
Αφήνω, για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, τις

πάγιες θέσεις μου, για την αναψηλάφιση και ανα-

διάρθρωση του χρέους, τη σεισάχθεια, την απαί-

τηση και τον συμψηφισμό των γερμανικών οφειλών

(162 δις προ τόκων), την καταγγελία και κατάργηση,

έστω και μονομερώς των μνημονίων και των εφαρ-

μοστικών νόμων, ως παράνομων, άδικων, ατελέσφο-

ρων και καταστρεπτικών, την έξοδο από την

ευρωζώνη – κατάργηση του ευρώ

και εφαρμογή εκσυγχρονισμένου

Ηλεκτρονικού «νομίσματος» (για το

οποίο έχω ορισθεί ομιλητής το προ-

σεχές Σάββατο, στα πλαίσια του

Money Show, στον Αστέρα Βου-

λιαγμένης), για να δεχθώ, για την

ώρα, να «παίξω» στα πλαίσια του

δικού τους «παιχνιδιού», με άλλη

τακτική.

Ας ξεκινήσω από τον ΦΠΑ, για τον οποίο γράφτηκε

στην Καθημερινή κ.ά. και δεν διαψεύστηκαν ότι θα

αυξηθεί και άλλο, αν και ήδη επαχθής και αντι-οικο-

νομικός, στο 24%, ακόμη και στα είδη τροφίμων και

εστίασης!

Δεν τρελαθήκανε, ούτε ο «αγορές», ούτε οι Γερμα-

νοί και λοιποί νεό-φραγκοι, ούτε το ΔΝΤ. Απλώς και

απροκάλυπτα θέλουν να μας εξαντλήσουν κι άλλο

οικονομικά, να μας εξουθενώσουν και να μας αγο-

ράσουν «αντί πινακίου φακής», όπως τα αεροδρόμια

και τα λιμάνια κ.λπ. Στοχεύουν ακόμα και στο σπίτι

που μας στεγάζει! Ας το καταλάβουμε, επιτέλους.

Η δε μετανάστευση, εισαγόμενη – εξαγόμενη, στο-

χεύει στην αλλοίωση και αντικατάσταση σταδιακά

του πληθυσμού, που διαμένει σ’ αυτή τη χώρα, ώστε

να μην υπάρχει εθνική συνοχή και αντίσταση. Μέσα

στα 30 προσεχή χρόνια, θα έχουν παραμείνει στην
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τ Σ Α Κ Ι Σ Τ Ε
την ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Άμεσοι και Έμμεσοι φόροι

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

Mεταναστευτικό
Προσφυγικό ζήτημα

Ήχοι και ύμνοι της 
Μεγάλης Εβδομάδας.
Συναυλία στη Βούλα

Σελίδα 5

Χωματερή το 
“Σπίτι του βόλεϊ” 

στην Παιανία 

Όσο πιο αδύναμη είναι η
κυβέρνηση, τόσο πιο δυ-
νατή η γραφειοκρατία.
Gustave Le Bon, 1841-1931, Γάλλος

ανθρωπολόγος

Δημοσιεύθηκε το ΓΠΣ Βάρης

Let’s Do It Greece
στους Δήμους

Σελίδα 3

Θάλασσα, ήλιος, τσίπουρο! Δεν χρειάζεται να πας μακριά, ούτε σε πεντάστερο. Τα καλύτερα, πολλές φορές,
είναι δίπλα μας, αλλά τα προσπερνάμε. Παραλία Βούλας!

Σελίδα 12
Σελίδα 24

Ανοιχτή Επιστολή του 
Αρη Βούλας Σελίδα 13
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ελλάδα 4-5 εκατομμύρια Έλληνες και θα έχουν ανα-

πτυχθεί 5-6 εκατομμύρια αλλοδαποί προερχόμενοι

κυρίως από πρώην αποικίες. Η διαφορά θρησκεύμα-

τος θα διευκολύνει το εγχείρημα. Προσοχή, ΚΙΝΔΥ-

ΝΟΣ!

Επανέρχομαι στη διαχείριση του ΦΠΑ (έμμεσος

φόρος): Όταν καθιερώθηκε για πρώτη φορά, το 1987,

ο ΦΠΑ είχε τέσσερις κλίμακες: 3% βιβλία – πολιτι-

σμός κ.λπ. 6% για τα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλω-

σης, 16% για τις υπηρεσίες και 36% για τα είδη

πολυτελείας! Δεν ήταν αυτό πιο δίκαιο; Ήταν,

Αντί λοιπόν να πάνε στο 24%(!) το ...σουβλάκι – σού-

βλισμα θέλουν οι εμπνευστές – να εξορθολογήσουν

και να αξιολογήσουν τα διάφορα αγαθά και τις υπη-

ρεσίες, ανάλογα με την αναγκαιότητα, την χρησιμό-

τητα και την χρηστικότητα.

Στο 10%, λοιπόν, τα είδη λαϊκής κατανάλωσης και αν-

τίστοιχες υπηρεσίες (π.χ. εισιτήρια ναυτιλίας, ενοι-

κιαζόμενα συνήθη δωμάτια κ.λπ.)

Υποκατηγορία 5% για είδη βασικής διατροφής, συν-

τήρησης και πολιτισμού (όχι τα διασκεδασάδικα πο-

λυτελείας κ.λπ. παρόμοια), 18% τα μη αναγκαία, μη

λαϊκής κατανάλωσης μεγάλης περιοδικότητας, κατα-

νάλωσης και αντικατάστασης (ρουχισμός, κινητά, αυ-

τοκίνητα μεσαίου κυβισμού κ.λπ.) και συνήθεις

υπηρεσίες) και για τα είδη πολυτελείας 40% (ακριβά

αυτοκίνητα και μεγάλου κυβισμού, κοσμήματα κ.λπ.)

οι τεχνοκρατικές λεπτομέρειες από τους ειδικούς, με

κοινωνικό έλεγχο, παραγωγικών τάξεων και κατανα-

λωτών κι όχι ανάλογα με τη «μίζα» ή την πρόσβαση

και επιρροή.

Εμμεση φορολογία

Ο ΦΠΑ που αναφέραμε ήδη είναι έμμεση φορολογία.

Για την έμμεση φορολογία έχει λεχθεί, κατά κόρον

ότι είναι άδικη γιατί πληρώνει τη ...βενζίνη ή το ουίσκι

το ίδιο ο άνεργος με την πλουτοκρατία.

Μα ο άνεργος και ο μισθωτός θα έχει(;) ένα μεσαίο,

έστω, μεταφορικό μέσο και δεν πίνει το ...ουίσκι για

...νεράκι! Ενώ η ...πλουτοκρατία έχει μεγάλα και

ενεργοβόρα αυτοκίνητα και χρησιμοποιεί δυο μπου-

κάλια ακριβής σαμπάνιας, για να γεμίσει το ποτηράκι

της εκλεκτής του τραγουδίστριας. (το ‘χω δει αυτό).

Δεν είναι λοιπόν άδικος ο έμμεσος φόρος, αν η κα-

τάταξη έχει γίνει ορθολογικά. Με χαρά μου θα δεχό-

μουν αντίλογο, από ειδικούς και μη.

Άμεσοι φόροι

Αν είναι “άδικοι” οι έμμεσοι φόροι, οι άμεσοι, που τους

πληρώνουν μόνον όσοι είναι μισθωτοί ή ...άνεργοι με

“αντικειμενικά” κατ’ όνομα κριτήρια και οι ευσυνείδη-

τοι ή όσοι δεν μπορούν ή δεν ξέρουν πώς να ξεφύ-

γουν, τί είναι;

Τα πραγματικά “αντικειμενικά κριτήρια” υπάρχουν και

τεκμαίρονται μόνον στους έμμεσους φόρους, όπου

φορολογείσαι ανάλογα με το είδος και την ποσότητα

της κατανάλωσης. Διαφορετικά, εάν είσαι άνεργος,

χαμηλο-μισθωτός ή επιτηδευματίας με μικρά κέρδη ή

ζημιά και διαθέτεις από κληρονομιά ή από τον καιρό

των παχέων αγελάδων, ή που εργαζόσουν, ένα σπίτι

που κατοικείς, ένα στο χωριό, που πιθανότατα κλη-

ρονόμησες και ένα αυτοκίνητο, τί πρέπει να κάνεις;

Να τα πουλήσεις; Σε ποια πανεπιστήμια τα διδά-

σκουν αυτά; Αν υπάρχουν καθηγητές που διδάσκουν

τέτοια πράγματα, πρέπει να ξαναδώσουν εισαγωγι-

κές εξετάσεις και να ξανακάτσουν στα θρανία, γιατί

δεν ξέρουν τί τους γίνεται!

Οι άμεσοι φόροι, επιβάλλεται να μειωθούν σε λογικά

και ανταγωνιστικά επίπεδα, αν θέλουμε να έχουμε

επενδύσεις, αποδοτικότητα και φορολογική συνεί-

δηση. Να καταργηθούν οι Οφσόρ, να ελεγχθούν οι

“τριγωνικές πωλήσεις”, οι υποτιμολογήσεις και υπερ-

τιμολογήσεις κ.ά.

Μειώνοντας τους φόρους, αυξάνονται τα κίνητρα για

επενδύσεις και δη στα επενδυόμενα κέρδη, αυξάνεις

τίς θέσεις εργασίας, την παραγωγή και την κατανά-

λωση και έτσι την φορολογητέα ύλη και την έμμεση

και την άμεση. Αρα τα έσοδα του κράτους.

Ο Γερμανός φιλόσοφος Καντ έλεγε: «Αν θέλεις να
κατανοήσεις το αποτέλεσμα μιας ενέργειας, ή της
παράλειψής της, να την μεγεθύνσεις στο μέγιστο ή
να την μικρύνεις στο ελάχιστο».
Εάν δηλαδή φορολογήσεις το 100% του εισοδήματος

θα το πάρεις (αν το πάρεις) μια φορά και τελείωσε.

Γιατί, είτε ο επιχειρηματίας, είτε ο εργαζόμενος να

εργασθεί; 

Ή, για να γίνει πιο κατανοητό, εάν καταναλώσεις όλη

τη σοδιά του σταριού και δεν κρατήσεις τον αναγκαίο

σπόρο, για να ξανασπείρεις, τί παραγωγή θα έχεις

του χρόνου; Μηδενική!

Υστερόγραφο: Για όσους θέλουν να το συζητήσουμε,

ας έλθουν το προσεχές Σάββατο 23/4, ώρα 8μ.μ.,

στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Η είσοδος είναι ελεύ-

θερη (κοίτα σελ.3).

Ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Σελ. 4

Εικαστική Εκθεση της Αγγ. Τσεβά Σελ. 5

Ανακατασκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου

Βάρης Σελ. 6

Αποψίλωση οικοπέδων Σελ. 7

Ναι στην αγορά ακινήτου στο Δήμο Σπά-

των - Αρτέμιδος από το Δικαστήριο Σελ. 7

Ο οίνος και όχι μόνον, στη σκιά της
Βίβλου γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των βλέπει ο ΟΗΕ στην Ελλάδα Σελ. 9

Ο “λύχνος του Αριστοτέλη” Φαίδρα Φραγ-

κομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Εξ Ερμοκρατισμού & Δημηγορισμού
άρχεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Υποκατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην
Κερατέα Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Τσακίστε την πολυτέλια

Ιδιωτικοποήσεις!!!

Η μία πλευρά της ιδιωτικοποίησης,  είναι το “πανηγύρη”,

που έστησε η “αριστερή” Κυβέρνηση στο Ζάππειο για το

ξεπούλημα του Λιμανιού του Πειραιά κατά 67% στην

Cosko…. η άλλη πλευρά είναι του Μεγάλου Ζοζέ Σαρα-

μάγκου (Νόμπελ Λογοτεχνίας 1998) την οποία είχε δημό-

σια διατυπώσει έτσι…..

«Ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η Θά-

λασσα και ο Ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το Νερό και ο

Αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας

ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό Σύννεφο, ας ιδιωτικοποι-

ηθεί το Όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την

ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων

των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώ-

στε επιτέλους την εκμετάλλευση ημών των ιδίων σε Εται-

ρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί

ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του Κόσμου…… Και μια και

μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο ΦΙΝΑΛΕ και την

Μάνα που σας γέννησε»……

Ζοζέ Σαραμάγκου ΝΟΜΠΕΛ  Λογοτεχνίας 1998 
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Εβδομάδα πανελλήνιας εθελοντικής

δράσης. Πολλοί Δήμοι της χώρας

συμμετέχουν με δυναμικές

εκδηλώσεις στο  Let’s Do It Greece.

Όλη η Ελλάδα γίνεται μια φωνή και

στέλνει θετική ενέργεια, πνεύμα συ-

νεργασίας και εθελοντισμού προς

κάθε κατεύθυνση.

Το «Let’s do it Greece» είναι μια Εθε-

λοντική Εκστρατεία που ξεκίνησε

από νέα παιδιά της χώρας μας, με

βασικό σκοπό να διαδώσει το μήνυμα

του Εθελοντισμού, δημιουργώντας

ένα κίνημα θετικής ενέργειας σε όλη

τη χώρα, μέσω εθελοντικών δρά-

σεων καθαρισμού, εξωραϊσμού και

αισθητικής αναβάθμισης.

Aναλυτικά στους Δήμους

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Στη δράση θα συμμετέχουν ενεργά τα σχο-

λεία της πόλης και παράλληλα καλούνται

όλοι οι σύλλογοι, αλλά και οι συνδημότες

μας να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή

δράση.

Σας ενημερώνουμε για τα σημεία συγκέν-

τρωσης των εθελοντών, στα οποία μπορείτε

να προσέλθετε, την Κυριακή 17 Απριλίου

στις 10.00 π.μ.:

Δημοτική Ενότητα Βάρης

Β’ Είσοδο Πλαζ Βάρκιζας

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού

(Γυάλινο) – Λιθόστρωτο Βάρκιζας 

Δημοτική Ενότητα Βούλας 

Δημαρχείο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή

18, Βούλα)

Πλατεία Άλσους – Πανόραμα

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης

Πυροφυλάκειο περιοχής Καβουρίου - Λεω-

φόρος Καβουρίου

Ειδικότερα για τους μαθητές και γονείς,

έχουν οριστεί τα ακόλουθα σημεία:

1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, 2ο Δημοτικό

Σχολείο Βάρης & Γενικό Λύκειο Βάρης

στην Ανατολική παραλία Βάρκιζας. (Θα κα-

θαρίσουν την Ανατολική Παραλία Βάρκι-

ζας).

1ο Γυμνάσιο Βάρης & 2ο Γυμνάσιο Βάρης

στο Αλιευτικό Καταφύγιο των ψαράδων.

(Θα καθαρίσουν την Πλατεία Βάρκιζας –

Δυτική Παραλία Βάρκιζας).

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης στην Εκ-

κλησία Άγιοι Απόστολοι Πέτρος & Παύλος.

2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας & 1ο Γυμνά-

σιο Βούλας στο Κάμπινγκ Βούλας.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, 4ο Δημοτικό

Σχολείο Βούλας & 1ο Γενικό Λύκειο Βού-

λας στην Β΄ Πλαζ Βούλας.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, 2ο Γυμνάσιο

Βούλας & 2ο Γενικό Λύκειο Βούλας στην

Πλατεία Άλσους – Άλσος Πανοράματος.

Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης, Γυμνάσιο

Βουλιαγμένης & Γενικό Λύκειο Βουλιαγμέ-

νης στην πρώτη καντίνα Μεγάλου Καβου-

ρίου. (Θα καθαρίσουν την Παραλία στο

Μεγάλο Καβούρι).

Πληροφορίες, στη Διεύθυνση Καθαριότη-

τας και Ανακύκλωσης του Δήμου: 213

2019985

O Δήμος Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας συμμετέχει και στη φε-

τινή διοργάνωση της περιβαλλοντικής δρά-

σης.

Πριν τον καθαρισμό θα πραγματοποιηθεί

ομιλία από τον λαογράφο και συγγραφέα

Γιάννη Πρόφη.

Το πρόγραμμα των καθαρισμών: 

Κυριακή 17 Απριλίου

9:30πμ Έναρξη δρομολογίου με εκκίνηση

από το Δημαρχείο Κρωπίας και στάσεις σε

κεντρικά σημεία Κορωπίου και στην Αγία

Μαρίνα

10.30πμ Έναρξη καθαρισμού με σημεία ανα-

φοράς τα ιστορικά δημοτικά κτίσματα «Χα-

γιάτια» και την περιοχή του λόφου προς

Αγία Μαρίνα (δασικός δρόμος)

Καθαρισμός από το πρώην προπονιτήριο

του Παναθηναϊκού και μέχρι το τέλος της

κατοικημένης περιοχής του Άνω Καρελά.

Ώρα συνάντησης 10.00πμ, στον χώρο των

γραμματοθυρίδων οδός Χαλιδώνος & Προ-

φήτη Ηλία, Άνω Καρελλάς

Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Κορωπίου

(Α.Π.Ο Κορωπίου) και «Γαϊδουροχώρα»: Κα-

θαρισμός στο δάσος Γραμματικού,  ώρα συ-

νάντησης 10.00πμ στην Βόρεια είσοδο του

δάσους.

Στις 12.30μ,  στο τέλος των δράσεων ο Σύλ-

λογος  του Καρελλά «Αγία Παρασκευή θα

προσφέρει μεζέ και αναψυκτικά στους εθε-

λοντές, στα γραφεία του στην οδό Μεσση-

νίας και Τυμφρηστού στον Ανω Καρελλά.

Ο Δήμος Σαρωνικού

Με σύνθημα μας «Γίνε συνένοχος στην
προστασία του περιβάλλοντος, γίνε συμμέ-
τοχος σε έναν όμορφο και καθαρό Δήμο Σα-
ρωνικού», σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικοί,

γονείς, σύλλογοι και φορείς, επαγγελμα-

τίες και εργαζόμενοι γινόμαστε όλοι «η αλ-
λαγή που περιμένουμε»! Την Κυριακή 17

Απριλίου σε όλο τον Δήμο Σαρωνικού, στις

πέντε Δημοτικές Ενότητες, εθελοντές κάθε

ηλικίας συντονίζονται και στέλνουν το μή-

νυμα της προσφοράς, της αλληλεγγύης,

του σεβασμού προς τον άνθρωπο και το πε-

ριβάλλον. 

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε σε κά-

ποια από τις προγραμματισμένες δράσεις ή

ακόμα μαζί με την παρέα σας να οργανώ-

σετε τη δική σας εξόρμηση. 

Για έναν καθαρό και όμορφο Δήμο Σαρωνι-

κού! Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής

Στην Κερατέα 17/4:

9.00 πμ- Δηλώσεις, συμμετοχές στο κλει-

στό Γυμναστήριο «Ιωάννης Μέγγουλης»

Κερατέας. 

9.30 πμ- Έναρξη δράσης από το κλειστό

Γυμναστήριο «Ιωάννης Μέγγουλης» στην

Κερατέα.

Στο Λαύριο 17/4 :

9.00 πμ -Δηλώσεις, συμμετοχές στο Δη-

μαρχείο Λαυρίου.

10.00 πμ -Έναρξη δράσης από το Δημαρ-

χείο Λαυρίου.

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι διττός,

αφενός η ευαισθητοποίηση του κοινού για

την εθελοντική καθαριότητα και αφετέρου,

η αισθητική αναβάθμιση του Δήμου μας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει

στην  εκστρατεία Εθελοντικού Καθα-

ρισμού «Let’s Do It Greece», καθαρί-

ζοντας, την Κυριακή, 17 Απριλίου και

ώρες 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι,

την παραλία της Χαμολιάς!

Στο σημείο συνάντησης θα πραγματοποι-

ηθεί δράση, όπου μία σκάφη συλλογής ογ-

κωδών απορριμμάτων θα «μεταμορφωθεί»

σε έργο τέχνης από τους εθελοντές  «ζω-

γράφους», που θα συμμετάσχουν στο

«Lets’ Do It 2016»!

«Let’s Do It Greece  «Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις!»
Συμμετέχουν οι Δήμοι Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Λαυρεωτικής, Διονύσου, Bάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Υπο την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνοκινεζικού Επιμελη-

τηρίου,  με κεντρικό συνδιοργανωτή τον Δήμο ΒΒΒ  (Βάρης- Βούλας- Βουλιαγ-

μένης), με πολύτιμους κεντρικούς στρατηγικούς συνεργάτες και υποστηρικτές

το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,  την  fedHATTA  και κεντρι-

κούς χορηγούς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και τον ΕΟΤ,  πραγματoποιείται  22-24 

Απριλίου  2016  στον Αστέρα της Βουλιαγμένης  WESTIN  το  BLUE MONEY

SHOW.

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας συμμετέχει, το Σάββατο 23 Απριλίου

20.00΄ – 22.00΄ το βράδυ, στο Blue Money Show, που εξελίσσεται στον Αστέρα

Βουλιαγμένης,  στο κτίριο Westin στην αίθουσα EXELSIOR BOARDROOM,

όπου θα γίνουν εισηγήσεις με θέμα: “Η Ελλάδα και η οικονομία της σήμερα.
Προβλήματα και λύσεις ”.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους προς τους ομιλητές.

Ομιλητές: 

Κώστας Βενετσάνος (Πολιτικός Επιστήμων – Δημοσιογράφος)  

Δημοσθένης Δόγκας (Οικονομολόγος – Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Αρχηγός της Παράταξης Δημοτική Βούληση)

Νίκος Φυλακτός (Συνθέτης Σύγχρονης Μουσικής - Ιδρυτής και Μαέστρος της

Μικτής Χορωδίας Ηρακλείου Αττικής -  Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Ωδείων)

Συντονίζει: O Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος (Οικονομολόγος – Κτηματομεσί-

της, Γραμματέας Αττικού Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας)

Blue Money Show στον Αστέρα Βουλιαγμένης
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«Ανύποπτος Χρόνος»

Μία παράσταση που ταξιδεύει από πλατεία σε πλα-

τεία από την ομάδα του “Κινητήρα”. Εμπνευσμένη

από το ομώνυμο ποίημα του Χ. Πολυμενάκου, η πα-

ράσταση εξερευνά τη διάρκεια του χρόνου σε

σχέση με τη στιγμή που ξαφνικά - σε ανύποπτο

χρόνο - όλα αλλάζουν. Ανακαλύψτε την από τις 22

έως τις 25 Απριλίου στις 19.00, στις πλατείες

Κλαυθμώνος (22/4), Αμερικής (23/4), Κεραμεικού

(24/4) και στον Εθνικό κήπο (25/4), στο πλαίσιο του

In Progress Feedback Festival 2016.

Πώς αλλάζει η αίσθηση του αντικειμενικού χρόνου

όταν η ροή του διακόπτεται από αναπάντεχα ανατρε-

πτικά γεγονότα; Το πετάρισμα μιας πεταλούδας, μια

λακούβα στο δρόμο, ένας αιφνίδιος θάνατος, ένας

έρωτας κεραυνοβόλος, μια βόμβα, το τσίμπημα μιας

μέλισσας, συμβαίνουν σε μια στιγμή κι αυτή η στιγμή

σε ανύποπτο χρόνο μας αλλάζει. Μας πάει πιο μπρος

ή πιο πίσω.

Η ομάδα των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ηθο-

ποιών του Κινητήρα, δημιουργεί τον «Ανύποπτο

Χρόνο» τους τελευταίους μήνες, με το τελικό αποτέ-

λεσμα να κουβαλά μια συλλογική μνήμη όλων των αν-

θρώπων που όλον αυτόν τον καιρό πέρασαν από τις

πρόβες της παράστασης. Λαμβάνουν μέρος οι: Πάολα

Απαρίσιο, Ιάσονας Βενετσανόπουλος, Αλέξης Βιδαλά-

κης, Χαρά Γιαννακοπούλου, Κωστής Δασκαλάκης, Μα-

ριλένα Δασκαρόλη, Κατερίνα Ελ Ράχεμπ, Δέσποινα

Κωστελίδου, Κατερίνα Λιόντη, Μάγδα Μάστορα, Σμα-

ράγδη Μιχαλακάκου, Φανή Μπακιρτζή, Ελπίδα Νικο-

λάου, Αγγελική Παπαδία, Νία Παππά, Πλούταρχος

Πηλιχός, Βασίλης Ζώης, Ανθή Θεοφιλίδου, Τόνια Πά-

στρα, Ευγενία Σιγαλού.

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11πμ 

Μεγάλο κομμάτι της νεότερης ιστορίας της Αθήνας θα

έχουν την ευκαιρία  να γνωρίσουν την Κυριακή  24 Απρι-

λίου όσοι συμμετάσχουν στην περιήγηση με την “Εναλ-

λακτική Δράση”, στα νεοκλασικά του κέντρου της

Αθήνας. Η περιήγηση  θα ξεκινήσει από τα  Παλαιά Ανά-

κτορα, τη σημερινή Βουλή ένα νεοκλασικό κτίριο, σχε-

διασμένο από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα της Βασιλικής

Αυλής της Βαυαρίας Φρειδερίκο φον Γκέρτνερ. Από το

Σύνταγμα θα κατέβουν  στο εξαίρετο  νεοκλασικό,  το

Ιλίου Μέλαθρον,  δημιουργία του Ερνέστου Τσίλλερ,

(1878) σαν κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν. Συνεχίζοντας

στην Πανεπιστημίου θα φθάσουν στη γνωστή  “Αθηναϊκή

Τριλογία” του νεοκλασικισμού, Ακαδημία Αθηνών, κεν-

τρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Εθνική Βι-

βλιοθήκη.  Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ξεναγός θα

είναι ο ιστορικός Μάκης Σταύρου.   Συνάντηση Κυριακή

24/4, 11πμ στο σταθμό Μετρό Σύνταγμα, 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Γιώργος Σούλ-

τος  6906468807  -  email ena.drasi@gmail.com 

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου

Μαραθώνα διοργανώνουν την Κυ-

ριακή 24 Απριλίου 2016, δωρεάν ξε-

νάγηση στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά, με

ξεναγό τον  Γεώργιο Σφήκα, Επίτιμο

Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Προ-

στασίας της Φύσης, Ζωγράφο, Συγ-

γραφέα.

Θα συγκεντρωθούν στο φυλάκιο στην

είσοδο του Κωπηλατοδρομίου στις

09:00, θα γίνει μια μικρή περιήγηση

εντός του Κωπηλατοδρόμιου, στη συ-

νέχεια θα μετακινηθούν με τα αυτοκί-

νητα τους ως το χωμάτινο πάρκινγκ

που βρίσκεται στην αρχή του πευκοδά-

σους και από εκεί θα περπατήσουν ως

την θάλασσα και κάποιο μέρος του

πευκοδάσους. Όλη η ξενάγηση θα

διαρκέσει περίπου 4 ώρες.

Για συμμετοχή και πληροφορίες μπο-

ρείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο

6945079690 ή να στείλετε mail

marathonpv@yahoo.co.uk.

Λίγα λόγια για το Εθνικό Πάρο Σχινιά:

«Ο υγρότοπος, το παράκτιο πευκοδά-

σος, η αμμώδης παραλία και η θά-

λασσα στον όρμο του Μαραθώνα

συνθέτουν ένα μοναδικό για την Ατ-

τική φυσικό τοπίο, που παρέμεινε για

τους κατοίκους της Αττικής αγαπητός

προορισμός αναψυχής, ιδιαίτερα κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αναγνωρίζοντας την οικολογική αξία

και την ανάγκη προστασίας της περιο-

χής, η επιστημονική κοινότητα περιέ-

λαβε τον Σχινιά Μαραθώνα στους

καταλόγους ευρωπαϊκών δικτύων για

την προστασία της φύσης, όπως το

CORINE-Biotopes και το NATURA

2000. Η χωροθέτηση Ολυμπιακού Κέν-

τρου Κωπηλασίας στο χώρο του αερο-

δρομίου Μαραθώνα έφερε στο

προσκήνιο τα περιβαλλοντικά προβλή-

ματα της περιοχής, και προσέλκυσε το

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την

αποκατάστασή της.

Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα

ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την προ-

στασία, διατήρηση, διαχείριση και ανα-

βάθμιση της φύσης και του τοπίου. Το

2003 συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρι-

σης του Εθνικού Πάρκου.

“Το Αλάτι της γης”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει την  

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 21:00 την προβολή της

ταινίας “Το Αλάτι της Γης” (Le Sel de la Terre,  The Salt of

the Earth), τελευταία προβολή της σεζόν. 

         Είσοδος-Εισφορά 3€

Υπόθεση
Κατά τα τελευταία 40 χρόνια, ο φωτογράφος Σεμπαστιάο
Σαλγκάδο ταξιδεύει ανά τις ηπείρους, στα χνάρια μιας αν-
θρωπότητας που συνεχώς αλλάζει. Έγινε μάρτυρας των
μεγαλύτερων γεγονότων της σύγχρονης ιστορίας και
είχε να παρουσιάζει ένα τεράστιο φωτογραφικό αρχείο
ως αφιέρωμα στην ομορφιά του πλανήτη...
Γαλλοβραζιλιάνικο ντοκιμαντέρ, του 2014 που διαρκεί 110

λεπτά. Bραβευμένο τρεις φορές στις Κάννες. 

Συντελεστές
Σκηνοθεσία : Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders

Σενάριο : Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders, David Rosier

Πρωταγωνιστές : Sebastião Salgado, Wim Wenders, Lélia Wanick

Salgado

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Λυκούριζα Λαγονησίου, οργανώνει ημερήσια

Εξόρμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και την Αρχαία Αγορά,

τη Δευτέρα 18 Απριλίου. Η ξενάγηση θα γίνει με ξεναγό του Συλλόγου,

θα απολαύσουν έναν καφέ στον Κήπο του Μουσείο και ακολουθεί η Αρ-

χαία αγορά. Το μεσημέρι φαγητό στα Ουζερί της Πλάκας. Τιμή ανά άτομο

10 €. Η είσοδος στα Μουσεία είναι δωρεάν τη συγκεκριμένη ημέρα. Ανα-

χώρηση 8 πμ. μπροστά από το γραφείο του Συλλόγου.

Πληροφορίες: Γ. Παπακωνσταντίνου 22910 26566, Β. Βλάχο

6972412011, Λ. Κόλλια 6945328606.

Ω Γλυκύ μου Έαρ

Ο Δήμος Λαυρεωτκής και ο “Θορικός” με τη Χορω-

δία Λαυρίου παρουσιάζουν Πασχαλική συναυλία με

τίτλο “Ω Γλυκύμου Έαρ” το Σάββατο του Λαζάρου

23 Απριλιόυ, ώρα 8.30μ.μ.  στο Τεχνολογικό Πάρκο

Λαυρίου (αίθουσα Επίπλευσις), Λάυριο

“Η επίθεση κατά

της ελληνικότητας

στην Παιδεία”
Προγράμματα και διδακτικά

βιβλία στην εκπαίδευση
Σάββατο 16/4

Πολεμικό Μουσείο 

09:40: Πρώτη συνεδρία: Γλώσσα και

Ανθρωπιστική Παιδεία.

13:20: Δεύτερη Συνεδρία: Ιστορία και

Φιλοσοφία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.

ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Eικαστική Εκθεση

της Αγγελικής Τσεβά

Ο αέρας σκορπίζει γύρω μας ενός πολεμου ήχους.

Ο ήλιος τους χρωματίζει για να καλύψει τον πόνο.

Τα γεγονότα που ζούμε επηρέασαν τον ψυχισμό μου, που ζω-

γραφισα με χρώματα της φωτιάς,  της θλίψης αλλα και της ελ-

πίδας.

Οι καινούργιες μου πρωτοποριακές  ιδέες  είναι γεμάτες έν-

ταση σιγουριά και Ανάσταση για το αυριο.

Στο χέρι όλων μας είναι να δημιουργήσουμε τις προύποθέσεις

για μια καλύτερη ζωή. 

Σας καλώ στο εργαστήρι μου Βασ.Κων/νου 37 Κορωπι, να σας

παρουσιάσω τις δημιουργίες μου. 

Εγκαινια Σαββατο 23-4-2016 από 12:00 το μεσημέρι ως 8:00 το

βράδυ.Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτη από την Κυριακή των

Βαίων εως και την Μ.Πέμπτη από τις 3.00μμ-7:30μμ.

«Ο μαγικός ήχος της Μελωδίας» 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.) και το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, παρουσιάζουν το Σάββατο, 16

Απριλίου 2016 και ώρα 7:30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρ-

τεμις», την μουσικοθεατρική παράσταση «Ο μαγικός ήχος της Μελωδίας»

Η χορωδία «Μουσικές Αποχρώσεις» από το μουσικό εργαστήρι έκφρασης και

δημιουργίας του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου και νέοι απόφοιτοι των Σχολείων

του Δήμου, δίνουν τα δικά τους αισιόδοξα μηνύματα και περιμένουν, να τα μοι-

ραστούν μαζί σας!

Η μουσική διδασκαλία - διασκευή, η επιμέλεια - οργάνωση και παρουσίαση, είναι

της καθηγήτριας Μουσικής του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, Μαρίας Μουσέτη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Την Κυριακή, 17 Απριλίου

2016 στις 20:00, στο πλαί-

σιο του προγράμματος «Τα-
ξίδι προς το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος», η όπερα της βα-

λίτσας «Παλιάτσοι» φτάνει

στο Αμφιθέατρο του Δήμου

Σαρωνικού. Οι κάτοικοι και

οι επισκέπτες του Δήμου

Σαρωνικού θα έχουν την ευ-

καιρία να παρακολουθή-

σουν μια εξαιρετική

παράσταση, με φαντασμα-

γορικά κοστούμια και λαμ-

περά σκηνικά, εντελώς

δωρεάν, χωρίς να χρειαστεί

να μετακινηθούν στο κέν-

τρο της Αθήνας. 

Η σημαντική αυτή όπερα

του Ρουτζέρο Λεονκα-

βάλλο, “οι Παλιάτσοι”, μπαί-

νει στη βαλίτσα και

«ταξιδεύει» σε 13 Δήμους

της Ελλάδας, ανάμεσα

στους οποίους και ο Δήμος

Σαρωνικού. Η παραγωγή

είναι της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής και πραγματοποιεί-

ται με αποκλειστική δωρεά

από το Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος. Το έργο -σε ποι-

ητικό κείμενο του Λεονκα-

βάλλο- πραγματεύεται την

τραγική ιστορία του επικε-

φαλής ενός περιπλανώμε-

νου θιάσου της κομέντια

ντελ άρτε. Ο Παλιάτσος

Κάνιο πρέπει να κάνει το

κοινό του να γελάσει, αν και

έχει μόλις πληροφορηθεί

για την απιστία της Κολομ-

πίνας, την οποία υποδύεται

η γυναίκα του, Νέντα.
Σκηνοθεσία: Ισίδωρος Σιδέρης

Σκηνικά - Κοστούμια: Γιάννης

Κατρανίτσας

Φωτισμοί: Κώστας Μπλουγου-

ράς

Μουσική προετοιμασία - συνοδεία

παράστασης: Φρίξος Μόρτζος

Χορογραφία - κινησιολογία:

Διον. Τσαφταρίδης

Κάνιο: Γιώργος Ζωγράφος, Φί-

λιππος Μοδινός

Νέντα: Μαρία Κόκκα, Ζένια Αρ-

ζέντη, Γεωργία Ηλιοπούλου

Τόνιο: Πέτρος Σαλάτας, Γιάν-

νης Σελητσανιώτης

Μπέππε: Νίκος Στεφάνου, Γιάν-

νης Κάβουρας, Χρήστος Κε-

χρής

Σίλβιο: Χάρης Ανδριανός, Αρ-

κάδιος Ρακόπουλος, Κωστής

Ρασιδάκις

Προαιώνιος Παλιάτσος: Διονύ-

σης Τσαφταρίδης

Είσοδος ελεύθερη με δελ-

τία προτεραιότητας, τα

οποία θα διανέμονται μία

ώρα πριν την έναρξη της

παράστασης στην είσοδο

του χώρου.

«Οι Παλιάτσοι» της Ε.Λ.Σ. 
έρχονται στα Καλύβια

Ήχοι και ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας
Συναυλία στη Βούλα

Πασχαλινή μυσταγωγία και θρησκευτική κατάνυξη με τη συνδρομή μουσικής

θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι θεατές την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στις

8 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” της Βούλας (Κ. Καραμανλή 18, δίπλα από το Δη-

μαρχείο). 

Στο μουσικό αυτό αφιέρωμα θα παρουσιαστούν τα έργα:

“Stabat Mater” του G. J. Pergolesi το οποίο θα ερμηνεύσουν η Άννα Μορφίδου

(soprano) και η Σοφία Καπετανάκου (mezzo soprano). Μαζί τους οι: Μιχάλης

Σουρβίνος (μαντολίνο), Βαγγέλης Λούτας (βιολί), Χριστόδουλος Μπενετάτος

(φλάουτο), Κατερίνα Καρυώτη (κλασική κιθάρα), Χριστίνα Τηγαλίδα (αναγεν-

νησιακό λαούτο) και Έλσα Παπέλη (βιολεντσέλο). 

“Vedro con mio diletto” από την όπερα “Il Giustino” του A. Vivaldi με σολίστ

την Άννα Μορφίδου.

Ύμνοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τους οποίους θα ερμηνεύσουν οι: Χάρης

Ταρσάνης, Χαράλαμπος Καλαπανίδας, Πολύκαρπος Τύμπας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της οικογένειας 

Δημοσθένη Δόγκα
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ & ΝΕΟΝΙΛΛΗ»

«Προβλήματα Συμπεριφοράς

στην παιδική και 

εφηβική ηλικία» 

Ο Οργανισμός Ψυχοκοινωνικής- Περιβαλλοντικής

Φροντίδας & Εκπαίδευσης «Για Μια Καλύτερη

Ζωή»,  σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων

Αν. Αττικής «Άγιοι Τερέντιος & Νεονίλλη» & υπό

την αιγίδα του Δήμου Μαρκοπούλου, οργανώνουν

ομιλία της Ειδικής Παιδαγωγού και Ψυχολόγου Κα-

τερίνας Φίλη με θέμα: «Προβλήματα Συμπεριφοράς
στην παιδική και εφηβική ηλικία», που θα γίνει την

Κυριακή 17 Απριλίου και ώρα 11:30π.μ., στο Δημο-

τικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

«Συγκέντρωση για την απο-

τροπή ΧΥΤΑ» στη Νέα Μάκρη 

Η Επιτροπή Αγώνα  σας καλεί την Κυριακή 17- 04-

2016, στις  6 μ.μ. στο πολιτιστικό κέντρο Βασίλης

Ρώτας, στην πλατεία της Νέας Μάκρης, σε συζή-

τηση –Ενημέρωση για να αποτρέψουμε τη λειτουρ-

γία του καταστροφικού ΧΥΤΑ και την δημιουργία

εργοστασίων σύμμεικτων απορριμμάτων στον

Δήμο.

Δημοσιεύθηκε το ΓΠΣ Βάρης!

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση

για το Πρόγραμμα «Αγροτική

Ανάπτυξη 2014-2020»

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 διοργα-

νώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής τη

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 7μ.μ. στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχείου Σαρωνικού (Αθηνών και Ρήγα Φεραίου,

Καλύβια). 

Στην εκδήλωση με θέμα «Επενδύσεις και Επιχειρηματικά

Σχέδια & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του Αγρο-

τικού Τομέα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2014-2020» (Υπομέτρα: 4.1.1, 6.1, 6.3) ομιλητές από το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα είναι ο

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης

Κοινοτικών Πόρων – Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών  Χαράλαμπος Κασίμης και ο Προϊστάμενος

της Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων

και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης   Νικόλαος Μανέτας,

ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής θα μιλήσει

ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επι-

χειρησιακού Προγράμματος Π.Α.   Δημήτριος Δρόσης. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής απευθύνει

κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που δραστη-

ριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (γεωρ-

γία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία), στους

συνεταιρισμούς και τις συλλογικότητες, αλλά και σε

όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με κάποιον από τους

παραπάνω κλάδους να παραβρεθούν στην εκδήλωση προ-

κειμένου να λάβουν έγκυρη και πλήρη ενημέρωση για το

νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της

κυβερνήσεως, με αριθμό φύλλου

57, στις 8 Απριλίου, το Γενικό Πο-

λεοδομικό Σχέδιο της Βάρης, το

οποίο εκκρεμούσε περισσότερα

από 10 χρόνια, και ολοκληρώθηκε

μετά από πολυάριθμες επαφές του

Δημάρχου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλ-

λου, με όλους τους

εμπλεκόμενους κυβερνητικούς πα-

ράγοντες. Θυμίζουμε πως λόγω

της πολιτικής αστάθειας στην

χώρα το τελευταίο 1,5 χρόνο, το

ΓΠΣ έχει υπογραφεί από τέσσερις

διαδοχικές κυβερνήσεις, μετά από

πολύ μεγάλη προσπάθεια της Δη-

μοτικής Αρχής, και δεν μπορούσε

να δημοσιευτεί στην εφημερίδα

της κυβερνήσεως για διάφορους

λόγους. 

Η δημοσίευση του ΓΠΣ, ανοίγει το

δρόμο, προκειμένου να λυθούν,

όλα τα πολεοδομικά ζητήματα της

περιοχής, που τόσα χρόνια ταλαι-

πωρούν τους κατοίκους και να

αποκτήσει επιτέλους η Δημοτική

Ενότητα Βάρης τις υποδομές που

απαιτούνται.

Ήδη, στην τελευταία συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5

Απριλίου πιστώθηκαν στον προ-

ϋπολογισμό τα απαραίτητα κονδύ-

λια, (1,5 εκ. ευρώ), προκειμένου να

προχωρήσει η πολεοδομική με-

λέτη για τις περιοχές που αναφέ-

ρονται στην τροποποίηση του ΓΠΣ

και παράλληλα η κύρωση της πρά-

ξης εφαρμογής της περιοχής

Κόρμπι.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικα-

σία εξέτασης των ενστάσεων της

κύρωσης πράξης εφαρμογής του

υπόλοιπου Ασυρμάτου και έγινε η

πρώτη ανάρτηση της πολεοδομι-

κής μελέτης και τροποποίησης του

υπάρχοντος σχεδίου πόλεως του

υπολοίπου Λαθούριζας στις 14

Μαρτίου.

Έτσι, με την ένταξη στο πρό-

γραμμα εκτελεστέων έργων της

Περιφέρειας Αττικής της κατα-

σκευής του ρέματος Κόρμπι, έργο

ύψους 21 εκ. ευρώ, η περιοχή της

Βάρης, σε σύντομο χρονικό διά-

στημα θα αλλάξει μορφή και θα

γίνει επιτέλους η ανθρώπινη πόλη

που αξίζει στους κατοίκους που

την επέλεξαν,

Επιπλέον, εκτός απ’ όσα αναφέ-

ρονται, είναι ήδη σε εξέλιξη ή θα

δημοπρατηθούν εντός του 2016,

έργα που αφορούν οδοποιίες, ανα-

πλάσεις κοινοχρήστων χώρων, αν-

τιπλημμυρικά έργα και

συντηρήσεις ύψους πλέον των 10

εκατομμυρίων ευρώ, μόνο στη Δη-

μοτική Ενότητα Βάρης.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, εξέφρασε την

ικανοποίηση του για τις εξελίξεις

αυτές και δήλωσε, πως «τα έργα
που είναι σε εξέλιξη θα μεταμορ-
φώσουν ριζικά την περιοχή της
Βάρης και θα λύσουν οριστικά
πολλά σοβαρά και χρονίζοντα
προβλήματα».

Σε ανασυγκρότηση βρίσκεται το Δη-

μοτικό Κοιμητήριο της Βάρης, προ-

κειμένου να αποκατασταθεί η

νομιμότητα και λειτουργικότητά

του, όπως ανακοινώθηκε στη δημο-

τική συνεδρίαση της 5ης Απριλίου.

Για το λόγο αυτό η αρμόδια υπηρε-

σία καλεί τους συγγενείς των απο-

βιωσάντων, να προσέλθουν άμεσα

στο τμήμα οργάνωσης και λειτουρ-

γίας κοιμητηρίων του Δήμου για να

δηλώσουν αν επιθυμούν τα οστά

των ενταφιασμένων, πέραν της

τριετίας, συγγενών τους, να τεθούν

στο οστεοφυλάκιο που βρίσκονται

στα δημοτικά κοιμητήρια της Δ.Ε.

Βούλας ή της Δ.Ε. Βουλιαγμένης,

άλλως και χωρίς άλλη ειδοποίηση

θα τοποθετηθούν στον  ειδικό χώρο

συγκέντρωσης και απόθεσης οστών

(χωνευτήρι).

Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος εξήγησε πως η προσπάθεια

ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περί-

που με τη δημόσια διαβούλευση που

πραγματοποιήθηκε με τους κατοί-

κους της περιοχής. Στόχος της πα-

ρέμβασης είναι να φτάσει το

συγκεκριμένο κοιμητήριο να λει-

τουργεί κανονικά και να δίνει την αί-

σθηση του πολιτισμού με το

σεβασμό τον οποίο θα αποπνέει για

τους νεκρούς που αναπαύονται

εκεί. 

Οπως αναφέρθηκε παρατηρείται

μια μεγάλη καθυστέρηση από συγ-

γενείς ενταφιασμένων, που ενώ

έχουν κληθεί, δεν έχουν εμφανιστεί

στο αρμόδιο τμήμα οργάνωσης και

λειτουργίας κοιμητηρίων του

Δήμου, με αποτέλεσμα, να καθίστα-

ται απαραίτητη η εφαρμογή της δια-

δικασίας που προβλέπει ο νόμος, η

οποία, σε ορισμένα σημεία της είναι

δυστυχώς σκληρή και απρόσωπη

αλλά αναγκαία. Στόχος της Δημοτι-

κής Αρχής είναι από το φθινόπωρο

να έχουν δημιουργηθεί οι ζώνες οι-

κογενειακών τάφων έτσι ώστε να

προχωρήσουν οι σχετικές παραχω-

ρήσεις στους δικαιούχους μετά από

την απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι, «παρά τα
όσα αναφέρει ο νόμος και τις δυ-
σκολίες που παρουσιάζει το γεγο-
νός ότι, πολλοί είναι αυτοί που δεν
εμφανίζονται κυρίως λόγω της οικο-
νομικής δυσχέρειας, ο Δήμος δεν
προτίθεται να εφαρμόσει ψυχρά και
απαρέγκλιτα το νόμο».  Για το λόγο

αυτό, ενημέρωσε το συμβούλιο ότι

ακόμα και για όσους συγγενείς δεν

προσέλθουν, τα οστά των ανθρώ-

πων τους θα φυλαχθούν σε ειδικές

οστεοθήκες για μεγάλο χρονικό

διάστημα και θα βρίσκονται στη διά-

θεση των συγγενών εφόσον τα ζη-

τήσουν. 

Όταν ολοκληρωθεί η τελική φάση,

θα προχωρήσει η ολοκλήρωση των

έργων βελτίωσης του Δημοτικού

Κοιμητηρίου Βάρης.

Σε εξέλιξη η ανακατασκευή του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου Βάρης
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Εν όψει της Αντιπυρικής Περιόδου

από την 1η Μαΐου έως την 31η

Οκτωβρίου 2016 και σύμφωνα με

την υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβε-

στική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-

2012 τεύχος Β), οι ιδιοκτήτες

οικοπέδων θα πρέπει να καθαρί-

σουν τα ξερά χόρτα και να τα απο-

μακρύνουν γιατί υπάρχει ο

κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρ-

πωτές των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται
εντός πόλεων και οικισμών και σε
απόσταση μέχρι 100 μέτρων από
τα όριά τους, υποχρεούνται στην
Αποψίλωση αυτών, από τα ξερά
χόρτα και στην απομάκρυνσή
τους, την απομάκρυνση τυχόν
άλλων εγκαταλελειμμένων καυ-
στών ή εκρήξιμων υλικών ή αντι-
κειμένων που βρίσκονται μέσα σε

αυτούς, προς αποτροπή του κινδύ-
νου πρόκλησης πυρκαγιάς ή τα-
χείας επέκτασής της, καθώς και
στην λήψη κάθε άλλου κατά περί-
πτωση μέτρου, που αποβλέπει
στην αποφυγή αιτιών και την μεί-
ωση του κινδύνου, από πυρκαγιά».

Σε περίπτωση, μη συμμόρφωσης, οι

Δήμοι οφείλουν να προβούν σε κυ-

ρώσεις  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

4/2012 (ΦΕΚ 1346/ 25.4.2012) Πυ-

ροσβεστική Διάταξη και τον Ν.

3852/10 άρθρο 94, παρ. 26.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ιδιο-

κτήτες ακινήτων πρέπει εντός

μηνός, να καθαρίσουν τα οικόπεδά

τους, για να μην υποστούν τις κυ-

ρώσεις.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, απευθύ-

νεται προς τους δημότες και προ-

σβλέπει στην συνεργασία τους

τονίζοντας ότι «κάθε ολιγωρία
μας, θα είναι σε βάρος του Περι-
βάλλοντος και της περιουσίας των
Πολιτών».

Ηχορρύπανση: 
Μια σύγχρονη Πληγή 

στον τόπο μας
Τρίτη 19 Απριλίου 2016, 16.30-20.30 μ.μ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 

Ακαδημίας 50 Αίθουσα Α. Τρίτσης

Η ηχορύπανση αναγνωρίζεται πλέον ως ένα ιδιαίτερα ση-

μαντικό πρόβλημα των σύγχρονων πόλεων με σοβαρές επι-

πτώσεις στην υγεία των κατοίκων και πολλαπλές

παραμέτρους: πολιτισμική, υγειονομική, νομική, περιβαλ-

λοντική, πολεοδομική, τεχνική, αισθητική, διαχείρισης, δια-

κυβέρνησης...). Σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης, αυστηρή

και συνεπής νομοθεσία προστατεύει τους πολίτες, ενώ έχει

οριστεί παγκοσμίως ως ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του

θορύβου η τελευταία Τετάρτη κάθε Απριλίου. Στην Ελλάδα

η ηχορύπανση είναι μια σύγχρονη μεγάλη πληγή.

Το Δίκτυο Οργανώσεων & Πολιτών για το Ιστορικό Κέν-

τρο με τον συντονισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πε-

ριβάλλοντος & Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο

Αθηναίων / Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεο-

λαίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής διοργανώ-

νουν την ημερίδα «Ηχορύπανση: Μια σύγχρονη Πληγή
στον τόπο μας» την Τρίτη 19/4/2016, με βασικούς άξονες:

α) την εξέταση του προβλήματος και της (μη εφαρμογής)

της νομοθεσίας στην Ελλάδα και 

β) την επεξεργασία προτάσεων για την αντιμετώπιση της

ηχορύπανσης σε εθνικό επίπεδο.   

Το θέμα έχει αποκτήσει μεγάλη επικαιρότητα επειδή

αυτήν ακριβώς την περίοδο είναι ανοικτή η διαβούλευση

για μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας

(http://www.opengov.gr/yyka/?p=1359), η οποία στο άρθρο

14 αναφέρεται σε θέματα μουσικής και θεσμοθετεί πλέον

επισήμως την τοποθέτηση ηχείων στον υπαίθριο χώρο

για τα καταστήματα αναψυχής υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος.  Η θέση μας είναι απολύτως αρνητική σ΄αυτή την

πρόταση και επί πλέον πιστεύουμε ότι για κάθε διευκό-

λυνση της αδειοδότησης κρίσιμο ζήτημα είναι ο σεβασμός

των χρήσεων γης, κάτι που δεν γίνεται πάντα μέχρι σή-

μερα.  H είσοδος είναι ελεύθερη.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

στο “Πανόραμα” Βούλας

To Εξωραϊστικό - Εκπολιτιστικό Σωματείο “Πανόραμα”

Βούλας, μετά τις αρχαιρεσίες της 3ης Απριλίου, εξέ-

λεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτή-

θηκε σε σώμα, σε συνεδρίαση την 4η Απριλιου 2016.

προεδρεύοντος του πλειοψηφούντος συμβούλου  Δη-

μήτρη Κουρκουλή, με την παρακάτω σύνθεση:

― Πρόεδρος : ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

― Αντιπρόεδρος : ΖΑΜΠΑ ΣΤΕΛΛΑ

― Γενικός Γραμματέας : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

― Ταμίας : ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

― Μέλη: ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

και ΣΤΡΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Διόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο μας (9.4.16) γράφαμε για την τι-

μητική εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος “Πα-

νόραμα” Βούλας προς το πρόσωπο του Παπα-Γιώργη, που

διακονεί εδώ και 15 χρόνια στον Αγιο Νεκτάριο.

Γράψαμε ως πρόεδρο του Πανοράματος τον Αντρέα Αγ-

γελιδάκη, ξεχνώντας να βάλουμε μπροστά το τέως, γιατί

και στην προηγούμενη θητεία και στη νέα που προέκυψε

από τις εκλογές πρόεδρος είναι ο Δημ. Κουρκουλής.

Στο κενό έπεσε η προσφυγή του

δημοτικού συμβούλου Σπάτων -

Αρτέμιδος Χρήστου Μαρλαντή,

στην απόφαση του δημοτικού συμ-

βουλίου να αγοράσει οικόπεδο

προκειμένου να χτίσει το 7ο Δημο-

τικό Σχολείο Αρτέμιδος.

Ετσι, ο  Δήμος Σπάτων – Αρτέμι-

δος, μετά από καθυστέρηση έξη

και πλέον μηνών είναι σε θέση να

προχωρήσει στη διαδικασία της

αγοράς του οικοπέδου για την κα-

τασκευή του σχολείου.

Σε συνέχεια της  απόφασης της

Επιτροπής του άρθρου 7, σύμ-

φωνα με την οποία ορθώς ελήφθη

η απόφαση του Δ.Σ. Σπάτων – Αρ-

τέμιδος, η Δημοτική Αρχή θα προ-

βεί στην άμεση εκτέλεση της εν

λόγω αποφάσεως προκειμένου να

μη χαθεί και άλλος πολύτιμος χρό-

νος.    

«Θέλουμε οι μαθητές του Δήμου

μας να αποκτήσουν τις εγκατα-

στάσεις και τις προδιαγραφές που

τους αξίζουν και θα κάνουμε ότι

μπορούμε για να το πετύχουμε,

παρά τα επαναλαμβανόμενα και

ανεξήγητα εμπόδια που προκύ-

πτουν και παρακωλύουν το ήδη

δύσκολο έργο μας», σημειώνει ο

δήμαρχος Δημ. Μάρκου. 

Ορθώς ελήφθη η απόφαση αγοράς

οικοπέδου για σχολείο στο Δήμο

Σπάτων - Αρτέμιδος
έκρινε η Επιτροπή του άρθρου 7

Yποχρέωση των ιδιοκτητών 

η αποψίλωση των οικοπέδων τους 
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«Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου» διαβάζομε στα ιερά

κείμενα. Το πόσον οίνον  πρέπει να καταναλίσκομε κάθε

φορά,  όμως,  η Π. Διαθήκη  δεν το προσδιορίζει.  Σπεύδει

όμως  με πολλά παραδείγματα, να φέρει  τη βούληση μας σε

μια ελεύθερη επιλογή.  

Με αυτό το σκεπτικό και σε πρώτη δε σειρά ερχόμαστε με

τον Νώε,  στη Βίβλο.  Στα  κεφάλαια  ζ΄, η΄ και θ΄ της Γένε-

σης  μαθαίνομε για  τις απρόβλεπτες συνέπειες από την κα-

τάχρηση του οίνου.

Διαβάζομε ότι  μετά τον κατακλυσμό, «τα ύδατα τα οποία
εκρατήθησαν  επί της γής εκατόν πενήντα ημέρας»,  σταμα-

τούν «και δεν θέλει  πλέον ο Θεός να εξολοθρευθή   η πάσα
σάρξ». 

Προσέτι δε σε επιβεβαίωση  της υπόσχεσης  του  ο Θεός

«θέτει το τόξον του ως υπογραφή εν τη νεφέλη».   
Και  το κείμενο συνεχίζει:  «Και ήρχισεν  τότε ο Νώε να γίνε-
ται γεωργός και εφύτευσεν αμπελώνα και έπιεν εκ του οίνου
και εμεθύσθη και εγυμνώθη  εν τη σκηνή αυτού».
Γιόρτασε λοιπόν  ο Νώε τη σωτηρία του από τον κατακλυσμό,

με το να πιεί και να ξαναπιεί μέχρι κόρου το κρασί που έβγαλε

από το αμπέλι του, τόσο  μέχρι που μέθυσε. Μέθυσε και

έχασε τον έλεγχο του πράττειν και του κυβερνάν  τον εαυτόν

του.  Εν ευφορία  και χωρίς να καταλαβαίνει  το τι κάνει,

έβγαλε  τα ρούχα του, και άρχισε να κυκλοφορεί ολόγυμνος.

Τον είδαν τα παιδιά του,  ντράπηκαν και τον μάζεψαν πίσω

στη σκηνή του. 

Μα και το δεύτερο  παράδειγμα έρχεται από τη Γένεση στο

κεφάλαιο τώρα ιγ΄.

Ο Αβραάμ ή Αβράμ  κατά το αρχικό του όνομα,  όταν νίκησε

τον βασιλιά του Ελάμ που τον λέγανε Χοδολλογομάρ, και

τους συμμάχους με μάχη, στην «πλήρη ασφάλτου κοιλάδα
Σιδδίμ», καταφέρνει να απελευθερώσει και τον εν αιχμαλω-

σία αδελφό του, τον  Λωτ.

Στο θρίαμβο  για τη νίκη  αυτή, «εξήλθεν  ο βασιλεύς των Σο-
δόμων εις συνάντησιν αυτού, αλλά και ο Μελχισεδέκ  βασι-
λεύς της πόλης Σελήμ έφερεν έξω, άρτον και οίνον. Και τον
ευλόγησε στο όνομα του Θεού τού Ύψιστου» . 

Του “Υψίστου” θεού,   γιατί λατρευτικός θεός των Εβραίων

δεν ήταν ακόμη ο “Γιαχβέ”, αλλά  ο ένας αόριστα αναφερό-

μενος ως ο “Ύψιστος”. 

Τότε λοιπόν  σε ανταπόδοση  «και ο Αβραάμ, έδωκεν εις
αυτόν δηλαδή τον Μελχισεδέκ το δέκατον των πάντων» προ-

φανώς δε, των πάντων εκ της λείας του πολέμου  για τις

ανάγκες του ιερατείου, όπως ήταν και το συνηθισμένο. 

Να σημειωθεί δε ότι ο Μελχισεδέκ ήταν γυιός του Μελχί  και

εγγονός του Σίδου, του πρώτου Έλληνα βασιλέα της Χαναάν.  

Ο Μελχισεδέκ πάλι  ήταν σύγχρονος του Αβράμ (1850 π.Χ.)

και  φέρεται να κατέχει την διπλή ιδιότητα της εξουσίας, του

αρχιερέα  και του βασιλιά της πόλης Σαλήμ,   που αργότερα

την συναντάμε σαν  Ιερουσαλήμ.  

Θεωρείται δε ιστορικά στη Βίβλο ο Μελχισεδέκ, ως το πρό-

τυπο της δικαιοσύνης και της μεσσιανικής προτύπωσης του

Ιησού Χριστού. 

Επ’ αυτού πάλι σχετικά με τον Ιησού στον Ψαλμό του Δαβίδ

στιχ. 110, βρίσκομε το: «Συ εί ιερεύς εις τον αιώνα κατά την
τάξιν Μελχισεδέκ» και εξ αυτού  μάλιστα προκύπτει ότι η

λέξη Μελχισεδέκ έδειχνε και την βαθμολόγηση της δικαιο-

σύνης. 

Να λοιπόν όπου στο παραπάνω εδάφιο, πως  η κατανάλωση

του οίνου συνδυάζεται  και με τον θρίαμβο και τη χαρά της

νίκης.

Στο επόμενο επεισόδιο και πάντα από τη Γένεση,  στο  κεφά-

λαιο ιθ΄ με τον Λωτ τα πράγματα αλλάζουν.  

Ο οίνος σαν καρπός διονυσιακής λατρείας παρεμβαίνει κα-

ταλυτικά στα χρηστά  ήθη  των θυγατέρων του Λώτ. Ο οίνος

γίνεται η αιτία  στο να γίνει ο Λωτ άθυρμα στον προς συνου-

σίαν ερωτικό πόθο των θυγατέρων του.  

Κατά το κείμενο ο Λωτ με τις δυό κόρες του, μετά την κατα-

στροφή της πόλης των Σοδόμων από τον “Ύψιστο”, καταφεύ-

γει και ζει  φοβισμένος και απομονωμένος σε μια σπηλιά,

μακριά  και έξω από την πόλη Σηγώρ.  

Ο χρόνος κυλά  γρήγορα. Οι κόρες του γερνούν και στην από-

λυτη μοναξιά τους αναπόφευκτα μαραίνονται χωρίς την αν-

δρική χαρά και αναστενάζουν για την άκαρπη αυτή

προσμονή... Θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και τα τοιαύτα, δι-

καιολογεί το ιερό κείμενο.  

Κάθε μέρα λοιπόν βλέπουν, και φαντασιώνονται στο μόνο αρ-

σενικό που έχουν μπροστά τους, στον πατέρα τους, και αρ-

χίζουν να τον βλέπουν  σαν σωσίβιο λέμβο για τον ανόσιο

σκοπό τους.

Ποτίζουν λοιπόν τον γέρο  Λωτ  με κρασί,  και  αυτός μεθάει

και  δεν καταλαβαίνει τι  κάνει  και τί  του γίνεται.  

«Και ως μεθύων ήρχισεν να πλανάται  εν τω εμετώ αυτού»
όπως περιγράφει σε  άλλη σχετική περίπτωση και σε άλλο

εδάφιο ο προφήτης Ησαΐας ( Ησαΐας κεφ. Ιθ΄στιχ. 14) 

Ο Λωτ   στο μεθύσι του δεν μπορεί ούτε να αναγνωρίσει ούτε

να καταλάβει, με ποιές τώρα ερωτικά συνευρίσκεται.  

Το αποτέλεσμα ήταν όλοι να κατακλυσθούν   από ευτυχία,

όταν αργότερα  παιδιά είδαν να γεννιούνται από  το καρπο-

φόρον αυτής  της μιάς  κακής  πράξης.  

Αλλά εδώ προτού κρίνομε, ας ξεχνάμε και το κυνικό πως “ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα”.  
Στο β΄ κεφάλαιο των Βασιλέων της Βίβλου, ο Δαβίδ από φτω-

χός βοσκός σπάζει το κληρονομικό κατεστημένο, και προοδευ-

τικά  και με την αξία του, γίνεται    στρατηγός και βασιλιάς. 

Γέρων πλέον «και προβεβηκώς την ηλικίαν εσκέπαζον αυτόν
με ιμάτια,  πλην δεν εθερμαίνετο. Και τότε εζήτησαν εν πάσι
ορίοις του Ισραήλ, νεάνιδα ωραίαν παρθένον, δια να ίσταται
έμπροσθεν του βασιλέως και να κοιμάται εις τον κόλπον
αυτού δια να θερμαίνηται. Και ευρήκαν την Αβισάγ την Σου-
ναμίτιν  και έφεραν αυτήν προς τον βασιλέα.  
Ήτο δε η νεάνις ωραία σφόδρα και περίεθαλπτε τον βασιλέα,
πλην ο βασιλεύς δεν εγνώρισεν αυτήν» και στο “δεν εγνώρι-

σεν” αν θέλομε άς δώσωμε τη δική μας ερμηνεία. 

Την Αβισάγ όμως την πόθησε και ο Αδωνίας ο γυιός του

Δαβίδ από τη μια από τις γυναίκες  του  την Αγγείθ, και όχι

μόνο αυτό. Ο Αδωνίας  βλέποντας τον Δαβίδ αδύναμο «γέ-
ροντα και προβεβηκότα κατά την ηλικία» θέλησε να του πάρει

και το θρόνο. Μάζεψε δε τους δικούς του  και  για να τους

φέρει πιο κοντά του, τους τάισε και τους πότισε με κρασί.

Διαβάζω από το κείμενο «Κατέβη  και έσφαξε βόας και σι-
τευτά, και πρόβατα εν αφθονία και κάλεσε πάντας τους υιούς
του βασιλέως και τους στρατηγούς και τον Αβιάθαρ τον ιερέα
και ιδού τρώγωσι και πίνουσι ενώπιον αυτού και λέγουσιν
“Ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας”» και όλα αυτά πίσω από την

πλάτη του εν ενεργεία βασιλιά Δαβίδ.

Τραπέζι κρασί και φαγητό, μια συνηθισμένη διαδικασία  συ-

νομωσίας στη διάβρωση των συνειδήσεων, εικόνα και πράξη

εν μέσω οίνου, συμβατή και γνωστή στα “Ζήτω”  με τα κομ-

ματικά σημερινά καθιερωμένα και όχι μόνο.  

Αλλά στον προφήτη Ησαϊα, η ακέραιη  γλώσσα σκληραίνει

κατά του οίνου:  «εις τον στέφανον της υπερηφανείας των
μεθύσων, η ένδοξος ωραιότης είναι άνθος μαραινόμενον,
αλλά και   ο ιερευς και ο προφήτης επλανήθησαν υπο σίκερα
και κατεπόθησαν υπό οίνου». 
Δηλαδή η οινοποσία ήταν τότε  μια συνηθισμένη πληγή που

τραυμάτιζε το Εβραϊκό ιερατείο, τόσο για να τολμά ο προφή-

της να το καυτηριάζει. 

Μέσω  των παραπάνω παραδειγμάτων  από την  Βίβλο, έγινε

μερική προσέγγιση  στα καλά και κακά του οίνου και της οι-

νοποσίας. Ας κρατηθούμε  με σεβασμό στα καλά  του οίνου,

τα τόσο χρήσιμα για τις χαρούμενες στιγμές μας, που είναι

τόσο λίγες στη ζωή μας, αλλά και για τις δύσκολες και  τις

θλιβερές  που έρχεται και  τις απαλύνει, αν θέλομε όντως

δι΄αυτού συνάμα και εν παντί τρόπω  να «εμφραινόμεθα εν
τη καρδία ημών».

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

• Ερέθισμα για το άρθρο αποτέλεσε η ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης Δημ Καϊμάκη  “Οίνος και Άμπελος στην Π. Διαθήκη” απο εκ-

πομπή του σημαντικού ραδιοσταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

• Βοηθήματα
1) Η Αγία Γραφή 

2) Γιαν. Κορδάτου: “Η Π. Διαθήκη, στο φως της κριτικής”, Εκδ. Μπουκουμάνη 

3) Ευαγγ. Παπαχρήστου Πάνου: “Η νύχτα του Δαβίδ”, Εκδ. Δωδώνη

4) Ι. Θεοδωρακόπουλου: “Εισαγωγή στη Φιλοσοφία” (της Θρησκείας) Εκδ.

Εστίας      

5) Β. Μακρυπούλιας: “Η διαλεκτική πορεία του όντος”, Εκδ Δωδώνη 

6) Β. Βέλλα: “Θρησκευτικές Προσωπικότητες της Π. Διαθήκης”,Εκδ.  Έννοια.  

Ο  οίνος και όχι μόνον, στη

σκιά της Βίβλου*

Η αγάπη και το πάθος για τα κλασικά οχήματα και την ρετρό

εποχή, οδήγησαν στη διοργάνωση επιτυχημένων εκθεσιακών δρα-

στηριοτήτων τα τελευταία 6 χρόνια.

Μέσα από αυτές τις εκθέσεις επετεύχθη:                                                 

- η συσπείρωση και αλληλογνωριμία των φίλων της παλαιάς εποχής.      

- η μετάγγιση της αγάπης μας στη νέα γενιά.                                                               

- η προβολή των επαγγελματιών του χώρου του αυτοκινήτου.                                    

- η νοσταλγία του παρελθόντος μέσα από μουσική, φωτογραφίες,                 

- η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.                                                       

Στη φετινή έκθεση πέρα από το θέαμα των κλασικών αυτοκι-

νήτων και μοτοσυκλετών, ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να

απολαύσει τις παρακάτω παράλληλες εκδηλώσεις:

- Έκθεση Φωτογραφίας (πάνω από 1000 φωτογραφικά στιγμιό-

τυπα με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες από τις αρχές του 20ου

αιώνα όπως αυτά συνδέθηκαν με τον άνθρωπο ως μέσο μετακί-

νησης, διασκέδασης ή εργασίας)

- Καλλιστεία Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών (Ψηφίζουν οι επισκέ-

πτες το ομορφότερο αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα καθώς επίσης

δίνουν έπαθλα στο παλαιότερο αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα. Ολα

τα οχήματα θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής 

- Μουσική – Χορός από δεκαετίες 1950-1960 (κυρίως αμερικάνικα)

- Ομιλίες – Παρουσιάσεις Θα μιλήσουν δημοσιογράφοι και βετε-

ράνοι οδηγοί αγώνων. 

- Απασχόληση μικρών παιδιών με ζωγραφική και κατασκευές με

θέμα τα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. 

- ΚΛΗΡΩΣΗ ενός κλασικού ποδηλάτου με το εισητήριο (2 ευρω)

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Η έκθεση θα λειτουργεί Παρασκευή 22/4

έως Δευτέρα 25/4 στο MEC Λεωφ. Λαυρίου 301 Παιανία.

Την Παρασκευή στις 18.30 θα γίνουν τα εγκαίνεια της εκθεσης

και την Κυριακή 24/4 στις 20.00 θα γίνει η τελετή λήξης και η κλή-

ρωση όπου θα δοθεί στον τυχερό το κλασικό ποδήλατο. 

6Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΤΗΕΝS CLASSIC FESTIVAL
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Το 384 π.Χ., τα Στάγειρα της Χαλκιδικής, είχαν την τύχη

να γίνουν η γενέτειρα του μεγίστου δάσκαλου της ανθρω-

πότητας, ενώ η δροσερή αύρα της Χαλκίδας, της πατρίδας

της μητέρας του, το 322 π.Χ. τον κράτησε για πάντα κοντά

της!

Μαθήτευσε στη σχολή του πάνσοφου Πλάτωνα για είκοσι

χρόνια και αντίθετα προς τον ιδεαλιστή Πλάτωνα, έγινε ο

ιδρυτής του θετικισμού της ελληνικής φιλοσοφίας και δη-

μιούργησε τις επιστήμες της Λογικής, της Ψυχολογίας,

της ρητορικής, της φυσικής και της Μετά φυσικής!

Ήταν ο μεταλαμπαδευτής του μοναδικού σε αξίες και γνώ-

σεις πνεύματός του, στον κοσμοκράτορα και εκπολιτιστή

τού τότε γνωστού κόσμου του Μ. Αλεξάνδρου.

Το αριστοτελικό σκεπτικό, γονιμοποίησε τη δυτική σκέψη

και συνεχίζει μέχρι σήμερα, να μπολιάζει τις σύγχρονες

επιστήμες!

Ο Μέγιστος Αριστοτέλης εκτός των άλλων, ήταν και ο πα-

τέρας της ανθρωπολογίας, αφού από πολύ μικρός βοη-

θούσε τον πατέρα του Νικόμαχο, που ήταν γιατρός και

ήξερε όλα τα μυστικά της επιστήμης, όπως και κάθε τι για

τη ζωή των ζώντων οργανισμών. Στην “περί ζώων ιστο-
ρίας” του, αναφέρει λεπτομερώς για το αρχαιότατο

“ζωάκι” της θάλασσας, που το προσέχουμε όλοι, για να

μην το πατήσουμε και το λέμε αχινό.

Ζούσε πριν 540 εκατομμύρια χρόνια και σήμερα υπάρχουν

γύρω στα 700 είδη του.

Το πεπτικό σύστημα του αχινού, ξεκινά από τη μασητική

συσκευή του, την οποία περιέγραψε τόσο παραστατικά και

τόσο λεπτομερώς ο Αριστοτέλης, και την προσομοίασε με

το λύχνο, γι’ αυτό από τότε ονομάζεται “λύχνος του Αρι-
στοτέλη”!
Ο “λύχνος του Αριστοτέλη” εκτείνεται ως το φάρυγγα και

αποτελείται από πέντα μακριά και κυρτά δόντια, τα οποία

εκφύονται από πέντε γνάθους.

Η κίνηση των γνάθων γίνεται με την βοήθεια μυών και η

τροφή του αχινού είναι τα φύκια, τα μύδια και άλλα

ασπόνδυλα. Ο αχινός έχει το καλύτερο αμυντικό σύστημα

που τον καλύπτει ολόκληρο μ’ ένα αγκαθωτό φράχτη. 

Τα αρσενικά με τα θηλυκά διαφέρουν. Τα θηλυκά χαρακτη-

ρίζονται από μικρότερα αγκάθια καθώς και από κάποιο ιδι-

αίτερο χρώμα εκτός του μαύρου. Επίσης τα θηλυκά

συνήθως φέρουν πάνω στα αγκάθια τους κάποιο μικρό κο-

χυλάκι η φύκι. Τα αρσενικά έχουν μικρότερο σώμα και με-

γαλύτερα αγκάθια, και το χρώμα τους είναι καθαρό μαύρο.

Η γονιμοποίησή του διεξάγεται εξωτερικά με γαμέτες αρ-

σενικούς και θηλυκούς. Οι αρσενικοί αχινοί ελευθερώνουν

τους γαμέτες τους στο θαλάσσιο περιβάλλον από τους

πόρους των γεννητικών πινακιδίων και έτσι επιτυγχάνεται

εξωτερική γονιμοποίηση.

Ένα περίεργο φαινόμενο στη ζωή του αχινού είναι ότι

μπορεί με μία αόρατη δύναμη, να μαζέψει διασκορπισμένα

σωματικά κομμάτια του, να τα συναρμολογήσει και να τα

κολλήσει!

Οι πρόγονοί μας τον έλεγαν “εχίνο” και γνώριζαν τις ευερ-

γετικές ιδιότητές του, στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώ-

που, αλλά και στη φαρμακευτική, για την καταπολέμηση

της ψώρας, των ελκών, των υπερσαρκωμάτων κ.ά.

Επίσης γνώριζαν και τα αφροδισιακά προτερήματά του.

Τα αυγά του αχινού έχουν κοκκινωπό χρώμα και μοιάζουν

με το χαβιάρι.

Συνήθως τρώγονται ωμά με λεμόνι ή γίνονται υπέροχη

αχινόσουπα.

Στη χάση του φεγγαριού δεν έχουν αυγά οι αχινοί, ενώ

όταν έχουμε πανσέληνο, δηλαδή όταν το φεγγάρι είναι

στρογγυλό, σαν το σώμα του αχινού είναι γεμάτοι αυγά

και οι νησιώτες μας τους λένε “φεγγαρόφωτους”!

Ο λύχνος του Αριστοτέλη, δεν είναι μόνο νόστιμος, αλλά

και θρεπτικός και θεραπευτικός!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο “λύχνος του  Αριστοτέλη”

Κατάλυση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων διαπιστώνει 

εκπρόσωπος του ΟΗΕ

Εισηγείται συνέχιση της έρευνας για το

χρέος, που διέκοψε η κυβέρνηση.

Έκθεση του ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του Συμβου-

λίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. για την Ελ-

λάδα, η οποία δεν είδε το φως της δημοσιότητας- καλεί

την κυβέρνηση να συνεχίσει την έρευνα για τα γενεσι-

ουργά αίτια της κρίσεως χρέους, αξιοποιώντας το έργο

που άρχισε η «Επιτροπή της Αλήθειας για το Χρέος»,

προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δικαστική και

διοικητική λογοδοσία των κυβερνητικών αξιωματούχων

και ηγετικών στελεχών του ιδιωτικού τομέα.

Στις εισηγήσεις της προς τους δανειστές, τους καλεί να

ελαφρύνουν το χρέος, για την ώθηση κοινωνικά επωφε-

λούς ανάπτυξης με πρόγραμμα επενδύσεων και να βοη-

θήσουν την Ελλάδα να κλείσει το κενό στο δίχτυ

κοινωνικής ασφάλειας.

Τονίζει ότι οι καταστροφικές συνέπειες των μέτρων λιτό-

τητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα «δεν είναι το έργο
κάποιου αόρατου χεριού, για το οποίο δεν ευθύνονται
ούτε κράτη ούτε διεθνείς, δημόσιοι, ή ιδιωτικοί χρηματο-
πιστωτικοί οργανισμοί, εντός και εκτός της Ελλάδος .»
Αποφαίνεται πως η ανευθυνότητα δανειζομένων και δα-

νειστών συνέβαλε σημαντικά στην ελληνική οικονομική

κρίση, ότι τα μέτρα λιτότητας εμβάθυναν την κρίση και

με την μείωση των δαπανών δημόσιας υγείας και κοινω-

νικής προστασίας υπέσκαψαν τα αντίστοιχα ανθρώπινα

δικαιώματα.

(Για την παραίνεση προώθησης της έρευνας για το χρέος,

υπενθυμίζουμε πως η κυβέρνηση, δια του κ. Βούτση, έχει

ως γνωστόν καταργήσει την Διεθνή Επιτροπή Αλήθειας

για το Χρέος. Την σημαντική πρώτη έκθεση της Επιτρο-

πής, που είναι συντριπτική και για το ΔΝΤ, η κυβέρνηση

Τσίπρα-ΑΝΕΛ όχι μόνο άφησε αναξιοποίητη στις αιματη-

ρές διαπραγματεύσεις της («ματώσαμε») με τους «εταί-

ρους», αλλά -δια του ριζοσπάστη νέου προέδρου της

Βουλής- την εξαφάνισε…)

Η διατύπωση της σχετικής υπόδειξης για συνέχιση του

έργου διερεύνησης των ευθυνών, υπολαμβάνει ως δεδο-

μένη την ύπαρξη ευθυνών κυβερνητικών και χρηματοπι-

στωτικών παραγόντων για την κρίση του χρέους της

χώρας. Και η κυβερνητική προσπάθεια εξαφάνισης της

Επιτροπής της Αλήθειας αποκαλύπτει ενδιαφέρον συγ-

κάλυψης αυτών των ευθυνών, από την παρούσα κυβέρ-

νηση της «αριστεράς και της προόδου». Η οποία

συνέστησε –με δεκαπεντάμηνη καθυστέρηση- εξεταστική

για σκάνδαλα οπωσδήποτε ελαφρότερα από την εξα-

θλίωση και υποδούλωση του έθνους.

Η έκθεση του εμπειρογνώμονα καλεί επίσης την κυβέρ-

νηση να επικυρώσει τις Βασικές Αρχές της Διαδικασίας

Αναδιάρθρωσης Κρατικού Χρέους, του Ο.Η.Ε. και της

Αρχές Κρατικού Δανεισμού, της UNCTAD.

Βαρυσήμαντο κείμενο – ΄Οπλο διαπραγμάτευσης

Η έκθεση είναι ένα κείμενο 45 σελίδων και  αναπτύσσει τις

διαπιστώσεις του απεσταλμένου (τον περασμένο Δεκέμ-

βριο) από το Συμβούλιο του ΟΗΕ εμπειρογνώμονα, από

ενημερωτικές συναντήσεις του με υπουργούς, κρατικούς

παράγοντες, ανεξάρτητες αρχές, και εκπροσώπους συνδι-

καλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων και καταλήγει με

συμπεράσματα και εισηγήσεις «προς την κυβέρνηση της

Ελλάδος και τους Διεθνείς Δανειστές της».

Αναφέρεται σε ανθρώπινα δικαιώματα, κατοχυρωμένα στο

χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τα οποία κάτι αορίστως

ακούουν κάποτε οι ακροατές του Συνταγματολόγου καθη-

γητή κ. Κασιμάτη, (όταν σπανίως και αργά τη νύχτα καλεί-

ται σε κάποιο «γυαλί»), αλλά οι λεηλατούμενοι και

δυναστευόμενοι Έλληνες ούτε υποπτεύονται ότι τους

αφορούν, τους ανήκουν και μπορούν να τα διεκδικήσουν.

‘Ίσως αυτό εξηγεί ότι γι’ αυτή την έκθεση δεν βρέθηκε

χώρος σε ανταποκρίσεις και σε δελτία ειδήσεων, που μας

πληροφορούν και για την αλλαγή πάμπερς στον νέο βλα-

στό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Στα συμπεράσματα, (μετά την «έκφραση λύπης» γιατί δεν

υπήρξε μέχρι σήμερα καμιά εκ προοιμίου μελέτη των συ-

νεπειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των τριών οικονομι-

κών προγραμμάτων), προχωρεί σε μια λιτή αλλά

συντριπτική καταγραφή των δεδομένων εξαθλίωσης του

πληθυσμού, το ένα δέκατο του οποίου έχει περιέλθει σε

κατάσταση «έσχατης φτώχιας» και στέρησης των «απολύ-

τως ουσιωδών ελάχιστων επιπέδων κοινωνικών, οικονομι-

κών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, τα οποία τα Κράτη

οφείλουν να προστατεύουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.»

Επισημαίνει τις βαρύτατες συνέπειες των δραστικών «με-

ταρρυθμίσεων» για την οικονομία, και σημειώνει ότι οι δια-

δεδομένες ελπίδες για ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομική

ανάπτυξη φαίνονται ελάχιστες και πιθανόν ν’ αποδειχθούν

ουτοπικές.

Στις εισηγήσεις προς τους δανειστές:
Εκτός της ελάφρυνσης του χρέους, που αναφέρθηκε πα-

ραπάνω, τους καλεί:

-Να διατυπώσουν οδηγίες για πλήρη εκτίμηση των κοινω-

νικών επιπτώσεων και συνεπειών για τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα των προγραμμάτων προσαρμογής που

χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και

το ESM. Και τον υπολογισμό των απαιτούμενων πόρων για

κοινωνική προστασία και της βιωσιμότητας του χρέους.

-Να εξασφαλίσουν την συνοχή στις πολιτικές της Ε.Ε. απέ-

ναντι στην κρίση, ώστε να περιλαμβάνουν τη μείωση της

ανεργίας, της φτώχιας και της προσβασιμότητας στη δη-

μόσια υγεία, ως μετρήσιμους στόχους του προγράμματος

προσαρμογής και να αναφέρουν περιοδικά την πρόοδο.

– Να αυξήσουν περισσότερο τα ευρωπαϊκά προγράμματα

υποστήριξης στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της φτώ-

χιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για κοινωνικά

μέτρα απασχόλησης εντός της χώρας.

-Να χαλαρώσουν τις περικοπές δαπανών του ελληνικού

προϋπολογισμού, βοηθώντας την χώρα να ανταποκριθεί

στην προσφυγική κρίση και να της παράσχουν ανθρώπινη,

τεχνική και οικονομική ενίσχυση για την εξασφάλιση επαρ-

κούς ιατρικής περίθαλψης, διατροφής και στέγασης των

προσφύγων.

Μιχαήλ Στυλιανού

ithesis.gr

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Στο πλαίσιο της δικτύωσης της Γενικής Γραμματείας

Ισότητας των Φύλων/Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο

Τεκμηρίωσης/Ε.Κ.Τ., σας παρουσιάζουμε τα βασικά

ευρήματα με βάση το φύλο της πρόσφατης έρευνας

του Ε.Κ.Τ. με τίτλο «Οι διδάκτορες στην Ελλάδα:
σταδιοδρομία και κινητικότητα». 
Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και ανάλυση

με συγκρίσιμους δείκτες της σταδιοδρομίας και της

κινητικότητας των κατόχων διδακτορικού τίτλου διε-

θνώς. Η έρευνα CDH πραγματοποιήθηκε για πρώτη

φορά στην Ελλάδα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίω-

σης την περίοδο Δεκέμβριος 2014-Ιανουάριος 2015

με έτος αναφοράς το 2013. 

Με πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ., ακολουθεί η συνοπτική

παρουσίαση των στοιχείων με βάση την παράμετρο

του φύλου:

1) Οι γυναίκες ανέρχονται σε 13.793 ή ποσοστό

38,9% στο σύνολο των διδακτόρων/-ισσών. Το μεγα-

λύτερο ποσοστό σε γυναίκες κατόχους διδακτορικού

τίτλου (45,1%) καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα

κάτω των 35 ετών και μειώνεται με την αύξηση των

ομάδων ηλικίας, υποδηλώνοντας την αυξημένη συμ-

μετοχή των νεότερων γυναικών σε διδακτορικές

σπουδές.

2) Η συμμετοχή των γυναικών στους/στις κατόχους

διδακτορικού τίτλου είναι μικρότερη από των ανδρών

σε όλες τις χώρες της έρευνας CDH. Το ποσοστό των

διδακτορισσών στην Ελλάδα είναι 38,9%. Το υψηλό-

τερο ποσοστό γυναικών διδακτόρων (48,9%) κατα-

γράφεται στη Λετονία και το μικρότερο (21,5%) στη

Μάλτα. Η ίδια τάση παρουσιάζεται και στα ποσοστά

των γυναικών στο προσωπικό που απασχολείται σε

Έρευνα και Ανάπτυξη στα 28 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.,

με τη Λετονία να κατέχει τη δεύτερη θέση (53,7%)

και τη Μάλτα την 26η θέση (28,6%) στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. 

3) Ο μέσος όρος ηλικίας απόκτησης του διδακτορικού

διπλώματος για την Ελλάδα είναι τα 38 έτη. Ο μέσος

αυτός όρος ηλικίας διαφοροποιείται ανά φύλο και

επιστημονικό πεδίο. Στην περίπτωση των ανδρών ο

μέσος όρος ηλικίας είναι τα 37 έτη. 

Το ποσοστό ανεργίας είναι μικρότερο στους άνδρες

σε σχέση με τις γυναίκες: σε κατάσταση ανεργίας

βρίσκεται το 3,0% των ανδρών και το 4,3% των διδα-

κτόρων/-ισσών. Το ποσοστό των εργαζομένων αν-

δρών είναι 95,6% και των γυναικών 93,6%.

Ενώ, το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στους άνδρες

εργαζόμενους διδάκτορες είναι 13,7% και στις γυναί-

κες 9,4%.

Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζονται σε μία εμ-

περιστατωμένη έκδοση του Ε.Κ.Τ. συνολικής έκτα-

σης 53 σελίδων: 

http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/CDH_2015_Gree

ce_el.pdf. 

Την ίδια στιγμή, σε άλλες έρευνες φαίνονται τα πο-

σοστά πρόωρης παύσης της μόρφωσης.  

Συγκεκριμένα στην Ευρώπη για το 2012 δείχνουν ότι

η πρόωρη σχολική διαρροή κυμαίνεται στο 13% στο

γενικό πληθυσμό. Τα αντίστοιχα ποσοστά για κορί-

τσια είναι 11,1% ενώ για τα αγόρια 14,6%.

Τέλος στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι αναλφά-

βητες περισσότερες από 300.000 γυναίκες.

Γυναίκες σε “αντρικά” επαγγέλματα

Αρκετές γυναίκες εδώ και λίγα χρόνια αποφάσισαν

ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για το «ασθενές φύλο».

Έτσι πήραν και αυτές στα χέρια τους το ταξί, το λε-

ωφορείο, ακόμη και το αεροπλάνο. Άλλες πιο «μερα-

κλούδες» ανέλαβαν την τέχνη του καλού σουβλατζή

ενώ άλλες, με ένα πηλοφόρι και μυστρί, έκτισαν

ακόμη και σπίτια. Υπάρχουν και μερικά επαγγέλματα

που δεν θα το περιμέναμε ότι ήταν κατακτημένα από

άντρες. 

Φαρμακοποιός

Στην Ελλάδα δεν είχε εμφανιστεί γυναίκα φαρμακο-

ποιός μέχρι τα τέλη του 1920. Μέχρι τότε, στο επάγ-

γελμα κυριαρχούσαν οι άνδρες. Ωστόσο, σύμφωνα

με στατιστικές, τα τελευταία 30 χρόνια όχι μόνο έχει

μετατοπιστεί το επάγγελμα από τους άνδρες στις γυ-

ναίκες, αλλά και το 60% των αποφοίτων των φαρμα-

κευτικών σχολών είναι γυναίκες.

Φωτογράφος

Παρόλο που πολλές σπουδαίες φωτογράφοι έχουν

εμφανιστεί ανά τον κόσμο από τον 20ο αιώνα και

μετά, μόλις τα τελευταία 30 χρόνια αρχίζουν να αυ-

ξάνονται ως επαγγελματίες. Σήμερα υπάρχει ισορρο-

πία περίπου 50/50 στο ποσοστό ανδρών και γυναικών

φωτογράφων, αν και οι μισθοί παραμένουν εξοργι-

στικά άνισοι. Πιο συγκεκριμένα, στην Αμερική το

2005 ο μέσος ετήσιος μισθός για άνδρες φωτογρά-

φους ήταν 35.000 δολάρια, ενώ για γυναίκες φωτο-

γράφους ήταν 16.300 δολάρια.

Πιλότος

Λίγες μεν, αλλά υπάρχουν γυναίκες που ακολούθη-

σαν το κατ’ εξοχήν αντρικό επάγγελμα του πιλότου.

Οι επιβάτες κάθε φορά που συνειδητοποιούν ότι μια

γυναίκα θα πιλοτάρει το αεροσκάφος, εκπλήσσονται:

«Ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει ακόμη να βλέπει μια
γυναίκα μέσα στο πιλοτήριο. Κάποιες φορές εκφρά-
ζουν θαυμασμό και κάποιες άλλες δυσπιστία. Το σί-
γουρο είναι ότι το γεγονός αυτό σχολιάζεται μεταξύ
των επιβατών» λέει μια γυναίκα επαγγελματίας του

είδους. 

Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Με παραλλαγή πήγε λέει ο Καμμένος στο γραφείο σή-

μερα. Λογικά αν είχε το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και

θρησκευμάτων θα πηγαινε με ράσο. 

4 Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Παπα, δια-

κόπτω τη νηστεία μου! Από σήμερα θα τρώω προβατίνες. 

4 Η συμβουλή για τις επερχόμενες γεννιές είναι μια. Μην

έρθετε.
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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 . . .

“Λόγω ηλικίας”, έχω το πλεονέκτημα να έχω συσσωρεύ-

σει μεγάλο απόθεμα πείρας και γνώσης, τόσο για τους

ανθρώπινους χαρακτήρες, όσο και χρηστικά, γνωσιολο-

γικά δεδομένα.

Οι άνθρωποι κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγο-

ρίες: α) Τους κοινωνικούς ανθρώπους - πολίτες που

έχουν συνειδητοποιήσει επαρκώς ότι αποτελούν ανα-

πόσπαστα στοιχεία, ενός αλληλεπιδρώντος συνόλου·

της κοινωνίας κι επομένως το ατομικό τους συμφέρον

εντάσσεται και εξαρτάται από το κοινωνικό συμφέρον.

Εκείνο δηλ. που έλεγε ο Περικλής, τον χρυσούν αιώνα

των Αθηνών, «ἀνεπαχθῶς τά ἴδια προσομιλοῦντες τά
δημόσια, διά δέος μάλιστα, οὐ παρανομοῦμεν1» (στις

ιδιωτικές μας σχέσεις δεν ενοχλούμε ο ένας τον άλλον,

στη δε δημόσια ζωή, από εσωτερικό σεβασμό, δεν πα-

ραβιάζουμε τους νόμους) και

β) Τους “ιδιώτες” (αγγ. idiots = ανόητοι), που κατά τον

Θουκυδίδη πάλι, θεωρούνται “αχρείοι” = άχρηστοι (“τον
μηδέν τώνδε μετέχοντα, ουκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον
νομίζομεν» - αυτόν δε που δεν συμμετέχει στα κοινά,

αυτόν δηλαδή που κοιτάει μόνο την “πάρτη του”, που

ιδιωτεύει, τον ιδιώτη, ΔΕΝ τον θεωρούμε φιλήσυχο,

αλλά άχρηστο).

Μετά τη μικρή αυτή “φιλοσοφική” εισαγωγική αναφορά,

θ’ ασχοληθώ για τελευταία φορά, με τη συγκεκριμένη

περίπτωση του Σούπερ Μάρκετ της πλατείας Μπακο-

γιάννη, γιατί έχω πολύ σοβαρότερα θέματα ν’ ασχο-

ληθώ.

Δεν ικανοποιήθηκε λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου

της πλατείας Μπακογιάννη, που λειτουργεί ως Σούπερ

Μάρκετ, από το δημοσίευμα του προηγούμενου φύλλου

και μου έστειλε νέα στοιχεία - έγγραφα, που “αποδει-

κνύουν” ότι “ισχύει το τεκμήριο της νομιμότητας”,
(Δήμος 3Β, Δ/νση Υ.ΔΟΜ. 6/11/2015, αρ. Πρωτ. 4625).

Το έγγραφο λοιπόν αυτό των Υπηρεσιών του Δήμου 3Β,

αφού αναφέρεται στο ιστορικό των παλινοδιών του κρά-

τους μας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω

κατάστημα έχει το “τεκμήριο της νομιμότητας” διότι είχε

εκδοθεί οικοδομική άδεια, από την πολεοδομία Αθηνών

(αριθ. 82603 του 1964), “σύμφωνα με την οποία προβλέ-
πονται καταστήματα στη στάθμη του ισογείου της οικο-
δομής”, διότι «κατά τη χρονική περίοδο έκδοσης της
αναθεώρησης (1964) ήταν επιτρεπτή η χρήση καταστη-
μάτων», εδραζόμενη προφανώς στο Β.Δ. του 1940, ενώ

αγνόησε την ύπαρξη του νεότερου και καθισχύοντος

βεβαίως Β.Διατάγματος του 1952! Ή μήπως υπάρχουν

κι άλλα, τα οποία όμως ασφαλώς μνημόνευε η Υπηρε-

σία).

Τώρα πρέπει να πάρει θέση ο Δήμος 3Β. 

Εμείς κατανοούμε και τις υπηρεσίες και τους ιδιοκτήτες

και τους καταγγέλοντες, βεβαίως. Εκείνο που δεν κα-

τανοούμε είναι αυτό το τραγελαφικό, καφκικό κράτος

Λεβιάθαν!

Εντάξει; Εντάξει. Οι μεν μας φέρνουν στοιχεία παρα-

νομίας, ο άλλος στοιχεία νομιμότητας. Εμείς όμως

απλώς τα δημοσιοποιούμε. Δεν είμαστε δικαστές, για ν’

αποφανθούμε. Για να διερευνήσεις εξ’ άλλου την αλή-

θεια, θέλεις “ΟΛΗ την αλήθεια” και “μόνον την αλήθεια”!

Και επί του προκειμένου, εγώ μία “αλήθεια” διέγνωσα

και επιβεβαίωσα για μια ακόμη φορά:

Δεν είμαστε κράτος σοβαρό, κι αυτό διαχρονικά. Από

το έγγραφο του Δήμου 3Β, όπως προαναφέρθηκε, που

είχε την καλοσύνη να μου αποστείλει ο ιδιοκτήτης του

ακινήτου, αποδεικνύεται του λόγου το αληθές. 

Στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) του 1926 για το Ρυμο-

τομικό Σχέδιο (Ρ.Σ.) της Βούλας, το συγκεκριμένο Ο.Τ.

χαρακτηρίζεται ως “αγορά”. Στη συνέχεια, με άλλο Π.Δ.

(1933), μετατρέπεται ως “κατοικία”. Όμως, με βασιλικό

Διάταγμα (Β.Δ.) του 1940, ξαναγίνεται “αγορά”, ενώ με

το ΦΕΚ 158 του 1952 που μας προσεκόμισε η άλλη

πλευρά, καταργείται η σχετική διάταξη του Β.Δ. του

1940 και επαναφέρονται οι χρήσεις του 1933, απαγο-

ρευομένης γενικώς της χρήσεως ως καταστημάτων.

Μετά από πολέμους, μεφυλίους και βάσανα, επί χούν-

τας, το 1973, με Β.Δ. πάλι, απαγορεύεται η χρήση κα-

ταστημάτων και ορίζεται ως χώρος “κατοικίας”.

Για όσους γνωρίζουν το κυκλοφορούν για την περί-

πτωση ανέκδοτο του Χότζα, «Αν δεν σταθεροποιήσετε,
γυναίκα, το “γιονί*” σας, δεν πρόκειται να φάμε ψάρι»,
τα περαιτέρω σχόλια περιττεύουν.

Ίσως θα πρέπει να ξανακοιταχθούμε στον καθρέφτη·

ΟΛΟΙ. Εγώ το έκανα και είδα ότι αυτό το κράτος δεν

μου ταιριάζει. Να το αλλάξουμε, αφού αλλάξουμε, κά-

ποιοι πολλοί, νοοτροπία.

―――――――

1. Θουκυδίδης: «ΙΣΤΟΡΙΑ», βιβλ. Β᾽, 37.

* Γιονί, στα σανσκριτικά και κατά το Κάμα Σούτρα, είναι

τα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα.

Κώστας Βενετσάνος

Σύλλογος Εθελοντών 

Αιμοδοτών Μαρκοπούλου: 

Γιορτή χαράς, γιορτή 

Λαμπρής παρουσίας

Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμο-

σύνη μας και το σεβασμό μας, σε εκατοντάδες νέες

και νέους, που έδωσαν και πάλι το παρών στο κά-

λεσμά μας. 

Αντάλλασσαν μηνύματα νεανικά, αληθινά, αυθόρμητα.

Το Σαββατοκύριακο, όλοι μαζί, Πάμε Αιμοδοσία! 

Διακόσιες τριάντα τρεις (233) μονάδες αίματος!

Απίστευτη προσέλευση! Ξεπεράσαμε κάθε προ-

ηγούμενο. Οι Γιατροί, το Νοσηλευτικό Προσωπικό

του Π.Γ.Ν.Α., ο Δήμος Μαρκοπούλου και όλοι μας,

καμαρώσαμε αυτά τα νιάτα! Τα νιάτα που δου-

λεύουν, που αγωνιούν, που αντέχουν, που δίνουν

αγάπη και ζωή στον ανήμπορο.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φανερούς και

αφανείς συντελεστές της προσπάθειάς μας, αλλά

περισσότερο, ευχαριστούμε τους υπέροχους αιμο-

δότες μας.

Καλή Ανάσταση!

Το Διοικητικό Συμβούλιο

& η Πρόεδρος,

Νίκη Σταθαρά-Κόλια

Δεν είμαστε κράτος σοβαρό!

«Μοναδική παραφωνία, στην εκδήλωση,
η προσπάθεια 15 περίπου ατόμων να την
ματαιώσουν με βίαιο τρόπο και πρακτικές
που θυμίζουν μαύρες μέρες. Αν φαντα-
στεί κάποιος, «αντιδράσεις» (ειδικά για
εκδηλώσεις συμπαράστασης στους πρό-
σφυγες) θα τις περίμενε από ό,τι πιο
ακροδεξιό και ξενόφοβο. Οι «αντιδρά-
σεις» όμως, ήρθαν από αυτούς που επί-
μονα ψάχνουν τον φανταστικό εχθρό
στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι καρικατούρες της «αριστερής αυθεν-
τίας» δεν κατάφεραν και πολλά. Εκτός
ίσως από την δοκιμασία της υπομονής
μας. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν με τα
μικρά μας ονόματα. Οι επιθέσεις ακόμα
και σε γυναίκες, η αρπαγή κινητών και τα
ύπουλα χτυπήματα μπορεί να αποτελούν
για κάποιους, δείγμα πολιτικής πρότασης,
που όμως δεν έχει σχέση με την Αρι-
στερά. Καθένας προσπαθεί να καταθέσει

την πολιτική του πρόταση στην κοινωνία
με όποιο τρόπο μπορεί, αρκεί να έχει μία
τέτοια. Η συγκρότηση «μετώπων αντί-
δρασης», όπως είναι φυσικό, πέφτει στο
κενό του περιεχομένου της. 

Σταθήκαμε αντίθετοι με το σχηματισμό δι-
κογραφίας για όσους μας επιτέθηκαν
αναίτια και αυτό αποτελεί πολιτική μας
επιλογή. Ας μην κάνουν όμως το λάθος
κάποιοι να ερμηνεύσουν αυτή τη στάση
ως αδυναμία. Η αντιμετώπιση του προ-
σφυγικού, έχει μακρύ και δύσκολο δρόμο
μπροστά της. Συχνά τα προβλήματα των
κατατρεγμένων θα μας ξεπερνούν. Με
σύμμαχο την κοινωνία, θα επιμείνουμε να
θέτουμε την προσπάθεια στήριξης αυτών
των ανθρώπων, πρώτα και πάνω από θλι-
βερές προσπάθειες εκφοβισμού, τις
οποίες και να αντιμετωπίσουμε μπο-
ρούμε, αλλά και να τις ακυρώσουμε στην
συνείδηση των πολιτών».

«Πρόσφυγες, μια ιστορία που δεν τελειώνει»
Ο.Μ. Παλλήνης - Γέρακα, Σπάτων - Αρτέμιδος, Παιανίας και Εκπαιδευτικών καταγγέλουν

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Πρόσφυγες, μια ιστορία που δεν τε-

λειώνει», την Παρασκευή 8.4. 2016 στο πολιτιστικό κέντρο Γέρακα. Οι ομιλητές της εκδήλωσης Ν. Μανιός, Κ. Κούνεβα και Χρ. Λουκάς

συζήτησαν με τους πολίτες για τους ουσιαστικές πηγές του προβλήματος, τους τρόπους αντιμετώπισης και την τεράστια συμβολή

της κοινωνίας αλληλεγγύης στη χώρα μας. Η συγκινητική παρέμβαση στη συζήτηση της Σύριας Oυαχίντα Μασλέμ αποτέλεσε, ένα

ηχηρό μήνυμα ώστε να αναδειχθεί το θέμα των προσφύγων και των αναγκών τους στην τοπική κοινωνία. 

Οι οργανώσεις Μελών (Ο.Μ.) Παλλήνης - Γέρακα, Σπάτων - Αρτέμιδος, Παιανίας και Εκπαιδευτικών που υλοποίησαν και την εκδήλωση

δημοσίευσαν την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα που διεμείφθησαν από κάποιους προσπάθησαν να εμποδίσουν την

εκδήλωση να πραγματοποιηθεί. 

Tα θυρανοίξια

έγιναν...

Ήμασταν στο τυπογραφείο, όταν

πληροφορηθήκαμε ότι τα θυρανοί-

ξια του Ι.Ναού Αποστόλων Πέτρου

και Παύλου, στη Βάρη, πραγματο-

ποιήθηκαν, παρά το αίτημα ενορι-

τών για αναβολή τους, για λόγους

που εξέφραζαν σε ανοιχτή επι-

στολή - αίτημα που είχαν καταθέσει

στη Μητρόπολή τους.

Την επιστολή, πλήρη, έχουμε αναρ-

τήσει στο www.ebdomi.com/άρθρα -
σχόλια. Εάν απαιτηθεί, θα επανέλ-

θουμε την προσεχή εβδομάδα.
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Παιανία ώρα μηδέν: Τετάρτη 13 Απριλίου

2016, ένα τηλεφώνημα από τον Εξωραϊ-

στικό - Πολιτιστικό Σύλλογος Καρελλά

“Η Αγία Μαρίνα”, μας κινητοποίησε για

να επισκεφθούμε το άλλοτε κόσμημα του

αθλητισμού «Το σπίτι του βόλεϊ - στίβου”

στην Παιανία.

Ενα κλειστό αθλητικό κέντρο σε μια τε-

ράστια έκταση που όταν το αντικρίσεις,

οργίζεσαι και παθαίνεις κατάθλιψη για

την κατάντια των ελληνικών κυβερνή-

σεων, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να

απαξιώσουν ό,τι περιουσιακό στοιχείο

διαθέτουν ή μάλλον διαθέτουμε ως πολί-

τες, γιατί με δικό μας χρήμα έχει γίνει

κάθε τι δημόσιο! Το συγκεκριμένο συγ-

κρότημα στοίχισε στο ελληνικό δημόσιο

6 εκατομμύρια ευρώ!

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις σε πλήρη εγ-

κατάλειψη και αποσύνθεση! Λεηλατη-

μένο από τη μία άκρη ως την άλλη. 

Από τις αρχές του 2000 ξεκίνησε να χτί-

ζεται, φιλοξένησε το Βαλκανικό πρωτά-

θλημα κλειστού στίβου (Μάιο 2003), τους

ολυμπιακούς αγώνες το 2004 στη συνέ-

χεια φιλοξενήθηκαν για ένα διάστημα κά-

ποιοι αθλητικοί σύλλογοι,  όπως μας

είπαν άνθρωποι του συλλόγου, είχε γεμί-

σει παιδιά και ήταν μια χαρά. Μετέπειτα,

διώχθηκαν οι σύλλογοι και σφραγίστηκε.

Τελευταία φορά χρησιμοποιήθηκε το

2011 για το πρωτάθλημα κλειστού στί-

βου, και από τότε αφέθηκε στα κοράκια

και τους “γύπες” της περιοχής.

Μπήκαν μέσα επιτήδιοι και ξήλωσαν ότι

δεν μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος

νους (τηλεοράσεις σκούπες, μπαλαντέ-

ζες, κονσόλες, ενισχυτές τάπητες...).

Ακόμη και τους υποσταθμούς της ΔΕΗ

έχουν αφαιρέσει, που έδιναν ρεύμα στις

εγκαταστάσεις.

Οπως μάθαμε αναζητώντας τις αιτίες, το

κτίριο βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα!

Επιχειρήθηκε να περάσει στο Δήμο Παι-

ανίας στις απαρχές του “Καλλικράτη”,

πάρθηκε και κάποια απόφαση από το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο, που έδινε και συγ-

κεκριμένα κονδύλι, αλλά έμεινε στα

χαρτιά...  

Σήμερα τα δύο κτίρια είναι καταρημαγ-

μένα, σπασμένα και σε πλήρη εγκατά-

λειψη, ενώ ο περιβάλλον χώρος,

περιμετρικά, είναι ένας απέραντος σκου-

πιδότοπος. Παντός είδους σκουπίδια, από

κλαδιά, μπάζα, πλαστικά και φάρμακα

παντός είδους. Οχι άδειες συσκευασίες,

γεμάτες σε χάπια, μπουκαλάκια σύριγγες

και ότι μπορεί να βάλει ο νους σας.

Μία “βόμβα” στην καρδιά της Παιανίας!

Παράλληλα είδαμε και φορτηγά του

Δήμου καθώς και κάδους ανακύκλωσης

άναρχα ρηγμένους, αλλά και κλαδέματα.

Η πόρτα είναι μόνιμα ανοιχτή, όπως μας

ενημέρωσε ο Σύλλογος και μπορεί και

μπαίνει μέσα ο καθένας και πετάει...

Με το δήμαρχο Παιανίας Σπύρο Στάμου,

επικοινωνήσαμε και ρωτήσαμε για την

τύχη του κτιρίου. Ο δήμαρχος μάς απάν-

τησε ότι έχει έρθει σε επαφή και με τον

αρμόδιο Υπουργό και με τη Γ.Γ.Α. προκει-

μένου να δοθεί στο Δήμο, αφού η γή είναι

δημοτική περιουσία και βρίσκεται σε καλό

δρόμο. Μέχρις ότου γίνει αυτό δεν έχει

δικαιοδοσία να κάνει οποιαδήποτε ενέρ-

γεια.

Όσον αφορά τα σκουπίδια και όλα αυτά,

ο δήμαρχος μας απάντησε ότι «αύριο»

Παρασκευή 15.4 έχουν προγραμματίσει

να πάνε με μεγάλες νταλίκες να τα ση-

κώσουν.

Πόση οργή μπορεί να χωρέσει ο κάθε πο-

λίτης, όταν βλέπει πού πάνε τα χρήματά

του από τους φόρους, που τον αρμέγουν

κανονικά, στραγγίζοντας την τελευταία

του ικμάδα, τώρα με την κρίση, και τα πε-

ριουσιακά στοιχεία του δημοσίου, που θα

έπρεπε να είναι κοινής ωφέλειας, να κα-

ταλήγουν ή σαν χωματερές ή σε ξένα

χέρια!

Αννα Μπουζιάνη

Το κόσμημα του ελληνικού αθλητισμού σκουπιδότοπος!
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Αγαπητοί,

Με αφορμή τον «θόρυβο» που έχει πρό-

σφατα δημιουργηθεί, σχετικά με την προ-

τεινόμενη, από την παρούσα Δημοτική

Αρχή, και με την ομόφωνη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποίηση του

Ρυμοτομικού Σχεδίου στον χώρο που περι-

κλείεται από τις οδούς Β. Παύλου/Λυκούρ-

γου Ξενοφώντος/Περικλέους, ύστερα από

το έμπρακτο ενδιαφέρον που αυτή επέδειξε

για την αντιμετώπιση επιτέλους, της - κατά

κοινή ομολογία - απαράδεκτης κατάστασης

που επικρατεί από πλευράς συνθηκών υγι-

εινής και κυρίως ασφάλειας των αθλουμέ-

νων στις εγκαταστάσεις του γηπέδου όπου

φιλοξενείται το Σωματείο μας, από μακρο-

τάτου χρόνου, και ειδικότερα σε σχέση με

τις εκφραζόμενες ανησυχίες των περιοίκων

και των τοπικών Συλλόγων της Βούλας ανα-

φορικά με το είδος και το μέγεθος των προ-

τεινόμενων έργων, απευθυνόμενοι

πρώτιστα σ’ αυτούς αλλά και γενικότερα σε

όλους τους κατοίκους της δημοτικής ενότη-

τας Βούλας και αποκλειστικά για τους χώ-

ρους δραστηριοποίησής μας, θέλουμε να

γνωρίσουμε τα παρακάτω:

Όπως ίσως γνωρίζετε, ο «Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥ-

ΛΑΣ» αποτελεί το αρχαιότερο Σωματείο

της αγαπημένης μας Βούλας και αποτελεί

επί δεκαετίες -  από την στιγμή μάλιστα που

ίδρυσε και λειτούργησε πρώτος ακαδημίες

μικρών ηλικιών - την «κυψέλη» συγκέντρω-

σης σημαντικού τμήματος της νεολαίας της

περιοχής μας. Το Σωματείο μας, διατηρεί,

τα τμήματα ποδοσφαίρου και επιτραπέζιας

αντισφαίρισης (πινγκ – πονγκ) ενώ σημει-

ώνουμε ότι το καταστατικό του προβλέπει

πολύ περισσότερες δραστηριότητες, πέραν

των λοιπών αμιγώς αθλητικών που δεν υλο-

ποιήθηκαν μέχρι σήμερα, ακόμη και με

πνευματική διάσταση (π.χ τμήμα μπριτζ),

πλην όμως η καταφανής έλλειψη χώρων και

υποδομής και η δεδομένη διακριτικότητα

των κατά καιρούς διοικησάντων το Σωμα-

τείο μας, που δεν επιθυμούσαν να επιβαρύ-

νουν περισσότερο τις υφιστάμενες

εγκαταστάσεις με την συνακόλουθη δημι-

ουργία επιπλέον (πιθανώς) όχλησης στους

περιοίκους, δεν επέτρεψαν την επέκταση

των δραστηριοτήτων μας. Επιπλέον, όπως

ίσως γνωρίζετε, το γήπεδο που φιλοξενεί

το Σωματείο μας, δημιουργήθηκε στις

αρχές της δεκαετίας του 1950 και στο χώρο

που βρίσκεται σήμερα, σε μία εποχή δηλαδή

που οι τυχόν επιπτώσεις από τη λειτουργία

του ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτες, δεδο-

μένου ότι οι συντριπτικά περισσότερες ιδιο-

κτησίες περιμετρικά αυτού ήσαν αδόμητες

εκείνη την εποχή. Χωρίς βεβαίως να επιχει-

ρείται εκ μέρους του Σωματείου μας, η πα-

ραγνώριση όλων των συνθηκών που έχουν

έκτοτε δημιουργηθεί με την εκτεταμένη δό-

μηση που ακολούθησε στην περιοχή και των

δυσκολιών που ίσως αντιμετωπίζουν οι πε-

ρίοικοι του χώρου του γηπέδου - στην κα-

τανόηση των οποίων πάντοτε προσβλέπαμε

και τους ευχαριστούμε γι’ αυτήν που έχουν

επιδείξει μέχρι σήμερα  - επιθυμούμε, να

αναφερθούμε ειδικώς στα έργα που θεω-

ρούμε ως απολύτως απαραίτητα, προκειμέ-

νου να διατηρηθούν σε στοιχειώδη

λειτουργική κατάσταση οι πεπαλαιωμένες

εγκαταστάσεις του γηπέδου, προς διασφά-

λιση των στοιχειωδέστερων όρων υγιεινής

και ασφάλειας των αθλουμένων και των συ-

νοδών γονέων τους, λαμβανομένου υπόψη,

όπως μας γνωρίστηκε υπευθύνως και επα-

νειλημμένως, ότι δεν υπάρχει η παραμικρή

προοπτική μετεγκαταστάσεως του γηπέ-

δου σε άλλο χώρο της δημοτικής ενότητας

Βούλας, τουλάχιστον στο στοιχειωδώς

ορατό μέλλον. 

Τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα:

1.-Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων κτι-

ριακών εγκαταστάσεων προς την επί της

οδού Β. Παύλου πλευρά και στον εντοπι-

σμένο χώρο όπου βρίσκονται οι σημερινές

εγκαταστάσεις του γηπέδου και μέρος του

σημερινού γηπέδου αντισφαίρισης. Το κτί-

ριο του σημερινού γραφείου διοίκησης θα

κατεδαφιστεί και στην θέση του θα τοποθε-

τηθεί η είσοδος του γηπέδου. Μοναδικό κτί-

σμα που θα παραμείνει μελλοντικώς στην

πλευρά του γηπέδου, προς τις κερκίδες, θα

είναι ένα περιορισμένο σε διαστάσεις και

χαμηλότατου ασφαλώς ύψους ανακαινι-

σμένο κυλικείο για την εξυπηρέτηση των

θεατών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε δυνη-

τική «όχληση» προς την πλευρά της οδού

Περικλέους, θα μειωθεί δραματικά σε καθη-

μερινή βάση.   

2.-Ριζική ανακαίνιση των υφισταμένων κτι-

σμάτων αποδυτηρίων, τουαλετών κ.λπ και

χωροθέτηση των γραφείων του σωματείου

στον χώρο αυτόν, ο οποίος προς τούτο θα

επεκταθεί στο μέτρο του απολύτως ανα-

γκαίου. Προβλέπεται, επιπλέον, η δημιουρ-

γία, επιτέλους, ενός χώρου που θα

φιλοξενούνται οι γονείς και οι συνοδοί των

παιδιών των μικρών ηλικιών που προπο-

νούνται στα γήπεδα διαστάσεων 5 Χ 5 (δη-

λαδή στο υφιστάμενο και σε αυτό που θα

δημιουργηθεί στο χώρο όπου το σημερινό

γήπεδο αντισφαίρισης)  οι οποίοι, είναι

εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες χει-

μώνα /καλοκαίρι και εξ αυτού του λόγου -

έστω και ανεπίτρεπτα - σταθμεύουν τα οχή-

ματά τους κατά μήκος της Β. Παύλου με ό,τι

αυτό συνεπάγεται από πλευράς ασφάλειας

όλων. Το ύψος της εν λόγω κατασκευής θα

είναι ίσο με τις υφιστάμενες (και ορατές)

σήμερα μεταλλικές σιδηροκατασκευές στη-

ρίξεως επί του δώματος των αποδυτηρίων.

3.-Ανακαίνιση των υφισταμένων κερκίδων

κυρίως για λόγους ασφαλείας αυτών, χωρίς

την ελάχιστη μεταβολή των κατά το μέγε-

θος (χωρητικότητα) και ύψος. Αναγκαία κρί-

νεται η τοποθέτηση σύγχρονου και

ασφαλούς στεγάστρου συνολικού ύψους

από το έδαφος  6,5 μέτρων περίπου.

4.- Μετακίνηση των ορίων του γηπέδου, επί

των οδών Λυκούργου και Περικλέους,

χωρίς τον ελάχιστο περιορισμό του πραγ-

ματικώς υφισταμένου και χρησιμοποιουμέ-

νου τμήματος του πεζοδρομίου (και

ασφαλώς του οδοστρώματος) σύμφωνα με

την πρόταση τροποποίησης, προκειμένου

να διασφαλιστεί η υγεία και η σωματική

ακεραιότητα των αθλουμένων εφόσον η ση-

μερινή απόσταση μεταξύ οριογραμμής (τοί-

χου) και αγωνιστικού χώρου είναι απολύτως

ανεπαρκής. Ούτε ένα πεύκο δεν θα κοπεί,

οι δε ελιές θα μεταφυτευθούν. Το υφιστά-

μενο γήπεδο 5 Χ 5 θα παραμείνει όπου ακρι-

βώς βρίσκεται σήμερα, προκειμένου να

διατηρηθεί ακώλυτη η ορατότητα  επί της

συμβολής των οδών Βασ. Παύλου και Περι-

κλέους. 

5.-Αποξήλωση του υφισταμένου περιτοιχί-

σματος του γηπέδου για την μετατόπιση

των πλευρικών ορίων αυτού (προς τις

οδούς Λυκούργου και Περικλέους) κατά τα

αμέσως προαναφερθέντα και αντικατά-

σταση αυτού με πολύ φιλικότερη προς το

περιβάλλον χαμηλή κατασκευή με αναρρι-

χητικά φυτά κ.λπ  καθ’όλο το μήκος της

νέας της περίφραξης.

6.-Υπό την αίρεση της συμφωνίας της Δη-

μοτικής Αρχής προς τούτο, μελέτη και διε-

ρεύνηση των δυνατοτήτων για την

αποξήλωση των υφισταμένων πυλώνων

προβολέων και τοποθέτηση του φωτισμού

επί της βάσεως της οροφής του σκεπά-

στρου που τυχόν θα κατασκευαστεί επί των

εξεδρών, με θέα αυτών αποκλειστικώς προς

τη Λεωφόρο Βασ. Παύλου (όπου απέναντι

δεν υπάρχουν κατοικίες). Έτσι, ο φωτισμός

του γηπέδου θα επιτυγχάνεται με εγκατά-

σταση, ασφαλώς σύγχρονη, πολύ χαμηλή

κατά το ύψος,  η οποία παράλληλα θα πε-

ριορίζει δραματικά την λεγομένη «φωτορύ-

πανση».

Σημειωτέον, ότι το σύνολο της δαπάνης του

κόστους των μελετών, θα καλυφθεί από την

συνεισφορά των μελών μας/γονέων του

Σωματείου μας. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι

οι εκφρασθείσες ανησυχίες των περιοίκων

και των Συλλόγων της περιοχής, δεν αντι-

στοιχούν στην πραγματικότητα και αποτε-

λούν προϊόν, πιθανώς, ελλιπούς

ενημέρωσής των. 

Για τον λόγο αυτό, τελούμε, στην διάθεση

κάθε ενδιαφερομένου, προκειμένου, κατό-

πιν προηγούμενης συνεννόησης με το Δ.Σ.

του Σωματείου μας, επισκεφθεί τους χώ-

ρους των εγκαταστάσεων του γηπέδου,

διαπιστώνοντας αυτοπροσώπως τη σχεδόν

δραματική κατάσταση που βρίσκονται

αυτές, με ό,τι δυσμενές συνεπάγεται τούτο

για την νεολαία της περιοχής μας, όχι

απλώς στο κατώφλι του 21ου αιώνα όπως

συνηθίζαμε να λέμε μέχρι πρότινος χρόνου,

αλλά 15 ολόκληρα χρόνια μετά την είσοδο

του!

Βούλα 12-4-2016

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

«Γ. Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
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«Οἱ δέ ὕστερον (προστάται τῆς πόλεως) ἴσοι αὐτοί
µᾶλλον πρός ἀλλήλους ὄντες καί ὀρεγόµενοι τοῦ
πρῶτος ἕκαστος γίγνεσθαι ἐτράποντο καθ᾽ἡδονάς
τῷ δήµῳ καί τά πράγµατα ἐνδιδόναι».

(Θουκυδίδης, 460-399/395, Β’, 65, 10)

(= όσοι όμως ήρθαν στα πράγματα μετά απ’ αυτόν, ανέλα-

βαν τα ηνία της εξουσίας, επειδή ήταν μάλλον της ιδίας

αξίας μεταξύ τους, κι επεδίωκε ο καθένας για τον εαυτό

του τα πρωτεία, ακολούθησαν τον δρόμο τού να ευχαρι-

στούν τα πλήθη, υποχωρώντας σ’ όλες τις αξιώσεις τους,

και σ’ αυτές ακόμη που θα μπορούσαν να φέρουν χαλά-

ρωση στις ενέργειες για τη σωτηρία της πόλεως).

σχόλιο: Ο ακριβής ορισμός του δημαγωγού - δημοκόπου -

λαϊκιστή, δίνεται από τον Θουκυδίδη 2500 χρόνια πριν. Απ’

ό,τι αντιλαμβάνεστε δεν έχει αλλάξει τίποτε από την εποχή

του Θουκυδίδη και ούτε πρόκειται να αλλάξει «ἕως ἄν ἡ
αὐτή φύσις ἀνθρώπων ᾖ» πολλές συμφορές που γίνονται

και θα συνεχίσουν να γίνονται πάντα, όσο η φύση του αν-

θρώπου θα παραμένει η ίδια, όσο οι άνθρωποι δεν αλλά-

ζουν νοοτροπία.

Στον περασμένο αιώνα ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστήριξε

πως το ιστορικό κείμενο του Θουκυδίδη είναι σε θέση

ακόμη και σήμερα να δίνει απαντήσεις σ’ όλα τα προβλή-

ματα που παρουσιάζονται στους πρωταγωνιστές της πολι-

τικής ζωής. Θέλω να πιστεύω πως αν ο Ελ. Βενιζέλος είχε

μεταφράσει τον Θουκυδίδη νωρίτερα θα είχε αποφύγει την

μικρασιατική εκστρατεία που είχε τα αυτά αποτελέσματα

με την αντίστοιχη σικελική εκστρατεία.

Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη πως παραμένει η ιστορία

του Θουκυδίδη “κτήμα ες αιεί” απόκτημα διαχρονικό και

επίκαιρο των ανθρώπων, όπως το θέλησε ο δημιουργός του,

άξιο της πιο προσεκτικής μελέτης και έρευνας.

Ένα δοκίμιο από τους “Ανεπίκαιρους Στοχασμούς” (1873-

1876) «Unzeitgemasse Betrachtungen» του Φρ. Νίτσε τιτ-

λοφορείται: “Η Ιστορία, χρήσιμη και βλαβερή για τη ζωή”.
Εκεί ο Νίτσε διακρίνει τρία είδη ιστοριογραφίας, τη μνημει-

ακή, την αρχαιολογική και την κριτική. Για την τελευταία

γράφει: «Ο άνθρωπος πολύ συχνά έχει ανάγκη την κριτική
ιστοριογραφία στην υπηρεσία της ζωής. Πρέπει να έχει και
να χρησιμοποιεί πότε - πότε τη δύναμη να θρυμματίζει και
να αναλύει το παρελθόν για να μπορέσει να επιζήσει».
Δεν γνωρίζω, αν ο Νίτσε γράφοντας αυτά είχε υπ’ όψιν του

το έργο του Θουκυδίδη. Οπωσδήποτε όμως το έργο αυτό

επαληθεύει τα λόγια του. Γιατί πραγματικά η ιστοριογρα-

φία του Θουκυδίδη είναι στην υπηρεσία της ζωής. Κι ο ση-

μερινός αναγνώστης διαπιστώνει πως διαβάζοντάς τον

βρίσκει πλούσια ανταμοιβή.

Στον Έλληνα αναγνώστη είναι χρήσιμο διαβάζοντας τα

παλιά να σκέπτεται τα σύγχρονα. Να κατανοεί τα δεινά που

προκάλεσαν στον ελληνικό κόσμο η επιπόλαιη πληροφό-

ρηση, οι εσφαλμένες εκτιμήσεις για το κόστος ή το όφε-

λος πολλών ενεργειών στην εξωτερική πολιτική, η άστοχη

επιχειρηματολογία και κυρίως οι εμφύλιες αντιθέσεις και

η συνανάμειξη της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτι-

κής με κριτήριο το πολιτικό κόστος ή όφελος.

Για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά είναι βαρυ-

σήμαντη η διαπίστωση του Θουκυδίδη πως μέσα στη φύση

του ανθρώπου ενυπάρχει το καταστροφικό στοιχείο του πα-

ραλόγου (ανθρώπινη φυσιολογία).

Ο Θουκυδίδης όμως, ενώ γνωρίζει και παρουσιάζει το κα-

ταστροφικό στοιχείο του παραλόγου που βρίσκεται μέσα

στην ανθρώπινη φύση, δεν βλέπει τον άνθρωπο καταδικα-

σμένο να επαναλαμβάνει τις παρανοϊκές πράξεις που έγι-

ναν στο παρελθόν. Αντίθετα, πιστεύει πως μαθαίνοντας τις

παλιές αμαρτίες και αδυναμίες ο άνθρωπος μέσα στην πο-

λιτεία μπορεί να περιορίσει τουλάχιστον ή και να εξαλείψει

αυτό το στοιχείο του παραλόγου.

Το έργο του Θουκυδίδη έχει τεράστιο παιδευτικό χαρα-

κτήρα για όποιον θελήσει να σκεφθεί και να διδαχθεί από

το σπαρακτικό αυτό παρελθόν που εξιστορεί.

Γι’ αυτό σημειώνει πως, ενώ σύμφωνα με την ανθρώπινη

φύση αυτά που αφηγείται ή παρόμοια θα ξαναγίνουν, για
τον ίδιο θα είναι αρκετή ικανοποίηση, αν όσοι τον διαβά-
σουν βρουν το έργο του ωφέλιμο.
Αποδεικνύει έτσι ότι πιστεύει πως είναι εφικτό να διδαχθεί

κάτι ο άνθρωπος απ’ αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Και

προσθέτει, χωρίς αυταρέσκεια αλλά με αυτοπεποίθηση, ότι

το έργο του είναι “κτῆμα ἐς αἰεί”.
Ο σημερινός αναγνώστης, του Θουκυδίδη ας τον διαβάσει

με αυτό το ανοικτό πνεύμα και με αυστηρή κριτική ερευνη-

τική ματιά.

«ὅσοι δέ βουλήσονται τῶν τε γενοµένων τό σαφές
σκοπεῖν καί τῶν µελλόντων ποτέ αὖθις κατά τό
ἀνθρώπινον τοιούτων καί παραπλησίων ἔσεσθαι,
ὠφέλιµα κρίνειν αὐτά ἀρκούντως ἕξει.
Κτῆµά τε ἐς αἰεί µᾶλλον ἤ ἀγώνισµα ἐς τό πα-
ραχρῆµα ἀκούειν ξύγκειται».

(Θουκυδίδης, 460-399/395, Α’, 22, 4)

(= αλλά θα ‘ναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα, αν βρουν

ωφέλιμο το σύγγραμμά μου όσοι θα θελήσουν να ερευνή-

σουν με ακρίβεια όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, για να

πάρουν μια ιδέα για κείνα που θα συμβούν στο μέλλον με

τον ίδιο ή παραπλήσιο τρόπο, πράγμα που είναι σύμφωνο

προς την ανθρώπινη φύση. Το σύγγραμμά μου λοιπόν είναι

προορισμένο να χρησιμεύσει ως διαχρονικό απόκτημα/με-

λέτημα και όχι απλώς ως ανάγνωσμα της στιγμής για να τ’

ακούν ευχάριστα).

«ὥστε μηδείς ἐλπιζέτω τῶν τυχόντων ὑπεροχῆς τινος, ἄν
ἐξαμαρτάνῃ μεγάλα, λήσεσθαι διά τέλους ἀνεπιτίμητος.
Καί γάρ ἄν ἐν τῷ καθ᾽ἑαυτόν βίῳ διαφύγῃ τόν ἀπό τῆς
ἐπιτιµήσεως λόγον, ὕστερον ἥξειν ἐπ᾽αὐτόν προσ-
δεχέσθω τήν ἀλήθειαν µετά παρρησίας κηρύττουσαν
τά πάλια σιωπώµενα. Χαλεπόν οὖν τοῖς φαύλοις τοῦ
παντός βίου καθάπερ ἀθάνατον εἰκόνα µετά τήν
ἰδίαν τελευτήν ἀπολείπειν τοῖς µεταγενεστέροις· καί
γάρ εἰ µηδέν ἐστι πρός ἡµᾶς τά µετά τόν θάνατον,
καθάπερ ἔνιοι τῶν φιλοσόφων θρυλοῦσιν, ὅµως ὁ γε
προγεγενηµένος βίος γίνεται πολύ χείρων ἅπαντα
τόν αἰῶνα ἐπί κακῷ µνηµονευόµενος».

(Διόδωρος Σικελιώτης, 80-20, “Ιστορική Βιβλιοθήκη”, βιβλίο 14, 1

προοίμιο)

(= κανείς λοιπόν που κατέχει κάποιο υψηλό αξίωμα ας μην

ελπίζει ότι, αν διαπράξει σοβαρά λάθη, θα διαφεύγει μέχρι

τέλους την προσοχή και θα μείνει χωρίς να επιτιμηθεί (ατι-

μώρητος ανεπίπληκτος). Ακόμη και αν στη διάρκεια της

ζωής του διαφύγει την επιτίμηση, να περιμένει ότι η αλή-

θεια θα ‘ρθει αργότερα και θα τον αποκαλύψει διαδηλώνον-

τας με κάθε ειλικρίνεια όσα επί πολύ χρόνο είχαν

αποσιωπηθεί. Είναι λοιπόν δύσκολο για τους φαύλους μετά

το θάνατό τους ν’ αφήσουν στους μεταγενέστερους μια

αθάνατη εικόνα ολόκληρης της ζωής τους. Και πράγματι,

ακόμα κι αν τα πράγματα που ακολουθούν μετά το θάνατό

μας δεν μας αφορούν, όπως επιμένουν μερικοί φιλόσοφοι,

ωστόσο η ζωή μας πριν το θάνατό μας γίνεται πολύ χειρό-

τερη στον αιώνα τον άπαντα, όταν θα μνημονεύεται για

κακό).

Αυτά τα προφητικά γράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης στο

Προοίμιο του 14ου βιβλίου από τα 40 που συνέγραψε, με

τίτλο: “Ιστορική Βιβλιοθήκη”, που αποτελεί και την πρώτη

προσπάθεια καταγραφής Παγκόσμιας Ιστορίας από το μυ-

θικό (= προϊστορικό) παρελθόν ως τις μέρες του.  Σώθηκαν

μόνο τα πρώτα πέντε και από το 10ο - 20ό. Τα υπόλοιπα

“αγνοούνται” ως συνήθως.

Αυτά τα παραπάνω λόγια πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι

διαχειρίζονται τις τύχες του λαού τους. Βαρύς θα πέσει ο

πέλεκυς της Νεμέσεως στους προδότες των προσδοκιών

του ελληνικού λαού. Η Ιστορία ως αδέκαστος Κριτής είναι

και αδέκαστος Τιμωρός!

Ο σημαντικότερος αντι-ιμπεριαλιστής ηγέτης στην ιστορία

του Πελοποννησιακού Πολέμου (Π.Π.) και ίσως ο μοναδικός

πραγματικός άδολος πατριώτης «η επιτομή του πατριωτι-
σμού και της δημοκρατικότητας», που ο Θουκυδίδης συνέ-

γραψε υπήρξε ο Συρακόσιος Ερμοκράτης του “Έρμωνος”.

Τόση η σημασία του ώστε τρεις δημηγορίες του, όσες και

του επιφανεστάτου Περικλέους - από τις 46 συνολικά που

είναι διασκορπισμένες στο συνολικό έργο του Θουκυδίδη

Π.Π., - έκρινε χρήσιμο να καταγράψει ο κορυφαίος ανά τους

αιώνες ιστορικός μας. Για να υπογραμμίσει τις προσπάθειες

υπέρβασης του εθνικού διχασμού, την αγωνιστική ενότητα

και τη στρατηγική της απόκρουσης του αδίστακτου και κατά

της Σικελίας εκστρατεύσαντος αθηναϊκού ιμπεριαλισμού.

Η πρώτη δημηγορία του Ερμοκράτους προς Σικελιώτες στο

Δ’ 59-64 με κεντρικό σύνθημα: «Η Σικελία ανήκει στους Σι-
κελιώτες», αυτό αντέγραψε νεότερος σύγχρονος πολιτι-

κός με άλλο βέβαια περιεχόμενο λαϊκιστικού χαρακτήρα

«Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Ποια Ελλάδα και σε

ποιους Έλληνες δεν μας είπε ποτέ όταν ποτέ τον συναν-

τήσω, θα τον ρωτήσω γιατί μου έμεινε αυτή η απορία. Η

δεύτερη δημηγορία του προς Συρακοσίους στο Ζ’ 33-34 και

η τρίτη προς Καμαριναίους στο Ζ’ 76-81. Το σημαντικότερο

όλων είναι ότι πέτυχε η στρατηγική του Ερμοκράτους και

η Μεγάλη Σικελική Εκστρατεία των Αθηναίων κατέληξε τε-

λικά (Ζ’ 87) σε πανωλεθρία «καί οὐδέν ὅ,τι οὐκ ἀπώλετο
καί ὀλίγοι ἀπό πολλῶν ἐπ᾽οἴκου ἀπενόστησαν» ήγουν, και

τίποτε δεν έμεινε που να μη χάθηκε και λίγοι από τόσους

πολλούς γύρισαν στην πατρίδα.

Και τί μας ενδιαφέρει εμάς του 2016 ο Ερμοκράτης του 425

π.Χ. Μας ενδιαφέρει, γιατί αποτελεί έκτοτε “κτῆμα ἐς
αἰεί” κλασσικό πρότυπο αγωνιστικού πολιτικού ρεαλισμού.

Έμπρακτο και αποτελεσματικό αντι-ιμπεριαλιστή. Όχι μόνο

στα λόγια, όπως είναι οι περισσότεροι σήμερα, αλλά κυρίως

και προπαντός στα έργα. Στον σχεδιασμό και στην επίμονη

εφαρμογή της στρατηγικής. Αγωνίστηκε για την εθνική ενό-

τητα των Σικελιωτών στηλιτεύοντας όμως ακατάπαυστα

όλες τις ψευδαισθήσεις των ενδοτικών και “επαναπροσεγ-

γιστών” με τους Αθηναίους επιδρομείς συμπατριωτών του.

Κατανοώ, έλεγε στους Σικελιώτες τις κατακτητικές προθέ-

σεις και τα σχέδια των Αθηναίων. Είναι στη φύση του αν-

θρώπου να θέλει να επιβάλλει την κυριαρχία του στους

υποκύπτοντες. Μέμφομαι όμως όσους από εσάς είστε προ-

θυμότεροι να υποταχθείτε. Διότι είναι επίσης στη φύση

του ανθρώπου να θωρακίζεται και να αντιστέκεται στην

επικείμενη υποταγή (Δ’, 61).

Εμείς εδώ, μετά από 2500 χρόνια αντί για Ερμοκράτες γε-

μίσαμε από Κλέωνες, Αλκιβιάδηδες και Αθηναγόρες που

ανταγωνίζονται ποιοι είναι περισσότερο «τοῖς ὑπακούειν
ἑτοιμοτέροις οὖσιν».
Ποιος μας φταίει, λοιπόν περισσότερο; Οι θεσμοί, το

κουαρτέτο ή οι «τοίς ὑπακούειν ἑτοιμοτέροις οὖσιν», ημέ-

τεροι;

――――――
* Ερμοκράτης, Έρμωνος Συρακόσιος, στρατηγός διαπρεπής, πατριώ-

της, πολιτικός ρήτωρ, εκπρόσωπος του πολιτικού ρεαλισμού (real

politic), αριστοκρατικής μερίδος. «Ο επικρατών του Ερμού του Λογίου,

της λογικής», ορθολογιστής.

* Αθηναγόρας, Συρακόσιος, δημαγωγός, δημοκρατικής μερίδας. “Ο

αγορεύων υπέρ των Αθηναίων”, δημοκόλακας, δημοκόπος, δημοπίθη-

κος (Αριστοφάνης “Βάτραχοι” στιχ. 1085) και λαϊκιστής.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος στο 2ο ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ*, 

Δηµηγορισµοῦ ἄρχεσθαι  &
Ἀθηναγορισµοῦ*, 

Δηµαγωγισµοῦ, Λαοπλανισµοῦ
παύεσθαι
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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

«Ο εθελοντισμός στα χρόνια της κρίσης»

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Κυριακής 10 Απριλίου

2016, η εκδήλωση-ημερίδα των Γιατρών του Κόσμου Ελ-

λάδας (ΓτΚ), στο Δημαρχείο Κρωπίας με τίτλο, «Ο Εθελον-

τισμός στα χρόνια της κρίσης». Η εκδήλωση ήταν υπό την

αιγίδα της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και

του Δήμου Κρωπίας.

Οι ομιλητές, Ελευθέριος Ντούνης (Χειρουργός Ορθοπεδι-

κός), Νικήτας Κανάκης (Πρόεδρος των ΓτΚ) και Θεόφιλος

Ρόζενμπεργκ (Αν. Καθηγητής Χειρουργικής του Εθνικού

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), ανέπτυξαν ειση-

γήσεις με θέματα  εθελοντισμός -Στάση Ζωής, εθελοντι-

σμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, εθελοντισμός και

προσφυγική κρίση. 

Οι ομιλητές,  ιατροί της Οργάνωσης, παρουσίασαν πλευρές

της δράσης των ΓτΚ και παράλληλα ανέπτυξαν την αντί-

ληψή τους για την έννοια του εθελοντισμού και τις αξίες

του εθελοντισμού μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων

και δομών της οργάνωσης ιδιαίτερα στα χρόνια της μεγά-

λης κρίσης που περνάει η χώρα μας. 

Στην έναρξη της ημερίδας διαβάστηκε χαιρετισμός του Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου, γιατί

ο ίδιος βρισκόταν σε προγραμματισμένη επίσκεψη στους

Αγίους Τόπους-Ιεροσόλυμα.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν.

Κιούσης και εκπρόσωπος του προέδρου της ΚΕΔΕ Γεωρ-

γίου Πατούλη, δημοτικός σύμβου-

λος Αμαρουσίου, ιατρός Στέφανος

Τσιπουράκης.

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης,

έκανε ιδιαίτερη μνεία στον

Kορωπιώτη, ιατρό Ελευθέριο

Ντούνη, μέλος των ΓτΚ και μέλος

της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας

Κορωπίου για την ιδέα της διοργά-

νωσης της Ημερίδας και τον ευχαρί-

στησε με θερμά λόγια. Καλωσόρισε

τους ομιλητές και έκανε λόγο για

διπλή ανθρωπιστική κρίση στη
χώρα η οποία εκφράζεται, με τη συ-
νεχή φτωχοποίηση της ελληνικής
κοινωνίας και την εκρηκτική συνύ-
παρξη προσφυγικής & μεταναστευ-
τικής κρίσης. 
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Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψε η Περι-

φερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου με το

Γενικό Διευθυντή Εμπορίας της ΔΕΗ Α.Ε.

(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Α.Ε.), Λάζαρο Καραλάζο, για παροχή επι-

δότησης σε πολίτες που είναι δικαιούχοι

του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)

και έχουν υπογράψει τη συμφωνία.

Ειδικότερα, κάθε οικιακός καταναλωτής

στην Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος είναι δι-

καιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου,

έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία δια-

κανονισμού και την τηρεί σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διακανονι-

σμών της ΔΕΗ, κατά την ημερομηνία ανα-

φοράς, δικαιούται από την Περιφέρεια

Αττικής επιδότηση ίση με το εφάπαξ ποσό

των 100 ευρώ στον λογαριασμό κατανάλω-

σης ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. 

Μετά τον προσδιορισμό  των καταναλωτών

που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις

καθ’έκαστη ημερομηνία αναφοράς, η ΔΕΗ

ενημερώνει την Περιφέρεια Αττικής για τη

δαπάνη. Η δε Περιφέρεια καταβάλλει στη

ΔΕΗ το αντίστοιχο ποσό. Εν συνεχεία η

ΔΕΗ, εντός ενός μηνός πιστώνει με το

ποσό των 100 ευρώ το λογαριασμό όλων

των καταναλωτών, που πληρούν τις προ-

αναφερθείσες προϋποθέσεις και για τους

οποίους η Περιφέρεια Αττικής κατέβαλε το

σχετικό ποσό.

Ως ημερομηνία αναφοράς, η πρώτη ορίζε-

ται στις 31.01.2016 και η δεύτερη στις

31.05.2016. Ο προσδιορισμός των κατανα-

λωτών που πληρούν αυτές τις προϋποθέ-

σεις γίνεται από τη ΔΕΗ με βάση τα

στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο πλη-

ροφορικό της σύστημα. Καταναλωτής που

έλαβε επιδότηση κατά την πρώτη ημερομη-

νία αναφοράς, δεν δικαιούται επιδότηση

κατά τη δεύτερη ημερομηνία αναφοράς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Περιφέ-

ρειας Αττικής για την εκτέλεση των υπο-

χρεώσεών της έναντι στη ΔΕΗ από την

παρούσα σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των

2.800.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το 2016, και

η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό

της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 13/4/2016
Αρ. Πρωτ. 10872

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-
Κ . Α . Π . Η . - Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-
Κ . Α . Π . Η . - Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»-ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) με κριτή-
ριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη
χαμηλότερη τιμή η οποία θα δοθεί
ως εξής:
α) Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης και πιστοποιούμε-
νης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Αττικής, Μέσης
Λιανικής Τιμής πώλησης του εί-
δους, κατά την ημέρα παράδοσης
αυτού και που θα αντιστοιχεί σε
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του
είδους για τα εξής είδη: κατεψυγ-
μένα ψάρια & λαχανικά, είδη οπω-
ροπωλείου ήτοι φρούτα &
λαχανικά, είδη κρεοπωλείου  καθώς
επίσης  και  για τα υπόλοιπα είδη
τροφίμων τα οποία αναγράφονται
στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποί-
ησης τιμών τροφίμων της  ανωτέρω
Υπηρεσίας και στην υπ’ αριθμ.

19/2016 σχετική μελέτη του Δήμου,
(υποομάδες  ειδών παντοπωλείου
με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- ποσο-
στό έκπτωσης). 
β) Με τιμές μονάδος για τα υπό-
λοιπα είδη ήτοι: είδη παντοπωλείου
(υποομάδες  ειδών παντοπωλείου
με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- τιμή
μονάδος) , είδη  αρτοποιείου , κ.λ.π.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 259.666,74€ (Α.Μ. 19/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία σαράντα πέντε
(45) ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποστολής της προ-
κήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
25/5/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 31/5/2016
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει στις 6/6/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για το σύνολο της
προμήθειας είτε για μία ή περισσό-
τερες ομάδες. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί
με την προσφορά εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι :
ΟΜΑΔΑ 1 «Προμήθεια ειδών Παν-
τοπωλείου για τους Παιδικούς
Σταθμούς»:  ποσό εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής 1.045,65€
ΟΜΑΔΑ 2 «Προμήθεια ειδών Οπω-

ροπωλείου για τους Παιδικούς
Σταθμούς»: ποσό εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής 265,46€
ΟΜΑΔΑ 3 «Προμήθεια ειδών Ιχθυο-
πωλείου για τους Παιδικούς Σταθ-
μούς»: ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής 264,97€
ΟΜΑΔΑ  4 «Προμήθεια ειδών Αρτο-
ποιείου-Ζαχαροπλαστικής για τους 
Σταθμούς» : ποσό εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής 393,71€                               
ΟΜΑΔΑ 5 «Προμήθεια ειδών Κρεο-
πωλείου για τους Παιδικούς Σταθ-
μούς»: ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής 353,95€
ΟΜΑΔΑ 6 «Προμήθεια ειδών Παν-
τοπωλείου για ΚΑΠΗ»: ποσό εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής
115,55€
ΟΜΑΔΑ 7 «Προμήθεια ειδών Αρτο-
ποιείου-Ζαχαροπλαστικής για
ΚΑΠΗ»: ποσό εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής 44,58€
ΟΜΑΔΑ 8 «Προμήθεια Πρόχειρου
φαγητού για την Αθλητική κατασκή-
νωση»: ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής 245,25€
ΟΜΑΔΑ 9 «Προμήθεια ειδών Παν-
τοπωλείου για τις ανάγκες του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου»: ποσό
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
1.412,52€
ΟΜΑΔΑ 10 «Προμήθεια ειδών Κρε-
οπωλείου για τις ανάγκες του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου»: ποσό
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
390,26€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.

Για τα πλήρη τεύχη του δια-
γωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη
και πλήρης πρόσβαση στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.halandri.gr από την ημερομη-
νία δημοσίευσης της προκήρυξης
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-
2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                           

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας, εκπληρώνον-

τας τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό του

ρόλο, μετέχει στη  δράση «Χάρισε Δύναμη»
που αφορά κατασκευή περουκών από φυ-

σική τρίχα για γυναίκες που πάσχουν από

καρκίνο και βρίσκονται σε χημειοθεραπεία. 

Κάνοντας πράξη την προτροπή: 

Χάρισε τα μαλλιά σου σε κάποιον που το
έχει ανάγκη!
Tο τμήμα Κομμωτικής αναλαμβάνει την

Τρίτη 19 Απριλίου 2016 το απόγευμα

(18:00-21:00) το κόψιμο και την γενικότερη

περιποίηση της κόμης, με στόχο συγκέν-

τρωση μαλλιών που θα προσφερθούν στο

Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού

Άλμα Ζωής. 

Η δράση απευθύνεται σε μέλη της εκπαι-

δευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτι-

κούς, κλπ) και κατοίκους της περιοχής.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμβάλ-

λουν στην προσπάθεια, παρακαλούνται να

επικοινωνήσουν με το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρα-

φήνας, ώστε να οριστεί ραντεβού.

Στοιχεία επικοινωνίας:   τηλ. 22940-39055

(18:00-21:00)

mail: epal-esp-rafin@sch.gr 

Προδιαγραφές μαλλιών: 

• Τα μαλλιά που δωρίζονται πρέπει να έχουν

μήκος τουλάχιστον 20 εκατοστά (μετρήστε

τα μαλλιά ακριβώς πάνω από το λαστιχάκι

που συγκρατεί την αλογοουρά έως τις

άκρες). 

• Σπαστά ή σγουρά μαλλιά είναι αποδεκτά,

μπορείτε να ισιώσετε τα μαλλιά σας για να

μετρήσετε. 

• Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι φρεσκολου-

σμένα και τελείως στεγνά, χωρίς προϊόντα

styling. 

• Τα μαλλιά μπορούν να είναι βαμμένα με

φυτικές βαφές, χρωμοσαμπουάν και ημι-μό-

νιμες βαφές. Δεν θα πρέπει να έχουν υπο-

στεί ντεκαπάζ, μόνιμη βαφή ή χημική

επεξεργασία. 

• Τα μαλλιά δεν πρέπει να είναι γκρίζα κατά

περισσότερο από το 5%.

Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Ραφήνας είναι η Ρε-

βέκα Π. Κρεστενίτη, ΠΕ 12.02 αρχιτέκτονας

Μηχ.

Ελληνική Δημοκρατία  /  Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α. - Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  -  HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  13-4-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  14897

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ,ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩ-
ΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ,ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας / υποομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 14/2016 μελέ-
της της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά
ανά ομάδα:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΩΝ 23% με Φ.Π.Α.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ 10-6613.022 Α 3.441,00€ 791,43€ 4.232,43€

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10-6613.022 Β 8.740,20€ 2.010,25€ 10.750,45€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ Γ1 5.808,00€ 1.335,84€ 7.143,84€
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ,ΤΟΝΕΡ 10-6613.023 Γ2 6.386,80€ 1.468,96€ 7.855,76€

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  (Α+Β+Γ) 24.376,00€ 5.606,48€ 29.982,48€

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 487,52 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.

Αν η προσφορά αφορά εκ των ομάδων / υποομάδων η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί
του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας/ υποομάδας, και συγκεκριμένα:

Για την Ομάδα Α: 68,82 € Για την Ομάδα B: 174,80 € Για την Ομάδα Γ1: 116,16€ Για την Ομάδα Γ2: 127,73€

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  14/2016 και τη με αρ. Πρωτ.
13760/6-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΩΧ3ΩΨΖ-ΩΧΘ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 25-4-2016
και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 13:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Μόνο για την Ομάδα Β’ οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού έχουν την υποχρέωση μέχρι τηνπροηγούμενη
ημέρα από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε συνεννόηση με το τμήμα προμηθειών, να προσκομίσουν στο χώρο
του Δημαρχείου ΔΕ Βούλας , δείγμα 1 τεμαχίου (φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής του δείγματος θα κατατεθεί
μαζί με τον φάκελο της προσφοράς) για τα υλικά όπου απαιτείται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Α
της παρούσας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 18-4-2016 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Χάρισε τα μαλλιά σου σε κάποιον που το έχει ανάγκη! Προγραμματική Σύμβαση για το πρόγραμμα

παροχής οικονομικής υποστήριξης 

σε οικιακούς καταναλωτές της ΔΕΗ
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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/νια: 14.04.2016 
Αρ. Πρωτ. 1275

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-
κοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχει-
ρος μειοδοτικός διαγωνισμός για
τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙ-
ΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕ-
ΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Προϋπ/σμός μελέτης: 49.970,89 €
ΦΠΑ 23 %: 11.493,31 €

Σύνολο: 61.464,20 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής στις
25/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανι-
στούν στην δημοπρασία αυτοπροσώ-
πως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο
εάν προσκομίσουν ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ 23 %, ήτοι:
1.229,28 €, η οποία θα έχει ισχύ
τουλάχιστον εξήντα (60) μέρες
μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού και η οποία θα απευ-

θύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-
θέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109 (αρμόδια υπάλληλος
κα. Δρούμπουλα) και να παραλά-
βουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες
μέρες και ώρες από τα γραφεία της
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
22/04/2016, καταβάλλοντας το
ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλλα-
κτικά 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

Ως… επιχειρηματίες 

θα αντιμετωπίζονται 

οι συμβασιούχοι 

Eρώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ,

Χρ. Κατσώτη

«Είναι σαφέστατο το πολιτικό, το δημοσιονομικό, το οικο-
νομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η κυβέρνηση. Δεν υπάρ-
χει αυτήν τη στιγμή δυνατότητα αλλαγής είτε των
εργασιακών σχέσεων αυτών, είτε του θέματος της φορο-
λογίας», είπε ξεκάθαρα ο αναπληρωτής υπουργός, απαν-

τώντας στην αιτίαση του βουλευτή του ΚΚΕ να αρθεί το

υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ.αριθμ ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ

1033811 ΕΞ 2016/01.03.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμ-

ματείας Δημοσίων Εσόδων – Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-

γικής Διοίκησης του υπουργείου Οικονομικών, οι

συμβασιούχοι που εργάζονται σε όλους τους τομείς καθα-

ριότητας των ΟΤΑ και γενικότερα του δημοσίου, των

οποίων οι συμβάσεις, παρατάθηκαν μέχρι και τις

31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015 θε-

ωρείται ότι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα

και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη

επιτηδεύματος στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτού-

μενα παραστατικά!

Δηλαδή, οι εργαζόμενοι αυτοί με τις αποδοχές των «τρεις

και εξήντα» είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη επιτη-

δεύματος στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα πα-

ραστατικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με τις συμβάσεις αυτές

η κυβέρνηση τους αφαίρεσε βασικά δικαιώματα, όπως τα

Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, την Ασφάλιση στο ΙΚΑ,

άδειες, ωράριο εργασίας ειδικά για τις μητέρες μικρών παι-

διών και συνολικά όσα διακαιώματα έχουν απομείνει για

τους μισθωτούς εργαζόμενους αυτής της ειδικότητας.

Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Τύπου,

οι οποίοι παύουν να αμείβονται ως μισθωτοί, είναι πλέον υπο-

χρεωμένοι να πληρώνουν λογιστές για να τους κρατούν τα

βιβλία, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι και με δύο

ακόμη δυσάρεστες εκπλήξεις: την άμεση μείωση των ήδη πε-

νιχρών μηνιαίων αποδοχών τους κατά 20%, λόγω παρακρά-

τησης φόρου εισοδήματος, και την υποχρέωση να

καταβάλουν το 2017 τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ!

Πρόκειται για εργαζόμενους που είχαν συνάψει κατά τη

διάρκεια του 2015 συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους Δή-

μους, οι οποίες έληγαν στις 31-12-2015 αλλά με το άρθρο

50 του ν. 4351/2015, οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν για

ένα ακόμη χρόνο, μέχρι τις 31-12-2016.

Ήδη, χιλιάδες υπάλληλοι μεγάλων Δήμων της χώρας, οι

οποίοι εργάζονται στον καθαρισμό κτιρίων και στη συλ-

λογή απορριμμάτων με τέτοιες συμβάσεις μίσθωσης έργου

έχουν λάβει επιστολές από τους Δημάρχους-εργοδότες

τους, με τις οποίες τούς γνωστοποιείται ότι από την 1η

Απριλίου θα πάψουν να αμείβονται ως μισθωτοί κι ότι, για

να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, θα πρέπει πλέον να εκ-

δίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια».

Προκειμένου δε να λάβουν εγκαίρως τους επόμενους μι-

σθούς θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να προσέλθουν

στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. για να υπο-

βάλουν δηλώσεις έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότη-

τας προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα όπως

μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης!

Βεβαίωση απαλλαγής  ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομέ-

νου ότι ο εργαζόμενος, όπως τον διαβεβαιώνει ο Δήμος,

θα συνεχίσει να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.   

σ.σ. Η παράνοια σε όλο της το μεγαλείο!

Με σκοπό τη βελτιστοποί-

ηση των παρεχόμενων

υπηρεσιών ύδρευσης και

αποχέτευσης για το σύ-

νολο των πολιτών του

Δήμου Λαυρεωτικής, η

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ενημερώ-

νει, ότι από την Τρίτη 12

Απριλίου 2016, λειτουργεί

το υποκατάστημα της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην Οδό

Όθωνος και Μπουμπουλί-

νας στην Κερατέα (έναντι

Κ.Ε.Π.). 

Στα καινούργια γραφεία

στην Κερατέα, θα μπο-

ρείτε να εξοφλείτε τους

λογαριασμούς ύδρευσης

και αποχέτευσης που

έχουν εκδοθεί από τη Δη-

μοτική Επιχείρηση.

Θα μπορείτε να υποβά-

λετε τις αιτήσεις για αρ-

χική παροχή ύδρευσης,

για σύνδεση με το δίκτυο

αποχέτευσης, για αλλα-

γές ονόματος, καθώς και

να εξυπηρετηθείτε για

οποιοδήποτε θέμα αφορά

τις υπηρεσίες αυτές.

Οι λογαριασμοί που εκδό-

θηκαν για πρώτη φορά

από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., για

τη Δημοτική Ενότητα

Αγίου Κωνσταντίνου και

τη Δημοτική Ενότητα Κε-

ρατέας -σύμφωνα με την

υπ. αρίθμ. 6/2016 από-

φαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου- είναι με την ΙΔΙΑ

τιμολογιακή πολιτική,

όπως ίσχυε όταν οι υπη-

ρεσίες ήταν στο Δήμο.

Σχετικά με το Ειδικό Τέλος

80% που προορίζεται σύμ-

φωνα με το Νόμο για έργα

ύδρευσης και αποχέτευ-

σης,  διευκρινίζουν ότι η

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. δεν το επέ-

βαλε πραγματοποιώντας

αύξηση 80%, αλλά στην

ουσία επιμέρισε την τιμή

του νερού σε αξία του

νερού συν το ειδικό

τέλος. 

Για παράδειγμα, για τιμή

ανά κυβικό νερού 0,68

€/m3 που ίσχυε στο Δήμο,

στους λογαριασμούς της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. θα το δείτε

ως 0,38 €/m3 τιμή νερού

και 0,30 €/m3 ειδικό τέλος

80%. 

Οι παλιές οφειλές ύδρευ-

σης και αποχέτευσης πα-

ραμένουν στο Δήμο

Λαυρεωτικής, και πρέπει

να τις εξοφλήσετε στα Τα-

μεία του Δήμου στην Κε-

ρατέα και στο Λαύριο. 

Σημειώνει μεταξύ άλλων η

διοίκηση της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.:

Με γνώμονα ότι επιθυ-
μούμε η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. να
καθιερωθεί στη συνεί-
δησή σας ως μια δημοτική
επιχείρηση, που διαχειρί-
ζεται το νερό, το υπέρ-
τατο κοινωνικό αγαθό, με
σεβασμό στο περιβάλλον
και με τη μέγιστη δυνατή
κοινωνική ευαισθησία,
έχουμε τη χαρά να σας
ανακοινώσουμε:
Η τιμή για το Τέλος Σύνδε-
σης Ύδρευσης ΟΛΩΝ των
Ακινήτων ΟΛΩΝ των Δη-
μοτικών Ενοτήτων του

Καλλικρατικού Δήμου
Λαυρεωτικής ορίστηκε
στα 495 € πλέον Φ.Π.Α.
(από 609 που ίσχυε για τα
εντός σχεδίου και 1.000
συν το κόστος των υλικών
που ισχύει για εκτός σχε-
δίου στην Δ.Ε. Κερατέας). 
Η μείωση της τιμής, σε
συνδυασμό με το γεγονός
ότι η καταβολή να μπορεί
να γίνει σε 3 μηνιαίες δό-
σεις, θα επιτρέψει να απο-
κτήσετε νέα παροχή
νερού, όσοι επιθυμείτε και
δεν είχατε την οικονομική
δυνατότητα της εφάπαξ
καταβολής της παλιάς
υψηλότερης τιμής.

Η σύνδεση των ακινήτων
με το δίκτυο της αποχέ-
τευσης αποφασίστηκε να
γίνει με σταθερή χαμηλή
τιμή ανά τετραγωνικό οι-
κίας.  Όχι με τα 5,5 €
πλέον ΦΠΑ ανά τετραγω-
νικό που ισχύει στο Λαύ-
ριο και είναι πολύ υψηλό.
Όχι με τα 102,71 ευρώ
πλέον ΦΠΑ και τα υλικά
και έξοδα σύνδεσης στους
δημότες και η τοποθέτηση
των φρεατίων σε κοινό-
χρηστους χώρους από
ιδιώτες. Η τιμή για το
Τέλος Σύνδεσης Αποχέ-
τευσης των Ακινήτων
όλων των Δημοτικών Ενο-
τήτων του Καλλικρατικού
Δήμου Λαυρεωτικής ορί-
στηκε στα 3€/m3 πλέον
Φ.Π.Α. 23%.
Έχοντας τη δυνατότητα η
καταβολή του ποσού να
γίνει 50% προκαταβολικά

και 50% σε 2 τετραμηνι-
αίες δόσεις  καλούμε
όλους τους δημότες που
δεν έχουν συνδεθεί με το
δίκτυο της αποχέτευσης
(και κυρίως τους κατοί-
κους του Αγίου Κωνσταν-
τίνου, όπου έχει
ολοκληρωθεί πρόσφατα
το μεγαλύτερο μέρος του
δικτύου αποχέτευσης) να
προσέλθουν στα γραφεία
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και να
υποβάλουν αίτηση. 
Η σύνδεση με την αποχέ-
τευση και η κατάργηση
των βόθρων συμφέρει οι-
κονομικά τον δημότη, ενώ
ταυτόχρονα είναι μια κί-
νηση αναβάθμισης του πε-
ριβάλλοντος και του
βιοτικού επιπέδου.
Το προσωπικό και η διοί-
κηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
είναι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε πληροφορία
χρειαστείτε.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας
για τα γραφεία της Κερα-
τέας είναι 2299066339 και
του Λαυρίου 2292022109
και σε περίπτωση βλάβης
στην Τοπική Κοινότητα
Αγίου Κωνσταντίνου και
στη Δημοτική Ενότητα Κε-
ρατέας, μπορείτε να καλέ-
σετε στο τηλέφωνο
επιφυλακής 6931359587
και στη Δημοτική Ενότητα
Λαυρίου στο τηλέφωνο
επιφυλακής 6940723918.

Ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Κρητικός Σταύρος 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτριος 

«Πώς καταφέρνει να μην
πληρώνει ο Φ. Μπόμπο-
λας τα δάνεια της «ΠΗ-
ΓΑΣΟΣ ΑΕ» αλλά να
μπορεί να καταθέσει εκα-
τομμύρια για το Mega»,
ήταν η ερώτηση που

έφερε στη Βουλή μέσω

του Κοινοβουλευτικού

ελέγχου ο Ανεξάρτητος

Βουλευτής και Πρόεδρος

του Χριστιανοδημοκρατι-

κού Κόμματος Ελλάδος

Νίκος Νικολόπουλος και

ζητά από τον αρμόδιο

Υπουργό να απαντήσει

στα «καυτά» ερωτήματα.

Λειτουργεί υποκατάστημα της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην Κερατέα
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  11-4-2016  /   Aρ. Πρωτ.:     14479

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει  επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800,00 € (με ΦΠΑ 23%) για την
υπηρεσία ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ αφορά μόνο την ομάδα Β με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα για 1 ομάδες εργασιών:
ΟΜΑΔΑ Β (60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.23 %)
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας), του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α')
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
την Τεχνική Μελέτη με α/α  11/2016 και την με αρ. Πρωτ.  6186/16-2-2016  σχετική Διακήρυξη(ΑΔΑ: ΩΤΦΙΩΨΖ-
Ο5Γ). 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία, την Τετάρτη 11-5-2016 και ώρα λήξης
κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφο-
ρών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 14-4-2016 Παρασκευή 15-4-2016 Τετάρτη 11-5-2016
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 10:30
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού: 22954
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι
ποσό 1.200,00 € 
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές, σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα γενικών
ειδήσεων, δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ή ειδική δημοπρασιών, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
αναρτάται δε σε εμφανές μέρος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου
3 του Ν. 3548/2007. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (vvv.gov.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης θα βα-
ρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009).
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  11-4-2016  /  Aρ. Πρωτ.:   14473

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 13/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών, προϋπολογισμού 125.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                   
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 30-6662.042 20.000,00 € 03419100-1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2. ΠΡΟΜ.ΣΙΔΗΡΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ 30-6661.031 30.000,00 € 44316000-8

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 30-6661.032 10.000,00 € 44221111-6
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4. ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 30-6661.033 30.000,00 € 44111000-1

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. ΠΡΟΜ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ 30-6661.034 13.000,00 € 44115210-4
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

6. ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 30-6661.019 22.000,00 € 44810000-1

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ                         «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 125.000,00 €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προ-
μηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  13/2016 και την με αρ. Πρωτ. 
13764/6-4-2016 σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών
είτε μίας εκάστης ομάδας ειδών, δεδομένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη. 
Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά
ομάδα. 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τρίτη 10-5-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανο-
νική) προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύ-
ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

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

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 14-4-2016 15-4-2016 ΤΡΙΤΗ 10-5-2016
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 21541

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.032,52 € ή για κάθε ομάδα δε
τα αντίστοιχα ποσά :

Ομάδα Α   :       325,20 Ομάδα Β   :       487,81 Ομάδα Γ   :         162,60
Ομάδα Δ   :       487,81 Ομάδα Ε   :       211,38 Ομάδα ΣΤ :          357,72

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και
υπολογίζεται στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφη-
μερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3
τον Ν. 3548/07,  σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

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/νια: 14.04.2016 
Αρ. Πρωτ. 1276

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανα-
κοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχει-
ρος μειοδοτικός διαγωνισμός για
τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2016»
Προϋπ/σμός μελέτης: 50.000,00 €
ΦΠΑ 23 %: 11.500,00 €

Σύνολο: 61.500,00 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-

θέρμανσης Λαυρεωτικής στις
26/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φο-
ρείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέ-
χωση με το απαραίτητο επιστημο-
νικό προσωπικό. Ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δή-
λωση ή σύμβαση συνεργασίας με
τις εταιρείες KRUGER AS ή DESMI
AS όπου έχουν εγκαταστήσει τους
οριζόντιους αεριστήρες των δεξα-
μενών αερισμού καθώς επίσης και
ανάλογη εμπειρία σε ανάλογης δυ-
ναμικότητας εγκαταστάσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγω-
νίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-
πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένω-
σης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές

που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς το Φ.Π.Α 1.000,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτι-
κής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109, τις εργάσιμες μέρες
και ώρες από τα γραφεία της Δημο-
τική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
22/04/2016 καταβάλλοντας το ποσό
των δέκα (10) ευρώ, εναλλακτικά
από τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

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

Κρητικός Σταύρος

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



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                16  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Π ε ρ ι λ ή ψ ε ι ς  -  Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  -  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί ,  τ η λ .  2 1 0 6 0 3 0 6 5 5 ,  6 9 3 7 1 5 3 0 5 2 ,  p r e s s @ e b d o m i . c o m

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.

ENOIKIAZETAI ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ, ενοικιάζεται τριαρι 65 τμ. δυο

κρεβατοκάμαρες, καθιστικό και κουζίνα μαζί,

με κήπο, σε δυόροφη οικία ανεξάρτητη με δική

του είσοδο· ήσυχο μέρος, A/C θέρμανση, αυλή.

380 ευρω τηλ. 6974096857 κ. ΘΑΝΑΣΗΣ.    

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΑΣ του ΣΑΒΒΑ

και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ,

που γεννήθηκε στην Χίο και κατοικεί στο

Πόρτο Ράφτη Αττικής και η ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΙΝ-

ΤΖΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος

ΠΡΙΦΤΗ, που γεννήθηκε στο Μαρκόπουλο Ατ-

τικής και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Αττικής θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει  σε εκ-

κλησία του Δήμου Μαρκοπούλου.ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ                                

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                

ΧΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18, ΚΟΡΩΠΙ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.

ΤΗΛ.2106624420 ,  FAX:2106022094

e-mail:kskorop@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου,

σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια

Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου

2016 και ώρα 9.00π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Χρήστου Δη-

μητρίου 18-Κορωπί).

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημερομηνία, που είναι

και το πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επό-

μενη Κυριακή 15 Μαΐου 2016, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και

με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με όσα μέλη προσέλ-

θουν.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση Απολογισμού 2015

2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2016

3. Έγκριση  Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής

4. Ενημέρωση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

5. Φιλοθηραματική Δραστηριότητα

6. Ανακοινώσεις – Προτάσεις Μελών – Λοιπά Θέματα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΔΑΣ

H Zωοφιλική Ενωση Ηλιού-

πολης οργανώνει πασχα-

λινό Βαzaar 16 και 17

Απριλίου, από τις 10 το

πρωί εώς τις 8 το βράδυ.

Μην μπερδευτείτε, αλλά-

ξαμε σχολείο! Θα μας

βρείτε στο 2ο Δημοτικό

Ηλιούπολης, στην οδό

Πουσουλίδου 10, με πολλά

και ενδιαφέρονται για τους

φίλους μας τα ζώα.

ΑΔΑ: 7Ν0ΔΩΨΖ-ΜΓΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-    
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. 
Βούλα    12-04-2016    
Αριθ. Πρωτ.: 14702

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
με προϋπολογισμό 380.000,00 €,
εκ των οποίων τα 200.000,00 €
είναι από τον προϋπολογισμό του
2016 και τα υπόλοιπα 180.000,00 €
στον προϋπολογισμό του 2017 .
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, Πλη-
ροφορίες  Κο Γ.Νικολή τηλ.:
2132030460, Kα Ε.Μωραϊτη  τηλ:
2132030488, Κο Σ. Κερασιώτη
τηλ:2132030428  -   FAX επικοινω-
νίας 213 20 30 439,  μέχρι την Πέμ-
πτη 05-05-2016 και ώρα 14:30  μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτη-
θεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon  όπου οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να ενημερωθούν για τη
μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να  αναλάβουν την αναπα-
ραγωγή του  τεύχους  με δική τους
δαπάνη και επιμέλεια . 
Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπό-
δειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από
την οικονομική επιτροπή με την
υπ.αριθμ.απόφ. 119/2016 και αναρ-
τήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με    ΑΔΑ:
6Θ9ΤΩΨΖ-ΟΩΣ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
10-05-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με επιμέρους
ποσοστό 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 και και στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγο-
ρίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
β)Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει την συμφωνία για τις Δημό-
σιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί-
τες χώρες που έχουν υπογράψει δι-
μερείς συμφωνίες σύνδεσης με την

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρω-
θεί με σχετική απόφαση του αρμο-
δίου οργάνου, στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-
γεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ)Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων με  τις  προϋποθέσεις
της  παρ.  10  του  άρθρου  16 του
Ν. 3669/08  (ΚΔΕ)  (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 6.178,86 €
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 πι-
στώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Αρ. Μελ. 03/2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
145.526,19 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσ-
σει ανοιχτό  διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕ-
ΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με
προϋπολογισμό 145.526,19 ευρώ
(με Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη  κατηγορία εργασιών: 
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ-
ϋπολογισμό 118.313,97€ (εργα-

σίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση),
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-
Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00-14:00), μέχρι και την Πέμπτη 5
Μαΐου 2016. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 210.66.04.652, FAX επικοινω-
νίας: 210.66.04.643, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία: Δήμητρα
Μπίθα & Βασιλική Αλτανοπούλου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
10η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προ-
σφορών τις 10.00 π.μ. και το σύ-
στημα υποβολής προσφοράς που
περιλαμβάνει «το σύστημα με επι-
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες» του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγ-
γεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που κα-
λύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις

του έργου 
• τάξεις Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ κατά τα
λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21
της διακήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 2.366,28
ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγό-
τερο για διάστημα εννιά (9) μηνών
και 30 ημερών από την ημερομηνία
δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννιά (9) μήνες από την ημε-
ρομηνία λήξεως υποβολής των
προσφορών, κατά το άρθρο 24 του
Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους του Δήμου Παλλήνης για τα
έτη 2016-2017. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 13/4/2016
Αρ. Πρωτ. 10870

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 119.925,00€ (Α.Μ. 8/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι πέντε
(25) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης διακήρυ-
ξης στο τεύχος διακηρύξεων Δημο-
σίων Συμβάσεων της εφημερίδας
της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό
Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα: 5/5/2016
και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών στο
σύστημα: 11/5/2016 και ώρα
15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφρά-

γιση των προσφορών θα γίνει στις
17/5/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμη-
θευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά  για το σύνολο της προμή-
θειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 975,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού
θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Δήμου www.halandri.gr.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, στα Βουλευ-

τικά, οικόπεδο ένα στρέμμα εντός σχεδίου και

έτερο συνεχόμενο επίσης ενός στρέματος πω-

λούνται μαζί ή χωριστά. Τηλ. 6937194268

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Ανοιχτή Ημερίδα για τη Διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη)

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Διπολικής διατα-

ραχής (μανιοκατάθλιψης), η Ελληνική Διπολική Οργά-

νωση (ΕΔΟ) σε συνεργασία με το Aegean college

διοργανώνουν ανοιχτή ημερίδα με θέμα την αξία της

συνδυαστικής (integrated) θεραπείας στη διπολική δια-

ταραχή.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο και ώρες 12:00 - 16:00,

πραγματοποιείται Ανοιχτή Ημερίδα στο Aegean College,

Πανεπιστημίου 17) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες μέ-

θοδοι διάγνωσης και θεραπείας της διπολικής διαταρα-

χής. Θα γίνει ανασκόπηση της ως τώρα έρευνας. Θα

δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σημαντικό ρόλο της συν-

δυαστικής θεραπείας στη διπολική διαταραχή που περι-

λαμβάνει τόσο τη φαρμακευτική αγωγή όσο και μία

σειρά από ψυχοθεραπευτικές και ψυχοκοινωνικές πα-

ρεμβάσεις. Θα συζητηθεί επίσης και ο ρόλος της διατρο-

φής και άσκησης στην καλή πορεία της διπολικής

διαταραχής, οι ανάγκες των διπολικών ασθενών καθώς

και η παρέμβαση των προγραμμάτων ημέρας ως μία ση-

μαντική εναλλακτική προσέγγιση στη ψυχιατρική νοση-

λεία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητή-

σουν με τους εισηγητές θέματα που τους απασχολούν

σε σχέση με τη διπολική διαταραχή καθώς και να λάβουν

μέρος εάν το επιθυμούν σε μία μελέτη που θα εξετάζει

τις ανάγκες των διπολικών ασθενών και των συγγενών

τους στη χώρα μας.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

1. Εισαγωγή στην ημερίδα

(Κυριακή Θεοδόση Πολυμέρη, Καθηγήτρια Ψυχολογίας

Aegean College)

2. H συνδυαστική θεραπεία στη Διπολική διαταραχή

(Δρ. Ιωάννης Μάλλιαρης, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, King’s College

London, Επιστημονικός υπεύθυνος της ΕΔΟ / Αντώνης Χατζη-

μανώλης, Ψυχίατρος, Μέλος Συνεργάτης της ΕΔΟ)

3. Η παρέμβαση της συμφιλίωσης (Befriending) στις

συναισθηματικές διαταραχές

(Παναγιώτης Καραγιάννης, Έλενα Γιάππα, Ραφαέλα

Ηρώ Σχίζα, Ευφροσύνη Λουκουζά / Εκπαιδευόμενοι Ψυ-

χολόγοι, Μέλη εθελοντές της ΕΔΟ)

4. Ο ρόλος της διατροφής και άσκησης στη Διπολική

διαταραχή

(Μαρία Δανιηλούδη, Διατροφολόγος, Αλεξάνδρειο Τεχνο-

λογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Μέλος Συνεργά-

της της ΕΔΟ)

5. Η μελέτη των αναγκών των διπολικών ασθενών

(Ευφροσύνη Λουκουζά, Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρό-

νοιας ATEI Καλαμάτας, Μέλος Συνεργάτης της ΕΔΟ)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλο το ενδια-

φερόμενο κοινό. 

Aegean College, Πανεπιστημίου 17 Αθήνα

Εγγραφή στη λίστα συμμετοχής 

http://register.bipolar.gr ή τηλεφωνικά στο 210-8815970

Μαστολογικές εξετάσεις

ΔΩΡΕΑΝ στο Κέντρο

Υγείας Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι την Παρα-

σκευή, 13 Μαΐου 2016, θα διεξαχθούν ΔΩΡΕΑΝ κλινι-

κές μαστολογικές εξετάσεις, από κλιμάκιο της

Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας – Ίασης – Στή-

ριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), με επικεφαλής τον χειρουργό μα-

στού και Πρόεδρο της «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.», Γρηγόρη

Ξεπαπαδάκη, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου.

Οι δωρεάν κλινικές μαστολογικές εξετάσεις, απευθύ-

νονται στις οικονομικά αδύναμες και ανασφάλιστες γυ-

ναίκες του Δήμου μας. Προϋπόθεση για τις

ενδιαφερόμενες, είναι να έχουν μαζί τους όλες τις τε-

λευταίες εξετάσεις τους, γι’ αυτό και θα δοθεί προτε-

ραιότητα στις γυναίκες που υπεβλήθησαν ήδη σε

μαστογραφική εξέταση, στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2015,

από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Για την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας ιατρών της

«Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.», παρακαλούμε τις ενδιαφερόμενες να δη-

λώσουν συμμετοχή, καλώντας στο τηλ: 22990- 71706,

μέχρι και την M. Τετάρτη, 27/4/2016.

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς, η συνέχιση της συ-
νεργασίας του Δήμου μας με την Επιστημονική Μαστο-
λογική Εταιρεία – Ίαση – Στήριξη (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), για την
πραγματοποίηση δωρεάν κλινικών εξετάσεων, καθώς
ανάλογη δράση, είχε πραγματοποιηθεί με απόλυτη επι-
τυχία και τον Ιανουάριο του 2014.
Πιστοί στην δέσμευσή μας για ανάληψη πρωτοβουλιών
που σχετίζονται με το πολυτιμότερο αγαθό της Υγείας,
στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής, που από την
πρώτη στιγμή εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή, συνεχί-
ζουμε δυναμικά!, σημειώνει ο δήμαρχος Σωτήρης Με-

θενίτης.

Η «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.» είναι μία φιλανθρωπική, αστική, μη κερ-

δοσκοπική εταιρεία, με κοινωνικό και επιστημονικό

έργο, με όραμα την ίαση & στήριξη γυναικών με νόσους

μαστού.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού

Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) είναι επίσημα μέλος

του LUPUS EUROPE  (Ευρωπαϊκού Ορ-

γανισμού κατά του Συστηματικού Ερυθη-

ματώδη Λύκου. 

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της

ΕΛΕΑΝΑ ή και να λάβουν έγκυρη ενημέ-

ρωση για την ασθένεια, μπορούν να επι-

κοινωνούν:

τηλ.  210 8847268 (10:00 - 14:00), 

info@arthritis.com.gr  και   

www.facebook.com/eleana1978ath/

Με βασικό όραμα «Μια ικανοποιητική

ζωή για όλους τους ανθρώπους με Συ-

στηματικό Ερυθηματώδη Λύκο στην Ευ-

ρώπη , έως ότου φτάσουμε σε ένα

κόσμο χωρίς αυτόν» ο LUPUS EUROPE

και η  ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, έχουν ως στόχο να

γίνει γνωστή η ασθένεια  σε όλη την Ευ-

ρώπη, σε συνεργασία με τους επαγγελ-

ματίες υγείας και να εξασφαλισθούν

υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της θε-

ραπείας και υποστήριξης τόσο των νο-

σούντων  με Λύκο όσο και των μελών

της οικογένειάς τους.

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

(Σ.Ε.Λ), που ανήκει στην οικογένεια των

ρευματικών παθήσεων, είναι ένα αυτοά-

νοσο νόσημα, το οποίο σε κάθε ασθενή

εκδηλώνεται διαφορετικά όσον αφορά

στη σοβαρότητα και στα συμπτώματα.

Βασικό χαρακτηριστικό του Σ.Ε.Λ είναι

ότι  τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συ-

στήματος επιτίθενται στους υγιείς

ιστούς οδηγώντας σε φλεγμονή και

βλάβη των ιστών αυτών. Ενδεικτικό σύμ-

πτωμα του λύκου είναι το εξάνθημα της

πεταλούδας στα μάγουλα και τη μύτη.

Προσβάλλει άνδρες και γυναίκες, με τις

γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη συχνό-

τητα εμφάνισης (9:1). Στην πλειονότητα

των περιπτώσεων, ο ΣΕΛ εμφανίζεται σε

ανθρώπους ηλικίας 16 έως 50 ετών.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η

ασθένεια εμφανίζεται στην παιδική ή

εφηβική ηλικία, όπως επίσης και σε ηλι-

κία >50 έτη.

Σήμερα, μπορεί πλέον να επιτευχθεί

πλήρης έλεγχος των κλινικών  εκδηλώ-

σεων αλλά και ύφεση της ασθένειας, δί-

δοντας από τον θεραποντα ιατρό, σε

κάθε   νοσούντα το κατάλληλο θεραπευ-

τικό σχήμα με βάση τα κλινικά δεδομένα

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής,  μη κερ-

δοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος

από το κράτος.  Ιδρύθηκε το 1978 στην

Αθήνα. Μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι κυρίως

άτομα που πάσχουν από Αρθρίτιδα/ Ρευματι-

σμό, Ρευματολόγοι και άτομα που ενδιαφέ-

ρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που

πάσχουν από ρευματικά νοσήματα. Όλα τα

μέλη εργάζονται εθελοντικά.

Ο LUPUS EUROPE  έχει  ως μέλη 24 εθνι-

κούς συλλόγους για τον Συστηματικό Ερυθη-

ματώδη Λύκο σε 22 ευρωπαϊκές χώρες και

βασικό σκοπό την  ενημέρωση και την ευαι-

σθητοποίηση του κοινού, των επαγγελματιών

υγείας, των ασθενών, των οικογενειών τους

και των φροντιστών  για την σπάνιο αυτή

ασθένεια. Επιπρόσθετα, να συνεργαστεί με

τα εθνικά συστήματα υγείας των μελών του

ώστε οι ασθενείς με Συστηματικό Ερυθημα-

τώδη Λύκο να μπορούν να είναι ανεξάρτητοι

και ισότιμα μέλη της κοινωνίας. 

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α επίσημο μέλος του LUPUS EUROPE 
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Oλοκληρώθηκαν οι αγώνες  μπαράζ της Α1 και Α2, αναπτυ-

ξιακά πρωταθλήματα, σε ολόκληρη τη χώρα στο ΠΙΝΓΚ-

ΠΟΝΓΚ για Π Εθνικής κατηγορίας, στο Σ.Ε.Φ., το

περασμένο Σαββατοκύριακο (9-10.4).

Μεγάλη επιτυχία, σημείωσαν η  αντρική ομάδα του Γ.Σ.

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και η γυναικεία του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

Η αντρική ομάδα αποτελούμενη από τους παίκτες ΤΣΑΡΣΙ-

ΤΑΛΙΔΗ, ΔΑΜΙΑΝΗ και ΖΩΝΙΟ, που έδινε αγώνες μπαράζ

για να παραμείνει στην Α1 εθνική κατηγορία κατάφερε να

νικήσει τον Α.Σ. ΙΦΙΤΟ με 4-2 , τον ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ με 4-1 και

τον Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ επίσης με 4-1 και έτσι και την επό-

μενη αθλητική χρονιά θα αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία.

Ο νεαρός αθλητής ΔΑΜΙΑΝΗΣ που αγωνιζόταν  στο Παγ-

κόσμιο σχολικό πρωτάθλημα στο ΙΣΡΑΗΛ, τα κατάφερε τε-

λικά να επιστρέψει έγκαιρα στην Ελλάδα και έτσι βοήθησε

σημαντικά στις νίκες της ομάδας.

Τα μικρά κορίτσια του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 που έπαιζαν επίσης

μπαράζ για την άνοδο τους από την Α2 στην Α1 κατηγορία

τα κατάφεραν εξίσου καλά και με δύο νίκες (4-1 επί του ΤΕ-

ΛΑΜΩΝΑ, 4-2 επί του ΤΑΥΡΟΥ) και μία ήττα με 4-3 από τα

ΤΑΤΑΥΛΑ εξασφάλισαν την άνοδό τους  επίσης στην Α1 κα-

τηγορία.

Είναι η πρώτη φορά που και οι δύο ομάδες, (Ανδρών  Γυ-

ναικών) αγωνίζονται στη μεγαλύτερη κατηγορία του Πίνγκ-

Πόνγκ.

Σκληρός ο αγώνας με τα ΤΑΤΑΥΛΑ, και δυνατές οι ομάδες,

γι’ αυτό και κράτησε πάρα πολλές ώρες!  Ξεκίνησε στις  7

το απόγευμα του Σαββάτου και τελείωσε ένα τέταρτο μετά

τα μεσάνυχτα. Κράτησε δηλαδή πάνω από 5 ώρες.

Την ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 αποτελούσαν οι αθλήτριες

Έλλη ΦΙΣΕΡ, Ιφιγένεια ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, Ιωάννα ΓΕΡΑΣΙ-

ΜΑΤΟΥ και Φοίβη ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ.     

Στην Α1 εθνική κατηγορία οι ομάδες του

Αρη Βούλας στο πινγκ-πονγκ

23ος Πόδηλατικός Γύρος Αθηνών

O 23ος Πόδηλατικός Γύρος Αθηνών,  διοργανώνεται από

τον ΟΠΑΝΔΑ, προσφέροντας τα έσοδα από τις εγγρα-

φές των συμμετεχόντων στους Γιατρούς του Κόσμου

Ελλάδος. 

Ο Ποδηλατικός Γύρος θα διεξαχθεί την Κυριακή 17/4/16,

ενώ το περίπτερο μας στην Πλατεία Συντάγματος θα

είναι ανοιχτό προς το κοινό τόσο το  Σάββατο (16/4/16,

9:30π.μ.-7μ.μ.), όσο και την Κυριακή (17/4/16, 9π.μ.-

6μ.μ.). 

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας διοργανώνει Πανελλήνιο Κύπελλο στην κατηγορία

Lightning. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Όρμο της Βούλας στις 23 και 24 Απριλίου 2016.

Η γραμματεία αγώνων είναι η γραμματεία του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου

Βούλας, Tηλ.: 210 8991193 – 210 8991189 - fax: 210 8991193.

E-mail : info@naov.gr

Σάββατο 23/4/16 Ώρα 12:00 Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας

Κυριακή 24/4/16 Ώρα 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομιών - Ώρα 19:00 Απονομή

Την τελευταία ημέρα δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 15:30.

5.2 Έχουν προγραμματιστεί 6 ιστιοδρομίες.

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή της Βούλας.

OPEN ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  Lightning

Για 4η συνεχόμενη χρονιά

οι Νεάνιδες του Πρωτέα

κατακτούν το πρωτάθλημα

της ΕΣΚΑΝΑ και επίσης για

ισάριθμες σεζόν προκρί-

νονται παράλληλα στην τε-

λική φάση του

Πανελληνίου πρωταθλήμα-

τος, στο οποίο θα υπερα-

σπιστούν τον τίτλο τους,

καθώς τα δύο τελευταία

έτη (2013-2014, 2014-

2015) είναι πρωταθλήτριες

Ελλάδος.

Η ομάδα του Πρωτέα έκανε

το sweap στους τελικούς

της ΕΣΚΑΝΑ, επικράτησε

με 57-44 εκτός έδρας του

Κρόνου και με 2-0 νίκες κα-

τέκτησε τον τίτλο. 

Πλέον η ομάδα του Πρωτέα

θα αγωνιστεί στην τελική

φάση  του  Πανελληνίου

πρωταθλήματος την εβδο-

μάδα μετά το Πάσχα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Πολυχρόνης, Αντωνίου

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ 15-10, 25-28,

44-44, 44-57

ΚΡΟΝΟΣ (Μαυρίδης) Τζα-

νετάτου 15, Τσιμπίδη 2,

Κόνταρη, Λαμπράκη 1,

Κουλούρη 3(1), Γκέργκι

5(1), Παναγιωτοπούλου 5,

Γασπαράτου 13(2), Τρικα-

λιώτη.

ΠΡΩΤΕΑΣ (Σόφτσης) Χα-

τζηβασιλείου, Μαγγίνα 5,

Κοντοθανάση, Καράλη 2,

Κολλάτου 13(1), Δανδου-

λάκη 10, Ράτζα 15(1), Κα-

ραμπάτσου, Καρλάφτη 4,

Αναστασοπούλου 2, Μυλω-

νάκη 6.

Πρωταθλήτριες ΕΣΚΑΝΑ για 4η σερί

χρονιά οι Νεάνιδες του Πρωτέα
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Ένα μήνα μετά τους Βαλκανικούς Αγώ-

νες του Βελιγραδίου, δηλαδή στις 25 Αυ-

γούστου 1954 ξεκίνησαν στη Βέρνη της

Ελβετίας οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες. 

«Στις 21 Αυγούστου αναχώρησαν αερο-

πορικώς για την Ελβετία οι οκτώ πρωτα-

θλητές μας, Γιάννης Καμπαδέλης,

Γιώργος Ρουμπάνης, Κώστας Γιαταγά-

νας, Βασίλης Σίλης, Νίκος Γεωργόπου-

λος (ο γράφων), Δημήτρης

Κωσταντινίδης, Βαγγέλης Δεπάστας,

Γιώργος Τσακανίκας και η Φανή Αργυ-

ρίου. Ο Αντώνης Κουνάδης αναχώρησε

σιδηροδρομικώς (σ.σ. δεν πέταγε τότε

με αεροπλάνο)». Αυτά είχαν γράψει,

σχετικά με την αποστολή οι εφημερίδες.

Την παραμονή της αναχώρησης, ο προ-

πονητής, μας, Ότο Σίμιτσεκ, μας ενημέ-

ρωσε ότι πρέπει να ντυθούμε με

χειμωνιάτικα ρούχα, γιατί η θερμοκρα-

σία θα είναι χαμηλή. Την άλλη μέρα,

όλοι παρουσιαστήκαμε στο αεροδρόμιο,

παρά την μεγάλη ζέστη, χειμωνιάτικοι,

εκτός από τον Κώστα Γιαταγάνα, ο

οποίος ήρθε με πέδιλα και κοντομάνικο

πουκάμισο, κάνοντας μας “πλάκα” που

ιδροκοπούσαμε. Ο Σίμιτσεκ, το μόνο

που του είπε, ήταν «Καλά Κωστάκη, θα
τα πούμε..». Όταν προσγειώθηκε το αε-

ροπλάνο η θερμοκρασία ήταν κάτω από

τους 10 βαθμούς και η βροχή συνεχό-

μενη, ο Κωστάκης έτρεμε από το κρύο,

τα δε πειράγματα και το γέλιο “δίνανε

και παίρνανε”. Η μεγάλη έκπληξη όμως

ήταν, όταν «το αιώνιο παιδί», ο μεγάλος

μαχητής, ο Βασίλης Σίλης, άνοιξε την

τσάντα του και έβγαλε από μέσα ένα

μακρύ μάλλινο «σώβρακο». Στην αρχή

τα χάσαμε, «τι είναι αυτό Βασίλη;» τον

ρωτήσαμε, «έχει κρύο και υγρασία, πρέ-
πει να φυλάξω τα πόδια μου, βοηθήστε
να το φορέσω»· αμέσως κάναμε ένα

κύκλο γύρω του, και το έβαλε. Θυμή-

θηκα ότι και εγώ είχα πάρει μαζί μου ένα

παλιό μάλλινο παντελόνι του παππού

μου, στο οποίο η μητέρα μου είχε βάλει

λάστιχα κάτω και στη μέση, για να το

φοράω μέσα από τη φόρμα, για να δια-

τηρούμαι ζεστός, μετά την προθέρ-

μανση.

Μέσα από αυτά τα μισοαστεία, μισοσο-

βαρά, μικρά γεγονότα, θέλω να περι-

γράψω τις συνθήκες, κάτω από τις

οποίες προσπαθούσαμε να κάνουμε

αθλητισμό, σε μια χώρα κατεστραμ-

μένη, με εξαθλιωμένους κατοίκους, με

τις φυλακές, και τα ξερονήσια γεμάτα,

από αυτούς που πολέμησαν τους φασί-

στες κατακτητές και τους ταγματασφα-

λίτες, συνεργάτες των Γερμανών, να

κυβερνάνε…

Αυτό ήταν το κλίμα, μέσα στο οποίο

προσπαθούσαμε να «κάνουμε» τους

αθλητές. Ο Αντώνης Κουνάδης και εγώ

ήμασταν οι μικρότεροι σε ηλικία (17

ετών) των Ευρωπαϊκών Αγώνων. Το ση-

μειώνω, γιατί είχε ασχοληθεί ο τοπικός

τύπος.

Τότε είχα την αφέλεια να πιστεύω, ότι

αφού πριν από ένα μήνα, στους Βαλκα-

νικούς, ήμουν σε θέση, να τρέξω, τα

100μ. σε χρόνο γύρω στο 10,6, γιατί να

μην το κάνω και στους Ευρωπαϊκούς.

Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, δεν

ήμουνα σε θέση να καταλάβω πόσο σο-

βαρή υπόθεση ήταν ο αθλητισμός και με

πόση σοβαρότητα τον αντιμετώπιζαν οι

χώρες της Ευρώπης. Όλα αυτά τα κατά-

λαβα πολύ αργότερα, όταν έζησα από

κοντά, τι θα πει αθλητισμός και τι είχαν

στη διάθεση τους οι αθλητές στη Δυτική

αλλά κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη,

στις τότε Σοσιαλιστικές Χώρες, τους

οποίους όμως, δυστυχώς, καλούμασταν,

να συναγωνιστούμε.

Ομολογώ ότι η προσγείωση μου ήταν

πολύ σκληρή γιατί αμέσως συνειδητο-

ποίησα ότι, η γενιά η δική μου, παρά το

γεγονός ότι ήμασταν σπουδαία τα-

λέντα, δεν είχαμε καμιά ελπίδα ανάδει-

ξης. Ήμασταν καταδικασμένοι στη

μετριότητα, μόνο ο Γιώργος Ρουμπάνης

«σώθηκε» γιατί πήγε στην Αμερική.

Κατά τη διάρκεια των Πανευρωπαϊκών,

όλοι πέσαμε από τις επιδόσεις μας, και

ήταν λογικό, αφού δεν είχε γίνει καμιά

ιδιαίτερη προετοιμασία.

Διαβάζω σήμερα, τις εφημερίδες εκεί-

νης της εποχής και χαμογελάω με αυτά

που έγραφαν έμπειροι δημοσιογράφοι

όπως, π.χ., “Πότε θα έρθει, η μεγάλη
στιγμή για την Ελλάδα; Πότε οι αθλητές
μας, θα πάψουν επιτέλους, να παίζουν
τον ρόλο του απλού κομπάρσου; Ποια
κατάρα άραγε μας δέρνει και παίζουμε
ολοένα το ρόλο του κομπάρσου; Είμα-
στε πολύ, πάρα πολύ πίσω από τα άλλα
Κράτη».

Αυτά και άλλα πολλά, γράφονταν εκεί-

νες τις ημέρες και ομολογώ ότι μου

έκανε εντύπωση πως δεν έβλεπαν το

χάος που υπήρχε γύρω τους;

Οι ίδιοι δημοσιογράφοι, που έγραφαν

όλα αυτά για μας, έγραφαν ύμνους για

τις Σοσιαλιστικές Χώρες και κυρίως για

τη Ρωσία, για τα αθλητικά τους επιτεύγ-

ματα και δεν έκαναν τον κόπο να ρωτή-

σουν τους εαυτούς τους: «Έχουμε εμείς
αυτά που έχουν, σε όλη την Ευρώπη οι
αθλητές; Έχουμε εμείς ειδικευμένους
προπονητές κατά αγώνισμα; Έχουμε
κλειστά γυμναστήρια; Έχουμε κλει-
στούς στίβους; Έχουμε Ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη; Τι ζητάμε λοιπόν από
αυτά τα παιδιά;».
Αυτά έπρεπε να επισημάνουν τότε, οι

φίλοι μας οι δημοσιογράφοι και η κριτική

τους να είναι προς την Πολιτεία. Ο Στί-

βος, από τη δεκαετία του 30 και πιο

παλιά, είχε έναν γυμναστή- προπονητή,

που τον είχανε φέρει από την Ουγγαρία

για να κάνει γυμναστική στους “Βασιλιά-

δες”, τον Ότο Σίμιτσεκ. Αυτόν είχαμε

προπονητή και για τα 26 αγωνίσματα

του Στίβου!

Θυμάμαι, στεκότανε στη μέση του Στα-

δίου εκεί που ήταν οι βαλβίδες της

σφαίρας και του δίσκου. Εκεί ήταν ο

Τσακανίκας, εγώ ήμουνα 50μ πιο κάτω,

στην αφετηρία των 100μ. έκανα εκκινή-

σεις, ο Παπαβασιλείου 50μ πιο πάνω

στον τερματισμό των 100μ., από εκεί ξε-

κίναγε τα τετρακοσάρια ο Καμπαδέλης

και ο Μαρσέλος είχε βάλει τα εμπόδια

στην ευθεία των 100μ…. Και βέβαια δεν

ήμασταν μόνο εμείς. Ποιόν λοιπόν να

πρωτοκοιτάξει ο προπονητής; Και όλα

αυτά, σε ένα Στίβο γεμάτο λακκούβες.

Με ποιες λοιπόν, προϋποθέσεις θα συ-

ναγωνιζόμασταν τους Ευρωπαίους συ-

ναθλητές μας;

Και κάτι, να γελάσουμε και λίγο. Στις 3

Οκτωβρίου 1954 οι εφημερίδες της επο-

χής, περιχαρείς, μας ανήγγειλαν ότι

«ξεκινάει η ανέγερση του Ολυμπιακού
Σταδίου της Ελλάδος, χωρητικότητος
100 χιλιάδων καθήμενων θεατών, θα
είναι το τελειότερον Στάδιον της Ευρώ-
πης. Ως, ανακοίνωσεν ο Γ.Γ. της ΕΟΑ κ.
Λεοντόπουλος, ελπίζει, ότι, συντόμως,
χάρις εις την επιδειχθείσαν κατανόησιν,
εκ μέρους όλων των αρμοδίων παρα-
γόντων της Πολιτείας, θα αρχίσει το
μέγα και ιστορικόν έργον». Αυτά, από

το ρεπορτάζ της εποχής.

«Τυχερός είσαι, θα τρέξεις και στο
Ολυμπιακό Στάδιο», μου έλεγαν τότε.

Λογικό ήταν, αφού ήμουνα 17 ετών. Το

Στάδιο εγκαινιάσθηκε έπειτα από… 31

χρόνια, το 1982, με το Ευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα Στίβου, όταν εγώ ήμουνα 45

ετών, παντρεμένος με δύο παιδιά…

Τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά γί-

νονται οι δουλειές στη χώρα μας. Και

κάτι ακόμα, μιας και κουβεντιάζουμε για

το Ολυμπιακό Στάδιο. Από τους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες του 2004 μέχρι σήμερα

δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή συντήρηση

στις αθλητικές εγκαταστάσεις του

ΟΑΚΑ, και αυτό βεβαίως εγκυμονεί με-

γάλους κινδύνους. Όσο για τα υπόλοιπα

Ολυμπιακά έργα, ας μην κουβεντιά-

ζουμε καλύτερα.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στα «πέτρινα χρόνια» του αθλητισμούΉττα εντός έδρας από

την ΑΣΠΕ Θέτις

Με εντός έδρας ήττα 3-2 σετ από τον ΖΑΟΝ

ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του πρω-

ταθλήματος της Α2 οι γυναίκες της ΑΣΠΕ

Θέτις.

Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογική αξία, αλλά

κυρίως προετοιμασίας, ενόψει της πρώτης

φάσης των πλέϊ οφ ανόδου στην Α1, όπου με-

τέχει η ομάδα της ΑΣΠΕ, καθώς τερμάτισε

στην 2η θέση του 1ου υποομίλου.

Να σημειώσουμε πως αυτός ήταν ο τελευταίος

εντός έδρας επίσημος αγώνας για φέτος της

της ΑΣΠΕ Θέτις και γι’ αυτό τον λόγο  ήθελε

να αφιερώσει αυτή την πορεία, όπως και κάθε

νίκη σε έναν δικό της άνθρωπο, που έφυγε από

κοντά τους άδικα, «τον Χρήστο μας, τον coach

όλων μας, του οποίου η παρουσία θα είναι πάν-

τοτε δίπλα μας, στον σύλλογο του την Θέτις»

σημειώνουν.

Θα αναρτηθούν περισσότερες φωτογραφίες

στην σελίδα μας στο  FACEBOOK

ΑΣΠ Θέτις - ΖΑΟΝ 2-3 (21-25, 32-30, 21-25, 25-

20, 13-15)

Θέτιδα (Σωτηρόπουλος): Βρέλλου, Τουρνάκη,

Μελετιάδη, Αλεξανδροπούλου, Φραγκιαδάκη,

Ζήση Π, Καραμπαλή (λ), Κερασιώτη (λ), Φωτει-

νού, Λεωνίδου, Αναγνώστου

ΖΑΟΝ (Μπλάμη): Τσατσούρη, Καλαϊντζάκη, Φιλι-

πιόνκα, Γιαννακοπούλου, Κιουτσιούκη, Μουρα-

τίδη, Ξηνταρά (λ) / Νικολέτου (λ), Αναστασίου

Πασχαλινό Bazaar 

1ο Σύστημα Ναυτο-

προσκόπων Παλλήνης

Το 1ο 1ο Σύστημ Ναυτοπροσκόπων Παλλή-

νης οργανώνει την Κυριακή 17 Απριλίου

(από 10.00 έως 14.00) Πασχαλινό Παζάρι

στην πλατεία του Γέρακα.

Ανθη, φυτά, πασχαλινές λαμπάδες και άλλα

σας περιμένουν.

Kοινωνική δράση του

Πρωτέα Βούλας 

Διακόσιες ενενήντα σακούλες με τρόφιμα

μακράς διάρκειας συγκεντρώθηκαν στην

προσπάθεια του Πρωτέα Βούλας και του

ΣΚΑΙ για την κοινωνική δράση «Όλοι Μαζί

Μπορούμε», τα οποία θα διατεθούν μέσω

της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συναν-

θρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαρίστησε όλους

όσους πρόσφεραν  και πραγματικά ο όγκος

των τροφίμων ήταν αρκετά μεγάλος. 



Στο άνοιγμα της ημερίδας, ο επικεφαλής

της Δημοτικής Βούλησης, δημοτικός σύμ-

βουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και

πολιτευτής της Περιφέρειας Αττικής, Δημο-

σθένης Δόγκας, τόνισε ότι πρέπει να οριο-

θετηθούν “κόκκινες γραμμές” για τη

φιλοξενία των προσφύγων και των μετανα-

στών. Προβάλλοντας βίντεο και εικόνες

από τις επισκέψεις του στην Ειδομένη, ο

Δημοσθένης Δόγκας σημείωσε ότι η θλι-

βερή κατάσταση του πρόχειρου καταυλι-

σμού “δεν είναι απλώς θέμα ανθρώπινων

δικαιωμάτων, είναι λάθος”. Υπογράμμισε ότι

προέχει η μέριμνα για την υγειονομική εξέ-

ταση καθενός που εισέρχεται στη χώρα,

ενώ λόγοι τάξης και ασφάλειας επιβάλλουν

το διαχωρισμό των προσφύγων και μετανα-

στών ανά εθνικότητα και θρησκεία, μετά

την ταυτοποίησή τους. 

Ο εισηγητής τόνισε ακόμη ότι απαιτείται η

άμεση λήψη μέτρων για τη δημόσια υγεία,

ενώ ζήτησε να γίνει αυστηρός διαχωρισμός

όσων δικαιούνται να αιτηθούν άσυλο και

όσων απλώς ακολούθησαν τη μεταναστευ-

τική ροή. “Κανείς δεν πρέπει να είναι πα-
ρίας, δεν μπορεί όμως να παραμένει σε
ανοιχτή δομή όποιος δεν δικαιούται άσυλο”,
σημείωσε ο Δημοσθένης Δόγκας.

Επίσης ανέπτυξε παραδείγματα διαχείρισης

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από

το εξωτερικό, όπως η περίπτωση της νήσου

‘Ελις στη Νέα Υόρκη, που λειτούργησε ως δια-

μετακομιστικός σταθμός ελέγχου, καταγρα-

φής και αξιολόγησης του μεταναστευτικού

πληθυσμού που έφτανε στις ΗΠΑ. 

Εν συνεχεία, το βήμα δόθηκε στην Τίνα

Κουτρουβίδη, δικηγόρο Αθηνών και Παρι-

σίων, η οποία παρέθεσε τη διαχρονική εξέ-

λιξη της μεταναστευτικής νομοθεσίας και

κωδικοποίησε τους ελληνικούς νόμους για

το ζήτημα. Αναφέρθηκε εκτενώς στον

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη

Σύμβαση της Γενεύης, αποσαφηνίζοντας

τους όρους “πρόσφυγας”, “μετανάστης” και

“παράνομος μετανάστης”. “Πρόκειται για
ένα παγκόσμιο πρόβλημα” τόνισε.

Η Κατερίνα Βαμβακούση, νομικός και διε-

θνολόγος, ανέλυσε συνοπτικά τον πολύ

πρόσφατο νόμο για την απόδοση ασύλου.

“Είναι κατάφωρα παράνομο με βάση τις διε-
θνείς συνθήκες το κλείσιμο συνόρων από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης” υπογράμ-

μισε, ενώ είπε πως νιώθει “υπερήφανη που
η Ελλάδα σέβεται τη Συνθήκη της Γενεύης.
Χρειάζεται να πιέσουμε την ΕΕ, να συνερ-
γαζόμαστε τηρώντας τους κανόνες”, συμ-

πλήρωσε.   

Τη διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στη διαχείριση του προβλήματος ανέδειξε

ο Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτι-

κής, μιας περιοχής που κλήθηκε να σηκώσει

το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων και

μεταναστών. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι στο

Λαύριο λειτουργεί από το 1948 Κέντρο Φι-

λοξενίας Πολιτικών Προσφύγων, χωρίς να

δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, μιας και η το-

πική κοινωνία προσπάθησε ώστε να μην κα-

ταστεί το κέντρο αυτό γκέτο. 

Ως λύση υπέδειξε τη “δημιουργία κέντρων

που δεν επηρεάζουν άμεσα τις πόλεις”, ενώ

ζήτησε παράλληλα να γίνει “κατανομή των
προσφύγων σε όλους τους δήμους της
χώρας”.  
Τους κινδύνους που εγκυμονούν για τη δη-

μόσια υγεία οι ανά τη χώρα πρόχειροι κα-

ταυλισμοί παρουσίασε, εκπροσωπώντας το

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

(ΚΕΕΛΠΝΟ), η ιατρός επιδημιολόγος, Αση-

μούλα Οικονομοπούλου. Η ομιλήτρια ανέ-

φερε ότι σύμφωνα με τις επίσημες

καταγραφές, μόλις το 30% των αφιχθέντων

αλλοδαπών είναι Σύριοι, το 20% Αφγανοί

και το υπόλοιπο 50% προέρχονται από

άλλες χώρες. Τόνισε ακόμη πως “δεν
έχουμε παρατηρήσει διαφορά μέχρι σήμερα
ως προς την επίπτωση λοιμωδών νοσημά-
των” ωστόσο χαρακτήρισε “πολύ σοβαρό

θέμα” την ψώρα και τις ψείρες που παρατη-

ρήθηκαν κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά. Φα-

νέρωσε επίσης τις σοβαρές ανησυχίες του

ΚΕΕΛΠΝΟ για τη διάδοση ασθενειών, όπως

η ελονοσία από τα κουνούπια, και συνέ-

στησε οι κουνουποκτονίες να γίνονται από

τοπικά συνεργεία των Δήμων. Η επιδημιο-

λόγος ακόμη ανέφερε ως μεγάλο θέμα που

απασχολεί τους ιατρούς το γεγονός ότι το

40% των προσφύγων και μεταναστών στη

χώρα είναι παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ

ένα 20% αυτών είναι ηλικίας κάτω των 5.  

Το βήμα εν συνεχεία δόθηκε στην Ισμήνη

Λυμπέρη, τ. Αναπληρώτρια Διοικήτρια του

Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λή-

μνου, Συντονίστρια Πεδίου στη Χίο,  η οποία

σημείωσε ότι εκτός από την υγειονομική πε-

ρίθαλψη, οι μετανάστες και πρόσφυγες που

καταφτάνουν έχουν ανάγκη και από ψυχο-

κοινωνική υποστήριξη. Μετέφερε γλαφυρές

εικόνες από το Hot Spot της Χίου και υπο-

στήριξε ότι κατά τη διαδικασία υποδοχής

τους απαιτείται εμβολιασμός και έλεγχος

των περιβαλλοντικών κινδύνων πριν την εγ-

κατάσταση κάποιου καταυλισμού. 

Στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και της Ελλάδας, αλλά και στις

συνέπειες των μεταναστευτικών ροών σε

κοινωνικό επίπεδο εστίασε την εισήγησή

του ο Γεώργιος Δρίτσας, Διεθνολόγος,

Σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και πρό-

εδρος του Ομίλου “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας”.

“Μπορούν να δεχτούν οι δυτικές κοινωνίες
τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές
και αν η απάντηση είναι ναι, με ποιο άραγε
κόστος”, διερωτήθηκε. Επέρριψε ευθύνες

στη σημερινή Ε.Ε. για την προσφυγική

κρίση, καθώς όπως είπε “δεν ακολουθούν-
ται οι συνθήκες” ενώ παράλληλα η έλλειψη

κανόνων δικαίου οδήγησε στα σημερινά

προβλήματα “που έχουν καταστήσει την Ελ-
λάδα αποδιοπομπαίο τράγο της Ευρώπης”.
Ο Γ. Δρίτσας επισήμανε τη μεγάλη αντί-

φαση της χώρας μας, να “έχει καταστεί σή-
μερα ταυτόχρονα χώρα εξαγωγής και
εισαγωγής μεταναστών”. “Οι μετανάστες
βοηθούν τις χώρες υπό τις σωστές προϋπο-
θέσεις. Είμαστε αρνητικοί όταν τα όρια της
χώρας δεν το επιτρέπουν”.
Ο Ευάγγελος Σπινθάκης, πολιτικός επιστή-

μων και εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Πα-

ρατηρητηρίου Οργανώσεων της Κοινωνίας

των Πολιτών, αναφέρθηκε στο ρόλο του

εθελοντισμού και των ΜΚΟ. “Το προσφυ-
γικό – μεταναστευτικό ζήτημα δεν πρέπει
ούτε να κρατικοποιηθεί, ούτε όμως και να
ιδιωτικοποιηθεί μέσω των ΜΚΟ, αλλά να
κοινωνικοποιηθεί, να γίνει υπόθεση της κοι-
νωνίας”, υποστήριξε. Πρότασή του ήταν να

αναλάβουν τη διαχείριση του προβλήματος

οι ΟΤΑ. “Οι ΜΚΟ είναι ένα αναγκαίο κακό,
αλλά δεν πρέπει να αφεθεί η υπόθεση του
προσφυγικού πάνω τους”, τόνισε.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Παναγιώτης

Κοιλάκος Εθελοντής Ναυαγοσώστης της

Lifeguard Hellas Save and Rescue Volunteer

Team, ο οποίος συμμετείχε προσωπικά σε

δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης προσφύ-

γων και μεταναστών στα ακριτικά ελληνικά

νησιά, μετέφερε με εικόνες και βίντεο τον

πραγματικό παλμό από την “πρώτη γραμμή”. 

Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο εκδότης,

δημοσιογράφος και πολιτικός επιστήμων,

Κώστας Βενετσάνος, που έκανε μια ιστο-

ρική αναδρομή στις μεγάλες πληθυσμιακές

μετακινήσεις που σημάδεψαν κάθε εποχή,

από τη μυθολογία και τα αρχαία χρόνια,

μέχρι τον προηγούμενο αιώνα. “Προέχει η
ανθρωπιστική πλευρά της υπόθεσης”, είπε

και συμπλήρωσε: “Η μετανάστευση έχει και
την πλευρά της πολιτισμικής σύγκρουσης
και εθνικής αλλοίωσης, που στην πραγματι-
κότητα υποκρύπτει γεωπολιτική στόχευση”.
Τόνισε επανειλημμένα ότι η σημερινή κρίση

δεν ήταν μια απρόβλεπτη συνέπεια, αλλά

μια “σκοπούμενη ενέργεια”, χάριν της παγ-

κοσμιοποίησης. Περαιτέρω, πρότεινε να δι-

δαχθούν οι διαμένοντες εντός συνόρων την

ελληνική γλώσσα και να παρακολουθούν τα

παιδιά την ελληνική διδακτέα σχολική ύλη.

Για να αποφευχθεί η γκετοποίηση που οδη-

γεί στο μίσος, την τρομοκρατία και την εγ-

κληματικότητα, επιβάλλεται να διασπαρούν

αναλογικά σε όλους τους Δήμους. Η δε κα-

τανομή τους στα κράτη να γίνει ανάλογα με

την ευθύνη τους στο πρόβλημα, την οικονο-

μική τους δυνατότητα, την έκταση και τον

πληθυσμό τους και την πολιτιστική και θρη-

σκευτική συγγένεια. 

Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Ζήτημα 
Nομικοί, διεθνολόγοι, επαγγελματίες υγείας και εθελοντές  κατέθεσαν την εμπειρία και τις απόψεις τους

Ημερίδα της “Δημοτικής Βούλησης” Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Τις αθέατες πλευρές του πρωτοφανούς μεταναστευτικού και προσφυγικού προ-

βλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα φώτισε η ημερίδα που διοργάνωσε σε κεν-

τρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η “Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης” την Κυριακή 10 Απριλίου 2016. 

Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικοί, διεθνολόγοι, επαγγελματίες

της υγείας, αλλά και εθελοντές της “πρώτης γραμμής” στη διάσωση των προσφύ-

γων και μεταναστών κατέθεσαν την εμπειρία και τις απόψεις τους για το φαινό-

μενο, ενώ παράλληλα έθεσαν στη δημόσια συζήτηση ψηφίδες για μια

ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική αντιμετώπισης, που σήμερα δυστυχώς

απουσιάζει, με σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας.
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