
«Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας
εστίν» Πλούταρχος1

Λέγαμε, στο προηγούμενο φύλλο (φ.936/21-5-16),

πόσα ήσαν τα δάνεια, πόσα απ’ αυτά φτάσανε στα δη-

μόσια ταμεία, πού πήγαν τα δάνεια – πως διετέθησαν

– και πως μας κατέστησαν δανείων υποτελείς, πριν καν

ανακτήσουμε την ελευθερία μας με τον ηρωικό ξεση-

κωμό του 1821, στην ύπουλη και πονηρή Αλβιώνα και

ευνοήτως, του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, ώστε,

τελικά, να «πτωχεύσουμε» το 1893

και να τεθούμε υπό τον Διεθνή Οικο-

νομικό Έλεγχο (ΔΟΕ), από τον οποίο

απεμπλακήκαμε το 1987! Φρέσκα

πράγματα δηλαδή, για να μεθοδευτεί

η νέα εξάρτησή μας, με τα μνημόνια

των «σοσιαλιστών του ΠΑΣΟΚ, των

Παπανδρέου - Βενιζέλου, των νεο-φι-

λελεύθερων της Ν.Δ. των Σαμαρά –

Μητσοτάκηδων και τέλως(;) της αρι-

στερο-δέξιας Κυβέρνησης Τσίπρα –

Καμμένου των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που μας παρέδωσαν ξανά

για να τεθούμε υπό την επιτροπεία του ΔΝΤ και της

Ε.Ε.

Όλο το πολιτικό σύστημα δηλαδή, ΕΚΤΟΣ του Κομμου-

νιστικού Κόμματος που ζει όμως στο φαντασιακό

κόσμο του, της επαναστατικής κοινωνικής ανατροπής

από το συρρικνωμένο αριθμητικά και εξασθενημένο οι-

κονομικά προλεταριάτο και λοιπών δυνάμεων, που δεν

τις προσελκύει. 

Εκτός, ακόμη, από τους υπερ-εθνικιστές της «Χρυσής

Αυγής» με ακραίες χουντο-ρατσιστικές και ναζίζουσες,

ιδεοληψίες, που λένε ωραία πράγματα στη Βουλή, με

άσχημο και αποκρουστικό τρόπο και δράση. 

Εκτός, ακόμη, από τις εκτός Βουλής δυνάμεις της

ΛΑ.Ε. των Π. Λαφαζάνη και λοιπών συνεπών προσωπι-

κοτήτων της αριστεράς,  του ΕΠΑΜ του Δ. Καζάκη, της

«Πλεύσης Ελευθερίας», της Ζωής Κωνσταντοπούλου,

και άλλες συνεπείς κινήσεις και  προσωπικότητες.

Λαός αγανακτισμένος, απογοητευμένος

και σαστισμένος
Αλλά αυτό το πολιτικό σύστημα, ποιά ανταπόκριση, τι

αντιστοιχία έχει στην κοινωνική βάση; Στον λαό· τυ-

πικά, στο εκλογικό σώμα, με βάση τις τελευταίες εκλο-

γές, του περασμένου Σεπτέμβρη, με όλα τα εκβιαστικά

διλήμματα και τις ψεύτικες υποσχέσεις και με άρνηση 
Συνέχεια στη σελ. 2
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

ψήφου από το 46% δηλ. ένας σχεδόν στους δύο ψηφο-

φόρους, οι δυνάμεις καταμετρήθηκαν ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ 35,46%, Ν.Δ. 28,09%, Χ.Α. 6,99%, ΠΑΣΟΚ

6,29%, ΚΚΕ 5,55%, ΠΟΤΑΜΙ 4,09%, ΑΝΕΛ 3,69%,

ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. 3,44%, ΛΑΕ 2,86%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,85%,

ΕΠΑΜ 0,77%, Λοιποί 1,47%.

Δηλαδή οι μνημονιακές ευρωτελείς2 και ευρωμανείς δυ-

νάμεις έλαβαν 81% (ουσιαστικά, κάτω απο 50%), ενώ οι

αντιμνημονιακές και οι καθοιονδήποτε τρόπο αντιστεκό-

μενες, ενεργά ή παθητικά, «συγγενείς» πλην κατακερ-

ματισμένες ή εχθρικές (αφορά μόνο τη Χ.Α.) εντός ή

εκτός Βουλής, συσσπείρωσαν μόνο το 19%! Αυτό απο-

τελεί κραυγαλέα αντίφαση με το 63% του, προ διμήνου,

δημοψηφίσματος.

Να σημειώσουμε ότι ο πολυμερισμός των ευρωτελών

και των ευρωλατρών λειτούργησε ενισχυτικά για τις δυ-

νάμεις αυτές, γιατί οι επίπλαστες ή διαβαθμιστικές ή

προσωπικές αντιθέσεις τους ενίσχυσαν τη συσπείρωση

και τη συμμετοχή των οπαδών τους. (Μην ηττηθούμε και
«ξανάρθει η δεξιά» κι απ’ την άλλη να κλείσουν γρήγορα
την «αριστερή παρένθεση»!).

Αντιθέτως ο κατακερματισμός των εθνοκεντρικών και

πατριωτικών αντιμνημονιακών και αντιστασιακών δυνά-

μεων είχε αποθαρρυντικές, φυγόκεντρες, αποσυσπει-

ρωτικές και γενικά αρνητικές επιπτώσεις και ως προς τη

συμμετοχή και ως προς την επιλογή. 

Αυτό επιβάλλεται να γίνει «μάθημα» στις πατριωτικές και

κοινωνιστικές πολιτικές δυνάμεις, ώστε να επιδιώκουν ει-

λικρινά και σθεναρά τη μετωπική συσπείρωση ενάντια

στην ξενοτελή παράταξη των προσκηνυμένων στους το-

κογλύφους, στα αρπακτικά της «ιεράς συμμαχίας» του Κε-

φαλαίου, των νεόφραγγων της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. 

Και μιας και αναφέραμε παραπάνω τους «προσκηνυμέ-

νους» - στην Τρόικα – το μυαλό μας πάει συνειρμικά στο

σύνθημα του Κολοκοτρώνη, «φωτιά και τσεκούρι στους
προσκηνυμένους!» Ποιοί ήταν οι προσκυνημένοι τότε; 

Μετά την πτώση του Μεσολογγίου, της Ακρόπολης των

Αθηνών και άλλες νίκες του Ιμπραήμ, επήλθε πανικός στην

κυβέρνηση Ζαΐμη κι άρχισε φαγομάρα στους καπετανέους.

Την κατάσταση αυτή την εκμεταλεύτηκε ο Ιμπραήμ, για

να δείξει πόσο... «μεγαλόκαρδος» ήταν. Υποσχόταν

στους καπετανέους, που θα προσκυνούσαν «πράγματα

και θάματα»: Πενταετή απαλλαγή από φόρους (ασυδο-

σία), ανέγερση οικίας, χορήγηση ζευγαριού (βοειδών)

άλογο κ.α. αγαθά! (Φρατζής).

Δυστυχώς βρέθηκαν πολλοί που κιότεψαν, με πρώτο τον

Δ. Νενέκο3. Ατυχώς τον ακολούθησαν πολλοί καπετα-

νέοι που προσκύνησαν τον Ιμπραήμ.

«Οι διευκολύνσεις στους προσκυνημένους ήταν τερά-

στιες και το σχέδιο αποδείχθηκε σατανικό»4. «Ποτέ δεν
φοβήθηκα στη διάρκεια της επανάστασης λέει ο Κολο-

κοτρώνης (...) μόνο το προσκύνημα φοβήθηκα».4

Έτσι, αντιδρώντας ο «Γέρος», έκανε γενική επιστρά-

τευση στο Μοριά φοβίζοντας τους ...φοβισμένους και

τους...επιρρεπείς. 

«Φωτιά και τσεκούρι (...) Όποιο χωριό δεν γυρίσει θα κα-
ταστραφεί, αλλά όσοι επιστρέψουν (στην επαναστατη-

μένη πατρίδα) το Έθνος θα τους συγχωρέσει». 
Μα ο «Γέρος» ήταν γέρος «ψημένος» και ατόφιος. Δεν

ήταν παιδαρέλι του κομματικού ...ευρω αριστερού σω-

λήνα!

Ούτε είχε κάποια εκατομμύρια τραπεζικές καταθέσεις

και κάμποσα ακίνητα, σαν μερικούς – μερικούς.

Έτσι και τώρα! Ο λαός είναι φοβισμένος και σαστισμέ-

νος, μετά τις πολλαπλές κωλοτούμπες από δεξιά κι απ’

αριστερά, από το ’11 και δώθε, μετά το σοκ που υπέστη

και την πλύση εγκεφάλου που υφίσταται εν μέσω πολ-

λαπλών καναλιών και απαίδευτων και ανιστόρητων, κα-

λοπληρωμένων... ρεαλιστών (έτσι λέγονται τώρα οι

ραγιάδες). Είναι ακόμη απογοητευμένος από τις κοροϊ-

δίες και την έλλειψη ικανών, θαρραλέων και διορατικών

ηγετών. Αλλά είναι και αγανακτισμένος από την κατά-

σταση που βιώνει και τις μπούρδες που ακούει. 

Ο λαός περιμένει να καταλάβουν οι συνεπείς αντιμνη-

μονιακοί πολιτικοί σχηματισμοί ότι χωρίς συνένωση

ΔΕΝ γίνεται τίποτα. Δεν πείθουν· είναι αναξιόπιστοι

στις μεγάλες μάζες. Πρέπει να το καταλάβουν. 

Απαιτείται σύμπραξη και συμφωνία σε δύο, τρία, πέντε

βασικά θέματα. Τέρμα! Τα άλλα τα βρίσκουμε όταν θα

επανέλθουμε στην κανονική ρότα. Και για να επανέλ-

θουμε στην κανονική ρότα απαιτείται ν’ ανακτήσουμε

την εθνική μας ανεξαρτησία. 

Η Ελλάδα ν’ ανακτήσει τη δική της κρατική οντότητα.

Κι αυτό δεν γίνεται χωρίς απεξάρτηση από το ευρώ και

την Ευρωζώνη. Δεν ανοίγεις πολλά μέτωπα, τώρα. Ένα

μόνο. Το εθνικό νόμισμα, για να μπορέσεις ν’ ανατάξεις

την οικονομία και να καθορίζεις εσύ την οικονομική σου

πολιτική. Την παραγωγή σου, τα δημοσιονομικά σου και

την ανταγωνιστική φορολογική σου πολιτική κ.λπ κ.λπ. 

Ακολούθως απαιτείται: 

- Αναστολή πληρωμών (όχι παύση). 

- Λογιστικό έλεγχο των οφειλών της χώρας  (αυτό που

άρχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την επιτροπή αλή-

θειας) και διακανονισμό των τυχόν υπολοίπων. Τα

έχουμε πληρώσει στο πολλαπλάσιο. 

- Απαίτηση των γερμανικών οφειλών (Κατοχικών δα-

νείων και πολεμικών αποζημιώσεων). Αυτό θα έπρεπε

να βρίσκεται πρώτο θέμα στην καθημερινή ημεσήσια

διάταξη.

- Οι συμβάσεις της εξαετίας 2010-2016 ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ!

Έγιναν «με το πιστόλι στον κρόταφο», ενάντια στο Σύν-

ταγμα – που έχει παραβιαστεί κατάφορα επανειλημμένα

- και το Διεθνές Δίκαιο. Οι συμβάσεις ακόμη και στο

εσωτερικό δίκαιο πρέπει να συνάπτονται ελευθέρως, να

είναι αμφοτεροβαρείς, να μην είναι δόλιες, να είναι

πραγματοποιήσιμες, και να μην αντιβαίνουν στην καλή

πίστη... Δεν θέλω ν’ αναφερθώ άλλο στην νομική

πλευρά του θέματος, πράγμα που έχω κάνει πολλές

φορές από το 2010. Είναι δουλειά των νομικών, των δη-

μοσιολόγων, των Συνταγματολόγων. Γιατί δεν έχουν

πραγματοποιήσει ανοικτά και δημόσια συνέδρια; 

Γιατί κανένα κόμμα ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ τις συμβάσεις

του ΤΣΙΠΡΑ ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ; Έχει νομική σημασία

αυτό.

Ο Λαός βοά: 

Κάντε σοβαρή δουλειά, προτού εξαγριωθεί ο κόσμος. 

«Το αυγό του φιδιού» εκκολάπτεται όταν τα πουλιά

παύουν να πετούν! Μην κουρνιάζετε λοιπόν, σαν τις

κότες.  Όταν βγει το φίδι, θα μας φάει όλους.  

――――――
1. Πλούταρχος: (1ος αιώνας μ.Χ.) «ΗΘΙΚΑ – περί του μη δανείζε-

σαθαι».

2. Ευρωτελής: κατά το υποτελής (εκείνος που είναι υποχρεωμένος

να πληρώνει τέλη, φόρους) ευρώ + τέλος = σηκώνω (μτφ) αντέχω,

υποφέρω, βλ. Ομόριζο ταλανίζω. (ετυμολ. Λ. Γ. Μπαμπινιώτη).

3. Κολοκοτρώνης: «Απομνημονεύματα».

4. Στεφ. Τσαπάρας: «Η πολιτική Ηγεσία και οι ξένοι στη νεότερη

ιστορία της Ελλάδας». 

ΕΥΡΩτελείς  και ενάντιοι

Αλαλούμ με τα κόκκινα δάνεια Σελ. 8

Το χρονικό της αναστήλωσης των εικόνων,

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Τα μουσικά όργανα της αρχαίας Ελλά-
δας Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η προδοσία έχει όνομα Σελ. 9

Παγκόσμια πρωτιά σε Έλληνα street
art Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, Αληθολογίας
ἄρχεσθαι & Χαμαιλεοντισμού παύεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

1ο Γυμνάσιο Κορωπίου Σελ. 16

Χωροταξικές αλλαγές στα σχολεία
Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 17

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω
έργων στο Κορωπί Σελ. 18

4ο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης

στο Δήμο Μαρκοπούλου Σελ. 22

Δάσκαλοι και μαθητές πήραν ...άριστα
Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει!

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, συνεδριάζει στην

11η συνεδρίαση, τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαΐου και ώρα 7.30

με θέμα τον Απολογισμό- Ισολογισμό αποτελεσμά-

των χρήσης έους 2014 του Δήμου. 

& στις 8 μ.μ. την ίδια ημέρα & 12η συνεδρίαση για συ-

ζήτηση και λήψη απόφασης στα 25  θέματα  Ημ.Δ.

Λεπτομέρειες www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
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Ολοκληρώθηκαν, οι εργασίες εγκατάστα-

σης  συστήματος  διαχείρισης των  υπό-

γειων υδάτων της δημοτικής γεώτρησης

στη συμβολή των οδών Ζαλόγγου και Ικα-

ρίας, στο Δίλοφο Βάρης, με σκοπό την άρ-

δευση  των χώρων πρασίνου στην

παρακείμενης Πλατεία Νήσων. 

Ταυτόχρονα με το νέο σύστημα άρδευσης

της πλατείας, πραγματοποιήθηκε ανάπλαση

του πρασίνου, με  φυτεύσεις και εγκατά-

σταση  χλοοτάπητα. 

Το έργο  αφορά την πρώτη πιλοτική εφαρ-

μογή  ενός οικολογικού μοντέλου ανάπτυ-

ξης, το οποίο  βασίζεται στις αρχές της αει-

φορίας και  μειώνει δραστικά τη

κατανάλωση νερού από το δίκτυο της

ΕΥΔΑΠ για την άρδευση χώρων Πρασίνου.

Το έργο πραγματοποιήθηκε από τη Διεύ-

θυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του

Δήμου 3Β, υπό την επίβλεψη του αρμόδιου

Αντιδημάρχου, Δημοσθένη Βαμβασάκη.

Η παιδική χαρά που βρίσκεται στην Πλατεία

Νήσων, έχει επισκευαστεί και έχει λάβει την

προβλεπόμενη από το νόμο πιστοποίηση.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Aνάπλαση Πλατείας Νήσων στο Δίλοφο
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Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ταινία «X-Men: Απόκαλιψ»  και την αλη-

θινή ιστορία μιας μαθηματικής ιδιοφυΐας, στην ταινία «Ο
Άνθρωπος που Γνώριζε το Άπειρο», έως και την Τετάρτη,

1η Ιουνίου 2016.

«X-Men: Απόκαλιψ» X-Men: Apocalypse

Προβολή: 6.45 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Σίνγκερ
Από την αυγή του πολιτισμού, λατρευόταν σαν θεός. Ο Απόκαλιψ,
ο πρώτος και ισχυρότερος μεταλλαγμένος από το σύμπαν των X-
Men της Marvel, έχει συγκεντρώσει τις δυνάμεις πολλών άλλων
μεταλλαγμένων, καταλήγοντας αθάνατος και ανίκητος.  

«Ο Άνθρωπος που Γνώριζε το Άπειρο»
The Man Who Knew Infinity
Προβολή: 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Ματ Μπράουν

Το 1913 στην Ινδία, ένας 25χρονος ιδιωτικός υπάλληλος με τρο-
μακτική ευφυΐα, αποφασίζει να εμπιστευτεί το πάθος του για τα
μαθηματικά και να στείλει ένα γράμμα στον Τζ. Χ. Χάρντι, έναν
επιφανή καθηγητή μαθηματικών του πανεπιστημίου Κέιμπριτζ.  

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 Ευρώ!
ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST.

SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

«X-Men: Απόκαλιψ» - «Ο Άνθρωπος που Γνώριζε το Άπειρο»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»   

Τα ΚΑΠΗ  Κορωπίου 

υποδέχονται το Καλοκαίρι

Εορταστική εκδήλωση διοργανώνει το ΚΑΠΗ του Δήμου

Κρωπίας - ΝΠΔΔ Σφηττός το Σάββατο 28 Μαΐου 2016,

στις 19:30, στο αμφιθέατρο του Δήμου. 

Συμμετέχουν, οι ομάδες χορού των ΚΑΠΗ Κέντρου Κο-

ρωπίου και Κιτσίου και οι χορωδίες του ΚΑΠΗ, κέντρου

Κορωπίου, Κιτσίου και Αγίας Μαρίνας. 

Την εκδήλωση θα υποστηρίξουν ο τενόρος του Εθνικού

Ωδείου Αγίας Παρασκευής Βασίλειος Νικολόπουλος και

θα τον συνοδεύσει ο πιανίστας Μάριος Καζάς.

Πολιτιστική Ανοιξη 2016

στο Δήμο Παλλήνης 

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση

συνεχίζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με παρου-

σίαση  στα πολιτιστικά προγράμματα με την μορφή

εργαστηρίων τέχνης. 

Συγκεκριμένα:

Κυριακή  05/06  – 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 

19.00-22.00: «22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλ-

λήνης»

Τμήματα Παραδοσιακών Χορών Δημοτικής Ενότητας

Παλλήνης

Πέμπτη & Παρασκευή 9-10/06– Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα   

20.30 – Θεατρική Παράσταση “ ΠΛΟΥΤΟΣ”  του Αρι-

στοφάνη σε σκηνοθεσία Βασίλη Αναστασιάδη 

Ομάδα Ενηλίκων& Ομάδα Εφήβων– Θεατρικά Εργα-

στήρια Δ.Ε. Παλλήνης       

art athina

Η 21η Art-Athina – Διεθνής Συνάντηση Σύγχρονης

Τέχνης εξελίσσεται από τις 26 ως τις 29 Μαΐου. Το

σημαντικότερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στη χώρα

θεσμοθέτησε και καθιέρωσε το 1993 ο Πανελλήνιος

Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ).

Πυρήνα της έκθεσης αποτελούν οι συµµετέχουσες

ελληνικές και ξένες αίθουσες τέχνης, οι οποίες ση-

ματοδοτούν µε την παρουσία τους το καλλιτεχνικό

αποτύπωμα της εποχής µας, προβάλλοντας στο

ευρύ κοινό επιλογές από τη σύγχρονη καλλιτεχνική

παραγωγή και αναδεικνύοντας τις νέες καλλιτεχνι-

κές τάσεις και προβληµατισµούς που επικρατούν

στη σύγχρονη τέχνη διεθνώς.

Η έκθεση γίνεται στο κλειστό γήπεδο Παλ. Φαλή-

ρου (TaeKwonDo), ώρες 12:00-21:00 και έχει είσοδο

8 € και μειωμένο 5€.

Σάββατο 28 Μαΐου

12:00 – 21:00 Είσοδος για το κοινό

Κυριακή 29 Μαΐου

12:00 – 21:00 Είσοδος για το κοινό

“Ερμοκράτης Έρμωνος

ο Συρακόσιος: 

Λογοκράτης ή Λογοκόπος”
Είναι το θέμα της διάλεξης, που θα παρουσιάσει ο

καθηγητής φιλόλογος Πέτρος Ιωαννίδης, την Τρίτη

31.5.16, στις 7.30 μ.μ. στην Πολιτιστική Εταιρεία

“Παλαίχθων” (Παλλάδος 24-26, Αθήνα, Ψυρρή).

Τριήμερη Εκδρομή 

Ναύπακτο - Νησιά Τριζόνια

O EΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΒΟΥΛΑΣ διοργανώνει τριήμερη εκδρομή τού ΑΓ.

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 18-19-20 Ιουνίου στη Ναύπακτο-

Νησιά Τριζόνια. Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο τις

Ναυπάκτου πάνω στη θάλασσα. Τιμή συμμετοχής

135 ευρώ. Στη τιμή συμπεριλαμβάνετε μεταφορά,

διαμονή και ημιδιατροφή. 

Πληροφορίες (πολιτιστικό τμήμα) Κυριάκος Αμπα-

τζόγλου 6937120050.

15o Φεστιβάλ Χορού  

«Επανεκκίνηση» 

Το Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογρά-

φων γίνεται 15 ετών και επιστρέφει ανανεωμένο με κεν-

τρικό σύνθημά του: «Επανεκκίνηση»!
Με 42 συμμετοχές στην Αθήνα, οι Έλληνες χορογράφοι

δηλώνουν δυναμικό παρών στα πολιτιστικά δρώμενα της

χώρας, με φαντασία, δημιουργικότητα και ελπίδα για το

μέλλον, και προσκαλούν στη μεγάλη γιορτή του σύγχρο-

νου ελληνικού χορού: 1 – 14 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης

Κακογιάννης στην Αθήνα.

Στο 15ο Φεστιβάλ Χορού οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία,

με ενιαίο εισιτήριο ημέρας (10 ευρώ), να παρακολουθή-

σουν σειρά από σύντομες, αντιπροσωπευτικές δημιουρ-

γίες (διάρκειας 10΄- 40΄) με την υπογραφή των πιο

δραστήριων, ταλαντούχων νέων, αλλά και παλιότερων κα-

ταξιωμένων χορογράφων.  

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21.00 | Εισιτήρια: - Γενική

είσοδος: 10 ευρώ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του Ιδρύματος

Αγορά με πιστωτική κάρτα: 210 3418579

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΠHΓΕΣ  ΚΡΥΑΣ 
Ο εξωραϊστικός Σύλλογος του οικισμού Αγ. Γεωργίου

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου οργανώνει Μονοήμερη Εκ-

δρομή που συνδυάζει ευχάριστα βουνό και θάλασσα,

με προορισμό την όμορφη πόλη της Λειβαδιάς -Όσιο

Λουκά -Αντίκυρα την Κυριακή 12 Ιουνίου, από το γρα-

φείο του συλλόγου στις 7  π.μ.,

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ το άτομο.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Για κρατήσεις θέσεων:  6937617105

“Η ενάλια αρχαιολογική έρευνα

στο Νότιο Ευβοϊκό

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, ορ-

γανώνουν τη διάλεξη με θέμα «Η ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ (2006-2016),
ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗ-
ΤΑΣ», που θα δοθεί στο χώρο του Μουσείου Μαραθω-

νίου Δρόμου, Λεωφ. Μαραθώνος & 25ης Μαρτίου στον

Μαραθώνα, την Κυριακή 29 Μαΐου 2016 και ώρα 11 π.μ.

«Ο Νότιος Ευβοϊκός, αποτέλεσε από την 3η χιλιετία π.Χ.

και για πολλούς αιώνες, ένα στρατηγικό δίαυλο επικοινω-

νίας και μεταφοράς ανθρώπων, προϊόντων και ιδεών. Η

ανέλκυση του «έφηβου του Μαραθώνα», το 1952 πυροδό-

τησε τη διενέργεια υποβρυχίων αρχαιολογικών ερευνών. 

Την επιτυχώς εξελισσόμενη αυτή έρευνα καθώς και τις

προοπτικές επίσκεψης των ναυαγίων θα παρουσιάσει, ο

Δρ. Γεώργιος Κουτσουφλάκης, Αρχαιολόγος, Τμηματάρ-

χης Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Ερευ-

νών, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. 
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Εκδρομή, στο Αμφιαράειο

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εκδρομή, την Κυ-

ριακή 5 Ιουνίου, στο Αμφιαράειο, τον ιερό χώρο και

μαντείο που ήταν αφιερωμένο στον μυθικό ήρωα Αμ-

φιάραο και βρίσκεται στο λόφο πάνω από την παρα-

λία του Ωρωπού, θα επισκεφθούν και θα ξεναγηθούν,

με την ευκαιρία  της Ημέρας του Περιβάλλοντος,

κατά την οποία η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώ-

ρους είναι ελεύθερη. 

Μετά από την ξενάγηση θα ακολουθήσει εύκολη προ-

αιρετική πεζοπορία 1.30ώρα για το Ωρωπό, όπου θα

μείνουμε για μπάνιο και φαγητό 

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με πούλμαν.

8.30πμ Το πούλμαν θα αναχωρήσει από την Πλατεία

της Βούλας μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη.

10.30πμ περίπου  θα φθάσουμε στο Αμφιαράειο 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Γιώργος Σούλτος  6906468807

Γνωριμία με τον πηλό!

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού οργανώνει

εκδήλωση με θέμα: Γνωριμία με τον πηλό  και την

ιστορία της κεραμικής τέχνης, το Σάββατο 28 Μαΐου,

ώρα 6μ.μ. στο ΕΚ&Π, Αντωνίου Κιμπιζή 5 Κορωπί.

Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενες/οι  να μάθουν την

ιστορική εξέλιξη της κεραμικής, να εκφραστούν  δη-

μιουργικά, να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή  με

τον πηλό, τις τεχνικές, τα εργαλεία  και  τα υλικά, να

ζήσουν για λίγο την μαγεία του εργαστηρίου, να μυη-

θούν στα μυστικά της κεραμικής από την πολύχρονη

εμπειρία της κεραμίστριας Αγγελικής Τσεβά.

“Φρυκτωρία”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την Πέμπτη 2 Iουνίου 2016  στην  παρουσίαση

της Ποιητικής Συλλογής “Φρυκτωρία” της  Βλάζια

Φαειδά, με ομιλητή τον φιλόλογο - λογοτέχνη

Σταύρο Σταύρου.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS” Λεωφ.

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.30 μμ. 
Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται καφές,

τσάϊ ή αναψυκτικά.

«Η σπουδαιότητα του μαθήματος

των Θρησκευτικών»

Η Ένωση Πολιτών Βούλας προσκαλεί σε εκδήλωση με

θέμα: «Η σπουδαιότητα του μαθήματος των Θρησκευ-
τικών», την Kυριακή, 5/6/2016, Ώρα 7 μ.μ., στην

«ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου 3Β), Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα

Ομιλητές:

- Κωνσταντίνος Αλατόπουλος, καθηγητής Παιδαγω-

γικών (η σπουδαιότητα από πλευράς παιδαγωγικής)

- πατήρ Σταμάτης Σκλήρης, θεολόγος και ιατρός (η

σπουδαιότητα από πλευράς εκκλησιαστικής).

Συναυλία των Omniah και

High Voltage 

Συναυλία από τα μουσικά συγκροτήματα Omniah και

High Voltage θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο, 28

Μαΐου, στις 8μ.μ. στον χώρο του κάμπινγκ Βούλας

στα πλαίσια της μηχανοκίνητης διαδρομής που θα ξε-

κινήσει από τη Βούλα για να φθάσει μέχρι το Γιβραλ-

τάρ, μεταφέροντας μ’ αυτόν τον τρόπο μήνυμα

ειρήνης από τη μία άκρη της Ευρώπης μέχρι την

άλλη. 

Τα δύο συγκροτήματα που θα προσφέρουν ένα μο-

ναδικό, τρίωρο, μουσικό πρόγραμμα:
Oι Omniah ιδρύθηκαν πριν από 3 χρόνια και είναι μια

μπάντα που δεν αποδέχεται τις ταμπέλες. Βρίσκονται σε

αιώνιο φλερτ με το γκρουβ, γράφουν δικά τους τραγούδια,

φημίζονται για την ιδιαιτερότητα τους στο να «διασκευά-

ζουν» τραγούδια ξένων και εγχώριων καλλιτεχνών, τα

οποία δεν είχατε φανταστεί ποτέ ότι χορεύονται!

http://www.youtube.com/watch?v=3SUwYR3k2VI 

Οι High Voltage είναι μια τετραμελής μπάντα, με πολλές

μουσικές επιρροές. Τα live τους χαρακτηρίζονται από πολύ

χορό, αφού το πρόγραμμα τους είναι μία σύγχρονη playlist

ενός αξέχαστου party, που όλοι θα θυμόμαστε!

https://www.youtube.com/watch?v=62YSd8Y3Tew

Θα είναι μια βραδιά που θα συνδυάζει το θέαμα που θα

προσφέρουν οι μοτοσικλέτες και τη διασκέδαση που θα

προσφέρουν τα συγκροτήματα δίπλα στο κύμα στην παρα-

λία της Βούλας.

Περιήγηση – παρακολούθηση

μιας «ζωντανής» ανασκαφής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, το Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ιστο-

ρίας και Αρχαιολογίας) και ο Σύλλογος Φίλων του Αρχαι-

ολογικού Μουσείου Μαραθώνα, στο πλαίσιο του φετινού

εορτασμού των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών οργα-

νώνει περιήγηση – παρακολούθηση μιας «ζωντανής»

ανασκαφής την ώρα εργασίας αρχαιολόγων και φοιτητών

στον αρχαιολογικό χώρο στο Πλάσι Μαραθώνα, που θα

πραγματοποιηθεί το Σαββατο 28 Μαΐου 2016 και ώρα

12.00 – 14:00 μ.μ.

Θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στις αρχαιότητες που

έχουν αποκαλυφθεί στη θέση Πλάσι του Μαραθώνα, από

τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθ. Νάγια Πολυ-

χρονάκου-Σγουρίτσα, Πάνο Βαλαβάνη, Γιάννη Παπαδάτο

και Γιώργο Βαβουρανάκη.

Ως σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων και αφετηρία

της περιήγησης ορίζεται η συμβολή της λεωφόρου Ποσει-

δώνος με την οδό Μάχης Μαραθώνος πλησίον της εισό-

δου στον αρχαιολογικό χώρο, επί του παραλιακού δρόμου

Μαραθώνα (από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονος) και

ώρα 11:30 π.μ.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα

Μονοήμερη Κρουαζιέρα οργανώνει το Εθνικό Κέν-

τρο Υποθαλάσιας Προστασίας, την Κυριακή 5 Ιου-

νίου, για Υδρα - Πόρο - Αίγινα.

Εκκίνηση από Παλ Φάληρο, ώρα 8 π.μ.

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950 κα Βακαλέλη &

6942429244
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Διασταυρούμενα πυρά από

Δόγκα και Κωνσταντέλλο

Για ένα τόσο σοβαρό, για την πόλη, θέμα όπως τα 124

στρέμματα στο Πανόραμα Βούλας, όσο περισσότερες

ενέργειες γίνονται, από όποιους και αν γίνονται - προς

την ίδια κατεύθυνση - έπρεπε να είναι καλοδεχούμενες. 

Στην ένσταση όμως των Δόγκα, Κιούκη, Δαβάκη, Θανό-

πουλου, ο δήμαρχος, πέραν της κοινοποίησης των ενερ-

γειών του Δήμου για τα 124 στρέμματα, έκανε ευθεία

επίθεση κατά του Δημ. Δόγκα, γράφοντας: «Στο δελτίο
τύπου αναφέρει την παρέμβαση που έκανε ο ίδιος από
κοινού με άλλους δημοτικούς συμβούλους, ενώ σκοπίμως
αποκρύπτει τις ενέργειες του Δήμου για το ίδιο θέμα αφή-
νοντας έτσι να εννοηθεί ότι υπάρχει αδράνεια από τη Δη-
μοτική Αρχή»...
Και παρακάτω: «Για όλες τις ενέργειες του Δήμου, ο κ.
Δόγκας ήταν ενήμερος αφού είχε πραγματοποιηθεί, την
ίδια μέρα (13 Μαΐου), σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρ-
χου παρουσία των περισσοτέρων πολιτικών αρχηγών των
παρατάξεων  του δημοτικού συμβουλίου, οι οποίοι ενημε-
ρώθηκαν για τις ενέργειες του Δήμου και για τις εξελίξεις
σχετικά με το θέμα. Παρά το γεγονός αυτό, ο ίδιος απο-
φάσισε να ασκήσει «επαναστατική γυμναστική» και να
προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί με παιδαριώδη και ανεύ-
θυνο τρόπο ένα τόσο σοβαρό θέμα, αγνοώντας τους αγώ-
νες πολλών ετών από πολλούς ανθρώπους και φορείς της
περιοχής». 

Μια οφειλόμενη απάντηση

Στα γραφόμενα του δημάρχου απαντά ο Δημοσθένης

Δόγκας με δελτίo τύπου επίσης, όπου σημειώνει: 

«Χαιρετίζουμε τη δημοσιοποίηση των κινήσεων της δη-
μοτικής αρχής, η οποία σχετίζεται με την αμφισβήτηση
του δασικού χαρακτήρα των 124 στρεμμάτων στο Πανό-
ραμα Βούλας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, καθώς η ανακοί-
νωση της “Δημοτικής Βούλησης” και του Δημοσθένη
Δόγκα αποτέλεσε το κίνητρο ώστε να ενημερωθούν οι
δημότες από τη Δημοτική Αρχή για το επίμαχο θέμα. 
Αυτό για εμάς σημαίνει εποικοδομητική αντιπολίτευση και
συμβολή στο δημοτικό γίγνεσθαι, μακριά από τη στείρα
μικροπολιτική της καταγγελίας, των ύβρεων και της κα-
ταδίκης κάθε αντικειμενικά σωστής πράξης. 
Είναι ευνόητο στον καθένα ότι μια δημοτική παράταξη της
αντιπολίτευσης, όπως η Δημοτική Βούληση, ενημερώνει
τους δημότες για τα θέματα που αφορούν τους δημότες
με την οπτική γωνία που θεωρεί ότι είναι η πρέπουσα για
το συμφέρον του δήμου και των δημοτών και αντίστοιχα
δεν μιλά εξ ονόματος τρίτων. Μια δημοτική παράταξη λοι-
πόν δεν μιλά εξ ονόματος της Διοίκησης ενός Δήμου, που
έχει τις δικές της πολιτικές θέσεις, που παίρνει τις δικές
της πρωτοβουλίες».
...

Είναι όμως απορίας άξιον: 
Για ποιο λόγο άραγε το Γραφείο Δημάρχου περίμενε την
ανακοίνωση της Δημοτικής Βούλησης για να προχωρήσει
στην ενημέρωση των συμπολιτών μας για ένα θέμα τόσο
σοβαρό; Γινόμαστε μία ακόμη φορά “στο ίδιο έργο θεα-
τές”, καθώς η δημοτική αρχή, όπως έγινε με την υπόθεση
της Υδρούσας, αλλά και με την πώληση του Αστέρα, μόνο
μετά τις ανακοινώσεις της Δημοτικής Βούλησης κινητο-
ποιείται».
...Έχετε την ύψιστη ευθύνη έναντι των συμπολιτών μας
να διαχειριστείτε το δημόσιο συμφέρον. Αν οι προηγού-
μενες διοικήσεις του Δήμου Βούλας, στέλεχος των
οποίων ήταν ο σημερινός Δήμαρχος, έπρατταν τα δέοντα
την σωστή στιγμή, δεν θα βρισκόμασταν προ διεκδική-
σεων σε παραλιακά οικόπεδα (υπόθεση ΜΕΕΚΒ) με δίκες
ερήμην, ούτε θα υπήρχαν κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας στο
δάσος των 124 στρεμμάτων του Πανοράματος». 

Ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

Εν όψει των ενστάσεων ενδιαφερομένων για τα καταγε-

γραμμένα ακίνητα στο Κτηματολόγιο του Δήμου 3Β, “πό-

λεμος” έχει ξεσπάσει για τα 124 στέμματα που βρίσκονται

εκτός σχεδίου στη Βούλα και έχει χυθεί πολύ μελάνι, αλλά

έχουν γίνει και μεγάλοι αγώνες για να διατηρήσουν το δα-

σικό τους χαρακτήρα.

Επειδή πολλά ακούγονται για ιδιοκτησίες που δήλωσαν ακί-

νητα στην περιοχή αυτή, ο δημοτικός σύμβουλος, επικεφα-

λής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας

κατέθεσε ερώτηση προ ημερησίας στη συνεδρίαση της

16.5.16, επισημαίνοντας τον επείγοντα χαρακτήρα που

έχει η ανάληψη πρωτοβουλιών απο το Δήμο, ώστε να μη

δημιουργηθούν τετελεσμένα που θα πλήξουν τον χαρα-

κτήρα της περιοχής.  

Παράλληλα είχε καταθέσει παρέμβαση στο Δασαρχείο για

τη δασική έκταση των 124 στρεμμάτων του Πανοράματος

Βούλας. 

Επίσης 14 Μαΐου 2016 οι δημοτικοί σύμβουλοι, Δημοσθέ-

νης Δόγκας, Δημήτρης  Κιούκης, Δημήτρης Δαβάκης και

ο τέως δημοτικός σύμβουλος  Πέτρος Θανόπουλος, υπέ-

βαλαν γραπτώς ένσταση προς το Δασαρχείο Πειραιά με

την οποία επισημαίνουν απευθυνόμενοι στον Δασάρχη τα

εξής:

“Σας παρακαλούμε να παρέμβετε ενιστάμενος κατά του το-
πογραφικού διαγράμματος με κλίμακα 1:1000 και κατά του
υπάρχοντος κτηματολογικού πίνακα και κτηματολογικού
διαγράμματος, ώστε να αποσυρθεί το παραπάνω ανυπό-
στατο και ανακριβές και ψευδεπίγραφο ως άνω τοπογρα-
φικό, ώστε να προστατευτεί το δάσος, το δημόσιο
συμφέρον και το περιβάλλον της περιοχής”.
Όπως τονίζουν οι υπογράφοντες την επιστολή, “είναι ολο-
φάνερο ότι η περιοχή αυτή είναι εκτός σχεδίου δασική
έκταση που ουδέποτε έχει αποβάλει τον δασικό της χαρα-
κτήρα, κατά παράβαση δε της δασικής νομοθεσίας κατα-
τμήθηκε σε μικρότερα τμήματα δάσους τα οποία
επωλήθησαν στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες ως αγροτε-
μάχια, ενώ ήταν δασική”. 
Υπενθυμίζεται ότι τα 124 στρέμματα του Πανοράματος,

μετά από πολυετή και επίμονο αγώνα προστατεύονται από:

Δύο αποφάσεις του Νομάρχη Πειραιά τα έτη 1977 και 1980,

την απόφαση 1818/1982 του Συμβουλίου της Επικρατείας,

τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθ-

μούς 1819/82, 1820/82 και 2334/87, καθώς και την πιο πρό-

σφατη ομόφωνη γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους (78/2004).

Όλη την ένσταση θα βρείτε στο www.ebdomi.com/eidiseis

Τα σχέδια οικοπεδοποίησης των 124 στεμμάτων 

στο Πανόραμα θα πέσουν στο κενό!

Ένσταση στο Δασαρχείο Πειραιά

Ο Δήμος 3Β, μας ενεχείρισε τις δικές

του ενέργειες για τα 124 στρέμματα,

όπως παρακάτω:

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

νομίμως εκπροσωπούμενος από τον

Δήμαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,

υπέβαλε εμπρόθεσμα 161 ενστάσεις

προς την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» στις 13

Μαΐου, μέσω των οποίων αιτείται:

1. Να διορθωθεί ο χαρακτηρισμός ως

ενιαίας δασικής της έκτασης των 124

στρεμμάτων στην περιοχή «Πανόραμα»

της Δημοτικής Ενότητας Βούλας του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

2. Να διαγραφούν οι εγγραφές στους

κτηματολογικούς πίνακες, στους οποί-

ους εμφαίνονται τα φυσικά αυτά πρό-

σωπα ως ιδιοκτήτες κατατετμημένων

γεωτεμαχίων, ενώ στην πραγματικό-

τητα πρόκειται για ευρύτερη ενιαία δα-

σική έκταση, που παρά το νόμο

κατατμήθηκε σε μικρότερα τμήματα δά-

σους, τα οποία παρά τις ισχύουσες δια-

τάξεις, επωλήθησαν στους φερόμενους

ιδιοκτήτες ως αγροτεμάχια

3. Να αποσυρθεί ο προσωρινός χάρτης

1:1.000, ο οποίος συνετάχθη από το

Κτηματολόγιο και στον οποίο η επίδικη

έκταση των 124 στρεμμάτων στο Πανό-

ραμα Βούλας χαρακτηρίζεται ως αγρο-

τική έκταση και να αντικατασταθεί

αυτός με τον θεωρημένο από την αρμό-

δια προς τούτο αρχή, πραγματικό

χάρτη, τον οποίο προσκόμισε ο Δήμος

ενώπιον του Κτηματολογίου, στον

οποίο η επίδικη έκταση εμφαίνεται ως

ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ- ΔΑΣΙΚΗ

ΕΚΤΑΣΗ, προκειμένου να αποφευχθεί

σωρεία μελλοντικών δικαστικών διενέ-

ξεων, και 

4. Να εγγραφεί η επίδικη έκταση υπέρ

του Δημοσίου, καθότι κατά την ανω-

τέρω Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, αυτή δεν

δύναται να αποδοθεί στον Οικοδομικό

Συνεταιρισμό Καστελλοριζίων και κατ'

επέκταση στους νυν φερόμενους ιδιο-

κτήτες.   

Παράλληλα, στις 13 Μαΐου, ο Δήμαρ-

χος, με έγγραφό του προς το Δασαρ-

χείο Πειραιά και την Διεύθυνση Δασών

της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας που

προΐσταται του Δασαρχείου Πειραιά,

ενημέρωσε για τις παράνομες εγγρα-

φές κτηματολογίου καθώς και τις τελε-

σίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και τη

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους που αποδεικνύουν το δα-

σικό χαρακτήρα της έκτασης και ζήτησε

την  παρέμβαση του Δασαρχείου και

την, από μέρους του, υποβολή συστά-

σεων για την αποκατάσταση της νομι-

μότητας. 

Το 2008, κατά το στάδιο της υποβολής

των αρχικών δηλώσεων στο υπό κατάρ-

τιση κτηματολόγιο του τότε Δήμου Βού-

λας, ο Δήμος και το Δασαρχείο

κατέθεσαν δήλωση για την περιοχή των

124 στρεμμάτων στο Πανόραμα Βού-

λας.  

Την ίδια περίοδο, υπέβαλαν δηλώσεις

ιδιοκτησίας εκατόν εξήντα ένα (161)

φυσικά πρόσωπα, ως φερόμενοι ιδιο-

κτήτες εκατόν εξήντα ενός (161) γεω-

τεμαχίων στην επίδικη περιοχή των 124

στρεμμάτων. Τα ανωτέρα φυσικά πρό-

σωπα προσκόμισαν για την κατοχύρωση

των δικαιωμάτων τους, κατά παράβαση

των αποφάσεων με αριθμό 1818/82,

1819/82, 1820/82 και 2334/1987 του

Συμβουλίου της Επικρατείας και της με

αριθμό 78/2004 Γνωμοδότησης του Νο-

μικού Συμβουλίου του Κράτους, πράξεις

αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων, αποκρύ-

πτοντας την πραγματικότητα, καθόσον

τα φερόμενα 161 γεωτεμάχια δεν απο-

τελούν σε καμία περίπτωση αγροτεμά-

χια, αλλά ενιαία δασική έκταση

επιφανείας 124 στρεμμάτων, ως άλλω-

στε προκύπτει από τις αναφερόμενες

δικαστικές αποφάσεις. 

Κατά την αρχική επεξεργασία των δη-

λώσεων και δεδομένου ότι κατατέθηκαν

για την ίδια επίμαχη έκταση δηλώσεις

από τρία διαφορετικά μέρη (Δήμος, Δα-

σαρχείο, φυσικά πρόσωπα), οι μελετη-

τές του Κτηματολογίου προέκριναν τα

φυσικά πρόσωπα καθόσον είχαν προ-

σκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας.  Το Δα-

σαρχείο Πειραιά, παρά την αρχική του

δήλωση στη φάση αυτή, δεν προσκό-

μισε τη σειρά των ανωτέρω δικαστικών

αποφάσεων σχετικά με τον χαρακτηρι-

σμό της επίμαχης περιοχής τελεσιδίκως

ως δασικής. 
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Εξαίρεση όλων των οικισμών από τους Δασικούς Χάρτες
Έπειτα από μεγάλες πιέσεις της Δημοτικής

Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής, σε συνερ-

γασία με τις Ομοσπονδίες Οικιστών, αλλά

και προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου

Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, τόσο με πα-

ρουσία στο αρμόδιο Υπουργείο όσο και με

επιστολές και επαφές, κατατέθηκε και ψη-

φίστηκε, την Κυριακή 22/05/2016,  στη

Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Επίσπευση

των Διαδικασιών Κατάρτισης, θεώρησης και

κύρωσης των Δασικών Χαρτών.»

Ειδικότερα, στο άρθρο 23 (σελίδες 452-453

του Πολυνομοσχεδίου), κατοχυρώνεται η

εξαίρεση των οικισμών από τους δασικούς

χάρτες στα πλαίσια σύνταξης αυτών. 

Όπως σημειώνει ο Δήμος, η ψήφισή του συ-

νιστά μια μεγάλη επιτυχία, καθώς τώρα δί-

νεται η δυνατότητα στο Δήμο να εξαιρέσει

τους οικισμούς από τους δασικούς χάρτες,

οριοθετώντας τους με ιώδες χρώμα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 4 του

άρθρου 23 αναφέρονται τα εξής: «Το περί-

γραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν

υπάγονται στις κατηγορίες α) και β) της πα-

ραγράφου 2 αποτυπώνονται με ιώδες

χρώμα. Με απόφαση του Υπουργού Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί

εντός μηνός, θα καθοριστούν τα κριτήρια

προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης για

τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας.

Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της ως

άνω Υπουργικής Απόφασης οι τεχνικές

υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αποτυπώνουν με

ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών

πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατη-

γορίες α) και β) της παραγράφου 2. Στις πε-

ριοχές που υφίσταται θεωρημένος δασικός

χάρτης η ως άνω εξάμηνη προθεσμία περιο-

ρίζεται στους δύο (2) μήνες.   Τα περιγράμ-

ματα των οικιστικών πυκνώσεων της

παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται

εντός της ως άνω προθεσμίας, στην

Ε.Κ.Χ.Α.  Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αμελ-

λητί στην Διεύθυνση Δασων για να εξαιρε-

θούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη

κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόμου και

στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλ-

λοντική και πολεοδομική τους διαχείριση.»   

σ.σ. Η απόφαση αυτή αγγίζει πολλούς Δή-

μους, που έχουν δασικούς οικισμούς. 

Ο Δήμος Κορωπίου, λόγω της λειτουυργίας του νέου

σχολικού συγκροτήματος στο Κίτσι, αποφάσισε τις

ανακατάξεις των ορίων στα σχολεία της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης (3ο Γυμνάσιο Κιτσίου και 2ο Λύκειο

Κιτσίου), που θα ισχύσουν με το νέο σχολικό έτος

2016-2017

Η πρόοδος των εργασιών κατασκευής του νέου υπερ-

σύχρονου σχολικού συγκροτήματος στο Κίτσι Δήμου

Κρωπίας  (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 3ο Γυμνάσιο, 2ο

Λύκειο) έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που το κα-

θιστά έτοιμο για λειτουργία στο σχολικό έτος, 2016-

2017. 

Αυτή τη σημαντική εξέλιξη οδήγησε σε συνεδριάσεις

τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας(Δ.Ε.Π),  τον Απρίλιο

και τον Μάιο του 2016 με αντικείμενο την επίλυση

των εκκρεμοτήτων λειτουργίας του και την ανάγκη

αναθεώρησης των χωροταξικών ορίων των σχολείων

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κρωπίας. 

Ύστερα από εξαντλητική διαλογική συζήτηση και εξέ-

ταση όλων των σεναρίων χωροταξικής ανακατανο-

μής προκρίθηκε το καταλληλότερο σχέδιο και

συμφωνήθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη, της Δ.Ε.Π

και του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2016

(αρ. απόφασης 133/2016).

Συγκεκριμένα η νέα χωροταξική ανακατανομή έχει

ως εξής:

1. Οι μαθητές που κατοικούν στους  οικισμούς  Αγ.

Μαρίνας & Αγ. Δημητρίου (από διασταύρωση Λεωφ.

Βάρης & Λεωφ. Αγ. Μαρίνας και προς την παραλία)

εγγράφονται στο 3ο  Γυμνάσιο Κιτσίου Κορωπίου.

2. Οι μαθητές που κατοικούν στον οικισμό Καρελλά

εγγράφονται στο 2ο Γυμνάσιο Κορωπίου.

3. Οι μαθητές που κατοικούν στους οικισμούς Κιτσίου

& Σκάρπιζας εγγράφονται στο 3ο Γυμνάσιο Κιτσίου

Κορωπίου.

4. Οι μαθητές που κατοικούν στη δυτική πλευρά της

Λεωφ.  Βασ. Κων/νου έως και την οδό Περικλέους

εγγράφονται στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου.

5. Οι μαθητές που κατοικούν στην ανατολική πλευρά

της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και από την οδό Περι-

κλέους και βορείως αυτής εγγράφονται  στο 2ο Γυ-

μνάσιο Κορωπίου.

6. Οι μαθητές που κατοικούν στη συμβολή των οδών

Δ. Παπανικολάου, Κύπρου,  Ν. Ντούνη, Αθ. Αγγελή,

και ανατολικά της Λεωφ. Βασ.Κων/νου εγγράφονται

στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου.

7. Οι απόφοιτοι του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου εγγρά-

φονται στο 1ο Λύκειο Κορωπίου καθώς επίσης και

όλοι όσοι κατοικούν στην δυτική πλευρά της Κεντρι-

κής Λεωφόρου Βασ.Κων/νου και έως την οδό Περι-

κλέους.

8. Οι απόφοιτοι του 2ου Γυμνασίου Κορωπίου εγγρά-

φονται στο 3ο Λύκειο Κορωπίου καθώς επίσης και

όλοι όσοι κατοικούν στην ανατολική πλευρά της κεν-

τρικής Λεωφ. Βασ. Κων/νου και από την οδό Περικλέ-

ους.

9. Οι απόφοιτοι του 3ου Γυμνασίου Κιτσίου Κορωπίου

εγγράφονται στο 2ο Λύκειο Κιτσίου Κορωπίου.

Aλλαγές χωροταξικών ορίων στα Σχολεία του Κορωπίου
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Η λατρεία  των Αγίων εικόνων αποτέλεσε ένα
πρόβλημα το οποίο  για πολλά χρόνια ταλάνισε
την βυζαντινή κοινωνία και γενικότερα ολόκληρη
την αυτοκρατορία.
Ένα πρόβλημα, πραγματικό  στην όλη του πολύ-
πλοκη σύνθεση, όπου σκοποί και αίτια, δώσανε
χώρο και λόγο σε έριδες και πράξεις απλές αλλά
και οδυνηρές, τόσο   για το κύρος της Εκκλησίας
όσο και για την εύρυθμη διοίκηση του κράτους.
Στην εξέλιξη οι  αντιμαχόμενες πλευρές έδωσαν
ρόλο πρωταγωνιστικό τους ΄Ισαυρους αυτοκρά-
τορες και τις  Αυγούστες, Ειρήνη την Αθηναία
και την Θεοδώρα. 
“Αυγούστα” δε  ήταν ο τίτλος εξουσίας που δι-
νόταν στην βασιλομήτορα, κατά τον χρόνο επι-
τροπείας  του ανήλικου γιού της και διαδόχου
του θρόνου.  
Η  χριστιανική πνευματικότητα εκείνη την πε-
ρίοδο, στην ακραία της έκφραση υπέκυπτε σε
ό,τι πιο ποταπό ένστικτο υπήρχε προς μια απα-
ράδεκτη παρουσία και πράξη. 
Σημαντική εις τα γεγονότα  υπήρξε η επιρροή
των βυζαντινών από το  Ισλάμ  και από τον Μω-
σαϊκό Κανόνα του Ιουδαϊσμού, όπου η απεικό-
νιση του “Ιερού” σε αυτούς είναι απαγορευμένη.
(Δευτ. 27, 15. Εξοδ.  20, 23.   κλπ.)
Ο Λέων Γ’   ο  Ίσαυρος  βασίλευσε στο Βυζάντιο
επί 24 χρόνια  (717 – 740), αναδείχτηκε  δε ως
ένας από τους μεγαλύτερους αυτοκράτορες του
Βυζαντίου, ως στρατιωτικός, διπλωμάτης, πολι-
τικός μεταρρυθμιστής και αναδιοργανωτής  του
κράτους  και  με μια ευρύτερη  απήχηση εκτίμη-
σης  στη Δυτική Ευρώπη.
Όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Λέων, το Βυζάντιο
βασανιζότανε από μια αναρχία που είχε επικρα-
τήσει μετά τον  θάνατο του Ηρακλείου.
Η  χριστιανική κοινωνία του Βυζαντίου, ήταν χω-
ρισμένη σε δυο μερίδες, θρησκευτικά φανατι-
σμένες.  Σε αυτούς που λάτρευαν τις Εικόνες,
τους Εικονολάτρες  και σε αυτούς που απλά δεν
τις ήθελαν, τους Εικονομάχους ή Εικονοκλά-
στες. 
Η αμφισβήτηση  που επικρατούσε όσον αφορά

στην ιερότητα   των Εικόνων, ερχόταν    με το αι-
τιολογικό, ότι  αυτή καθ΄ αυτή   η Εικόνα  δια της
ύλη της   δεν μπορεί να  εκφράζει την πνευματι-
κότητα,   αλλά ούτε και την ενόραση προς το
θείο,   ώστε να δικαιολογείται η όποια καταχρη-
στική προς αυτή λατρεία   από  το  λαϊκό  πλή-
θος.
Από την άλλη μεριά, οι “υπέρ” έλεγαν  ότι η Ει-
κόνα είναι χρήσιμη για την Εκκλησία,  διότι
δι΄αυτής, “το θείο γράμμα” μεταφέρεται στον
αγράμματο λαό, που δεν μπορεί να διαβάσει, για
να τον ενδυναμώσει και τον  πείσει στην αφομοί-
ωση  του ιερού,  γενικότερα δε και εν πάσει πε-
ριπτώσει, να τον κατηχήσει στον χριστιανισμό.  
Αλλά αυτό το  θείο και ιερό, το προβαλλόμενο
δια της Εικόνας και μάλιστα της  μιας και “ξέχω-
ριστής” στην αγιότητά της, σαν μέσο πνευματικό
ταυτόχρονα δε και  εργαλείο υλικό,  δεν εγένετο
από τους εναντίους αποδεκτό. Καταλογίστηκε
μάλιστα  και   σαν ανόσια υποβίβαση  του ιερού,
στο επίπεδο της οπωσδήποτε ασέβειας.  
Ακόμη  στις αντιπαραθέσεις και συζητήσεις, δεν
εξέλειπε  και ένας σκεπτικισμός στο κατά πόσο
το άγγιγμα της Εικόνας, μπορεί να αποτελέσει
τον υποτιθέμενο δίαυλο για τη διοχέτευση της
θείας χάριτος προς  συγχώρηση ή και ευεργεσία.
Σε όλα αυτή τη θεολογική  διαμάχη, έρχεται κα-
ταλυτικά  και το συμφέρον του κράτους  και γε-
νικότερα της πατρίδας, όταν  τα πολυάριθμα
μοναστήρια, παρά την μεγάλη τους κτηματική
περιουσία, δεν πληρώνουν φόρους  αλλά και
συγκεντρώνουν σε αυτά  όλους τους μάχιμους
άνδρες,  και τους ντύνουν  στο μαύρο ράσο.
Ακόμη  δε ότι η λατρεία των Εικόνων αποτε-
λούσε  εμπόδιο για την όποια δυνατή φιλική προ-
σέγγιση των αλλόθρησκων λαών, που
προσέβλεπε  στην θρησκευτική αφομοίωσή τους.   
Ο Λέων Γ’ ο Ισαυρος όταν ανεβαίνει στο θρόνο
αντιμετωπίζει την όλη έκρυθμη αυτή κατάσταση
διπλωματικά και με σύνεση δέχεται τις απόψεις
του ανώτερου κλήρου σε μακρύ διάλογο.
Ο ανώτερος κλήρος εκείνη την εποχή αντιπα-
λεύει με τα εσωτερικά δικά του προβλήματα, που

του έχουν δημιουργήσει τα μοναστήρια.  Οι μο-
ναχοί όπως γράφεται, έχουν παρεκκλίνει από
τον  σκοπό  του εξαγνισμού με σκοπό την
θέωση. Υποκύπτουν σε κοσμικούς αλλότριους
πειρασμούς, σαρκικούς κολασμούς,  ένστικτα και
απολαύσεις. «Αγέλη αργοσχόλων και φυγοπό-
νων, αλλά και επικίνδυνους για το κύρος της Εκ-
κλησίας με θλίψη του δηλώνει ο
Παπαρρηγόπουλος και μάλιστα  «όταν αυτοί
σκόπιμα συνωστίζονται στα μοναστήρια για να
αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους προς την κοι-
νωνία». 
Σε  πρώτη αντιμετώπιση  οι Εικόνες με αυτοκρα-
τορική απόφαση  απλά αναρτώνται ψηλότερα
για  να αποφεύγονται οι  άμεσοι ασπασμοί  και
οι καταχρηστικές λατρείες από το λαϊκό πλήθος.    
Το 730  όμως σε εξελικτική πορεία, με διάταγμα,
οι  Εικόνες αποσύρονται από τους ναούς  και  κα-
ταργούνται, ενώ ακόμη στα σπίτια η προσκύνησή
τους παραβλέπεται. Αλλά το “δημόσιο” εκκαθα-
ρίζεται από κάθε   εικονόφιλο λειτουργό.    
Το 741 ανεβαίνει ως συμβασιλέας  και ο γιός του
Λέοντα, Κωνσταντίνος Ε΄(741- 775 ). 
Με απόφασή του καταστρέφεται ό,τι γραφτό
στοιχείο αποβλέπει στη συναίνεση, κάθε σχετική
συζήτηση  που έχει γίνει επάνω σε αυτό το θέμα
αναιρείται.  
Το 754  στην Ιέρεια του Βοσπόρου με 338 συνο-
δικούς επισκόπους, αλλά χωρίς κανέναν Πα-
τριάρχη αποφασίζεται, ότι η Εικόνα είναι
αντίθετη με το περιεχόμενο στη χρηστική λα-
τρεία και  ότι  η ύπαρξή της θεωρείται υβριστική
για τη δόξα των αγίων. 
Οι μοναχοί  συσπειρώνονται  και αντιδρούν.  Αμ-
φισβητούν το έγκυρο αυτής της Συνόδου. 

Επανέρχομαι  με το  χρονολόγιο των γεγονότων. 
Ο Λέων Γ΄ ο Ισαυρος αρχίζει τον διωγμό κατά
των μοναχών και της καταχρηστικής λατρείας
των εικόνων. Οι μοναχοί μετακυλίουν το πρό-
βλημα σε  επίπεδο θρησκευτικού  διωγμού. Ανε-
βαίνει στον θρόνο ο  γιος του  Λέοντα, ο
Κωνσταντίνος Ε΄, ο Κοπρώνυμος, σκληρός εικο-
νομάχος.
Κοπρώνυμος είναι το παρατσούκλι που του έδω-
σαν οι εικονολάτρες για το μένος του εναντίον
των Εικόνων.
Ο Κωνσταντίνος Ε΄ παντρεύεται  την κόρη  του
Χαζάρου των Χαχάνων, την Ειρήνη. Μαζί απο-
κτούν  γιό, τον  Λέοντα Δ΄ τον επονομαζόμενο
Χάζαρο. Ο Λέων ο Χάζαρος παντρεύεται την Ει-
ρήνη την Αθηναία.  Η  Ειρήνη η Αθηναία, που
είναι εικονολάτρης, συνωμοτεί  και τυφλώνει το
γυιό της  διάδοχο βασιλιά Κωνσταντίνο Στ΄ και
γίνεται αυτή αυτοκράτειρα. Μια Ελληνίδα αυτο-
κράτειρα, η οποία εκ των πράξεών της  απόλυτα

αδίστακτη και αυταρχική,  αλλά και ανεξελεγκτη,
υπογράφει με το αρσενικό “Αυτοκράτωρ Ειρήνη”.
Αυτά για να δεθεί καλύτερα στην κατανόηση το
γενεαλογικό δέντρο της βυζαντινής αυλής. Και
τώρα πάλι στη συνέχεια των προ και κατά συμ-
βάντων και γεγονότων.  
Από τον 4ο μ.Χ. είχαν αρχίσει να εξωραΐζονται
οι ναοί με εικόνες. Από τον 5ο αιώνα περίπου αρ-
χίζει να αναπτύσσεται και να οργανώνεται η Χρι-
στιανική εκκλησία. Αλλά από τότε  ο Ευσέβιος
της Καισαρείας  την “Εικόνα” την θεωρεί  ως «ει-
δωλολατρικό στοιχείο». Ο Επιφάνειος της Κύ-
πρου,  κινείται στη ίδια θέση  προσθέτοντας ότι
«η παρουσία των Εικόνων  μολύνει την Εκκλη-
σία». Στη δυτική  Ευρώπη ο επίσκοπος Μασσα-
λίας, επιθυμεί την απομάκρυνση των Εικόνων
από τους ναούς,  ο δε  Πάπας Γρηγόριος Μεγά-
λος  γράφει  πως «κανένα ανθρώπινο δημιούρ-
γημα   δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο
λατρείας». 
Και με αυτά τα δεδομένα, η Σύνοδος  της Ιέρειας
του 754,  που   πιο πάνω αναφέρθηκε, έχει  τώρα
αποφανθεί ότι  «ο τολμών από του παρόντος κα-
τασκευάσαι Εικόνα ή προσκυνήσαι, ή στήσαι εν
εκκλησία ή εν ιδιωτικώ οίκω, ή κρύψαι, ει μεν επί-
σκοπος ή πρεσβύτερος  ή διακονος είεν καθαι-
ρείσθω,  ει δε  μονάζων ή λαϊκός
αναθεματίσθω».   
Αρχίζουν  σκληροί διωγμοί κατά των μοναχών,
κλείνονται μοναστήρια και γίνονται στρατώνες,
οι μοναχοί υποχρεώνονται να βγάλουν τα ράσα
και να φορέσουν πολιτικά,  να παντρεύονται και
να κυκλοφορούν δημόσια με γυναίκες.  Τα λεί-
ψανα των Αγίων καταστρέφονται,  αλλά και δια-
πομπεύονται  όταν  διαδίδεται πως για τον ένα
Άγιο βρήκαν  να έχει δέκα χέρια και στον άλλο
τρία κεφάλια. Κόβονται  και τα χέρια αυτών που
τολμούν να αγιογραφήσουν.  Από τις εκκλησιές
αφαιρούνται οι Αγιογραφίες  και στις θέσεις τους
μπαίνουν προκλητικά  και σχεδιάζονται, δέντρα,
ζώα, φυτά  μα και φρούτα. «Οπωροπωλείο τις
κάνανε τις εκκλησιές μας» ωρύεται ο λαός.
Αλλά το 787 η δυναμική  Ειρήνη η Αθηναία, αυ-
τοκράτειρα πλέον  συγκαλεί στη Νίκαια της Βι-
θυνίας την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, με
μεταξύ των άλλων και το  θέμα  για «την αποκα-
τάσταση της λατρείας των Εικόνων και του
ανοίγματος των Μονών».  
Αργότερα δε το 843, η Θεοδώρα  ως επίτροπος
του ανήλικου διαδόχου γιού της Μιχαήλ συγκα-
λει στην Κωνσταντινούπολη Σύνοδο με την
οποία επικυρώνεται κάθε προηγούμενη απόφαση
που αφορά την αναστήλωση των Εικόνων, και
έκτοτε ως ανάμνηση του γεγονότος θεσπίζεται
και γιορτάζεται και η «Κυριακή της Ορθοδοξίας».

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Το χρονικό της αναστήλωσης των Εικόνων

Σήμερα Κυριακή 22/5/ 2016 ψηφίζεται το 3ο Μνημόνιο από

την Ολομέλεια της Βουλής,  που κατά γενική ομολογία

είναι το πιο σκληρό,  ακόμα και από τα δυο προηγούμενα

μνημόνια  που ψηφίστηκαν κατά την περίοδο 2009-2012.

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, από την Δευτέρα τίποτα

πλέον για τους δανειολήπτες  δεν θα είναι το ίδιο, αφού

πλέον τα  ληξιπρόθεσμα χρέη (Κόκκινα η πράσινα) θα βρε-

θούν  σε «εξωτερικά χέρια». ( Funds)

Όπως καταλαβαίνετε τα τηλέφωνα έχουν σπάσει από δα-

νειολήπτες και  υπάρχουν  πολλά ερωτηματικά.

Ένα από αυτά είναι και το παρακάτω και σας το καταθέτω

προς ενημέρωση σας, αλλά περιμένοντας και απάντηση,

προκειμένου να ενημερώσουμε τους δανειολήπτες.

Σε περίπτωση λοιπόν, που ένας δανειολήπτης έχει ένα λη-

ξιπρόθεσμο χρέος 5.000 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο

σε ένα πιστωτικό ίδρυμα.

Και στο συγκεκριμένο  χρέος είχε  μια πρόταση από την

τράπεζα ή μέσω εισπρακτικής εταιρείας να αποπληρωθεί

με 24 δόσεις από 1/6/2016 με δόση 100 ευρώ μηνιαίως   και

συμφώνησε για την πληρωμή: 24x100= 2.400 ευρώ.

Ο Δανειολήπτης αφού συμφωνεί, ξεκινά  ως συνεργάσιμος

δανειολήπτης να  πληρώνει κανονικά τις δόσεις  του από

1/7/2016.

Και εδώ πλέον υπάρχουν τα εξής ερωτήματα  κ. Υπουργέ:

Εάν, το συγκεκριμένο δάνειο  από 1/1/2018  θα πουληθεί

σε ξένα Funds  ως Κόκκινο η ως  Πράσινο?

Εάν, θα πουληθεί στο ποσό που έχει παραμείνει ακόμα

προς εξόφληση  ή στο αρχικό ποσό των 5.000 ευρώ,  μείον

το ποσό αποπληρωμής από τις δόσεις που έχουν καταβλη-

θεί?

Εάν, έχετε  προβλέψει το αλαλούμ που θα επικρατήσει ή

εάν  υπάρχει απλώς η λογική: Εμείς «απλώς πουλάμε» και

ας τα ξεμπερδέψουν τα πράγματα,  δανειολήπτες και ξένα

Funds?

Με εκτίμηση

Φώτης Ν. Αλεξόπουλος

Ειδικός Γραμματέας για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή & Αγοράς.

Έχετε προβλέψει το αλαλούμ που θα επικρατήσει  με την απελευθέρωση της πώλησης των Κόκκινων Δανείων?

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  προς τον Υπουργό Οικονομίας
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Οι βολευτές...

Προεδρείο: “Καθείστε κάτου, καθείστε κάτου», «δεν
ντρέπεσαι ρε, κάτσε κάτου». 
Αμυράς: Κύριε πρόεδρε, δεν είμαστε στον καφενέ,
βρισκόμαστε στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορείτε να
απευθύνεστε με το  “ρε”.

Προεδρεύων: Μάκης Μπαλαούρας!!

σ.σ. Η πιο εξευτελιστική εικόνα του ελληνικού Κοι-

νοβουλίου!

«Διαφωνώ με την αύξηση ΦΠΑ στα νησιά, αλλά θα
ψηφίσω το πολυνομοσχέδιο για να μην κάνω το χα-
τίρι της αντιπολίτευσης και της νέας Δημοκρατίας»  

Νίκος Συρμαλένιος, βουλευτής Κυκλάδων

σ.σ. Πράγματι είχε πολύ σοβαρό λόγο να ψηφίσει

υπέρ του πολυνομοσχεδίου κα της αύξησης του ΦΠΑ

στα νησιά!!

«Θρηνώ για την Αριστερά που αναγκάζεται να ψη-
φίζει πράγματα έξω από τα πιστεύω της. Θρηνώ για
την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας. Θρηνώ για
την υποδούλωση της πατρίδας και των Ελλήνων
στους ξένους»
...«Δεν είναι τιμητικό να παραδίδουμε την δημόσια
περιουσία άμεσα ή έμμεσα σε ξένα συμφέροντα.
Πού αλλού γίνεται αυτό;»

Γιώργος Δημαράς, Οικολόγος του ΣΥΡΙΖΑ!   

σ.σ. κλαίει κι αυτός και θρηνεί, που ως εφιάλτης παρα-

δίδει τη χώρα και τους Έλληνες βορά στο  3ο Ράιχ!,

αλλά τα παραδίδει!!

Η προδοσία!!

Παρέδωσαν τη χώρα. Παρέδωσαν, τη γη της, τον

αέρα της και αυτόν τον ήλιο της ακόμα. Καταδίκασαν

τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας!

Αυτοί που κατηγορούσαν τους προηγούμενους. 

153 προδότες!!!

Και για να μη λογοδοτήσουν, και για να μην δικα-

στούν για το έγκλημα, έφτιαξαν ένα ταμείο που θα

το διαφεντεύουν οι ξένοι... τη σύσταση και λειτουρ-

γία Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το

Υπουργείο Οικονομικών, ο εκάστοτε Υπουργός και

οποιοσδήποτε άλλος θεσμικός παράγοντας δεν θα

έχει δικαίωμα να ασκήσει κανενός είδους έλεγχο σε

αυτήν την αρχή, την ΑΔΑΕ. Αυτή  θα έχει τον ολο-

κληρωτικό έλεγχο στη λήψη των εσόδων του κρά-

τους, αλλά και στον τρόπο λήψης αυτών.  Θα μπορεί

ακόμη, όταν θέλει, να αρνείται  την παροχή πληρο-

φοριών ακόμη και στον Υπουργό Οικονομικών!

Για ένα να είναι σίγουροι όλοι αυτοί. Ο Λαός θα βρει

τον τρόπο να τους τιμωρήσει!!

Οσο για τους μέχρι χτες ...μνημονιακούς, που ξαφ-

νικά ξέχασαν τις μνημονιακές τους υπογραφές, μη

γελιόμαστε υπηρέτες των ίδιων αφεντάδων είναι! 

Το χρέος της χώρας 

θα εκτοξευτεί, λέει το ΔΝΤ

Ανάλυση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους

έδωσε στη δημοσιότητα τo ΔΝΤ, λίγες ώρες πριν το

Eurogroup.

Στην έκθεσή του το Ταμείο μιλούσε για την ανάγκη

μιας εμπροσθοβαρούς και άνευ όρων ελάφρυνσης

χρέους για την Ελλάδα. 

Το ΔΝΤ στη έκθεσή του πίεζε για πιο δραστικά μέτρα,

όπως η αναδιάρθρωση του ενός τρίτου των επίσημων

δανείων στο τέλος κάθε χρονιάς ως το 2018.

Χωρίς τα μέτρα αυτά, προειδοποιούσε το ΔΝΤ, “το
χρέος της χώρας θα εκτοξευτεί από το 180% στο
250% του ΑΕΠ ως το 2060. Οι ακαθάριστες χρημα-
τοδοτικές ανάγκες (GFN) θα εκτιναχτούν στο 60%
του ΑΕΠ, τρεις φορές πάνω από το ανώτατο όριο
που διασφαλίζει την βιωσιμότητα του χρέους”.

Τόνιζε ακόμα ότι από τα μέσα του 2014 η κατάσταση

στην Ελλάδα χειροτέρεψε, ενώ υποστήρίζε πρακτικά

πως οι εκτιμήσεις των Ευρωπαίων «δεν βγαίνουν».

Επανελάμβανε ότι για να πιαστεί πλεόνασμα 3,5%

του ΑΕΠ απαιτείται «ηρωϊκή προσπάθεια» και ότι ο

«κόφτης» δεν αποτελεί αποτελεσματικό αντίδοτο

στις στέρεες μεταρρυθμίσεις. «Είναι μη ρεαλιστικό
να υποθέσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει
σε επιπλέον προσαρμογή 4,5% του ΑΕΠ για να πια-
στεί το πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ».

Τελικά, όλα αυτά τα έκανε γαργάρα και συμφώνησε

να μην ασχοληθούν με το χρέος τώρα, αλλά μετά το

2018!!! Ως τότε θα έχουν φύγει και οι μέσα και οι

έξω... Και αγνοείται και η τύχη της Ε.Ε....

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Τα μουσικά όργανα της αρχαίας Ελλάδας ήταν πάρα

πολλά και αποτελούσαν τη ζώσα φωνή στη μουσική

των προγόνων μας.

Η μουσική ήταν συνυφασμένη με το DNA των Ελλή-

νων και αυτό μάς το μαρτυρεί η παρουσία της φόρ-

μιγγας (φόρμιξ) στα χέρια του Απόλλωνα ή της

κιθάρας στα χέρια του υμνωδού Ορφέα, του γιου της

Μούσας Καλλιόπης και ιδρυτή της Μονοθεϊστικής

θρησκείας του Ορφισμού.

Δεν υπήρχε εκδήλωση των αρχαίων Ελλήνων χωρίς

μουσική και επομένως χωρίς μουσικά όργανα!!

Τα μουσικά όργανα τα χώριζαν, όπως και σήμερα σε

τρεις κατηγορίες:

α) στα πνευστά

β) στα κρουστά και

γ) στα έγχορδα

Στα πνευστά ανήκει ο αυλός που είναι ένα από τα

πανάρχαια μουσικά όργανα.

Φυσικά όλα τα όργανα είναι πανάρχαια, αφού τα

έδωσαν οι Μούσες, οι κόρες του Δία και της Μνημο-

σύνης, στους προγόνους των Ελλήνων πριν εκατον-

τάδες χιλιάδες χρόνια!

Ο αυλός ήταν συνδεδεμένος με τη λατρεία του θεού

Διονύσου και τη χρήση του τη συναντάμε σε ιδιωτι-

κές και δημόσιες τελετές, σε αγώνες, σε πομπές,

αλλά και στις τραγωδίες. Άλλα πνευστά ήταν ο δίαυ-

λος, ο πλαγίαυλος,  ο άσκαυλος - σαν τη σημερινή

τσαμπούνα -, η  μονοκάλαμος σύριγξ, που είναι πρό-

γονος του φλάουτου, η πολυκάλαμος σύριγξ, η σάλ-

πιγξ, ο κόχλος που ήταν ένα κοχύλι και το

χρησιμοποιούσαν στη μινωική λατρεία, η βυκάνη,

που την κατασκεύαζαν από κέρατο ζώου κ.ά.

Από τα κρουστά σπουδαιότερα ήταν το τύμπανο, που

μοιάζει με το ταμπούρλο, το ρόπτρον, το γνωστό μας

ντέφι, που σήμερα νομίζουν ότι είναι «τουρκικό» όρ-

γανο, ενώ είναι πανάρχαιο όργανο, που το χρησιμο-

ποιούσαν οι Κορύβαντες στις τελετές τους, όπως

αναφέρει ο Πλούταρχος και το ρόπτρον το χρησιμο-

ποιούσαν και οι Κάβειροι στο χορό της «ευγονίας».

Άλλο όργανο ήταν τα κρόταλα, που κρατιούνταν ανά

ζεύγη και κρούονταν ρυθμικά με τα δάχτυλα (αυτά

μιμήθηκαν οι Ισπανοί και έφτιαξαν τις καστανιέτες).

Τα πανάρχαια μινωικά μουσικά όργανα, τα κύμβαλα,

τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται σε πολλούς ανα-

τολίτικους χορούς και αποτελούνται από δύο κοί-

λους ημισφαιρικούς μεταλλικούς δίσκους 5 ή 18

εκατοστών και τα μεν μικρά έμπαιναν στα δάχτυλα

με δερμάτινες θηλιές, ενώ τα μεγαλύτερα ενώνον-

ταν με αλυσίδα και συνόδευαν τελετές της Κυβέλης

και του Διονύσου.

Το «σείστρον», το οποίο αποτελείτο από ξύλο ή μέ-

ταλλο, που συνέδεε σε σχηματισμό κελύφη, από σα-

λιγκάρια ή από μικρά ηχογόνα αντικείμενα.

Το «χαλκεόφωνο», η ψιθύρα και οι μουσικοί κώδω-

νες. 

Στα έγχορδα ανήκαν το εξάχορδον του Πυθαγόρα, η

λύρα, η επτάχορδη λύρα του Ερμή, η οκτάχορδη

λύρα, η διονυσιακή βάρβιτος, που έμοιαζε με λύρα

και την έφτιαχναν από όστρακο χελώνας, η κιθάρα

του Απόλλωνα, η ομηρική φόρμιγξ, η κιθάρα του

Ορφέα, η τρίχορδη πανδούρα και πολλές άρπες.

Όλα τα σύγχρονα όργανα, είναι αντιγραψές από τα

αρχαία ελληνικά!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τα μουσικά όργανα της αρχαίας Ελλάδας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Εχθές, ήθελα να πάρω μια

βεβαίωση από το ΙΚΑ.

Ψάχνω λίγο τι χρειάζεται

για να την πάρω, βρίσκω ότι

γίνεται πλέον και online! Και

λέω, έλα μωρή ΙΚΑ τρέλανέ

μας, έλα μωρή Σίλικον

Βάλεϊ του Ελληνικού Δημο-

σίου!

Πάω να κάνω sign up, βάζω,

πέντε - έξι σελίδες στοιχεία

και φτάνω γεμάτος αγωνία

στην σελίδα με τίτλο: “Επι-
τυχής Δημιουργία Αιτήμα-
τος” και νιώθω όμορφα

αλλά ταυτόχρονα μια αί-

σθηση καταπάτησης των

παιδικών μας χρόνων, μια

απότομη ενηλικίωση, μια

συνειδητοποίηση ότι όλα

έχουν γίνει πια κομπιούτερ,

μέχρι που διαβάζω την κα-

τάληξη της “Επιτυχούς Δη-
μιουργίας Αιτήματος”, που

είναι ΌΤΙ ΠΙΟ ΙΚΑ ΕΧΩ ΔΕΙ

ΠΟΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ! Λέει

με λίγα λόγια ότι η ολοκλή-

ρωση του sign up στις ηλε-

κτρονικές υπηρεσίες του

ΙΚΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑ-

ΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΩΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ!... Και ξα-

νάρθα στα ίσια μου, βρήκα

ξανά την πίστη μου στην αν-

θρωπότητα ολόκληρη που

το μεγαλύτερό της επί-

τευγμα είναι το ελληνικό

ΙΚΑ, και αυτό πριν το αμφι-

σβητήσετε σκεφτείτε το

καλά. 

Όλα καλά λοιπόν, κι όλα

στη θέση τους και πάω σή-

μερα στο ΙΚΑ της καρδιάς

μας και της γειτονιάς μας

αυτοπροσώπως και όχι αυτά

τα φλώρικα τα online, που

μου μάθατε. 

Και είναι εκεί ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΑΡΑ τεράστιος έρωτας,

βυθισμένος στην καρέκλα,

από αυτούς που όταν τους

ρωτάς κάτι, πριν τελειώσεις

την ερώτηση ξεφυσάνε και

μετά σου λένε κάτι τύπου

“και τι να κάνω εγώ τώρα;
δεν γίνεται αυτό που μου

λέτε”. Και του λέω, “έλα
μωρέ, αφού γίνεται” και μου

λέει, “αφού δεν έχεις το
τάδε χαρτί” και του λέω με

νάζι· “αν το βρω και τους πω
να μου το στείλουν σε ένα
email”; Και μου λέει “αγόρι
μου, τι email; μην με μπλέ-
κετε εμένα με αυτά τα
ΜΟΝΤΕΡΝΑ τα email και τα
facebook”· κι ένωσα με

αυτήν την ατάκα αγάπη και

θαλπωρή και συγκινήθηκα

και ήθελα να τον πάρω αγ-

καλίτσα και να του πω κλαί-

γοντας: ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ

EMAIL, ΜΟΝΟ ΦΑΞ ΑΓΑΠΗ

ΜΟΥ, ΜΟΝΟ ΦΑΞ. Και πρέ-

πει να είδε η λατρεία αυτή,

την συγκίνηση στα μάτια

μου και μου είπε: “κάτσε να
δούμε βρε τι μπορούμε να

κάνουμε” κι έκανε κάτι μα-

γικά, - τύπου πάτησε μια

φορά το F1 - κι έγινε η δου-

λειά!! 

Ποιό email ΡΕ; Μιλάμε για

τέρατα ικανοτήτων και τους

υποτιμάμε, γιατί δεν σεβό-

μαστε, γιατί αυτοί είμαστε,

γιατί τρώμε τα παιδιά μας...

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Οι εξετάσεις νομιμοποίησης των πλαστών απολυτηρίων

θα είναι αδιάβλητες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. 

4 Τα πτυχία copies κτώνται!

4 20 ευρώ κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 119 ευρώ

λογαριασμός... Μάλλον θα πληρώνω και το ρεύμα της Βου-

λής. 

4 Έκπληκτη η Ευρώπη ανακαλύπτει πως όταν αποδομείς

την δημοκρατία και την ελευθερία, ενισχύεται ο φασισμός.

Ποιός το περίμενε;....

Όλοι έχουμε τραγελαφικές εμπειρίες από τις ελληνικές δη-

μόσιες υπηρεσίες. Άλλες για γέλια, άλλες για κλάματα. Το

κείμενο που αλιεύσαμε ηλεκτρονικά, είναι απολαυστικό και

γλαφυρό για την κατάσταση που βιώνουμε. 

Ο INO είναι ο πρώτος street art παγκο-

σμίως, που δημιουργίες του κόσμησαν

μεγάλες επιφάνειες του Κοινοβουλίου

στην Λευκωσία. Για την ακρίβεια είναι

η πρώτη φορά που καλλιτεχνικό έργο

«του δρόμου» στολίζει εσωτερικό

τοίχο της Βουλής. 

Ο απολογισμός της εκδήλωσης με

θέμα την δημόσια τέχνη τη Βουλής των

Αντιπροσώπων και τίτλο «Εικ-αστική
παρέμβαση», είναι πέντε έργα στους

δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά και

ένα εντός του κτιρίου της Βουλής. 

Ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας street

artisto «ΙΝΟ» δημιούργησε στο εσωτε-

ρικό χώρο της Κυπριακής Βουλής τα

πρόσωπα του Σόλωνα και του Περικλή,

δύο από τους σπουδαιότερους αντι-

προσώπους της δημοκρατίας.

Ο καλλιτέχνης κάλυψε τα μάτια των

σπουδαίων αυτών προσώπων, έτσι

ώστε να μην μπορέσουν να δουν πως

οι άνθρωποι σήμερα εκμεταλλεύονται

τις ιδέες τους για τα προσωπικά τους

συμφέροντα, θέλοντας να περάσει τα

δικά του μηνύματα για την κατάσταση

που διανύουμε. 

Οι υπόλοιπες τέσσερις δημιουργίες

έγιναν από τους «Color Nomads”,

“Fikos”, “Opsis” και “Paparazzi”. 

Παγκόσμια πρωτιά 

σε Έλληνα street art
έκανε graffiti τον Σόλωνα και τον Περικλή

Η “ηλεκτρονικοποίηση” 
των δημόσιων υπηρεσιών
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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 . . .

Αγαπητοί γονείς,

Ειλικρινά, με μεγάλη έκπληξη διαβά-

σαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής

Αρχής του Δήμου Μαρκοπούλου που

αναφέρεται στις συντονισμένες προ-

σπάθειές του, σχετικά με την εξα-

σφάλιση έκπτωσης 50% στις

μετακινήσεις των μαθητών μέσω της

ΚΤΕΛ Α.Ε. !

Ανατρέξαμε στη μνήμη μας πολύ

πίσω για να ανακαλύψουμε κάποιες

ξεχασμένες – ή και κρυμμένες - σχε-

τικές προθέσεις/ανακοινώσεις του

Δήμου, αλλά ... μάταια!

• Τα τελευταία χρόνια το οξυμένο

πρόβλημα των μεταφορών των μαθη-

τών, που ανάγκαζε πολλούς απ' αυ-

τούς να μετακινούνται με την ΚΤΕΛ,

δε βρήκε "σύμμαχο" τη Δημοτική

Αρχή (... αλλά ούτε την ΚΤΕΛ Α.Ε.)

με ανάλογες ενέργειες! 

• Τον τελευταίο χρόνο, στις όποιες

συναντήσεις έγιναν με εκπροσώπους

του Δήμου, δεν είχαμε καμία ενημέ-

ρωση ή ανακοίνωση που να αναδει-

κνύει τις προσπάθειές (!) του για τις

μετακινήσεις των μαθητών (ο κος

Δρίτσας, στη συνάντηση με τον κο Φι-

λίππου/05 Μάη, ισχυρίστηκε ότι οι

προσπάθειες του Δήμου είχαν αρχί-

σει πριν ενάμιση χρόνο)! 

[...]

... Έχουμε την αίσθηση ότι, από πλευ-

ράς Δημοτικής Αρχής, γίνεται  προ-

σπάθεια να οικειοποιηθεί (απτό

δείγμα της άμεσης προτεραιότητας

που έχει η "μετακίνηση" στην Αν. Ατ-

τική) τις συντονισμένες ενέργειες

τεσσάρων Ενώσεων Γονέων της Ανα-

τολικής Αττικής (Μαραθώνα-Μαρκο-

πούλου-Ραφήνας/Πικερμίου-Σαρωνικ

ού) για την νομοθετική κατοχύρωση

των μετακινήσεων των παιδιών κάτω

των 18 ετών με μισό εισιτήριο και που

έφεραν αποτέλεσμα μετά από επι-

σκέψεις σε Υπουργεία, Περιφέρεια

και αρμόδιους φορείς. Ήδη σας

έχουμε ενημερώσει (03/05) με σχε-

τικό Δελτίο Τύπου.

το Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συντονισμένες ενέργειες τεσσάρων Ενώσεων Γονέων της Ανατολικής Αττικής 

(Μαραθώνα-Μαρκοπούλου-Ραφήνας/Πικερμίου-Σαρωνικού) 

Έλλειψη φωτισμού στα 3Β 

Την έλλειψη φωτισμού καταγγέλουν κάτοικοι της

οδού Δημοκρατίας στη Βούλα.

Εδώ και πολύ καιρό έχουν καεί οι λάμπες, αλλά ο

Δήμος 3Β δεν τις αλλάζει, παρά τα επανειλλημένα

τηλεφωνήματά τους.

Ακούει κανείς!

Οταν συνορεύω με οικόπεδο που έχει χόρτα, που δεν

καθαρίζει ο ιδιοκτήτης του, ποιός είναι υποχρεωμένος

να τα καθαρίσει;; Γιατί μας κατήγγειλαν ότι ο Δήμος

3Β απαίτησε να τα καθαρίσει ο γείτονας!!!

Θα τρελαθούμε τελείως...

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ και η 

Μετάλλαξη του Αθλητισμού...

Γελάω καμιά φορά, με αυτούς που μου έλεγαν πριν 40

και 50 χρόνια, «…..μη μπλέκεις την Πολιτική με τον

Αθλητισμό….». Τώρα τι έχουν να πουν, που η ίδια η Πο-

λιτική χρησιμοποιεί τον Αθλητισμό σαν εργαλείο, για να

ανοίγει πόρτες για τα συμφέροντα του Μ. Κεφαλαίου;

Αζερμπαϊτζάν λοιπόν  (πρώην Σ. Ένωση) μετά την απο-

τυχία που είχε στη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων

του 2020, ανέλαβε τη διοργάνωση των πρώτων Ευρω-

παϊκών Αγώνων, ξοδεύοντας πακτωλό χρημάτων για την

προετοιμασία τους, όχι βέβαια "χάριν γούστου" τέτοια

λάθη στον Καπιταλισμό δεν γίνονται, αλλά με στόχο το

νέο πεδίο κερδοφορίας στην αλυσίδα της εμπορευματο-

ποίησης με την οποία είναι δεμένο σήμερα το Αθλητικό

οικοδόμημα.  

Νέα λοιπόν προϊόντα για πούλημα, στη μαύρη αγοραία

αγορά, με πρωταγωνιστές -όχι βέβαια τους Αθλητές-

αλλά τις Πολυεθνικές και τα κέρδη τους. Πρωταγωνιστι-

κός ο ρόλος του Αζερμπαϊτζάν, παγκόσμια δύναμη στο

χώρο της Ενέργειας, παρά το γεγονός, ότι δεν είναι

εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρώπης, προσέ-

φερε “γη και ύδωρ” στις Ευρωπαϊκές  Ολυμπιακές Επι-

τροπές, με τη διαβεβαίωση, πως δεν θα δαπανήσουν

ούτε ένα ευρώ· αντιθέτως θα έχουν μεγάλα κέρδη από

τους αγώνες, (πως άραγε;) καθώς επίσης και οι πολυε-

θνικές που σχετίστηκαν με τους αγώνες ως χορηγοί. 

Να μην ξεχνάμε, ότι το Αζερμπαιτζαν, είναι μια μεγάλη

δύναμη στον τομέα της Ενέργειας και ως εκ τούτου

είναι μια σοβαρή πρόκληση και για συμφωνίες εκτός

αθλητισμού. Γι’ αυτό το λόγο επιμένουμε, ότι τα ΣΠΟΡ

είναι από τις μεγαλύτερες πηγές πλουτισμού για το Μ.

Κεφάλαιο, το οποίο αδιαφορεί εντελώς για την κατα-

στροφική ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ του Αθλητισμού, και τον αρνη-

τικό ρόλο που παίζει αυτό στα παιδιά, στους ΝΕΟΥΣ

ανθρώπους. Βέβαια, νομίζω, ότι είναι σε όλους μας

γνωστό, ότι αυτό το ζοφερό κλίμα δημιουργήθηκε σε

άριστη συνεργασία μεταξύ των ΑΝΗΘΙΚΩΝ Παγκό-

σμιων Αθλητικών Οργανισμών με επικεφαλής τη ΔΟΕ,

και  των Εγκληματικών Οργανώσεων, που βρίσκονται

πίσω από το  Μ. Κεφάλαιο….

Νίκος Γεωργόπουλος  

Αγαπητοί γονείς,

Θεωρούμε ιδιαίτερα ικανοποιητική εξέ-

λιξη την αποδοχή εκ μέρους της διοίκη-

σης των ΚΤΕΛ Ν. Αττικής της πρότασής

μας για μείωση των εισιτηρίων κατά

50% στους μαθητές που χρησιμοποιούν

τα λεωφορεία της εταιρίας καθ΄όλο το

24ωρο.

Η πρότασή μας αφορά όλα τα παιδιά

κάτω των 18 ετών και απευθύνεται στην

πολιτεία, προκειμένου να ισχύσει και

στην Ανατολική Αττική το μέτρο που

εφαρμόζεται στην Αθήνα και σε άλλες

πόλεις της χώρας μας για τις μετακινή-

σεις τους με μειωμένο-μισό εισιτήριο.

Για το θέμα αυτό συναντηθήκαμε με

τους αρμόδιους στα Υπουργεία Παι-

δείας, Υποδομών, Εσωτερικών και εκ-

κρεμούν συναντήσεις με το Υπ.

Οικονομικών, Εργασίας και την Περιφέ-

ρεια Αττικής ζητώντας η πρότασή μας

να γίνει αποδεκτή και να κατοχυρωθεί

νομοθετικά με Κοινή Υπουργική Από-

φαση. Από τις συναντήσεις που είχαμε

μέχρι σήμερα δεν προέκυψε κάποια δέ-

σμευση ή θέληση για αποδοχή του αι-

τήματός μας και υλοποίησής του με

νομοθετική ρύθμιση, αφού η επιχειρη-

ματολογία τους ήταν η γνωστή και αφο-

ρούσε την μη ύπαρξη πόρων

χρηματοδότησης μέσα από τον κρατικό

προϋπολογισμό. Άλλωστε αυτό το επι-

χείρημα το συναντάμε κάθε φορά που

διεκδικούμε διορισμούς εκπαιδευτικών,

κάλυψη των κενών στα σχολεία, χρημα-

τοδότηση των πιστώσεων για τις σχολι-

κές επιτροπές, κ.λ.π., και την ίδια

στιγμή αυτή η "οικονομική στενότητα"

δεν στέκεται εμπόδιο για την κυβέρ-

νηση όταν εξυπηρετεί μεγάλα συμφέ-

ροντα και προχωράει σε

φοροαπαλλαγές και σε άλλα παρόμοια

«δωράκια» …

Στην συνάντηση που πραγματοποι-

ήσαμε με την διοίκηση των «ΚΤΕΛ Ν.

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» μας ανακοινώθηκε ότι,

μετά τις γιορτές του Πάσχα, θα έρθει σε

συνεννόηση με τους Δήμους της Ανα-

τολικής Αττικής ώστε να προχωρήσει

στην έκδοση προσωρινής κάρτας μει-

ωμένου-μισού εισιτηρίου για όλους

τους μαθητές, η οποία θα ισχύσει μέχρι

τις αρχές του Σεπτέμβρη. Με την

έναρξη δε της νέας σχολικής χρονιάς

θα εκδοθεί ετήσια κάρτα.

Η εξέλιξη αυτή πιστεύουμε ότι δικαιώ-

νει τόσο την ορθότητα του αιτήματός

μας όσο και την δυναμική παρουσία και

αγωνιστικότητα των Ενώσεων μας και

εν γένει του Γονεϊκού Κινήματος. Ευελ-

πιστούμε ότι αυτή μας η κατάκτηση,

στις σημερινές δύσκολες οικονομικές

συνθήκες, είναι μια ανάσα για τις οικο-

γένειές μας.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας

στην κατεύθυνση της νομοθέτησης του

μειωμένου εισιτηρίου για όλα τα παιδιά

κάτω των 18 ετών τα οποία μετακινούν-

ται με την ΚΤΕΛ Α.Ε.. Δεν μας αρκεί η

αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής των

ΚΤΕΛ για φέτος και του χρόνου, με την

απόφαση της ίδιας της εταιρίας. Θα

πρέπει αυτή (η τιμολογιακή πολιτική) να

είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένη. 

Η δικαίωση συνεπώς του αιτήματός

μας, έστω και με τη μορφή που σήμερα

γίνεται, δυναμώνει την αυτοπεποίθηση

μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας

μαζί με τους Συλλόγους Γονέων, τις

άλλες Ενώσεις και την Ομοσπονδία Γο-

νέων διεκδικώντας την δωρεάν μετα-

φορά των παιδιών.

Τέλος καλούμε τους Δήμους της Ανα-

τολικής Αττικής να ανταποκριθούν και

να συμβάλλουν έτσι ώστε άμεσα, σε

συνεργασία με την ΚΤΕΛ Α.Ε., να εκδο-

θούν οι προσωρινές κάρτες των μαθη-

τών.

Ενώσεις Συλλόγων Γονέων Αν. Αττικής

Μαραθώνα-Μαρκοπούλου-Ραφήνας /

Πικερμίου-Σαρωνικού

Η Ενωση Γονέων του Δήμου Μαρκοπούλου διαμαρτύρεται για την ανακοίνωση

του Δήμου σχετικά με τα μειωμένα εισιτήρια του ΚΤΕΛ για τους Μαθητές, κάτι

που είχαμε δημοσιεύσει στο φύλλο μας (αρ. 934).

Η Ένωση διεκδικεί την πρωτιά της πρωτοβουλίας με επιστολή της, που μας

ενεχείρισε.

Εμείς λέμε ότι τα πολλά κλαδιά δεν σπάνε, το ένα όμως....

Να συγχαρούμε την Ενωση Γονέων για τις δράσεις της, και να είναι ευπρόσ-

δεκτη κάθε κίνηση προς τη λύση προβλημάτων.

Γράφουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους:

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

Μείωση των εισιτηρίων κατά 50% στους μαθητές

που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία 
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Αδελφοποιημένος με την πόλη Σαν Χε της

επαρχίας Χεμπέι της Λαϊκής Δημοκρατίας

της Κίνας, είναι πλέον ο Δήμος Λαυρεωτι-

κής, έπειτα από την υπογραφή του Συμφώ-

νου συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων. 

Στην τελετή αδελφοποίησης που έγινε Πέμ-

πτη 26 Μαΐου 2016 στο ξενοδοχείο Inter-

continental, παρών ήταν ο Δήμαρχος

Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς μαζί με αν-

τιπροσωπεία Δημοτικών Συμβούλων και συ-

νεργατών.  

Η αδελφοποίηση έχει ως στόχο να ενισχυ-

θούν περαιτέρω οι φιλικές σχέσεις, οι οικο-

νομικές συνεργασίες και ανταλλαγές

μεταξύ των δύο μερών, να αναζητηθούν ευ-

ρύτερες συνεργασίες στους διάφορους το-

μείς οικονομικής ανάπτυξης, να

προωθηθούν η οικονομική ευημερία, η κοι-

νωνική πρόοδος και μία μακροπρόθεσμη

σταθερή σχέση πλήρους συνεργασίας.

Η Σαν Χε, βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από το

κέντρο του Πεκίνου, 25 χιλιόμετρα από το

Διεθνές αεροδρόμιο, απολαμβάνει μεγάλων

δυνητικών προοπτικών, ενώ έχει αρκετά

κοινά με το Δήμο Λαυρεωτικής. Οι πυλώνες

της οικονομίας της στηρίζονται στη γεωρ-

γία, την ήπια βιομηχανία, αλλά και την πα-

ροχή υπηρεσιών. 

Στην πόλη Σαν Χε, εδρεύει το Παγκόσμιο

Κέντρο Εμπορίου, βασικός σκοπός του

οποίου είναι η προώθηση της εισαγωγής,

ανάδειξης, διαφήμισης και αγοράς αγαθών

και υπηρεσιών καινοτόμου τεχνολογίας από

όλο τον κόσμο, αλλά και η υποστήριξη προ-

ϊόντων και υπηρεσιών Τέχνης & Πολιτισμού

υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η πράξη αδελφοποίησης αποτελεί ένα βα-

σικό εργαλείο προώθησης και ενίσχυσης

της παρουσίας των τοπικών προϊόντων του

Δήμου Λαυρεωτικής στην κινεζική αγορά.

Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι της Σαν Χε εξέ-

φρασαν την πρόθεσή τους να προχωρή-

σουν και οι ίδιοι σε επενδύσεις αμοιβαίου

οφέλους στο Δήμο Λαυρεωτικής, καθώς

κάτι τέτοιο συνάδει και με την κεντρική

στρατηγική της χώρας τους, ενώ θεωρούν

ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής απολαμβάνει

πολλών γεωγραφικών πλεονεκτημάτων. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς, αμέσως

μετά την υπογραφή δήλωσε ότι: «Είμαστε
περήφανοι που σήμερα δύο από τους μεγα-

λύτερους και αρχαιότερους πολιτισμούς
του κόσμου ενώνονται με δεσμά φιλίας και
αδελφοσύνης. Πιστεύουμε, ότι η συνεργα-
σία και οι φιλικές ανταλλαγές των δύο
αδελφών - πόλεων θα ενισχυθούν στο
εγγύς μέλλον και θα “απογειωθούν” μέσω
του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, που θα
στηρίξει την τοπική μας οικονομία με την
εξαγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόν-
των, αλλά και του μέγιστου εξαγώγιμου
προϊόντος, του ελληνικού πολιτισμού.» 

Αδελφοποίηση Δήμου Λαυρεωτικής με την πόλη Σαν Χε της Κίνας

Το τρίτο βιβλίο της Ιφιγένειας Αμοργιανού, “Ερωτας

και Επανάσταση”, παρουσίασε ο Εκδοτικός Οίκος

Σκαραβαίος την περασμένη Κυριακή στην Πνευμα-

τική Εστία Βούλας.

Το βιβλίο προλόγισε ο Κώστας Βενετσάνος, ο οποίος

προκάλεσε με τις “επαναστατικές” του απόψεις περί

ελεύθερων και εξωσυζυγικών σχέσεων...

Αναλυτικά για το βιβλίου μίλησε η φιλόλογος Κατε-

ρίνα Κουτουξιάδου, ενώ παρέμβαση έκανε  ο Πάνος

Αλατσατιανός.

Η συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας Αθηνά Μπίνιου

έκανε μία “εισαγωγή” στα μηνύματα που δίνει το βι-

βλίο.

Στο πιάνο έπαιξε η πιανίστα Χριστίνα Γκουντέλια.

Τά άλλα βιβλία της συγγραφέως είναι “Ο Κηπουρός” και

“Πίσω από τις Κλειστές Πόρτες”.

“Έρωτας και Επανάσταση

“περπατάς” με ευχάριστη άνεση και ενδιαφέρον: «Άλλα θα
λαχταρίσεις στη ζωή και άλλα θα σου έρθουν. Να τιμάς
πάντα αυτά που έχεις και να προσπαθείς γι’ αυτά που δεν
έχεις».
Η ίδια αμφέβαλε. Αγαπούσε τον άντρα της αλλά ονειρευό-
ταν εκείνο τον άντρα που συνάντησε τυχαία και μπήκε στο
μυαλό της...

Σχήμα 14Χ21 σελίδες 384, τιμή 15 ευρώ.

Εκδόσεις Σκαραβαίος

Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004

Η συγγραφέας Ιφιγένεια Αμοργιανού, ενώ υπογράφει τα
βιβλία της.

Ενα βιβλίο

που το
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Ο σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Εύξει-

νος Πόντος» συμμετείχε το απόγευμα

της Πέμπτης 19 Μαΐου 2016 με μαζική

παρουσία στη μεγάλη συγκέντρωση

στην Πλατεία Συντάγματος και στην πο-

ρεία προς την Τουρκική Πρεσβεία, που

οργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία

Ελλάδος για την 97η θλιβερή επέτειο της

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 

Το Σάββατο 21 Μαΐου, στις 7 μ.μ., διορ-

γάνωσε την πρώτη εκδήλωση Μνήμης

και Αγώνα του συλλόγου στο Δημαρχείο

Κρωπίας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε το

ενδιαφέρον πολλών δημοτών, Ποντίων

του Κορωπίου, αλλά και προεδρείων και

μελών άλλων τοπικών συλλόγων και

εθνοτοπικών συλλόγων όπως, των Κρη-

τών και των Ανατολικοθρακιωτών. 

Η πρόεδρος του Δ.Σ του «Εύξεινου Πόν-

του» Ελένη Παυλίδου κήρυξε την

έναρξη της εκδήλωσης καλώντας τον

Δήμαρχο Κρωπίας, να χαιρετίσει. Ο Δ.

Κιούσης εξέφρασε, τη βαθιά οδύνη του

Δήμου για τα θύματα της Γενοκτονίας,

την οργή του για τον θύτη, τους Νεό-

τουρκους, συντάχθηκε για μια ακόμη

φορά δημόσια με τις απαιτήσεις των

συλλόγων του Ποντιακού Ελληνισμού

για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτο-

νίας και ευχήθηκε για τη συνέχιση, τόσο

του αγώνα για την τελική δικαίωση όσο

και της πολιτιστικής συμβολής του συλ-

λόγου στην ενδυνάμωση της ταυτότη-

τας του ελληνικού έθνους και στα τοπικά

δρώμενα. 

Στη συνέχεια η Ελένη Παυλίδου μαζί με

τη χοροδιδάσκαλο, φοιτήτρια Γεωργία

Παυλίδου, μέλος του Δ.Σ του συλλόγου,

προχώρησαν σε μια ιστορική ανασκό-

πηση της οργανωμένης και μακροχρό-

νιας διαδικασίας εκρίζωσης-γενοκτονίας

του ποντιακού ελληνισμού και των

άλλων εθνοτήτων από την Μικρά Ασία

και τον Εύξεινο Πόντο με τη βοήθεια

οπτικοακουστικού υλικού. Προβλήθηκαν

φιλμάκια της Ένωσης Ποντιακής Νεο-

λαίας Αττικής. Την επιμέλεια των κειμέ-

νων είχε, η ποντιακής καταγωγής καθη-

γήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Δήμητρα

Μυτάκη. 

Ακολούθησαν ποντιακοί χοροί από τα

χορευτικά τμήματα του συλλόγου. Εντυ-

πωσιακή ήταν η πρώτη εμφάνιση του

παιδικού χορευτικού τμήματος και απέ-

σπασε το θερμό χειροκρότημα του κοι-

νού. Η εκδήλωση έκλεισε με τον εθνικό

ύμνο, ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής

για τα χιλιάδες θύματα του Ποντιακού

Ελληνισμού από την γενοκτονία του Νε-

οτουρκικού καθεστώτος υπό τον Κεμάλ

Ατατούρκ 1914-1923. 

Ακολούθησε κέρασμα με ποντιακά εδέ-

σματα («ΩTIA», «ΣIΡΟΝ» ) που ετοίμα-

σαν τα μέλη του συλλόγου Ποντίων

Κορωπίου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-

λίου Θεοφάνης Μιχαιρίνας, ο αντιδήμαρ-

χος Ανδρέας Ντούνης, ο πρόεδρος της

Κοινωφελούς Επιχείρησης, δημοτικός

σύμβουλος Μανώλης Γρινιεζάκης, ο Στα-

μάτης Ντούνης, δημοτικός σύμβουλος, η

πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, δημο-

τική σύμβουλος και εκπρόσωπος του αι-

μοδοτικού συλλόγου «Άγιοι Ανάργυροι»,

Δήμητρα Μιχαιρίνα, ο δημοτικός σύμβου-

λος της μείζονος αντιπολίτευσης, Διονύ-

σης Κερασιώτης, ο σύλλογος Κρητών «Ο

Ψηλορείτης», ο σύλλογος Αν. Θράκης και

ο αιμοδοτικός σύλλογος «Δημοσθένης». 

Τα μαθήματα χορού του συλλόγου των

Ποντίων Κορωπίου γίνονται κάθε Παρα-

σκευή, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορω-

πίου (ώρες : 20.15-21.00 για παιδιά και

21.00-22.00 ενήλικες ) και κάθε Κυριακή

στο ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας (Λεωφ. Αγίας

Μαρίνας 109, ώρες : 17.00-21.00 , αρχά-

ριοι και προχωρημένοι) 

Τηλ.: 6988 777 943

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Δημαρχείο Κρωπίας 

“Σκαλίζοντας την ιστορία” 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Γ. Αγγέλου: “Σκαλίζον-

τας την ιστορία”. Οι πόλεμοι, οι πολιτικές δολοφονίες, οι επαναστάσεις, οι λοιμοί, οι κα-

ταστροφές,  παρουσιάζονται σαν «σπονδυλωτή ταινία» και με τη διεισδυτική γραπτή

παρέμβαση του συγγραφέα  αναφέρονται οι επιπτώσεις στην ιστορία του τόπου μας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Χρυσούλα Κερατιώτη-Αδάμ, Σοφία Λεβεντάκη-Κιούση, Κωνσταντί-
νος Αγγέλου, Δημήτριος Ν.Κιούσης, Νικόλαος Τσάγκας, Τάκης Πρόφης.
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«Καί τό κολακεύεσθαι καί ὁ κόλαξ ἡδύς· φαινόμενος
γάρ θαυμαστής καί φαινόμενος φίλος ὁ κόλαξ ἐστίν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΡΗΤΟΡΙΚΗ Α’”, 1371α, 22)

(= αισθανόμαστε ηδονή / ευχαρίστηση και από τις κο-

λακείες και από τους κόλακες· γιατί ο κόλακας έχει

την επίφαση φίλου και θαυμαστή).

«Τεθνάναι δέ μυριάκις κρεῖττον ἤ κολακείᾳ τι ποιῆσαι
Φιλίππου καί προέσθαι τῶν ὑπέρ ὑμῶν λεγόντων
τινάς».

(Δημοσθένης, 384-322, “ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΣ Γ”, § 64, 4)

(= καλύτερα χίλιες φορές να πεθάνουμε, παρά να γί-

νουμε κόλακες του Φιλίππου, εγκαταλείποντας στην

τύχη τους μερικούς ανθρώπους, που υπερασπίζονται

τα συμφέροντά μας).

σχόλιο: Ο ρήτορας και πολιτικός Δημοσθένης μάς δι-

δάσκει πώς ο άνθρωπος διατηρεί την αξιοπρέπειά του

και την υπόληψή του ακέραιη. Χρήσιμο είναι να τον δια-

βάσουν και οι σύγχρονοι πολιτικοί μπας και εμπνευ-

στούν από τις αρχές της έντιμης, ρεαλιστικής και

περήφανης πολιτικής, που αυτός πρέσβευε και εφάρ-

μοζε απαρέγκλιτα.

«Γένος οὐδέν ἐστιν ἐξωλέστερον οὐδέ μᾶλλον καί
θᾶττον ἐκτραχηλίζον νεότητα τῶν κολάκων».

(Πλούταρχος, 50-120, Περί Παίδων αγωγής, 17)

(= δεν υπάρχει πιο εξολοθρευτική φάρα, που χειρότερα

και γρηγορότερα να καταστρέφει / διαφθείρει τη νεο-

λαία, άλλη από τους κόλακες).

ΒΙΒΛΙΟ Δ’, κεφ.62

Περιεχόμενο 

Αφού απ’ όλους ομολογείται πως η ειρήνη είναι ό,τι κα-

λύτερον δεν πρέπει να περιφρονήσετε τα λόγια μου,

αλλά απ’ αυτά να αναζητήσετε την σωτηρία σας, γιατί

το μέλλον είναι άδηλο και αβέβαιο. Μέχρι τώρα ο ρήτο-

ρας εξέτασε το ζήτημα ως προς την εξωτερική πολιτική,

από τώρα και στο εξής εισέρχεται στην εξέταση της

εσωτερικής πολιτικής. Τα εσωτερικά μας συμφέροντα

πολύ καλύτερα θα προασπίσουμε εν καιρώ ειρήνης· ας

προσέξουμε όμως μήπως η υπέρμετρη πεποίθηση για το

δίκιο μας ή η ελπίδα για εύκολη νίκη μάς ρίξει σε φοβε-

ρούς κινδύνους.

Λέξη / Φράση - Αρμός: εὖ βουλευομένοις (ἡμῖν)

Κείμενο - Μετάφραση κεφ. 62

«καὶ τὸ μὲν πρὸς τοὺς Ἀθηναίους τοσοῦτον ἀγαθὸν εὖ
βουλευομένοις εὑρίσκεται: [2] τὴν δὲ ὑπὸ πάντων ὁμολο-

γουμένην ἄριστον εἶναι εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐν ἡμῖν
αὐτοῖς ποιήσασθαι; ἢ δοκεῖτε, εἴ τῴ τι ἔστιν ἀγαθὸν ἢ εἴ
τῳ τὰ ἐναντία, οὐχ ἡσυχίαν μᾶλλον ἢ πόλεμον τὸ μὲν

παῦσαι ἂν ἑκατέρῳ, τὸ δὲ ξυνδιασῶσαι, καὶ τὰς τιμὰς καὶ
λαμπρότητας ἀκινδυνοτέρας ἔχειν τὴν εἰρήνην, ἄλλα τε

ὅσα ἐν μήκει λόγων ἄν τις διέλθοι, ὥσπερ περὶ τοῦ πολε-

μεῖν; ἃ χρὴ σκεψαμένους μὴ τοὺς ἐμοὺς λόγους ὑπεριδεῖν,

τὴν δὲ αὑτοῦ τινὰ σωτηρίαν μᾶλλον ἀπ' αὐτῶν προϊδεῖν.

[3] καὶ εἴ τις βεβαίως τι ἢ τῷ δικαίῳ ἢ βίᾳ πράξειν οἴεται,

τῷ παρ' ἐλπίδα μὴ χαλεπῶς σφαλλέσθω, γνοὺς ὅτι πλεί-

ους ἤδη καὶ τιμωρίαις μετιόντες τοὺς ἀδικοῦντας καὶ
ἐλπίσαντες ἕτεροι δυνάμει τινὶ πλεονεκτήσειν, οἱ μὲν οὐχ

ὅσον οὐκ ἠμύναντο, ἀλλ' οὐδ' ἐσώθησαν, τοὺς δ' ἀντὶ τοῦ
πλέον ἔχειν προσκαταλιπεῖν τὰ αὑτῶν ξυνέβη. [4] 

Τιμωρία γὰρ οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδικεῖται· οὐδὲ
ἰσχὺς βέβαιον, διότι καὶ εὔελπι. Τὸ δὲ ἀστάθμητον τοῦ μέλ-

λοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον κρατεῖ, πάντων τε σφαλερώτατον

ὂν ὅμως καὶ χρησιμώτατον φαίνεται· ἐξ ἴσου γὰρ δεδιότες

προμηθίᾳ μᾶλλον ἐπ' ἀλλήλους ἐρχόμεθα».

Μετάφραση

Όσο αφορά τους Αθηναίους διαπιστώνουμε πως άμα

σκεφτούμε σωστά θα έχουμε ένα τόσο μεγάλο πλεονέ-

κτημα. Και την ειρήνη που όλοι συμφωνούμε πως είναι

άριστο πράγμα, πώς δεν πρέπει να τη συνομολογήσουμε

και αναμεταξύ μας; Ή νομίζετε πως αν στον ένα (Σικελι-

κές πόλεις) υπάρχει ευτυχία ή στον άλλον δυστυχία,

μπορεί όχι τόσο η ησυχία όσο ο πόλεμος να θεραπεύσει

το κακό και να διατηρήσει το καλό στον καθένα και πως

η ειρήνη δεν έχει τις τιμές και τα μεγαλεία περισσότερο

ακίνδυνα και άλλα τόσα για τα οποία χρειάζεται να

πούμε πολλά (όπως και για τα δεινά του πολέμου); Σαν

σκεφθείτε λοιπόν αυτά δεν πρέπει να περιφρονήσετε τα

λόγια μου, αλλά ο καθένας ας προβλέψει απ’ αυτά να

βρει τα μέσα της δικής του σωτηρίας. Και αν κανένας νο-

μίζει σαν σίγουρο, πως θα πετύχει κάτι, είτε με το δίκαιο

είτε με τη βία, ας μη δυσφορεί άμα παρ’ ελπίδα απατηθεί, 

Ας έχει υπόψη του ότι πολλοί μέχρι τώρα αν και επιζή-

τησαν να εκδικηθούν αυτούς, που τους έβλαψαν, αδί-

κησαν όχι μόνο δεν εκδικήθηκαν για την αδικία, αλλά

ούτε σώθηκαν, και άλλοι που ήλπιζαν πως με αρκετή δύ-

ναμη θα κερδίσουν κάτι όχι μόνο δεν κέρδισαν τίποτε

αλλά έχασαν ακόμη και αυτά που είχαν (τα δικά τους).

Γιατί αυτός που εκδικείται δεν πετυχαίνει, καθώς θα ήταν

δίκαιο, επειδή είναι αδικημένος, ούτε ο δυνατός πρέπει

να είναι σίγουρος για τη νίκη, πιστεύοντας στη δύναμή

του. Ως επί  το πλείστον η αβεβαιότητα κατευθύνει το

μέλλον, και ενώ αυτό είναι το πιο σφαλερό απ’ όλα, εν

τούτοις φαίνεται και πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί φοβούμε-

νοι όλοι μας εξ’ ίσου, με μεγαλύτερη προφύλαξη ενερ-

γούμε τις επιθέσεις αναμεταξύ μας.

ΒΙΒΛΙΟ Δ’ κεφ. 63

Περιεχόμενο

Και για το φόβο του αβεβαίου μέλλοντος και για την φο-

βερή παρουσία των Αθηναίων και γιατί η προσδοκία μας

δεν εκτελέστηκε, τους εχθρούς που εισέβαλαν στην πα-

τρίδα μας ας τους διώξουμε και  ας συνάψουμε αιώνια

συνθήκη ειρήνης, διαφορετικά όσο το δυνατόν πιο μα-

κροχρόνια. Αν πεισθείτε στα λόγια μου, μπορούμε να

εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας και να απαλλα-

γούμε και από άλλες συμφορές.

Λέξη / Φράση - Αρμός: καὶ αὐτοὶ μάλιστα μὲν ἐς ἀίδιον
ξυμβῶμεν.

Κείμενο - Μετάφραση κεφ. 63

«καὶ νῦν τοῦ ἀφανοῦς τε τούτου διὰ τὸ ἀτέκμαρτον δέος

καὶ διὰ τὸ ἤδη  φοβεροὺς παρόντας Ἀθηναίους, κατ' ἀμφό-

τερα ἐκπλαγέντες, καὶ τὸ ἐλλιπὲς τῆς γνώμης, ὧν ἕκαστός

τι ᾠήθημεν πράξειν, ταῖς κωλύμαις ταύταις ἱκανῶς νομί-

σαντες εἰρχθῆναι, τοὺς ἐφεστῶτας πολεμίους ἐκ τῆς

χώρας ἀποπέμπωμεν, καὶ αὐτοὶ μάλιστα μὲν ἐς ἀίδιον

ξυμβῶμεν, εἰ δὲ μή, χρόνον ὡς πλεῖστον σπεισάμενοι τὰς

ἰδίας διαφορὰς ἐς αὖθις ἀναβαλώμεθα. [2] Τὸ ξύμπαν τε

δὴ γνῶμεν πειθόμενοι μὲν ἐμοὶ πόλιν ἕξοντες ἕκαστος

ἐλευθέραν, ἀφ' ἧς αὐτοκράτορες ὄντες τὸν εὖ καὶ κακῶς

δρῶντα ἐξ ἴσου ἀρετῇ ἀμυνούμεθα· ἢν δ' ἀπιστήσαντες

ἄλλοις ὑπακούσωμεν, οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσασθαί τινα,

ἀλλὰ καὶ ἄγαν εἰ τύχοιμεν, φίλοι μὲν ἂν τοῖς ἐχθίστοις,

διάφοροι δὲ οἷς οὐ χρὴ κατ' ἀνάγκην γιγνοίμεθα».

Μετάφραση

Και σήμερα που ανησυχούμε από δύο πράγματα, από το

φόβο για το άδηλο μέλλον και από τον τωρινό κίνδυνο

που εγκλείει η φοβερή παρουσία των Αθηναίων, και που

πιστεύουμε ότι η μη εκπλήρωση των προσδοκιών μας

ήταν αποτέλεσμα των δύο αυτών εμποδίων, ας διώξουμε

μακριά από τη χώρα τους εχθρούς που μας επιτέθηκαν,

και εμείς οι ίδιοι, το καλύτερο είναι, να συμβιβαστούμε

για πάντα· αν όμως αυτό δεν είναι δυνατό ας κάνουμε

όσο μπορούμε περισσότερο μακροχρόνια ανακωχή και

ας αναβάλλουμε για άλλοτε τις ιδιαίτερες διαφορές μας. 

Και γενικά ας σκεφτούμε ότι, αν πεισθείτε σε μένα, θα

έχουμε ο καθένας μας την πόλη του ελεύθερη και χωρίς

να εξαρτώμεθα από κανέναν - όπως τώρα από τους

Αθηναίους - θα μπορούμε απ’ εκεί να αμείβουμε με ευ-

γνωμοσύνη όσους μας κάνουν καλό και να τιμωρούμε

εξίσου με ανδρεία όσους μας βλάπτουν.

Αν όμως δεν πεισθούμε, και ακολουθήσουμε τη γνώμη

άλλων, τότε ο αγώνας δεν θα είναι για εκδίκηση, αλλά

και αν είμαστε πολύ ευτυχείς κατ’ ανάγκη θα γίνουμε

φίλοι με τους χειρότερους εχθρούς μας και εχθροί με

κείνους που δεν πρέπει (τους φυσικούς μας φίλους, τους

Πελοποννήσιους). 

―――――
Χαμαι -λεοντισμοῦ < χαμαί + λέων = ἕρπων λέων, άνθρωπος

που προσαρμόζει τις ιδέες, τις αρχές και τα φρονήματά του

στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον, κατά το συμφέρον του,

χωρίς ποτέ να έχει ειλικρινή και σταθερή τοποθέτηση ο ίδιος.

Στρουθο-καμηλισμοῦ < στρουθός (=σπουργίτης) + κάμηλος.

Τακτική του να αγνοεί κανείς τα προβλήματα υποκρινόμενος

πως δεν υπάρχουν και ελπίζοντας ενίοτε πως το πρόβλημα θα

λυθεί μόνο του.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

σημείωση: Τα μαύρα γράμματα μέσα στο αρχαίο κείμενο

και τη μετάφραση, αποτελούν διαχρονικές αλήθειες,

επίκαιρες ιδέες και χρήσιμα ιστορικά πολιτικά διδάγ-

ματα για κάθε νοήμονα πολίτη και πολιτικό.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, 

Ἀληθο-λογίας ἄρχεσθαι 
&

Χαµαι-λεοντισµοῦ*, 
Στρουθο-καµηλισµοῦ*

παύεσθαι
Ἑρµοκράτης ὁ Ἕρµωνος

Συρακόσιος (Δ´58-64)

Ανακαλύφθηκε ο τάφος του Αριστοτέλη!

Το σπουδαιότερο εύρημα εικοσαετούς ανασκαφικής έρευνας

στα αρχαία Στάγειρα ανακοινώθηκε, την Πέμπτη 26.5.16 στη

Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον τάφο του Αριστοτέλη, που

διασώζεται εδώ και 2.400 χρόνια στη γενέτειρά του και το

ηρώο που είχε δημιουργηθεί προς τιμήν του.

Πολυετείς έρευνες αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες για το

εξαιρετικής σημασίας ταφικό μνημείο που ταυτίζεται πλέον

με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο.

Η επίσημη ανακοίνωση  έγινε από τον διδάκτορα κλασσικής

αρχαιολογίας Κώστα Σισμανίδη, ως επικεφαλής της ΙΣΤ΄

Εφορείας Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 
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Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Εκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του

Πόντου και των Αρμενίων πραγματοποιήθηκε στους

Στύλους του Ολυμπίου Διός το περασμένο Σάββατο 21

Μαΐου. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε το Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας με τη συνεργασία της Παμποντιακής

Ομοσπονδίας Ελλάδας και της Αρμενικής Εθνικής Επι-

τροπής Ελλάδος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σειράς εκ-

δηλώσεων του Υπουργείου για να τιμηθούν οι 353.000

Έλληνες του Πόντου και οι 1.500.000 Αρμένιοι που

έπεσαν θύματα γενοκτονίας τον προηγούμενο αιώνα

από τις Τουρκικές θηριωδίες.

Στο τέλος του προγράμματος, βραβεύτηκαν από τους

διοργανωτές, ο κοσμοναύτης Θεόδωρος Γιουρτσίχιν –

Γραμματικόπουλος, η γιαγιά Ελισάβετ Αλεξανδρίδου, ο

Αντιπρόεδρος της Βουλής της Αρμενίας Έντουαρντ

Σαρμαζάνοφ, ο πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπον-

δίας Ποντίων Ελλήνων Γιώργος Παρχαρίδης, ο καθηγη-

τής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο Γεώργιος Τσαλουχίδης, η

υψίφωνος Σόνια Θεοδωρίδου, η Αρμενική Εθνική Επι-

τροπή, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και ο πα-

ραολυμπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης.

Για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος, δήλωσε: «Η Ιστορία του Ελληνικού Λαού είναι γε-
μάτη τραγωδίες και εθνικές συμφορές. Η γενοκτονία
όμως του Ελληνισμού του Πόντου είναι ίσως η πιο τρα-
γική στιγμή του Ελληνικού Έθνους και οφείλουμε στους
προγόνους μας, αλλά και στα παιδιά μας, να κρατή-
σουμε ζωντανή τη μνήμη Ελλήνων, αλλά και των Αρμέ-
νιων αδερφών μας, που έπεσαν θύματα της επεκτατικής
πολιτικής της Τουρκίας». 
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Διακήρυξη της Βαρκελώνης

Εμείς οι Δήμαρχοι και οι εκλεγμένοι/ες εκπρόσωποι δημοτικών

συμβουλίων, που  συμμετέχουμε στην πρώτη πανευρωπαϊκή συ-

νάντηση με θέμα «τοπική αυτοδιοίκηση και η νέα γενιά συμφωνιών

ελευθέρου εμπορίου», δηλώνουμε ότι :

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας την εξουσιοδότηση των κρατών

μελών, ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τις Η.Π.Α για την Διατ-

λαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), καθώς και

για την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρω-

παϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA), και την Συμφωνία Εμπορίου

και Υπηρεσιών (TISA). Η διαπραγμάτευση των εν λόγω συμφω-

νιών γίνεται υπό καθεστώς έλλειψης διαφάνειας, και δεν συνάδει

με τις Ευρωπαϊκές αξίες της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Θέση μας είναι πως η διαφάνεια δεν θα πρέπει να θυσιάζεται προς

όφελος του εμπορικού απορρήτου. Οι τοπικές και περιφερειακές

αρχές θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση

των εντολών.

Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και η έξοδος από

την οικονομική κρίση απαιτεί πολιτική λύση.  Θεωρούμε πως οι θε-

μελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, καθώς και

του σεβασμού των δικαιωμάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στον πυ-

ρήνα κάθε πολιτικής της Ευρώπης. Η νέα γενιά εμπορικών συμ-

φωνιών είναι αμφίβολο αν λειτουργεί προς όφελος του

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον η Ευρώπη θα πρέπει

να υποστηρίξει την οικονομία της ενισχύοντας παράλληλα τα κοι-

νωνικά, εργασιακά, και περιβαλλοντικά δικαιώματα και όχι απο-

κλειστικά μέσω της διεύρυνσης του ελεύθερου εμπορίου. 

Εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία πως οι υπό διαπραγμάτευση

συμφωνίες θέτουν σε κίνδυνο την δυνατότητα των τοπικών αρχών

να λαμβάνουν αποφάσεις και να έχουν πρόσβαση στη δημόσια

χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων προ-

μηθειών), περιορίζοντας δραστικά το καθήκον μας να παρέχουμε

βοήθεια στους πολίτες για βασικές ανάγκες όπως: στέγαση,

υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, τοπική οικονομική ανά-

πτυξη καθώς και για την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλ-

λον.

Επιπλέον είμαστε ανάστατοι/ες σχετικά με το γεγονός πως οι

συμφωνίες θέτουν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές αρχές καθώς πε-

ριορίζουν ουσιαστικά τη σφαίρα πολιτικής επιρροής και καταπνί-

γουν τις επιλογές του δημοσίου. Η εφαρμογή μέτρων όπως το

καθεστώς επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους (ISDS) ή του ει-

δικού δικαστηρίου για την προστασία των επενδυτών (ICS), θα

έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική δημοκρατία.

Επιπρόσθετα κίνδυνο αποτελεί και η ρυθμιστική συνεργασία που

εισάγεται στην TTIP, με τις αλλαγές που επιφέρει  στους κανόνες

για τις δημόσιες προμήθειες και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αναγνωρίζουμε την συμβολή του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών

στην ευημερία των πολιτών, αλλά θέτουμε υπό αμφισβήτηση την

ιδέα πως ο ανταγωνισμός και η οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει

να είναι τα μοναδικά κριτήρια που καθορίζουν τις συμφωνίες

ελευθέρου εμπορίου όπως η TTIP, η  CETA και άλλες.

Πιστεύουμε πως το διεθνές εμπόριο θα πρέπει να βασίζεται σε κρι-

τήρια που δεν περιορίζονται απλά στο ελεύθερο εμπόριο. Θα πρέ-

πει να υπερασπιστούμε το δίκαιο, βιώσιμο εμπόριο που στηρίζει

τα εργατικά δικαιώματα.

Αναγνωρίζουμε πως είναι καθήκον μας, ως εκλεγμένοι αντιπρό-

σωποι, να υπερασπιστούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους δημο-

κρατικούς θεσμούς ως χώρους για διαβούλευση και λήψη

αποφάσεων καθώς και την ενίσχυση των δημοσίων πολιτικών

προς όφελος των πολιτών, προστατεύοντας το περιβάλλον, υπο-

στηρίζοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.

Απαιτούμε την αναστολή των διαπραγματεύσεων των TTIP και

CETA έως ότου οι ενστάσεις των τοπικών και περιφερειακών

αρχών ληφθούν υπόψη κατά την επικύρωση αυτών των συμ-

φωνιών.

Βαρκελώνη, 21 Απριλίου 2016

Μετάφραση  ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Oμόφωνα η ΠΕΔΑ κατά της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων  (TTIP) 
Εναντίον της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων, της γνωστής TTIP, πήρε

ομόφωνα το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. την Παρασκευή

20 Μαΐου, έγινε σχετική ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα και το

μέλος της ελληνικής πρωτοβουλίας Stop TTIP, Κώστα Φωτεινάκη. 

Οι δύο εισηγητές αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στους κινδύνους που κρύβει η συμφωνία, η

οποία βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Η.Π.Α. και στην Ευρω-

παϊκή Ένωση, καθώς και στο κίνημα των αντιδράσεων σ’ αυτή. 

Από την πλευρά του, το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α., πέρα από την θέση που πήρε εναντίον της TTIP,

αποφάσισε να προτείνει στους δήμους – μέλη της να ταχθούν και αυτοί εναντίον της συμ-

φωνίας και να κηρύξουν την περιοχή τους «Ελεύθερη Ζώνη από τις TTIP CETA» (σ.σ. CETA

η αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά), καθώς και να έρθει σε συννενόηση με

την Κ.Ε.Δ.Ε. και με άλλους φορείς, σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Να σημειωθεί ότι η Λαϊκή Συσπείρωση πήρε και αυτή θέση εναντίον της TTIP, ωστόσο ο

εκπρόσωπος της υπογράμμισε ότι το κάνει για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που ανέ-

φεραν οι εισηγητές. 

Οι Δήμοι με Ελεύθεροι Ζώνες μέχρι τώρα είναι: Αιγάλεω, Κέρκυρας, Νέας Φιλαδέλφειας

- Χαλκηδόνας, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Λευκάδας, Θεσσαλονίκης, Χαλανδρίου.

Περιφέρεια: Ιονίων Νήσων

Επίσης μια σειρά Δήμοι προετοιμάζονται να πάρουν παρόμοιες αποφάσεις για Ε.Ζ. και

πολλές Δημοτικές Παρατάξεις, Σύλλογοι και Πρωτοβουλίες πολιτών έχουν καταθέσει προ-

τάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια για να κηρύξουν Δήμους, Ενώσεις Δήμων και Περιφέ-

ρειες.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ιστορίας του, το 1ο Γυ-

μνάσιο Κορωπίου έχει διακριθεί πολλές φορές στο παρελ-

θόν για την πνευματική  και πολιτιστική του συνεισφορά

στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, αλλά και για το

«άνοιγμά» του σε αυτήν. Ιδιαίτερα σήμερα όμως, την

εποχή της σαρωτικής παγκοσμιοποίησης και της δεινής και

διττής οικονομικής και προσφυγικής κρίσης, από την οποία

δοκιμάζεται η χώρα μας, το σχολείο μας έχει να επιδείξει

ένα σπουδαίο έργο στο ευαίσθητο ζήτημα της επιτυχούς

ενσωμάτωσης των αλλοδαπών μαθητών στη μικρή του κοι-

νωνία, στην ανεκτικότητα και τον σεβασμό στην προσωπι-

κότητα και τη διαφορετική τους κουλτούρα αλλά και στην

αντοχή του απέναντι στα «μικρόβια» του ρατσισμού και της

ξενοφοβίας.

Συγκεκριμένα, οι διευθυντές του ως επικεφαλής, αλλά και

οι σύλλογοι των διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Κορω-

πίου διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στην ανεκτικότητα,

την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα των

αλλοδαπών μαθητών. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων

που αξιοποίησαν προς αυτήν την κατεύθυνση, δράσεων,

αφιερωμάτων, υποστηρικτικών μαθημάτων για την εκμά-

θηση της ελληνικής γλώσσας, ημερίδων κατά  του ρατσι-

σμού, αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων αλλά και

μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, οι ξένοι

μαθητές σταδιακά κατόρθωσαν να ενσωματωθούν ομαλά

στη σχολική μας κοινότητα. Πολλοί δε από αυτούς διακρί-

θηκαν, αρίστευσαν και έγιναν άριστοι κοινωνοί της ελληνι-

κής παιδείας. Αισθάνθηκαν ασφάλεια και πείστηκαν τόσο

αυτοί όσο και οι οικογένειές τους, τις οποίες επίσης αγκά-

λιασε το σχολείο μας με κατανόηση, ανθρωπιά  και στήριξη

στα όποια προβλήματα και τις ιδιαιτερότητές τους, για τις

αγαθές προθέσεις της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Τα

παιδιά αυτά με τη σειρά τους, στην ευαίσθητη εφηβική ηλι-

κία, ενστερνίστηκαν τον ελληνικό πολιτισμό παράλληλα με

την εθνική τους κουλτούρα.

Όσο για τους Έλληνες μαθητές του σχολείου μας, συνα-

ναστρέφονται όλο και περισσότερο τους ξένους συμμαθη-

τές τους εντός και εκτός του σχολικού κτιρίου και όχι μόνο

συνυπάρχουν αρμονικά αλλά και αναπτύσσουν φιλίες μαζί

τους και συνεργάζονται  τόσο στα μαθήματα, ιδιαίτερα

μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και των

projects,όσο και στις πολυποίκιλες δράσεις του σχολείου

μας. Την έμπνευση και το παράδειγμα βέβαια αυτής της

συμπεριφοράς τους το έδωσαν οι διευθυντές του σχολείου

και οι καθηγητές τους, που έχουν υιοθετήσει στην πράξη

όλες τις αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε και την  αγαστή

συνεργασία του σχολείου μας και με τον Σύλλογο γονέων

και κηδεμόνων, που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια συνερ-

γάζεται στενά και δημιουργικά με αυτό και το στηρίζει σε

κάθε επίπεδο, ακόμη και σε αυτό το ευαίσθητο κοινωνικό

θέμα της επιτυχούς ενσωμάτωσης των ξένων μαθητών

στην κοινωνία μας χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις και

αποκλεισμούς.

Τέλος, αν λάβουμε υπόψη και τη γνωστή ρήση ότι «Έλληνες

εισί οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας», το 1ο Γυμνάσιο

Κορωπίου έχει αποδείξει, ιδιαίτερα σήμερα, ότι μπορεί να με-

ταλαμπαδεύσει με επιτυχία τον ελληνικό πολιτισμό στους ξέ-

νους μαθητές σεβόμενο ταυτόχρονα την πολιτιστική τους

ιδιαιτερότητα και ταυτότητα. Επίσης, το σχολείο μας ενθαρ-

ρύνει τους μαθητές αυτούς να σέβονται και να εκτιμούν τη

χώρα μας ως και δική τους πρώτη ή δεύτερη πατρίδα, που

τους παρέχει την ευκαιρία, τις δομές και τις αξίες να ζήσουν

και να προοδεύσουν, είτε σε αυτήν, είτε όπου γης.

Για το σύλλογο των εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡ.

Το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου έχει διακριθεί για την 

πνευματική  και πολιτιστική του συνεισφορά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 213 2007313, 2132007318
Fαx: 210 6633311
Πληροφ.: κ. Γκρέκας, κ. Λεοντάρη 
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Σπάτα, 23/05/2016
Αρ. πρωτ. : 14959
ΠΡΟΥΠ. : 29.970,99 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι-
κτή μειοδοτική δημοπρασία με
σφραγισμένες προσφορές η εκτέ-
λεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Η οι-
κονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου του ιδίου
Νόμου, με συνολική κατά τον προ-
ϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη
29.970,99 € (περιλαμβανομένου
του ποσού για Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 14-06-
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος
στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ. Μπέκα
& Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004.
Η παραλαβή των προσφορών,
μέχρι την ώρα αυτή θα γίνεται από
τη επιτροπή διεξαγωγής του δια-
γωνισμού στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ,
εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη-
τρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην τάξη τουλά-
χιστον Α1 στην κατηγορία ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό κατατίθενται από τους δια-
γωνιζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγ-
γυητικές επιστολές συμμετοχής,
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρε-
σίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό
των 487,33 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχι-
στον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των πρό-
σφορων είναι 6 μήνες.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέ-
της βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση
όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες πριν την διεξαγωγή της Δη-
μοπρασίας ήτοι μέχρι και την 09-
06-2016 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00 .
Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φρον-
τίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρχ.
Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
Σπάτα, τηλ. 213 2007313, κ. Γκρέκας
& 2132007318 κ. Λεοντάρη.

ΣΠΑΤΑ, 23-05-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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Με δεδομένες τις μεταβολές του πληθυσμού της

πόλης, η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου 3B διαπί-

στωσε ανάγκη μικρών, διορθωτικών μεταβολών στα

χωροταξικά όρια των σχολείων του Δήμου. Για το

λόγο αυτό, διαβίβασε τη σχετική πρόταση στην αρ-

μόδια διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του

Υπουργείου Παιδείας, η οποία την έκανε δεκτή και

εκδόθηκε η σχετική απόφαση, η οποία θα τεθεί σε

ισχύ για το νέο σχολικό έτος. 

Διευκρινίζεται ότι τα νέα όρια ισχύουν για νέες εγ-

γραφές μαθητών στα σχολεία της πόλης. 

Δημοσιεύουμε τα νέα όρια για τη Δημοτική Ενότητα

Βούλας & Βουλιαγμένης, όπως μας τα ενεχείρισε ο

Δήμος 3Β.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

1ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή από την συμβολή της

με την Διός έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης - αριστερά

στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι ζυγοί αριθμοί έως την

Σωκράτους

Σωκράτους οι ζυγοί αριθμοί - Λυκούργου - (η Λυκούργου

ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας) - Διός, όπου και

κλείνουν τα όρια στην συμβολή της με την Λεωφόρο

Κωνσταντίνου Καραμανλή (η Διός ανήκει στο 1ο

Νηπιαγωγείο Βούλας).

2ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οι μονοί αριθμοί, από

την πλατεία Κρήτης έως την συμβολή της με την Διός -

αριστερά στην Διός - (η Διός ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο

Βούλας)

Λυκούργου - (η Λυκούργου ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο

Βούλας) - Σωκράτους οι μονοί αριθμοί - αριστερά στην

Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι ζυγοί αριθμοί - αριστερά στην

Πρίγκηπος Πέτρου οι ζυγοί αριθμοί και κλείνουν τα όρια

στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

3ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Ηροδότου οι ζυγοί αριθμοί - Δερβενακίων - αριστερά στην

Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι μονοί αριθμοί έως την Πειραιώς

- αριστερά στην Πειραιώς οι μονοί και οι ζυγοί αριθμοί έως

την

Απόλλωνος - δεξιά στην Απόλλωνος οι ζυγοί αριθμοί από

το 24 έως το 52 ανήκουν στο 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας - ένα

μικρό κομμάτι της Ζακύνθου οι μονοί αριθμοί από 1 έως 23

- η υπόλοιπη Ζακύνθου ανήκει στο 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας

- Μπιζανίου οι μονοί και οι ζυγοί αριθμοί - δεξιά στην

Ριμινιτών οι αριθμοί από το 1 έως το 3 - αριστερά στην

Δυρραχίου οι μονοί αριθμοί από το 1 έως το 15 - όλη η

Δαρδανελίων, μονοί και ζυγοί αριθμοί - αριστερά στην

Ιωαννίνων - Αριστείδου και κλείνει με τους ζυγούς

αριθμούς στην Ηροδότου.

4ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Από την αρχή της Λεωφόρου Βάρης έως την

Κανελλοπούλου όλοι οι ζυγοί αριθμοί από το 2 έως το 76 -

δεξιά στην Κανελλοπούλου - Δράμας - Γληνού - Κυβέλης -

Αθηνών - Εμπειρίκου - Βεάκη - δεξιά στην Λεωφόρο

Κωνσταντίνου Καραμανλή οι μονοί αριθμοί στην κάθοδο

έως την Ιφιγενείας - αριστερά στην Ιφιγενείας - (η

Ιφιγενείας ανήκει όλη στο Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης) -

δεξιά στην Ακτής και κλείνουν τα όρια δεξιά στην συμβολή

της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή με την Λεωφόρο

Βάρης.

5ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Λεωφόρο Βάρης, από την αρχή της, οι μονοί αριθμοί έως

την Καλύμνου - αριστερά στην Καλύμνου οι ζυγοί αριθμοί

έως την Δραγατσανίου - δεξιά στην Δραγατσανίου οι μονοί

αριθμοί - Κω - Μαυρομιχάλη - δεξιά στην Ρόδου - αριστερά

στην Βασιλέως Γεωργίου - (η Βασιλέως Γεωργίου ανήκει

όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας) - δεξιά στην Καλύμνου -

(η Καλύμνου ανήκει όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας) -

αριστερά στην Κρήνης - (η Κρήνης ανήκει όλη στο 6ο

Νηπιαγωγείο Βούλας) - αριστερά στην Λεωφόρο

Βουλιαγμένης οι μονοί αριθμοί έως τον κόμβο με την

Λεωφόρο Βάρης που κλείνουν τα όρια.

6ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Από την οδό Πειραιώς στην συμβολή της με την Λεωφόρο

Βουλιαγμένης, έως την Απόλλωνος - (η Πειραιώς ανήκει

όλη στο 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας) - δεξιά στην Απόλλωνος

οι ζυγοί αριθμοί από το 24 έως το 52 - Μπιζανίου - (η

Μπιζανίου ανήκει όλη στο 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας) -

Ριμινιτών από τον αριθμό 1 έως το 3 που ανήκει στο 3ο

Νηπιαγωγείο και η υπόλοιπη Ριμινιτών στο 6ο Νηπιαγωγείο

μονοί και ζυγοί αριθμοί - Δυρραχίου οι ζυγοί αριθμοί - δεξιά

στην Δαρδανελίων - (η Δαρδανελίων ανήκει όλη στο 3ο

Νηπιαγωγείο Βούλας) - δεξιά στην Ιωαννίνων - Ρόδου -

δεξιά στην Βασιλέως Γεωργίου - (η Βασιλέως Γεωργίου

ανήκει όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας) - δεξιά στην

Καλύμνου - (η Καλύμνου ανήκει όλη στο 5ο Νηπιαγωγείο

Βούλας) - αριστερά στην Κρήνης - (η Κρήνης ανήκει όλη

στο 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας) - δεξιά στην Λεωφόρο

Βουλιαγμένης οι μονοί αριθμοί, όπου κλείνουν τα όρια στην

συμβολή με την οδό Πειραιώς.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Σωκράτους οι ζυγοί αριθμοί από την συμβολή της με την

Λεωφόρο Βουλιαγμένης έως την Λυκούργου - Λυκούργου

οι ζυγοί αριθμοί - Διός οι ζυγοί αριθμοί - αριστερά στην

Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή έως τον κόμβο

Πηγαδακίων - αριστερά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι

ζυγοί αριθμοί έως την Διγενή - δεξιά στην Διγενή - (η

Διγενή ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) -

αριστερά στην Βασιλέως Γεωργίου έως την Ύδρας - (η

Ύδρας ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) - αριστερά

στην Μεγάλου Βασιλείου Β’ - (η Μεγάλου Βασιλείου Β’

ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) - αριστερά στην

Ρόδου έως την Σκρα - (η Ρόδου από την Μεγάλου

Βασιλείου Β’ έως την Σκρα ανήκει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας) - αριστερά στην Σκρα - (η Σκρα ανήκει στο 3ο

Δημοτικό Σχολείο Βούλας) - δεξιά στην Τρεμπεσίνας - (η

Τρεμπεσίνας ανήκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) -

αριστερά στην Απόλλωνος έως την Πειραιώς - (η

Απόλλωνος ανήκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) -

αριστερά στην Πειραιώς (η Πειραιώς ανήκει στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Βούλας) και κλείνουν τα όρια στην

Λεωφόρο Βουλιαγμένης με την συμβολή της στην

Σωκράτους. (Οι αριθμοί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 34-

116 και 21-95 ανήκουν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας).

2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οι μονοί αριθμοί, από

την πλατεία Κρήτης έως την συμβολή της με την Διός -

αριστερά στην Διός οι μονοί αριθμοί - Λυκούργου οι μονοί

αριθμοί

Σωκράτους οι μονοί αριθμοί - απέναντι στην Πειραιώς (η

Πειραιώς ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) -

αριστερά στην Απόλλωνος έως την Δερβενακίων - (η

Απόλλωνος ανήκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) -

αριστερά στην Δερβενακίων οι ζυγοί αριθμοί - απέναντι

στην Πρίγκηπος Πέτρου οι ζυγοί αριθμοί και κλείνουν τα

όρια στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή με την

συμβολή της στην πλατεία Κρήτης.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Απόλλωνος από την συμβολή της με την Ζακύνθου έως την

συμβολή της με την Δερβενακίων - (η Απόλλωνος ανήκει

στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) - Ηροδότου - Αριστείδου

- Βρασίδα - Ιωαννίνων - δεξιά στην Σκρα - (η Σκρα ανήκει

όλη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) - δεξιά στην

Τρεσεμπίνας (η Τρεσεμπίνας ανήκει στο 3ο Δημοτικό

Σχολείο Βούλας) και κλείνουν τα όρια στην συμβολή της

Τρεσεμπίνας με την Απόλλωνος.

4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Ρόδου από την συμβολή της με την Μεγάλου Βασιλείου

έως την Δραγατσανίου - δεξιά στην Δραγατσανίου οι μονοί

αριθμοί έως την Καλύμνου - αριστερά στην Καλύμνου οι

ζυγοί αριθμοί - δεξιά στην Λεωφόρο Βάρης - αριστερά στην

Κανελλοπούλου - Ανθέων - Δράμας

Γληνού - Αθηνών - Εμπειρίκου - Βεάκη - δεξιά στην

Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή οι μονοί αριθμοί έως

την Ιφιγενείας - αριστερά στην Ιφιγενείας - (η Ιφιγενείας

ανήκει όλη στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης) - Ηλίου -

Ακτής - δεξιά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι μονοί

αριθμοί 143-97 έως την Διγενή - δεξιά στην Διγενή - (η

Διγενή ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) -

αριστερά στην Βασιλέως Γεωργίου έως την Ύδρας - (η

Βασιλέως Γεωργίου από την Διγενή έως την Ύδρας ανήκει

στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας)

αριστερά στην Μεγάλου Βασιλείου Β’- (η Μεγάλου

Βασιλείου Β’ ανήκει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας) -

δεξιά στην Ρόδου όπου και κλείνουν τα όρια.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης

Περιβάλλεται από τις οδούς που συμπεριλαμβάνονται στα

όρια της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (η Ιφιγένειας

ανήκει στο Νηπιαγωγείο Βουλιαγμένης).

Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης

Περιβάλλεται από τις οδούς που συμπεριλαμβάνονται στα

όρια της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (η Ιφιγένειας

ανήκει στο Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης).

Τέλος, αναμένεται απόφαση από τη διεύθυνση

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,

μετά από σχετική πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας, για τον επανακαθορισμό των ορίων των

γυμνασίων και λυκείων της πόλης.

Aλλαγές χωροταξικών ορίων στα Σχολεία του Δήμου 3Β
θα τεθεί σε ισχύ για το νέο σχολικό έτος
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ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο 210 6030655 - 6939153052

press@ebdomi.com

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α. Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /   "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  24-5-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  20348

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 62/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 31.984,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  € ΣΥΝΟΛΟ €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――       
1 Μεταλλικό εμπόδιο διαμέτρου 12 cm τεμ. 320 63,50 20.320,00
2 Άθραυστος οριοδείκτης (Πλαστικό 

κολονάκι) 75 cm τεμ. 196 29,00 5.684,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ : 26.004,00 €
Φ.Π.Α. 23% : 5.980,92 €
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 31.984,92 €

Η παρούσα μελέτη αφορά: α) την προμήθεια εμποδίων (μεταλλικά κολωνάκια) με σκοπό την αντικατάσταση ήδη
τοποθετημένων και κατεστραμμένων εμποδίων σε διάφορα σημεία  πεζοδρομίων του Δήμου προκειμένου αφ’ ενός
να εξακολουθεί να διασφαλίζεται κυρίως η  απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και αφετέρου να αποτρέπεται η πα-
ράνομη στάθμευση των πάσης φύσης τροχοφόρων πάνω σε αυτά και η καταστροφή τους και
β) την προμήθεια και εγκατάσταση άθραυστων οριοδεικτών (πλαστικά κολονάκια)  για την δημιουργία κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων – διευθετήσεων στις διασταυρώσεις των οδών του Δήμου κατ’ εφαρμογή κυκλοφοριακών με-
λετών αλλά και για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων υλικών. Οι εργασίες  τοποθέτησης των προς
προμήθεια υλικών θα γίνει από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 520,08 €.
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  62/2016 και τη με αρ. Πρωτ.
18500/12-5-2016(ΑΔΑ: ΩΗΒΜΩΨΖ-ΔΒΨ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ 9-6-2016
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία 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 30-5-2016 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών

Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  20-5-2015
Aρ. Πρωτ.:  19793

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με
σφραγισμένες προσφορές και  συμ-
πλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή  στο σύνολο της προσφο-
ράς επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α
60/2016 μελέτης της Δ/νσης Περι-
βάλλοντος και Πρασίνου, προϋπο-
λογισμού 54.981,12€ (συμπεριλαμ-

βανομένου ΦΠΑ 23%) και αναλυ-
τικά:
35-7131.023 (Προμήθεια μηχανολο-
γικού εξοπλισμού Πρασίνου) με 12
διαφορετικά είδη προϊόντων
34.987,35€.
35-6672.011 (Προμήθεια Αναλώσι-

μων και Ανταλλακτικών Μηχανημά-
των Πρασίνου και Πυρασφάλειας)  με
23 διαφορετικά είδη προϊόντων
19.993,77€.
CPV : 
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχα-
νές, Μηχανήματα κοπής χλοοτά-
πητα 
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχα-
νές για χλοοτάπητα, πάρκα κτλ
42675100-9 Μέρη αλυσοπριόνων, 
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα,
16400000-9 Γεωργικά μηχανήματα
ψεκασμού,
34913000-0 Διάφορα ανταλλα-
κτικά.
Η μελέτη συντάχθηκε με σκοπό
την προμήθεια του κατάλληλου μη-
χανολογικού εξοπλισμού, που θα
συμβάλλει στην ποιοτική και αποδο-
τική εκτέλεση των διαφόρων κηπο-
τεχνικών εργασιών της Υπηρεσίας
Πρασίνου, καθώς και των διαφόρων
αναλώσιμων υλικών, εξαρτημάτων
και ανταλλακτικών που θα εξασφα-
λίσουν την λειτουργία του συνόλου
των μηχανημάτων Πρασίνου που
διαθέτει ο Δήμος
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το

ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 894,00 € 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  60/2016 και τη με αρ. Πρωτ.
18499/12-5-2016 (ΑΔΑ: Ω8ΥΤΩΨΖ-
0ΑΡ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καρα-
μανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 7-6-
2016 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών και
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη 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 Προ-
μηθειών του Δήμου, καθημερινά
από Δευτέρα 30-5-2016 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σπάτα, 25/05/2016  /  Αρ. Πρωτ.: 15276  /  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 25.5.16
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  /  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                          
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου - Αικ. Αλούπη, Τηλ.: 213 2007395 -396, Fax.: 210 6630163

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος-ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος»

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Aνοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος και ασφαλτο-
μίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος του Δήμου. Ο χρόνος προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή
της σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 249.136,50 € συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ. Τα  CPV της προμήθειας είναι τα  εξής: 14212200-2, 44114100-3 και 44113620-7.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 1%
του προϋπολογισμού της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι  συμμετοχή ποσού δυο χιλιάδων είκοσι
πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (2.025,50€). Σε άλλη περίπτωση, θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δα-
πάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερών μετά τον
χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προ-
θεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στον ελληνικό τύπο.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ
60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ 118/07. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους
για τουλάχιστον (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗN ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ Δευτέρα Τρίτη Παρασκευή
www.promitheus.gov.gr 30/05/2016, ώρα 14.00 31/05/2016 17/06/2016, ώρα 10.00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr ,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σπάτα, 25/05/2016  /  Αρ. Πρωτ.: 15301
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  /  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                          
Πληροφορίες: Αικ. Αλούπη, Τηλ.: 213 2007395 -396, Fax.: 210 6630163

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος-ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
I) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ-ΣΑΡΩΘΡΩΝ

II) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩN
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει: Ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών με
τίτλο α) Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων και β) Συντήρηση
και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) οχημάτων συνολικής δαπάνης 232.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.Τo  CPV της υπηρεσίας είναι το  εξής: 50110000-9.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε 1%
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσού χιλίων οκτακοσίων ογδόντα επτά
ευρώ (1.887,00 €). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον
ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προ-
θεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ
60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ 118/07. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους
για τουλάχιστον (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΦΕΚ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ Παρασκευή Δευτέρα Τρίτη
www.promitheus.gov.gr 27/05/2016 30/05/2016 7/06/2016, ώρα 13.00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.spata-
artemis.gr,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο
του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. 
Tα έξοδα δημοσίευσης, τόσο του κύριου όσο και των τυχόν επαναληπτικών διαγωνισμών, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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EΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

(Ε.ΣΥ) ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Aνακοίνωση
Κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, που νιώθει το καθήκον

για την πατρίδα, μπορεί τώρα, να συνεργαστεί, ως

επιδοτούμενος σύμβουλος ενημέρωσης, για το συ-

νολικό ξεχρέωμα των συνελλήνων του και της πα-

τρίδας του».

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 25/5/2016
Αρ. πρωτ.: 437

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΛΕΙ-
ΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-
ΛΗΝΗΣ»
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Π.Δ. 270/81, το Ν.
3463/2006 και  το Ν. 3852/2010,
πρόκειται να πραγματοποιήσει φα-
νερή και προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία για την τοποθέτηση
αυτόματων πωλητών:
Α) Αυτόματος πωλητής νερού, ανα-
ψυκτικών και μικρών σνακ.
Β) Αυτόματος πωλητή ροφημάτων
στα εξής κτίρια:
1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης
Η προσφορά αφορά:
1. Την εκμίσθωση παραπάνω
χώρων για την τοποθέτηση μηχα-

νημάτων αυτομάτων Πωλητών
σύμφωνα με την αναλυτική διακή-
ρυξη 
2. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδο-
τική, φανερή και προφορική
3. Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίστηκε
στα 3 έτη
4. Όσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει
κατά την διεξαγωγή της Δημοπρα-
σίας να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου
με το 10% του από την  διακήρυξη
οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώ-
της προσφοράς και η οποία κατά
την κατακύρωση του αποτελέσμα-
τος της δημοπρασίας στον πλει-
οδότη θα αντικατασταθεί με άλλη
καλής εκτέλεσης.
Μετά τα πιο πάνω καλούνται όσοι
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγ-
γραφη αίτηση ενδιαφέροντος μαζί
με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5
της υπ΄αριθμ. 84/2016 Απόφασης-
Διακήρυξης Δ.Σ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
από 26 Μαΐου έως 8 Ιουνίου
2016 στα γραφεία της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης (Πολιτιστικό
Κέντρο, επί των οδών Κλειτάρχου
& Αριστείδου) για να πάρουν την
διακήρυξη και να υποβάλλουν τις
προσφορές τους στην παραπάνω
διεύθυνση. Πληροφορίες: κ. Κάρλα
Σάντος  τηλ: 210.6619937.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 28/2016
Παλλήνη 25/5/2016 
Αρ. πρωτ.: 438

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή για την εκτέλεση της
εργασίας «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2016 ΤΗΣ
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», για το σύνολο της
παροχής υπηρεσιών, προϋπολογι-
σμού 38.486,50 Ευρώ με  Φ.Π.Α
(24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
6η του μηνός Ιουνίου  2016 ημέρα
Δευτέρα και με ώρα έναρξης πα-
ραλαβής των προσφορών την
10:00π.μ και ώρα λήξης την
10:30π.μ, στα γραφεία της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-
Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου
Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου& Αρι-
στείδου, ενώπιον της αρμόδιας

Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
2% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή  769,73€  και κατα-
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-
τος  τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται:  Τηλ: 210.6619937, και
ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                       
ΚΟΡΩΠΙ,   23-05-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  134/2016  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας, που αφορά στην ‘Έγκριση
παράτασης προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου :
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση   ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου - Παιανίας”  στην   οδό
Δάβαρη (Τμήμα από κόμβο "Κούπι"
έως προαστιακό σταθμό Κορω-
πίου).
Στο Κορωπί στις 23 Μαΐου  του
έτους 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των   προ-
σωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων που αρχικά είχαν εγκριθεί με
την υπ΄ αριθμ. 213/2015 απόφαση
Δ.Σ. Δήμου Κρωπίας, όπως παρα-
κάτω:
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, θα γίνει ολικός αποκλεισμός
της οδού Δάβαρη από τη διασταύ-
ρωσή της με τον κόμβο του προ-
αστιακού σταθμού Κορωπίου μέχρι
την διασταύρωσή της με τον κυ-
κλικό κόμβο που συμβάλλουν οι
οδοί Δάβαρη και Αττικής. 
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς τον Προαστιακό
σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται
δεξιά στην Παλαιά Περιφερειακή
Κορωπίου αριστερά στην Λεωφόρο
Κορωπίου-Αεροδρομίου, αριστερά
στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου, αρι-
στερά στον  κόμβο του προαστια-
κού σταθμού Κορωπίου  και με
δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται
στην οδό Δάβαρη.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται από τον σταθμό Προαστια-

κού Κορωπίου με κατεύθυνση προς
την οδό Αττικής, θα εκτρέπεται αρι-
στερά στον  κόμβο του προαστια-
κού σταθμού Κορωπίου  και με
δεξιά εκτροπή στην Λεωφόρο Μαρ-
κοπούλου, δεξιά στην Λεωφόρο
Κορωπίου-Αεροδρομίου, δεξιά
στην Παλαιά Περιφερειακή Κορω-
πίου και διαμέσου του κυκλικού
κόμβου θα εισέρχονται στην οδό
Αττικής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούν-
ται καθημερινά εκτός Κυριακής,
από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ.
Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέ-
τησης αγωγών θα διαρκέσουν
τρεις μήνες από την ημέρα θεώρη-
σης της σχετικής άδειας από το
αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. Για την
εφαρμογή των εν λόγω κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συ-
ναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52
ΚΟΚ).
➢ Η εν λόγω απόφαση θα είναι κα-
νονιστικού χαρακτήρα και θα διέπε-
ται από τις διατάξεις των άρθρων
79 και 82 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το
λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσί-
ευση της απόφασης κατά το πλή-
ρες κείμενό της στο δημοτικό
κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με
την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδι-
αία τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της και τα σχετικά σχέδια βρί-
σκονται αναρτημένα στο Δημοτικό
Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για
την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης 

ΑΔΑ: 6Ξ7ΡΩΞΚ-ΟΛΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 27/05/2016
Αρ. πρωτ.: 17441

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσ-
σει ότι την 09 Ιουνίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
πανών για βρέφη» προϋπολογιζό-
μενης δαπάνης 19.397,10 € συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Aφορά
την προμήθεια που περιλαμβάνει
πάνες 8kg έως 18kg καθώς και
12kg έως 25kg συνολικού αριθμού
83.000 τεμαχίων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12,
Γέρακας Τ.Κ: 153 44 ) την παρα-

πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα προσκομίσουν εγγυη-
τική επιστολή συμμετοχής ύψους
315,40 €.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2132031661 FΑΧ:
2132031655, αρμόδιος υπάλληλος
κα. Μαντούδη Α.).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΟ4ΗΩΛΝ-ΣΞΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο   19-4-2016
Αρ. Πρωτ. : 5782

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 4ου ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινή-
του στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ.
πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και τις 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κα-
ταθέτοντας αίτηση στο πρωτό-
κολλο του Δήμου στην οποία θα
περιγράφεται το ακίνητο που διατί-
θεται και όλα τα δικαιολογητικά
που αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο που
θα χρησιμοποιηθεί για την μεταστέ-
γαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου
του Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του εγκεκρι-
μένου σχεδίου Μαρκοπούλου, ή
εκτός σχεδίου Μαρκοπούλου αλλά
επί οριακής αυτού οδού, πλην της
δυτικής πλευράς της Λεωφόρου
Λαυρίου, ή εκτός σχεδίου, αλλά επί

της Λεωφόρου  Μαρκοπούλου –
Πόρτο Ράφτη και στο τμήμα μέχρι
τη διασταύρωση με την Λεωφόρο
Βραυρώνας. Σημειώνεται ότι για τις
ανάγκες της παρούσης, δεν λαμβά-
νονται υπόψη ως εντός σχεδίου πε-
ριοχές οι υπό έγκριση επεκτάσεις. 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει:
Να πληροί κατ’ ελάχιστον τις προ-
διαγραφές 6-θέσιου Δημοτικού
Σχολείου όπως αυτές περιγράφον-
ται στην απόφαση 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ
635Β’ 2007) της Υπουργού Παι-
δείας, καθώς και στη μελέτη του
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων του
2008 περί κριτηρίων καταλληλότη-
τας διδακτικών χώρων. Συγκεκρι-
μένα, το κτίριο πρέπει να βρίσκεται
σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού
2600 τ.μ. και να αποτελείται από
1.200 τ.μ. ωφέλιμων χώρων κατ’
ελάχιστο χωρίς παρέκκλιση, εκ των
οποίων 800 τ.μ. κατ’ ελάχιστο
χωρίς παρέκκλιση θα πρέπει να
είναι χώροι κύριας χρήσης, άμεσα
συνδεδεμένοι λειτουργικά μεταξύ
τους. (βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ
πρωτ 5781/19-4-2016)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλών-
τας με απόδειξη αυτούς, των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πλη-
ροφορίες για τη δημοπρασία καθώς
και η αναλυτική διακήρυξη παρέχον-
ται από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΑΔΑ:   ΨΕΩΦΩΛΝ-ΕΗΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο 19-4-2016   
Αρ. Πρωτ. : 5785

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινή-
του στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
του Ν. 3463/2006 και το υπ΄ αριθμ.
πρωτ 51541/19.12.2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης δη-
λαδή έως και τις 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κα-
ταθέτοντας αίτηση στο πρωτό-
κολλο του Δήμου στην οποία θα
περιγράφεται το ακίνητο που διατί-
θεται και όλα τα δικαιολογητικά
που αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο
που θα χρησιμοποιηθεί για την στέ-
γαση του 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο
Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέ-
πει να βρίσκεται εντός του εγκεκρι-
μένου σχεδίου Πόρτο Ράφτη (3η
Π.Ε. Πόρτο Ράφτη) και στο τμήμα
μέχρι τη διασταύρωση με τη Λεω-

φόρο Γρέγου. Σημειώνεται ότι για
τις ανάγκες της παρούσης, δεν
λαμβάνονται υπόψη ως εντός σχε-
δίου περιοχές οι υπό έγκριση επε-
κτάσεις. 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει:
Να πληροί κατ’ ελάχιστον τις προ-
διαγραφές Νηπιαγωγείου δύο (2)
τάξεων, όπως αυτές περιγράφονται
στην απόφαση 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ
635Β’ 2007) της Υπουργού Παι-
δείας, καθώς και στη μελέτη του
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων του
2008 περί κριτηρίων καταλληλότη-
τας διδακτικών χώρων. Συγκεκρι-
μένα, το κτίριο πρέπει να βρίσκεται
σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού
1200 τ.μ. και να αποτελείται από
120 τ.μ. ωφέλιμων χώρων κατ’ ελά-
χιστο χωρίς παρέκκλιση, εκ των
οποίων 90 τ.μ. κατ’ ελάχιστο χωρίς
παρέκκλιση θα πρέπει να είναι
χώροι κύριας χρήσης, άμεσα συν-
δεδεμένοι λειτουργικά μεταξύ
τους. (βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ
πρωτ 5784/19-4-2016)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτό-
πια έρευνα θα κρίνει την καταλλη-
λότητα των προσφερόμενων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλών-
τας με απόδειξη αυτούς, των οποίων
τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πλη-
ροφορίες για τη δημοπρασία καθώς
και η αναλυτική διακήρυξη παρέχον-
ται από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

EΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΝΟΙΞΗ” ΚΙΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Άνοιξη” Κιτσίου καλεί

όλα τα μέλη του την Κυριακή 29 Μαΐου, στις 10.30 το πρωί στο

Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο Κιτσίου, για να πραγματοποι-

ηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία δεν πραγματο-

ποιήθηκε την πρώτη Κυριακή 22.5.16 λόγω μη απαρτίας. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, και αυτή την Κυριακή 29.5.16,

την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος,  η Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί  την Κυριακή 5.6.16, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, για

τρίτη και τελευταία φορά.

Η προσέλευσή σας κρίνεται απαραίτητη και θα μας χαροποιήσει

ιδιαίτερα.

Η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για το Δ.Σ. του Συλλόγου

ορίζεται την Κυριακή 12.6.2016 στο Πνευματικό Κέντρο Κιτσίου.

Με τιμή

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημόπουλος Γεώργιος, 6977 142402
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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

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ” Ν.Π.Δ.Δ.
Σπάτα, 26/5/2016   /  Αρ. Πρωτ.: 573
Ταχ. Δ/νση: ΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 108 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ, Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να, Τηλέφωνο:  210.6633290, 22940.89405, Fαx:  210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και απολογισμού 2015

Συνοπτική αποτύπωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Ο προϋπολογισμός του  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» εγκρίθηκε με την Ο προ-
ϋπολογισμός ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ.33/8-4-2016  απόφαση διοικητικού συμβουλίου, την 137/13-4-2016 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος και επικυρώθηκε με την αριθ. Πρωτ: 33253/12598/16-5-2016
απόφαση όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως ακολούθως:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Τακτικά έσοδα 493.000,00€ Έξοδα χρήσης 634.064,24€
Έκτακτα έσοδα 3.850,00€ Επενδύσεις 197.500,00€
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 76.011,85€ Προβλέψεις 147.057,69€
Εισπράξεις υπέρ τρίτων 90.800,00€ Αποθεματικό 23.000,00€
Χρηματικό Υπόλοιπο 337.960,00€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.001.621,93€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.001.621,93€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Συνοπτική αποτύπωση απολογισμού 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡ. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  Η ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  (1/1/2015-31/12/2015)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
Αναμ/σεις Υπόλοιπα

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
I. ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)  574.490,00 383.092,70 352.428,27 30.664,43
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 6.180,00 4.896,71 4.896,71 0,00
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ169.249,28 168.054,98 29.968,65 138.086,33
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και 92.202,00 60.698,66 60.698,66 0,00
Τρίτων
Χρηματικό Υπόλοιπο       162.028,58 162.028,58 162.028,58 0,00
Σύνολο Εσόδων             1.004.149,86 778.771,63 610.020,87 168.750,76
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΝΑΚ/ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Υπερβάσεις

Αναμ. Πληρωτέα Πιστώσεις
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

II. ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων        971.577,11 272.060,79 272.060,79 0,00 699.516,32 0,00

Αποθεματικό             32.572,75 0,00 0,00 0,00 32.572,75 0,00

Σύνολο Εξόδων   1.004.149,86 272.060,79 272.060,79 0,00 732.089,07 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Σύν. Πληρωμών Ταμειακό 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΑΚΤΙΚΑ 121.527,62 391.433,64 215.990,74 296.970,52
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 40.500,96 56.558,65 56.070,05 40.989,56
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

162.028,58 447.992,29 272.060,79 337.960,08
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Με τιμή
Ο Πρόεδρος  ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟ-
ΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚEYΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  (ΑΔΜΚΕΣ)
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010                            
Πληροφ.: Mακροδημήτρη Αικατερίνη
Τηλέφ.: 22910 41220   εσωτ. 119                         
Fax : 22910 41219
Εmail : makrodimitri@outlook.com
Καλύβια    27/05/2016
Αριθ. Πρωτ.  280

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗΣ – ΠΟΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ –
ΚΑΦΕΔΩΝ κλπ»
Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
–ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΚΑ-
ΦΕΔΩΝ κλπ», με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%) στις τιμές του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της μελέτης) υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τε-
χνικές προδιαγραφές της μελέτης
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΗΣ για τις ανάγκες των δύο
Δημοτικών Καντινών (ΚΙΟΣΚΙ και
ΠΕΤΡΙΝΟ)  για την λειτουργία τους
κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιο  έως

Σεπτέμβριο) του τρέχοντος έτους
2016, με συνολικό ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό 74.380,80€ χωρίς ΦΠΑ
(90.594,42€ με ΦΠΑ). Η εκτέλεση
της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα
με την σχετική διακήρυξη και με τις
διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ
περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του
Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του
Ν.2286/95, του Ν.2503/97, του
Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του
Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ
των Υπουργών  Εσωτερικών ,Δημ,
Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικο-
νομίας & Οικονομικών-Απασχόλη-
σης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ
1503/11-10-2006 Β’) όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα
και την τροποποίησή της (ΦΕΚ
1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07
τον Ν.3852/10 του Ν.4111/2013
(ΦΕΚ18Α/2013) άρθ.4 και την εγκύ-
κλιο 3/11543/26/03/2013 του
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’
αρ. 56/2016 Απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ,
με την οποία αποφασίστηκε η διε-
νέργεια της προμήθειας για τη σχε-
τική προμήθεια.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-

ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α
20.01.00.0013, ΚΑ 20.01.00.0023,
Κ.Α. 20.01.01.0013 και  ΚΑ
20.01.01.00.0023.

του προϋπολογισμού της ΑΔΜΚΕΣ
ΑΕ Σαρωνικού του οικονομικού
έτους 2016.
Όλες οι παραδόσεις και η τροφοδο-
σία θα είναι τμηματικές (ανάλογα
με τις ανάγκες των καντινών) και θα
γίνονται αποκλειστικά στους χώ-
ρους των καντινών “ΚΙΟΣΚΙ” και
“ΠΕΤΡΙΝΟ” με ευθύνη του προμη-
θευτή και κατόπιν συνεννόησης με
τον υπεύθυνο κάθε καντίνας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. Το πλήρες σώμα της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχε-
ται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ.
14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες  ΄Προμήθειες Δη-
μόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’ & Ν. 3463/2006

ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετά-
σχουν στον διαγωνισμό οφείλουν
να προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής που θα αναλογεί
σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις εκατό (%)
επί του προϋπολογισμού της μελέ-
της, χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
20/06/2016,  ημέρα  Δευτέρα  και
ώρα 10:00 πμ.  Ως καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών
στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
24/06/2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση
της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλε-
κτρονική επικοινωνία μέσω του συ-
στήματος, βεβαιώνεται αυτόματα
από το σύστημα με υπηρεσίες χρο-
νοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  27/5/2016
Αρ. Πρωτ. 15183

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΨΕΚΑΣΜΩΝ,  ΜΥΟ-
ΚΤΟ-
ΝΙΑΣ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ Κ.Λ.Π.
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΕΚΑ-
ΣΜΩΝ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟ-
ΚΤΟΝΙΑΣ Κ.Λ.Π., συνολικής
προϋπολογισθείσης  αξίας
34.995,96 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 7/6/2016 ημέρα
Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –3ος όροφος-
τηλ. 2132023842-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΑ: Ω4Λ7ΩΗΔ-5Ο6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 27/05/2016
Αρ. Πρωτ.: 15303

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙ-
ΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-
μηλότερη τιμή επί των τιμών του τι-
μολογίου της μελέτης σε ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΕ-
ΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
συνολικής προϋολογισθείσης αξίας
65.973,72 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού, την 09/06/2016
ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00
π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου (Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου – 3ος όρο-
φος, τηλ. 2132023893-842) καθώς
και από την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Η Περίληψη της διακήρυξης θα δη-
μοσιευθεί στις εφημερίδες
«ΕΒΔΟΜΗ» & «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 27/05/2016
Αρ. Πρωτ.:15312                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει πρόχειρο μειοδοτικό επαναλη-
πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε
Ευρώ για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙ-
ΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συνολικής προϋπολο-
γισθείσης  αξίας  17.742,51 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την  10/06/2016
ημέρα Παρασκευή και από ώρα
10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από την ιστοσε-
λίδα του Δήμου «www.halandri.gr»
(Εφημερίδα της Υπηρεσίας → Δια-
κηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Η Περίληψη της διακήρυξης θα δη-
μοσιευθεί στις εφημερίδες
«ΕΒΔΟΜΗ» & «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ».                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προσκλήσεις - Περιλήψεις

Διαγωνισμοί - Αποφάσεις

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655 - 6939153052

«Κοινωνική πολιτική και

καινοτομία στην υγεία»
Ο κοινωνικός συνεταιρισμός «Άνεμος Ανανέωσης», η

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και το Δίκτυο Ελ-

ληνικών Πράσινων Πόλεων διοργανώνουν στις 28 και

29 Μαΐου 2016, στην Αθήνα, αίθουσα συνεδριάσεων

Π.Ε.Δ.Α. (Κότσικα 4 – ύψος Πατησίων πλησίον ΟΤΕ)

διημερίδα με θέμα: «Κοινωνική πολιτική και κοινωνική
καινοτομία στην υγεία, με έμφαση σε θέματα κατ΄
οίκον φροντίδας και νοσηλείας». Η εκδήλωση τελεί

υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και της Ένωσης

Νοσηλευτών Ελλάδος και πραγματοποιείται με την

υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής στην Ελλάδα.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: wind-

ofrenewal@gmail.com, 2103803959
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Μοτοσικλετιστές από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες θα

φιλοξενήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στο πρώην κάμπινγκ Βούλας προκειμένου να γίνει

από την περιοχή της Βούλας η αφετηρία της πρώτης

διαδρομής Αθήνας – Γιβραλτάρ.

Οι μηχανές θα διανύσουν συνολικά 8.500 χιλιάδες χι-

λιόμετρα σε 15 μέρες διασχίζοντας δώδεκα χώρες.

Στόχος της διαδρομής είναι η ανάδειξη των χωρών

της Ευρώπης και η μεταφορά μηνύματος Ειρήνης το

οποίο θα πάρει τη μορφή ενός ειδικού βιβλίου που θα

μεταφέρει η Αυστριακή αποστολή, προκειμένου να το

υπογράψουν πολίτες και αξιωματούχοι απ’ όλη την

Ευρώπη. 

Το Σάββατο 28 Μαΐου στις 18.00 θα γίνει τελετή

έναρξης της διαδρομής στο πρώην κάμπινγκ. Στη

συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί πορεία των μοτοσικλε-

τών και στις τρεις Ενότητες του Δήμου με αφετηρία

και τερματισμό στον χώρο του Κάμπινγκ. Μετά το

τέλος της πορείας θα ακολουθήσει συναυλία με τους

Omniah και τους High Voltage. Το πρωί της Κυριακής

στις 07.00, οι μοτοσικλετιστές θα αναχωρήσουν για

το Γιβραλτάρ.

Βούλα – Γιβραλτάρ, 

πορεία με μηχανές
Εκκίνηση και εκδηλώσεις 

στο πρ. Κάμπινγ Βούλας

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός σε συνεργασία

με αθλητικούς συλλόγους και σωματεία της πόλης, διορ-

γανώνουν για τρίτη χρονιά, την Κυριακή 29 Μαΐου 2016,

«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ» στο Κορωπί,με έναρξη στις 5 το

απόγευμα. Οι αθλητικοί σύλλογοι θα παρουσιάσουν προ-

γράμματα των αθλητικών τους δράσεών σε ειδικά διαμορ-

φωμένους χώρους επί της κεντρικής λεωφόρου. 

Συμμετέχουν : Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου, Αθλητι-
κός Σύλλογος Κορωπίου «Γ.Σ Παπασιδέρης»-handball,
Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου,Aθλητικός όμιλος Κο-
ρωπί, Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου (ΣΑΣΚ),

Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου «Μεσόγεια»,
Super League, Aθλητικός Σύλλογος «Προοπτική», Wing
Tzun Kung Fu Κoropi,  Τae Kwon Do- Αcademy, Αθλητικός
Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου «Ελληνικός Πυρσός»,
Curves, Iππικός Ομιλος Σείριος, Ιππικός Όμιλος Ιπποδά-
μεια, Δημοτικά Γυμναστήρια Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός. 
Στη  συνέχεια το Αθλητικό πανηγύρι θα μεταφερθεί στο

1ο Γυμνάσιο Κορωπίου όπου σχολές χορού θα παρουσιά-

σουν προγράμματά τους.

Συμμετέχουν οι σχολές χορού, Αrte De La Danza, Χορό-

ραμα, Dance for Stars, Χριστίνα Τσεβά.

——————————

Για τη διεξαγωγή του «Αθλητικού Πανηγυριού» θα απαγο-

ρευτεί η κίνηση όλων των οχημάτων ΙΧ και των λεωφορει-

ακών γραμμών 120, 330 και ΚΤΕΛ στην κεντρική Λεωφόρο

Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος των οδών,  Όθωνος

Παπαδημητρίου/Ιωάννη Γκιόκα έως Δημ. Παπανικολάου.

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών 308, 309 θα

εκτελούνται κανονικά ενώ θα τροποποιηθούν οι γραμμές,

120 (Γλυφάδα-Βάρη-Προαστιακός Κορωπίου), 330 (Κο-

ρωπί-Αγία Μαρίνα) και ΚΤΕΛ Αττικής (οδικός άξονας νό-

τιας Αττικής). 

«3ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στο Κορωπί»

Πραγματοποιήθηκε το 4ο Σχολικό

Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, του

Δήμου Μαρκοπούλου, (14 Μαΐου

2016), στο Κλειστό Γυμναστήριο

του Δημοτικού Σταδίου Μαρκο-

πούλου.

Στη φετινή συνδιοργάνωση  συμ-

μετείχαν οι μαθήτριες από το 1ο

Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου

με την ομάδα «ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ», το 2ο

Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου

με την ομάδα «ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΤΙΓΡΕΙΣ

(The Nine Tigers)», το 3ο Δημοτικό

Σχολείο Μαρκοπούλου με την

ομάδα «ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ (The

Lions)», το 4ο Δημοτικό Σχολείο

Μαρκοπούλου με την ομάδα «ΟΙ

ΚΟΚΚΙΝΟΜΠΛΟΥΖΙΤΣΕΣ» και το

2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο

Ράφτη με την ομάδα «ΠΑΝΟΡ-

ΜΟΣ».

Όλα τα Σχολεία έλαβαν τιμητική

πλακέτα και σε όλες τις μαθήτριες

απονεμήθηκε αναμνηστικό δίπλωμα,

με την ιδιαίτερα τιμητική παρουσία

των παιχτών της Εθνικής Ομάδας

Βόλεϊ Ανδρών,  Κώστα Στιβαχτή

(Ο.Σ.Φ.Π.), Γιώργου Παπαλεξίου

(Νίκη Αιγινίου) και Γιάννη Ρουμελιω-

τάκη (Α. Ο. Κηφισιάς). Στις απονο-

μές συμμετείχαν: η Αντιδήμαρχος

Παιδείας και Αθλητισμού Μαρία Κιμ-

πιζή, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος» Νίκος Ορφανός, η

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας και Δημοτική Σύμβουλος

Ζωή Γιαννάκη, η Αντιπρόεδρος του

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και Δημο-

τική Σύμβουλος Μπίλυ Δρίτσα, το

Μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»

Σοφία Μουλά – Κώστα.

Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαί-

ρου, θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο, 4 Ιουνίου 2016 και ώρα 5.30

μ.μ., στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου

του Δημοτικού Σταδίου Μαρκο-

πούλου.

Αγώνας Τελικής Φάσης  Τραμπο-

λίνο Δ΄ κατηγορίας, Παμπαίδων

και Παγκορασίδων, της Ελληνικής

Γυμναστικής Ομοσπονδίας, θα

πραγματοποιηθεί  στις 4 και 5 Ιου-

νίου 2016 στο Κλειστό Γυμναστή-

ριο του Δημοτικού Σταδίου.

4ο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης, 

του Δήμου Μαρκοπούλου
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Είδαμε, όσοι το είδαμε, τον τελικό

της Euroleague του μπάσκετ, μεταξύ

της ΤΣΣΚΑ και της Φενέρ Μπαχτσέ,

ένα καταπληκτικό παιχνίδι, μεταξύ

των, κατά γενική ομολογία, πιο φορ-

μαρισμένων ομάδων.

Οι αναλυτές και τα μέσα ενημέρω-

σης έδιναν ένα μικρό

προβάδισμα στην

ΤΣΣΚΑ. Ήταν όμως πολ-

λοί αυτοί που πίστευαν

ότι το παιγνίδι θα κριθεί

από τους «πάγκους»,

όπου ο εξαιρετικός,

πλην νέος στην ηλικία,

Δημήτρης Ιτούδης θα

είχε να αντιμετωπίσει

τον δάσκαλο και μέν-

τορά του Ζέλικο Ομ-

πράντοβιτς, έναν από

τους μεγαλύτερους

προπονητές όλων των εποχών. Επί

χρόνια προπονητή στον Παναθη-

ναϊκό, με μόνιμο βοηθό τον Ιτούδη.

Οι εκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες της

Φενέρ Μπαχτσέ με ένα χρυσό συμ-

βόλαιο για τον Ομπράντοβιτς και

πολλά εκατομμύρια για την αγορά

παικτών «πρώτης γραμμής» δεν

έκρυβαν ότι στόχος τους ήταν η κο-

ρυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με

αυτή την επιδίωξη, βρέθηκαν στον

τελικό της περασμένης εβδομάδας

αντιμέτωποι με τους εξίσου φιλό-

δοξους και «διψασμένους» για τίτ-

λους εκατομμυριούχους ιδιοκτήτες

της ΤΣΣΚΑ.

Και ενώ στα πρωτοσέλιδα των εφη-

μερίδων και τα ραδιοτηλεοπτικά ρε-

πορτάζ συγκρούονταν τα ρώσικα

με τα τούρκικα… εκατομμύρια, στο

«παρκέ» είδαμε έναν άλλο αγώνα,

διαφήμιση για το μπάσκετ.

Η ΤΣΣΚΑ έκανε πράγματι ένα υπέ-

ροχο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε

με 21 πόντους και πολλοί ήταν

αυτοί που πίστεψαν ότι το παιχνίδι

είχε τελειώσει.

Κακώς, γιατί από την άλλη

πλευρά ο προπονητής λεγόταν

Ομπράντοβιτς, ο οποίος τα τε-

λευταία χρόνια έχει μονοπω-

λήσει τους ευρωπαϊκούς

τίτλους, και ο οποίος «γύρισε»

το παιχνίδι. Όμως ο προπονη-

τής και οι παίκτες της ρωσικής

ομάδας δεν πανικοβλήθηκαν

όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ

στο 20’’ με δύο πόντους ή στο

ξεκίνημα της παράτασης με

τρεις…

Για να μη λέμε πολλά λόγια που

είναι φτώχεια, η ΤΣΣΚΑ από την

αρχή έδειξε, ότι άξιζε τη νίκη και ο

Δημήτρης Ιτούδης είναι ένας σοβα-

ρός προπονητής και κυρίως νέος. Η

ομάδα του ήταν σε όλη τη διάρκεια

της χρονιάς «μέσα» στο γήπεδο

σοβαρή και συμπαγής, ήξερε τι

ήθελε και από τα πρώτα λεπτά του

παιχνιδιού μάς προειδοποίησε, τι

θα επακολουθούσε.

Πράγματι είδαμε ένα παιχνίδι επαγ-

γελματικό με σωστούς επαγγελμα-

τίες, που σέβονται αν μη τι άλλο τα

λεφτά του κοινού…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Δάκαλοι» και «μαθητές» πήραν … άριστα

Ένας συγκλονιστικός τελικός της Euroleague

του μπάσκετ και η «μάχη των πάγκων»

AQUA AEROBIC στην ΠΑΛΛΗΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AQUA AEROBIC

Στο πλαίσιο των νέων  προτεινόμενων αθλητικών

δραστηριοτήτων του ετήσιου  προγράμματος δρά-

σης 2016, η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-

Πολιτισμού - Περιβάλλοντος  Δήμου Παλλήνης

ανακοινώνει την έναρξη  του  νέου καλοκαιρινού

προγράμματος ΑQUAAEROBIC.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016

Έναρξη Προγράμματος: 01/06/2016

Λήξη Προγράμματος:  31/10/2016

Ημέρες-Ώρα Προγράμματος: Τρίτη, Τετάρτη & Πέμ-

πτη -  10:00 έως 11:00

Αθλητικό Κέντρο: Κολυμβητήριο Γέρακα

Κόστος Προγράμματος: 

α) 15 ευρώ/μήνα για τους κατοίκους του Δήμου 

β) 35 ευρώ/μήνα για τους μη κατοίκους του Δήμου 

Η είσοδος επιτρέπεται με κάρτα μέλους και τα προ-

βλεπόμενα δικαιολογητικά για το κολυμβητήριο.      

Πληροφορίες:  2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα,  τηλ.

2106615645. 

Aνανεώνεται ο Α.Ο. Βουλιαγμένης

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον τεχνικό

της πρώτης ομάδας Ποδοσφαίρου Μανώλη Καπίρη

ανακοίνωσε η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης.

Ο τεχνικός ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη του πρωτα-

θλήματος το σχεδιασμό για το ποδοσφαιρικό τμήμα

του ΑΟΒ στη νέα αγωνιστική χρονιά 2016-2017, ση-

κώνοντας τα μανίκια από νωρίς.

Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Αγ. Γεωργίου 16671 Καβούρι, 210 89 62 947

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Γυμναστικου

Συλλόγου “ΑΡΗ Βούλας”, καλούνται τα μέλη του σε ετήσια

Τακτική Γενική Συνέλευση την 05/06/2016 ημέρα Κυριακή και

ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου

Βούλας (κάτω από τη γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης) για συ-

ζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Εκλογή Προέδρου  Γ.Σ, εκλογή Γραμματέως Γ.Σ-

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητ. περιόδου.

4. Έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφο-

ρικά με την Οικονομική διαχείριση της παρελθούσας χρήσης.

6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2016-2017

7. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τμήματος

Βετεράνων ποδοσφαιριστών

8. Εκλογή οργάνων διοίκησης (Δ.Σ, αναπληρωματικών

μελών Δ.Σ, εξελεγκτική επιτροπή και αναπληρωματικών

μελών της εξελεγκτικής επιτροπής).

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέ-

λευση θα επαναληφθεί την 06/06/2016, ημέρα Δευτέρα,

την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια ως άνω θέματα.
Βούλα, 18.04.2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Σ. «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»

O Σωτήρης Μπρέτας κα-

τέκτησε το χάλκινο με-

τάλλιο στο πολύ δυνατό

Grand Prix ποδηλασίας

πίστας, στο Μινσκ της

Λευκορωσίας. Μια

σπουδαία επιτυχία για

τον Έλληνα πρωτα-

θλητή, στο αγώνισμα

του χιλιομέτρου, όπου ο

Τάσος Αντωνόπουλος

κατέκτησε την 5η θέση. 

Πολύ καλή εμφάνιση

και από τους άλλους

Έλληνες ποδηλάτες

που ταξίδεψαν στο

Μινσκ, με τον Ζαφείρη

Βολικάκη να παίρνει την

5η θέση στα 200 μ., ενώ

η Εθνική μας στο ομα-

δικό σπριντ ήταν 4η. 

Να θυμίσουμε με την

ευκαιρία ότι είχε προ-

ηγηθεί το χάλκινο με-

τάλλιο του Χρήστου

Βολικάκη, στο κέιριν,

την Παρασκευή. 

«Πολύ καλές εμφανί-

σεις από όλα τα παιδιά.

Έδειξαν για μια ακόμα

φορά ότι μπορούν να

σταθούν με αξιώσεις

στις μεγάλες διοργανώ-

σεις», συμφώνησαν οι

ομοσπονδιακοί προπο-

νητές Δημήτρης Χίος

και Στέργιος Σαλπαδή-

μος. 

Η Εθνική μας ομάδα της

πίστας βρίσκεται ήδη

στην Ρωσία για να συμ-

μετάσχει στο επίσης

πολύ δυνατό «Memorial

of Alexander Lesnikof»

που θα διεξαχθεί από

τις 27 έως τις 29 του

μήνα.

«Μαθαίνω – Χαίρομαι
- Αγωνίζομαι - Ελπίζω»

Με το σύνθημα «Μαθαίνω – Χαίρομαι
– Αγωνίζομαι – Ελπίζω», ο Αθλητικός

Όμιλος «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» οργανώ-

νει την τελετή λήξης του αθλητικού

έτους 2015-2016 που θα πραγματο-

ποιηθεί το Σάββατο 28 Μαΐου, με ώρα

έναρξης 19:00 στο Κλειστό Γυμναστή-

ριο του 4ου Δημοτικού Κερατέας.

Οι μικροί αθλητές και αθλήτριες των

τμημάτων Ρυθμικής και Καλαθοσφαί-

ρισης θα πραγματοποιήσουν σύντο-

μες γυμναστικές επιδείξεις και στην

συνέχεια θα γίνει σε όλους απονομή

τιμητικών επαίνων για την συμμετοχή

τους στα τμήματα του Αθλητικού Ομί-

λου.

«Χάλκινος» ο Σωτήρης Μπρέτας, στο

Grand Prix ποδηλασίας πίστας

Γυμναστράδα

Ραφήνας

Ημερίδα Ρυθμικής & Γενικής Γυ-

μναστικής οργανώνει ο Παλαι-

στικός Σύλλογος Ραφήνας -

Πικερ-

μίου, το

Σάββατο

4 Ιουνίου

στις 6μ.μ.

στο 

Κλειστό

Γυμνα-

στήριο

Ραφήνας.




