οὐσι-αρχίας

& Πλουταρχ-ισµοῦ*
ἄρχεσθαι  &

Τυπο-κρατίας*, Τυπο-λατρίας
& Πλουτο-κρατίας

παύεσθαι

Ο
λόκληρο το τελετουργικό του Διονύσου, αδημοσί-
ευτο στον έντυπο Τύπο  μέχρι σήμερα (υπάρχει δια-
δικτυακά) και γι’ αυτό άγνωστο, έρχεται για πρώτη

φορά στο φως της δημοσιότητας κατ’ αποκλειστικότητα
από την ΕΒΔΟΜΗ, που αν το μελετήσετε προσεκτικά “θα
σας απογειώσει στον έβδομο ουρανό”.
Η τιμή ανήκει στην μικρή αλλά Μεγάλη εφημερίδα που δη-
μοσιεύει με θάρρος και αυταπάρνηση κείμενα που ανατρέ-
πουν εσφαλμένες ή ψευδείς παγιωμένες αντιλήψεις, που
άλλες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας δεν τολμούν καν
να φιλοξενήσουν ή να αναφέρουν υποτυπωδώς!



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  2  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Σε πολυθεματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διευθύ-

νει και διδάσκει ο καθηγητής της Γλωσσολογίας του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών και συντάκτης του Χρηστικού

Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθη-

νών, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, διοργανώθηκαν δύο

συνεχόμενες φιλολογικές εσπερίδες αφιερωμένες στον

ποιητή Ευάγγελο Ανδρέου. 

Το πρόγραμμα εγκαινιάσθηκε και λειτουργεί σε μορφή

σεμιναριακών κύκλων για πτυχιούχους ΑΕΙ, στην αί-

θουσα ομιλιών του εκπαιδευτικού συγκροτήματος Γεωρ-

γίου Ζώη, και περιλαμβάνει ευρεία θεματολογία από τον

λειμώνα της γλωσσικής επιστήμης.

Στο πρώτο μέρος του ποιητικού αφιερώματος, ο E. Αν-

δρέου εισηγήθηκε το θέμα «Συμβολή για την ανάδειξη
του ορισμού της ποίησης ως τέχνης και η συσχετιστική
μέθοδος αισθητικού ελέγχου της ποιητικής δημιουργίας
σε συνάρτηση με τις άλλες Καλές Τέχνες». Η εισήγηση

οργανώθηκε σε μορφή συνομιλίας του ποιητή με τον δι-

δάσκοντα καθηγητή και με το ακροατήριο.

Στην αμέσως επόμενη εσπερίδα, ο Χριστόφορος Χαρα-

λαμπάκης θα μιλήσει για το γλωσσικό αξιολογικό χαρα-

κτήρα της ποίησης του Ευάγγελου Ανδρέου με βάση το

έργο του «Πειρασμοί της Πρωΐας, της Νυκτός και της
Άλλης Ημέρας» από το βιβλίο «Πολιτεία, δηλητήριο πε-

ριβολιών».     

Ο Ευάγγελος Ανδρέου εμφανίσθηκε στα γράμματα το

1971. Μέρος του έργου του ανήκει, κατά το Μιχάλη Με-

ρακλή, στην ποίηση του «αδικαίωτου κινήματος» (Βλ.

«Νέα Πορεία» τ. 425-428 1990 σ.139). Στα 1986 συνέ-

θεσε το ποιητικό ηχοθέαμα «Απόδειπνο».  Ποιήματά του

δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς, σε πολλά έντυπα, σε ποι-

ητικές ανθολογίες, συλλογικές εκδόσεις και καλλιτε-

χνικά λευκώματα.

H Ποίησή του μεταφράσθηκε στα γαλλικά, ισπανικά, ιν-

δικά κ.α. 

Οι ποιητικοί «Πειρασμοί» του Ευάγγελου Ανδρέου σε μαθήματα σεμιναρίου

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Σε πρώτο πλάνο ο Ευάγγελος Ανδρέου (δεξιά) με τον Χριστόφορο
Χαραλαμπάκη
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Συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών με το Γενικό Γραμ-

ματέα Δημόσιας Περιουσίας, είχαν ο Δήμαρχος Λαυρεωτι-

κής Δημήτρης Λουκάς και εκπρόσωποι του Δημοτικού

Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των αγρο-

τεμαχίων  που ξεπερνούν τα 100 στρέμματα και τα προβλή-

ματα που έχουν προκύψει για τους ιδιοκτήτες τους στην

ένταξή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Στη συνάντηση κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία

και οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Λαυρεωτικής, προκειμένου να τροποποιηθεί ο

Νόμος 719/1977 με δύο βασικούς στόχους: α) να συμπερι-

ληφθεί στον ευεργετικό αυτό νόμο, όλη η έκταση του νυν

Δήμου Λαυρεωτικής και μέρος του Δήμου Σαρωνικού  και

β) να αυξηθεί το δεσμευτικό όριο των 100 στρεμμάτων ή

να απαλειφθεί τελείως, ώστε να διευκολύνει τους ιδιοκτή-

τες αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας στην

ορθολογική επίλυση των προβλημάτων τους. 

Απώτερος σκοπός των παραπάνω ενεργειών είναι  να δι-

ευθετηθούν οριστικά τα όποια εκκρεμή ζητήματα υφίσταν-

ται και να αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες ιδιοκτησιών του

Εθνικού Κτηματολογίου. 

Νέα Διοίκηση στη “Χρυσή Τομή”

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» πραγματοποίησε Ετήσια Τακτική

Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

στην αίθουσα του Συνδέσμου, όπου μετά από εκλο-

γές προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο.
Πρόεδρος: Παπαθανασίου Σταμάτης

Αντιπρόεδρος: Παπαδοπούλου Αναστασία

Τομέας Παιδείας: Κλάδης Διονύσης

Τομέας Γραμματείας: Ρώμα Ματίνα

Τομέας  Οργάνωσης: Ιατρού Έλλη

Τομέας Καλών Τεχνών: Σουρτζή Αναστασία

Τομέας Τοπικών Υποθέσεων: Ρώμας Ναπολέων

Τομέας Διαχείρισης: Κοσμά - Κλάδη Ελένη

Τομέας Δημοσίων Σχέσεων:  Κατσιέρη Γιόλα

Μαθήματα Κινηματογράφου:

ΗΘΟΠΟΙΪΑΣ & ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το Δίκτυο Σαρωνικού προγραμματίζει την υλοποίηση

ενός κύκλου σεμιναρίων για αρχαρίους, με αντικείμενο

την ηθοποιία και τη συγγραφή σεναρίου. Τελικός σκοπός

των μαθημάτων η παραγωγή, τουλάχιστον, μιας ταινίας

μικρού μήκους, με πρωταγωνιστές τους συμμετέχοντες

στα μαθήματα.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες, θα γνωρί-

σουν το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου και θα επικεντρω-

θούν, κυρίως, στην υποκριτική. Θα αποκτήσουν μια σφαιρική

γνώση του πώς δημιουργείται μια ταινία, τη σχέση μεταξύ του

ηθοποιού και του σκηνοθέτη, μεθόδους ηθοποιίας (κινηματογρά-

φου), δημιουργία σεναρίου και πολλά άλλα.

Τα μαθήματα θα είναι εβδομαδιαία, με δίωρη διάρκεια. Στα

πρώτα οκτώ, μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν θεατρικό παιχνίδι και

αυτοσχεδιασμοί, ενώ συνολικά θα απαιτηθούν 12 συναντήσεις,

πριν ξεκινήσουν οι τελικές πρόβες για το γύρισμα της ταινίας.

Διδασκαλία: Γιώργος Λογοθέτης, BA in Film & TV production,

York University, UK.

• Οι θέσεις για τα μαθήματα είναι περιορισμένες.

• Δηλώσεις συμμετοχής, τηλεφωνικά στο: 6946-268384 με email

Αναζητούνται διαμερίσματα προς μί-

σθωση για την εγκατάσταση προσφύ-

γων στους Δήμους. Θα πρέπει να

έχουν έκταση από 60 τ.μ και άνω, το

μηνιαίο μίσθωμα έχει ανώτατο όριο τα

400 €, θα διαθέτουν όλα τα απαιτού-

μενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση

(π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό) και τα

ενοίκια θα προπληρώνονται έως το

τέλος του 2016 με δυνατότητα παρά-

τασης ενός ακόμα έτους. Θα εξοπλι-

στούν με έπιπλα και την απαραίτητη

οικοσκευή. 

Στην παρουσίαση της συμφωνίας και

τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε

από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία

με τον ΟΗΕ, παρέστησαν οι δήμαρχοι

Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης,

Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, Ταύρου –

Μοσχάτου Ανδρέας Ευθυμίου και

Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου,

οι οποίοι συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα, καλώντας ιδιοκτήτες να δια-

θέσουν διαμερίσματα και στους

όμορους της Αθήνας, δήμους.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και κοινοχρή-

στων πληρώνονται από την ΕΑΤΑ, με

πόρους που αντλούνται μέσα από το

πρόγραμμα. Τα διαμερίσματα θα εξο-

πλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, τρα-

πέζι, καρέκλες), οικοσκευή και

ηλεκτρικές συσκευές,

Προβλέπεται ειδικό προσωπικό, που θα

επιβλέπει καθημερινά τις συνθήκες δια-

βίωσης των ωφελουμένων και την καλή

κατάσταση των διαμερισμάτων.

Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερί-

σματος, στον οποίο θα περιγράφονται

αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμ-

περιφοράς των ωφελουμένων τόσο με-

ταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους

ένοικους της πολυκατοικίας.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες

παροχές για τους ωφελούμενους πρό-

σφυγες, όπως κάρτες σίτισης και κου-

πόνια για την αγορά ειδών ατομικής

υγιεινής και καθαριότητας, υποστή-

ριξη και καθοδήγηση στη διαχείριση

της καθημερινότητάς τους, κάρτες με-

τακίνησης για τα Μέσα Μαζικής Μετα-

φοράς, αλλά και υποστήριξη σε

θέματα κοινωνικο-ιατρικών παροχών

από τις κοινωνικές δομές.

Τέλος για την υλοποίηση του προ-

γράμματος προκηρύσσονται θέσεις

εργασίας για ελεύθερους επαγγελμα-

τίες. Ανακοινώσεις τόσο για τη μί-

σθωση των διαμερισμάτων, όσο για

τους προμηθευτές και τους ελεύθε-

ρους επαγγελματίες, έχουν δημοσιευ-

τεί στο www.developathens.gr  

Τροποποίηση του νόμου περί αγροτεμαχίων

ζητάει ο Δήμος Λαυρεωτικής

Τμήματα Ζωγραφικής & 

Δημιουργικής Απασχόλησης

στον Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και η

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.), σε μια προσπάθεια στήριξης και ανάδειξης του

Πολιτισμού στο Δήμο, ενθαρρύνουν τους πολίτες να εκ-

φραστούν και να επικοινωνήσουν μέσα από δημιουργικές

δραστηριότητες, καθώς και να έρθουν σε επαφή με ερε-

θίσματα και πληροφορίες που αφορούν στον Πολιτισμό.                           

Πολλές και ποικίλες οι δραστηριότητες όλων των τμημά-

των μέσα στην πόλη τους, αλλά και σε όλη την Αττική.

Τα Τμήματα λειτουργούν εδώ και 4 χρόνια στα πλαίσια

του Προγράμματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για

Όλους», σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, στο Εργαστή-

ριο Ζωγραφικής του Κτιρίου «Παπουλάκος» και στον Δη-

μοτικό Πολυχώρο Πόρτο Ράφτη, αντίστοιχα, ενώ

συμμετέχουν περισσότερα από 140 άτομα κάθε χρόνο.

Το Πρόγραμμα καλύπτει τα εξής Τμήματα:

• Προσχολικής Ηλικίας - Ζωγραφική και Δημιουργική

Απασχόληση:  

• Α' και Β' παιδικό τμήμα - Ζωγραφική και Δημιουργική

Απασχόληση:  

•Εφηβικό Τμήμα Ζωγραφικής: 

• Ζωγραφική Ενηλίκων:

Για  πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία τους, στο

τηλ: 22990 - 20197, καθημερινά 13:00 - 15:00.

Συμβουλευτική Εφήβων 
Από την Τετάρτη 6 Απριλίου ξεκινάει ένας νέος κύκλος συ-

ναντήσεων συμβουλευτικής ψυχολογίας για εφήβους. Θα

πραγματοποιείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων κάθε

15 μέρες μέχρι τον Ιούνιο και θα έχει τη μορφή ομαδικών συ-

νεδριών συμβουλευτικής εφήβων, τις οποίες τις προσφέρει

ο συμβουλευτικός ψυχολόγος Σωκράτης Καραμπατέας. 

Η συμμετοχή στις συνεδρίες είναι δωρεάν, απευθύνεται σε

εφήβους (14 – 18 ετών), δεν είναι υποχρεωτική η παρακο-

λούθηση όλων των συνεδριών, λόγω όμως περιορισμού των

θέσεων (μέχρι 12 άτομα) χρειάζεται προεγγραφή τις προ-

ηγούμενες μέρες. Η εγγραφή θα γίνεται αυστηρά μόνο από

τον κηδεμόνα στο χώρο της Βιβλιοθήκης Καλυβίων.

Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 18:30 – 20:00 (κάθε 15 μέρες) 

Και οι δάσκαλοι στη 

βοήθεια των προσφύγων

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«Αλέξανδρος Δελμούζος» είχε την πρωτοβουλία διοργά-

νωσης δράσης για την συλλογή αγαθών πρώτης ανάγκης

για βοήθεια στους πρόσφυγες.

Στα Σπάτα και την Αρτέμιδα ο συντονισμός αυτής της προ-

σπάθειας έγινε από τον Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχο-

λείου Αρτέμιδος,  Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων –

Αρτέμιδος Δονάτο Γκέλια και από τον δάσκαλο του 7ου Δη-

μοτικού Σχολείου Αρτέμιδος Ευαγγέλου Παναγιώτη.

Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλλαν οι υπηρεσίες του

Δήμου και ο Αντιδήμαρχος Νομικός Αντώνης.

Μισθώσεις διαμερισμάτων για εγκατάσταση

προσφύγων στους Δήμους!
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Διευκρινήσεις για το αν είναι υποχρέωση ή όχι της Ελλάδας, με

βάση τις ισχύουσες οδηγίες και τις συμφωνίες που έχει υπο-

γράψει να καταστήσει προαιρετική τη δημοσίευση των ισολογι-

σμών στον έντυπο Περιφερειακό Τύπο, ζητά με ερώτησή της

προς την Κομισιόν η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και

του Ε.Λ.Κ., Μαρία Σπυράκη.

Η Ευρωβουλευτής, στην σχετική ερώτηση που κατέθεσε,

(29.3.16), πρώτη εργάσιμη ημέρα  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

μετά το Πάσχα των Καθολικών,  ρωτά ποια είναι η συνήθης πρα-

κτική στα κράτη μέλη της Ε.Ε., και πως θα έχουν πρόσβαση οι

πολίτες στους ισολογισμούς των εταιριών εάν οι ισολογισμοί

δεν δημοσιεύονται και στον έντυπο Περιφερειακό Τύπο, όταν

δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Γράφει συγκεκριμένα στην ερώτησή της:

«Το ελληνικό νομοθετικό πλαί-

σιο με το άρθρο 152 του

Ν.4281/2014 διασφαλίζει τη δη-

μοσίευση στον περιφερειακό

τύπο κρατικών προκηρύξεων

διαγωνισμών με στόχο την ενί-

σχυση της διαφάνειας και του

δημοσίου ελέγχου.

Με σχέδιο νόμου σχετικά με την

‘’Ανάθεση και εκτέλεση συμβά-

σεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών’’ που κατέθεσε  την

1η Μαρτίου 2016 η ελληνική Κυβέρνηση για δημόσια διαβού-

λευση, καθίσταται πλέον δυνητική η ενδεχόμενη δημοσίευση

συμβάσεων παραχώρησης σε ηλεκτρονικά ή έντυπα Μ.Μ.Ε. και

επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε αναθέτουσας

αρχής.

- Δεδομένου ότι η διασφάλιση της διαφάνειας στις κρατικές

προκηρύξεις διαγωνισμών προβλέπεται ξεκάθαρα και από το

πνεύμα της Οδηγίας 014/23/Ε.Ε. σχετικά με την ανάθεση συμ-

βάσεων παραχώρησης, ενώ και οι γενικές αρχές περί δημοσίων

συμβάσεων της Ε.Ε., ευνοούν την ευρύτερη δυνατή δημοσιό-

τητα σε όλα τα στάδια κατάρτισης των συμβάσεων παραχώρη-

σης.

- Δεδομένου ότι όλοι οι πολίτες έχουν έννομο συμφέρον να

γνωρίζουν πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα η εκάστοτε το-

πική, περιφερειακή ή κεντρική εξουσία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Ενισχύουν οι εν λόγω δημοσιεύσεις στον έντυπο περιφερει-

ακό τύπο τη διασφάλιση της διαφάνειας στις κρατικές προκη-

ρύξεις διαγωνισμών; Ποια είναι η συνήθης πρακτική στα κράτη

μέλη της Ε.Ε.;

-Υποχρεούται η ελληνική Κυβέρνηση να καταστήσει δυνητική

τη δημοσίευση με βάση τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και

εάν αυτό συμβεί πως θα διασφαλισθεί ο δημόσιος έλεγχος από

τους μη έχοντες πρόσβαση στο διαδίκτυο;»

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γεώρ-

γιος Βλάχος, με ερώτησή του στη Βουλή

(αρ. πρωτ: 3342/19-02-2016), επισημαίνει

την καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-

διών και Παιδιών – Ατόμων με Αναπηρία,

με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποι-

ότητα του κοινωνικού και παιδαγωγικού

έργου που επιτελείται στις συγκεκριμένες

δομές.

Στην ερώτηση του βουλευτή, απάντησε ο

Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, ότι το Υπουργείο Εσω-

τερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

ότι έχει ζητήσει το κονδύλι από το Υπ. Οι-

κονομίας το οποίου ανταποκρίθηκε με

ύψος  14,4 εκ. ευρώ και ότι πλέον θα ξεκι-

νήσει η διαδικασία αποπληρωμής των

οφειλομένων στους δικαιούχους.

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Ο Βουλευτής Γεώργιος Βλάχος, κατέθεσε

ερώτηση στη Βουλή (αρ. πρωτ: 3385/22-

02-2016), σχετικά με τα τεράστια οικονο-

μικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) με

αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα με

αναστολή της λειτουργίας τους.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης &

Τουρισμού, στην απάντησή του αναφέρει

μεταξύ άλλων ότι οι Πράξεις με τίτλο

«”Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμ-

ματα Εθνικής και Προγράμματα Τοπικής

Εμβέλειας ΑΠ 7 & 8” οι οποίες ήταν ενταγ-

μένες στο ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση” 2007-2013, παρατάθηκαν χρημα-

τοδοτούμενες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

2014-2020, για το χρονικό διάστημα από

1/7/2015 έως και 31/05/2016, διατηρώντας

ενεργές τις συμβάσεις 409 περιφερειακών

στελεχών έως 29/02/2016». 

σ.σ. Σε ένα μήνα, δηλαδή, λήγει! Βέβαια ο

επίκειται νέος σχεδιασμός για τη Δια Βίου

Μάθηση και συγκεκριμένα των Κ.Δ.Β.Μ.

Πλευρικά διόδια 

στη Βαρυμπόμπη

Για την «Εγκατάσταση πλευρικών σταθ-

μών διοδίων στη Βαρυμπόμπη και στον

Άγιο Στέφανο» κατέθεσε ερώτηση ο βου-

λευτής Γεώργιος Βλάχος, σημειώνοντας

τις «σημαντικές οικονομικές και περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις, που θα έχει η επικεί-

μενη εγκατάσταση πλευρικών σταθμών

στους οδικούς κόμβους της Βαρυμπόμπης

και του Αγίου Στεφάνου, στους κατοίκους

της περιοχής», ερωτώντας αν: 

― Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η αναγκαία

περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων; 

― Θα ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να απαλ-

λαγούν από την καταβολή αντιτίμου οι μό-

νιμοι κάτοικοι των όμορων περιοχών;

Ερωτήσεις του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Την αναποτελεσματική δράση του

ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ανέδειξε με ερώ-

τησή του προς την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο

Ευρωβουλευτής στάθηκε σε στοι-

χεία που δείχνουν πως λίγους

μήνες μετά την έγκριση εμπλοκής

της συμμαχίας με στόχο την αντι-

μετώπιση της προσφυγικής κρί-

σης, οι ροές ανθρώπων δεν έχουν

μειωθεί. Παράλληλα, κάλεσε την

Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τις

διαδικασίες συντονισμού μεταξύ

κρατών, ευρωπαϊκών αρχών και

ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε την άποψη των

ιθυνόντων σχετικά με τη διάθεση

συνεργασίας των τουρκικών

αρχών ως προς το ζήτημα αυτό.

Γράφει μεταξύ άλλων: 

Το Φεβρουάριο 2016, το ΝΑΤΟ

ενέκρινε την εμπλοκή του για την

αντιμετώπιση της προσφυγικής και

μεταναστευτικής κρίσης. Συγκε-

κριμένα, συμφωνήθηκε ότι το

ΝΑΤΟ θα έχει ως ρόλο την ανα-

γνώριση, παρακολούθηση και επι-

τήρηση του βόρειου και κεντρικού

Αιγαίου με στόχο τη συλλογή πλη-

ροφοριών και τη μεταφορά τους

στις αρμόδιες εθνικές αρχές, αλλά

και στον οργανισμό της FRON-

TEX.

Εν τούτοις, όπως προκύπτει από

τα τελευταία στοιχεία, οι προσφυ-

γικές και μεταναστευτικές ροές

δεν έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα

να προκληθεί δυσαρέσκεια στην

ελληνική κυβέρνηση για την ανα-

ποτελεσματικότητα των πληροφο-

ριών που παρέχονται από το

ΝΑΤΟ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς γίνεται ο συντονισμός των

πληροφοριών μεταξύ των ευρω-

παϊκών αρχών, των εθνικών αρχών

και του ΝΑΤΟ;

Πόσο ειλικρινής ή μη κρίνεται η

διάθεση συνεργασίας των τουρκι-

κών αρχών στο πλαίσιο αυτό;

Αναποτελεσματική η επιχειρησιακή δράση

του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

«Είναι υποχρέωση της Ελλάδας να

καταστήσει δυνητική τη δημοσίευση

των ισολογισμών στον 

Περιφερειακό Τύπο;»

Ερώτηση της Ευρωβουλευτού 

Μαρίας Σπυράκη προς την Κομισιόν
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημ/νία: 30-03-2016
Αρ. Πρωτ.: 1039

“ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ
ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥ-
ΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-
κοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχει-
ρος μειοδοτικός διαγωνισμός για
τη: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕ-
ΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Προϋπ/σμός μελέτης: 40.200,00 €
ΦΠΑ   23 %: 9.246,00 €
Σύνολο: 49.446,00 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής στις 11-
04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί
φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα

ή συνεργασίες αυτών), με απαραί-
τητη προϋπόθεση την προσκόμιση:
1. Πιστοποίησης από τον υποψήφιο
φορέα ότι διαθέτει ο ίδιος ή δύνα-
ται να μισθώσει, με έξοδα που θα
βαρύνουν τον ίδιο, φορτηγό κατάλ-
ληλα εξοπλισμένο και με όλες τις
απαραίτητες άδειες σύμφωνα με
την ισχύουσα Εγχώρια Νομοθεσία
ώστε να γίνεται με ασφάλεια και
χωρίς επιβάρυνση – υποβάθμιση
του περιβάλλοντος η μεταφορά της
παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος
(κωδικός ΕΚΑ 19 08 05) συνολικής
ποσότητας 1.340 tn από τις εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας λυμάτων της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σε αδει-
οδοτημένο χώρο που θα υποδείξει
η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ για την περαιτέρω
διαχείρισή τους και ταυτόχρονη
παραλαβή ισόποσης ποσότητας
έτοιμου εδαφοβελτιωτικού και με-
ταφορά αυτού σε αδειοδοτημένο
χώρο στην δημοτική ενότητα Κε-
ρατέας. Στο συγκεκριμένο εδάφιο
ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλ-
λει υπεύθυνες δηλώσεις του/των
επαγγελματιών με τους οποίους θα
συνεργαστεί, ότι πληρούν τις ανω-
τέρω προϋποθέσεις για την ασφαλή
μεταφορά των ανωτέρω και
2. Βεβαίωσης εμπειρίας σε υπηρε-
σία μεταφοράς παραγόμενης αφυ-
δατωμένης ιλύος (κωδικός ΕΚΑ 19
08 05 από εγκατάσταση επεξεργα-
σίας λυμάτων ίσης ή μεγαλύτερης
δυναμικότητας με τις Ε.Ε.Λ της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται

στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς το
Φ.Π.Α 804,00 € και η οποία απευθύ-
νεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής, με ισχύ
τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109, τις εργάσιμες μέρες
και ώρες από τα γραφεία της Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι τη Παρασκευή
08-04-2016 (αρμόδια υπάλληλος
κα. Δρούμπουλα), καταβάλλοντας
το ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλ-
λακτικά από τον ιστότοπο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr),
στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή
του ΚΗΜΔΗΣ.

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

Κρητικός Σταύρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αφροδίτης 2
Τ.Κ: 166 71, Βουλιαγμένη
Τηλ: 213 2020701
Fax: 213 2020758
E-mail: edourabei@vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη: 31-03-2016
Aρ. Πρωτ.: 12852

Γενική Γνωστοποίηση
Ειδοποίηση – Πρόσκληση 

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ανακομιδή
οστών στο Δημοτικό Κοιμητήριο
της Δημοτικής Ενότητας Βάρης.
Σε εκτέλεση του άρθρου 9 παρ.α
του ισχύοντος κανονισμού λει-
τουργίας του Δημοτικού Κοιμητη-
ρίου της Βάρης, ενημερώνουμε
τους δημότες, κατοίκους και κάθε
ενδιαφερόμενο στον οποίο έχουν
σταλεί ατομικές ειδοποιήσεις και
δεν ανταποκρίθηκε, ότι ο Δήμος
μας θα προβεί μετά από την 1η
Απριλίου 2016, σε υποχρεωτικές
ανακομιδές οστών  στο Δημοτικό
Κοιμητήριο της Βάρης σε τάφους
τριετούς χρήσεως, όπου δεν υφί-
στανται παρατάσεις.
Για το λόγο αυτό ειδοποιείται -
προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμε-
νος (συγγενής αποβιώσαντος που
έχει ενταφιαστεί στο κοιμητήριο
Βάρης και εμπίπτει στην παραπάνω

κατηγορία), όπως προσέλθει
άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, Τμήμα Οργάνωσης
και Λειτουργίας Κοιμητηρίων, οδός
Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη,  προ-
κειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί
τα οστά του ενταφιασμένου – εν-
ταφιασθείσης συγγενούς του, να
τεθούν σε οστεοφυλάκιο που τη-
ρείται στα κοιμητήρια της Βούλας
ή της Βουλιαγμένης, άλλως και
χωρίς άλλη ειδοποίηση θα τοποθε-
τηθούν στο χωνευτήρι.

Η παρούσα πρόσκληση
1.Να αναρτηθεί στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Δήμου
2.Να τοιχοκολληθεί (με αποδει-
κτικό), στον πίνακα ανακοινώσεων
στην έδρα του Δήμου
3.Να τοιχοκολληθεί (με αποδει-
κτικά), στην είσοδο των τριών Δη-
μοτικών Κοιμητηρίων, τους Ιερούς
Ναούς του Δήμου μας και τα λοιπά
Δημοτικά Κτίρια
4.Να αναγνωσθεί στο επόμενο Δη-
μοτικό Συμβούλιο 
5.Να δημοσιευθεί επί δύο συνεχό-
μενες φορές σε μία εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα και
6.Να δημοσιευθεί μία φορά σε μια
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφο-
ρίας.

Ο Αντιδήμαρχος                                                                
Διαχείρισης Καθημερινότητας του
Πολίτη Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Δημοσθένης Βαμβασάκης 

Σοκ και μιας άλλης μορφής

τρομοκρατία, δέχεται ο ανυ-

ποψίαστος πολίτης από το

μεγάλο, παγκόσμιο σκάν-

δαλο στη διατροφική αλυ-

σίδα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι

τα ευρήματα της τεράστιας

επιχείρησης που πραγματο-

ποίησαν από κοινού Interpol

και Europol σε 57 χώρες ανά

τον κόσμο, σε μια υπόθεση

που αφορά τη διατροφή και

την υγεία πολλών εκατομμυ-

ρίων ανθρώπων. 

Περισσότεροι από 10.000

τόνοι νοθευμένων ή παρα-

ποιημένων τροφίμων κατα-

σχέθηκαν από την

επιχείρηση με ονομασία

Opson V, η οποία κατέγραψε

ρεκόρ όσον αφορά τις ποσό-

τητες των κατασχεθέντων,

όπως ανακοίνωσε η διεθνής

αστυνομική οργάνωση. 

Εντόσθια κοτόπουλου στη

φορμόλη, ελιές “βαμένες”,

κρέας πιθήκου, κάμπιες και

γρύλοι μέσα σε συσκευασίες

έτοιμες να καταναλωθούν!!!

Σχεδόν εννέα τόνοι ζάχαρης

μολυσμένης από λιπάσματα

κατασχέθηκαν στο Χαρτούμ

(Σουδάν). 

Ανάμεσα στα πολλά παρα-

δείγματα που αναφέρονται

στην ανακοίνωση, η Interpol

αφηγείται 

- την κατάσχεση στην Ινδο-

νησία 70 κιλών εντοσθίων

από κοτόπουλα διατηρημέ-

νων στη φορμόλη, η οποία

στα τρόφιμα απαγορεύεται.

Στην Ιταλία, η Αστυνομία κα-

τάσχεσε 85 τόνους ελιές με

επικάλυψη ενός διαλύμμα-

τος θειικού χαλκού (γαλαζό-

πετρας), για να γίνουν πιο

ωραίες στην εμφάνιση. 

Στην Ταϊλάνδη, η Αστυνομία

κατάφερε να εντοπίσει δί-

κτυο που μετέφερε τέσσερις

τόνους κρέατος, που είχαν

εισαχθεί παρανόμως από την

Ινδία, ενώ στη συνέχεια κα-

ταστράφηκαν περισσότεροι

από 30 τόνοι βοδινού και

βουβαλίσιου κρέατος, ακα-

τάλληλου για κατανάλωση,

που προορίζονταν να πουλη-

θούν σε σούπερ μάρκετ.

Τόνοι κρέατος πιθήκου βρέ-

θηκαν στα τελωνεία του αε-

ροδρομίου του Ζάβεντεμ,

στο Βέλγιο, ενώ στη Γαλλία

κατασχέθηκαν πολλά κιλά

από γρύλλους και κάμπιες!

Στην Ινδονησία κατασχέθη-

καν 70 κιλά από εντόσθια κο-

τόπουλων, διατηρημένων

στη φορμόλη, η οποία απα-

γορεύεται στα τρόφιμα!

Οι επιχειρήσεις Opson, οι

οποίες άρχισαν για πρώτη

φορά το 2011, έχουν εξελιχ-

θεί σταδιακά ώστε αυτή τη

στιγμή να περιλαμβάνουν

γύρω στις 60 χώρες σ' ολό-

κληρο τον κόσμο.

«Τα νοθευμένα και κακής

ποιότητας τρόφιμα και ποτά

αποτελούν πραγματική

απειλή για την υγεία και την

ασφάλεια», σχολιάζει στην

ανακοίνωση ο Μάικλ Έλις,

επικεφαλής της ειδικής μο-

νάδας της Interpol που μάχε-

ται κατά των παράνομων

εμπορευμάτων.

σ.σ. Προσέχετε ιδιαίτερα

όταν κάνετε αγορές από τα

Σούπερ Μάρκετ, και μάλιστα

τα ξενόφερτα, τις ετικέττες.

Να τις διαβάζετε προσεκτικά

και να βλέπετε τη χώρα προ-

έλευσης του προϊόντος.

Είναι προτιμότερο να αγορά-

σετε λιγότερο προϊόν, αλλά

να είναι από ελληνικές επι-

χειρήσεις παραγωγής, παρά

το φθηνό και πολύ σε ποσό-

τητα.

Ετσι και την ελληνική παρα-

γωγή ενισχύουμε και μειώνε-

ται ο κίνδυνος ακατάλληλου

προϊόντος. Γιατί οι μεγάλες

αλυσίδες δεν ενδιαφέρονται

δεν έχουν επαφή με τον “πε-

λάτη” αγοραστή και επομέ-

νως δεν ενδιαφέρονται

ιδιαίτερα.

Παγκόσμιο διατροφικό σκάνδαλο! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥ-
ΡΩΝΙΟΣ»
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του
Δήμου Μαρκοπούλου διακηρύσσει
ότι στις 14 Απριλίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 13:00΄, ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής του
Ν.Π.Δ.Δ. θα διεξαχθεί προφορική,
φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία
για διετή εκμίσθωση του κυλικείου
του Δημοτικού Σταδίου Μαρκο-
πούλου, που βρίσκεται στο 31ο
χλμ Λεωφ. Αθηνών –Λαυρίου, με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
το ποσό των 200€ μηνιαίως, ανα-
προσαρμοζόμενο αναλογικά με το
δείκτη τιμών καταναλωτή επί του

μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε
προηγούμενου μισθωτικού έτους.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσόν που είναι ίσο με το δέκα
επί τοις εκατό (10%) του ορίου της
πρώτης προσφοράς, ήτοι είκοσι
ευρώ (20€) και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται
σε δυο (2) έτη, η οποία θα αρχίζει
από την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης και την παράδοση του
χώρου, με δικαίωμα επέκτασης για
άλλα δύο (2) έτη έπειτα από έγ-
γραφο συμφωνητικό. 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκο-
μίσουν τα στο άρθρο 14 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιο-
λογητικά.
Πληροφορίες  και έντυπα για τη
Δημοπρασία παρέχονται από το
Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» του
Δήμου Μαρκοπούλου, ημέρες Δευ-
τέρα έως και Παρασκευή και ώρες
09:00 – 14:00, Δ/νση: Πλατεία Δη-
μοσθ. Σωτηρίου – Δημαρχείο Μαρ-
κοπούλου, Τηλ.: 22990-20124,178
Fax: 22990-24009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 31/3/2016
Αρ. Πρωτ. 9447

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΚΑΛΑ-
ΘΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.,
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ(ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)
ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ Κ.Λ.Π., ΠΛΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ συ-
νολικής προϋπολογισθείσης  αξίας
53.345,10€. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού, την 12/4/2016
ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00
π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –2ος όρο-
φος-τηλ. 2132023843-4) καθώς και
από την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών
ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπη-
ρεσίας θα αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ανάκληση σταφίδας “Belbake 

Sultans Σουλτανίνα”

Ο ΕΦΕΤ, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης

για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) ενημερώθηκε

για τη διακίνηση σταφίδων στις οποίες διαπιστώθηκε η πα-

ρουσία ωχρατοξίνης Α σε ποσότητα που υπερβαίνει τα νο-

μοθετημένα όρια.

Πρόκειται για το προϊόν με εμ-

πορική ονομασία “Belbake Sul-

tans Σταφίδα Σουλτανίνα” σε

συσκευασία των 250g, με ημε-

ρομηνία λήξης 07/11/2016 και

αριθμό παρτίδας Lot

450020329-14-1182. Το προϊόν

είναι τουρκικής προέλευσης,

παρασκευάστηκε από την εται-

ρεία Heinrich Brüning GmbH και

διακινήθηκε στην Ελλάδα από την επιχείρηση LIDL HEL-

LAS & Σια Ο.Ε..

Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση / απόσυρση

της ανωτέρω παρτίδας του εν λόγω προϊόντος, ενώ από

πλευράς ΕΦΕΤ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή

τους την ανωτέρω παρτίδα του εν λόγω προϊόντος, να

μην το καταναλώσουν.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

EΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

(Ε.ΣΥ) ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Aνακοίνωση
Κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, που νιώθει το καθήκον

για την πατρίδα, μπορεί τώρα, να συνεργαστεί, ως

επιδοτούμενος σύμβουλος ενημέρωσης, για το συ-

νολικό ξεχρέωμα των συνελλήνων του και της πα-

τρίδας του».

Πληροφ.: τηλ. 215 5351011. e-mail: info@esyglyfadas.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υπ. Δομ.
ΠΛΗΡΟΦ.: Ανδρώνης Χριστόφορος                                                                                                                                     
Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Πάυλου, Σπάτα  Αττικής, Τ.Κ.190 04     
Τηλ.:2132007326
Σπάτα:    3.3.2016     /    Αριθ. Πρωτ.:  6467

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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. Σπά-
των του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος  σύμφωνα με την υπ. αρ. 5/2016 του
Δ.Σ.
Με την 5/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος
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 Σπάτων Αρτέμιδος και συγκεκριμένα:
Α. Ορίζει περίγραμμα στο Ο.Τ. Δ.236 των Π.Ε. 1-4 της περιοχής «Μυκη-
ναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο», της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπά-
των – Αρτέμιδος, όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και
Β. Εγκρίνει τους παρακάτω όρους δόμησης ως εξής:           
-ΣΔ : Τμήμα του οικοπέδου 0 έως 500 τ.μ. 0,80

500 τ.μ. 2000 τ.μ. 0,60
-Κmax = 50% 
-Hmax = 9,00μ+2,00 ΕΠΙΒΑΛΛΌΜΕΝΗ  ΣΤΕΓΗ
-Ισχύς     Ν.Ο.Κ.
-Έγκριση Αεροπορίας για Ηmax > 10,00 m
-Έγκριση Αρχαιολογίας»  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας  προκει-
μένου να λάβουν γνώση της πρότασης τροποποίησης  και να υποβάλουν
τυχόν ενστάσεις  σε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πα-
ρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημήτριος Σπ. Μάρκου

ΑΔΑ: 6ΣΝΓΩΞΚ-ΖΘΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 24-03-2016
Αρ. πρωτ.: 6167

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημό-
σιου Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσ-
σει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός
Δημόσιος Ανοιχτός Διεθνής Διαγω-
νισμός για την ανάθεση της προμή-
θειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών
οπωροπωλείου για τις ανάγκες
των φορέων του Δήμου Παλλή-
νης» συνολικής προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 30.521,90 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
Αναλυτικότερα για τον ΦΟΡΕΑΣ Α:
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ η
δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό
των 30.200,53 € με Φ.Π.Α 13% συμ-
περιλαμβανομένης της προαίρεσης
έως 15% και για τον ΦΟΡΕΑΣ Β:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ η

δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλ-
θει στο ποσό των 321,37 € με
Φ.Π.Α.13% και αφορά την προμή-
θεια φρούτων, λαχανικών κλπ. συ-
νολικά για:
ΦΟΡΕΑΣ A.
Είδη οπωροπωλείου: 24.347,80 κιλά
και 1.940 τεμάχια. 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού:
30.200,53 € συμπερ. ΦΠΑ 13%
ΦΟΡΕΑΣ Β.
Είδη οπωροπωλείου : 240 κιλά
Ενδεικτικού προϋπολογισμού:
321,37 € συμπερ. ΦΠΑ 13%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος με ημερομηνία ανάρ-
τησης της διακήρυξης την
31/03/2016, καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών την
10/05/2016 και ώρα 15:00 και ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών την 16/05/2016 και ώρα
11π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστο-
ποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής που θα αναλογεί σε ποσο-
στό (δύο) τοις εκατό (%) επί του
προϋπολογισμού της μελέτης,

χωρίς Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανο-
μένης της προαίρεσης, εφ’ όσον ο
προσφέρων συμμετέχει για το σύ-
νολο των υπό προμήθεια ειδών,
άλλως για ποσό που θα καλύπτει το
2% της προϋπολογισθείσας δαπά-
νης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκρι-
μένη ομάδα ή ομάδες ειδών της
μελέτης.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www . palin i . gr ,
ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί
στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στην εφημερίδα της Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ.,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας βαρύνει
τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να τις ανα-
ζητούν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.pro-
mitheus.gov.gr με αριθμό
συστήματος 22461.

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικής Υπηρεσίας
Βούλα 28.3.2016
Αριθ. Πρωτ.: 12277

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΒΑΡΚΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με προ-
ϋπολογισμό 300.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της  Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός  Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες  Κο Α. Μέμο τηλ.:
2132030465 FAX επικοινωνίας 213
20 30 439, μέχρι την Πέμπτη
14/04/2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρ-
τηθεί στο διαδίκτυο στο site του
δήμου www.vvv.gov.gr  όπου οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να ενημε-
ρωθούν για τη μελέτη.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οι-
κονομική Επιτροπή με την  υπ’
αριθμό  απόφ. 103/2016 και  αναρ-
τήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ:ΩΦΥΥΩΨΖ-0ΦΚ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
19-04-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με επιμέρους πο-
σοστό έκπτωσης σύμφωνα  με το
άρθρο 6 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).  
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α2  τάξη και άνω για έργα κατηγο-
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς επίσης
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ) και στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) β)
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο-
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα-

ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-
γραμμμένων στην τάξη Α1 (Α1+Α1)
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας)  σε υποχρεωτική κοινοπραξία
με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη
και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 4.878,05 €
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

Παρατείνεται η προθεσμία 

υποβολής δικαιολογητικών για

«Δωρεάν διάθεση ειδών λαϊκών

αγορών σε ευπαθείς ομάδες

Παρατείνεται έως 8 Απριλίου 2016 η υποβολή δικαιολογη-

τικών για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα

δωρεάν διάθεσης ειδών λαϊκών αγορών. Η παράταση κρί-

θηκε απαραίτητη δεδομένης της ροής και συμμετοχής των

ενδιαφερομένων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι για να μετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι κα-

ταθέτοντας τα δικαιολογητικά τους στις υπηρεσίες της Πε-

ριφέρειας Αττικής, απαιτείται να είναι δικαιούχοι του

επιδόματος «απροστάτευτων τέκνων».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 20015
Μαρκόπουλο   23-3-2016
Αρ. πρωτ.   4135

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016» συνολικού ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 447278,35 €
με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα αντιμε-
τωπιστεί από τους προϋπολογι-
σμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και
των Ν.Π.Δ.Δ. του.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
24/2015 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης με αρ πρωτ
4134/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα

έναρξης υποβολής προσφορών:
Σάββατο 2 Απριλίου 2016 και ώρα
17:00μμ. Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα
11:00 πμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 30
Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμ-
μένα στα οικεία μητρώα του άρθρου
7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και
ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πι-
στοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγ-
γραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της
προϋπολογισθείσας από την Υπη-
ρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προ-
σφερόμενων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο
157 παρ.4 του Ν.4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά

για μια ή περισσότερες ομάδες της
προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή,
το ύψος της εγγυητικής συμμετο-
χής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα
γίνει ως εξής:
Α. Για την προμήθεια υγρών καυσί-
μων το κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
(%), το οποίο υπολογίζεται στη νό-
μιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του εί-
δους κατά την ημέρα παράδοσής
του, για την περιοχή του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρα-
τηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αν-
ταγωνιστικότητας. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να είναι αρνητικό.
Β. Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση
του διαγωνισμού θα γίνει στον προ-
μηθευτή που θα προσφέρει συνο-
λικά τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
των καυσίμων είναι δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογρα-
φής αυτής.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 3% επί της συμβα-
τικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Πριν την εξάντληση των ποσοτή-

των των καυσίμων, ο Δήμος και το
κάθε Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το
δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη δια-
δικασία δικαιώματος προαίρεσης
(option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει
αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων
και της προϋπολογισθείσας αξίας
αυτών μέχρι και 20%, εφόσον
τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
της προμήθειας καυσίμων δύναται
με απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, μετά από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης, να πα-
ρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού.
Λεπτομέρειες των όρων της διακή-
ρυξης και των τεχνικών προδιαγρα-
φών της προμήθειας, δίνονται στα
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ενημερώνον-
ται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο 22990 20155, αρμό-
διος υπάλληλος κ. Καμαργιάννης
Ευάγγελος. Επίσης το σύνολο των
τευχών του διαγωνισμού θα βρί-
σκονται αναρτημένα στο
www.markopoulo.gr , όπου παρέχε-
ται ελεύθερη , άμεση και πλήρης
πρόσβαση από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, καθώς και στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αποστολή δημοσίευσης στην Υπη-
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε
ηλεκτρονικά στις 23 Μαρτίου 2016.

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

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

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  2  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Εθελοντής δότης μυελού των οστών

Τι είναι και πώς γίνεται
Βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δότης μυελού των

οστών είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

του και να μην υπερβαίνει το 55ο   έτος (κατά προτίμηση

το 50ό).

Ο εθελοντής δότης πρέπει να είναι υγιής (αποκλείονται

άτομα που έχουν ιστορικό με νεοπλασίες, καρδιοπάθειες,

μεταδιδόμενα νοσήματα).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώρηση ενός

εθελοντή δότη μυελού των οστών πραγματοποιείται στα

Κέντρα Δοτών (για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα)

ή στις Αιμοδοσίες Γενικών Νοσοκομείων (για την υπόλοιπη

Ελλάδα)  και είναι η ακόλουθη:

― Ο εθελοντής ενημερώνεται προφορικά αλλά και με έν-

τυπο υλικό για τη δωρεά μυελού.

― Συμπληρώνει μία αίτηση με τα στοιχεία του καθώς και

ένα ιατρικό ιστορικό το οποίο είναι ενδεικτικό για τις προ-

ϋποθέσεις που πρέπει να πληροί προκειμένου να γίνει

δότης.

― Δίνει μια μικρή ποσότητα αίματος (15ml περίπου) στο

Κέντρο Δότη ή στην Αιμοδοσία όπου έχει απευθυνθεί προ-

κειμένου να γίνει μια αρχική τυποποίηση σε κάποια βασικά

αντιγόνα. Όλες οι Αιμοδοσίες συνεργάζονται και αποστέλ-

λουν τα δείγματα αίματος στα αρμόδια Κέντρα Δοτών για

την τυποποίηση

― Η αρχική τυποποίηση καταχωρείται στα αρχεία του αρ-

μόδιου Κέντρου Δότη, στα αρχεία του Εθνικού Μητρώου

Δοτών Μυελού των Οστών, το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Μ.

καθώς και στη Παγκόσμια Δεξαμενή, όπου περιλαμβάνον-

ται οι δότες μυελού από όλο τον κόσμο.

― Ο δότης καταχωρείται με έναν κωδικό (π.χ. ABCDWZX).

Τα κωδικοποιημένα στοιχεία του (μαζί με το φύλλο, την ηλι-

κία και τον ιστικό τύπο του) γνωστοποιούνται στα Μεταμο-

σχευτικά Κέντρα που μπορεί να ζητήσουν να ελεγχθεί για

περαιτέρω συμβατότητα με κάποιον ασθενή. Κανένα από

τα προσωπικά του στοιχεία δεν γίνεται γνωστό.

Εάν ένας εθελοντής βρεθεί αρχικά συμβατός με έναν

ασθενή και εξακολουθεί να επιθυμεί τη δωρεά, γίνονται

συμπληρωματικές εξετάσεις επιβεβαίωσης της συμβατότη-

τας και, στη συνέχεια, υποβάλλεται σε check-up για να επι-

βεβαιωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του.

Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας μέχρι την τελική συγ-

κατάθεση για τη μεταμόσχευση, ο εθελοντής μπορεί να

ανακαλέσει την απόφασή του για τη δωρεά εάν αισθανθεί

ότι δεν είναι έτοιμος γι’ αυτή. Εν τούτοις, είναι εξαιρετικά

σημαντικό ο δότης να είναι συνειδητοποιημένος και απο-

λύτως βέβαιος για την απόφασή του. Άτομα που έχουν αμ-

φιβολίες ή εγγράφονται κάτω από συναισθηματική ή άλλη

πίεση χωρίς να είναι σίγουρα αν είναι πραγματικά πρόθυμα

να προχωρήσουν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δίνουν

ψεύτικες ελπίδες στους ασθενείς.  

Διαδικασία

Αρχικά ο δότης ενημερώνεται για τους δύο εναλλακτικούς

τρόπους συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων, δηλαδή είτε

από το μυελό των οστών, είτε από το αίμα, καθώς και για

τις πιθανές παρενέργειες της συλλογής. Κατόπιν, έχει την

ευκαιρία και το χρόνο να υποβάλει διευκρινιστικές ερωτή-

σεις. Μέχρι αυτό το σημείο η θετική πρόθεση του δότη είναι

ελεύθερα ανακλητή και μπορεί να αποχωρήσει από τη δια-

δικασία αν με κάτι δεν συμφωνεί. Αν συμφωνεί με τη διαδι-

κασία, δίνει τη συγκατάθεσή του εγγράφως, όπως

προβλέπεται από τη νομοθεσία και ξεκινά ο τελικός έλεγ-

χος της καταλληλότητάς του και της δυνατότητας του να

δώσει μόσχευμα. Πριν τη συλλογή o δότης υποβάλλεται σε

κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, ώστε η συλλογή να είναι

ασφαλής για τον ίδιο και τα αιμοποιητικά κύτταρα ασφαλή

για τον ασθενή.

Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι συλλογής αιμοποιητι-

κών κυττάρων από το δότη:

Συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό 

Ο δότης εισέρχεται το πρωί της συλλογής στο νοσοκομείο,

όπου θα γίνει η συλλογή. Η συλλογή γίνεται στο χειρουρ-

γείο υπό γενική αναισθησία με αναρροφήσεις του μυελού

από τα οστά της λεκάνης Τη συλλογή κάνει ομάδα αιματο-

λόγων μεταμοσχευτών ιατρών. Η διαδικασία διαρκεί περί-

που μία έως δύο ώρες. Ο δότης παίρνει εξιτήριο το

απόγευμα της ίδιας ημέρας ή την επόμενη το πρωί.

Συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το αίμα 

Στο δότη χορηγείται υποδόρια τέσσερις ημέρες πριν τη

συλλογή ο αυξητικός παράγοντας των λευκών αιμοσφαι-

ρίων G-CSF. Την πέμπτη ημέρα η συλλογή γίνεται με ειδικό

μηχάνημα φυγοκέντρησης αίματος, που ονομάζεται μηχά-

νημα αιμαφαίρεσης. Ο δότης συνδέεται με το μηχάνημα αι-

μαφαίρεσης μέσω των δύο μεσοβασιλικών φλεβών του

(φλέβες του αγκώνα). Η διαδικασία της συλλογής διαρκεί

δύο έως τρεις ώρες και δεν απαιτείται εισαγωγή και νοση-

λεία του δότη στο νοσοκομείο. Ο δότης πηγαίνει στο σπίτι

του αμέσως μετά τη συλλογή και στη δουλειά του την επό-

μενη το πρωί.

Πιθανές Παρενέργειες

Η διαδικασία της συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων είναι

απόλυτα  ασφαλής για τον δότη και οι ενδεχόμενες επιπλο-

κές είναι σχετικά ήπιες. Ο δότης δεν κινδυνεύει από μετα-

διδόμενα νοσήματα γιατί η συλλογή του μυελού γίνεται

στο χειρουργείο υπό άσηπτες συνθήκες. Για τη συλλογή

των αιμοποιητικών κυττάρων από το αίμα χρησιμοποιείται

αποστειρωμένο σετ μιας χρήσης.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, όσα αιμοποιητικά κύτ-

ταρα κι αν συλλεγούν από το μυελό ή από το αίμα, αυτά

αντικαθίστανται από τις εφεδρείες του μυελού και ο δότης

δεν κινδυνεύει από μυελική ανεπάρκεια.

Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από τον τρόπο συλ-

λογής μοσχεύματος μυελού των οστών είναι συνήθως

ήπιες. H συχνότερη είναι ο πόνος στα σημεία της συλλο-

γής, που υποχωρεί με κοινά αναλγητικά και παρέρχεται

βαθμιαία μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες. Ο δότης επανέρ-

χεται στην εργασία του συνήθως μετά μία εβδομάδα.

Οι επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από τη συλλογή

περιφερικών κυττάρων (αίματος δηλ.) είναι ήπιες. H συχνό-

τερη επιπλοκή είναι συμπτώματα κοινού κρυολογήματος

(πονοκέφαλος, μπουκωμένη μύτη, πόνοι στα οστά), οφει-

λόμενα  στον αυξητικό παράγοντα G-CSF, που χορηγείται

στον δότη πριν τη λήψη. Διαρκούν όσο διαρκεί η χορήγηση

του G-CSF και υποχωρούν με κοινά αναλγητικά.

http://www.eom.gr

Εθελοντική Αιμοδοσία 

στο Δήμο Mαρκοπούλου

Η Εθελοντική Αιμοδοσία Μαρκοπούλου, θα πραγμα-

τοποιηθεί, το Σάββατο και την Κυριακή, 9 και 10

Απριλίου αντίστοιχα, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπού-

λου και ώρες 9:00-13:00. Η Αιμοδοσία είναι ακίν-

δυνη, ανώδυνη και πράξη υπέρτατης αγάπης και

προσφοράς για τους συνανθρώπους μας.

Τηλέφωνο Επικοιν.: 22990-22533 και 697 61 31 797

Η Εθελοντική Αιμοδοσία Παλλήνης, θα πραγματο-

ποιηθεί, το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, στο δημοτικό

κατάστημα Παλλήνης, (πρώην Δημαρχείο Παλλήνης

(Φειδιππίδου 25Α), από τις 09:00 έως 13:00.
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Το Εφηβικό του Αναγυρούντα Βάρης

ολοκλήρωσε την εξαιρετικά επιτυχη-

μένη πορεία του στην φετινή διοργά-

νωση της ΕΣΚΑΝΑ καταλαμβάνοντας

την δεύτερη θέση και ανεβαίνοντας

στην Α' Κατηγορία Εφήβων

της ΕΣΚΑΝΑ. Την ομάδα

προπονεί ο Σταμάτης Βρετ-

τός και οι αθλητές Παπαθέος

Κωνσταντίνος, Μπαλντού-

κας Κωνσταντίνος,  Ιορδανί-

δης Θεόδωρος,

Μαστροδήμος Ιωάννης,

Φλώρος Γεώργιος, Δρίτσας

Ηλίας, Βαρβαρίγος Ιωάννης,

Παιδούσης Αριστείδης, Κόν-

της Σταύρος,  Ζησιμάτος Αν-

δρέας, Μέρμηγκας Ιωάννης,

Πεχλεβανούδης Κωνσταντίνος, Καρα-

σούλης Γιώργος, Παντζούρης Αλέξης

και Χολέβας Γιώργος, τον  πλαισίωσαν

προσφέροντας ο καθένας στην διάρ-

κεια της χρονιάς τον καλύτερο εαυτό

του.

Εξασφαλίζοντας την δεύτερη θέση, η

ομάδα των εφήβων, αγωνίστηκε και

στα play-offs της Α Κατηγορίας, με την

πρώτη της κατηγορίας αυτής, ομάδα

του Ίκαρου Καλλιθέας. Στα παιχνίδια

αυτά συμμετείχαν και τα παιδιά που θα

ενσωματωθούν στην ομάδα την επό-

μενη χρονιά. Η “νέα”  εκκολαπτόμενη

ομάδα έχασε μεν από τον Ίκαρο, αλλά

πραγματοποίησε και στα δύο παιχνίδια

θετική εμφάνιση αφήνοντας υποσχέ-

σεις για του χρόνου.

Για την ιστορία, στο πρώτο παι-

χνίδι εκτός (86-60) αγωνίστηκαν

οι:  Παιδούσης Αρ.,Χασάπης Μ.,

Καραμέτος Χρ., Φλώρος Γ., Βαρ-

βαρίγος Ι. 14,  Μαστροδήμος Ι. 8,

Κόντης Στ. 4, Ιορδανίδης Θ. 5,

Βουργουντζής Ο., Δρίτσας Η. 25,

Ζησιμάτος Α. 4, Λαμπρόπουλος

Η., ενώ στο δεύτερο εντός (50-

78) αγωνίστηκαν οι:  Παιδούσης

Αρ.,Χασάπης Μ., Καραμέτος Χρ.

2, Φλώρος Γ., Βαρβαρίγος Ι. 18(2)

Μαστροδήμος Ι. 6 , Κόντης Στ. 4, Ιορ-

δανίδης Θ. 2,  Βουργουντζής Ο. 6,

Δρίτσας Η. 12(1) , Ζησιμάτος Α., Κερα-

μιδάς Φ.

Πρωτάθλημα Εφήβων EΣΚΑΝΑ -Άνοδος στην Α Κατηγορία

οι Εφηβοι Μπάσκετ του Αναγυρούντα Βάρης

Φιλικό αγώνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα έδωσε η

νεοσύστατη ομάδα βετεράνων ποδοσφαιριστών του

Άρη Βούλας, με τους παλαίμαχους του Πανιωνίου τη

Δευτέρα 21 Μαρτίου. Σκοπός του αγώνα ήταν να

συγκεντρωθούν τρόφιμα, τα οποία διατέθηκαν στην

κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να μοι-

ραστούν σε άπορους συμπολίτες μας. 

Στα πλαίσια του αγώνα βραβεύτηκαν ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος και ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος, για την

προσφορά τους στον αθλητισμό, ενώ απονεμηθήκαν

τιμητικές πλακέτες σε παίκτες και προπονητές όπως

είναι οι Θωμάς Μαύρος,

Γιάννης Βλάχος, Αρώνης,

Παπαχριστόπουλος, Φαμέ-

λης, και στους παλαίμα-

χους παίχτες του Άρη

Βούλας, Καλλίμαχο, Πα-

πουτσάκη, Στεφανάκη και

Λεκατσά.

Στο αγωνιστικό μέρος, οι

συνθέσεις των ομάδων ήταν

οι ακόλουθες:

Πανιώνιος: Φακής (Μανίκας),

Κουτρόπουλος, Γ. Δημη-

τρίου, Κορδαλής, Ραγκού-

σης, Χασιώτης, Σαϊπάς,

Τσουκλείδης, Κάφαλης, Ζυ-

γούρης, Σκαβάρας.

Έπαιξαν επίσης οι Χριστό-

πουλος, Καλαμάρας, Κλεάνθης, Νικολαϊδης, Πλεξίδας,

Μπέλλος, Μπαδήμας, Παπαδόπουλος, Ζαμπαράς, Ντασια-

κλής, Γιάννακας ενώ παρόντες ήταν οι Σαλασίδης, Εμβο-

λιάδης, Καπώνης, Χρ. Δημητρίου.

Άρης Βούλας: Σέρρας (Τερβισίδης), Στεφανάκης, Λουδά-

ρος, Γουζιώτης, Στεργίου, Βογιατζής, Κουράντος, Ηλιόπου-

λος, Τοσουνίδης, Μποροβίνος, Τζοβάνος. Έπαιξαν επίσης

οι Καλλίμαχος, Παπουτσάκης, Κ. Πόντικας, Α. Πόντικας,

Μαυροθέρης, Τσαλδάρης, Λέσιος, Αργυρόπουλος, Λεκα-

τσάς, Ραπανάκης. 

Ο αγώνας έληξε 7-1 υπέρ της ομάδας της Νέας Σμύρνης

Φιλικός, φιλανθρωπικός αγώνας: 
Παλαίμαχοι Πανιωνίου & Βετεράνοι του Άρη Βούλας

Πρωτιές των χιονοδρόμων

στο Μέτσοβο

Πρωτιές για τον Απόστολο Αγγέλη στους Άνδρες και την

Παρασκευή Λαδοπούλου στις γυναίκες, είχαν οι χιονο-

δρόμοι στο απόλυτα πετυχημένο Κύπελλο Ελλάδος Δρό-

μων Αντοχής που έγινε στο Μέτσοβο. 

Σε ανοιξιάτικες χιονοδρομικές συνθήκες οι αθλητές των

μεγάλων αποστάσεων αγωνίστηκαν για πρώτη φορά την

φετινή περίοδο, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί την

προσπάθεια περίπου 100 αθλητών όλων των κατηγοριών,

στο Χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου.

Στις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων και στο αγώνισμα

των 3 χλμ. τα χρυσά μετάλλια κέρδισαν οι Νίκος Κουσου-

ρέτας και Ελίζα Αναστασιάδου. Στο αγώνισμα του 1,5

χλμ. οι Γιώργος Αναστασιάδης και Ελευθερία Σαρακίνη

ήταν οι νικητές των κατηγοριών Παμπαίδων και Παγκορα-

σίδων αντίστοιχα.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

Ο Πρωτέας Βούλας κυκλοφορεί λαχειοφόρο  για ένα αυτοκί-

νητο Peugeot 208 που η κλήρωσή του, θα γίνει την Μ.Τρίτη 26

Απριλίου 2016 σύμφωνα με τα 4 τελευταία ψηφία του Λαϊκού

λαχείου το οποίο κληρώνει εκείνη την ημέρα.

Οι Λαχνοί διατίθενται από την γραμματεία του συλλόγου.

Δευτέρα – Παρασκευή 17:30-20:30, Σάββατο – Κυριακή

09:00-13:00, Τηλέφωνο: 210-8953823 
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«Αλλαγή φρουράς» στη FIFA

Η εκλογή του Ελβετού, Τζιάνι Ινφαν-

τίνο, στη θέση του προέδρου της Παγ-

κόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

(FIFA), προκάλεσε πολλά σχόλια στα

διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα περισσό-

τερα των οποίων κατέληγαν στο ίδιο

συμπέρασμα: «Άλλαξε ο Μανωλιός κι
έβαλε τα ρούχα του αλλιώς…».
Ο Ινφαντίνο, ο οποίος παίρνει τη θέση

του υπόδικου, Σεπ Μπλάτερ, είναι δημι-

ούργημα του ίδιου μηχανισμού από τον

οποίο προέκυψε ο προκάτοχος του,

όπως και ο άλλος ισχυρός άνδρας του

παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τέως πρό-

εδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Ποδοσφαίρου (UEFA),  επίσης υπόδι-

κος, Μισέλ Πλατινί.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, διετέλεσε γενικός

γραμματέας της UEFA και κατά κοινή

ομολογία ήταν το «δεξί χέρι» του Πλα-

τινί. Δεν διαφοροποιήθηκε σε καμμιά

από τις σκανδαλώδεις αποφάσεις της

UEFA, ξεχώρισε όμως ως επικεφαλής

της έρευνας για το διεθνές κύκλωμα

του ποδοσφαιρικού στοιχήματος και

τους «στημένους» αγώνες.

Όμως ακόμα και σ΄ αυτή την περί-

πτωση, οι εντυπωσιακές αποκαλύψεις

για το εγκληματικό κύκλωμα (περιλαμ-

βανομένου και του ελληνικού «παραρ-

τήματος»), έφτασαν μέχρις εκεί που

επιβαλλόταν να προστατέψει η UEFA

το προς πώληση προϊόν της, δηλαδή το

«ποδόσφαιρο». Κατά τα άλλα το στοί-

χημα καλά κρατεί…

Εξάλλου και η υπόθεση «κάθαρσης»

στη FIFA και την UEFA, φαίνεται να πε-

ριορίζεται στην απομάκρυνση του αμαρ-

τωλού δίδυμου Μπλάτερ- Πλατινί και

μιας σειράς «ευυπόληπτων», μελών της

διοίκησης των δύο ομοσπονδιών, προ-

έδρων και στελεχών εθνικών και περι-

φερειακών ποδοσφαιρικών

ομοσπονδιών. Δηλαδή, μια αλλαγή

φρουράς.

Από τη στιγμή που ο αθλητισμός και ει-

δικότερα το ποδόσφαιρο εντάχθηκαν

στη σφαίρα της καπιταλιστικής οικονο-

μίας και έγιναν προϊόντα - εμπορεύ-

ματα, με τους κανόνες της «ελεύθερης

αγοράς» και του «ανταγωνισμού», τα

πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους…

Όπως και οποιοδήποτε άλλο προϊόν-

εμπόρευμα, έτσι και το ποδόσφαιρο,

έγινε πηγή κέρδους για τον «ιδιοκτήτη»

του. Στην περίπτωση αυτή, είτε μιλάμε

για τους μεγαλομετόχους των ποδο-

σφαιρικών ανώνυμων εταιρειών, είτε

για τα στελέχη των εθνικών και διεθνών

ομοσπονδιών, δεν έχουν καμμιά σημα-

σία οι προθέσεις τους, ακόμα και αν τις

θεωρήσουμε αγνές.

Από τη στιγμή που η αγορά, στην οποία

πωλούν τα «προϊόντα» τους, έχει για

ευαγγέλιό της το «ο σκοπός αγιάζει τα

μέσα», δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας.

Κάτω τα χέρια απ’ την μπάλα!

Διάβαζα τα ρεπορτάζ των εφημερίδων

για το τι έγινε (και τι ειπώθηκε) στην

πρόσφατη συνάντηση των εκπροσώπων

των ομάδων της Super League και ανα-

ρωτιόμουν: Αυτοί οι άνθρωποι θα «σώ-

σουν» το ποδόσφαιρο;

Διάλογοι επιπέδου χαμαιτυπείου,

ύβρεις, απειλές, μεταξύ των κορυφαίων

(εννοείται) παραγόντων του ελληνικού

ποδοσφαίρου. Σκεφτόμουν αν η εμπο-

ρευματοποίηση αυτού του πανέμορφου

αθλητικού παιχνιδιού οδηγεί μοιραία σ΄

αυτό το άθλιο επίπεδο των παραγόντων

που το διοικούν, ή είναι αυτοί οι άθλιοι

διοικητικοί παράγοντες που έφεραν το

ποδόσφαιρο σ΄ αυτά τα χάλια…. Με

άλλα λόγια, η κότα κάνει το αυγό, ή το

αυγό την κότα;

Δεν θα αναπαράξω τα όσα διαμείφθη-

καν στη συνάντηση, η οποία έγινε μετά

την ανακοίνωση της διακοπής του κυ-

πέλλου από τον υφυπουργό Αθλητι-

σμού.

Αντί όμως να δούμε μια προσπάθεια

(έστω, για τα μάτια του κόσμου) για την

αντιμετώπιση της εκτός ελέγχου κατά-

στασης στα γήπεδα, είχαμε την αποκά-

λυψη μιας πραγματικότητας, που όλοι

γνωρίζαμε, αλλά πολλοί δεν ήθελαν να

παραδεχθούν. ΕΠΑΕ, ΕΠΟ, Super

League, δεν μπορούν να δώσουν καμ-

mιά λύση, γιατί απλούστατα οι ίδιες

είναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Φυσικά, δεν υποστηρίζουμε ότι μια αν-

τικατάσταση προσώπων στις διοικήσεις

των τριών «εταιρειών» θα λύσει το πρό-

βλημα. Αυτό που θέλουμε να πούμε

είναι ότι το πρόβλημα, με τις διαστάσεις

που έχει πάρει,  είναι κατ΄ εξοχήν πολι-

τικό. Από το τι ποδόσφαιρο θέλουμε, ως

το πώς θα γλυτώσει το ποδόσφαιρο από

το σημερινό «καρκίνωμα», είναι θέμα

πολιτικών αποφάσεων. Και τέτοιες απο-

φάσεις δεν μπορούν να ληφθούν από

την κυβέρνηση, όσο επικρατεί η αντί-

ληψη ότι αφού δεν έχουμε νεκρούς,

όλα πάνε καλά…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Όταν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα…Αγώνες μίνι βόλεϊ 

με συλλογή τροφίμων

Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 και ώρα 09.00-12.00 ο σύλ-

λογος ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ διοργανώνει αγώνες μίνι βόλεϊ αθλη-

τριών, με τη συμμετοχή ομάδων των συλλόγων ΑΟ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ.

Την ημέρα αυτή η “Θέτις” συγκεντρώνει είδη τα οποία θα

προσφέρουν για τα παιδιά του ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ) Βούλας.

-Γάλατα εβαπορέ -Πανάκια καθαρισμού για την υγιεινή

των παιδιών -Παιδικές κρέμες (σε σκόνη)

-Πάνες για παιδιά και για ενήλικες (διάφορα μεγέθη)

-Χυμοί μακράς διαρκείας

-Σαμπουάν/Αφρόλουτρα -Σαλιάρες -Εσώρουχα, Φόρμες

Τα είδη θα συγκεντρώνονται καθόλη τη διάρκεια της

εβδομάδας στο μικρό γήπεδο (Δήμητρα Τσουβάλα (Γραμ-

ματεία -Λυκούργου & Ξενοφώντος).

Tμήμα Μαζορετών

στον Αρη Βούλας

Ο Αρης Βούλας ανακοινώνει την ίδρυση τμήματος αθλη-

τικού χορού (μαζορέτες) για κορίτσια. 

Οπως σημειώνει, «πρόκειται για μία καινοτομία στην
οποία προβαίνει ο Σύλλογός μας και  το Κέντρο Χορού
Θεάματος κ Άσκησης "STAR TALENTS",   όπου  πι-
στεύουμε ότι θα βρει μεγάλη ανταπόκριση. Αλλωστε πρό-
κειται για μία αθλητική δραστηριότητα που συνδυάζει τη
χορευτική αρμονία μαζί με την γυμναστική. Η διδασκαλία
θα γίνεται από την Κατερίνα Σαμιωτάκη, δασκάλα χορού
καταξιωμένη στον χώρο του θεάματος και στο fitness
μαζί  με τους συνεργάτες της. Οι προπονήσεις θα γίνονται
κυρίως στο γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και στο Κέντρο
Χορού θεάματος κ Άσκησης 'STAR TALENTS" ως ανα-
γκαιότητας  προπόνησης σε  κλειστό  χώρο. Θα υπάρχουν
τμήματα ανά ηλικία, αθλητική περιβολή και εξοπλισμός».
Πληροφορίες στα γραφεία του Αρη Βούλας, τηλ. 210-

8991154 Δευτέρα – Παρασκευή 17:30-21:30.

e-mail: info@arisvoulas.gr     facebook: ARIS VOULAS FC

site: www.arisvoulas.gr

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ο Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου (ΣΑΣΚ)

προκηρύσσει Εσωτερικό Πρωτάθλημα για το έτος 2016,

από  4 Απριλίου έως 23 Μαΐου 2016. Πληροφορίες στο

επίσημο site του ΣΑΣΚ www.sask.gr

Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα ΠΟΑ 2016 με τον ΣΑΣΚ

να καταλαμβάνει την 5η θέση. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι

αγώνες για το πρωτάθλημα Αττικής κάτω των 10 και το

πρωτάθλημα παίδων του ΣΑΣΚ όπου έλαβαν μέρος 30

σκακιστές και σκακίστριες κάτω των 14 ετών (νικητές

Σγουρός Αχ, Γιαννακούρας Ι, Τσαντσαράκης Κ, Ιατράκης

Δ, Καραθανάσης Κ, Τσιάτσος Λ, Μόσχος Α, Θεοχάρης Ν,

Πέππας Κ, Μαραγκάκης Ι, Γιαννακούρας Α, Παπαμιχάλης

Ι και στα κορίτσια Αναστασοπούλου Κρ, Αθανασίου Μ,

Λιόνη Ηλ, Δημητρακοπούλου Α).

Ξεκινούν στις 2 Απριλίου οι αγώνες για το ατομικό και το

ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα Ανατολικής Αττικής όπου

πολλοί σκακιστές/τριες του ΣΑΣΚ θα λάβουν μέρος ενώ

το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου θα συμμετέχει στο

ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. 

Πληροφορίες www.sask-chess.blogspot.gr

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επιχείρησε χθες ο

υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής, αναφερόμε-

νος στην εκρηκτική κατάσταση του ελληνικού επαγγελμα-

τικού ποδοσφαίρου.

Το κάζο της ματαίωσης της συνάντησης του κ. Κοντονή με

τους προέδρους των τεσσάρων «μεγάλων» ΠΑΕ (Ολυμπια-

κός, Παναθηναϊκός, ΑΡΚ, ΠΑΟΚ), που ήταν προγραμματι-

σμένη για την περασμένη Τετάρτη, αποδεικνύει ότι είναι

ανέφικτη η αντιμετώπιση της αθλιότητας, από εκείνους που

την δημιουργούν και την αναπαράγουν. Το είπαμε και το

επαναλαμβάνουμε: Οι «τέσσερις» δεν μπορούν να δώσουν

τη λύση του προβλήματος, επειδή οι ίδιοι είναι το πρό-

βλημα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να «ομαλο-

ποιήσει» την κατάσταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο

με τη συνδρομή αυτών των κυρίων, δείχνει ότι επιθυμεί όχι

την αλλαγή, αλλά τη διαχείριση της σήψης. Και μόνον το

ότι ο υφυπουργός καλεί τους «τέσσερις» και κανέναν

άλλον, δείχνει τη «φιλοσοφία» του κυβερνητικού εγχειρή-

ματος: Να τα βρούμε με τους «μεγάλους», που κάνουν κου-

μάντο…

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες των «μεγάλων» ΠΑΕ,

συμπεριφέρονται όχι μόνο ως ιδιοκτήτες του ποδοσφαίρου,

στο σύνολο του, αλλά και ως ιδιοκτήτες του κράτους. Ο

ένας (ο Γ. Αλαφούζος) απέρριψε εξ αρχής την πρόσκληση,

του άλλου (του Β. Μαρινάκη) του «απαγόρευσε» τη συμμε-

τοχή ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών και τέλος,

οι άλλοι δύο (Δ. Μελισσανίδης, Ιβάν Σαββίδης) δήλωσαν ότι

η συμμετοχή τους δεν είχε πλέον νόημα. Έτσι, ενώ με τον

έναν, ή άλλον τρόπο, τα τέσσερα αφεντικά της Super

League «έφτυσαν» την κυβερνητική πρόσκληση, ο Σπ. Κον-

τονής έκανε ότι… έβρεχε.

Για να καταλάβετε, η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού, για τη ματαίωση της συνάντησης, αναφέρει:

«Ωστόσο, η ήδη υπάρχουσα και δημόσια εκπεφρασμένη –

μέσω επίσημων ανακοινώσεων και δηλώσεων – πρόθεση

και των τριών ιδιοκτητών για τη δημιουργία ενός νέου μον-

τέλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την προάσπιση της δημό-

σιας Τάξης, την πάταξη της βίας στους αγωνιστικούς

χώρους, καθώς και τη διαμόρφωση νέων δεδομένων στην

επιχειρηματικότητα του αθλήματος, μας δίνει τη δύναμη να

συνεχίσουμε σταθερά και αποφασιστικά στο δρόμο της

σύγκλισης, του εκσυγχρονισμού, της διαφάνειας και της

πλήρους αναγέννησης του ποδοσφαίρου»…

Κάνουμε λάθος, ή μας περνούν για ηλίθιους;

Φαιδρότητες για την «εξυγίανση» του ελληνικού ποδοσφαίρου



Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
ο εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια
του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, 
συμμετοχικά.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και προβολής
της πνευματικής δημιουργίας του τόπου αυτού, 
με την πανάρχαιη πλούσια “βλάστηση” του πνεύματος, 
των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα
(μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 
2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας 
(ενδεικτικά, επί ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).
Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, 
προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100 ευρώ για τις 4 σελίδες.
Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
Η δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον 
εκδότη (Σκαραβαίος), μέχρι τέλους Ιουλίου, ώστε η έκδοση να έχει 
ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.
Με εκτίμηση.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ:

Ανθολόγηση
Αττικής Ποίησης


