
Τη στιγμή που θα διαβάζετε αυτό το άρθρο, θα γνω-

ρίζετε τ’ αποτελέσματα του βρετανικού δημοψηφί-

σματος, για την αποχώρηση του Ηνωμένου

Βασιλείου (της Αγγλίας) από την Ευρωπαϊκή Ενωση

ή την παραμονή της.

Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές (Πέμπτη) δεν

γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλε-

σμα αυτού του σημαντικού δημοψη-

φίσματος, όχι μόνο για την Αγγλία,

αλλά για όλη την Ευρώπη και φυσικά

για την Ελλάδα.

Επομένως μόνο υποθέσεις μπορώ

να διατυπώσω, ως... Προμηθέας*.

Και η πρόγνωση που διακινδυνεύω,

παρά την περί του αντιθέτου διεθνή

και συστηματική εκστρατεία, είναι

ότι ο Αγγλοι θα επιλέξουν την εθνική αυτο-κυριαρ-

χία και ανεξαρτησία τους. Θα ξεφύγουν από τη μέγ-

γενη της, γερμανικής δομής και ελέγχου, Ε.Ε. Και

να σημειώσουμε ότι αυτοί δεν είναι μέλη της νομι-

σματικής Ενωσης (ΟΝΕ)!

Η Ε.Ε. που δεν είναι «ευρωπαϊκή», είναι το οικονο-

μικο-πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ διοικείται

από το στρατιωτικο-πολιτικό κατεστημένο των ΗΠΑ

και ελέγχεται από το αμερικάνικο μεγάλο κεφάλαιο,

ενώ η Ε.Ε. έχει «παραχωρηθεί» στη Γερμανία, και

ελέγχεται κατά κύριο λόγο, από το γερμανικό με-

γάλο κεφάλαιο και την Goldman Sacks.

Η Ε.Ε. δομείται κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ παρ’ όλο

που υφίστανται σημαντικές διαφορές συνιστωσών.

Όμως, Ε.Ε. χωρίς τη Ρωσία, δεν είναι Ευρωπαϊκή!

Είναι Αμερικανο-γερμανική. Είναι διακρατικό μόρ-

φωμα χιτλερικής εμπνεύσεως και κεφαλαιοκρατικού

πνεύματος της εν εξελίξει αποκρατικοποιημένης –

αποεθνοποιημένης εταιρειοκρατίας. Γι’ αυτό και το

αγωνιώ δες ενδιαφέρον να μην αποχωρήσει η Αγ-

γλία, που θ’ αποτελέσει το πρώτο και βαρύ «κόκ-

καλο» του ντόμινο κατακρήμνισης του

τερατουργήματος που αποκαλείται «Ευρωπαϊκή

Ενωση»!

Η ίδια η Ε.Ε. είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της

παραλλαγής της εννοιολογικής σημασίας των λέ-

ξεων για την επιδίωξη των σκοπών τους1. Η Ευρώπη

γεωγραφικά «πιάνει»                   Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ευνοϊκές αλλαγές στο

πρόγραμμα των

Παιδικών Σταθμών
Σελίδα 7

Eπιφυλάξεις για “Ελληνικό”
από την Περιφέρεια

Σελίδα 7

Εντυπωσιακή βιβλιο-

παρουσίαση στη Βούλα
Σελίδα 24

Έγκλημα και ...Λουζιτάνια

Οι Λέξεις
To Brexit και η Ε.Ε.

Τοῖς τολµῶσιν ἡ
τύχη ξύµφορος.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ.

Αθηναίος ιστορικός,  

“Βασίλειο” της νύχτας η Βούλα;

Σελίδα 6

Νίκησε το BREXIT!
Ανοιξε το δρόμο της αναστροφής

Σελίδα 2
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

από τα Ουράλια όρη μέχρι τον Ατλαντικό, κι από το Αρ-

κτικό ωκεανό, μέχρι τη Μεσόγειο. Και περιλαμβάνει 50

κράτη με πληθυσμό άνω των 850 εκατομμυρίων. Η Ε.Ε.

περιλαμβάνει 28 από τα 50 κράτη της Ευρώπης. Είναι

δηλαδή μισο-ευρωπαϊκή Ενωση, χωρίς, μεταξύ άλλων

το μεγάλο και ισχυρό κράτος της Ρωσίας! Ενώ στα

κράτη της μετρούν χώρες, όπως το Λουξεμβούργο και

η Μάλτα με 576 και 445 αντίστοιχα, χιλιάδες κατοίκους.

Αν φύγει μάλιστα και η Αγγλία, που μετράει γύρω στα

65 εκατομμύρια πλησιάζει προς το απόλυτο μισό. Η

Ε.Ε., κατ’ ουσίαν, είναι η «Ευρώπη» της Γερμανίας και

των τοποτηρητών της Ουάσινγκτον – των πρώην δη-

λαδή ανατολικών «σοσιαλιστικών» κρατών. (Κράτη που

μπήκαν στην Ε.Ε. καθ’ υπόδειξη των ΗΠΑ και επιθυμία

εν πολλοίς της Γερμανίας, χωρίς να πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις).

Την κρατάνε δε αυτή την επίπλαστη γραφειοκρατική,

αντιδημοκρατική «Ενωση» με νύχια και με δόντια, αλλά

κυρίως με απάτη, με εκβιασμούς, με απατηλά ψεύδη, με

ψυμιθιάσματα «ανθρωπιάς», «δημοκρατίας», «δικαιω-

μάτων», για τα οποία θεωρώ περιττό ν’ ασχοληθώ ανα-

λυτικά και αποδεικτικά, γιατί τα ζούμε. Η αρχή των

εκβιασμών, των ασφυκτικών πιέσεων, της «λιτότητας»,

της εξαθλίωσης, της αρπαγής κ.λπ. κ.λπ. έγινε από μας

και την Κύπρο, δηλαδή τους ΄Ελληνες – προχώρησε

στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία και τώρα είναι η

σειρά της Γαλλίας, της Ιταλίας και θ’ ακολουθήσουν και

οι άλλοι. 

Είναι αδίστακτοι. Το Κεφάλαιο είναι αδίστακτο! Όταν

πληροφορήθηκα το τραγικό και αποτρόπαιο έγκλημα

του φόνου της Βρετανίδας βουλευτού Τζο Κοξ, δικαιο-

λόγησα το συστηματικό λάθος των δημοσιογράφων που

χαρακτηρίζουν κάθε φόνο ως δολο-φονία. Η διαίσθησή

μου απέδωσε το φόνο αυτό σε δόλο. Μια εβδομάδα

πριν το δημοψήφισμα, μια αποτρόπαια εγκληματική

πράξη από ακροδεξιό οπαδό του Britain First (πρώτα η

Βρετανία), κατά τα δηλωθέντα, ανέκοψε τη σαφή υπε-

ροχή του Brexit (θα πλησίαζε το 60% αν δεν το ξεπερ-

νούσε).

Άθελά μου, το μυαλό μου πέταξε στο ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ! 

Το Λουζιτάνια ήταν το καμάρι του εμπορικού Βρετανι-

κού στόλου των αρχών του περασμένου αιώνα. Εμπο-

ρικό επιβατηγό πλοίο 32.000 τόνων που επί εννιά

χρόνια πραγματοποιούσε τον διάπλου του Ατλαντικού.

Μεσούντος σχεδόν του Α’ Παγκοσμίου πολέμου (1914-

1918), κι ενώ η Αμερική κρατούσε την ουδετερότητά

της, με έντονη υπέρ αυτής την κοινή γνώμη, αλλά και

πολλών πολιτών συμπεριλαμβανομένου και του προ-

έδρου Ουίλσον, κατά της αναμίξεως των ΗΠΑ στον πό-

λεμο, το Λουζιτάνια πραγματοποιούσε τα συνήθη

δρομολόγιά του Νέα Υόρκη  - Λίβερπουλ. Στο τελευταίο

ταξίδι του στις 7 Μαΐου του 1915, δέχθηκε τορπίλη από

γερμανικό υποβρύχιο. Ακολούθησαν δύο εκρήξεις και

το πλοίο βυθίστηκε σε 18 λεπτά συμπαρασύροντας στο

βυθό πάνω από 1200 άτομα, από τους 2000 περίπου επι-

βαίνοντες. Στα θύματα συμπεριλαμβάνονταν και πάνω

από 120 Αμερικανοί!

Αυτό στάθηκε αιτία να μεταστραφεί, διογκούμενη συ-

νεχώς, η κοινή γνώμη, ώστε μετά μία διελκυστίνδα ενά-

μιση έτους, να μπουν το 1917, οι ΗΠΑ στον πόλεμο,

κατά της Γερμανίας. Φημολογείται ευρέως ότι «είχε

βάλει το χεράκι του», ώστε να μην προστατευθεί το

Λουζιτάνια, από το βρετανικό ναυτικό, ο Ουίνστον

Τσόρτσιλ, ώστε να λειτουργήσουν τα συναισθηματικά

αντανακλαστικά της αμερικανικής κοινής γνώμης και

της κυβέρνησης.

Σ’ αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν έγγραφα και μην

ψάχνετε αποδείξεις. Χαρακτηριστικά ο συγγραφέας

Ντέιβιντ Στάφορντ, σ’ ένα δοκίμιο που κυκλοφόρησε

στο Λονδίνο το 1977, γράφει: «Ο Γουίνστον Τσόρτσιλ,

που είχε διατελέσει ήδη, κατάσκοπος στην Κούβα και

στον πόλεμο κατά των Μπόερς είχε βάλει τα θεμέλια

στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, που ως τότε ήταν

σχεδόν ανύπαρκτες».

Κατηγορούν βεβαίως τον Τσόρτσιλ κι άλλοι και για

άλλα, αλλά και ότι στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο απέ-

κρυψε την ύπαρξη των γερμανικών υποβρυχίων αφή-

νοντας το «Λουζιτάνια» ανυπεράσπιστο με σκοπό να

εμπλέξει τους Αμερικανούς στον πόλεμο.

Ο συγγραφέας Ντέιβιντ Στάφορντ επισημαίνει ότι για

τις κατηγορίες αυτές δεν υπάρχει η παραμικρή από-

δειξη, αλλά παράλληλα κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν θα

ήταν εντελώς αδύνατον, αν λάβει κανείς υπόψη την αδί-

στακτη πλευρά του χαρακτήρα του Γουίνστον Τσόρτσιλ.

Αν λάβουμε λοιπόν κι εμείς υπόψη μας πόσο άπληστο

και αδίστακτο είναι το μεγάλο ιδίως κεφάλαιο και πόσο

επιπλέον ματαιόδοξοι και αμοραλιστές είναι ορισμένοι

πολιτικοί, πολλά δικαιούμαστε να «φανταζόμαστε» και

σχεδόν βάσιμα να πιστεύουμε.

Με τις λέξεις θα ξαναπιαστούμε βεβαίως, γιατί σε ορι-

σμένες περιπτώσεις, «έχουμε μπλέξει, στην κυριολεξία,

τα μπούτια μας».

Ε.π. Έθνος, Λαός, Κράτος, Δημόσιο συμφέρον, ηθαγε-

νής, πρόσφυγας, φασίστας κ.λπ. Α, και για τη δημοκρα-

τία και για την ελευθερία και για το εκλογικό σύστημα

έχουμε να πούμε πολλά...

―――――――
* Προμηθέας = διατυπώνει προμηθείας – πρόβλεψη, πρόνοια

1. Θουκυδίδης. «Ιστορίαι», Γ’ 82,4 «Και την ειωθυίαν αξίωσιν (κα-

θημερινή σημασία) των ονομάτων εις τα έργα, αντήλλαξαν (πα-

ραλλάζουν) τη δικαιώσει» (Για να δικαιολογήσουν τις πράξεις

τους).

2. ΒΗΜΑ, Γ. Γεμενάκης, 1/2/1998, «Αόρατες εξουσίες» τίτλος

δοκιμ. Churchilland the Secret Service (1997).

Oι Λέξεις

Ακούμε τις καθημερινές ανησυχίες των

αρχαίων Σελ. 4

Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων

στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Επιμόρφωση ενηλίκων στο Δήμο Σα-
ρωνικού Σελ. 7

Η κατά Καβάφη μετουσίωση της συμ-
φοράς... γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Συγνώμη ...λάθος” Φαίδρα Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα Σελ. 9

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 9

Τούβλα από ...αποτσίγαρα ! Ηλέκτρα Βε-

νετσάνου Σελ. 10

Και επίσημη ομάδα οι εθελοντές του
Κορωπίου Σελ. 13

Ἐξ ΑρχαιοΕλληνοΓλωσσίας, ἄρχε-
σθαι &  Γλωσσο-μηδενισμού παύεσθαι Πέ-

τρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Αγώνας παλαιμάχων στον ΑΟΒ Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

ΕΞΟΔΟ απ’ αυτή την “Ευρωπαϊκή

Ενωση” ψήφισε το 52% του Βρετανι-

κού Λαού. Ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ

Κάμερον δήλωσε ότι «...πρέπει να
‘μαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι
στη χώρα μας εμπιστευόμαστε τους
ανθρώπους γι’ αυτές τις σημαντικές
αποφάσεις. Ο Βρετανικός λαός ψή-
φισε υπέρ της αποχώρησης από την
Ε.Ε. και η επιθυμία του πρέπει να γίνει
σεβαστή».
Είναι μια σοβαρότατη δημοκρατική επ-

σήμανση, που δεν έχει μοναδικούς

αποδέκτες τους Βρετανούς και την

ηγεσία τους, αλλά το σύνολο των ευ-

ρωπαϊκών λαών και την ηγεσία της

Ε.Ε. και φυσικά λόγω κακού προηγού-

μενου, και την ελληνική πολιτική και

πολιτειακή ηγεσία και ιδιαίτερα τον

Έλληνα πρωθυπουργό, που προκά-

λεσε πέρυσι τέτοιο καιρό, και υποστή-

ριξε ένα δημοψήφισμα, το οποίο ως

γνωστό κατέληξε σ’ ένα υπερήφανο

και θριαμβευτικό ΟΧΙ του 62%, για να

καταλήξει την επομένη στον κάλαθο

των αχρήστων. Τόσος σεβασμός στο

Λαό!!

Για το BREXIT θα επανέλθουμε ανα-

λυτικά, αλλά το βέβαιο είναι πως το

βρετανικό δημοψήφισμα θα επιδράσει

καθοριστικά στην εξέλιξη της πορείας

της Ε.Ε.

Οι θερμοκέφαλοι και υπερόπτες γρα-

φειοκράτες θα βάλουν μυαλό ή όχι;

Κ. Βενετσάνος

Το Brexit νίκησε! 

Ανοιξε το δρόμο της αναστροφήςΣΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
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“Metamorphosis: 

“Το Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

στον κόσμο”

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό και παρουσιάζει το τε-

τραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσοδο,

Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο!

Από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου, το ΚΠΙΣΝ παίρνει ζωή και

προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι γνωριμίας με το νέο το-

πόσημο της Αθήνας.

Περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο,

συνθέτουν μία μοναδική γιορτή γεμάτη μουσική, αθλητι-

σμό, τέχνη, χορό, εκπαιδευτικές δράσεις, παιχνίδια και

συναρπαστικά θεάματα για όλες τις ηλικίες.

Για τέσσερις ημέρες το ΚΠΙΣΝ, μεταμορφώνεται σε έναν

ανοιχτό τόπο συνάντησης και φέρνει κοντά καλλιτέχνες

διαφορετικού ύφους και κατεύθυνσης, όπως η Laurie An-

derson, ο Omar Souleyman, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο

Amir ElSaffar, οι Xylouris White, η Demy, ο χορογράφος

David Dorfman, και ο διάσημος σκακιστής Garry Kasparov,

ενώ ο αρχιτέκτονας του έργου Renzo Piano, θα παρου-

σιάσει την μονογραφία του για το Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το ρυθμό στις εκδηλώσεις δίνει η Μουσική, με την παρου-

σίαση 14 ξεχωριστών συναυλιών και παραστάσεων. Στη

σκηνή του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, αλλά και σε αναπάν-

τεχους χώρους σε ολόκληρη την έκταση του ΚΠΙΣΝ, η

jazz, η ποπ, η ηλεκτρονική μουσική, τα ethnic ακού-

σματα, και πολλά ακόμα μουσικά είδη συναντιούνται και

δημιουργούν ένα τετραήμερο μουσικό πανόραμα, όπου

η Εθνική Λυρική Σκηνή θα παρουσιάσει την πρώτη της

παράσταση στην Εναλλακτική Σκηνή.

H Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζει μία μοναδική έκθεση

με έργα του Παναγιώτη Τέτση σε επιμέλεια της Μαρίνας

Λαμπράκη-Πλάκα, ενώ η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

συμμετέχει στο πρόγραμμα με 2 εκδηλώσεις για το βι-

βλίο.

Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος αποτελούν οι

Παιδικές Εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν παιχνίδια,

πρωτότυπους αγώνες για όλη την οικογένεια, αθλητικές

δραστηριότητες, επιστημονικά και περιβαλλοντικά εργα-

στήρια, μουσική, και μαγεία από κορυφαίους σταρ της μα-

γικής διασκέδασης σε ένα πρόγραμμα που έχει

επιμεληθεί ο μάγος Mark Mitton! Επίσης ο βραδινός αγώ-

νας δρόμου “SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον” επι-

στρέφει, με σημείο εκκίνησης το Παναθηναϊκό Στάδιο και

τερματισμού το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις

Ώρες λειτουργίας

Το ΚΠΙΣΝ θα παραμείνει ανοιχτό από την Παρασκευή 24

Ιουνίου στις 18:00 έως την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 04:00

(ξημερώματα Δευτέρας) σε συνεχές ωράριο.

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή στις εκδηλώ-

σεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα. 

http://www.snfcc.org/metamorphosis/#program-day-1

Το 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης με τίτλο «Μουσική & Οίνος»
οργανώνεται για τις 24, 25, και 26

Ιουνίου στην παραλία Βάρκιζας

(δίπλα στο λιμάνι).

Στις 24 Ιουνίου, ξεκινάει μια δια-

δρομή στη μουσική, την τέχνη και

την οινογνωσία με σταθμούς την

Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Γαλλία

και τη νησιωτική Ελλάδα, δίπλα

στη θάλασσα, με μουσική και κρασί

από τη Μεσόγειο που μας ενώνει.

Η γιορτή είναι ειδικά σχεδιασμένη,

να αναδείξει τον μεσογειακό πολι-

τισμό και τις παραδόσεις του,

μέσα από συναυλίες, βραδιές οι-

νογνωσίας, μουσικό αφιέρωμα στη

νησιωτική Ελλάδα, την Κάτω Ιτα-

λία, Νότια Γαλλία και Ισπανία αλλά

και εικαστικά δρώμενα.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Σάββατο 25 Ιουνίου - Πολυθέαμα

«Οίνος & Πνεύμα». Μια βραδιά οι-

νογνωσίας και μουσικής. Ο οινο-

λόγος Δημήτρης Χατζηνικολάου,

ως παρουσιαστής, θα μας ταξιδέ-

ψει στην ιστορία του κρασιού και

τη λαογραφική ιστορία του τόπου

μας, μέσα από video, σχόλια και

τραγούδια, που ερμηνεύει ζων-

τανά ο μουσικοσυνθέτης Βασίλης

Χατζηνικολάου συνοδεία ορχή-

στρας. 

Στο δεύτερο μέρος ένα αφιέρωμα

στη νησιωτική Ελλάδα με την

Καίτη Κουλλιά και τη σύμπραξη

τοπικών χορευτικών συγκροτημά-

των. 

Κυριακή 26 Ιουνίου - Μεγάλη συ-

ναυλία του Θάνου Μικρούτσικου

και του Μιλτιάδη Πασχαλίδη.

Το τριήμερο θα εμπλουτίσουν δρα-

στηριότητες εικαστικού περιεχο-

μένου, χορευτικές παραστάσεις

από τοπικά συγκροτήματα αλλά

και πολλές εκπλήξεις από το Ναυ-

τικό Όμιλο Βάρης – Βάρκιζας.

Eναρξη παραστάσεων: 21.00

Είσοδος Ελεύθερη.

1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ «Μουσική και Οίνος» στο Δήμο 3Β

― «Ποιος έκλεψε τα χρήματα που
είχα τοποθετήσει στην κάσα; 
― Θα κάνω καλά εάν μετακομίσω
στην Χαλκίδα; 
― Να πληρώσω τα χρέη μου ή να κα-
θυστερήσω την πληρωμή τους; 
― Θα γίνει καλά ο σύζυγός μου; ―
Πότε θα αποκτήσω παιδιά;»
Με ανάλογα ερωτήματα έρχεται αντι-

μέτωπος όποιος φτάσει στον πυρήνα

της έκθεσης “Δωδώνη. Το Μαντείο

των ήχων” που εγκαινιάστηκε τη Δευ-

τέρα 20 Ιουνίου στο Μουσείο της

Ακρόπολης. Ένα σκοτεινό δωμάτιο,

στην καρδιά της αίθουσας περιοδικών

εκθέσεων του Μουσείου, αναπαριστά

το Ιερό του αρχαιότερου ελληνικού

μαντείου, εκείνου της Δωδώνης.

Τα ερωτήματα ακούγονται από τα

ηχεία, αλλά προβάλλονται και σε βίν-

τεο. Είναι γραμμένα πάνω σε μεταλ-

λικά ελάσματα. Ο επισκέπτης της

έκθεσης έχει την ευκαιρία να τα δει

έτσι όπως έχουν βρεθεί και αμέσως

μετά όπως έχουν αποκατασταθεί. Από

τα πέντε χιλιάδες σωζόμενα αντί-

στοιχα ελάσματα, στην έκθεση παρου-

σιάζονται εξήντα.

«Είναι σαν να αγγίζεις τον αρχαίο επι-

σκέπτη του μαντείου», παρατηρεί ο Δη-

μήτρης Παντερμαλής, Πρόεδρος του

Μουσείου της Ακρόπολης, Αρχαιολόγος

και Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτε-

λείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

Άλλωστε, ένας από τους στόχους

αυτής της έκθεσης είναι και αυτός:

«να αποκατασταθεί η μακρινή και απο-
στασιοποιημένη εικόνα που έχουμε
για τους αρχαίους ως ανθρώπους που
ασχολούνταν αποκλειστικά με ό,τι
ήταν ιερό και υψηλό. Δεν είχαν μόνο
κοσμογονικές και υπαρξιακές αγω-
νίες. Πρώτα και πάνω από όλα, είχαν
ανθρώπινες και καθημερινές ανησυ-
χίες», επισημαίνει ο Δημήτρης Παν-

τερμαλής και προσθέτει:

«Οι αρχαιότητες δεν είναι κάτι ξεκομ-
μένο, αλλά αποτελούν αντικείμενο με-
λέτης ενός ευρύτερου περιβάλλοντος
που έχει κυρίως δύο παραμέτρους:
Αφενός την ιστορικότητα του έργου,
την τοποθέτησή του δηλαδή στην
ιστορική πορεία και στο τοπογραφικό
σκηνικό». Αυτό το τελευταίο έχει επι-

τευχθεί τόσο με την αρχιτεκτονική

της έκθεσης, που παραπέμπει πράγ-

ματι στη δομή του αρχαιολογικού

χώρου της Δωδώνης, όσο και μέσα

από τα εξαιρετικά βίντεο, που κατα-

φέρνουν να φέρουν τον περιβάλλοντα

χώρο του μνημείου μέσα στην αί-

θουσα. Οι ήχοι συμπληρώνουν μια

ολική προσέγγιση.

Μπορεί λοιπόν οι αρχαίοι να έθεταν

τα ερωτήματά τους γραπτώς πάνω

στα ελάσματα, η απάντηση όμως ερ-

χόταν μέσα από ήχους. Από το θρόι-

σμα της βελανιδιάς, από τον ήχο του

νερού της πηγής ή από το κρώξιμο

των πουλιών. Όλοι αυτοί οι ήχοι θα

είναι παρόντες στην έκθεση, η οποία

χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτερότητα.

«Δεν διαθέτει ούτε ένα μεγάλο εύ-

ρημα». Μπορεί λοιπόν όλα τα ευρήματα

να ανήκουν σε μικρή κλίμακα, αυτό

όμως δεν σημαίνει πως δεν είναι και

σπουδαία. «Εάν τα τοποθετήσεις
απλώς σε προθήκες, δεν μπορεί ο επι-
σκέπτης να αντιληφθεί τη σπουδαι-
ότητά τους. Ούτε αν προσθέσεις ένα
μεγάλο κείμενο θα αφιερώσει κανείς
χρόνο να το διαβάσει», παρατηρεί πολύ

σωστά ο καθηγητής. Γι’ αυτό και στην

έκθεση αυτή, απέφυγαν τον δρόμο του

περιγραφικού υπομνηματισμού και

στράφηκαν αντ’ αυτού στον οπτικό.

Έτσι, το μόλις λίγων εκατοστών ειδώ-

λιο του Δία Κεραύνιου, χάρη στη βίν-

τεο προβολή του, αναδεικνύεται και ο

θεατής/επισκέπτης έχει την ευκαιρία

να θαυμάσει τις λεπτομέρειες της κα-

τασκευής, που δεν θα μπορούσε να

θαυμάσει από μια προθήκη.  

Η έκθεση θα διαρκέσει από 20 Ιουνίου

2016 έως 10 Ιανουαρίου 2017 | Είσο-

δος 5€ |

Μουσείο Ακρόπολης

Έλενα Γαλανοπούλου 

http://www.elculture.gr

«Ακούμε» τις ανθρώπινες και καθημερινές ανησυχίες των
αρχαίων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Δωδώνη: Το Μαντείο των ήχων, στο Μουσείο Ακρόπολης
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Συνεστίαση με τον Αττικό

Ομιλο Γλυφάδας

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας οργανώ-

νει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, ώρα 7.30 Συνε-

στίαση για τον ερχομό του Καλοκαιριού.

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα 

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

“ΠΛΟΥΤΟΣ” ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

στην Επίδαυρο

Η “Εναλλακτική    Δράση” στα πλαίσια των ιστορικών και

πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιήσει την Πα-

ρασκευή 1 Ιουλίου επίσκεψη στην Επίδαυρο για παρακο-

λούθηση της θεατρικής παράστασης “Πλούτος” του

Αριστοφάνη. Η επίσκεψη θα συνδυασθεί με προαιρετική

ξενάγηση στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της

Επιδαύρου (Μουσείο, Αρχαίο Θέατρο, Λουτρό, Ωδείο,

Θόλος, Γυμνάσιο, Ναός Ασκληπιού, Προπύλαια, Στάδιο,

Δεξαμενή, Βιβλιοθήκη, Ξενώνας, και άλλα.) 

Ο Πλούτος είναι μια έννοια που σχετίζεται άμεσα με την κά-

λυψη των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων και για το λόγο
αυτό είναι στενά δεμένη με την έννοια της δημιουργίας. Οι άν-
θρωποι δηλαδή, σε όλες τις εποχές και σε κάθε κοινωνία  δημι-
ουργούν πλούτο   (υλικό, κοινωνικό, πνευματικό), που με την
πάροδο του χρόνου αυξάνεται ποσοτικά και βελτιώνεται ποι-
οτικά και μπορεί να οδηγήσει  στη πρόοδο και την ευημερία των
λαών, με την προϋπόθεση ότι θα μοιράζεται δίκαια. 

2.30μμ    Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-

Ομόνοια)

Συμμετοχή 30 € (στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά

με πούλμαν και το εισιτήριο της παράστασης)  

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                                               

Δανάη Μπογιατζή   2108953951 - 6932432916.

Πολιτιστική περιήγηση σε

Θορικό- Καμάριζα –Λαύριο

To “Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού” οργανώνει

Πολιτιστική περιήγηση σε Θορικό- Καμάριζα –Λαύριο,
στις 3 Ιουλίου 2016. Αναχώρηση από Ραφήνα 9.30 π.μ.

Επιστροφή 5.00 μ.μ.

Πρόγραμμα...

Καθ΄ οδόν μετά την Κερατέα, θα δουν τα μεταλλεία της

Σπηλιαζέζας. Στο Θορικό το Αρχαίο Θέατρο με τα αρχαία

μεταλλευτικά πλυντήρια.

Λαύριο, ολόκληρη η πόλη ένα μουσείο (από την αρχαία

εποχή, την επαναλειτουργία της πόλης το 1885 μέχρι σή-

μερα). Περιήγηση στα μνημεία της πόλης, Παλαιό Δημαρ-

χείο, Άγαλμα Σερπιέρι, Γαλλική Σκάλα, Ρολόι, Ψαραγορά

Καμάριζα, τον Αγ. Κωνσταντίνο Λαυρεωτικής, η Αττική

Μαρώνεια. Ένα μικρό χωριό, λίγα μόλις χιλιόμετρα από

το Λαύριο. Εκεί θα δούν τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, το

Χάος, στοές μεταλλείων, διάφορες άλλες εγκαταστάσεις

των μεταλλείων, το φρέαρ Σερπιέρι, το Ορυκτολογικό

Μουσείο αλλά και τον Αγ. Νεκτάριο Καμάριζας, τον Αγ.

Κωνσταντίνο και την Καθολική εκκλησία του 1886.

Στην Καμάριζα θα σας περιμένουν Κουμιώτες από τον οι-

κισμό Κουμιώτικα

Τηλ. 210 6020026

“Ο Βιολιστής στη Στέγη”

To Σάββατο και την Κυριακή  25/06 & 26/06 στις

8.30μ.μ. ο Δήμος Παλλήνης και το Πολιτιστικό του

τμήμα, οργανώνει  την παρουσιαση της Θεατρικής

Παράστασης “Ο Βιολιστής στη Στέγη” σε σκηνοθε-

σία Ασπασίας Τζιτζικάκη, στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα. Συμμετέχουν η Ομάδα Εφήβων- Θεατρικά

Εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα & Φιλαρμονική Ορχήστρα

Δήμου Παλλήνης. 

«Οι Επιτρέποντες» στο

Μαρκόπουλο 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρησή του, παρουσιάζουν την κωμωδία του Μενάνδρου,

«Οι Επιτρέποντες (Οι  προσφεύγοντες  σε  διαιτησία)»,

σε διασκευή – σκηνοθεσία του Γιώργου  Ματαράγκα και

μουσική του Γιάννη  Ζουγανέλη, την Τρίτη, 28 Ιουνίου

2016 και ώρα 9 μ.μ., στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου,

από το Διάχρονο  Θέατρο  της  Μαίρης  Βιδάλη, 
Πρωταγωνιστούν: Παύλος  Ευαγγελόπουλος,  Πάνος  Νικολαΐ-

δης,  Κώστας  Νιάρχος,  Κώστας  Τσομίδης,  Μαριλένα  Κάραλη,

Μαρία  Συμεών,  Διονύσης  Μπάστας,  Σπύρος  Κατηφόρης.       

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα

Μονοήμερη Κρουαζιέρα το Σάββατο 9 Ιουλίου, οργανώνει

το Εθνικό Κέντρο Υποθαλάσιας Προστασίας για Υδρα -

Πόρο - Αίγινα. Εκκίνηση από Παλ. Φάληρο, ώρα 8 π.μ.

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950,  6942429244

Η  καλλιτεχνικη δημιουργία  εκφράζε-

ται  μέσα από την ιστορία, την  πνευ-

ματικη εγρηγορση   των ανθρώπων και

των λαών.

Ο Πλάτων ειπε: Η Τέχνη είναι η ηδονή
της ψυχής.
Ο SILLER είπε: Για να αναπτυχθούν οι
τέχνες πρέπει να θηλάσουν το γάλα
της ελευθερίας.
Ο Μιχαηλ  Αγγελος είπε: Η Τέχνη
είναι ζυλοτυπος θελει να εξουσιαζει
ολοκληρο τον ανθρωπο.
Μέσα από αυτές τις σκέψεις, βγαίνει

ο τρόπος διδασκαλιας της τέχνης στο

εικαστικο εργαστηρι της Αγγελικής

Τσεβά στο Κορωπι.

Οσοι παρακολουθουν  αυτό το σεμινα-

ριο τέχνης  εκθέτουν τα εργα τους

προκειμένου να γινει ενας διαλογος

πάνω στο αποτελεσμα.

Ειναι κι’ αυτό μια ασκηση του νου και

της ψυχής συνάμα χαλιναγωγώντας

το Εγώ μας.

Φετος εκθετουν πανω από 50 έργα

ζωγραφικης-κεραμικης-γλυπτικης,

δουλεμένα με ελευθερία σκέψης που

βοηθά την άσκηση του νου ανοίγοντας

καινούργιους δρόμους  για την ίδια

τους τη ζωή.

Εκθεση Ενηλίκων Εργαστηρίου Αγγε-

λικής Τσεβά.

”Ασκηση του νού μέσω της τέχνης”
Tην Κυριακή 10-7-2016 και ώρα 11πμ

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

θα παρουσιαστεί η έκθεση Ενηλίκων

του Εργαστηρίου της Αγγελικής

Τσεβά.

Τιμητική παρουσίαση της έκθεσης θα

γίνει από τον Ποιητή και Αισθητικό Τέ-

χνης- Πρόεδρο Ευρωπαικου Κέντρου

Τέχνης Ευαγγελο Ανδρέου.

Διάρκεια έκθεσης ως  και το Σάββατο

16-7-2016 και ώρες απο 6μμ – 9μμ.
Το έργο είναι της Κατερίνας Καδόγλου

«Τα μωρά τα φέρνει
ο πελαργός»

Μια παράσταση στα πλαίσια του καλοκαιρινού προ-

γράμματα των ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β είναι και το έργο

«Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός», θεατρική παρά-

σταση της ομάδας του Δήμου.

Σάββατο 02 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα ΙΩΝΙΑ

Κυριακή 03 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα ΙΩΝΙΑ

Δευτέρα 04 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα 1ου Δημοτικού

Σχολείου Βάρης

Είσοδος δωρεάν – Αντί εισιτηρίου θα γίνει συλλογή

τροφίμων για τους άπορους συμπολίτες μας

Ρεσιτάλ Κιθάρας 

του Δημήτρη Κοτρωνάκη

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Kορωπίου, ορ-

γανώνει Ρεσιτάλ Κιθάρας του Δημήτρη Κοτρωνάκη, στον

κήπο του ΕΚΤ&Π, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, ώρα 8 μ.μ.

Θα ακολουθήσει γευσιγνωσία από το Οινοποιείο Νικολού.   

Ο Δημήτρης Κοτρωνάκης ξεκίνησe σε ηλικία επτά χρόνων

στην κλασική κιθάρα και ολο-

κληρώθηκαν οι σπουδές του

το 1992 παίρνοντας δίπλωμα

κιθάρας από το Διεθνές

Ωδείο Αθήνας, με καθηγητή

τον Βασίλη Καναρά. 

Παρακολούθησε και ολοκλή-

ρωσε μεταπτυχιακές σπου-

δές κλασικής κιθάρας,

μουσικολογία,  θεωρητικά της

μουσικής. Από το 2014 είναι

κάτοχος διδακτορικού τίτλου.

Η διατριβή του πραγματοποι-

ήθηκε υπό την επίβλεψη του Μάρκου Τσέτσου, και εστιάζει

στην μουσική για κιθάρα στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα  Ρεσιτάλ
Carlo Domeniconi (b. 1947)  : A step to Paradise

Carlo Domeniconi (b. 1947)  : Toccata in Blue

Sergio Assad (b. 1952) :  Fantasia Carioca

Gerard Drozd (b. 1955) :  Adagio, op. 44 (Omaggio a J. S. Bach).       

Štěpán Rak (b. 1945) :  Kaygorod

Štěpán Rak (b. 1945) : Balalaika

Štěpán Rak (b. 1945) : Hora

E.K.T.&Π: Αντ. Κιμπιζή 5 Κορωπί, τηλ. 210 6020026

“Ασκηση του νού μέσω της τέχνης”
στο Εργαστηρι την Αγγελικης Τσεβα
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Διαβούλευση για το Τεχνικό

Πρόγραμμα στα 3Β 

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί για τη

2η Δημόσια Ανοιχτή Τακτική Συνεδρίαση της Δημο-

τικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 30ή Ιουνίου

ημέρα Πέμπτη και ώρα 7μ.μ. στο Δημαρχείο στη

Βούλα, με τα παρακάτω θέματα.

1. Υποβολή προτάσεων προς την Εκτελεστική Επι-

τροπή σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

2. Υποβολή προτάσεων προς την Εκτελεστική Επι-

τροπή σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου προ-

ϋπολογισμού έτους 2017.

Πολιτικές διαχείρισης

απορριμμάτων στο Δήμο 3Β 
«Καθαρά, μαζί!»

Τις νέες καινοτόμες πολιτικές του στον τομέα της

διαχείρισης απορριμμάτων παρουσιάζει ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε ειδική ημερίδα την

ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουνίου, στις 19.00 στο πολι-

τιστικό κέντρο «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα). Παράλληλα, στην ημερίδα, θα παρουσιαστεί

ειδική καμπάνια του Δήμου μέσω της οποίας παρα-

κινεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην προσπά-

θεια για πιο καθαρή πόλη ακολουθώντας μερικές

απλές καθημερινές κινήσεις, με κεντρικό σύνθημα,

«Καθαρά, μαζί!».

Την ημερίδα θα χαι-

ρετίσει ο Δήμαρχος,

Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος. 

Eισηγητές είναι:

- Γεώργιος Στέγγος,

Μηχανολόγος 

«Καινοτόμες μέθοδοι
ανακύκλωσης»  

- Κωνσταντίνος Χασάπης, Αναπλ. Καθηγητής Παν.

Αθηνών. 

«Διαχείριση απορριμμάτων και παραγωγή εδαφο-
βελτιωτικών υλικών» 

- Αθηνά Μπούρκα, Χημικός Μηχανικός, Δ/ντρια Τε-

χνολογιών ΕΠΤΑ ΑΕ 

«Πολιτικές διαχείρισης οργανικών στερεών αποβλή-
των. 

- Σωτήριος Καρέλας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

«Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων».

Θα συντονίσει ο διευθυντής Καθαριότητας και Ανα-

κύκλωσης, Μιλτιάδης Καβράκος, διδάκτωρ Μηχανο-

λόγος Μηχανικός.

Παράλληλα θα παρουσιαστεί έρευνα κοινής γνώμης

για το ζήτημα της καθαριότητας και της διαχείρισης

απορριμμάτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

“Βασίλειο” της νύχτας η Βούλα

Κράτος εν κράτει επιχειρηματίες  της παραλιακής
Οσοι κατοικούν στη Βούλα, γνωρίζουν το βασίλειο της νύ-

χτας που μακροημερεύει ιδίως απέναντι από το Ασκληπιείο

Νοσοκομείο.  Για ένα - δυο χρόνια είχαμε ησυχάσει, αλλά

φέτος αποφάσισαν να μας “αναστατώσουν” και έτσι ανα-

κοίνωσαν ότι θα μας διασκεδάσουν με τρα-

γουδιστές μεταμεσονύχτια ως συνήθως.

Ο Δήμος 3Β προσπάθησε να τους σταματή-

σει, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Οι γιγαντοα-

φίσες και οι γιγάντιες πινακίδες προσκαλούν

τον κόσμο να κατέβει στη Βούλα.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο των 3Β, αποφάσισε να κόψει πρόστιμο

για τις πινακίδες, αλλά ούτε αυτό τους

πτόησε. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ζήτησε και

πήρε άδεια από την ΕΤΑΔ, στην οποία πλέον

ανήκει η παραλιακή ζώνη, για να διαμορφώσει

τον έμπροσθεν του καταστήματος χώρο με

πρασιά και φυτεύσεις. Οταν όμως εμφανί-

στηκε βρέθηκε μπροστά σε τοίχος από

...μπράβους.

Βρέθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα αμφότεροι, αλλά δεν λύ-

θηκε το θέμα. Την επομένη ημέρα που ξαναπήγε ο Δήμος

με συνεργεία, αλλά βρήκε το χώρο αποκλεισμένο με οχή-

ματα, μπουλντόζες και φορτηγά.

Εγινε πάλι ταραχή και η εργασία δεν ξεκίνησε, καθ’ ότι ο

επιχειρηματίας αρνείται να αποσύρει τα οχήματα. Μάλιστα

κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου.

Μέχρι τώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές (24/6) τα μη-

χανήματα βρίσκονται εκεί.

Ποια θα είναι η κατάληξη; Εχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδια-

φέρον για να διαπιστώσουμε αν τελικά, υπάρχει “βασίλειο

της νύχτας”, που είναι άβατο ή λειτουργεί το κράτος χάριν

του δημοσίου - κοινωνικού συμφέροντος.

Είμαστε υπέρ των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτή την πε-

ρίοδο της κρίσης, αλλά και οι επιχειρηματίες πρέπει να σέ-

βονται τα δικαιώματα των πολιτών και τους νόμους.

Πάντως, με όλες τις κυβερνήσεις, κάποιοι τους προστα-

τεύουν ιδιαίτερα...

Αννα Μπουζιάνη

Η βρωμιά του ΤΡΑΜ

Καλά, η μπόχα από τα λήματα στο τέρμα του ΤΡΑΜ

στη Βούλα, κοντεύει να φτάσει στο ...Πανόραμα.

Ιδιαίτερα τις δύο ημέρες του καύσωνα η κατάσταση

ήταν απολύτως τραγική.

Το λέμε συνέχεια ότι πρέπει ο Δήμος να παρέμβει

δυναμικά στην ΤΡΑΜ. Δεν μπορεί η κύρια είσοδος της

πόλης της Βούλας να έχει τέτοια εικόνα και τέτοια

μπόχα, η οποία διαχέεται στα γύρω σπίτια βεβαίως.

Σε τηλεφώνημα που έγινε στην ΤΡΑΜ από κάτοικο

της περιοχής, πήρε τη διαβεβαίωσε (22/6) ότι την επο-

μένη κιόλας θα το τακτοποιούσαν, αλλά μέχρι σήμερα

δεν έχει γίνει τίποτα!!!

Δρομολόγια για θαλάσσια

μπάνια στο Δήμο 3Β 

Ξεκινούν από την Δευτέρα 27 Ιουνίου καθημερινά

δρομολόγια μεταφοράς των συμπολιτών στις παρα-

λίες. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημε-

ρινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή ακλουθώντας

την εξής διαδρομή:

Βάρη: 1ο δρομολόγιο: έναρξη 7.45 π.μ. – επιστροφή

9.45 π.μ.

2ο δρομολόγιο: 9.55 π.μ. – επιστροφή 11.45 π.μ.

Αθ. Διάκου (Πηγάδα) – Αιγαίου – Τριπόλεως – Με-

ταναστών – Δευτέρας Μεραρχίας – Μεγαλουπό-

λεως – Ρένας Βλαχοπούλου – Αθηνάς (Jumbo) – Λ.

Βάρης – 25ης Μαρτίου (Χέρωμα) – Μαραθονομάχων

– 28ης Οκτωβρίου – Αθηνάς (Χέρωμα επιστροφή) –

25ης Μαρτίου – Βάρης (Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου) – Βας.

Κωνσταντίνου (Πλαζ) – Αφροδίτης (Γεωργιάδη) –

Βορέου (Πλ. Ζησιμοπούλου) – Θησέως – Κυβέλης –

Παραλία (Κανάρια – Πλαζ) 

Βουλιαγμένη: Έναρξη 9.30 π.μ. – επιστροφή 10.45 π.μ.

Πανός –Ιάσονος – Αλ. Παναγούλη –  Μενελάου - Ξε-

νοφώντος– Ηρακλέους – Αλ. Παναγούλη – Δήμη-

τρας - Αθηνάς (παραλία) – Πλαζ - Λίμνη

Ανοιχτή επιστολή απευθύ-

νει η δημοτική παράταξη

Κορωπίου “Πρωτοβουλία

Πολιτών”, συμπαρατασσό-

μενη με το Δήμο Κρωπίας

και τους όμορους Δήμους

που διεκδικούν τα αντισταθ-

μιστικά από το αεροδρόμιο,

που σύμφωνα με το νόμο

2338/1995 τουλάχιστον δέκα

τοις εκατό (10%) των εσό-

δων που προκύπτουν από

την πάσης μορφής αξιοποί-

ησης της εκτάσεως του

πρώην Αεροδρομίου του Ελ-

ληνικού διατίθεται για τη δη-

μιουργία σύγχρονης

υποδομής. 

Σημειώνει: «Η κυβέρνηση

οφείλει να τηρήσει απαρέγ-
κλιτα τη νομοθεσία αυτή ως
ελάχιστο αντιστάθμισμα για
την επιβάρυνση που έχει
υποστεί η περιοχή μας λόγω
της μεταφοράς του αερο-
δρομίου στα Μεσόγεια.
Ως δημοτική παράταξη στηρί-

ζουμε απόλυτα την προσπά-

θεια των Δήμων της περιοχής

μας για την απόδοση των αν-

τισταθμιστικών και καλούμε

επίσης και όλους τους βου-

λευτές της περιοχής μας να

συμβάλλουν με κάθε δυνατή

ενέργεια».

Πρωτοβουλία Πολιτών 

Κορωπίου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

H πολιτεία οφείλει να απο-

δώσει τα αντισταθμιστικά
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Συνεχίζονται οι δράσεις του Κέντρου

Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, EU-

ROLEARNING, που λειτουργεί στο

Δήμο Σαρωνικού, για την κατάρτιση

ανέργων και την επιμόρφωση εργαζομέ-

νων και επιχειρηματιών στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του

Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιήθηκαν τους τελευ-

ταίους μήνες: 

- Προγράμματα επιμόρφωσης 163 ερ-

γαζόμενων σε Μικρομεσαίες Επιχει-

ρήσεις της περιοχής, καθώς και 126

εργαζόμενων σε τοπικές επιχειρήσεις

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- Πρόγραμμα κατάρτισης για την πι-

στοποίηση επαγγελματιών στο χώρο

της ιδιωτικής ασφάλειας, με στόχο

την απορρόφηση των αποφοίτων από

επιχειρήσεις του κλάδου, που δραστη-

ριοποιούνται ιδιαίτερα στο χώρο του

Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος.

- Πρόγραμμα επιμόρφωσης για εργα-

ζομένους στην επιχείρηση ΚΤΕΛ Ατ-

τικής Α.Ε., με στόχο την αναβάθμιση

της ποιότητας εξυπηρέτησης των επι-

βατών. 

Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο σχε-

διασμός του Β’ κύκλου του προ-

γράμματος Επιταγής Εισόδου

στην Αγορά Εργασίας για άνερ-

γους νέους έως 29 ετών στον

κλάδο του τουρισμού, ενώ στη

φάση της προετοιμασίας βρίσκον-

ται προγράμματα κατάρτισης για

ανέργους ηλικίας 29-64 ετών,

καθώς και για τεχνικούς ασφα-

λείας. 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το

νέο κύκλο των προγραμμάτων.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σω-

φρόνης, δήλωσε σχετικά: «Μέσα από
τη δραστηριότητα του Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης, εκατοντάδες νέοι, επι-
χειρήσεις και επαγγελματίες του
Δήμου μας απέκτησαν την ευκαιρία να
εργαστούν, να βελτιώσουν τις υπηρε-
σίες τους ή να κάνουν μια νέα αρχή.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δικαιώ-
νουν απόλυτα την επιλογή μας να επι-
διώξουμε τη λειτουργία του Κέντρου
στο Δήμο Σαρωνικού. 

Η γνώση, η επιμόρφωση και η κατάρ-
τιση, είναι οι πιο χρήσιμες υπηρεσίες
που μπορούμε να προσφέρουμε σή-
μερα στο ανθρώπινο δυναμικό του
τόπου μας. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν,
να επενδύουμε σε αυτό το στόχο, με
συνέπεια και ποιότητα.» 

Υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Παναγιώτη Κου-

ρουμπλή, της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεα-

νούς Φωτίου και του Υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρι-

σμού  Αλέξη Χαρίτση (22.6.16), για το νέο σύστημα

υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής &

Επαγγελματικής Ζωής».

Στόχος του ανασχεδιασμού της δράσης είναι να διασφαλί-

σει ότι, 

― όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το όριο

της φτώχειας θα λάβουν την σχετική ενίσχυση (αξία τοπο-

θέτησης/voucher),

― όλα τα νοικοκυριά που έχουν άτομα με αναπηρία θα λά-

βουν την σχετική ενίσχυση,

― θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως

προς τους παιδικούς σταθμούς,

― θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογε-

νειών/παιδιών, χωρίς παράλληλα ν' αλλάζουν τα ηλικιακά

όρια με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι/παιδιά εντάσσονται

στο πρόγραμμα,

― θα απλοποιηθούν ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πλη-

ρωμής και θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή των δό-

σεων.

Τι αλλάζει - Τι παραμένει ίδιο
Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για

τους γονείς είναι ότι:

― οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τον Παιδικό

Σταθμό ή το ΚΔΑΠ που επιθυμούν να γράψουν το παιδί

τους,

― η αξία τοποθέτησης δεν συνδέεται με συγκεκριμένη

θέση σε κάποια δομή, αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γο-

νέας). Δηλαδή, 

― ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό,

ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το δικαίωμα (τοποθέ-

τηση).

― καταργείται ο περιορισμός με τον οποίο οι δομές μπο-

ρούν να δεχτούν τοποθετήσεις μόνο για το 70% της δυνα-

μικότητάς τους,

― διασφαλίζεται η μηναία καταβολή των δόσεων,

― απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μει-

ώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της

κατάργησης των εγγυητικών επιστολών.

Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προϋπάρχον

σύστημα είναι:

― Προτεραιότητα σε γονείς που είναι άνεργοι ή επισφα-

λώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το

όριο της φτώχειας.

― Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προ-

σφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέ-

σεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων.  

― Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους

ωφελούμενους. Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση ισχύει

μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν

αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδι-

κός σταθμός.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

(ΕΕΤΑΑ)  εκδίδει κάλεσμα προς τις Δομές, ήδη από τις 24

Ιουνίου, προκειμένου αυτές να δηλώσουν, εντός συγκεκριμέ-

νης προθεσμίας, την επιθυμία τους να αποδεχτούν voucher

της δράσης Εναρμόνισης. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μη

εξαντλητική λίστα με διαθέσιμες δομές και θέσεις, στην

οποία έχουν πρόσβαση οι ωφελούμενοι. Οι δομές δεν κατα-

θέτουν εγγυητικές επιστολές για την συμμετοχή τους.

Πρόσκληση απευθύνει και προς τους γονείς να υποβάλουν

αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, από τις 4 Ιουλίου.   

Για την εγγραφή του παιδιού στη δομή ο ωφελούμενος συ-

νάπτει με τη δομή τυποποιημένο συμφωνητικό όπου προσ-

διορίζονται οι υποχρεώσεις του σταθμού και υπογράφει

εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ να δράσει ως πληρεξού-

σιος του ως προς τα ζητήματα πληρωμής. Οι δομές απο-

στέλλουν στην ΕΕΤΑΑ τα στοιχεία, η ΕΕΤΑΑ τα ελέγχει και

εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του παιδιού στη δομή.

Πληρωμές δομών: Πραγματοποιούνται μηνιαίως βάσει των

προβλέψεων της ΚΥΑ.

Tην 1η Αυγούστου θα εκδοθούν από την ΕΕΤΑΑ τελικά

αποτελέσματα ωφελούμενων γονέων. 

Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης του Κέντρου

Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σαρωνικού
Aιτήσεις για το νέο κύκλο όλων των προγραμμάτων

Μεγάλες αλλαγές στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ 

για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016 - 2017
Επιλέγεις τον Παιδικό Σταθμό για το παιδί σου
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Το   24 π.Χ., στο Ακτιον, ….. «οι ειδήσεις
για την έκβαση της ναυμαχίας ήσαν βε-
βαίως απροσδόκητες». Ο Μάρκος Αντώ-

νιος είχε αυτομολήσει, χωρίς μάλιστα να

πολεμήσει   και   η ήττα υπεγράφη «εν
λόγω ελληνικώ που είναι ο φορεύς της
φήμης», όπως στιχούργησε ο Καβάφης

στο ‘’εν Δήμω της Μικράς Ασίας’’ ποίημά

του. 

Και τελικά αυτό το έγγραφο  της συνθηκο-

λόγησης   κατέληγε  απαξιωτικά για τον

νικηθέντα  Αντώνιο:  ως ο «λυτρώσας τους
Ρωμαίους από τον ολέθριον Αντώνιον».
Και ο “λυτρώσας”  και νικητής ήταν φυσικά

ο  Οκταβιανός που πρώτος πήρε και το

όνομα ως  “Αύγουστος”. 

Επι Οκταβιανού  πάλι, η Ευρώπη, αξιώθηκε

ως “δυτική”, να δοξαστεί  με τα συν και

πλην  μιάς ειρήνης, γνωστής  έκτοτε και

για διακόσια περίπου χρόνια, ως  Pax Ro-

mana.

Το ιστορικό  των προ και μετά γεγονότων

σε λεπτομέρειες  είναι μακρύ και παρου-

σιάζει για τον μελετητή  ιδιαίτερο ενδια-

φέρον. 

Σήμερα θα αναφερθούν μόνο τα ελάχιστα

αλλά και τόσο σημαντικά.       

Δολοφονείται ο Ιούλιος Καίσαρ, με τη

συμμετοχή του Κασίου από τον Βρούτο

και τότε  η ηγεμονία της Ρώμης  περιέρχε-

ται  στα χέρια της τριανδρίας,  των  Μάρ-

κου Αντωνίου, Γαϊου  Οκταβίου,  και

Μάρκου Αιμιλίου Λέπιδου. 

Αμέσως μετά τη δολοφονία και οι τρείς

μαζί  το 42 π.Χ.   στους Φιλίππους της Μα-

κεδονίας   συλλαμβάνουν τους δολοφό-

νους και τους θανατώνουν. 

Ακολούθως  χωρίζουν και μοιράζονται στα

τρία την ηγεμονία του ρωμαϊκού κράτους.

Την περιοχή της  Ρώμης παίρνει   ο Οκτά-

βιος, τις κτίσεις της Ανατολής ο Αντώνιος

και της  Αφρικής ο Λέπιδος. 

Εν τω μεταξύ  προβαίνουν στη μαζική

εξόντωση των συγκλητικών, και καταρ-

γούν το δημοκρατικό πολίτευμα.  

Στέκομαι  στο ιστορικό της   σύλληψης και

του αποτρόπαιου θανάτου του συγκλητι-

κού  Κικέρωνα, μεγάλου άνδρα και φιλο-

σόφου.  

Με εντολή του Αντωνίου τον αποκεφαλί-

ζουν, του ακρωτηριάζουν τα μέλη,  και  κε-

φαλή και άκρα, τα δίνουν στον όχλο να τα

περιφέρει σε θριαμβική  διαπόμπευση.  

Από κείμενο του Πλουτάρχου σχετικό με

τον βίο του  Κικέρωνα, αντλώ τις πληρο-

φορίες της πολιτικής δολοφονίας του: 

«Εσφάγη  τον τράχηλον εκ του φορείου
προτείνας». (ότι τον σκότωσαν μέσα στο

φορείο την ώρα που προσπαθούσε να δια-

φύγει από τη Ρώμη). 

«Την δε κεφαλήν και τας χείρας απέκοψεν
αυτού (ο δολοφόνος) Αντωνίου κελεύσαν-
τος (μετά από προσταγή  του Αντωνίου).

Τα δε αποκοπέντα  μέρη του σώματος του,
περιεφέροντο σε κοινή θέα.» 
Πέρασαν πέντε χρόνια, και μετά άρχισαν

ανάμεσα  στην Τριανδρία οι διενέξεις και

φονικές  έριδες. 

Μέχρι που στο Άκτιο το 42 π.Χ.,  κοντά

στην Πρέβεζα, χωρίς να γίνει μάχη   επε-

κράτησε ο Οκτάβιος,  όταν ο Αντώνιος

“αυτομόλησε, δηλαδή παράτησε τον

στρατό του και ο ίδιος “το έσκασε”. 

Ο  Καβάφης διαβάζει το σκηνικό του γεγο-

νότος,  από τα στοιχεία που μας δίνει  ο

Πλούταρχος όταν περιγράφει τον βίο του

Μάρκου Αντωνίου,  και ποιητής στιχουργεί

το “Απολείπειν ο θεός Αντώνιον”.

Διαβάζω τις λεπτομέρειες από τον Πλού-

ταρχο:

«Εν ταύτη τη νυκτί λέγεται μεσούσης σχε-
δόν, εν ησυχία και κατηφεία δια φόβον και
προσδοκίαν του μέλλοντος ούσης, αιφνί-
διον οργάνων τε παντοδαπών εμμελείς
φωναί ακουσθήναι και βοήν όχλου   ευα-
σμών  και πηδήσεων σατυρικών, ώστε θιά-
σου τινός  ούκ αθορύβου εξελαύνοντος…
Εδόκει  δε τοις αναλογιζομένοις το ση-
μείον “Απολείπειν ο θεός Αντώνιον”, ώ μά-
λιστα συνεξομοιών  και συνοικειών εαυτόν
διετέλεσε». 
Με το «μετ΄ ευασμών και πηδήσεων σατυ-
ρικών», και το «ο θεός απολείπειν τον Αν-
τώνιον» γίνεται αναφορά στον θεό

Διόνυσο, γιατί ο Αντώνιος όταν ήταν στις

δόξες του,  εκόμπαζε ότι αυτός ήταν  ένας

καινούργιος θεός  και μάλιστα υποκατά-

στατο του θεού Διονύσου. 

Η σχετική επιβεβαιωτική διευκρίνιση, έρ-

χεται πάλι από το ίδιο κείμενο  του Πλου-

τάρχου.   «Προσωκείου δε εαυτόν ο
Αντώνιος, Ηρακλεί κατά γένος και Διο-
νύσω κατά τον του βίου ζήλον, ώσπερ εί-
ρηται Διόνυσος  νέος
προσαγορευόμενος».
Το δε «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον,» ερ-

μηνεύεται σε ελεύθερο λόγο, ότι ο θεός

Διόνυσος εγκαταλείπει πλέον τον Αντώ-

νιον.  

Αναλύοντας προσεκτικότερα το ποίημα,

βλέπομε ότι  το “Αντώνιος”, το παίρνει ο

ποιητής στην ευρύτερή του  έννοια και

μετουσιώνει το βιώμα του άλλου στο δικό

σου “Εσύ”, για να δώσει έτσι το προσωπικό

του παραινετικό  μήνυμα, σε μια καθολική

αλληγορία. 

Με δυό λόγια μας διδάσκει, πως όταν και

‘’εσύ’’ αιφνίδια νοιώσεις ότι έφτασε  η ώρα

του τέλους σου, του οποιουδήποτε τέλους

σου,  ακόμη και θανάτου σου, την τύχη

σου που ενδίδει πια, που δηλαδή χάνεται

πια  και σε εγκαταλείπει,   τα έργα σου που

απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής που βγήκαν

πλάνες,  τότε αποχαιρέτα την Αλεξάν-

δρεια, το όραμα της ζωής σου που φεύγει,

που χάνεται για σένα. 

Αποχαιρέτα την, χωρίς να κλάψεις, χωρίς

να θρηνήσεις χωρίς να εκλιπαρήσεις. Και

όχι  «με των δειλών τα παρακάλια και πα-
ράπονα». 
Και για τον ποιητή η συμβολική “Αλεξάν-

δρεια”, εκπροσωπεί την πόλη τη δική σου,

τον τόπο σου, το “είναι” σου και  τη ζωή

σου.

Ο στίχος του Καβάφη εννοιολογικά αλλη-

γορικός, συντάσσεται εδώ τραγικά σε μια

εσωτερική ομολογία της αποτυχίας. 

Μα εδώ ο λόγος του στίχου είναι και ιστο-

ρικός. 

Ιστορικός μεν, αλλά ο οποίος δεν διστάζει

και υποχωρεί  ηρωικά μπροστά στη φιλο-

σοφική έννοια, ενός στωϊκά ανάμικτου

σκεπτικισμού.  

Δεν αντέχω στο πειρασμό και προστρέχω

στο όλο ποίημα.

Ο στίχος του σε πρώτη τεχνική όψη, φαί-

νεται να είναι ιαμβικός ενδεκασύλλαβος,

αλλά σε προσεκτικότερη  παρατήρηση

διαφαίνεται μια ιδιότυπη τεχνική, ιαμβικού

ποικίλου ανισοσύλλαβου μοτίβου.  

Η γλώσσα πάντως είναι, η πάντοτε γνω-

στή καβαφική, δηλαδή η  μικτή στην οποία

και εδώ κυριαρχεί  η τακτική  της συνομι-

λίας. 

Το  δε “Εσύ” έρχεται δυναμικά σε ύφος και

χειρονομία κατηγορικής προσταγής. 

“Εσύ” σαν τον Αντώνιο, “Εσύ πράξε σαν
τον Αντώνιο”, πράξε και αποχώρησε χωρίς

παρακάλια και λυγμούς. Ο θεός, τώρα η

τύχη σου, η μοίρα σου, δεν σε θέλουν δεν

σε ακολουθούν πια.     

Και τώρα  μαζί στο ποίημα με τίτλο “Απο-

λείπειν ο θεός Αντώνιον” 

«Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ΄, ακουσθεί /
αόρατος θίασος να περνά /
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές – 
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα
σου/ 
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου / 
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα
θρηνήσεις/.
Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος /
αποχαιρέτα  την, την Αλεξάνδρεια που
φεύγει./
Προ πάντων να μην γελασθείς, μην πείς
πως ήταν / 
ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου. 
Μάταιες ελπίδες τέτοιες, μην καταδε-
χτείς.

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος /
σαν που ταιριάζει, σε που αξιώθηκες μια
τέτοια πόλι/
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο /
κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ΄όχι/
με των δειλών τα παρακάλια και παρά-

πονα/ 
ως τελευταία απόλαυση τους ήχους,/ 
τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου/
κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που
χάνεις.
Δηλαδή  με την  Αλεξάνδρεια που χάνεις,

γράφεται και   το τέλος σου.

Στο ποίημα μα και στην εννοιολογική δομή

του,  μπορεί να δει κανείς  και να διακρίνει

μια ανοδική συναισθηματική φόρτιση,

φάση συνεχιζόμενης εξέλιξης, όπου προ-

σεκτικά σε ένα εσωτερικό παραινετικό επι-

μερισμό διατυπώνονται  τρία σημεία:  από

τον 1ο έως τον 8ο στίχο, κυριαρχεί  η τομή

στο «μη ανοφέλετα θρηνήσεις» από τον

9ο εως τον 11ο  στο  «μη καταδεχτείς»
και από τον 12ο έως τον 19ο  στο  «πλη-
σίασε σταθερά το παράθυρο, και άκουσε
με συγκίνηση» δηλαδή νοσταλγική.

Στο συνολικό όλο του λοιπόν, βλέπομε  να

διαγράφεται σαν  νοηματικό μήνυμα, μια

προτρεπτική παραίνεση,  και  σε αυτό θα

ήθελα να καταλήξω ως κεντρικό συναγό-

μενο συμπέρασμα. 

Ο αόρατος θίασος που περνά, δίνει το

νήμα  της αποτυχίας και  γενικά του υπαρ-

ξιακού  τέλους και για τον κάθε άνθρωπο. 

Εδώ τα σύμβολα γενικεύονται  και στοι-

χειοθετούνται  σε ατμόσφαιρα μυθική χτι-

σμένη όμως επάνω σε  όμως ιστορικό.  

Το δε ιστορικό υπόβαθρο, σισύφια μετακυ-

λίεται επαναφερόμενο προς τη μορφή του

μύθου.

Ο χρόνος καταλύεται, το παρελθόν γίνεται

παρόν, παρόν για τώρα και  για  πάντα. Στο

αναπόφευκτο τέλος του θανάτου, «μη δι-
στάσεις, μην ικετεύσεις», αποχαιρέτα την

άλλοτε δική σου Αλεξάνδρεια,  και επιτέ-

λους δείξε  την αξιοπρέπεια που σου αξί-

ζει.  

Γιατί, 

«Όταν η μεγάλη κρίσις  έλθει/
η τόλμη κι η απόφασίς  μας χάνονται/
ταράττεται η ψυχή μας, παραλύει/

κι ολόγυρα απ τα τείχη τρέχουμε/
ζητώντας να γλυτώσουμε με τη φυγή/ …

‘Ομως η πτώσις μας είναι βεβαία /. 
(Τρώες στρ 4,5)    

Αυτά για σήμερα  

γιάννης κορναράκης του μάνθου 
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Η κατά Καβάφη μετουσίωση 

της  συμφοράς, σε αξιοπρέπεια
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Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι... 

Απέκλεισαν όλους τους Ρώσους αθλητές από τις

διεθνές διοργανώσεις και τους Ολυμπιακούς αγώ-

νες!!!  

Ο λόγος είναι ότι βρήκαν κάποιους αθλητές “ντοπα-

ρισμένους” και για λόγους ...τιμωρητικούς απέκλει-

σαν όλους τους αθλητές στίβου της χώρας.

Λες και δεν ντοπάρονται αθλητές από άλλες χώρες!

Αυτά είναι ανέκδοτα, αφού το ντόπινγκ έχει μπει

πλέον στο πετσί των αθλητών. 

Αλλά πώς είναι δυνατόν να τιμωρείται ένας αθλητής

που είναι “καθαρός” και δουλεύει ατέλειωτες ώρες

και ημέρες και χρόνια προκειμένου να συμμετέχει

σε τέτοιους αγώνες και σήμερα του κόβουν αυτό το

δικαίωμα;

Η ποινή αφορά 4000 περίπου Ρώσους αθλητές του

στίβου! Αυτή είναι η πρώτη φορά που αποκλείεται

χώρα από τους Ολυμπιακούς αγώνες, λόγω σκανδά-

λου ντόπινγκ. 

Σίγουρο είναι ότι αναμένονται αντιδράσεις από τους

αθλητές και από την πολιτική αρχή της Ρωσίας. 

Και βέβαια δεν μπορεί να μην πάει το μυαλό στη γε-

νικότερη πολιτική εμπάργκο που έχουν επιβάλλει

στη Ρωσία και η Ευρώπη και η Αμερική. 

Must Club και 3Β

Το διασκεδασάδικο απέναντι από το Ασκληπιείο Νο-

σοκομείο επιμένει να μας ...ψυχαγωγήσει τις πολύ

μικρές νυχτερινές ώρες, όλη την περιοχή της Κάτω

Βούλας.

Ετσι εξηγείται η επιμονή του επιχειρηματία, που αν

και δεν διαθέτει άδεια για τέτοιου είδους δραστη-

ριότητα επιμένει και προχωράει.

Εβαλε τις σχετικές πινακίδες, ότι ανοίγει με τον τρα-

γουδιστή Κιάμο, ο Δήμος του έκοψε πρόστιμο για

την πινακίδα, διότι απαγορεύονται και έχει ειδικές

προδιαγραφές, αλλά προφανως είναι “πολλά τα

λετά...” και δεν ιδρώνει με πρόστιμα.

Στη συνέχεια ο Δήμος επιχείρησε να διαμορφώσει

τον ελεύθερο χώρο μπροστά από το κατάστημα,

αλλά τον σταμάτησε ο επιχειρηματίας!! Την επόμενη

ημέρα που πήγε ο δήμος με μηχανήματα, βρήκε την

πρόσβαση κλειστή με οχήματα άνευ αριθμών παρα-

καλώ...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Οι ερευνητές επιστήμονες μοχθούν καθημερινά,

ανακαλύπτοντας συνεχώς νέα στοιχεία ή υλικά, για

την κατασκευή καινούργιων επιστημονικών επιτευγ-

μάτων, τα οποία με την καλή ή την κακή χρήση τους,

μπορούν να αποδειχθούν οφέλιμα ή καταστροφικά

για την ανθρωπότητα.

Κάποιες φορές όμως, οι επιστημονικές ανακαλύψεις

δεν επιβεβαιώνονται από τις έρευνες που ακολου-

θούν και έτσι αποδεικνύεται ότι αποτελούν μια ...ου-

τοπία!

Ένα τέτοιο περιστατικό έγινε το Μάρτιο του 2015,

όταν οι επιστήμονες έγιναν “πρωτοσέλιδα” γιατί

ισχυρίστηκαν, ότι είχαν ανιχνεύσει αρχέγονα βαρυ-

τικά κύματα στο διάστημα, που είχαν μείνει από την

εποχή που πρωτοδημιουργήθηκε το σύμπαν, το

οποίο στην αρχή ήταν μια “λάμψη”, που κράτησε πε-

ρίπου 380.000 χρόνια, την οποία διαδέχθηκε η σημε-

ρινή διαφάνεια!

Τα βαρυτικά κύματα είναι ρυτιδώσεις στο “χώρο-

χρόνο”, τις οποίες η ελληνική Μυθολογία ανέφερε

με το όνομα του Κρόνου-χρόνου και της ροής του

της Ρέας. Τα βαρυτικά κύματα κινούνται με την τα-

χύτητα του φωτός, που έχει υπολογιστεί σε 300.000

χλμ. το δευτερόλπετο!

Οι επιστημονικές έρευνες που ακολούθησαν με την

βοήθεια του ευρωπαϊκού διαστημικού τηλεσκοπίου

planck, απέδειξαν ότο το σήμα που εξέπεμπαν αυτά

τα κύματα δεν προερχόταν από αρχέγονα βαρυτικά,

όπως είχαν ισχυριστεί αρχικά οι επιστήμονες, αλλά

από τη σκόνη του Γαλαξία!

Η σκόνη του Γαλαξία δημιουργεί μικροκύματα, που

επηρεάζουν την μικροκυματική ακτινοβολία CBM

που προέρχονται από τα αρχέγονα βαρυτικά κύματα.

Δηλαδή από τα εναπομείναντα ίχνη του σύμπαντος

την εποχή της δημιουργίας του.

Αυτό το αστρικό φαινόμενο, έπρεπε να το υπολόγι-

ζαν οι επιστήμονες, πριν την θριαμβευτική τους ανα-

κοίνωση για να μην αρκεστούν μετέπειτα σ’ ένα

“συγνώμη ...λάθος”.

Με τη συγνώμη τους όμως έδειξαν θάρρος και ήθος,

σε αντίθεση με άλλους ερευνητές που τιμήθηκαν και

δοξάστηκαν άδικα, γιατί οι θεωρίες τους δεν έχουν

ακόμα επιβεβαιωθεί!

Ένα τέτοιο περιστατικό έγινε το 1916, όταν οι Αϊν-

στάιν ανέφερε τα βαρυτικά κύματα, σαν συνέπεια

της Γενικής Σχετικότητας, το οποίο έχει μείνει ανε-

πιβεβαίωτο! Δηλαδή πολύς λόγος για το τίποτα!!

Εκτός από τα βαρυτικά κύματα δεν έχει αποδειχθεί

επιστημονικά και ο κοσμικός πληθωρισμός, όπως

ονομάστηκε η διόγκωση του πλανήτη μας μέσα σε

10-32 δευτερόλεπτα, όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί επι-

στήμονες.

Σήμερα οι έρευνες συνεχίζονται για την εύρεση αρ-

χέγονων βαρυτικών κυμάτων στην Ανταρκτική με το

τηλεσκόπιο Bicep 2

Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι το σύμπαν προήλθε

από μια μεγάλη έκρηξη, τη λεγόμενη Big - Bang,

πριν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, όπως περιγράφουν

οι Ελληνες Ορφικοί, πριν πάρα πολλές χιλιετίες, ότι

δηλαδή το σύμπαν δημιουργήθηκε από την έκρηξη

ενός τεράστιου “αυγού” και γι’ αυτό μέσα στις θρη-

σκευτικές τους νηστείες δεν έτρωγαν ποτέ αυγά,

γιατί τα θεωρούσαν φορείς ζωής και άρα “ιερά”!

Και εδώ η επιστήμη χρησιμοποιεί σαν πηγή των ελ-

ληνική Μυθολογία.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Συγνώμη ...λάθος”

Ασφάλεια, ή δημοκρατία;

Το μακελειό στο Ορλάντο των ΗΠΑ, με τους πε-

νήντα νεκρούς και την ασάφεια όσον αφορά τις

διασυνδέσεις του δράστη με τον ISIS, έφερε και

πάλι στην πρώτη θέση της προεκλογικής εκστρα-

τείας των υποψήφιων προέδρων, το θέμα της

ασφάλειας.

Ο πρόεδρος Ομπάμα, απορρίπτει την εκδοχή της

ισλαμικής τρομοκρατικής επίθεσης και επιχειρεί

να περιορίσει το θέμα στο πεδίο της βίας στο εσω-

τερικό της χώρας, αναδεικνύοντας το μείζον θέμα

της οπλοκατοχής και της ελεύθερης χρήσης των

όπλων. Στη γραμμή αυτή στοιχίζεται και η υποψή-

φια του Δημοκρατικού Κόμματος, Χίλαρι Κλίντον.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποψή-

φιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν χάνει

την ευκαιρία, αξιοποιώντας την καταγωγή του δρά-

στη και την πιθανολογούμενη σχέση του με τον

ISIS, να αναθερμάνει την αντιμουσουλμανική υστε-

ρία, με την οποία εξάλλου επικράτησε μεταξύ των

άλλων υποψηφίων του κόμματος του.

Η αμερικάνικη κοινωνία, που κρύβει πίσω από τη

βιτρίνα της, εκατομμύρια ανέργους, φτωχούς,

αστέγους, θύματα φυλετικών διαχωρισμών, περι-

δινίζεται σε μια νέα κρίση με τη μορφή του διλ-

λήμματος: Ασφάλεια, ή δημοκρατία;

Υπάρχει καμιά αμφιβολία για το τι θα υπερισχύσει

και τώρα;

Νίκος Γεωργόπουλος  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κάθε χρόνο σβήνονται και απορρίπτον-

ται περίπου έξι τρισεκατομμύρια απο-

τσίγαρα τα οποία μεταφράζονται σε

απόβλητα συνολικού βάρους 1,2 τρισ.

τόνων.

Οι γόπες των τσιγάρων, όπως και τα

πλαστικά απορρίμματα ρυπαίνουν το

περιβάλλον και τον υδροφόρο ορί-

ζοντα. Μέχρι το 2025 θα αυξηθούν

κατά 50% εξαιτίας της αύξησης του

παγκόσμιου πληθυσμού σε συνδυασμό

με την υιοθέτηση του δυτικού τρόπου

ζωής και κατανάλωσης.

Πάντως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι

τα αποτσίγαρα δεν είναι ένα αθώο

σκουπιδάκι, αλλά περιέχουν τοξικά

βαρέα μέταλλα, όπως αρσενικό, χρώ-

μιο, νικέλιο και κάδμιο. Επειδή, η βιο-

διάσπασή τους διαρκεί πολλά χρόνια,

όλα αυτά τα μέταλλα μολύνουν το έδα-

φος και το νερό.

Μιας και το κάπνισμα λίγοι καταφέρ-

νουν να το κόψουν, έπρεπε να σκε-

φτούμε να χρησιμοποιήσουμε προς

όφελός μας όλες αυτές τις γόπες.  

Ανακύκλωση αποτσίγαρων

Ένας μηχανικός, στο Βασιλικό Ινστι-

τούτο Τεχνολογίας της Μελβούρνης

(RMIT), ο Δρ Αμπάς Μοχαγερανί ανα-

κάλυψε έναν τρόπο για να μετατρέψει

τα αποτσίγαρα σε ένα χρήσιμο δομικό

υλικό, τα τούβλα.

«Εδώ και χρόνια ονειρεύομαι να βρω
μια βιώσιμη και πρακτική λύση στο πρό-

βλημα της ρύπανσης από τα αποτσί-
γαρα», δήλωσε ο επιστήμονας.

Ανακάλυψε, λοιπόν, έναν τρόπο να εν-

σωματώσει τα αποτσίγαρα ως πρώτες

ύλες στη διαδικασία παραγωγής τού-

βλων πετυχαίνοντας «μ’ ένα σμπάρο

δυό τρυγόνια»: απομακρύνει επικίνδυ-

νους ρύπους από το περιβάλλον και

κατασκευάζει φθηνότερα τούβλα με

χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

Όταν οι γόπες των τσιγάρων αναμει-

γνύονται με τον άργιλο των πλίνθων, η

ενέργεια που απαιτείται για το «ψή-

σιμο» του υλικού είναι μειωμένη κατά

58% σε σύγκριση με τη συμβατική δια-

δικασία. Επίσης, προέκυψαν ελαφρύ-

τερα τούβλα με ανώτερες μονωτικές

ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι

μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση

της ενεργειακής κατανάλωσης για θέρ-

μανση και ψύξη.

Όταν τα αποτσίγαρα «ψήνονται» μέσα

στα τούβλα, τα βαρέα μέταλλα και

άλλοι ρυπαντές παγιδεύονται και δε-

σμεύονται μέσα στο συμπαγές υλικό

και δεν διαρρέουν στο περιβάλλον.

Ο Μοχαγερανί εκτιμά ότι εάν το 2,5%

των τούβλων που κατασκευάζονται

κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο ενσωμα-

τώσουν αποτσίγαρα σε ποσοστό μόλις

1% επί των συνολικών υλικών που

απαιτούνται, θα λυνόταν το πρόβλημα.

Επίσης, η παραγωγική διαδικασία θα

ήταν φθηνότερη και το περιβάλλον θα

γλίτωνε από έναν επικίνδυνο ρύπο.

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφο-

ρες λύσεις για την ανακύκλωση των

αποτσίγαρων. Η πιο ενδιαφέρουσα

ανήκει στην εταιρεία Terra Cycle που

μετατρέπει τις γόπες των τσιγάρων σε

λίπασμα και βιομηχανικό πλαστικό.

Επιστήμονες από το Εθνικό Πανεπιστη-

μίου της Σεούλ στη Νότια Κορέα κά-

νουν ένα βήμα παραπάνω και

κατασκευάζουν συσκευές αποθήκευ-

σης ενέργειας από γόπες τσιγάρων.

σημείωση προς καπνιστές: Σκεφθείτε

με κάθε τσιγάρο, πόσα τοξικά βαρέα

μέταλλα καταπίνετε... 
econews

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Εν τω μεταξύ στο Λονδίνο... 4 Και να θυμάστε, στο δημοψήφισμα της

Αγγλίας δεν ψηφίζουμε ναι ή όχι, αλλά yes

ή no, αλλιώς θα βγει άκυρο...

Οι πρώτες δηλώσεις της Μέρκελ:

Βρήκαμε την φωλιά τους!

Τούβλα από... αποτσίγαρα

4 Κοίτα να δεις ρε συ, που σε άλλες γλώσ-

σες το Ναι σημαίνει Ναι και το Όχι σημαίνει

Όχι! 

Μόνο η Ελληνική γλώσσα διακρίνεται από

πολυσημία...
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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 . . . Τα όρια συνοικιών της Βούλας και τα 124 στρ.
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε από τα μέσα Κοινωνικής

δικτύωσης  – με αρκετά  πρόχειρο τρόπο - για τις πρωτοβουλίες που

ελήφθησαν

σχετικά με τη Δασική Περιοχή των 124 στρεμμάτων.

Στις 4 Ιουνίου, καθώς και στις 16 Ιουνίου 2016, διαβάσαμε σχετικά

με το θέμα, άρθρα, στην ΕΒΔΟΜΗ, με το σωστό βέβαια δημοσιο-

γραφικό τρόπο  και σκεφθήκαμε να υπενθυμίσουμε τα παρακάτω,

αφού φαίνεται ότι ακόμη και Δημοτικoί Σύμβούλοι δεν γνωρίζουν

τις Περιοχές της Βούλας, όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στο

Δημοτικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών από το 2001.

Συγκεκριμένα, ό,τι έχει σχέση με την ενστάσεις  και άλλα πρόσφατα

έγγραφα, που αφορούν στα 124 Στρέμματα και αποστέλλονται προς

το σχετικό  Υπουργείο, Δασαρχείο  κ.λ.π αναφέρονται ΛΑΝΘΑ-

ΣΜΕΝΑ, ως τμήμα της περιοχής του Πανοράματος.

Διερωτώμεθα, αφού αποφασίζουν να πάρουν –και πολύ καλώς -την

πρωτοβουλία, δεν θα όφειλαν να γνωρίζουν τις Περιοχές  της Πόλης

μας;

Είναι καταγεγραμμένο, στα σχετικά Δημοτικά Γεωγραφικά της Βού-

λας, πως τα 124 Στρέμματα αποτελούν, μέρος των Δικηγορικών της

Βούλας. Η δε οδός Ζακύνθου είναι ο νοητός ‘’διαχωριστικός δρό-

μος’’ των Δικηγορικών και του Πανοράματος (Ο σχετικός Χάρτης

υπάρχει στον Δήμο). Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκατασταθεί

αυτή η ανακρίβεια!

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις τεράστιες αλλά

και πολύχρονες προσπάθειες του ενεργού Βουλιώτη Πέτρου Θανό-

πουλου,  που με αλτρουισμό και όχι με τοπικιστικές εξάρσεις, και με

ελάχιστη συμπαράσταση ορισμένων εξ ημών, αποτέλεσε την ουσια-

στική  τροχοπέδη στην καταπάτηση των 124 στρεμμάτων.

Για την –τοπική - ιστορία καλό είναι να υπενθυμίσουμε εν τάχει  τις

περιοχές της Βούλας, ώστε όταν κάποιος αναφέρεται σε αυτή και

στις Περιοχές της να το κάνει όπως πρέπει και όχι όπως θα επιθυ-

μούσε.

Ακόμη και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70  “Κάτω Βούλα” ήταν

η Παραλία, μέχρι την οδό Δημοκρατίας. Άνω Βούλα, ήταν η Β. Παύ-

λου όπου και τερμάτιζαν τα λεωφορεία από Αθήνα ή Πειραιά.

Από τα μέσα της 10ετίας του ‘50 (1956) άρχισε να κτίζεται η περιοχή

των Δικηγορικών, που είχε αγοράσει  ο Δικηγορικός Σύλλογος  Πει-

ραιά. 

Η δε περιοχή των Δικηγορικών επεκτείνεται μέχρι την αρχή της

οδού Σωκράτους έστω και αν διακόπηκε από την   μετέπειτα κατα-

σκευή της Λ.Βουλιαγμένης  παρά  το γεγονός της αυθαίρετης οριο-

θέτησης. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία επ’ αυτού.

Μέχρι και το 1974 η τελευταία νόμιμη κατοικία, ήταν στην οδό Πει-

ραιώς 25 και Άρεως, στα Δικηγορικά, γνωστή και  ως Αμερικάνικη

Βιβλιοθήκη, ενοικιασμένος, χώρος που εξυπηρετούσε τους Αμερι-

κανούς της γειτονικής Βάσης του Ελληνικού. 

Ας σημειωθεί ότι η ΕΥΔΑΠ σταματούσε στον αριθμό 17 της Πει-

ραιώς,  άρα το εν λόγω οίκημα (αρ.25) δεν υδροδοτείτο.

Από εκεί και βορειότερα δεν υπήρχε κανένα κτίσμα,  με την μέχρι

τώρα, γνωστή και νόμιμη έννοια της κατοικίας.

Στη θέση, του πολύ αργότερα, επονομασθέντος Πανοράματος,

υπήρχε δάσος και το οποίο κατακάηκε το 1974.

Η ονομασία της περιοχής, μέχρι τότε, ονομαζόταν “Αναπήρων Πο-

λέμου” και η οποία περιοχή, νοτίως συνόρευε με των “Καστελορι-

ζίων” και ανατολικά με αυτήν των Καλυμνίων.  Αργότερα δε άρχισε

η ανοικοδόμηση και η περιοχή ονομάστηκε Πανόραμα Βούλας. 

Διευκρινιστικά, σε ό,τι έχει σχέση με την ανάβαση του “Κρεμασμέ-

νου Λαγού” ξεκινούσε από την  οδό Προόδου και  συνέχιζε την

Υμηττού (γνωστή και ως δρόμος του ΝΑΤΟ) ανέβαινε έως  περίπου,

το σημερινό Κοιμητήριο,  αφού στην κορυφή υπήρχε Βάση – Ραντάρ

της Αεροπορίας.

Λανθασμένα, σε  Ιστοσελίδες με τις γνωστές τους ανακρίβειες, δια-

βάζει κανείς ότι “ξεκινούσε από την οδό Πειραιώς,  συνέχιζε αρι-

στερά την Ζακύνθου κατόπιν την Υμηττού –περνώντας από τον Ναό

του Αγίου Νεκταρίου...“. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ναός, παρά

μια μικρή κατασκευή με ένα καντήλι, ούτε καν ο ξύλινος ναΐσκος

που κατασκευάστηκε πολύ αργότερα για να εξυπηρετεί τους πι-

στούς, έως ότου ανεγερθεί ο μικρός Ναός κάτω από τον σημερινό.

Αυτά τα ολίγα για να μη γίνει κατάχρηση του χώρου της καλής εφη-

μερίδας.

Με υπόληψη Δημήτριος. Π. Ηλιού - Email:diliou@hol.gr

Σε δύο προηγούμενα φύλλα μας δημοσιοποιούσαμε, αφενός

επιστολή αναγνώστριας ότι ρίχνονται τα ανακυκλώσιμα στα

σκουπίδια από εργάτες καθαριότητας του Δήμου και αφετέ-

ρου απάντηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Η αναγνώστρια απαντά στον αντιδήμαρχο για όσα

έγραψε: Μέσω της ευγενούς φιλοξενίας της ΕΒΔΟΜΗΣ
απαντώ στον αγαπητό  Αντιδήμαρχο κ. Σωτηρόπουλο, η
επιστολή του οποίου δημοσιεύτηκε στην ΕΒΔΟΜΗ, στις
18 τρεχ.  Κατ’ αρχήν, κ. Σωτηρόπουλε, η επιστολή δεν
ήταν ανώνυμη, απλώς για λόγους “ασφαλείας” μου δεν
δημοσιοποιώ το όνομά μου.  Δεν πρόκειται για παρεξή-
γηση και την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό θα κα-
τέβω από την βεράντα μου να φωτογραφίσω το
περιστατικό, ώστε να έχετε απτές αποδείξεις.  Όταν,
όπως ανέφερα στην διαμαρτυρία μου, έκανα επανειλημ-
μένες κλήσεις στους “αρμοδίους” του Δήμου μας, ΔΕΝ
ΤΙΣ ΕΚΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΑ.  Απλώς οι υπάλληλοι του Δήμου
μάλλον με παρέπεμπαν σε αναρμόδιους συναδέλφους
τους.  Κανείς δεν μου έδωσε το όνομά σας.  Αλλοιώς θα
σας ενημέρωνα απευθείας (έχω και το κινητό σας) και θα
έληγε το θέμα.  Είναι πολύ θετικό εκ μέρους ότι απαντή-
σατε και ότι διαβεβαιώνετε ότι θα προσπαθήσετε να μην
ξανασυμβεί.  Ευχαριστώ. 

ΤΤ - Δημότης Βούλας

Αρχισαν τα όργανα...

Το αυτονόητο ζητάει ο αναγνώστης, Σταύρος Ανδρεαδά-

κις μιας και η ηχορύπανση ξεκίνησε άγρια στην περιοχη

της ”Ευρυάλης” αφήνοντας τους κατοίκους ξάγρυπνους

μέχρι το πρωί.

Δεν καταλαβαίνουν οι επιχειρηματίες ούτε από πρόστιμα

ούτε από φοβέρες της Δημοτικής Αρχής. 

Φαίνεται ότι έχουν - για άλλη μια φορά - “μπάρμπα στην

Κορώνη”, αφού τα “αφεντικά” της παραλίας, εμπόδισαν

συνεργεία της Δημοτικής αρχής να διαμορφώσουν τον

δημοτικό χώρο δίπλα από το πάρκινγκ.

Η επιστολή

Η ηχορύπανση που προκαλλούν καποια από τα μαγαζιά

που βρίσκονται απέναντι από το Nοσοκομείο Βούλας

είναι απαράδεκτη. Το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή

19/6/2016, και τουλάχιστον μέχρι και τις 4.30 π.μ, ο θό-

ρυβος από τη εκπεμπόμενη μουσική ήταν τρομακτικός. 

Το Aστυνομικό Tμήμα Βούλας, μου δήλωσε αδυναμία πα-

ρέμβασης. Αναρωτιέμαι εάν οι υπηρεσίες του Δήμου Βού-

λας ή Γλυφάδας (γιατί δεν κατάλαβα από πιό μαγαζί

ερχόταν ο θόρυβος, μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια

λειτουργίας των;

Σταύρος Ανδρεαδάκις

«Ξεδιάντροπα η Κυβέρνηση βαφτίζει το

ξεπούλημα του Ελληνικού,  αξιοποίηση.

Δωρίζεται, αυτό που έχει χαρακτηριστεί

ως το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο

της Ευρώπης. Οι συνθήκες κάτω από τις

οποίες επιχειρείται αυτό το ξεπούλημα

είναι νομικά αίολες......

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ-ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛ-

ΛΟΓΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ!»

Αυτά και πολλά άλλα, έλεγε η κα Δούρου

με το γνωστό μάλιστα καταγγελτικό ύφος

της, τότε που βέβαια, στην Κυβέρνηση

ήταν οι άλλοι. Οι κακοί, οι διαπλεκόμενοι.

Σήμερα, συρόμενη από την Αντιπολί-

τευση, να συζητηθεί το θέμα στο Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο, «φρόντισε» να λείπει

σε «προγραμματισμένο» ταξίδι στο εξω-

τερικό. Και λέμε «φρόντισε» γιατί εάν

πράγματι, ήταν το ταξίδι «προγραμματι-

σμένο», τίθεται εύλογα το ερώτημα, γιατί

δεν έφερε το θέμα σε επόμενη συνε-

δρίαση του Π.Σ. Ενώ εάν ήταν έκτακτο το

ταξίδι, γιατί δεν ζήτησε από τον Πρόεδρο

να αποσύρει το θέμα, όπως σύσσωμη ζή-

τησε η Αντιπολίτευση, ώστε να παραστεί

σε επόμενη συνεδρίαση και να εξηγήσει.

Να εξηγήσει, όμως, στους πολίτες τι; Ότι

τους έλεγε ψέμματα για να υφαρπάξει

την ψήφο τους; Ότι έτρεφε αυταπάτες,

όπως ο αρχηγός της; Ή ότι σήμερα συμ-

πάσχει στον «πόνο» του κ. Σπίρτζη.

Πώς εξηγεί την ολιγωρία της, να φέρει,

έγκαιρα, το θέμα προς συζήτηση, στο κατ’

εξοχήν αρμόδιο όργανο για την Ανάπτυξη

μιας ολόκληρης περιοχής, την Αιρετή Πε-

ριφέρεια, της οποίας μάλιστα ηγείται.

Όταν ήταν ήδη φανερό ότι η «διαπραγμά-

τευση» οδηγούσε το γρηγορότερο στο

κλείσιμο της υπόθεσης.

Αμείλικτα ερωτήματα, προς την κα Δού-

ρου, που βέβαια συνεχίζει το δικό της

προσωπικό παιχνίδι. Κεκαλυμμένες

«αβάντες» στους συντρόφους της, της

Κυβέρνησης. «Χαλί» για τις αντιλαϊκές

πολιτικές της.

«Αμορτισέρ» στις αντιδράσεις για κάθε

υποχώρηση, για κάθε αθέτηση σχισίματος

των μνημονίων και των ιματίων.

Και βέβαια όλ’ αυτά μ’ έναν έντεχνο

τρόπο. 

Διαφυλάττοντας το προσωπικό της προ-

φίλ, από τη ραγδαία φθορά των συντρό-

φων της, της Κυβέρνησης. Διατηρώντας

τις βλέψεις της, σαν εφεδρεία της φθί-

νουσας παράταξής τους. 

Όμως το «έργο» του Ελληνικού το

έχουμε ξαναδεί.

― Η Φυλή που θα είχε κλείσει την άλλη

μέρα των εκλογών και η φούσκα της δια-

χείρισης των απορριμμάτων. 

― Τα λύμματα της Ανατ. Αττικής που θα

εξαφανιζόντουσαν (όλα στην ψυττάλεια

θα πήγαιναν)

― Ο άφαντος αντιπλημμυρικός σχεδια-

σμός (που εξακολουθεί να «πνίγει» περιο-

χές) και τόσα άλλα προεκλογικά.

Και ας κατασπαταλούνται τα μεγάλα απο-

θεματικά, της προηγούμενης Διοίκησης

και οι υπερπολύτιμοι πόροι του ΠΕΠ, σε

έργα και «εργάκια», χωρίς ιεράρχιση και

αξιολόγηση.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, στο γεγο-

νός, ότι η χώρα μας, έχει σήμερα παρα

ποτέ, τη μεγαλύτερη ανάγκη από επενδυ-

τικές πρωτοβουλίες.  

Αρκεί βέβαια να εξασφαλίζεται, η μεγι-

στοποίηση του δημόσιου συμφέροντος

και ο σεβασμός στο περιβάλλον.

Χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις, μια τέ-

τοια επένδυση είναι αυτή του Ελληνικού.

Όμως, η χώρα κυρίως έχει ανάγκη από ει-

λικρινείς πολιτικούς  και διάφανες πολιτι-

κές.

Η εποχή των λαϊκιστών πέρασε. Και είναι

σίγουρο, ότι τόσο στην Κεντρική πολιτική

σκηνή, όσο και στην Αυτοδιοίκηση δεν

υπάρχει πλέον χώρος γι’αυτούς. Παλαιάς

ή νέας κοπής.

Παύλος Καμάρας

Περιφερειακός Σύμβουλος Aττικής

«To Eλληνικό, και το κρυφτούλι της κας Δούρου»
Αποχώρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση

Ανακύκλωσης συνέχεια στα 3Β!
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Εκδήλωση ενημέρωσης σε δημοτικούς και παραγωγι-

κούς φορείς των Δήμων Κορωπίου, Μαρκοπούλου  και

Σπάτων οργάνωσε η Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Κορωπίου με κα-

λεσμένο τον Υπουργό Πολιτισμού-Αθλητισμού, καθηγ.

Αριστείδη Μπαλτά. 

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Δ. Κιούσης,  ανέπτυξε ορισμένα

ζητήματα που συνδέονται διαχρονικά  και επίκαιρα,

προβλήματα του δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Ειδι-

κότερα, έθεσε υπόψη του Υπουργού πολλά ζητήματα τα

βασικότερα των οποίων  είναι: 

1. Οι ελλείψεις σε υποδομές κυρίως στον τομέα της εκ-

παίδευσης με την αδυναμία του φορέα του ΟΣΚ (Κτιρια-

κές Υποδομές Α.Ε τώρα) για απαλλοτριώσεις

καθορισμένων χώρων και κατασκευής  νέων σχολικών

κτιρίων

2. Η συνέχιση της δικαστικής διεκδίκησης των νομίμων

δικαιωμάτων των Δήμων των Μεσογείων από την αξιο-

ποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό  και τη

λειτουργία του Αεροδρομίου Ελ.Βενιζέλος

(Ν.2338/1995). 

3. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που

πλήττει την δυνατότητα υποστήριξης νέων πολιτικών

και  δομών για την στήριξη των πολιτών

4. Η μεγάλη αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν

στις υποχρεώσεις τους λόγω των περιοριστικών πολιτι-

κών λιτότητας με αποτέλεσμα  καθυστερήσεις και μη

απόδοση των τελών προς τον Δήμο από την ΔΕΗ  και

παράλληλα τη συνέχιση  σε ισχύ του Παρατηρητηρίου

οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ και των συνεπειών (π.χ

αναγκαστική αύξηση δημοτικών τελών) από τυχόν απο-

κλίσεις. 

5. Η αντιμετώπιση της ανεργίας ιδιαίτερα σε κλάδους

της τοπικής οικονομίας που  εμφανίζουν σχεδόν καθο-

λικά ποσοστά  όπως οι  οικοδόμοι ενώ δεν παρέλειψε

να αναφερθεί και σε άλλες κατηγορίες ανέργων με κρι-

τήρια αυτή τη φορά τα  κοινωνικά τους χαρακτηριστικά

και κάλεσε τον Υπουργό να μεταφέρει στην Κυβέρνηση

σχετικές  προτάσεις του Δήμου που έχουν κατατεθεί.

6. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των Μεσογείων και

του Κορωπίου που δεν αξιοποιείται  παρότι συνεχώς

ανακαλύπτονται και οριοθετούνται αρχαιολογικοί χώροι

και  μάλιστα χωρίς να καθίστανται επισκέψιμοι. Επανέ-

φερε μάλιστα πρόταση για μουσειακή αξιοποίηση χώρου

στο Κορωπί (1ο Δ.Σ Κορωπίου) και επαναφορά αρχαίων

εκθεμάτων  του Κορωπίου και άλλων περιοχών που βρί-

σκονται σε αποθήκες  στο Μουσείο της Βραυρώνας και

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 

Μετά από τρεισήμυσι χρόνια οργανω-

μένης εθελοντικής δράσης, με όλα τα

μέσα και τις προϋποθέσεις που έθετε η

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-

σίας και η κείμενη νομοθεσία, η εθε-

λοντική ομάδα Δήμου Κρωπίας μετά

από αίτησή της, εντάχθηκε με απόφαση

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ-

στασίας Γιάννη Καπάκη (αρ. Πρωτ.:

2963/14-06-2016) στο Μητρώο Εθελον-

τικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστα-

σίας με αριθμό Μητρώου 9/2016. 

Η απόφαση κοινοποιήθηκε επισήμως

την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, ενώ

ήδη είχε ανακοινωθεί από τον αντιδή-

μαρχο πολιτικής  προστασίας Θοδωρή

Γρίβα (έχει και την ιδιότητα του μέλους

της Ε.Ο., από τα ιδρυτικά μέλη) σε συ-

νέλευση των εθελοντών. 

Η Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας

σύμφωνα με την απόφαση έχει εμβέ-

λεια δράσης την Περιφερειακή Ενό-

τητα Ανατολικής Αττικής και

δραστηριοποιείται στην πολιτική προ-

στασία και ειδικότερα στους τομείς της

δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης,

οργάνωσης και λειτουργίας χώρων

συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από

καταστροφές και τηλεπικοινωνιών.

Υποστηρίζεται από την Κοινωφελή Επι-

χείρηση Δήμου Κρωπίας, επιχειρησιακά

είναι ενταγμένη στον σχεδιασμό των

κρατικών (Πυροσβεστική Υπηρεσία,

Γ.Γ.Π.Π) και αυτοδιοικητικών οργάνων

πολιτικής προστασίας της περιοχής ευ-

θύνης της (Σ.Τ.Ο Κρωπίας, περιφερει-

ακό όργανο Αν. Αττικής) και αριθμεί 35

μέλη. Λειτουργεί μαζί με την Πολιτική

Προστασία Δήμου Κρωπίας και με την

πλήρη πολιτική εποπτεία και στήριξη

Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση,

του αντιδημάρχου πολιτικής προστα-

σίας Θοδωρή Γρίβα και της Διοίκησης

της ΚΕΔΚ (Πρόεδρος, Μ.Γρινιεζάκης,

αντιπρόεδρος, Δ. Πιέτρης)  ένα κέντρο

επικοινωνίας και συντονισμού, τρία ορ-

γανωμένα πυροφυλάκια και στελεχώ-

νει με τα εκπαιδευμένα-πιστοποιημένα

μέλη της, δημοτικά οχήματα πρώτης

προσβολής πυρκαγιάς. 

Οι συντονιστές-εκπρόσωποι της εθε-

λοντικής ομάδας για την αντιπυρική πε-

ρίοδο του 2016 είναι, ύστερα και από

απόφαση της συνέλευσης της Ε.Ο της

15ης Ιουνίου 2016, η Αθηνά Γκίκα με

αναπληρωτή τον Διονύση Μποτώνη,

μέλη της επιτροπής διοίκησης μαζί με

τον Δημήτρη Καραγιάννη. 

Στην γραμματειακή και επικοινωνιακή

υποστήριξη είναι οι, Ιωάννα Γεωργακο-

πούλου  και ο Ιωάννης Κατιμερτζόγλου.

Η απόφαση για την πλήρη και ολοκλη-

ρωμένη ανάπτυξη εθελοντικής ομάδας

πάρθηκε το 2011 από τη Δημοτική

Αρχή Κρωπίας. Στην 25η συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου

(27/09/2011) ψηφίστηκε το πρώτο κα-

ταστατικό της εθελοντικής ομάδας ενώ

ο αρχικός πυρήνας της ομάδας  είχε

σημεία αναφοράς, τον Κυνηγετικό Σύλ-

λογο Κορωπίου, μέλη του Συλλόγου

Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (Σ.Ρ.Ε), αι-

ρετά μέλη της δημοτικής αρχής 2011-

2014,  μέλη τοπικών συλλόγων της

περιφέρειας, υπαλλήλους και συνεργά-

τες του Δήμου Κρωπίας αλλά και άλ-

λους ιδιώτες, δωρητές και χορηγούς

που προσέφεραν για τη δημιουργία, σε

στέρεες βάσεις, υποδομής και εξοπλι-

σμού για την ορθή άσκηση του έργου

της πολιτικής προστασίας και της εθε-

λοντικής δασοπροστασίας. 

Η Εθελοντική Ομάδα απευθύνει ανοι-

χτή πρόσκληση στην κοινωνία του Κο-

ρωπίου, σε συλλόγους και σε

οργανωμένους φορείς εθελοντισμού

να υποστηρίξουν τη δράση της δασο-

προστασίας στην περιοχή με ένταξη

στην ομάδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας :

210-662 06 75, 6937 92 98 67, 6937 29

79 07,  e-mail : politikiprostasiadi-

moukropias@gmail.com

H Εθελοντική Ομάδα του Δήμου Κρωπίας στο Μητρώο 
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

Οι παραγωγικοί φορείς του Δήμου Κρωπίας συζητούν με τον

Υπουργό Πολιτισμού-Αθλητισμού
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To 3o Παιδικό Φεστιβάλ που οργάνωσε

ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, με τίτλο «Μύθοι Μύθι Παραμύθι»,

έτυχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό

το τριήμερο  10 έως 12 Ιουνίου, στην

παραλία της Βάρκιζας.

Επί τρεις ημέρες, κάθε απόγευμα, το

λιμάνι της Βάρκιζας γέμισε παιδιά και

γονείς, που κατέφθαναν για να συμμε-

τάσχουν στις εκδηλώσεις και στα δια-

δραστικά εργαστήρια κατασκευών που

λειτουργούσαν παράλληλα. Εργαστή-

ρια κατασκευής με θαλασσινά θέματα,

εργαστήρια ζωγραφικής προσώπου,

παιχνίδια ευθυβολίας στόχου κίνησης,

bubble show κ.α.  

Μετά το παιχνίδι και τις κατασκευές,

και τις τρεις βραδιές, η παιδική σκηνή

παρουσίασε τα τρία προαναγγελθέντα

έργα για παιδιά: «Τα μεγάλα ψέματα
του μικρού Ερμή», απ’ την ομάδα «ΚΟ-

ΠΕΡΝΙΚΟΣ» «Το ταξίδι στο κέντρο της
Γης», απ’ την ομάδα «ΝΕΑΠΟΛΙΣ», και

ο «Ο Κουκουμπλής» απ’ την ομάδα

«ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ».

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έγιναν αφη-

γήσεις λαϊκών παραμυθιών, συνοδεία

παραδοσιακών οργάνων. 

Στην έναρξη του Φεστιβάλ παρουσιά-

στηκε η χορωδία «Vive Voche» του 3ου

Δημοτικού Σχολείου Βούλας με μαέ-

στρο τον Θοδωρή Κωνσταντόπουλο και

ο Λαογραφικός όμιλος Βάρης, «ΣΕ-

ΜΕΛΗ», που μέσα από ένα θεατρικό

δρώμενο με τίτλο «Πάμε σαν άλλοτε»

έκανε μια περιήγηση στις σχολικές

αυλές και στις αλάνες τις δεκαετίας

του1960.

Τη δεύτερη ημέρα εντυπωσίασαν τα

παιδιά του χορευτικού τμήματος του

Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης που

πλαισίωσαν την αφήγηση των λαϊκών

παραμυθιών με χορούς από τον Πόντο

και την Κρήτη.

«Για ακόμα μια χρονιά μετατρέπουμε
την πόλη μας σε πηγή πολιτιστικής έμ-
πνευσης, κάνουμε το παιχνίδι θεσμό

μέσα από μια γοητευτική διαδρομή
δράσεων που εξάπτει τη φαντασία με
πρωταγωνιστές τα παιδιά της πόλης
μας.», δήλωσε ο Δήμαρχος και Πρό-

εδρος του ΟΑΠΠΑ, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος.

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

3o Παιδικό Φεστιβάλ στη Βάρκιζα
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«Πρέπει να σπουδάσουμε καλύτερα τα Αρχαία, για να
καταλάβουμε την ιστορική αξία της Δημοτικής».
(Γιάννης Ψυχάρης, 1854-1929, φιλόλογος και λογοτέχνης, “Το Τα-

ξίδιον” 1888, Πρόλογος)

«Όταν ένας Λαός δεν τoλμά να υπερασπιστεί τη
Γλώσσα του, είναι έτοιμος πια για τη Σκλαβιά».

«Το να ξέρεις αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος, είναι σαν
να μην ξέρεις τίποτε. Η Γνώση αρχίζει εκεί, όπου αρχίζει
αυτό που ο κόσμος αγνοεί».

(Ρεμύ ντε Γκουρμόν, 1858-1915, Γάλλος ποιητής)

«Αν η Γλώσσα αποτελούσε ένα απλώς μέσο επικοινω-
νίας, πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Συμβαίνει όμως να απο-
τελεί και εργαλείo μαγείας και φορέα ηθικών αξιών.
Προσκτάται στο μάκρος των αιώνων ένα ορισμένο ήθος.
Και το ήθος αυτό γεννά υποχρεώσεις».

(Ο. Ελύτης, 1911-1996, Ομιλία του στην τελετή απονομής του,

του βραβείου Νόμπελ στην Στοκχόλμη, Νοέμβριος του 1979)

σχόλιο: Εγώ θα πρόσθετα υποχρεώσεις και ευθύνες. Το

ζήτημα επομένως είναι πόσο μπορούμε ή μάλλον πόσο

θέλουμε να τις αναλάβουμε.

«Στην εξαιρετικά πολύπλοκη και ταχύτατα μεταβαλλό-
μενη εποχή μας, η Ανάπτυξη ως έννοια και ως δράση θα
πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα βήματα του παιδιού και
μελλοντικού πολίτη στο Σχολείο».

(Εντγκάρ Μορέν, 1921 -, Γάλλος φιλόσοφος, κοινωνιολόγος)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

“παρά φύσιν” ή “κατά φύσιν”

Μια παρόλα, παπαρδέλα, παπάρα του Υπουργού “Α-παι-

δείας” Νίκου Φίλη για την διδασκαλία των Αρχαίων Ελ-

ληνικών στο Γυμνάσιο και κατά πόσον είναι

“φυσιολογική” ή “ανώμαλη, μη φυσιολογική” πυροδό-

τησε θύελλα αντιδράσεων και πολλών άλλων σχολίων

και σχολιανών, που κανονικά δεν θα έπρεπε να δώσουμε

τόση σημασία και έκταση για ένα θέμα που έχει αποφαν-

θεί ολάκερη η ανθρωπότητα η οποία τα διδάσκει και τα

σπουδάζει.

Μια ματιά στο διαδίκτυο θα σας πείσει. Υπάρχουν πάνω

από 68.000 αποτελέσματα, αλλά βλέπετε υπουργός

είναι! Άλλωστε οι δημοσιογράφοι πάντοτε στηρίζουν

την εκάστοτε πολιτική εξουσία, αν και φαινομενικά κα-

μώνονται πως της εναντιώνονται, πλην βέβαια ορισμέ-

νων φωτεινών εξαιρέσεων.

Ο Υπουργός δεν προσέβαλε μόνο τους φιλόλογους, που

λίγοι σήμερα νοιάζονται πραγματικά για τα Αρχαία Ελ-

ληνικά, ούτε όσους ασχολούνται μ’ αυτά, οι οποίοι - σύμ-

φωνα πάντα με τον υπουργό, ασελγούν στο σώμα το

ιερό των προγόνων τους. Προσέβαλε όλους τους Έλλη-

νες, διότι μίλησε ως υπουργός παιδείας, αν και αντιπρο-

σωπεύει το 36% ποσοστό που έλαβε στις εκλογές, 25

Γενάρη του 2015, το κόμμα στο οποίο ανήκει.

Κατά τα άλλα δηλώνει “αρχαιολάτρης”, αλλά δεν γνω-

ρίζει αν τα Αρχαία Ελληνικά βοηθούν τα παιδιά να μά-

θουν την Νεοελληνική τους γλώσσα.

“Θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε:” δήλωσε ο Υπουρ-

γός.

Ποιο; το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!!! Αν ο Έρως των Αρχαίων Ελλη-

νικών θεωρείται αφύσικος, τι θεωρείται τότε φυσιολο-

γικό και τι διαστροφή; 

Ο έρως της πολιτικής, πώς χαρακτηρίζεται, όταν οι πο-

λιτικοί ασελγούν “παρά φύσιν” στους συμπολίτες τους

που τους εμπιστεύθηκαν τη θέση και το αξίωμα το οποίο

κατέχουν;

Προσωπικά πιστεύω ότι οτιδήποτε ευχαριστεί τον άν-

θρωπο δεν αποτελεί ανωμαλία.

Μετά την Εθνο-κάθαρση των Ποντίων, όχι “Γενοκτονία”,

επιχειρεί και Γλωσσο-κάθαρση της Μητέρας Ελληνίδος

Φωνής, του Έλληνος Λόγου που γονιμοποίησε, για να

είμαστε σεμνοί και μετριόφρονες, όλες τις άλλες γλώσ-

σες του κόσμου.

Οι δηλώσεις του τυγχάνουν παγκόσμιας πρωτοτυπίας

και πρέπει να καταχωρηθούν στο βιβλίο των ρεκόρ (=

επιδόσεων) Γκίνες.

Τα Αρχαία Ελληνικά να διδάσκονται σ’ όλον τον κόσμο

εκτός από τη χώρα που γεννήθηκαν.

Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι το αν πρέπει να διδά-

σκονται τα Αρχαία Ελληνικά και πόσες ώρες αλλά το

πώς. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσοτική αλλά η ποιοτική

αναβάθμισή τους.

Στην Ελλάδα του “Προοδευτικού Οπισθοδρομισμού” τα

Αρχαία Ελληνικά θεωρούνται επαχθή και απωθητικά.

Πότε κατακτιέται μια γλώσσα ευχερέστερα, όταν αρχίζει

το παιδί από πολύ νωρίς να προσοικειώνεται μ’ αυτή.

Δώσαμε εσφαλμένα προτεραιότητα και υιοθετήσαμε

ένα Διδακτικό Φορμαλισμό και παραγκωνίσαμε τον Δι-

δακτικό Υλισμό. Το βάρος της προσπάθειας έπεσε στη

μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και παραθεω-

ρήθηκε η σημασία των περιεχομένων, που έχουν τα κεί-

μενα αυτά.

Η προσοχή του μαθητή εγκλωβίστηκε στην εξωτερική

μορφή, στην ορατή εικόνα, στο δείγμα επιφανείας του

κλασσικού κόσμου και αμελήθηκε το ένυλο σάρκωμα.

Επειδή δεν αρκεί μόνο να καταγγέλλουμε, τώρα οφεί-

λουμε να διατυπώνουμε τις ΙΔΕΕΣ μας.

Δεν αρκεί να επισημάνουμε τον επείγοντα χαρακτήρα

της κατάστασης. Χρειάζεται ν’ αρχίσουμε να χαράσ-

σουμε νέους δρόμους που οδηγούν σε μια νέα ζωή. Και

εδώ είναι, από το μετερίζι αυτό της ελεύθερης φωνής

της ”Εβδόμης”, που αγωνιζόμαστε με την πέννα μας να

δώσουμε τη συμβουλή μας με τη συμβολή μας στο να

ξυπνάμε το εφησυχασμένο είναι του ανθρώπου και να

διεγείρουμε συνειδήσεις.

Ζούμε στον αστερισμό της Χυδαιότητας, της Μετριότη-

τας και της Αμετροέπειας. Αποθεώσανε την ελάσσονα

προσπάθεια και καταργήσανε την αριστεία ως “ρετσινιά”

και την καριέρα ως “χολέρα”.

Θέλουνε μια κοινωνία Αρεστών και όχι Αρίστων πολιτών.

Κατασκευάζουνε μια κοινωνία Αντι-αναπτυξιακή, Αντι-

παραγωγική, Αντί-ανταγωνιστική, Αντι-επιχειρηματική,

Αντι-αριστοκρατική.

Μόνο μια τέτοια κοινωνία ανέχεται να κυβερνάται απ’

αυτούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία.

Όσοι αγωνιούμε για το Μέλλον και αγωνιζόμαστε για

ένα καλύτερο ποιοτικά και ευτυχέστερο αύριο αναζη-

τούμε μια ευχάριστη, διασκεδαστική, άνετη και αποτε-

λεσματική μέθοδο διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής

Γλώσσας.

Τα στατιστικά των βαθμολογιών των Πανελλαδικών εξε-

τάσεων είναι ενδεικτικά της αποκαρδιωτικής και απελ-

πιστικής κατάστασης.

Στο 1ο Πεδίο Ανθρωπιστικών - Νομικών και Κοινωνικών

Επιστημών και στο μάθημα “Αρχαία Προσανατολισμού”,

1ο Μάθημα Βαρύτητας, αρίστευσε (πάνω από 18) μόνο

το 2,78% των υποψηφίων, ενώ πάνω από τη βάση

έγραψε το 47,35%.

Στο 2ο μάθημα βαρύτητας,  “Ιστορία Προσανατολισμού”

αρίστευσε το 11,65%, ενώ τη βάση ξεπέρασε το 52,23%.

Το βαθμολογικό “κατώφλι” θα κυμανθεί γύρω στο 12.

Οι υποψήφιοι εισέρχονται στα τμήματα και τις σχολές

Άγλωσσοι και Ανιστόρητοι και εξέρχονται “αγλωσσότε-

ροι” και “ανιστορητότεροι” για να διδάξουν τις επόμενες

γενιές.

Εμείς με τον δέοντα σεβασμό στη γλώσσα των προγό-

νων μας και με απόλυτη ευσυνειδησία, υπευθυνότητα

και επιστημονικότητα καταθέτουμε για πρώτη φορά στη

δημοσιότητα ένα ολοκληρωμένο ενιαίο επιχειρησιακό

εθνικό σχέδιο/πρόγραμμα σπουδών διδασκαλίας και

εκμάθησης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, που θα

ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα, τα αποτελματωμένα. Θα

συζηθητεί για πολύ καιρό και θα προβληματίσει πολύ

κόσμο ειδικό και μη.

Προτείνουμε η εισαγωγή της διδασκαλίας της Αρχαίας

Ελληνικής Γλώσσας να ξεκινά από την 3η τάξη του Δη-

μοτικού Σχολείου. Ως ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και

στην Α’θμια και στην Β’θμια εκπαίδευση θα περιλαμβάνει

ένα δεκαετή κύκλο, ήτοι τέσσερα χρόνια Δημοτικό, τρία

χρόνια Γυμνάσιο και τρία χρόνια Λύκειο, για όλους ανε-

ξαιρέτως τους μαθητές.

Τα προεπιλεγμένα κείμενα, που προτείνουμε δεν θα ‘ναι

οι “Μύθοι του Αισώπου”, ούτε οι “ευαγγελικές περικοπές”,

ούτε ανθολόγια διασκευασμένων κειμένων με σκοπό την

εκμάθηση γραμματικοσυντακτικών φαινομένων.

Εμείς αντλούμε τα κείμενά μας από την ευρυτάτη δε-

ξαμενή της Μυθολογίας μας (που ήδη έχει καταργηθεί

να διδάσκεται στο Δημοτικό ως ανούσιο παραμύθι).

Τα αφηγηματικά νεοελληνικά κείμενα της Μυθολογίας,

τα αρχαιογλωσσοποιούμε, γράφοντάς τα με κεφαλαι-

ογράμματη γραφή, όπως οι πρόγονοί μας, όχι όμως συ-

νεχόμενη, αλλά αραιή, για να μπορούν τουλάχιστον

στην αρχή να διαβάζονται από τους μαθητές. Τα διαλο-

γοποιούμε και τα θεατροποιούμε ώστε να υπάρχει αμε-

σότητα, ζωντάνια και παραστατικότητα και τέλος τα

αποσυμβολοποιούμε.

Τα επιλέγουμε ανάλογα με την ηλικία, την αντιληπτική

ικανότητα των μαθητών και το ενδιαφέρον τους.

Τα κείμενα είναι διαχρονικά, επίκαιρα και αντανακλούν

προβλήματα που άπτονται όλων των τομέων του επιστη-

τού και έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό της καθη-

μερινότητας που βιώνουν τα παιδιά / μαθητές έχοντας

άμεση εμπειρία, εποπτεία και εξοικείωση με αυτά.

Παιδεία δημιουργείς μόνο με ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΡΑΜΑΤΑ

και όχι με ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Επιμένουμε στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. Συγκρίνουμε τη μορφή της

Νεοελληνικής και Αρχαίας Ελληνικής και αποδει-

κνύουμε ότι είναι μια, ενιαία και αδιαίρετη γλώσσα με

συνοχή και συνέχεια.

Ενεργοποιούμε το πιο παραγωγικό μέρος της Γραμμα-

τικής το ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ (ανάλυση - σύνθεση των λέ-

ξεων) αναζητούμε τις ρίζες τους και δημιουργούμε

οικογένειες συγγενικών λέξεων και φράσεων.

Όλα αυτά πάντοτε με την μορφή παιχνιδιού.
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ ἈρχαιοΕλληνοΓλωσσίας,

Ἀρχαιοµαθείας
ἄρχεσθαι &

Γλωσσο-µηδενισµοῦ
Γλωσσο-αποδοµισµοῦ

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Μια όμορφη εκδήλωση εξελίχθηκε από αποφοίτους του Λυ-

κείου Βουλιαγμένης, στη Βουλιαγμένη. Ξανασυναντήθηκαν

μετά από πολύ καιρό, είδανε πώς μεγάλωσαν και θυμήθη-

καν τις ώρες στα μαθητικά θρανία... Είναι ωραίο να κρατάς

επαφή με τις καλύτερες ημέρες της ξενοιασιάς και του αυ-

θορμητισμού.

Να πώς το περιγράφει ένας από τους αποφοίτους. Ο Θεό-

δωρος Σαλλιαρέλης.

Mετά το πέρασμα των 18 χρόνων κάναμε την πρώτη μας

συγκέντρωση. Σαν σήμερα (18.6.16) πριν από 18 χρόνια

γεννήθηκαν οι σημερινοί απόφοιτοι. Είχαμε μια πολύ ωραία

και ευχάριστη επανασύνδεση βλέποντας τους περισσότε-

ρους να έχουν κάνει οικογένειες!

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Βουλιαγμέ-

νης, απ’ όπου και είχαμε αποφοιτήσει.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο από την πενθήμερη -

τότε - εκδρομή μας με συνοδεία αναψυκτικών και παρελ-

κόμενων και στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στην ξενοδοχει-

ακή μονάδα του Αστέρα Βουλιαγμένης, ενώ πολύ αργά το

βράδυ.
Την επόμενη ημέρα καταφέραμε να δώσουμε, αλλά και να

πάρουμε χαρά, δίνοντας αρκετά,  συσκευασμένα,  προίόντα

από αυτά που δεν καταναλώσαμε στη συγκέντρωσή μας,

στους πρόσφυγες του Ελληνικού!!

18 χρόνια μετά... στο Λύκειο Βουλιαγμένης
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Απουσιάζουσας της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου

συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-

κής(16.6.16) ανάβοντας φωτιές... για την τύχη του

πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. 

Οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, πλην

της πλειψηφούσης ζήτησαν αναβολή του θέματος προ-

κειμένου να πάρουν τα στοιχεία οι σύμβουλοι στα

χέρια τους, αλλά δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψη-

φία και αποχώρησαν σύσσωμες όλες οι παρατάξεις.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας  Γιάννης

Σγουρός δήλωσε σχετικά: «Έχει τύχει και εγώ να
απουσιάσω για υποχρεώσεις στο εξωτερικό, όμως
πρέπει όλοι να σεβόμαστε τη λειτουργία του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου. Η επένδυση στο Ελληνικό είναι
κρίσιμης σημασίας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο και
για τον λόγο αυτό τακτικισμοί δεν χωρούν. Αρκετά
πληρώσαμε τις ιδεοληψίες και τη δημιουργική ασά-
φεια. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις από την Πολι-
τεία, διάλογο κανονικό και όχι προσχηματικό όπως
στην περίπτωση του ΟΛΠ. Δεν θέλουμε να ρημάζει
άλλο ο χώρος. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει εκεί.
Λέμε ναι στην ανάπτυξη, λέμε ναι στην αξιοποίηση,
με όρους διαφάνειας και προστασίας του δημοσίου
συμφέροντος». 
Ετσι η παράταξη της Δούρου, που παρέμεινε, εξέ-

δωσε ανακοίνωση - ψήφισμα στο οποίο ούτε συμφω-

νεί ούτε διαφωνεί με την επένδυση. Τονίζει ότι κανείς

δεν γνωρίζει τη συμφωνία, επισημαίνει ότι η Περιφέ-

ρεια έχει εμπράγματα δικαιώματα στο χώρο και βε-

βαίως θα πάει στο “βρόντο” όλος ο σχεδιασμός

διαχείρισης απορριμμάτων, αφού στο χώρο του αε-

ροδρομίου έχει προβλέψει χώρους απορριμμάτων.

Το ψήφισμα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά την 21η Συνε-

δρίαση του στις 16.06.2016 συζήτησε, σχετικά με το

“Μνημόνιο Συναντίληψης” (Memorandum Of Understand-

ing –MOU) μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής πε-

ριουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) της HELLENIC

Global I.S.A. και της Lamda Development S.A για το “Ελ-

ληνικό”.

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου σημειώνουμε τα

παρακάτω:

• Η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για το

χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού είναι η δη-

μιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου και πολιτι-

σμού σύμφωνα με την πρόταση των Δήμων της περιοχής

και του ΕΜΠ (Δεκέμβριος 2010). Είναι μία πρόταση οικο-

νομικά εφικτή και βιώσιμη.

• Η διαχείριση των ακτών της Αττικής οι οποίες αποτε-

λούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της, πρέπει να περιέλθει

επιτέλους στα αιρετά θεσμικά όργανα που βρίσκονται εγ-

γύτερα στους πολίτες, δηλαδή τον Α΄ και Β΄ βαθμό Το-

πικής Αυτοδιοίκησης εξασφαλίζοντας στο σύνολό τους

την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

• Η πολύχρονη και εσκεμμένη εγκατάλειψη του χώρου

αποτέλεσε διαχρονικά ένα από τα επιχειρήματα για να

αιτιολογηθεί η υπογραφή της λεόντειου σύμβασης το

2014 και του Συμφώνου Κατανόησης.

• Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φώς της δημοσιότητας

αλλά και την συνεπή στάση μας που αφορά την αξιοποί-

ηση του Ελληνικού, 21 μήνες τώρα, είμαστε αντίθετοι στο

πρόσφατο Σύμφωνο Κατανόησης –MOU, το οποίο παρά

τις όποιες προσπάθειες θετικών τροποποιήσεων, η προ-

ωθούμενη λύση στο σύνολό της, δεν ικανοποιεί τις χρό-

νιες διεκδικήσεις μας.

Επισημαίνουμε ότι ακόμη και σήμερα το σύνολο των ντο-

κουμέντων που αφορούν το χώρο του πρώην Αεροδρο-

μίου του Ελληνικού παραμένουν άγνωστα στους πολίτες

και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός

που θεωρούμε ανεπίτρεπτο. Ως εκ τούτου ζητάμε τόσο

το πρόσφατο Μνημόνιο Συναντίληψης όσο και η υφιστά-

μενη Σύμβαση να δημοσιοποιηθούν άμεσα και να κατατε-

θούν στο φως της ημέρας. Αποτελεί δημοκρατικό

δικαίωμα του κάθε πολίτη να μάθει ακριβώς τι θα γίνει

στην περιοχή. Η διαφάνεια είναι δύναμη και δεν πρέπει

να την φοβάται κανένας.

• Κανένα σχέδιο που αφορά το χώρο του πρώην αερο-

δρομίου του Ελληνικού δε μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να

έχουν γνώση και λόγο η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄

βαθμού. Χωρίς διαβούλευση δεν μπορούν να επιβληθούν

τετελεσμένα. Οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο οφείλει

να έχει την απαραίτητη κοινωνική αποδοχή. Σε αντίθετη

περίπτωση η Περιφέρεια θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο

για να διαφυλάξει τα συλλογικά κοινωνικά συμφέροντα.

Τέλος θέλουμε να σταθούμε σε τρεις πιο εξειδικευμένες

πτυχές του όλου θέματος που έχουν ειδική βαρύτητα για

την Περιφέρεια Αττικής και τους όμορους Δήμους:

• Τον κρίσιμο από περιβαλλοντικής και οικονομικής άπο-

ψης τομέα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Τόσο τα

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων

όσο και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορ-

ριμμάτων περιέχουν πρόβλεψη για χώρους διαχείρισης

απορριμμάτων στην περιοχή του Ελληνικού. Πρόκειται

για αποφάσεις και επεξεργασμένους σχεδιασμούς που

δεν μπορούν να αγνοηθούν ή να ανατραπούν.

• Τα εμπράγματα δικαιώματα της Περιφέρειας Αττικής

εντός της περιοχής και συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις

του ΚΤΕΟ και το οικόπεδο έκτασης 42 στρεμμάτων. Η

Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να

απεμπολήσει τα δικαιώματά της και θα διεκδικήσει τη δη-

μόσια περιουσία της όπως έπραξε πριν από λίγους μήνες

με την προσφυγή της στο Σ.τ.Ε., αλλά και με την παραί-

τηση του εκπροσώπου της από το Δ.Σ. της Ελληνικό Α.Ε

.εκφράζοντας τη διαφωνία της.

• Την αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής λόγω του

προβλεπόμενου εξαιρετικά υψηλού συντελεστή δόμη-

σης και του προβλεπόμενου casino και το πλήγμα στην

εμπορική δραστηριότητα, ειδικά των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων, από τη δημιουργία πληθώρας εμπορικών κέν-

τρων (τύπου mall).

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο με το οποίο θα

πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια

Αττικής. 

Eπιφυλάξεις της Περιφέρειας για το “Ελληνικό”
Ψήφισμα με αποχή όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης!

――――――――――――――――――――――――

Η Περιφέρεια έχει αξιώσεις για εμπράγ-

ματα αλλά και σχεδιασμό διαχείρισης

απορριμμάτων που θα πάει στον “κάλαθο

των αχρήστων” για άλλη μια φορά.

Το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά

τσιμεντοποιείται με υψηλότατα κτήρια!!

Η εταιρεία έχει έδρα το Λουξεμβούργο. 
――――――――――――――――――――――――

Με  την  νέα και απροκάλυπτη παρέμ-

βαση των εταίρων και των θεσμών,

κάτω από ασφυκτική  πίεση και  τους

εκβιασμούς  των  δανειστών, η Κυβέρ-

νηση  υπέγραψε  μνημόνιο  «κατανόη-

σης» μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των

"επενδυτών" συμφερόντων ομίλου

Λάτση για  την γρήγορη  υλοποίηση

της  προϋπάρχουσας   συμφωνίας του

2014, για την «προαπαιτούμενη» ιδιω-

τικοποίηση  του  π. Αεροδρομίου  του

Ελληνικού  και  του Αγ. Κοσμά μαζί με

την  παραλία.

Παρά το ότι η συγκεκριμένη σύμβαση

ελέγχεται θεσμικά από εθνικά και ευ-

ρωπαϊκά δικαστήρια για το ιδιαίτερα

χαμηλό ύψος του τιμήματος και την

νομιμότητα βασικών όρων του διαγω-

νισμού, επιβλήθηκε από τους εταίρους

– θεσμούς η άμεση υπογραφή του

μνημονίου με την εταιρεία συμφερόν-

των Λάτση, λειτουργώντας πλέον

απροκάλυπτα  υπέρ των συμφερόν-

των του μεγάλου κεφαλαίου και αδια-

φορώντας για τις πραγματικές ανάγ-

κες της ευρύτερης περιοχής και των

πολιτών. Οι πιθανές βελτιώσεις  της

προϋπάρχουσας  συμφωνίας μέσα

από  διαπραγματεύσεις της σημερινής

κυβέρνησης δεν αλλάζουν την ουσία

του ζητήματος. Παραμένει το πρό-

βλημα της δημιουργίας μιας νέας

πόλης - κλειστή, με κατοίκους προνο-

μιούχους ιδιώτες  και η κατασκευή τε-

ράστιων εμπορικών χώρων. Δεν παύει

να ισχύει το γεγονός ότι η εκποίηση

και η μη αναστρέψιμη δόμηση του Ελ-

ληνικού, του μεγαλύτερου ελεύθερου

χώρου στην Αττική θα προκαλέσει ση-

μαντική βλάβη στο περιβάλλον και το

σύνολο της οικονομίας των τοπικών

κοινωνιών.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. καταγγέλλει την εκποίηση

του Ελληνικού, καλεί τους πολίτες σε

αγωνιστική επαγρύπνηση και δηλώνει

ότι θα συνεχίσει μαζί με τα κινήματα,

τις συλλογικότητες και τις τοπικές

κοινωνίες τον αγώνα για την παραγω-

γική ανασυγκρότηση της περιοχής

αλλά και γενικά του παραλιακού μετώ-

που με κοινωνικά και οικολογικά χα-

ρακτηριστικά.

Θα παλέψουμε ενάντια στην ανά-

πτυξη τύπου Ντουμπάι, ενάντια στην

δημιουργία μιας κλειστής πόλης για

προνομιούχους πολίτες, στα φαραω-

νικά εμπορικά κέντρα που θα κατα-

στρέψουν την οικονομία των τοπικών

κοινωνιών, στην δημιουργία του καζί-

νου που θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον

κοινωνικό και πολιτισμικό ιστό, μετα-

τρέποντας την περιοχή σε ναό του

τζόγου και του εύκολου πλουτισμού.

Διεκδικούμε πάντα την αξιοποίηση

της δημόσιας περιουσίας με κοινωνικό

έλεγχο για να εξυπηρετεί τις πραγμα-

τικές ανάγκες των πολιτών και όχι τα

συμφέροντα των λίγων.

ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Η πρ. Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βα-

λαβάνη μελετώντας τη σύμβαση εκποί-

ησης του “Ελληνικού” καταγράφει τα

σημεία της αποικιοκρατικής σύμβασης

που καταστρέφει όλο το λεκανοπέδιο και

ιδιαίτερα τους όμορους Δήμους.

Γράφει μεταξύ άλλων:

«H υπογραφή, υπό τον οικονομικό «βούρ-

δουλα» των δανειστών έτσι ώστε ο εξευτελι-

σμός της ελληνικής κυβέρνησης να γίνει

τέλειος, της συμφωνίας κατανόησης μεταξύ

ΤΑΙΠΕΔ και του Ομίλου, ιδιοκτησίας της Οικο-

γένειας Λάτση, Lamda Development για το πέ-

ρασμα του συνόλου των μετοχών της

δημόσιας εταιρείας «Ελληνικό ΑΕ» στην εται-

ρεία που η Lamda D. ίδρυσε ειδικά γι’  αυτό το

σκοπό, την «Hellinikon Global I.S.A.» με έδρα

το Λουξεμβούργο, είναι πράγματι «μια ιστο-

ρική μέρα»: Όχι βέβαια επειδή τερματίστηκε η

«κόκκινη τρομοκρατία» (Δήμαρχος Ελληνικού

- Αργυρούπολης) ούτε καν επειδή έγινε «ένα

σημαντικό βήμα στον τομέα των ιδιωτικοποι-

ήσεων» (Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα).

Αλλά επειδή έσπευσαν να «προλάβουν» την

τυχόν ακύρωση χωρίς συνέπειες,   εφόσον

περνούσε «άπρακτη» η καταληκτική long stop

date της 14ης Νοεμβρίου 2016, της συνυπο-

σχετικής που είχαν υπογράψει παραμονές

των εκλογών, στις 14.11.2014, οι ίδιοι συμβαλ-

λόμενοι. 

«Επικαιροποιώντας», σύμφωνα με την ανακοί-

νωση της Lamda D., τη συμφωνία του 2014,

θέτουν για πρώτη φορά από τις εκλογές του

Ιανουαρίου 2015 και πάλι σε κίνηση το εγχεί-

ρημα οριστικής «δέσμευσης» του τελευταίου

μεγάλου ελεύθερου πνεύμονα στο λεκανοπέ-

διο Αττικής, ικανού να επιδράσει στο μικρο-

κλίμα του.  [...]

Με διατήρηση της νέας δόμησης στο χαμηλό-

τερο δυνατόν επίπεδο, συμπληρωματικά μόνο

στα υπάρχοντα 60.000 τμ δομημένων χώρων

του παλιού αεροδρόμιου. 

Με νέες θέσεις εργασίας πραγματικές κι όχι

πλασματικές, καθώς δε θα καταστρέφουν τις

υπαρκτές θέσεις εργασίας στους όμορους δή-

μους – όπως έχει συμβεί παντού όπου ανοί-

γουν mall, με πρόσφατο παράδειγμα την

ερήμωση της αγοράς του Αγίου Δημητρίου

από την έναρξη λειτουργίας του mall Αγίου

Δημητρίου -, αλλά θα είναι συμπληρωματικές.

[...]  Χέρι-χέρι με μια τέτοια θεώρηση, στην

οποία ακρογωνιαίος λίθος αποτελεί ο συνδυα-

σμός του μέγιστου δυνατού κέρδους με το μι-

κρότερο κόστος κι επιχειρηματικό ρίσκο για

τον «επενδυτή», η εκποίηση του Ελληνικού

υλοποιείται με καθαρά αποικιακούς όρους.

Προφανώς γι’  αυτό δε στάθηκε αρκετή αιτία

για να καθυστερήσει η υπογραφή της συμφω-

νίας,  η διπλή διερεύνηση που «τρέχει»:

― Η δικαστική, με ερώτημα τη διάπραξη απι-

στίας σε βαθμό κακουργήματος από τον Ει-

σαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, και

― η «ευρωπαϊκή» διαδικασία ελέγχου - ερώ-

τημα της Επιτροπής Αναφορών προς την Κο-

μισιόν - στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Οι  ελάχιστες οριακές «βελτιώσεις» της αρχι-

κής σύμβασης, με υιοθέτηση ελάχιστων από

τη δέσμη «συμβιβαστικών» προτάσεων της

Ομάδας Έργου που συγκρότησε η κυβέρνηση

προκειμένου να λειτουργήσει ως «φύλλο

συκής» για την «προσχώρηση» της στη «λο-

γική» που αντιπάλευε επί χρόνια, δεν αλλά-

ζουν ουσιαστικά τίποτα. 

Αντίθετα, πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’

τις «συμβιβαστικές» προτάσεις, έχει η ανά-

λυση της σύμβασης, που συμπεριλαμβάνεται

στην Έκθεση της Ομάδας Έργου για το Ελλη-

νικό. Ακόμη περισσότερο, όταν συνδυάζεται

με τα συμπεράσματα των δύο πραγματογνω-

μώνων, στους οποίους ανάθεσε ο Εισαγγε-

λέας τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για

το ύψος της τιμής με την οποία πωλείται το

Ελληνικό – 915 εκ. ευρώ ονομαστική τιμή σε

βάθος 15 χρόνων, που ισούται με 575 εκ. τρέ-

χουσας αξίας με βασικό προεξοφλητικό επι-

τόκιο. 

Ο λογαριασμός δεν ξεπερνά τα 600 εκ. σε

τρέχουσες τιμές και μετά την επίσπευση – στο

πλαίσιο των «βελτιώσεων» - κατά 4 έτη της

πληρωμής του 80% της συνολικής τιμής:  Για

6.200 στρέμματα συνολικά σε 30΄ απόσταση

από το κέντρο της Αθήνας - του πρώην αερο-

δρομίου του Ελληνικού (5.250 στρέμματα),

της παράκτιας περιοχής του Αθλητικού κέν-

τρου του Αγίου Κοσμά (750 στρέμματα) και

του αιγιαλού και της παραλίας της περιοχής

(200 στρέμματα σε παραλιακή ακτογραμμή 3,5

χιλιομέτρων). 

Για «μια χούφτα ευρώ» ο «επενδυτής» απο-

κτά την πλήρη κυριότητα του 30% του αερο-

δρόμιου και 30% της παραλιακής ζώνης του

Αγίου Κοσμά εξ αδιαιρέτου συν «δικαίωμα

επιφανείας» για 99 χρόνια (αγγλοσαξωνικό

δίκαιο για τη γη και τα ακίνητα, που «μετα-

φύτευσε» το Πρώτο Μνημόνιο στη χώρα

μας).   

Σχετικά με την τιμή εκποίησης του «μεγαλύ-

τερου παραθαλάσσιου οικόπεδου της Μεσο-

γείου» στη Lamda D.:  Οι δύο  πραγματογνώ-

μονες αποδεικνύουν στις εκθέσεις τους ότι η

«εύλογη τιμή» του «ανεξάρτητου εκτιμητή»

του ΤΑΙΠΕΔ για την υπογραφή της συμφωνίας

του 2014, της American Appraisal Hellas Ltd

(560 εκ. ευρώ σε τρέχουσα αξία), δεν έχει

καμιά σχέση με την πραγματικότητα - ξεκι-

νώντας από τη λαθεμένη(;) και σε κάθε περί-

πτωση ακατάλληλη μέθοδο εκτίμησης που

χρησιμοποιήθηκε. Χρησιμοποιώντας διαφορε-

τικές μεθόδους ο καθένας, και οι δύο εμπει-

ρογνώμονες καταλήγουν σε πολλαπλάσια

«εύλογη τιμή», ο ένας σε σημερινή αξία 1,5

δις, ο άλλος σε 2,3 δις. Ας θυμηθούμε επίσης

ότι η τιμή της μελέτης του 2014 του -  επίση-

μου τεχνικού συμβούλου των ελληνικών κυ-

βερνήσεων, που από την εποχή των

μνημονίων ουδέποτε ζητήθηκε η πραγματο-

γνωμοσύνη του - ΤΕΕ (Προεδρία Σπίρτζη)

ήταν 3 δις.

Ως «βελτίωση» της συμφωνίας χάρη στην κυ-

βερνητική διαπραγμάτευση αναφέρεται η

αποδοχή από μεριάς του επενδυτή μιας ελά-

χιστης μείωσης της θηριώδους δόμησης κατά

10%, από τα 3.000.000 στα 2.700.000 τμ. Αξί-

ζει να πληροφορηθούμε από πού θα περιορι-

στεί, έστω και στα χαρτιά, η κατά 200.000 (κι

όχι 300.000) τ.μ δόμηση. 

― Από τους επτά (αρχικά ήταν 2) ουρανοξύ-

στες έως 60 ορόφους; 

― Από τις εκατοντάδες 16όροφες(!) πολυκα-

τοικίες πολυτελών διαμερισμάτων; 

― Από τα 16.000 τ.μ. στην παράκτια ζώνη

αποκλειστικά για χρήσεις καζίνο; 

― Από τα 220.000 τ.μ. αποκλειστικά εμπορι-

κών χρήσεων;   

Το πάρκο παραμένει και μετά την «επικαιρο-

ποίηση» της συμφωνίας στα 2.000 στρέμματα,

όπως ακριβώς προέβλεπε από την αρχή το

Επενδυτικό Σχέδιο. Εμφανίζεται ως «βελ-

τίωση» η προσθήκη 600 στρεμμάτων «επι-

πλέον χώρων πρασίνου και κοινωφελών

χρήσεων». Πρόκειται για το «ιδιωτικό» πρά-

σινο, των κήπων των κατοικιών, πολυκατοι-

κιών κι ουρανοξυστών, ενώ στις

«κοινωφελείς χρήσεις» συμπεριλαμβάνονται

και οι εσωτερικοί δρόμοι, πλατείες κλπ που

θα διασχίζουν το τεράστιο ακίνητο!

― Κατά παραχώρηση του «επενδυτή», κάτι

λιγότερου από το 30% της ακτογραμμής  θα

παραμείνει ελεύθερη ακτή για τους λουόμε-

νους! Και εμείς, που μέχρι σήμερα είχαμε την

ψευδαίσθηση ότι το ίδιο το Σύνταγμα απαγο-

ρεύει το κλείσιμο των παραλιών.

Μετά από υπουργική τροπολογία του Οικονο-

μικών που είχε κατατεθεί «νύχτα» στην Ολο-

μέλεια σε άσχετο νομοσχέδιο (4238/2014)

νομοθετήθηκε η υποχρέωση του Δημοσίου να

αποζημιώνει τους «επενδυτές» ακόμα και για

καθυστερήσεις που οφείλονται σε (ορθές δι-

οικητικά) πράξεις, κι όχι μόνο παραλείψεις,

των Δημοσίων Υπηρεσιών, με ενδεικτικά ανα-

φερόμενες στην τροπολογία την Πολεοδομία

και την Αρχαιολογική Υπηρεσία και όχι μόνο.

• Αν μετά από 2 χρόνια από την υπογραφή της

σύμβασης δεν έχουν εκπληρωθεί από μεριάς

ελληνικού κράτους και οι 11 αναβλητικές αι-

ρέσεις, τις οποίες συμπεριλαμβάνει η σύμ-

βαση (χωρίς αυτή την υπογραφή του

Δημόσιου, η σύμβαση θα μπορούσε να λυθεί

χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης

από μεριάς του). 

Μερικές από τις αναβλητικές αιρέσεις είναι: 

― Έκδοση ΚΥΑ και άλλων διοικητικών πρά-

ξεων για έγκριση της πολεοδόμησης της νέας

πόλης και ρύθμισης των θεμάτων των σχετι-

κών με τις ζώνες ανάπτυξης.

― Μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων.

― Σύσταση του φορέα διαχείρισης κοινόχρη-

στων χώρων κι εγκαταστάσεων, ο οποίος θα

έχει και την αποκλειστική είσπραξη και διαχεί-

ριση οποιωνδήποτε αν-

ταποδοτικών τελών και

ανάλογων χρεώσεων.

― Χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνο.

― Έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου της

Επικρατείας, οι οποίες θα πρέπει ν’  απορρί-

πτουν όλες τις ασκηθείσες αιτήσεις ακυρώ-

σεως!!!

― Παράδοση του ακίνητου στον «επενδυτή»

ελεύθερο από την κατοχή τρίτου στο σύνολο

του (δηλ. «ελεύθερο» από τις περισσότερες

από 50 δραστηριότητες και εγκαταστάσεις,

δημόσιες, δημοτικές και μη, που βρίσκονται

ακόμα σήμερα, από το FIR Αθηνών μέχρι το

Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού, στο εσωτε-

ρικό του.]

• Εφόσον υπάρξει 

α) εύρεση αρχαιοτήτων, 

β) χαρακτηρισμός τμήματος του ακινήτου ως

δασικής έκτασης, 

γ) μόλυνση του εδάφους, 

δ) διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις, που δεν

έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως κατά την υπο-

γραφή της σύμβασης!  κι εφόσον οποιοδήποτε

γεγονός οδηγήσει σε μείωση της δημόσιας επι-

φάνειας κατά 3% είτε στο πρώην αεροδρόμιο

είτε στην παράκτια ζώνη είτε και στα δύο  

Σε κάθε περίπτωση, πριν απ’  όλα περιβαλλον-

τικά και κατά δεύτερο ρόλο οικονομικά, τη

«νύφη» θα πληρώσουν οι κάτοικοι του λεκα-

νοπέδιου και ιδιαίτερα οι δημότες των γύρω

Δήμων:  Με βίαιο «σπάσιμο» της φούσκας των

ακινήτων στους παραλιακούς Δήμους και αύ-

ξηση των κενών κι αδιάθετων διαμερισμάτων.

Με λουκέτα πριν απ’ όλα στην «υπερτοπική»

αγορά της Γλυφάδας και συμπίεση μέχρι

εξόντωσης των τοπικών αγορών στο Ελλη-

νικό, τον Άλιμο, την Αργυρούπολη, τη Δάφνη. 

Οι τρεις νέοι Δήμαρχοι των εκλογών του 2014

- που έχουν τεράστια ευθύνη, καθώς «έσπα-

σαν» το παραδοσιακό και ανεξάρτητο από

κόμματα «μέτωπο» των προηγούμενων τριών

Δημάρχων της περιοχής ενάντια στο ξεπού-

λημα του Ελληνικού (Κορτζίδης, Κοκκόρης,

Ορφανός) και «αγωνίστηκαν» για την «προ-

ώθηση της επένδυσης» - φαίνεται ότι αρχί-

ζουν να καταλαβαίνουν τι «ασκό του αιόλου»

άνοιξε η στάση τους για τις περιοχές τους και

τις τελευταίες ημέρες, λίγα εικοσιτετράωρα

μετά τους πανηγυρισμούς τους, έχουν αρχίσει

να ψελλίζουν περί «υπαναχώρησης» του

«επενδυτή» από τις «δεσμεύσεις» του απέ-

ναντι τους.

Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για την

υιοθέτηση, με ή χωρίς δάκρια, μιας αποικιακής

συμφωνίας υπό το «βούρδουλα» μιας πορείας

που οδηγεί τη χώρα όλο και πιο βαθιά στο κα-

θεστώς «αποικίας χρέους». Ωστόσο, ακόμα

και σε μια Βουλή τέτοιου μνημονιακού βά-

θους, θα έπρεπε να υπάρχουν βουλευτές που

να μη σηκώνουν τόσο εύκολα το χέρι τους.

Και στους παραλιακούς δήμους, που θα σηκώ-

σουν το μεγαλύτερο βάρος από τα βάσανα

που περιμένουν τους κατοίκους ολόκληρης

της Αττικής, στα κινήματα πολιτών και στις

δημοτικές παρατάξεις είμαστε παντού μαζί,

αυτοί που φύγαμε κι αυτοί που μείνανε. Η

υπόθεση του Ελληνικού θα είναι το σοβαρό-

τερο κριτήριο για το μέλλον.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας 

πρέπει να απορρίπτει όλες τις ασκηθείσες

αιτήσεις ακυρώσεως!!!»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανοικτός διεθνής ηλε-
κτρονικός δημόσιος διαγωνισμός με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την «Προμήθεια
καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2016» για τα τμήματα 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 όπως αναλυτικά περιγράφονται στην
με αρ. ΤΥ/32/2016 τεχνική μελέτη.
Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση ανάθεσης προμήθειας.
Η παραλαβή και η παράδοση θα γίνεται σε χώρο εντός
των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσί-
μων κίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης, πετρε-
λαίου θέρμανσης και ελαιολιπαντικών για την
συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Τα προϊόντα και
η δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ, που ζητούνται είναι :

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των
ειδών, είτε για κάθε ένα από τα οκτώ (8) τμήματα. Εναλ-
λακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφο-
ρές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρ-
κεια των δεκαοκτώ (18) μηνών για τα τμήματα 1-7 και
τη χρονική διάρκεια των εννέα (9) μηνών για το τμήμα
8, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή
και προφορική ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες πληρο-
φορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν
από τους από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμε-
νους μέχρι την Πέμπτη 14/07/2016 και ώρα 14:00 και οι
πληροφορίες ή διευκρινίσεις, θα παρέχονται από μέρους
της αναθέτουσας αρχής μέχρι την Κυριακή 17/07/2016
και ώρα 17:00, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 27
Ιουνίου 2016 έως την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα
17:00, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγω-
νισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα
25 Ιουλίου 2016 ώρα 11:00 ηλεκτρονικά μόνο στο δι-
κτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό
0,5%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης του τμήμα-
τος εκείνου της προμήθειας για το οποίο προτίθεται να
συμμετάσχει ο Διαγωνιζόμενος εκτός του ΦΠΑ. Πληρο-
φορίες δίνονται στο Άρθρο 21 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά
κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 472.934,35€ με ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους
πόρους του Δήμου Κρωπίας, του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ»,
ΝΠΔΔ Α/Βάθμια και Β/Βάθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»,
ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλο-
δαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ
εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής,
όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτι-
κών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε
αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προ-
σφορών, με παράταση άλλες 120 ημερολογιακές ημέρες.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκ-
πτωση (%) επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά
μέσης τιμής λιανικής πώλησης για τα καύσιμα κίνησης
και του πετρελαίου θέρμανσης (τμήματα 1 έως 7) και η
χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά
(τμήμα 8).
Αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Πληροφορίες δίνον-
ται στο Άρθρο 16 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ε.Ε. 30/05/2016.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Τμήμα Περιγραφή ΔΑΠΑΝΗ
――――――――――――――――――――――――
1 Καύσιμα Κίνησης Δήμος 264.294,72 €
2 Καύσιμα Θέρμανσης Δήμος 6.813,42 €
3 Καύσιμα Θέρμανσης ΝΠΔΔ 

ΣΦΗΤΤΟΣ 13.000,73 €
4 Καύσιμα Κίνησης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 8.113,09 €
5 Καύσιμα Θέρμανσης ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ 1.638,90 €
6 Καύσιμα Θέρμανσης 

Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 33.760,16 €
7 Καύσιμα Θέρμανσης 

Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 27.621,95 €
8 Ελαιολιπαντικά Δήμος ΚΡΩΠΙΑΣ 29.256,50 €

ΑΔΑ: ΩΜΑΣΟΞΧΔ-ΥΗΕ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                                                       
Φαβιέρου 30, Τ.Κ. 10438, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: 210 5272206 
Φαξ: 210 5272204
Αθήνα, 17-06-2016 
Αρ. Πρωτ. ΕΓ: Δ5/Τ5.1/9236

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ     
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:     
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 235.902,44 €,
με Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (δια της Κτ.Υπ. Α.Ε.-
Ν.4379/16)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟ-
ΜΕΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Φαβιέρου 30, τηλ.210
5272206 φαξ.210 5272204, προκη-
ρύσσει δημόσιο διαγωνισμό (ανοι-
κτή διαδικασία) με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημέ-
νων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, των χωρών που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων
συμβάσεων του ΠΟΕ (Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου) και των
χωρών με τις οποίες έχει συνάψει
συμφωνίες η Ε.Ε. και προσκαλεί
όσους ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν στο διαγωνισμό αυτό για την
ανάδειξη αναδόχου για  την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο: Ετήσια συντή-
ρηση επίβλεψη και λειτουργία των
ηλεκτρομηχανολογικών και οικο-
δομικών εγκαταστάσεων και στοι-
χείων στα κτίρια των Διοικητικών
Δικαστηρίων Αθηνών, προϋπολογι-
σμού 190.243,90 ΕΥΡΩ πλέον
45.658,54 (Φ.Π.Α. 24%) ΕΥΡΩ, ήτοι
235.902,44 ΕΥΡΩ. 
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας
βαρύνει τις πιστώσεις της εταιρίας
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (παρ.
6.6. του άρθρου 132 του Ν.
4199/2013 που προστεθεί με το
άρθρο τέταρτο Ν. 4379/2016) .
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-

νικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.-
Δ.Η.Σ., στην ελληνική γλώσσα και σε
ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της
ΥΑ Π 1/2390/ 16.10.2013 και
118/2007 και τα καθοριζόμενα στην
παρούσα Διακήρυξη.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υπο-
βολής προσφορών: 25-06-2016,
ημέρα Σάββατο, ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβο-
λής προσφορών: 25-07-2016, ημέρα
Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη
μορφή ή/και σε σφραγισμένους φα-
κέλους για το διαγωνισμό δεν είναι
αποδεκτή, ενώ προσφορές που
τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν
στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έν-
τυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλε-
κτρονικής προσφοράς στο σύ-
στημα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους αποστολείς
τους.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει από την αρμό-
δια Επιτροπή την 29η Ιουλίου 2016
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30
π.μ.. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών από την Επιτροπή Διε-
νέργειας Διαγωνισμού, μπορούν να
λαμβάνουν ηλεκτρονικά γνώση της
διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο
(real time) οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή
οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν: 
α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α2 τάξης και
άνω για ηλεκτρομηχανολογικά
έργα.
β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στο
ΜΕΕΠ στην τάξη Α2 και άνω για
ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
γ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα-εται-
ρείες ασχολούμενες συστηματικά
με τη συντήρηση Η/Μ και κτιριακών
εγκαταστάσεων. Υπεύθυνος της
συντήρησης από πλευράς εταιρείας
θα είναι Διπλωματούχος Μηχανο-
λόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Σε κάθε περίπτωση το φυσικό πρό-
σωπο στην επιχείρηση του ή το νο-
μικό πρόσωπο θα διαθέτει το
προσωπικό του κεφαλαίου τρία (3)
της τεχνικής περιγραφής για δε την
περίπτωση των εξωτερικών συνερ-
γατών συντήρησης υποχρεωτικά
για την παραδεκτή συμμετοχή ο
διαγωνιζόμενος θα καλύπτει τις
απαιτήσεις της παραγρ.3.3 της τε-
χνικής περιγραφής.
ε. Οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως

της νομικής τους μορφής, με ποινή
απαραδέκτου της προσφοράς τους
πρέπει να διαθέτουν α) αποδεδειγ-
μένη εμπειρία στη συντήρηση  επί-
βλεψη και λειτουργία των
ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδο-
μικών εγκαταστάσεων κριτικών
συγκροτημάτων, που θα προκύπτει
από τη σύναψη σχετικών συμβά-
σεων συντήρησης συνολικού ύψους
τουλάχιστον διπλάσιου του προ-
ϋπολογισμού (ήτοι 380.487,8 €)
κατά την τελευταία τριετία β) δέ-
σμευση για απασχόληση προσωπι-
κού που διαθέτει την απαιτούμενη
άδεια για την υπεύθυνη και ασφαλή
εκτέλεση εργασιών. Για το σκοπό
αυτό υποβάλλουν τις υπεύθυνες
δηλώσεις που προσαρτώνται στην
Τεχνική Προσφορά , όπως αναφέ-
ρονται στο σημείο 13.2 δ των γενι-
κών πληροφοριών της Διακήρυξης.
4. Οι προσφορές θα υποβληθούν
στην Ελληνική γλώσσα, με εξαί-
ρεση τα τεχνικά φυλλάδια (prospec-
tus), τις τεχνικές περιγραφές και τις
πιστοποιήσεις, που μπορεί να είναι
στην Αγγλική γλώσσα.
5. Ο χρόνος ισχύος των Προσφο-
ρών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες
(180) από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Η εγγυητική επιστολή συμμετο-
χής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο-
λογισμού της παροχής υπηρεσίας,
(εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
πρέπει να έχει χρονική ισχύ μεγα-
λύτερη κατά ένα (1) τουλάχιστον
μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος
της Προσφοράς.
7. Για την καλή εκτέλεση των όρων
της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει έως
την υπογραφή της σύμβασης εγ-
γυητική επιστολή που θα καλύπτει
ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%), χωρίς ΦΠΑ, επί της συ-
νολικής συμβατικής αξίας.
8. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυ-
ξης διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή από την ιστοσελίδα της Ανα-
θέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό α/α
25564.
9. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα
αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερί-
δας της Κυβερνήσεως καθώς και
στον ελληνικό τύπο και στις τοπικές
εφημερίδες την 22-06-2016.

Αθήνα 17-06-2016
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Νικόλαος Παπαδάκης 

ΑΔΑ: ΩΚΨΨΩΗΔ-Θ75
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Μπογέας Μιχαήλ
Τηλ. : 2132023842-843-844
Χαλάνδρι 22/06/2016
Αρ. Πρωτ.: 18258

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙ-
ΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗ-
ΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Ανοικτό διαγωνισμό, για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕ-

ΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 73.8000,00 € (Α.Μ. 41/2016).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 19/7/2016 ημέρα Τρίτη
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών και όχι μέρος

αυτών. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 1% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
595,16 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο. Για τα πλήρη τεύχη του
διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη
και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου www.ha-
landri.gr. Τέλος η Περίληψη της
διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εξής
εφημερίδες: ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ,
ΕΒΔΟΜΗ, ΑΥΓΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙ-
ΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023842-843).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

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  /   www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-6-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  25104

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-
ΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση
του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο
της προσφοράς  του  ενδεικτικού    προϋπολογι-
σμού της με α/α 38/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότη-
τας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 60.000,00€ (συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά :
――――――――――――――――――――――――
Περιγραφή Είδους Ποσ. Τ.Μον. Δαπάνη
――――――――――――――――――――――――
Μηχανικές πρέσσες 2 24.163,54 € 48.387,08  €
αποκομιδής ΦΠΑ 24% 11.612,89  €
απορριμμάτων

Σύνολο 60.000,00  €  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2%
επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,
ήτοι ποσού 967,74 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενι-
αίος 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  38/2016 και
τη με αρ. Πρωτ. 24049/15-6-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΛΛΩΨΖ-
ΧΕΜ) σχετική Διακήρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά-
στημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 5-7-
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 διαγω-
νισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα,
την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με
κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κα-
θημερινά από Δευτέρα 27-6-2016 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΔΑ: 68Υ9ΩΞΚ-3ΓΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 21/06/2016
Αρ. πρωτ.: 20497

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής επαναληπτικού συνο-
πτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσ-
σει ότι την 07η Ιουλίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί επαναληπτικός συνοπτικός
(πρόχειρος) διαγωνισμός για την
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονο-
ματοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Γέ-
ρακα (2016)» ως προς τις ομάδες
Α8 και Α9 προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 15.456,60 € συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%. Aφορά την
προμήθεια που περιλαμβάνει ανα-

κλαστήρων οδοστρώματος κ.λ.π.
συνολικού αριθμού 2.000 τεμαχίων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας ΤΚ: 153 44) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι
θα προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ύψους 249,30 €
(αν υποβληθεί προσφορά στο σύ-
νολο), η οποία πρέπει να έχει ισχύ
επί ένα μήνα μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
(δηλ. τετράμηνη ισχύ το ελάχιστο
από την διενέργεια του διαγωνι-
σμού). Αντίστοιχα αν υποβληθεί για
μία ή περισσότερες ομάδες ισχύει
ο παρακάτω πίνακας:
―――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――
Α8 19,80 €
Α9 229,50 €
―――――――――――――――

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 ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος 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: 2106604647 FΑΧ: 210-
6612965, αρμόδιος υπάλληλος κα.
Μπίθα Δ.).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: ΨΒΞΥΩΞΚ-ΓΣΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 21/06/2016
Αρ. πρωτ.: 20504

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής επαναληπτικού συνο-
πτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει
ότι την 07η Ιουλίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. θα διε-
ξαχθεί επαναληπτικός συνοπτικός
(πρόχειρος) διαγωνισμός για την
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονομα-
τοθεσίας οδών, κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθού-
σας και Δ.Ε. Παλλήνης (2016)» ως
προς τις ομάδες Α8 και Α9 προϋπο-
λογιζόμενης δαπάνης 15.456,60 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Aφορά την προμήθεια που περιλαμ-

βάνει ανακλαστήρων οδοστρώμα-
τος κ.λ.π. συνολικού αριθμού 2.000
τεμαχίων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας ΤΚ: 153 44) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι
θα προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ύψους 249,30 €
(αν υποβληθεί προσφορά στο σύ-
νολο), η οποία πρέπει να έχει ισχύ
επί ένα μήνα μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
(δηλ. τετράμηνη ισχύ το ελάχιστο
από την διενέργεια του διαγωνι-
σμού). Αντίστοιχα αν υποβληθεί για
μία ή περισσότερες ομάδες ισχύει
ο παρακάτω πίνακας:
―――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――
Α8 19,80 €
Α9 229,50 €
―――――――――――――――

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 ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος 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: 2106604647 FΑΧ: 210-
6612965, αρμόδιος υπάλληλος κα.
Μπίθα Δ.).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653
E-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ",
προϋπολογισμού 74.281,90 € (συμ-
περιλαμβανομένου του ποσού για
αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύε-
ται σε :
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και
απρόβλεπτα : 59.904,76  €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 14.377,14 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει
κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σή-
μερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα προσφοράς με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομά-
δες τιμών ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας αυτών των πο-
σοστών έκπτωσης (αρθρ. 6 του Ν.
3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η χαμηλότερη τιμή
όπως ειδικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανή-
κουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα
Οδοποιίας. Στην περίπτωση που ο
τόπος του έργου βρίσκεται μέσα
στην περιφέρεια της έδρας της ερ-
γοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται
στο δεύτερο νομό που αναφέρεται
στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ στην Α1  τάξη και
άνω για έργα Οδοποιίας. 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-

γραμμένες σε αυτούς  και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων (α), (β) και (γ) σε
οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρ.2
παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο
ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει με ποσοστό συμμετο-
χής όχι μικρότερο από 25% της κα-
λούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγο-
ρίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1
τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας με
τις προϋποθέσεις της παρ.10
άρθρ.16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (ανα-
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο
θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νό-
μιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19 /
07 /2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προ-
σφορών) και σύμφωνα με το
άρθρ.18 της διακήρυξης και το
άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα
γραφεία του Δήμου Καλυβίων που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Ατ-
τικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων
Αττικής στην οποία και μόνο θα κα-
ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις απαιτή-

σεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδί-
ους πόρους και υπόκειται στις κρα-
τήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ.
137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κρά-
τησης ύψους 0,10% υπέρ των λει-
τουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε εκατόν εί-
κοσι (120) ημέρες από την υπο-
γραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη
δημοπρασία ορίζεται σε χίλια εκατό
ενενήντα οχτώ ευρώ και εννέα
λεπτά (1.198,09 €) δηλ. 2% επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς
ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμ-
μένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με
τους όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνε-
ται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α.
(πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δη-
μοπράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον
αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προ-
ηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη,
και αν αυτή είναι αργία, την προ-
ηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητη-
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης ερ-
γάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χο-
ρήγηση των ανωτέρω στοιχείων για
τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α

Σπυρίδων Δημητρίου
Αντιδήμαρχος

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: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-6-2016
Aρ. Πρωτ.:  25110

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές, με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
όπως αυτή  θα  προκύψει από το με-
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
που θα κατατεθεί σε συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής προσφο-
ράς για την υπηρεσία
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» σύμφωνα με τη με-
λέτη  της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  (α/α 52/2016), προϋπο-
λογισμού 73.800,00€  και πιο συγ-
κεκριμένα:
Η μελέτη αυτή αφορά στη συντή-

ρηση και επισκευή οργάνων και πε-
ριλαμβάνει  τη συντήρηση ή την αν-
τικατάσταση  των φθαρμένων
υλικών, εξαρτημάτων και δαπέδων
ασφαλείας και συμπλήρωση δαπέ-
δων ή υλικών και εξαρτημάτων κλπ
εφόσον κριθούν από την υπηρεσία
ότι δεν  καλύπτουν πλέον τις απαι-
τήσεις των προδιαγραφών ΕΛΟΤ
ΕΝ 1176-1,  ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 (για τα δάπεδα
ασφαλείας) και τις απαιτήσεις
ασφαλούς λειτουργίας των παιδι-
κών χαρών σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ
Β’2029) απόφαση Υπουργού Εσω-
τερικών και την ισχύουσα νομοθε-
σία προκείμενου είτε να
πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές,
είτε να διατηρήσουν το σήμα Κα-
ταλληλότητας που έχουν ήδη
λάβει.
CPV1: 50870000-4  
CPV2: 37538500-9  

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποι-
ήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  52/2016 και
την με αρ. πρωτ.  22831/8-6-2016
(ΑΔΑ: ΩΚΒΗΩΨΖ-Υ5Ε) σχετική
Διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα,  επί της Λ.
Κ.Καραμανλή 18, στη  Βούλα, την
ΠΕΜΠΤΗ 7-7-2016 με ώρα έναρξης
του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών
10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή
έλλειψης απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρας βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επα-
ναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσί-
ευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα
στον ίδιο τόπο και την ίδια  ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι  στο ποσό των
1.190,32€. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά  από Δευτέρα 27-6-2016 και
ώρες  8.30-

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                            
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ              

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  24/6/2016
Αρ. Πρωτ. 18625

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝ-
ΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ κ.λπ.
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό επα-
ναληπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή  επί των τιμών του τιμο-
λογίου της μελέτης σε Ευρώ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ, ΜΥΟ-
ΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ κ.λπ.
συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας  34.997,76 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δη-
μοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλαν-
δρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
- Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επι-
τροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την
5/7/2016 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 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 διακήρυξης θα δημοσι-
ευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ» ΚΑΙ «ΕΒΔΟΜΗ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Γιατί δεν πρέπει να μένουμε με βρεγμένο μαγιό;
Tο καλοκαίρι, η συχνότητα των μυκητιάσεων είναι μεγαλύ-

τερη, αφού η ζέστη και η τοπική υγρασία που αυξάνεται από

την έντονη εφίδρωση, είναι παράγοντες που ευνοούν την

υπερανάπτυξη των μυκήτων.

H ζεστή άμμος της θάλασσας περιέχει μικροοργανισμούς

(μύκητες, παράσιτα, κόκκους), τα οποία μπορεί να προέρ-

χονται από ούρηση και αφόδευση ζώων (σκύλοι, γάτες,

πουλιά), που μπορεί να μεταφερθούν στα εξωτερικά και

εσωτερικά όργανα της γυναίκας με άσχημες συνέπειες.

Οι μύκητες είναι ένα από τα πλέον συνηθισμένα γυναικο-

λογικά προβλήματα, με το οποίο όλες οι γυναίκες θα έρ-

θουν κάποια στιγμή αντιμέτωπες. Σύμφωνα με μελέτες

μάλιστα, τρεις στις τέσσερις γυναίκες παρουσιάζουν κολ-

πική μυκητίαση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Γίνονται αντιληπτοί από τη φαγούρα, το τσούξιμο και τον

ερεθισμό στην περιοχή του κόλπου και συνήθως, οφείλον-

ται στη μακροχρόνια λήψη αντιβιοτικών, στη μείωση της

άμυνας του οργανισμού και σε ορμονικές διαταραχές, αλλά

εμφανίζεται συχνά και σε γυναίκες που πάσχουν από σακ-

χαρώδη διαβήτη.

Ωστόσο, το καλοκαίρι, πίσω από τους μύκητες κρύβονται

τα στενά και συνθετικά ρούχα και εσώρουχα, τα βρεγμένα

μαγιό που στεγνώνουν πάνω μας, καθώς και τα σερβιετάκια

σε καθημερινή βάση.

Οι μυκητιασικές κολπίτιδες οφείλονται συνήθως στον μύ-

κητα Candida albicans. Η τοπικά αυξημένη υγρασία και η

θερμοκρασία του καλοκαιριού δημιουργούν ευνοϊκές συν-

θήκες για ανάπτυξη κολπικής μυκητίασης.

Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι οι γυναίκες ‘κολλούν’

τους μύκητες από τη θάλασσα. Για να συμβεί αυτό θα πρέ-

πει η περιοχή όπου κολυμπούν να είναι πολύ μολυσμένη,

ουσιαστικά δηλαδή να απαγορεύεται η κολύμβηση. Υπάρ-

χουν βέβαια και συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη μυ-

κήτων, όπως η λήψη αντιβιοτικών ή αντισυλληπτικών.

Τι τις προκαλεί

Οι μυκητιάσεις ευνοούνται από:

• τα βρεγμένα μαγιό για πολλή ώρα πάνω στο δέρμα,

• την άμμο, η οποία μπορεί να έχει μολυνθεί από άλλα

άτομα,

• την υγρασία που παρατηρείται στο δάπεδο, στα ντους και

τις καμπίνες των πλαζ.

• τα στενά και εφαρμοστά ρούχα και, κυρίως, τα τζιν,

• τα εφαρμοστά συνθετικά εσώρουχα,

Έχουν προδιάθεση στις μυκητιάσεις όσοι:

• χρησιμοποιούν αντιβιοτικά ή κορτιζόνη για πολύ χρόνο ή

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,

• πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

Πώς θα τις προλάβετε;

- Αλλάζετε το βρεγμένο μαγιό με στεγνό.

- Στην παραλία χρησιμοποιούμε πάντα πετσέτα και δεν κα-

θόμαστε πάνω στην άμμο ή την ξαπλώστρα απευθείας.

- Κάνετε ντους τουλάχιστον σε καθημερινή βάση και ιδιαί-

τερα μετά το κολύμπι και την παραλία.

- Επιλέγουμε καθαρές θάλασσες και πισίνες για το μπάνιο

μας. Πολλά μικρόβια μπορεί να μεταφερθούν από τα μολυ-

σμένα νερά τους.

- Αν κολυμπάτε σε πισίνα, κάνετε ντους επιμελώς πριν ντυ-

θείτε, ώστε να απαλλαγείτε από το χλωριωμένο νερό και

ανεπιθύμητα μικρόβια.

- Σιδερώνετε τα εσώρουχα σας.

- Ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής, αποφεύγοντας την

χρήση αντισηπτικών και κολπικών πλύσεων (χωρίς ιατρική

οδηγία).

- Αποφεύγετε τα συνθετικά εσώρουχα, τα πολύ στενά παν-

τελόνια και τα σερβιετάκια.Καλό είναι να φοράτε βαμβα-

κερά εσώρουχα και να αποφεύγετε τα συνθετικά που

ευνοούν την υγρασία λόγω ιδρώτα.

- Βεβαιωθείτε ότι οι πετσέτες του μπάνιου που χρησιμοποι-

είτε είναι προσωπικές και ότι αλλάζονται συχνά

- Διατηρείτε την υγιεινή της περιοχής με τοπικές πλύσεις

με χαμομήλι, αποφεύγοντας τα αφρόλουτρα ή τα αντιση-

πτικά προϊόντα που πιθανόν να αλλάξουν το pΗ της ευαί-

σθητης περιοχής σας.

- Διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και γιαούρτι θω-

ρακίζει την άμυνα του οργανισμού.

-  Αποφεύγετε το κολύμπι όταν η ροή της περιόδου είναι

μεγάλη και αλλάζετε τα ταμπόν συχνότερα από ότι συνή-

θως.

Θεραπεία

Για τις μυκητιάσεις του κόλπου ο γυναικολόγος συνιστά συ-

νήθως κολπικά υπόθετα, μια πομάδα ή λοσιόν για τοπική

επάλειψη και χάπια.

Τι πρέπει να προσέξετε

Προτού χορηγηθεί θεραπεία για μία κολπίτιδα θα πρέπει να

έχει προηγηθεί καλλιέργεια του κολπικού υγρού για να εν-

τοπιστεί ακριβώς το μικρόβιο που την προκαλεί, καθώς και

η κατάλληλη θεραπεία, και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο

να συνυπάρχουν περισσότερα από ένα μικρόβια. Να σημει-

ωθεί πως αν κατά την διάρκεια μιας κολπίτιδας έχουν γίνει

σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλακτικό, είναι πολύ πιθα-

νόν να έχουν μεταφερθεί μικρόβια και στο σύντροφο, τα

οποία μπορεί να μην του δημιουργούν κάποια συμπτώματα,

αλλά σε μια επόμενη επαφή να τα ξαναμεταφέρει στον

κόλπο, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της θερα-

πείας.

Οι μύκητες στους άνδρες:

Οι μύκητες δεν κάνουν διακρίσεις, μεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών. Στους άνδρες ωστόσο, εμφανίζονται σε μικρότερη

συχνότητα από ότι στις γυναίκες. Εάν παρατηρήσετε τσού-

ξιμο ή φαγούρα, ή αντιληφθείτε ότι εμφανίστηκε κάποιο

εξάνθημα ή ερυθρότητα στην περιοχή, τότε μάλλον πρό-

κειται για μύκητες. Οφείλονται κατά κύριο λόγο στην

πτώση της άμυνας του οργανισμού, ή στα επίπεδα του σακ-

χάρου. Ενώ μεταδίδονται και μέσω της σεξουαλικής επα-

φής.

stogiatro.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφ.:  Ελευθερίου Σταμάτης
Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993  20337
Email : info@kalivia.gr
Καλύβια         21/06 /2016
Αριθ.   Πρωτ.  177 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώ-
που  ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ προκηρύσσει μειοδοτικό
διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδι-
κασίας Πρόχειρου διαγωνισμού, με
σφραγισμένες προσφορές με συμ-
πλήρωση τιμολογίου και κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά, για την εκτέλεση της
υπηρεσίας-εργασίας «Οργάνωση
εκδρομών (μεταφορά-διανυκτέ-
ρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χα-
ρακτήρα» με ενδεικτικό προϋπολο-
γισμό 27.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%..
Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις, του Π.Δ. 28/80,
του Ν.3463/06 του Ν.3731/08, τον
Ν.4281/14, την 81/2016 απόφαση
του Δ.Σ. και την ανάγκη του Νομι-

κού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού
για τη σχετική υπηρεσία
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρημα-
τοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου “Αριστόδικος
Δήμου Σαρωνικού” στο Κ.Α: 15-
6413.001
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού στις
04/07/2016 και ώρα 10:00 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό ορίζεται ύψους (5%)
επί του προϋπολογισμού σε
1.350,00€, κατατίθεται από τους
διαγωνιζόμενους και πρέπει να
απευθύνεται προς το Νομικό Πρό-
σωπο “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνι-
κού” και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγ-
μένη σύμφωνα με τον τύπο που
ισχύει στο Δημόσιο.
Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η
ανάθεση της εκτέλεσης  της υπηρε-
σίας, υποχρεούται να καταθέσει προ
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
εγγύηση  καλής εκτέλεσης, για το
ποσό 5% της αξίας της σύμβασης,

μη υπολογιζόμενου του ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά καθώς και η εγ-
γύηση συμμετοχής
Οι προσφορές πρέπει να υπογρά-
φονται από τους ίδιους τους διαγω-
νιζόμενους η τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. 
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζε-
ται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως. 
Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται
ετήσια και ισχύει από την υπο-
γραφή της σύμβασης.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας  θα
γίνει σε όποιον προσφέρει οικονο-
μικότερη προσφορά εφόσον κριθεί
από την επιτροπή αξιολόγησης ότι
η προσφορά του πληροί τους
όρους  της συνημμένης μελέτης, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου ή του Προέδρου αυτού.
Περίληψη της παρούσας δημοσι-
εύεται στον τύπο και να αναρτηθεί
στο πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου.
Τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης
χορηγούνται στους ενδιαφερόμε-
νους μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ακτή Ποσειδώνος 2, 18531
Πληροφορίες: Μπαλτά Αντωνία
Τηλέφωνο: 213-2024761
FAX: 213-2024749, 213-2024750
Πειραιάς, 7/6/2016
Αρ. Πρωτ.: 24755

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι, ο Μουνέϊμνε Μπιλάλ του Χα-
λέντ και της Ναζουά κάτοικος Βάρης Αττικής (οδός
Υμηττού και Κεφαλληνίας 8), εγγεγραμμένος στο
Δημοτολόγιο του Δήμου Πειραιά, έτος γεννήσεως
1972 και τόπο γεννήσεως ΒΗΡΥΤΟΣ- ΛΙΒΑΝΟΣ, με
την με αρ. πρωτ. 15250/06-04-2016 αίτηση που υπέ-
βαλε στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Λη-
ξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου
Πειραιά, ζητάει την αλλαγή του επωνύμου του από
"Μουνέϊμνε" σε "Μενέϊμνε". Παρακαλείται όποιος
αντιτίθεται στην ως άνω αλλαγή, να υποβάλλει στη
Διεύθυνση Διοίκησης του Τμήματος Πρωτοκόλλου
του Δήμου Πειραιά εντός 15 ημερών από την κοι-
νοποίηση της ανακοίνωσης αυτής στον ημερήσιο
Πειραϊκό τύπο καθώς και στον ημερήσιο τύπο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, τις τυχούσες αν-
τιρρήσεις του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με εντολή του

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ
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Γιορτή του Bόλεϊ  στη Γλυφάδα

Μια συγκινητική συνεύρεση

παλιών και νέων ποδοσφαι-

ριστών του Αθλητικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης έλαβε

χώρα την Τετάρτη 15 Ιου-

νίου 2016 στο γήπεδο του

Καβουρίου.

Το «παρών» έδωσαν παί-

κτες που φόρεσαν και τίμη-

σαν τη φανέλα του ΑΟΒ

από το 1984 ως σήμερα,

αποδεικνύοντας ότι είναι

ένας σύλλογος με θρυλικό

παρελθόν, ζωηρό παρόν και

ελπιδοφόρο μέλλον.

Η ομάδα των παλαιμάχων

αγωνίστηκε με τη σημερινή

ομάδα, μοιράζοντας σε

συμμετέχοντες και θεατές

ένα υπέροχο θέαμα και συγ-

κίνηση που μόνο ο αθλητι-

σμός μπορεί να δώσει.

Παράλληλα, έγινε βρά-

βευση του Μιχάλη Κάτσικα

με μια τιμητική πλακέτα και

μπλούζα που έφερε τις υπο-

γραφές των παικτών του

ΑΟΒ για την πολύχρονη

προσφορά του.

Στο παιχνίδι συμμετείχε για

κάποια λεπτά ο «βενιαμίν»

του ΑΟΒ, Παύλος Παπα-

χρήστος, 6 μόλις ετών, μια

όμορφη εικόνα που δείχνει

ότι η ποδοσφαιρική παρά-

δοση του ΑΟΒ έχει πολύ

μέλλον μπροστά της.

Στον αγώνα συμμετείχαν οι

παλαίμαχοι:

Κουνατίδης Κώστας

Κετικίδης Στάθης

Δεληγιάννης Κώστας

Γιδόπουλος Βασίλης

Αθανασάκος Μπάμπης

Χριστόπουλος Τάκης

Ρουσσάκης Γιάννης

Βασιλόπουλος Δήμος

Παυλίδης Λευτέρης

Μπενάκης Δημήτρης

Δελλής Βαγγέλης

Φασκιώτης Φώτης

Αρμυριώτης Τάκης

Μπαλαούρας Τάσος

Πουλόπουλος Δημητρης

Μπαδόλας Νίκος

Κωστοβός Νίκος

Φρατζέσκος Κώστας

Ντονικίαν Ανέστης

Κατσίκας Αλέκος

Κατσίκας Μιχάλης

Φίλος Γιώργος

Πάππιος Δημήτρης

Σπυρόπουλος Γιάννης

Δεληγιάννης Κώστας

Βασιλόπουλος Γιώργος

Παπανικολάου Γιάννης

Και από την 1η Ομάδα:

Κατράνας Σωτήρης

Αντωνόπουλος Στάθης

Καρδαμίτσης Γιώργος

Πουλάι Γιώργος

Λανάι Άγγελος

Παφίτης Γιώργος

Μαντακίδης Παντελής

Εργοτέλης - Πρωτέας Βούλας 63-69 

Με το δεξί μπήκαν στην τελική φάση του 27ου Πανελλη-

νίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη,

οι Κορασίδες του “Πρωτέα Βούλας”, καθώς επικράτησαν

στην πρεμιέρα με 69-63 του Εργοτέλη.

Η ομάδα του Πρωτέα αν και βρέθηκε πίσω με 19-13 στο

πρώτο δεκάλεπτο, βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και προηγή-

θηκε στο ημίχρονο με 35-30. Στο δεύτερο μισό κατάφερε

να ελέγξει το παιχνίδι και να διτηρεί μια διαφορά ασφα-

λείας, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 69-63.

Δεκάλεπτα: 19-13, 30-35, 45-52, 63-69

Διαιτητές: Τζίμα-Παπαγερίδης
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Χατζηδάκης-Κομψέλης): Σεμερτζάκη 17(1), Γιαλια-

δάκη, Ξενάκη 7(1), Αποστολοπούλου, Κριμίλη 28(5), Γιαννου-

λάκη, Μαρτιμιανάκη 7, Θωμά 4, Μέτα.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ(Σόφτσης-Αλεξοπούλου): Χατζηβασιλείου

10(1), Αναστασοπούλου 7, Μωραϊτη 2, Καραλή 3, Κοντοθανάση

6(2), Κεκλίκογλου, Παυλινέρη, Καραμπάτσου 23, Μακρή, Κορρέ,

Διαμαντή, Δανδουλάκη 18(1).

Ενας αγώνας με τους παλαίμαχους του Α.Ο.Βουλιαγμένης

Ο ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ σε συνεργασία με

τον Δήμο Γλυφάδας διοργάνωσαν,  το

2ο Παναττικό Βόλεϊ Συλλόγων – Σχο-

λείων σε χόρτο, για παιδιά ηλικίας 8-

14 ετών στο 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο

Γλυφάδας. 

Περισσότερα από 550 παιδιά, αγόρια

και κορίτσια σε τρείς κατηγορίες 6-9

ετών, 10-12 ετών και 13-14 ετών, για

2,5 ώρες σε 36 γήπεδα βόλλεϊ, παρου-

σίασαν ένα όμορφο θέαμα και οι θεα-

τές που παρακολούθησαν τους

αγώνες, χειροκρότησαν με ικανοποί-

ηση τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά δόθη-

καν αναμνηστικά διπλώματα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δή-

μαρχος Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου, ο

υπεύθυνος του αθλητικού τομέα

Δήμου Γλυφάδας Περ. Δορκοφίκης, ο

Πρόεδρος του ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ Στ.

Μυλωνάς και εκπρόσωποι φορέων.

Στους αγώνες συμμετείχαν 105 ομά-

δες κοριτσιών και 30 ομάδες αγοριών.

Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν οι

εξής:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (45), ΜΙΛΩΝ(40), ΕΥ-

ΡΥΑΛΗ (160), ΑΟΝΑ (10), ΘΕΤΙΣ (40),

ΑΚΑΔΗΜΟΣ (20), ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕ-

ΣΜΟΣ (30), ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (60),

ΝΗΑΡ ΗΣΤ (35), ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (30),

ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (50), 10ο ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (10).
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Ενα τεράστιο αλισβερίσι, με προεκτά-

σεις μάλιστα που ξεπερνούν τα αθλη-

τικά πράγματα, φαίνεται να παίζεται

τις τελευταίες μέρες σχετικά με τον

αποκλεισμό της Ρωσίας από τα αγω-

νίσματα στίβου των Ολυμπιακών Αγώ-

νων. Αν και αρχικά, την περασμένη

Παρασκευή, η Παγκόσμια Συνομο-

σπονδία Στίβου επισημοποίησε το γε-

γονός με την απόφασή της να μην

αρθεί η τιμωρία αποκλεισμού της Ρω-

σίας λόγω του περίφημου σκανδάλου

ντόπινγκ το 2015, η χτεσινή απόφαση

της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

(22.6) φαίνεται να αλλάζει κατά πολύ

τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, αρχικά η ΙAAF αποφά-

σισε την παράταση της τιμωρίας των

Ρώσων αθλητών/τριών για το περί-

φημο σκάνδαλο ντόπινγκ καθώς θεώ-

ρησε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει

από πλευράς ρωσικών αρχών οι απα-

ραίτητες (και συμφωνημένες μετά την

αποκάλυψη του σκανδάλου) μεταρ-

ρυθμίσεις σε διοικητικό και τεχνικό

επίπεδο στον αθλητισμό της χώρας.

Απόφαση που έφερε αρκετές αντιδρά-

σεις από την πλευρά της Ρωσίας, με

τον εκπρόσωπο του Προέδρου Πούτιν

να κάνει λόγο ακόμα και για πλήρες

μποϊκοτάζ στους αγώνες του Ρίο.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να αλ-

λάζουν κάπως μετά τις χτεσινές απο-

φάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής

Επιτροπής. Η τελευταία, αν και συμ-

φώνησε με την απόφαση της IAAF,

δείχνει να ανοίγει ένα ... παράθυρο

για κάποιες ρωσικές συμμετοχές.

Σύμφωνα με την ΔΟΕ, Ρώσοι αθλη-

τές/τριες που γυμνάζονται εκτός της

χώρας τους και έχουν ελεγχθεί από

διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς

και όχι ρωσικούς θα μπορούν να μετέ-

χουν, μάλιστα δε με τη σημαία της

χώρας τους και όχι αυτή της ΔΟΕ,

όπως είχε διαφανεί ότι θα ισχύσει αρ-

χικά. Το τελευταίο μάλιστα είχε προ-

καλέσει επίσης έντονες ρωσικές

αντιδράσεις.

Είναι προφανές πως η ΔΟΕ από την

πλευρά της προσπαθεί να βρει τρό-

πους ώστε να διασφαλίσει την αξιοπι-

στία του «προϊόντος» Ολυμπιακοί

Αγώνες και να αποφύγει ένα ισχυρό

πλήγμα - με ό,τι συνεπάγεται αυτό

στα κέρδη - από την πλήρη απουσία

της τρίτης δύναμης (μετά τις Τζα-

μάικα, ΗΠΑ) στο χώρο του στίβου.

Από την άλλη, η πολιτικοποίηση του

ζητήματος, όπως αυτή προκύπτει και

από τις δηλώσεις των Ρώσων κυβερ-

νητικών αξιωματούχων τις τελευταίες

μέρες, και η όξυνση μιας κόντρας

εκτός αθλητισμού είναι κάτι που θα

ήθελε να αποφύγει η ΔΟΕ ενόψει των

Ολυμπιακών Αγώνων.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Παιχνίδια συμφερόντων και αλισβερίσι με Ρωσία

«Πόρτα» από ΙAAF, που επέκτεινε την τιμωρία της χώρας,

«παράθυρο» από ΔΟΕ για κάποιες συμμετοχές

Αθλητική Ανοιξη 

στο Δήμο Παλλήνης

Γυμναστική, Ρυθμική, Στίβος, κολύμβηση είναι τα αθλή-

ματα που έδειξαν τις ικανότητές τους οι αθλητές στην

“Αθλητική Ανοιξη” του Δήμου Παλλήνης που διαρκεί

όλο τον Ιούνιο μήνα.

Εντυπωσιακές ασκήσεις στη ρυθμική και καλούς χρό-

νους στο στίβο έδωσαν οι αθλητές, ικανοποιώντας έτσι

γονείς, προπονητές και το Δήμο που τα τροφοδοτεί.

Οι εκδηλώσεις της  Αθλητικής  Άνοιξης του Δήμου

Παλλήνης, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 13 Ιουλίου

2016 και ώρα 19:00 στο 2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

(Κολυμβητήριο) με την παρουσίαση των νέων ακαδη-

μιών.

Ένα ακόμα,  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αν-

δρών το (102ο ξεκίνησαν το 1896) και  Γυ-

ναικών το (82ο) που έγιναν στο

Παμπελοποννησιακό Στάδιο της ΠΑΤΡΑΣ

στις 18/19/6/2016 αποτελεί παρελθόν. Η

Χώρα μας από τότε που εγώ ήμουν αθλη-

τής, αλλά και ποιο παλιά, δεν είχε ποτέ

“αθλητικό βάθος”, αυτό συνέβαινε σε όλα τα

Ολυμπιακά Αθλήματα, έχοντας πάντα μια

ΒΙΤΡΙΝΑ, η διαφορά μας με το σήμερα είναι,

ότι  οι Αθλητικές Ομοσπονδίες όπως ο

ΣΕΓΑΣ, στέλνουν τα παιδιά μας μαζί με τους

προπονητές τους έξω, (κάτι που το πα-

λεύαμε χρόνια) σε μεγάλα προπονητηκά

κέντρα, με αποτέλεσμα να έχει ανέβει το

επίπεδο των επιδόσεων, αυτό άρχισε σιγά -

σιγά, περίπου από τα μέσα της δεκαετίας

του ‘90 και βέβαια συνεχίζεται με επιτυχία.

Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνει ο καθένας

μας βοηθάει μόνο την Κορυφή, η οποία

χρειάζεται γερά Θεμέλια, κάτι που είναι

υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία από το

1834, που γίναμε ας πούμε Κράτος (τότε

που φάγανε τα πρώτα δάνεια) δεν έχει

αξιωθεί να εντάξει μέχρι σήμερα τον Πολι-

τισμό μεγάλο κομμάτι του οποίου είναι ο

Αθλητισμός,  σαν ΜΑΘΗΜΑ στο Σχολείο. Οι

αθλητές, οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι των

γραμμάτων και των τεχνών, είναι αποτέλε-

σμα έρευνας των οργανωμένων σχολείων,

της οργανωμένης σωστά παιδείας. Έτσι λοι-

πόν, πάνω από 182 χρόνια ο πρωταθλητι-

σμός στη Χώρα μας είναι συμπωματικός, και

όχι αποτέλεσμα έρευνας και οργανωμένης

δουλειάς… (καλά που υπήρχαν και υπάρ-

χουν οι αθλητικοί σύλλογοι οι οποίοι κατά

κάποιο τρόπο παίζουν το ρόλο του σχο-

λείου)…… και έτσι θα παραμείνει, όσο ο

Πολιτισμός και ο Αθλητισμός δεν υπάρχουν

στο Ελληνικό Σχολείο…… 

Τώρα σχετικά με το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα της Πάτρας. Έλαβαν μέρος πάνω

από 800 αθλητές και αθλήτριες από 125

συλλόγους της Χώρας. Από τους Μεγά-

λους μας Αθλητές οι οποίοι έχουν εξασφα-

λίσει την Πρόκριση τους για τις δύο

μεγάλες διοργανώσεις Πανευρωπαϊκούς

στις 6/10/7/2016 Άμστερνταμ, 34 Αθλητές

και Αθλήτριες και 26 Αθλητές και Αθλήτριες

για τους Ολυμπιακούς του ΡΙΟ. 

Mερικά αποτελεσματα από την Πρώτη

ημέρα 100μ. Λ. Τσάκωνας 10.40…

..1500μ.Α. Δημητράκης 3.43.06, 110μ. εμ-

πόδια Κ. Δουβαλίδης 13.46, Τριπλού Δ.

Μπαλταδούρος 16μ.64….Γυναικών. Μήκος

Παπαχρήστου 6μ.56… Κοντώ Στεφανίδου

4μ.80…Κυριακοπούλου 4μ.65…..400μ. Ει-

ρήνη Βασιλείου 52.49…..Αννα Βασιλείου

52.53….100 εμπόδια γυναικών. Πεσιρίδου

12.93. Δεύτερη ημέρα 200μ. Τσάκωνας

20.75 Δίσκος Γ. Τρέμος 59μ.89 Γυναικών

200μ. Μπελιμπασάκη 23.21…Τριπλού Πα-

παχρήστου 14μ.07. 

Οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες θα είναι ένα

γερό τεστ για τους Ευρωπαίους αθλητές και

αθλήτριες ενόψει των Ολυμπιακών του Αυ-

γούστου και βέβαια υπάρχει και το μεγάλο

καθαρά “πολιτικό” πρόβλημα με τους Ρώ-

σους, όταν σε όλο τον κόσμο είναι γνωστό,

ότι από την στιγμή που επισήμως το 1984

επάγγελματοποιήθηκε ο Αθλητισμός παρά

τις σοβαρές ενστάσεις της τότε Σ. Ένωσης,

“χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια”, η δε κα-

θοριστική παρουσία των (απαγορευμένων

δήθεν ουσιών) άλλαξε παγκοσμίως την ει-

κόνα του αθλητισμού. Σε αυτό βέβαια συνέ-

τειναν, η πτώση της Σ. Ένωσης και τα ρα-

γδαία πολιτικά οικονομικά και κοινωνικά

γεγονότα στην Ευρώπη και τον Κόσμο. Σή-

μερα οι  Ρώσοι Αθλητές κατηγορούνται για

χρήση απαγορευμένων ουσιών, σε σημείο

να τους απαγορευθεί η συμμετοχή τους

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΡΙΟ από

την Αμαρτωλή Παγκόσμια Ομοσπονδία ΣΤΙ-

ΒΟΥ  IAAF. O Αθλητισμός  έχουμε πει, ότι,

κυρίως στην εποχή που ζούμε, είναι ένα

πολύ σοβαρό εργαλείο στα χέρια του Κεφα-

λαίου, όλες οι Παγκόσμιες Αθλητικές Ομο-

σπονδίες, και η ΔΟΕ αλλά και οι Εθνικές

Αθλητικές Ομοσπονδίες  όλων των Κρατών

του Κόσμου, βρίσκονται στα χέρια του Μ.

Κεφαλαίου και καθοδηγούνται από αυτό

είναι τεράστια η Πολιτική, Οικονομική, και

Κοινωνική, Δύναμη του Αθλητισμού. Η

Ρωσία σήμερα, μπορεί να είναι Καπιταλι-

στική, πάντα όμως θα βρίσκεται απέναντι σε

ΕΕ – ΝΑΤΟ – ΗΠΑ. Ο Πόλεμος για τα πρω-

τεία, εάν οι Λαοί δεν συνειδητοποιήσουν τι

ακριβώς συμβαίνει και δεν ξεσηκωθούν να

αναλάβουν τις ευθύνες τους, ο Λογαρια-

σμός σε ΑΙΜΑ  και ΧΡΗΜΑ θα πληρωθεί

πάλι από αυτούς, και αυτή τη φορά το ¨ΤΙ-

ΜΗΜΑ¨”θα είναι πολύ μεγάλο”. Οι Ολυμπια-

κοί ΑΓΩΝΕΣ είναι μόνο το προπέτασμα

καπνού...

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών & γυναικών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας

Nέα Διοίκηση του Εξωραϊστικού 

Συλλόγου “Ανοιξη” Κιτσίου

Από τις εκλογές της 12-06-2016 για την ανάδειξη του

νέου Δ.Σ. του Εξωραϊστικού-Πολιτιστικού Συλλόγου

"Άνοιξη" Κιτσίου, σύμφωνα με το άρθρο 14, η σύνθεση

είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α' ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β' ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
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Eντυπωσιακή, με παλμό, αίσθημα, συγ-

κίνηση, μουσική και χορό ήταν η παρου-

σίαση των βιβλίων της Φαίδρας

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα, που πραγ-

ματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουνίου

στην Πνευματική Εστία της Βούλας.

Την εκδήλωση οργάνωσαν οι Εκδόσεις

Σκαραβαίος, η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ και

ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη

Βούλας. Την πολύ γόνιμη πινελιά στην

εκδήλωση έβαλε η ίδια η συγγραφέας,

με το πολυσύνθετο ταλέντο που διαθέ-

τει.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εισαγωγή του

Κώστα Βενετσάνου δημοσιογράφου

και επί δεκαετίες διευθυντή των εκδό-

σεων Σκαραβαίος, υποσημειώνοντας το

ταλέντο της Φαίδρας Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα, αλλά και το θαυμασμό του

για το ημερολόγιο του μικρού 11χρο-

νου τότε Ίωνα Πατέρα της, Ματθαίου,

που περιέγραψε τόσο παραστατικά

αυτά που βίωσε στο διωγμό των Μικρα-

σιατών το 1922.

Ακολούθησε ο δικηγόρος Κων/νος Μά-

ναλης, συμμαθητής της Φαίδρας από

τα πρώτα της μαθητικά βήματα. Μάλι-

στα, επειδή η σάκκα του ήταν βαριά,

πρόθυμα την έπαιρνε η Φαίδρα και την

κουβαλούσε. Είχε από μικρή τον εθε-

λοντισμό και την αλληλεγγύη μέσα

της...

Στη συνέχεια μίλησε ο καθηγητής φιλό-

λογος Πέτρος Ιωαννίδης, ο οποίος αρ-

θρογραφεί  στην  ΕΒΔΟΜΗ, ανατρέχο-

ντας πάντα στους αρχαίους συγγρα-

φείς, αποκαλύπτοντας τους στους ανα-

γνώστες της. Κυρίως εστιάστηκε στο

ένα βιβλίο της συγγραφέως, τη “Φιλο-
μάθεια”, η οποία αποτελείται από αυτο-

τελή κείμενα, που αναφέρονται σε

κάθε κλάδο της επιστήμης, της φύσης,

και της ιστορίας της Ελλάδας.

Στα διαλείμματα των ομιλιών, η μουσι-

κολόγος - πιανίστα Χριστίνα Γκουντέ-

λια έπαιζε στο πιάνο, ενώ

τραγουδούσε η Βάσω Κορδώση.

Η συγγραφέας, την οποία διακρίνει,

ένας έντονος, αγνός πατριωτισμός μί-

λησε τελευταία, με συγκίνηση αλλά και

πάθος. Η Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκ-

κόλα, ξεκίνησε τη συγγραφή της πριν

ένα χρόνο, όταν ένιωσε την ανάγκη να

καταθέσει σε γραπτό λόγο “Το αποτύ-
πωμα της μνήμης”, βιώματα της παιδι-

κής της ηλικίας, στην προσφυγική

συνοικία της Καισαριανής, αλλά και την

ποιητική συλλογή “Στο Αστερισμό της
Ανδρομέδας”, μιας που η ίδια δηλώνει

ότι έρχεται από εκει...

Στο βιβλίο της “Το τελευταίο ηλιοβασί-
λεμα”, η Φ.Φ.Κ. έχει καταθέσει την

ψυχή της, αφού το βιβλίο αναφέρεται

στο ημερολόγιο του πατέρα της Ματ-

θαίου Φραγκομανώλη, που έφυγε κυ-

νηγημένος από τους Τούρκους, μόλις

έντεκα χρονών και κολυμπώντας ολοή-

μερα, έφτασε σε ένα νησάκι. Το ημερο-

λόγιο έχει εμπλουτιστεί από την κόρη

στο παρόν βιβλίο, αλλά έχει και ατόφιο

(φωτογραφικά) το ίδιο χειρόγραφο

ημερολόγιο του Ματθαίου.

Διάβασε απόσπασμα, η Φ.Φ.Κ., ιδιαί-

τερα συγκινημένη και χειροκροτήθηκε

από το κοινό που, “βίωνε” αυτά που

άκουγε από τα φλογερά χείλη της συγ-

γραφέως.

Η εκδήλωση έκλεισε με το χορό της

“ευγονίας”, τον αρχαίο χορό, που τον

περιγράφει η συγγραφέας στη “Φιλομά-

θεια”, που χόρεψε η διεθνής χορογρά-

φος και χοροδιδάσκαλος Ρία Σανιδά.

Βιβλιοπαρουσίαση

“Τελευταίο ηλιοβασίλεμα” - “Φιλομάθεια”
Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Κεντρική διάθεση των βιβλίων:

Στρ. Παπάγου 6 Βούλα

τηλ. 210 8959.04, 6937 153052


