
Ὄλβιος* ὅστις ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν ". Ευριπίδης
(αρχή αποσπάσματος αρ. 910 του Ευριπίδη)

Ευδαίμων, ευτυχής αισθάνομαι με την πλήρη αναφορά

του Ευριπίδη, στο εν λόγω απόσπασμα1 (κοίτα υποση-

μείωση), μα διόλου ευτυχής, ερευνώντας, μελετώντας

και ζώντας τη σύγχρονη ιστορία του λαού μας (από το

1821 και δώθε), με την καθιερωμένη ερμηνεία του απο-

σπάσματος.

“Τι τη θες, τώρα, την ιστορία”, θα σκεφτούν ορισμένοι

που έχουν την όρεξη και με μου δί-

νουν την ευχαρίστηση να διαβάζουν

τα κουραστικά, ενίοτε, άρθρα μου.

“Δεν ασχολείσαι καλύτερα μ’ αυτά

που φέρνει η κυβέρνηση και ψηφίζει η

Βουλή;”

“Όχι, φίλοι μου. Δεν ασχολούμαι”. Αρ-

νούμαι ν’ ασχοληθώ με τις λεπτομέ-

ρειες κατοχικών “νόμων”, που φέρνει

η κατ’ όνομα “κυβέρνηση”, καθ’ υπαγό-

ρευση των Επιτρόπων των δεσποζου-

σών δυνάμεων, των τοκογλύφων και που ψηφίζει μία

άβουλος Βουλή, την μεγίστη πλειοψηφία της οποίας

αποτελούν “βολευτές” των οποίων μοναδικό μέλημα

είναι η εδραίωση της έδρας τους, στην βουλευτική

έδρα, με τα παρακολουθούντα προσωπικά ωφελήματα.

Προτιμώ να ερευνήσω τις αιτίες αυτών των, κατ’ ουσίαν

διαταγμάτων και πρωταρχικό πεδίο έρευνας είναι η

“ιστορία”! 

Παραπέρα, μετά την ιστορική έρευνα, ακολουθεί η νο-

μική, η οικονομική και η πολιτική πλευρά των νομοθε-

τημάτων. 

Η ιστορία, λοιπόν, με τρομάζει·  με κάνει και φρίττω.

Με κάνει να αισθάνομαι ντροπή και αποτροπιασμό.

Αλλά όσο φρικιαστική και αν είναι, ιδιαίτερα στις ένδο-

ξες μέρες του ξεσηκωμού τού ελληνικού λαού, για την

αποτίναξη μισής χιλιετίας σχεδόν ξενικού ζυγού, είναι

αναγκαίο να την επισκεφτούμε, προς γνώση. Γιατί, δυ-

στυχώς οι περισσότεροι από μας, είμαστε ανιστόρητοι.

Και τούτο γιατί δεν φιλοσοφούμε! Όχι, δεν είναι

άσχετο. Ας μην ξεχνάμε το απόφθεγμα του Θουκυδίδη:

“η ιστορία είναι φιλοσοφία, μέσω παραδειγμάτων”. Είδα

και οίδα (γνώρισα) μέσα από τα γραπτά των ίδιων των

αγωνιστών2 και μεταγενέστερων μελετητών3 πράγματα

και θαύματα και βδελύγματα.

Η επανάσταση του 1821, ο ξεσηκωμός για την αναγέν-

νηση του έθνους, με τις  εμφύλιες, ταξικές και προσω-

πικές αντιθέσεις των εξουσιοθύρων Κοτζαμπάσηδων, 
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Φαναριωτών και Εφοπλιστών, έφτασε στο χείλος της κατα-

στροφής.

Οι μηχανορραφίες του Φαναριώτη Αλέξανδρου Μαυροκορ-

δάτου και του Κωλέττη διέσπειραν τη διχόνοια στους

οπλαρχηγούς. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τους διασπά-

σουν, για να αποδυναμώσουν τους στρατιωτικούς, - δίχως

να υπολογίσουν ότι έτσι αποδυνάμωναν την επανάσταση -

ώστε να εφαρμόσουν απερίσπαστοι τις ιδιοτελείς πολιτικές

τους επιλογές και επιδιώξεις. 

Οι άκαπνοι σφεστεριστές της επανάστασης, έκαναν ό,τι

μπορούσαν συκοφαντώντας δολίως τους αγωνιστές, ώστε

να στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου και να νέμονται

την εξουσία για τα δικά τους συμφέροντα  και τα ξένα. Ο

Αλ. Μαυροκορδάτος ιδιαίτερα είχε μονολιθική εμμονική

προσκόλληση στην Αγγλία και το αγγλικό κεφάλαιο και μι-

σούσε τους ομόθρησκους Ρώσους, καθώς και τους Έλλη-

νες που προέρχονταν από κει, όπως ο Υψηλάντης της

Φιλικής Εταιρείας και αργότερα τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Είναι αυτός που μας έδεσε στο άρμα της Αγγλίας, δανείων

υποτελείς όπως θα δούμε παρακάτω. 

Να θυμίσουμε όμως πρώτα, εν τάχει, ορισμένα στρατιωτικά

γεγονότα. Τον δεύτερο χρόνο της επανάστασης, οι Τούρκοι

εκμεταλλευόμενοι τη διαίρεση των Ελλήνων αντεπιτέθη-

καν με μανία και είχαν κάποιες επιτυχίες επιδείχνοντας όλη

τη σκληρότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη Χίο

έσφαξαν 23.000 Χιώτες και άλλους 47.000 τους αιχμαλώ-

τισαν και τους πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

Η μάχη του Πέτα, η συνθηκολόγηση του Σουλίου, εκκαθα-

ριστικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Ελ-

λάδα, το Μοριά, στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα. Σφάζουν και

καίνε τα πάντα, για να φοβίσουν και να τσακίσουν τους ξε-

σηκωμένους. Την κατάσταση σώζει ο Κολοκοτρώνης, ο

Υψηλάντης, ο Νικηταράς, ο Ανδρούτσος, με συνεχείς πα-

ρενοχλήσεις κατά του Κιουταχή και του Ομέρ Βρυώνη και

με τη μεγάλη νίκη στα στενά των Δερβενακίων. Η νίκη στα

Δερβενάκια έσωσε την επανάσταση4. Αποφασιστικές είναι

και οι νίκες του Μακρυγιάννη και του Ανδρούτσου στην

Ανατολική Ρούμελη. 

Ύστερα από τις νίκες του Κολοκοτρώνη και του Υψηλάντη

ζητήθηκε η σύγκληση της δεύτερης εθνοσυνέλευσης, που

έγινε στο Άστρος.

Και νάτα τα κόμματα - τα χωριστά κομμάτια δηλαδή των

Ελλήνων, σ’ αυτή τη δεύτερη εθνοσυνέλευση: 

1) το κόμμα των Κοτζαμπάσηδων με τον Αλ. Μαυροκορ-

δάτο. Συμπράττουν μ’ αυτό οι Υδραίοι καραβοκύρηδες, οι

Μοραΐτες προεστοί και οι παλιοί Αρματολοί της Ρούμελης.

Ο διοικητικός και εκλογικός μηχανισμός ελέγεται από αυ-

τούς. 

2) το κόμμα των Φιλικών με τους Κολοκοτρώνη, Υψηλάντη,

Παπαφλέσσα, Αναγνωσταρά, Ανδρούτσο κ.ά. που εκφρά-

ζουν το δημοκρατικό και πατριωτικό πνεύμα της Φιλικής

Εταιρείας (Φ.Ε.). 

3) το αντιδραστικό κόμμα, που το αποτελούν φεουδαρχικά

στοιχεία προερχόμενα και από τη Φ.Ε. που είχαν ενταχθεί

στην επανάσταση. 

Η εθνοσυνέλευση του Άστρους αποφάσισε να ζητήσει δά-

νειο και βασιλιά! Αποφάσισε ακόμα, η εθνοσυνέλευση

αυτή, να πωλεί τμηματικά τη δημόσια γη, για να καλύψει

τα έξοδα του κράτους! Ο Κολοκοτρώνης γράφει σχετικά

στα απομνημονεύματά του: “εψήφισαν να εκποιήσουν τη
γη με σκοπό να βγάλουν ό,τι είχαν ξοδέψει, όσα ήθελαν
και να αποζημιωθούν εις γην και να αφήσουν τον λαό
γυμνό”.
Βλέπετε κάποια ομοιότητα με παρούσες εποχές; Το 1823

ήταν χρονιά διαμάχης και εμφύλιων συγκρούσεων των αν-

τιμαχόμενων παρατάξεων. Οι “φιλικοί” με τη λαθεμένη πο-

λιτική των συμβιβασμών, αποδυναμώθηκαν και την εξουσία

πήραν οι υποστηριζόμενοι από τους Άγγλους, εφοπλιστές

της Ύδρας κ.λπ. Οι Άγγλοι εδραίωσαν έτσι, αρχικά πολιτικά

και στη συνέχεια οικονομικά, με τα δάνεια, την εξάρτηση

της Ελλάδας από τους ξένους. Η Ρωσία, με τους πατροπα-

ράδοτους δεσμούς της με τους λαούς των Βαλκανίων και

λόγω θρησκεύματος, αλλά και για να ανακόψει τον αγγλικό

επεκτατισμό, αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση παρότι

συμμετείχε στην “Ιερά συμμαχία” του Μέτερνιχ και κήρυξε

τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Η κυβέρνηση του Κουντου-

ριώτη “κατάφερε” να πάρει δάνειο 800.000 χρυσών λιρών

από τους Άγγλους, και “η έκδοσίς του συνεφωνήθη εις τα
59%” για να φτάσουν στα δημόσια ταμεία τελικά, μόνο

482.000 λίρες. Και από αυτά, σε τόκους πήγαν επιπλέον

80.133 λίρες και εις απόσβεση του δεύτερου δανείου

39.778 λίρες. «Πάντα τα λοιπά είχαν εξοδευτεί εις δαπάνας
των πληρεξουσίων, εις ναύλους και εφημερίδας»5.

Ας δούμε και το δεύτερο δάνειο (Ιούλιος του 1824)

2.000.000 λιρών. Η έκδοσή του συμφωνήθηκε στο 55%, με

επιτόκιο 5% και με υποθήκη των εθνικών κτημάτων, με τον

όρο να καταβληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά εκ του όλου

ποσού η κυβέρνηση έλαβε μετρητά και σε συνάλλαγμα,

μόνο 230.116 λίρες5. 

Θέλετε ανάλυση; (από την “Πολιτική ιστορία της Νεωτέρας
Ελλάδος”, Γ. Αστρέα,  πρώτο βραβείο Ακαδημίας).

― Κρατήθηκαν ευθύς κατά τη συμφωνία τόκοι  δύο ετών

200.000

― 1% προς απόσβεση(;) 20.000

― για την εκστρατεία του Λόρδου Κόχραν  (μισθοφόρος

λόρδος;) 150.000

― για ένα ατμόπλοιο και δύο παραγγελθείσες φρεγάτες στην

Αμερική, που ήρθε …μία και κατόπιν εορτής 166.900

― για εξόφληση χρεογράφων πρώτου δανείου 133.182 

― για εξόφληση χρεογράφων 2ου δανείου 99.025 

― για πολεμοφόδια κ.λπ.* 68.389 

Πώς να μη θυμηθείς τον Πλούταρχο6; (1ος αι. μ.Χ.) “το δα-
νείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας εστίν”6.

Τώρα να εξηγήσουμε και τα λοιπά γιατί έχουν σχέση με την

μικρής κλίμακας διαφθορά και την πλουτολαγνεία: πριν από

τη συνομολόγηση των δανείων η κυβέρνηση πλήρωνε τους

καπεταναίους για κάθε οπλίτη, μηνιαίο μισθό 10 έως 20

γρόσια· μετά δε, 60 γρόσια5. Τι έκαναν λοιπόν ορισμένοι…

επιρρεπείς καπεταναίοι, παραδειγματιζόμενοι προφανώς

από τους μεγαλοσχήμονες Κοτζαμπάσηδες, Φαναριώτες,

εφοπλιστές του γκουβέρνου: Δήλωναν υπεράριθμους οπλί-

τες για να εισπράττουν πολλαπλάσια. Και σε περίπτωση

ελέγχου δανείζονταν οπλίτες από άλλους οπλαρχηγούς

ανταποδίδοντας, εν καιρώ, την εξυπηρέτηση! 

Τα δάνεια που πήραμε από το 1879 έως το 1893 συμπο-

σούνται στα 770 εκατομμύρια φράγκα, ενώ το καθαρό προ-

ϊόν έφτασε στα 531, εκατ. Δηλαδή το 70% του αρχικού

κεφαλαίου. Το 35% απ’ αυτά πήγε για προμήθειες, μεσι-

τείες, ασφάλειες κ.λπ., το 18% για την εξυπηρέτηση του

δημόσιου χρέους, το 16% για κάλυψη ελλειμμάτων και για

παραγωγικούς σκοπούς μόνο το 7%4. 

Απ’ τα δάνεια της σημερινής πενταετίας ύψους 210 δις

ευρώ, μόνο το 5% πήγε στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αυτά! Αυτά και άλλα πολλά, όπως με τους προσκυνημέ-

νους και εξαγορασμένους Νενέκους, που δεν χωράνε στην

έκταση ενός άρθρου. Θα επανέλθω ασφαλώς, γιατί εκείνος

που ξανάσωσε την επανάσταση ήταν ο Θ. Κολοκοτρώνης

με την εντολή “φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημέ-
νους”. Τώρα οι στρατιωτικοί είναι “νομοταγείς”, καθότι

έχουμε… δημοκρατία!!! 

―――――――――

1. Πραγματικά ευδαίμων (πλούσιος) είναι εκείνος που διδάχθηκε πώς να

ερευνά και να ερμηνεύει συστηματικά τον κόσμο (τη φυση, την κοινωνία και

τα γεγονότα), χωρίς να επιδιώκει το κακό των συμπολιτών του, ούτε να επι-

δίδεται σε άδικες πράξεις αλλά συμβάλλοντας με τη νόησή του στην αντί-

ληψη με σαφήνεια της αιώνιας κοσμικής τάξης, της αθάνατης φύσης - με

ποιό τρόπο αυτή δημιουργήθηκε, για ποιο σκοπό και πώς ακριβώς αυτή λει-

τουργεί-. Στο μυαλό τέτοιου είδους ανθρώπων, ουδέποτε μπαίνει η σκέψη

για αισχρές πράξεις. 

2. Μακρυγιάννης: Απομνημονεύματα, Σπ. Τρικούπης: “Ιστορία της Ελληνικής
Επανάστασης”.
3. Σουρμελής, Κορδάτος, Φωτιάδης κ.λπ.

4. Στεφ. Τσαπάρας: “Η πολιτική ηγεσία και οι ξένοι στη νεότερη ιστορία της
Ελλάδας”.
5. Γ. Ασπρέα: “Πολιτική Ιστορία της Νεοτέρας Ελλάδος”, τ. Α, σελ. 33 & 51.

6. Πλούταρχος: “Ηθικά - Περί του μη δειν δανείζεσθαι”.

* όλβιος: πλούσιος, ευτυχής, ευδαίμων

Σημείωση: οποιαδήποτε ομοιότητα με το παρόν και τους

παρόντες είναι προφανώς συμπτωματική…

Τα ιστορικά δάνεια!

Αλλαγές στα περίπτερα των 3Β Σελ. 6

Ερωτήσεις & Απαντήσεις - 3Β Σελ. 7

Ο εφιάλτης της κλιματικής αλλαγής Σελ. 7

Σύσκεψη για τα δασικά Σελ. 8

Ο Μάιος στη θέση του αττικού Μουνυχιώνα,

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αργώ και Ηyperloop Φαίδρα Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα Σελ. 9

“Εurovision 1944!!... Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Οι Σαρακατσαναίνοι τίμησαν την Πα-
ναγία στο SOS Βάρης Σελ. 12

Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, ἄρχεσθαι & Ψευ-

δολογισμου παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Παρανομούν οι εταιρείες για τα δάνεια... Σελ. 19

Μεγάλη πληγή πλουτισμού για το Κεφά-

λαιο τα ΣΠΟΡ... Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη
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Η παραπάνω αφίσα είναι έργο της μαθήτριας Ευαγγελίας Ζησιμάτου, του Γενι-

κού Λυκείου Βάρης, με την οποία το σχολείο συμμετείχε στην έκθεση του Διε-

θνούς Συνεδρίου της UNESCO στα πλαίσια της δράσης για την επιστροφή των

γλυπτών του Παρθενώνα.

Υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος "Ελληνικοί θησαυροί στα μουσεία του

κόσμου" είναι η καθηγήτρια του Γενικού Λυκείου Βάρης, Βασ.  Παπαμιχαήλ.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Ανθοκομική έκθεση με ποικίλες πολιτιστικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις θα λειτουργή-

σει, στο Αττικό Φυτωριακό Πάρκο στον οικισμό του Κιτσίου του Δήμου Κρωπίας, στην κεν-

τρική οδό Ν. Παπαγιαννοπούλου 294

H έκθεση θα διαρκέσει  έως το Σάβ-

βατο 28 Μαΐου. 

Την έκθεση οργανώνει η εταιρεία

Πολιτισμού και Παράδοσης,  «Αρο-

θυμία» και έχει τεθεί υπό την αιγίδα

του Δήμου Κρωπίας, με προοπτική

την καθιέρωση Ανθοκομικής Έκθε-

σης από το 2017 σε σταθερή και

ετήσια βάση. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγ-

ματοποιηθούν υποστηρικτικές πολι-

τιστικές και ενημερωτικές

εκδηλώσεις με τη συμμετοχή,  του

Σκακιστικού Συλλόγου Κορωπίου,

του συλλόγου Κρητών Κορωπίου «ο

Ψηλορείτης» και  του συλλόγου

Ποντίων Γλυφάδας «Η Ρωμανία».  

Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 10 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λεπτομέρειες www.ebdomi.com/ειδήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος ”Ευρυάλη Βούλας”

και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

παρουσιάζουν το νέο  βιβλίο 

ΕΡΩΤΑΣ και ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
της Βουλιώτισας, συγγραφέως Ιφιγένειας Αμοργιανού 

την Κυριακή 22 Μαΐου, 

ώρα 11 π.μ.  στην 

Πνευματική Εστία Βούλας

Θα μιλήσουν για το βιβλίο 

ο Κώστας Βενετσάνος και η

συγγραφέας Ιφ. Αμοργιανού.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται 

με μουσική επένδυση από την 

Χριστίνα Γκουντέλια

Ο Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Εύ-

ξεινος Πόντος» το Σάββατο 21 Μαΐου,

στις 7 το απόγευμα, διοργανώνει εκ-

δήλωση Μνήμης και Αγώνα, για την

97η θλιβερή επέτειο της Γενοκτονίας

των Ελλήνων του Πόντου, στο Δημαρ-

χείο Κρωπίας. 

Θα ακολουθήσει κέρασμα με ποντιακά

εδέσματα από τα μέλη του συλλόγου

Ποντίων Κορωπίου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κρωπίας,

Δημήτριος Ν. Κιούσης επισημαίνει την

μεγάλη προσφορά των Ελλήνων του

Πόντου στην ισχυροποίηση της εθνι-

κής μας ταυτότητας, τόσο στην σύγ-

χρονη Ελλάδα όσο και σε όλο τον

κόσμο και τάσσεται για άλλη μια φορά

υπέρ μιας  οργανωμένης διεθνούς εκ-

στρατείας για το ζήτημα της διεθνο-

ποίησης της γενοκτονίας όχι μόνον

για τους ελληνικούς πληθυσμούς του

Πόντου, της Μ. Ασίας και της Αν. Θρά-

κης, αλλά και τους άλλους λαούς του

κόσμου. 

H εφαρμογή του σχεδίου της Γενοκτο-

νίας άρχισε από το 1914 και κορυφώ-

θηκε με την απόβαση του Μουσταφά

Κεμάλ στην Σαμψούντα στις 19 Μαΐου

1919. Τα θύματα της Γενοκτονίας προ-

σεγγίζουν ή και ξεπερνούν τον αριθμό

των 350.000. 

Στόχος είναι η διεθνής αναγνώριση

της Γενοκτονίας και η αναγνώριση του

εγκλήματος από την Τουρκία όχι μόνο

για τους Έλληνες του Πόντου αλλά

συνολικά του ελληνισμού της Μικράς

Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και των

άλλων Χριστιανικών πληθυσμών (Αρ-

μενίων, Ασσυρίων κα.) από το 1914

έως το 1923.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 
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Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση συ-

νεχίζει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με παρουσίαση  στα

πολιτιστικά προγράμματα με την μορφή εργαστηρίων

τέχνης. 

Συγκεκριμένα:

Σάββατο 21/05  – Πολιτιστικό «Οινοποιείο Πέτρου»  

19.30 – Θεατρική Παράσταση “Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ” σε

σκηνοθεσία ΧΑΝΝΑ ΜΑΥ  Διασχολική Ομάδα– Θεα-

τρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης 

Τετάρτη 25/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα 

18.30 –  Θεατρικό Δρώμενο Νηπίων 

Εργαστήρι Παιχνιδιού και Αυτοσχέδιου Παραμυθιού

Δημοτικής Ενότητας Γέρακα

19.00 – Εγκαίνια Παιδικών Εικαστικών Εργαστηρίων

Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (έως 27/5)

Παρασκευή  27/05– Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

19.30 – Συναυλία των μαθητών των μουσικών εργαστη-

ρίων Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού και Μαντολίνου του

Δήμου Παλλήνης

ΚΕΕΤ – Πρώην αποθήκες Καμπά, ώρα 20.00

Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων (έως 4/06 και ώρες

11:00-14:00& 17:00-19:00)  

Παιδικό Τμήμα Δημ. Ενότητας Παλλήνης & Τμήματα

Ενηλίκων Δημοτικών Ενοτήτων Παλλήνης και Γέρακα 

21.00 – Εκδήλωση: «LATINPARTY»

Τμήματα Μοντέρνων Χορών Δημοτικής Ενότητας Παλ-

λήνης

Κυριακή  05/06  – 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 

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

νης»

Τμήματα Παραδοσιακών Χορών Δημοτικής Ενότητας

Παλλήνης

Πέμπτη & Παρασκευή 9-10/06– Πολιτιστικό Κέντρο Γέ-

ρακα   

20.30 – Θεατρική Παράσταση “ ΠΛΟΥΤΟΣ”  του Αρι-

στοφάνη σε σκηνοθεσία Βασίλη Αναστασιάδη 

Ομάδα Ενηλίκων& Ομάδα Εφήβων– Θεατρικά Εργαστή-

ρια Δ.Ε. Παλλήνης       

Σάββατο-Κυριακή  25/06 & 26/06  – Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα

20.30 – Θεατρική Παράσταση “Ο Βιολιστής στη Στέγη”

σε σκηνοθεσία Ασπασίας Τζιτζικάκη – Ομάδα Εφήβων-

Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα & Φιλαρμονική Ορ-

χήστρα Δήμου Παλλήνης.

Πολιτιστική Ανοιξη 2016 στο Δήμο Παλλήνης 

“Η ενάλια αρχαιολογική έρευνα

στο Νότιο Ευβοϊκό

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, ορ-

γανώνουν τη διάλεξη με θέμα «Η ΕΝΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙ-
ΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ
(2006-2016), ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ», που θα δοθεί στο χώρο του

Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου, Λεωφ. Μαραθώνος

& 25ης Μαρτίου στον Μαραθώνα, την Κυριακή 29

Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 π.μ.

«Ο Νότιος Ευβοϊκός, αποτέλεσε από την 3η χιλιετία
π.Χ. και για πολλούς αιώνες, ένα στρατηγικό δίαυλο
επικοινωνίας και μεταφοράς ανθρώπων, προϊόντων
και ιδεών. Η ανέλκυση του «έφηβου του Μαραθώνα»,
το 1952 πυροδότησε τη διενέργεια υποβρυχίων αρ-
χαιολογικών ερευνών. Από το 2006, ένα φιλόδοξο
ερευνητικό πρόγραμμα αναζητά, καταγράφει και με-
λετά τα αρχαία ναυάγια του Νοτίου Ευβοϊκού.»
Την επιτυχώς εξελισσόμενη αυτή έρευνα καθώς και τις

προοπτικές επίσκεψης των ναυαγίων θα παρουσιάσει,

ο Δρ. Γεώργιος Κουτσουφλάκης, Αρχαιολόγος, Τμημα-

τάρχης Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων &

Ερευνών, της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2016

Κατάμεστο ήταν το κτίριο Η στην Πειραιώς 260 στη συνέντευξη

τύπου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθη-

νών και Επιδαύρου, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Μαΐου. Παρόντες ο Υπουργός

Πολιτισμού κ. Μπαλτάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης, καθώς

και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ του

Βερολίνου Matthias von Hartz. Για πρώτη φορά στη συνέντευξη

τύπου του Ελληνικού Φεστιβάλ υπήρξε και διερμηνεία στη νοημα-

τική γλώσσα. 

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανακοίνωσε ότι με χαρά ανέλαβε τον ρόλο

του διαχειριστή κρίσεως για να συνεχιστεί ο πολύτιμος θεσμός

του Eλληνικού Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το οποίο φέτος

θα έχει έναν χαρακτήρα νεανικό, εναλλακτικό και πολιτικό. Ως δι-

ευθυντής πλέον του Φεστιβάλ με τριετή θητεία έχει σαν στόχο να

συμβάλλει στο να μετατραπεί το Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και

Επιδαύρου από Εθνικό σε Διεθνές. Υπό αυτό το πρίσμα θα παρου-

σιαστούν έργα και συνεργασίες με συντελεστές του εξωτερικού

και όχι  απλά η φιλοξενία των ξένων θιάσων. Θα ανοίξει ένας πι-

λοτικός κύκλος συζητήσεων με Έλληνες και ξένους δημιουργούς.

Τί φεστιβάλ θέλουμε; Πόσο ελληνικό; Πόσο διεθνές; Πόσο τολ-

μηρό; Το Φεστιβάλ μέχρι τώρα, κυρίως την τελευταία δεκαετία,

είχε μία επιτυχημένη πορεία. Ο κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι το φε-

στιβάλ είναι ένα παράθυρο έκφρασης και ανακοίνωσε κάποια από

τα μελλοντικά του σχέδια. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η δη-

μιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης, δη-

λαδή ενός διεθνούς θερινού σχολείου με το όνομα «Λύκειον
Επιδαύρου», που θα εκφράζει την πολυφωνία και τις διαφορετικές

αισθητικές τάσεις. Θα δημιουργηθεί επίσης μια κατασκήνωση για

τους συμμετέχοντες στο θερινό αυτό σχολείο ώστε να μπορούν

να διαμένουν στο φυσικό περιβάλλον της Επιδαύρου και να δημι-

ουργούν. Στόχος του Διεθνούς Κέντρου θα είναι η εξωστρέφεια

των παραστατικών τεχνών της χώρας μας στο διεθνές γίγνεσθαι.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ ευχαρίστησε θερμά

τον καλλιτεχνικό κόσμο για την υποστήριξη και την αγάπη που

λαμβάνει, καθώς και τους πολίτες που του εύχονται να είναι σιδε-

ροκέφαλος και να υλοποιήσει το δύσκολο έργο που ανέλαβε. Ευ-

χαρίστησε επίσης το Γαλλικό και το Βρετανικό Ινστιτούτο για τη

συμπαράστασή τους σε αυτή του την προσπάθεια.

Έμφαση θα δοθεί φέτος στο νέο ελληνικό θέατρο καθώς και στη

σύγχρονη δραματουργία για τον χορό. Ο πρόεδρος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

κ. Αντωνακόπουλος Γεώργιος δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός για

το φετινό φεστιβάλ θα είναι κατα 25% μειωμένος από ό,τι συνή-

θως λόγω της κρίσεως και ότι γίνεται προσπάθεια να αποπληρω-

θούν στο σύνολό τους οι περσινές παραγωγές, καθότι το Ελληνικό

Φεστιβάλ είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου οι καλλιτέχνες

εξακολουθούν και αμοίβονται. Έτσι λοιπόν για φέτος θα παρου-

σιαστούν 7 με 8 παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου,

μουσικές παραστάσεις στο Ηρώδειο, θέατρο και χορός στην Πει-

ραιώς 260. Ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος ήταν παρών στην συ-

νέντευξη τύπου και πήρε για λίγο τον λόγο, είπε ότι ο πολιτισμός

είναι γραμμένος στο γενετικό μας υλικό. Ο Δήμαρχος της Επιδαύ-

ρου κ. Γκάτζιος επίσης ανακοίνωσε ότι στις 25 και στις 26 Ιουνίου

ανοίγει στην Επίδαυρο το φεστιβάλ αγροτουρισμού καθώς και

πολλές άλλες εκδηλώσεις οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στη

μνήμη της Άννας Συνοδινού.

Ελληνικό Φεστιβάλ και πάλι για το σήμερα και το αύριο. Και

θα κλείσουμε με μία φράση του Σάμιουελ Μπέκετ: «Πρέπει
να συνεχίζεις, δεν μπορώ να συνεχίσω, θα συνεχίσω».

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο βαφτιστικός

Η δημοφιλέστερη ελληνική οπερέτα, ο Βαφτιστικός
του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, επιστρέφει στην

Εθνική Λυρική Σκηνή, σε νέα παραγωγή, σε μουσική

διεύθυνση Γιώργου Αραβίδη, Ανδρέα Πυλαρινού και

σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα, στο Θέατρο Ολύμπια.

Aπομένουν μόνο δύο  παραστάσεις 21, 22 Μαΐου 2016

Η τρίπρακτη οπερέτα, αποτελεί μεταφορά στην ελλη-

νική πραγματικότητα της γαλλικής φάρσας των Μωρίς

Εννεκέν [Maurice Hennequin], Πιερ Βεμπέρ [Pierre

Veber] και Ανρί ντε Γκορς [Henry de Gorsse]. 

21, 22 Μαΐου 2016

Θέατρο Ολύμπια, Ώρα έναρξης: 20.00

Τηλ. κέντρο: 210 36 62 100

Ομαδικές κρατήσεις: 210 37 11 342

Ηλεκτρονική προπώληση: www.nationalopera.gr

3ο SCRATCH

Festival

Έχεις 20 λεπτά. Έχεις μόνο 20
λεπτά. Υπάρχει μια καλή ιδέα στο
μυαλό σου. Δούλεψέ τη, μόνος ή
με την ομάδα σου, και έλα να πα-
ρουσιάσεις την πρώτη της εκδοχή.

Πάρε μέρος στο 3o Scratch Festival
και κέρδισε 12 παραστάσεις την
επόμενη σεζόν!

Ο Τεχνοχώρος CARTEL διοργανώ-

νει για 3η συνεχόμενη χρονιά το

SCRATCH Festival, τον Ιούνιο του

2016,  δίνοντας την ευκαιρία σε

νέους καλλιτέχνες από τον χώρο

του θεάτρου και της performance να

δημιουργήσουν και να παρουσιά-

σουν την πρώτη 20λεπτη εκδοχή

της έμπνευσής τους. Ο νικητής

αναδεικνύεται από το κοινό και

κερδίζει τη δυνατότητα να παρου-

σιάσει 12 ολοκληρωμένες παρα-

στάσεις στον Τεχνοχώρο CARTEL

τη νέα σεζόν.

www.carteltexnoxoros.com 

carteltexnoxoros@gmail.com 

Πληροφορίες: 693.98.98.258



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                     21  ΜΑΪΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Το «Αρχείο Πολέμου»

σας προσκαλεί στην πα-

ρουσίαση με θέμα

«Ο Μίκυ Μάους πάει
στον πόλεμο: από τον
Ουόλτ Ντίσνευ στον Πο-
λενάκη»
Το κινούμενο σχέδιο και

ο ρόλος του στην προ-

παγάνδα, διαφώτιση και

επιμόρφωση κατά τη

διάρκεια του Β΄ Παγκο-

σμίου Πολέμου

Η παρουσίαση θα περι-

λαμβάνει προβολές Αμε-

ρικάνικων, Γερμανικών,

Ιταλικών, Ρωσικών και

Ιαπωνικών ταινιών της

εποχής, σύντομης διάρ-

κειας, καθώς και μία έκ-

πληξη από την Ελλάδα.

Σάββατο, 21 Μαϊου

2106,7:30 μ.μ.

Ομιλητής: Ανδρέας Φρέ-

ρης
Η προπαγάνδα γενικά, και ει-
δικά αυτή που εφαρμόζεται

κατά τη διάρκεια του πολέμου,
αποτελεί ένα από τα πλέον
«ακανθώδη» κεφάλαια της μα-
ζικής επικοινωνίας. Η απλή
προπαγάνδα είναι συνδεδε-
μένη με την πολιτική, ειδικά
στις ακραίες και ολοκληρωτι-
κές της εκδοχές, και φυσικά με
τον πόλεμο. 
Οι Ναζί ήταν οι πρώτοι διδά-
ξαντες την χρήση του κινημα-
τογράφου ως εργαλείου
προπαγάνδας, παρά το ότι πιο
πριν ο Σεργκέι Αϊζενστάιν είχε
ήδη βάλει το σπόρο του προ-
παγανδιστικού φιλμ στη Σοβιε-
τική Ένωση.

«Ο Μίκυ Μάους πάει στον πόλεμο:
από τον Ουόλτ Ντίσνεϋ στον Πολενάκη»

Εκδρομή στην Τήνο και Δήλο

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εκδρομή, στην

ΤΗΝΟ και την  ΔΗΛΟ το τριήμερο του Αγίου Πνεύμα-

τος, 18-19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Πολύ διαφορετικές αλλά και μοναδικές εμπειρίες θα

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα δύο κυκλαδί-

τικα νησιά που θα περιηγηθούν, στο τριήμερο του

Αγίου Πνεύματος, την Τήνο και τη Δήλο, αφού  το

πρώτο θα φιλοξενήσει στο αυθεντικό κυκλαδίτικο φυ-

σικό τοπίο και στην καλλιτεχνική παράδοση που κο-

σμούν οι καλλιτέχνες της Τήνου, όπως ο Γιαννούλης

Χαλεπάς, ενώ το δεύτερο είναι ταυτισμένο με το φως

του Απόλλωνα, όπως αυτό “αναβλύζει” από τη Δήλο

και λούζει όλο το Αιγαίο για περισσότερο από 3000

χρόνια.  

2μμ Αναχώρηση για τη χώρα

3μμ Αναχώρηση με το πλοίο για Πειραιά. 

8μμ Άφιξη στον Πειραιά 

Kόστος συμμετοχής: 145 Ευρώ για μέλη και 160 για

μη μέλη 

Γνωριμία με τον πηλό!

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού οργανώ-

νει εκδήλωση με θέμα: Γνωριμία με τον πηλό  και

την ιστορία της κεραμικής τέχνης, το Σάββατο 28

Μαΐου, ώρα 6μ.μ. στο ΕΚ&Π, Αντωνίου Κιμπιζή 5 Κο-

ρωπί.

Στόχος είναι οι

ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε -

νες/οι  να μάθουν

την  ιστορική εξέ-

λιξη της κεραμι-

κής, να

εκφραστούν  δη-

μιουργικά, να

γνωρίσουν και να

έρθουν σε επαφή  με τον πηλό, τις τεχνικές, τα ερ-

γαλεία  και  τα υλικά, να   ζήσουν για λίγο την μα-

γεία του εργαστηρίου, να μυηθούν στα μυστικά της

κεραμικής από την πολύχρονη εμπειρία της κεραμί-

στριας Αγγελικής Τσεβά.

Ευρωπαϊκή Νύχτα Μου-

σείων το Σάββατο 21

Μαΐου στο Μουσείο

Ακρόπολης, με το εξής

πρόγραμμα:

Σάββατο 21 Μαΐου 2016:

Το Μουσείο θα είναι

ανοιχτό από τις 8 το

πρωί έως τα μεσάνυχτα,

με ελεύθερη είσοδο από

τις 8 το βράδυ και μετά.

Το εστιατόριο του Μου-

σείου του δευτέρου ορό-

φου, εκτός από τα πιάτα

βασισμένα σε κλασικές

και παραδοσιακές συντα-

γές, θα φιλοξενήσει από

τις 8 το βράδυ κι έπειτα

τους τρεις γνωστούς

μουσικούς της Αθηναϊ-

κής τζαζ σκηνής, την κι-

θαρίστα Ελισάβετ

Μητσού, το βετεράνο

πιανίστα Παντελή Μπε-

νετάτο και τον Χάρη

Πανταζή στο κοντραμ-

πάσο.

Συναυλία του String The-

ory Ensemble με τον Αρ-

γύρη Μπακιρτζή, που

ήταν προγραμματισμένη

στον προαύλιο χώρο

του, για την Κυριακή

22.5, αναβάλλεται λόγω

του βροχερού καιρού

για την ερχόμενη Παρα-

σκευή 27 Μαΐου στις

21:00.

Κυριακή 22 Μαΐου, ώρα

12.00–14.00

«Μουσείο, μια ξεχωριστή
γειτονιά της Αθήνας»
Ένας ιστορικός περίπατος

στη νεώτερη αρχιτεκτο-

νική της γειτονιάς του

Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου από τον Καθη-

γητή της Σχολής Αρχιτε-

κτόνων Μηχανικών του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου Παναγιώτη

Τουρνικιώτη και αρχαι-

ολόγους του Μουσείου

(Αρχαιολογικό Μουσείο,

Πολυτεχνείο, Ακροπόλ,

Ιταλικό Ινστιτούτο, οδός

Βασ.Ηρακλείου, Μπουμ-

πουλίνας, Τοσίτσα, Επι-

γραφικό Μουσείο).

Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΠHΓΕΣ  ΚΡΥΑΣ 

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος του οικισμού Αγ. Γεωργίου

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου οργανώνει Μονοήμερη Εκ-

δρομή που συνδυάζει ευχάριστα βουνό και θάλασσα,

με προορισμό την όμορφη πόλη της Λειβαδιάς -Όσιο

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

φείο του συλλόγου στις 7  π.μ.,

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ το άτομο.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Για κρατήσεις θέσεων:  6937617105

Ημερήσια Εκδρομή στις

Αροάνιες Πηγές
Ο Εξωραιστικός σύλλογος Πανοράματος Βουλας οργανώ-

νει Ημερήσια εκδρομή, στις Αροάνιες Πηγές-Πρόποδες Χελ-

μού - Σπήλαια Λιμνών.

Αναχωρηση  Κυριακη 29/5, 8πμ, απο πλατεια Αλσους στον

Αγιο Νεκταριο. Τιμη συμμετοχης 16 Ε

Δηλωσεις συμμετοχης 

Κυριακος Αμπατζογλου 6937120050    6938209798

Έρωτας & Επανάσταση

είναι το νέο βιβλίο της Ιφιγένειας Αμοργιανού, που

παρουσιάζουν ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”

και οι Εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, την Κυριακή 22 Μαΐου

στις 11 το πρωί στην Πνευματική Εστία Βούλας (οδός

Αγ. Ιωα=άννου εντός του πάρκου).
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Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

Ανέργων στο Δήμο 3Β

Το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ υλοποιεί

επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρ-

τισης, αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας

για ανέργους ηλικίας από 15 έως 29 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πλη-

ροφορίες αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστι-

τούτου Εργασίας www.inegsee.gr καθώς και στην

ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ www.ekpaine.gr . 

Για τηλεφωνική πληροφόρηση μπορούν να επικοι-

νωνήσουν με το ΕΚΠΑ Αθήνας στα 210-3327779 &

210-3327721 ή 722. 

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο πυρήνας Παλλήνης-Παιανίας του Ενιαίου Παλ-

λαϊκού Μετώπου (Ε.ΠΑ.Μ), την Κυριακή 22 Μάρ-

τιου 2016 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιήσει

εκδήλωση- συζήτηση που οργανώνει η Συνέλευση

Πολιτών Γλυκών Νερών με θέμα:

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ -ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ.
Η εκδήλωση γίνεται στην πλατεία του παλαιού Δη-

μαρχείου Γλυκών Νερών  

Καλεσμένοι κεντρικοί ομιλητές είναι:

· Ο Δημήτρης Καζάκης (Γ.Γ. του ΕΠΑΜ και οικονο-

μολόγος) και ο

· Ιωάννης Γκινοσάτης (Μέλος της νομικής αλλη-

λεγγύης του Ε.Π.Α.Μ και Δικηγόρος)

Στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώ-

νει η Ελληνική κοινωνία η μοναδική μας προστασία

είναι η ενημέρωση για τη λύση και τον τρόπο αντι-

μετώπισης.

Όλοι οι παρόντες θα έχουν τη δυνατότητα συμμε-

τοχής στην ελεύθερη συζήτηση που θα ακολουθή-

σει αμέσως μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών.

B-FEST 5: ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΟΥΤΟΠΙΑ! 

27-28-29 Μαΐου 2016

Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ του Περιοδικού

Βαβυλωνία, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

Το Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ της Βαβυ-

λωνίας “B-Fest” επιστρέφει με καλεσμένους διε-

θνούς φήμης ομιλητές και καλλιτέχνες!! Μετά από

τις επιτυχημένες του διοργανώσεις τα τελευταία

χρόνια που προσέλκυσαν δεκάδες χιλιάδες κοινού,

το B-Fest επανέρχεται φέτος με το πολιτικό του

πρόγραμμα να περιστρέφεται γύρω από θέματα

όπως προσφυγικό, μεταλλαγή της Ευρώπης, άμεση

δημοκρατία και σύγχρονα απελευθερωτικά κινή-

ματα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Εκμίσθωση περιπτέρου

Πανοράματος Βούλας

Τη δημοπράτηση του περιπτέρου

στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα

Βούλας, αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στη συνεδρίαση της 17/5/16.

Η άποψη του δημάρχου είναι ότι ένας

Εξωραϊστικός Σύλλογος δεν πρέπει

να έχει τέτοιες δραστηριότητες και

ότι ο Σύλλογος δεν λειτουργούσε

σύννομα.

Επίσης ότι ο Σύλλογος χρωστάει

πάρα πολλά χρήματα στο Δήμο και

αν πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα θα

μπορεί να λάβει μέρος στη δημοπρα-

σία.

Μέλη του Συλλόγου που παραβρέθη-

καν στη συνεδρίαση διαφώνησαν με

τα λεγόμενα του δημάρχου, όσον

αφορά τα οικονομικά, γιατί όπως

είπαν, ο Σύλλογος πλήρωνε ρεύμα

και νερ;o για όλη την πλατεία. Πολλοί

μάλιστα πιστεύουν ότι αυτή η κίνηση

του δημάρχου είναι τιμωρητική προς

το Σύλλογο, γιατί δεν τον υποστήριξε

στις εκλογές!

Εμείς πάντως θα θυμίσουμε στο δή-

μαρχο ότι το περίπτερο αυτό δημι-

ουργήθηκε ακριβώς για να το χρησι-

μοποιεί ο Σύλλογος, με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Μάλιστα στη συνεδρίαση αυτή, εγώ

(Αννα Μπουζιάνη), ως εκπρόσωπος

του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω

Βούλας (σήμερα Ευρυάλης), ζήτησα

το μέτρο να επεκταθεί και για το δικό

μας Σύλλογο. Ο τότε δήμαρχος Γ.

Μάντεσης μου απάντησε: welcome.

(Άλλο αν στη συνέχεια, για ιδιοτελείς

λόγους, δεν το υλοποίησε).

Το επισημαίνουμε αυτό γιατί -κατά

πως φαίνεται- με τη φόρα που έχει

πάρει ο δήμαρχος θα μισθώσει και τα

δέντρα...

Η “νομική φόρμουλα” λοιπόν που δεν

έχει ο δήμαρχος και δεν μπορεί να

συνεχίσει “η σημερινή διαχείριση”
υπάρχει... Ας ανατρέξει στα πρακτικά

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπράτηση πέρασε κατά πλει-

οψηφία. Οι σύμβουλοι Δημοσθένης

Δόγκας, Θάνος Ματόπουλος και

Μαρία Σίνα, δήλωσαν «παρών». 

Eκμίσθωση ακινήτου

στην “Ευρυάλη” 

Το δημοτικό ακίνητο, βρίσκεται στην

περιοχή “Ευρυάλη” (Κάτω Βούλα),

στην πλατεία Γεωργακοπούλου (κάτω

από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο,στην-

παραλιακή), στη Βούλα, και αποτελεί-

ται από μια αίθουσα διαμορφωμένη

συνολικού εμβαδού 23,50 τμ., Όπως-

σημειώνεται  εκμισθώνεται  ως επιχεί-

ρηση μαζικής εστίασης πλήρους

γεύματος.

Η δημοπρασία φανερή και προφορική

θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα

15.00, στο Δημοτικό κατάστημα Βού-

λας, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18)

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορί-

ζεται έξι  έτη, δεν εμπίπτει στις εμπο-

ρικές μισθώσεις.  

Κατώτατο όριο προσφοράς (μισθώμα-

τος) ορίζεται το ποσόν των

26.400,00€.

Εκμίσθωση χώρου 10τμ

στο μόλο στο “ΕΝ ΠΛΩ”

Ο προς εκμίσθωση δημοτικός χώρος

10τμ βρίσκεται στο μόλο μπροστά από

το “ΕΝ ΠΛΩ”, στη Βουλιαγμένη.

Η δημοπρασία φανερή και προφορική

θα διεξαχθεί την 24/5/2016, ώρα 13.00

στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας,

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή αρ. 18) ενώπιον

της αρμόδιας Επιτροπής.

Διάρκεια μίσθωσης δύο  έτη. 

Αναβάθμιση της εικόνας των περιπτέρων του Δήμου

3Β αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, και παράλ-

ληλα την ψήφιση Κανονισμού Κειτουργίας τους.

Ο κανονισμός προβλέπει το μέγεθος, τη μορφή και

τις θέσεις των περιπτέρων, εντός των ορίων του

Δήμου  και θεσπίζει προϋποθέσεις, προδιαγραφές και

κανόνες, για την κατασκευή τους και τη χρήση των

κοινόχρηστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί ή πα-

ραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της

λειτουργίας τους. Σκοπός του Κανονισμού, η βελ-

τίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας

των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και η ασφάλεια

και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρη-

στους χώρους.

Στο Δήμο 3Β είναι καθορισμένες συνολικά 23 θέσεις

περιπτέρων από τις οποίες οι 12 είναι στη Βούλα, οι

7 στη Βάρη και οι 4 στο Βουλιαγμένη. 

Με το νέο κανονισμό, αρκετές θέσεις θα μετατοπι-

στούν για να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του

νόμου, και η κατασκευή του κουβουκλίου, θα είναι

ομοιόμορφη.

Το σύνολο δε των περιπτέρων, πρέπει να έχουν

εναρμονιστεί με τον κανονισμό μέσα σε ένα χρόνο.

σ.σ: Ισως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για καινούρ-

για “κοστούμια” στα περίπτερα με την κρίση που μα-

στίζει τη χώρα και τους πολίτες.

Αννα Μπουζιάνη

Eκμισθώσεις Δημοτικών Ακινήτων στο Δήμο 3Β

Ενιαίος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
για τα περίπτερα στα 3Β
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Εκδηλώσεις για τον

“Εφιάλτη της κλιματικής

αλλαγής”

Με αφορμή τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες για την

κλιματικλη αλλαγή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

το ΠΑΚΟΕ,σε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας

(ΟΠΑΝΔΑ), το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, την ΟΙ-

ΚΟΕΝ, το ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, το Ε.Π.Υ.ΔΙ., οργανώνουν  

διήμερες εκδηλώσεις στην Πλατεία Κλαυθμώνος

21-22/5, 28-29/5 και 05-06/6, από τις 10 το πρωί

μέχρι τις 10 το βράδυ, για να ενημερωθείτε να δια-

μαρτυρηθείτε και να συμπράξετε, στα δρώμενα για

τον εφιάλτη της κλιματικής αλλαγής που ταλανίζει

τους λαούς του Πλανήτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ώρα 10:00 :Έναρξη των εκδηλώσεων και

χαιρετισμοί από τους

Προέδρους των οργανώσεων που συμμετέχουν.

Ώρα 10:30: Χαιρετισμός εκπροσώπου της

Κυβέρνησης, των κομμάτων και άλλων φορέων.

Ώρα 11:10: Παρουσίαση των πέντε περιπτέρων

στους μικρούς και μεγάλους φίλους της …γης.

Περίπτερο 1: Έκθεση φωτογραφίας από την

Ιστορία της ΕΥΔΑΠ

Περίπτερο 2: Γραμματεία εκδηλώσεων και έκθεση

φωτογραφίας από την ιστορία του ΠΑΚΟΕ με

πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του

Περίπτερο 3: Φυτικά παρτέρια για να φυτεύσουν

διάφορα φυτά οι μικροί μας φίλοι.

Περίπτερο 4: Εργαστήριο αναλύσεων για μικρόβια

σε νερά (θαλάσσιο, πόσιμο κ.λ.π.) ώστε οι μικροί

και μεγάλοι φίλοι να μάθουν την διαδικασία των

αναλύσεων.

Περίπτερο 5: Δρώμενα για παιδιά κατασκευές

παιχνίδι και προβληματισμοί για την

καθημερινότητα των μικρών μας φίλων.

Το ωράριο λειτουργίας των περιπτέρων θα είναι

10:00-14:00 και

17:00-22:00.

Ώρα 12:00-14:00 : Συζήτηση και προβληματισμός

για την διαχείριση του νερού σε συνεργασία με

ειδικούς επιστήμονες.

Ώρα 20:00-22:00 : Χορευτικό Κρητικό συγκρότημα

«Οι Κρήτες».

Γ
ια την όχληση του σκάφους

που “ελλιμενίζεται” μόνιμα στο

Καβούρι έκαναν ερώτημα στο

δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 3Β,

τη Δευτέρα 16 Μαΐου, ο Θάνος Μα-

τόπουλος και ο Δημοσθένης Δόγ-

κας.

Αυτό προέκυψε από παράπονα κα-

τοίκων της περιοχής του Καβουρίου,

που έχουν την οδυνηρή εμπειρία από

την περυσινή χρονιά που δεν μπο-

ρούσαν να κοιμηθούν από το θόρυβο

των μηχανών, ιδιαίτερα με τους νο-

τιάδες.

Για το θέμα αυτό ο Δημήτρης Κιού-

κης είχε διαφορετική άποψη.  Δή-

λωσε ότι είναι ένα σκάφος που δεν
ενοχλεί και δεν ρυπαίνει, αλλά
ακόμα κι αν λίγο ενοχλεί, ο ιδιοκτή-
της του το “εξαργυρώνει” με δωρεές
στην πόλη!
Ο δήμαρχος δήλωσε ότι ασχολήθηκε

με το θέμα, αλλά με το Νέο Κανονι-

σμό Λιμένων που συντάχθηκε από

την Περιφέρεια, στην περιοχή του

Καβουρίου δεν απαγορεύεται το αγ-

κυροβόλιο!

Τ
ην ανησυχία τους για τα 124

στρέμματα εξέφρασαν οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι, Δημοσθέ-

νης Δόγκας και Θάνος Ματόπουλος,

γιατί στο Κτηματολόγιο στα 124

στρέμματα που βρίσκονται στο Πα-

νόραμα της Βούλας, καταγράφονται

στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησίες

από κατοίκους. 

Τα 124 στρέμματα έχουν χαρακτηρι-

στεί δασικά, με τελεσίδικες αποφά-

σεις του Συμβουλίου της

Επικρατείας, απάντησε ο δήμαρχος

και ότι ο Δήμος κατέθεσε όλες τις

αποφάσεις του ΣτΕ στο Κτηματολό-

γιο. 

Αλλά το Κτηματολόγιο δεν ασχολεί-

ται με το χαρακτήρα των οικοπέδων,

αλλά με το ιδιοκτησιακό. Ήδη έχουν

δηλώσει τίτλους 169 ιδιοκτήτες προ-

ερχόμενοι από το Συνεταιρισμό Κα-

στελορίζιων, που είναι πράγματι

ιδιοκτήτες αφού τα αγόρασαν από

“αετονύχηδες μεσίτες και όχι μόνο). 

Ο δήμαρχος, δήλωσε, ότι ίσως είναι

η ώρα να ανοίξουμε πλέον το θέμα

και για το ιδιοκτησιακό.

Π
ρόταση έφερε ο δήμαρχος

να επιβληθεί πρόστιμο 5.000

ευρώ στο κέντρο που ετοιμά-

ζεται να ανοίξει απέναντι από το

Ασκληπιείο Νοσοκομείο Bούλας, για

το πανό, που ανάρτησε ανακοινώ-

νοντας το άνοιγμα του καταστήμα-

τος και τον αοιδό που θα μας

...διασκεδάζει

Ο δημ. σύμβουλος Θ. Ματόπουλος

πρότεινε “χάριν ισονομίας” να μην

μπει πρόστιμο 5.000 αλλά τα πρό-

στιμα που συνήθως μπαίνουν και στα

άλλα καταστήματα για τις ταμπέλες

(γύρω στα 500 ευρώ).

Τέλος το δημοτικό συμβούλιο απο-

φάσισε πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Φ
αίνεται, τελικά, ότι τα Πηγα-

δάκια θα αποκτήσουν πλα-

τεία, αφού το όριο

Οικοδομικό Τετράγωνο 303  αποδό-

θηκε σε κοινή χρήση από τους ιδιο-

κτήτες. Ετσι απελευθερώνεται και

μπορεί ο δήμος να προχωρήσει.

Ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβού-

λιο η Μελέτη Ομβρίων για τις οδούς

Παναγούλη, Αθηνάς, Ερμού, Πάνος

στη Βουλιαγμένη, προκειμένου να

διευθετηθεί το θέμα των πλημμυρι-

κών φαινομένων με κάθε βροχή στην

περιοχή.

Μεμβράνες ειδικές σε όλες τις τζα-

μαρίες των σχολείων του δήμου

αποφάσισε να τοποθετήσει ο δήμος

προκειμένου να είναι ασφαλείς και

να μην υπάρχει ο κίνδυνος τραυμα-

τισμού σε περίπτωση που σπάσει ένα

τζάμι.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β

Η ΠΑΛΛΗΝΗ ΨΕΚΑΖΕΙ

Για τους ψεκασμούς στις εστίες

των κουνουπιών αναφέρθηκαν δη-

μοτικοί σύμβουλοι, στη συνεδρίαση

της 17/5/16 στα 3Β, επισημαίνοντας

ότι ο Δήμος πρέπει να ψεκάσει τις

αστικές περιοχές.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι ήδη βρί-

σκεται στη β’ φάση η υλοποίηση ψε-

κασμών από την Περιφέρεια, ενώ ο

Δήμος δεν υποχρεούται να ψεκά-

σει. Ακόμη κι αν το αποφασίσει ο

Δήμος, δεν θα εγκριθεί το κονδύλι

ο επίτροπος.

Επαναλαμβάνουμε, ότι η Περιφέ-

ρεια είναι υπεύθυνη για τις περια-

στικές περιοχές. Για τις αστικές

περιοχές είναι υπεύθυνοι οι Δήμοι.

Πρόσφατο παράδειγμα ο Δήμος

Παλλήνης, που προχωράει στη 2η

φάση και σημειώνει: «Μετά την
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
ψεκασμών φρεατίων για την κατα-
πολέμηση των κουνουπιών (προ-
νυμφοκτόνο στάδιο), κατά τους
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, συνεχί-

ζεται η δεύτερη φάση ψεκασμών
(από τις έξι συνολικά).
Στόχος είναι η αντιμετώπιση των
αυξημένων πληθυσμών κουνουπιών
και η διαφύλαξη της Δημόσιας
Υγείας από νοσήματα που μεταδί-
δουν τα κουνούπια.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του
Δήμου Παλλήνης που παρατηρούν
στάσιμα ύδατα - που αποτελούν
εστίες πολλαπλασιασμού των κου-
νουπιών - να ειδοποιούν είτε ηλε-
κτρονικά στο email του Δήμου:
press@pallini.gr, είτε τηλεφωνικά
στο 210 6604719.
Οι ψεκασμοί γίνονται και στις τρεις
δημοτικές ενότητες του Δήμου
Παλλήνης.
Να σημειωθεί ότι η δράση του
Δήμου Παλλήνης γίνεται προσθε-
τικά με τις δράσεις της Περιφέρειας
Αττικής».

σ.σ. Άρα κύριε δήμαρχε, είναι

θέμα προτεραιοτήτων. Και προχ-

θές στο Δ.Σ.σκοτώνατε κουνούπια

με τα χέρια...
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«Σα θέλεις,  άγουρε να ΄ρθείς καλλιά

καιρό δε βρίσκεις,/

Ωσάν τσι πρώτες του Μαγιού, σαν τσ΄

ύστατες τ΄Απρίλη /

οπού ΄ναι  οι ποταμοί στεγνοί, τα ρυάκια

σουρωμένα» 

Κρητικό

Μάιος, πέμπτος μήνας του δωδεκάμηνου

Γρηγοριανού   ημερολογίου  και   τρίτος

του δεκάμηνου Ρωμαϊκού.

Το όνομα  του είναι συμβολικό και είναι

παρμένο  από τη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια

( Maja). Την  θεότητα της γονιμότητας της

βλάστησης  και του οργίου της φύσης. 

Στη Ρώμη την Μάγια  την τιμούσαν με λα-

τρείες κατά την Πρωτομαγιά. Στο δε γιορ-

ταστικό πρόγραμμα, οι θυσίες των

χοιριδίων ήταν στο πρώτο πλάνο.

Αργότερα στην Ελλάδα,  τη Μάγια την

ταύτισαν με την Μαία. Συμβολικά δε  με

την μάνα και την τροφό. Ακόμη με  τη  μία

από πιο όμορφες ατλαντίδες, αλλά και

μητέρα του θεού Ερμή. Του Ερμή του

τριαδικού,  του Τρισμέγιστου της σοφίας,

της φιλοσοφικής θεώρησης του Ερμητι-

σμού που αναπτύχθηκε και δοξάστηκε

στην Αίγυπτο. 

Αν  ακόμη ανοίξομε τον Πλούταρχο, θα

μάθομε   ότι  η λέξη  ‘’Μάιος’’ έλκεται εξε-

λικτικά  από το λατινικό  Major  και μάλι-

στα   ως βαθμός  του λατινικού επιθέτου

magnus, το οποίο   εν συνεχεία  ανεβαίνει

στο maximus. 

Σε αρχαιότερο πάλι τύπο, το  ‘’maja’’

αναφέρεται να έχει  τη θέση τού  θηλυ-

κού στο magnus   και έτσι λοιπόν δένεται

ο Μάιος με τη Μαγια  και την  Μαία και

κοντά τους ο Ερμής o Major  ή αλλιώς  ο

Τρισμέγιστος.

Στο αρχαίο αττικό ημερολόγιο, ο Μάιος

έπαιζε ανάμεσα στον Μουνυχιώνα  μήνα

και τον Θαργηλιώνα. Οι μήνες του αττι-

κού ημερολογίου ήταν “σεληνιακοί” και ο

καθένας τους  άρχιζε  με τη φάση της

νέας σελήνης. Ετσι ο Μουνυχίων μήνας

άρχιζε περίπου από τα μέσα του Απριλίου

(15/4-14/5).  Οι αρχές  του δικού μας

Μαΐου, στην αρχαία Αθήνα ταυτίζονταν

με την 19η  ημέρα του   Μουνυχιώνα.  

Ο  Μουνυχίων έχει  ρίζα γραμματική στη

λέξη “Μουνυχία”. Μουνυχία δε είναι η

χερσόνησος του Πειραιά, που ως γεω-

γραφική θέση καλύπτεται από τη σημε-

ρινή  Καστέλλα. 

Εκεί λοιπόν  στη Μουνυχία είχε το ιερό

της  η θεά  Άρτεμις. Και στις 16  του Μου-

νυχιώνα  γίνονταν τα  “Μουνύχια”, δη-

λαδή   λατρείες γιορταστικές  προς τιμήν

της θεάς Αρτέμιδος. 

Τις ανάλογες μέρες του Μαΐου, στην  αρ-

χαία Ολυμπία είχαμε τις γιορτές των

“Ολυμπίων”, όπου αυτά τα “Ολύμπια” ήταν

ημέρες αφιέρωσης  στον Δία τον Ολύμ-

πιο. Λέγεται μάλιστα ότι από τα χρήματα

των ημερών αυτών κατάφεραν  οι πρόγο-

νοί μας να χτίσουν εκεί και τον ναό του

Δία, του πρώτου και πατέρα των θεών. Ο

ναός αυτός  πρέπει να άρχισε να χτίζεται

επί  Πεισίστρατου τον  6 π.Χ.  αιώνα, είδε

δε αργότερα και μια πρόσθετη  ολοκλή-

ρωση του  από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα

Αδριανό. 

Από μια επιγραφή του 4ου π.Χ. αιώνα,

μαθαίνομε  ακόμη  και για τα  κέρδη σε

χρήμα που έφερναν οι γιορτές,  σε ύψος

και  προέλευση.  

Έτσι στα έσοδα αναλυτικά καταγράφον-

ται  κα τα κέρδη προερχόμενα από την

πώληση των δερμάτων των ζώων, που θυ-

σιάστηκαν ίσως και “φαγώθηκαν” σε γεύ-

ματα, κυρίως των ταύρων.

Στην αρχαία Αθήνα αυτό το μήνα άλλες

πάλι γιορτές.

Η ναυμαχία στη Σαλαμίνα με τους Πέρ-

σες, από τα στοιχεία τα ιστορικά που

έχομε, φαίνεται να  είχε γίνει χειμωνιά-

τικα και συγκεκριμένα κατά τον μήνα

Βοηδρομιώνα,   δηλαδή  περίπου ένα

επτάμηνο πριν από τον Μάη. Επειδή

όμως καταχείμωνο η θάλασσα είναι

αγριεμένη και δεν προσφερόταν για

ναυταθλητικούς αγώνες,  οι  γιορτές οι

επετειακές για τη νίκη εκείνη, μετακινή-

θηκαν προς τον Μάιο.     

Στις 21 ακόμη του Μαΐου  και ημέρες

αρχής  του   μήνα Θαργηλιώνος, οι Αθη-

ναίοι σε προϊστορικά  χρόνια, με αιματη-

ρές  θυσιαστικές εκδηλώσεις, έβγαιναν

στους δρόμους   και εξάγνιζαν  την πόλη

τους από κάθε κακό.   Για τον εξιλασμό

θυσίαζαν έναν νέο και μια νέα, επιλεγμέ-

νους για ασχήμια και αναπηρία,  ως από-

βλητους από την πόλη, και ως

εξιλαστήρια θύματα να σηκώσουν με το

θάνατό τους, όλα τα κακά, τις κακοτυχίες

και τις αρρώστιες των κατοίκων. Λέγεται

μάλιστα πως γι’ αυτό το σκοπό ολόκληρη

η πόλη τους κρατούσε έγκλειστους και

δέσμιους  με δικά της έξοδα και τους

έτρεφε, για τις γιορτές των Θαργηλίων!

Αυτά τα προς εξιλασμό θύματα εκα-

λούντο “Φαρμακοί” ή “Καθάρματα” εκ του

καθαίρω καθαρίζω.  Αυτά  ήταν τα “μιά-

σματα”, που με τον θυσιαστικό τους θά-

νατο έπαιρναν μαζί τους και όλα τα κακά

και τις αμαρτίες της πόλης. Και ως είναι

γνωστό σε μετέπειτα θρησκευτικές λα-

τρείες επάνω σ’ αυτό πολλά σενάρια στή-

θηκαν.

Ο λεξικογραφος Αρποκρατίων, μας μιλά

για την ιστορία του Φαρμακού. Αυτός

γράφει, τιμωρήθηκε απο τον Απόλλωνα,

γιατί του καταλογίστηκε ότι  είχε κλέψει

τα σπόνδεια, δηλαδή τις ιερές φιάλες για

λατρείες του θεού. Του καταλόγιστηκε

μεν η ενοχή και  οι άνθρωποι του Αχιλλέα

τον λιθοβόλησαν θανάσιμα,  αλλά που-

θενά δεν επιβεβαιώθηκε ότι αυτός όντως

ήταν ο κλέφτης.  Πάντως το όνομα του

μια  για πάντα βρωμίστηκε. Εγινε ο “Φαρ-

μακός” και  το αποδιοπομπαίο “Κάθαρμα”. 

Ο άνθρωπος και χθες και σήμερα και πάν-

τοτε, σκεφτόταν, σκέφτεται και θα σκέ-

φτεται αιτιοκρατικά, αναμοχλεύοντας με

βάση την αρχαϊκή σκέψη, και την απαλ-

λαγή από τις δικές του ευθύνες,  φορτώ-

νοντας συνεχώς τα πάντα σε τρίτους η

ακόμη και στον Δία. Τελικά φαίνεται πως

η κλονισμένη ισορροπία στον ανθρώπινο

κύκλο για να αποκατασταθεί  χρειάζεται

να χυθεί αίμα  όσο γίνεται και περισσό-

τερο. 

Στον Αισχύλο, ενός αθώου κοριτσιού  της

Ιφιγένειας, στον χριστιανισμό ενός υπέ-

ροχου αθώου  που δεν δίστασε να κηρύ-

ξει  την αγάπη. «Πολλά τα δεινά»

συμπληρώνει ο τραγικός  «και ουδέν αν-

θρώπου δεινότερον πέλει».

Αυτά όμως τα αιματηρά, των θυσιών μο-

ναχά κατά τα προϊστορικά χρόνια συνέ-

βαιναν στην Αθήνα ενώ αργότερα στα

“Θαργήλια” κατά τον ετήσιο καθαρμό, αρ-

κούσε  η επαφή και το άγγιγμα με κλαδιά

και φύλλα συκιάς, ενός  υποτιθέμενου

συμβολικά ενόχου, για να πάρει στην

πλάτη του τα κακά και να εξαγνίσει την

πόλη, και κατά το χριστιανικό «να  άρει»

τις αμαρτίες του κόσμου. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου   

Βοηθήματα

1) Λεξικό σούδα 

2) Αποστ Παύλος: προς Κορινθιους 4,13 

30 Π.Διαθήκη: Π αροιμ. 21 18

4) Στράβων  10,2.9.

5) Αριστοφανης: “Ιππής”, στ. 1133 ,  “Βάτραχοι”, στ.

733 

6  Α. Λεντάκης: “Η ιδέα του Φαρμακού”, Εκδ.  Δωρικός 

7)  “Μάιος”, αφιέρωμα “Επτα Ημερες”, Καθημερινή

2001.    

Ο Μάιος στη θέση του αττικού  

Μουνυχίωνα και Θαργηλίωνα  

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου στη

Βουλή, μετά από πρόσκληση βουλευτών Περιφέρειας Ατ-

τικής του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, με θέμα το νέο δασικό

νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση από την κυβέρ-

νηση. 

Η ενημέρωση των συμμετεχόντων στη σύσκεψη για όσα

προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο έγινε από τη συνεργά-

τιδα του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη

Τσιρώνη Δήμητρα Λυμπεροπούλου, η οποία παρουσίασε

την τελική μορφή του νομοσχεδίου για τους δασικούς χάρ-

τες που περιλαμβάνει και ρύθμιση για την οριοθέτηση των

οικισμών και την εξαίρεσή τους από τους δασικούς χάρτες. 

Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης τέθηκαν

πολλά ερωτήματα από τους παραβρισκόμενους σχετικά με

τη διαδικασία υλοποίησης των προβλεπόμενων από το νέο

νομοσχέδιο. Από όλους αποτιμήθηκε ότι το νομοσχέδιο κι-

νείται στην σωστή κατεύθυνση.

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία μη-

χανισμού για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα

γενιά αυθαιρέτων. Επίσης, μίλησε και για την ανάγκη οι

οριοθετήσεις των οικισμών να γίνουν με σύντομες διαδι-

κασίες. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές Περιφέρειας Ατ-

τικής Γιώργος Πάντζας, Πάνος Σκουρολιάκος, Γιάννης

Δέδες και Κων/νος Κατσίκης, από τον Δήμο Λαυρεωτικής

οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Αδάμης και Παναγιώτης Τσίκλος

και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταύρος Ιατρού, από τον Δήμο

Μαραθώνα ο Αντιδήμαρχος Αιμίλιος Ρεΐσογλου. Επίσης,

παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από Ενώσεις και Ομοσπονδίες

Συλλόγων της Ανατολικής Αττικής, καθώς και ειδικοί που

έχουν ασχοληθεί με θέματα που άπτονται του Εθνικού Δα-

σολογίου. 

Σύσκεψη στη Βουλή για το νέο δασικό νομοσχέδιο
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ΚΕΡΑΝΗΣ

Το κτήριο, που εδώ και δύο χρόνια «κάθεται» με τα μι-

σθώματα των 220.000 μηνιαίως(!)  να «πέφτουν»  έχει

επιφάνεια 42.300 τ.μ., είναι άμεσα λειτουργικό (σε 20

μέρες), μπορεί να εξυπηρετήσει 2.300 θέσεις εργασίας,

παιδικό σταθμό,  έχει 506 θέσεις στάθμευσης και για την

διαμόρφωσή του έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αναγκαίες

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές

της νομοθεσίας. Μάλιστα όπως αναφέρει η εταιρία δια-

σφαλίζει οικονομία ενέργειας έως και 30% σε σχέση με

ομοειδή κτήρια λόγω βιοκλιματικής κατασκευής, φωτο-

βολταϊκών κ.λπ. Έχει δε σε 4 ενότητες ανεξάρτητη λει-

τουργία, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί διαφορετικές

υπηρεσίες.

Κι όμως είναι κλειστό χρόνια, γιατί οι υπάλληλοι - δημο-

σίων Οργανισμών αρνούνται να πάνε!!! 

Γνωρίζετε, φίλοι αναγνώστες, καμμιά ιδιωτική εταιρεία

που δεν μετακόμισε γιατί διαφωνούν οι εργαζόμενοι σ’

αυτήν;;; 

Eurovision  «1944»!!

Το αποτέλεσμα του τελικού της Eurovision άναψε το φιτίλι

για νέες κόντρες στους κόλπους της “ενωμένης” Ευρώπης,

αλλά και μεταξύ της νικήτριας Ουκρανίας και Ρωσίας. Κι

αυτό γιατί το τραγούδι «1944» της νικήτριας Jamala ανα-

φέρεται στην απέλαση Τατάρων από τη χερσόνησο της

Κριμαίας εκείνο το έτος, με εντολή των Σοβιετικών.

Καλό είναι κανείς να γνωρίζει πως οι Τατάρικοι πληθυσμοί

διέθεσαν αρκετές δυνάμεις στο πλευρό των Ναζί κατά το

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και, από τις αρχές του 1942 η

χερσόνησος της Κριμαίας είχε περιέλθει στην κυριαρχία

του Ράιχ, με μεγάλο ποσοστό του ντόπιου πληθυσμού να

εκτελείται ή να αποστέλλεται στη Γερμανία σε στρατόπεδα

συγκέντρωσης για «κοινωφελή εργασία».

Οι Τάταροι όπως και οι ισλαμιστές της Βοσνίας και οι Κρο-

άτες στην πρώην Γιουγκοσλαβία και το Τουρκεστάν πολέ-

μησαν εθελοντικά με τα γερμανικά SS!!!

Άρα μόνο τυχαίο δεν είναι πως η Ουκρανία επέλεξε ένα

τέτοιο τραγούδι (και συγκεκριμένα για την Κριμαία) για το

διαγωνισμό της Eurovision.

Στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή  κουμάντο κάνουν οι νεο-

ναζί, με την στήριξη της Ε.Ε.  Τα εγκλήματα που διαπράτ-

τονται εναντίον των κομμουνιστών, αλλά και συνολικά του

λαού της Ανατολικής Ουκρανίας είναι πάμπολλα. Δολοφο-

νίες, απαγωγές, βιασμοί... Στο Ντονμπάς, έχει στηθεί ένο-

πλος αγώνας από μαχητές που πολεμούν την νεοναζιστική

λαίλαπα και αντιστέκονται στα σχέδια της Ε.Ε και του κα-

θεστώτος του Κιέβου.

Σε αυτό το τοπίο  μέρος των Τατάρων της Ουκρανίας, στέ-

κονται  στο πλευρό του νεοναζιστικού καθεστώτος και

στηρίζουν τα φασιστικά εγκλήματα. Χαρακτηριστικό  του

φαινομένου είναι πως τον Μάρτιο του 2014 «ο Δεξιός το-

μέας»  -ο επιχειρησιακός βραχίονας του νεοναζιστικού  κα-

θεστώτος,- κάλεσε όλες τις δυνάμεις των Τατάρων της

Ουκρανίας  να ενταχθούν στις παραστρατιωτικές οργανώ-

σεις και να πολεμήσουν για τα συμφέροντα της Δύσης,

ενώ η κυβέρνηση τούς  υποσχέθηκε πως θα τους δώσει την

δυνατότητα αυτονομίας.

Εμφύλιος, ο οποίος ξεκίνησε γύρω από το αίτημα της έν-

ταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέληξε

στα γνωστά και μη εξαιρετέα ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα

γεράκια να αβαντάρουν και να στηρίζουν μια κυβέρνηση

που αναδείχθηκε με τη στήριξη εθνικιστικών μορφωμάτων

και του ένοπλου κομματιού τους, του «Δεξιού Τομέα» (ένα

από τα ανδραγαθήματα του οποίου είναι και η πυρπόληση

του κτιρίου των συνδικάτων στην Οδησσό από τους νεο-

ναζί, που άφησαν πίσω τους 42 νεκρούς και εκατοντάδες

τραυματίες).

Κάπως έτσι η Ε.Ε προχωρά τους σχεδιασμούς της για έν-

ταξη της Ουκρανίας στην «Ευρωπαϊκή αγκαλιά», προβάλ-

λοντας τον αντισιοβιετισμό, τον αντικομουνισμό και την

φασιστική ιδεολογία. Πού βαδίζει η Ε.Ε.;;

Όταν η Ελλάδα τραγούδησε 

για την εισβολή στην Κύπρο...

Αντίστοιχα να θυμίσουμε, όταν η Ελλάδα, το 1976 τρα-

γούδησε  το μοιρολόι της μαυροφορεμένης Μαρίζας

Κωχ, “Παναγία μου – Παναγία μου”, προκάλεσε θύελλα

αντιδράσεων και τάραξε τα νερά της Γιουροβίζιον. Το

τραγούδι – επιλογή του Χατζιδάκι – μιλούσε για την

Τουρκική εισβολή και το δράμα του Κυπριακού λαού.

Οι διοργανωτές απέτρεψαν την τραγουδίστρια να βγει

να τραγουδήσει το κομμάτι ή αν το έκανε, να υπόγραφε

πρώτα ένα χαρτί που θα’ λεγε ότι αναλαμβάνει η ίδια την

ευθύνη, αφού κυκλοφορούσε η φήμη ότι Τούρκος ελεύ-

θερος σκοπευτής θα στόχευε την Κωχ την ώρα της εμ-

φάνισής της. Στην Τουρκική τηλεόραση, τη στιγμή του

Ελληνικού τραγουδιού, διακόπηκε η μετάδοση. Η EBU,

τιμώρησε την στάση της Τουρκίας τότε, απαγορεύοντας

της τη συμμετοχή έως το 1979, όπου και επέστρεψε, ενώ

παράλληλα έθεσε όρο να μην επιτρέπονται πολιτικά τρα-

γούδια στο διαγωνισμό.

Αλλά προφανώς, το μέτρο δεν ισχύει για όλους, αφού

το τραγούδι της Κριμαίας είναι καθαρά πολιτικό με σκο-

ταδιστικά μηνύματα που προοιωνίζουν μαύρες εποχές...     

Βλέπετε, η Eurovision,  αποτελεί ένα μαζικό κερδοσκο-

πικό μουσικό θέαμα  και παρακολουθείται από εκατομμύ-

ρια πληθυσμού, ενώ τα τραγούδια που συμμετέχουν, σε

λίγες μέρες θα κατακλύσουν τα ραδιόφωνα, θα γίνουν

αφιερώματα κ.λπ.....
LUBEN.TV / imerodromos.gr

“H Eλλάδα βυθίζεται...

«Ο τελευταίος γύρος λιτότητας είναι μία τρέλα. Η Ελ-
λάδα σταθερά βυθίζεται σε μία οικονομική μαύρη τρύπα.
Σχεδόν ο καθένας μπορεί να συμφωνήσει ότι το τελευ-
ταίο πράγμα που χρειάζεται μία οικονομία σε αυτή την
κατάσταση είναι περισσότερες αυξήσεις φόρων και πε-
ρικοπές δαπανών.
Ομως, η Ελλάδα χρειάζεται να πληρώσει 5 δισ. ευρώ τον
Ιούνιο και άλλα τόσα τον Ιούλιο. Δεν έχει τα χρήματα,
οπότε δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ζητήσει νέα διά-
σωση και να δεχθεί τους όρους που της επιβάλλονται.
Ακόμη κι έτσι, ο τελευταίος γύρος μέτρων που πέρασε
το ελληνικό κοινοβούλιο είναι απερίσκεπτος και βλακώ-
δης», γράφει ο αρθρογράφος, Μάθιου Λιν, στην εφημε-

ριιδα “The Telegraph”, 9.5.16

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ο μεγιστάνας, μηχανικός αεροδιαστημικής, μη-

χανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας, επενδυτής, δι-

σεκατομμυριούχος και οραματιστής Έλον Μασκ, σε

συνέντευξή του, ανέφερε ότι πρόκειται να κατα-

σκευάσει με επιστημονικό κλιμάκιο, ένα υπερηχητικό

τρένο το οποίο θα κινείται με ηλιακή ενέργεια και θα

καλύπτει αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων, σε

λίγα μόνο λεπτά της ώρας!

Αυτό το τρένο το ονόμασε Ηyperloοp και θα κι-

νείται στο έδαφος σε σύστημα εσωτερικών αγωγών

μέσα σε κενό αέρος! Το τρένο θα αποτελείται από

βαγόνια (κάψουλες) και θα χωρούν 4 έως 6 άτομα.

Οι επιβάτες θα αισθάνονται ότι ταξιδεύουν μέσα

σε αεροσκάφος και όχι σε τρενάκι του τρόμου σε κά-

ποιο λούνα παρκ!

Μ’ αυτό το υπερσύγχρονο τρένο, ο Μασκ, θέλει

να συνδέσει το Λος Άντζελες με το Σαν Φραντζίσκο

που έχουν απόσταση 610 χιλιόμετρα. 

Το Ηyperloοp θα κινείται με ταχύτητα που θα ξε-

περνά τα 1200 χιλιόμετρα την ώρα και έτσι οι δύο

πόλεις θα συνδέονται σε 30 λεπτά της ώρας! Το

τρένο, εκτός από ανθρώπους, θα μπορεί να μεταφέ-

ρει φορτία, αλλά και αυτοκίνητα. Ο Μασκ υπολόγισε

το κόστος της κατασκευής τού τρένου σε έξι δισε-

κατομμύρια δολάρια, ενώ το κόστος του εισιτηρίου

ενός επιβάτη θα κυμανθεί γύρω στα 20 δολάρια.

Το ταξίδι θα είναι άνετο και χωρίς ταλαιπωρία,

γιατί οι επιβάτες δεν θα περιμένουν στις στάσεις,

αφού κάθε 30 δευτερόλεπτα περνάει άλλο τρένο.

Οι αποστάσεις που καλύπτει το τρένο θα είναι

μέχρι 1500 χιλιόμετρα. 

Ο Μασκ θα ασχοληθεί ο ίδιος με τη δημιουργία

ενός πρωτότυπου μοντέλου του τρένου το οποίο θα

παρουσιάσει μετά από 4 χρόνια.

Ετοιμάστε λοιπόν τις βαλίτσες σας, όσοι είστε

επίδοξοι επιβάτες - ταξιδευτές και καλό ταξίδι!

Δεν μπορούμε όμως να μην αναφέρουμε ότι η

ονομασία του τρένου Ηyperloοp είναι ελληνικής προ-

έλευσης και σημαίνει Ηper = υπέρ και loοp = φως.

Δηλαδή το έντονο φως ή το αργυρό φως!

Οι πρόγονοί μας οι Πελασγοί – Μινύες, είχαν κα-

τασκευάσει την Αργώ, το όνομα της οποίας σημαίνει

«ασημένιο φως». Δηλαδή ο Μασκ αντιγράφει το

πρώτο πολιτισμό της ανθρωπότητας, ο οποίος τυγ-

χάνει να είναι ...ελληνικός!

H Αργώ δεν ήταν απλώς ένα πλοίο με κουπιά και

πανιά, αλλά ένα υπερσύγχρονο διαστημικό σκάφος

που ταξίδευε με ανεπτυγμένη τεχνολογία, που μόνο

οι Μινύες αργοναύτες γνώριζαν. Διέσχιζε δε τις απο-

στάσεις του πλανήτη μέσα από δίαυλο. Αυτό το γε-

γονός αποτυπώνεται στον πίνακα του ζωγράφου

Δούρι (480 – 470 π.Χ.), που βρίσκεται στο Βατικανό

και εικονίζει τον Ιάσονα να βγαίνει από το στόμα

ενός δράκοντα με τη βοήθεια της Αθηνάς - σύμβολο

της ανθρώπινης σοφίας - για να πάει στην Κολχίδα

να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας!

Η ερμηνεία είναι φανερή για όσους μπορούν να

δουν την πραγματικότητα.

Παρ’ όλα αυτά ο Μασκ, βάζει σε δεύτερη προτε-

ραιότητα το Ηyperloup, γιατί θέλει να ασχοληθεί με

την κατασκευή ενός επαναστατικού διαστημικού

σκάφους. 

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Aργώ και Ηyperloop (το χθες και το σήμερα)
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O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

υποδέχτηκε για πρώτη φορά το XTERRA

Greece Championship.  Μια διοργάνωση

που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με

τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και

Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου και

την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Τριάθλου.  

Ο χώρος εκκίνησης, τερματισμού και οι δια-

δρομές του αγώνα στους δασικούς δρό-

μους και μονοπάτια της πόλης με τις

πανοραμικές εικόνες του Σαρωνικού Κόλ-

που, εντυπωσίασαν από την πρώτη στιγμή

τους αθλητές και όλοι ανυπομονούσαν να

ζήσουν την αξέχαστη εμπειρία μιας διοργά-

νωσης υψηλού επιπέδου που σπάνια βλέ-

πουμε στη χώρα μας.

Αθλητές από 23 χώρες του κόσμου, 25 κο-

ρυφαίοι επαγγελματίες αθλητές και αθλή-

τριες και οι περισσότεροι Έλληνες

τριαθλητές που έχουν πάρει ποτέ μέρος

στη διοργάνωση, βρέθηκαν το πρωί του

Σαββάτου 16.5 στη γραμμή εκκίνησης στην

ακτή Βουλιαγμένης. Στην ίδια τοποθεσία,

που το καλοκαίρι του 2004 είχε φιλοξενηθεί

το αγώνισμα του Ολυμπιακού τριάθλου.

Την Παρασκευή 06 Μαΐου πραγματοποι-

ήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου

των επαγγελματιών αθλητών, παρουσία του

Δημάρχου 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,

του Τechnical Director του XTERRA World

Tour David Νιcholas, και του Race Director

της XTERRA στην Ελλάδα Κων/νου Κου-

μάργιαλη.

Η συμμετοχή των αθλητών ξεπέρασε κάθε

προσδοκία, αγγίζοντας αριθμούς ρεκόρ για

τη διοργάνωση, η οποία μετά από τρία χρό-

νια διεξαγωγής της στη λίμνη Πλαστήρα

«μετακόμισε» στο Δήμο 3Β.

Το Σάββατο, ο Δήμαρχος, έδωσε την

έναρξη του αγώνα και εκατοντάδες αθλη-

τές έπεσαν στο νερό για το πρώτο άθλημα

της  κολύμβησης, 1500 μέτρων  και 750 μέ-

τρων αντίστοιχα.

Ακολούθησε η ορεινή ποδηλασία, για την

στροφή 15 χιλιομέτρων (μια στροφή για την

μικρή απόσταση και 2 στροφές για την με-

γάλη). 

Περισσότεροι από 150 εθελοντές υποστή-

ριξαν τον αγώνα σε συνεργασία με τις δυ-

νάμεις της Τροχαίας, της Δημοτικής

αστυνομίας και ανθρώπων του Δήμου, που

είχαν τοποθετηθεί κατάλληλα σε όλα τα ση-

μεία της διαδρομής. 

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με το τρέξιμο των

5 χιλομέτρων για την μικρή απόσταση και

των 10 χιλιομέτρων για την επίσημη από-

σταση του αγώνα. Η διαδρομή στο λόφο

πάνω από την Λίμνη Βουλιαγμένης, δυσκό-

λεψε τους αθλητές, δοκίμασε τις αντοχές

τους και ήταν αυτή που έκρινε το τελικό

αποτέλεσμα του αγώνα. 

Τα τελευταία 200 μέτρα του αγώνα πραγ-

ματοποιήθηκαν μέσα στην Πλαζ Βουλιαγμέ-

νης, πάνω στην αμμουδιά της, χαρίζοντας

μοναδικές εικόνες στους εκατοντάδες

λουόμενους που δεν σταμάτησαν να επευ-

φημούν και να χειροκροτούν τους αθλητές

που πλησίαζαν το τέρμα.

Στους άνδρες, πρώτος το νήμα έκοψε ο

Ισπανός Roger Serrano, αφήνοντας για ελά-

χιστα δευτερόλεπτα 2ο τον συμπατριώτη

του και τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή

του XTERRA, Ruben Ruzafa. Το βάθρο συμ-

πλήρωσε ο Γάλλος Brice Daubord, ο οποίος

τερμάτισε μόλις 20 δευτερόλεπτα πίσω από

τον Ruben Ruzafa. Ο νικητής του περυσινού

XTERRA Greece Championship, Kris Cod-

dens, κατέλαβε την 6η θέση.

Στις γυναίκες, με ένα σπριντ στα τελευταία

μέτρα, το νήμα έκοψε η Τσέχα Helena Er-

benova, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2015,

αφήνοντας δεύτερη τη Brigitta Poor από την

Ουγγαρία και τρίτη την Ελβετή Ladina Buss.

Από Ελληνικής πλευράς, την καλύτερη εμ-

φάνιση στους άνδρες είχε ο Σταμάτης

Ρώμας κερδίζοντας και τον τίτλο του Πρω-

ταθλητή Ελλάδος και στις γυναίκες η Νάν-

τια Συντζανάκη κατακτώντας όχι μόνο τον

τίτλο της Πρωταθλήτριας Ελλάδος, αλλά

και την πέμπτη θέση Γενικής στις γυναίκες.

Μετά το πέρας του αγώνα οι αθλητές ανέ-

κτησαν τις δυνατότητές τους, με απολαυ-

στικό γεύμα ζυμαρικών, σουβλάκι και

αναψυκτικών,  αλλά και μασάζ για χαλά-

ρωση...

Η ημέρα έκλεισε με τις επίσημες απονομές

και το καθιερωμένο After Race Party by Red

Bull, το βράδυ του Σαββάτου στις εγκατα-

στάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμέ-

νης. 

Ο Δήμαρχος δήλωσε απόλυτα ικανοποιημέ-

νος  από την επιτυχία της διοργάνωσης, συ-

νεχάρη προσωπικά όλους τους αθλητές και

συντελεστές του αγώνα και έδωσε ραντε-

βού με όλους για το 2017.

XTERRA Greece Championship 2016 στα 3Β

Ψηφίστηκε ως η κορυφαία γελοιογραφία όλων των εποχών! Προσέξτε την ερώτηση και

την απάντηση του καθενός. Η κάθε απάντηση περιέχει και μία λέξη από την ερώτηση.
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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 . . .

Δεν είναι πολύς καιρός (Φεβρουάριος του 2016, που

αναδείξαμε το θέμα της ρύπανσης στο τέρμα του

τραμ στη Βούλα, από την ΤΡΕΝΟΣΕ. 

Συγκεκριμένα, στο τέρμα του τραμ στη Βούλα, δίπλα

από το γραφείο της ΤΡΕΝΟΣΕ ξεχειλίζει βόθρος με

λήματα! 

Η εικόνα τραγική και η μυρωδιά στη είσοδο της πόλης

της Βούλας ανυπόφορη!

Βρώμικα νερά, χαρτιά τουαλέτας και δυσοσμία απί-

στευτη και η “φαιοκαφέ” ουσία απλωμένη στα πλακά-

κια, βγαλμένα από το φρεάτιο που βρίσκεται εκεί.

Μην πάει ο νους ότι κάποιοι πάνε εκεί και βρωμίζουν.

Είναι ξεκάθαρο ότι βγαίνουν από το καπάκι. 

Δεν έχει γίνει σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό; Δεν

έχει γίνει σωστή σύνδεση και υπερχειλίζει; Αυτό

είναι υποχρέωση του Δήμου να το διερευνήσει, 

Ο δήμαρχος που τον ρωτήσαμε δεν γνώριζε το θέμα.

Οι υπηρεσίες του Δήμου όμως ήταν ενημερωμένες.

Προφανώς δεν το θεώρησαν απαραίτητο να τον ενη-

μερώσουν!

Ενα είναι σίγουρο· ότι είναι η χειρότερη εικόνα για

το καλύτερο κομμάτι της Βούλας! Οτι οι περίοικοι δεν

τολμούν να ανοίξουν παράθυρο και οι περιαστικοί

κλείνουν στόμα και μύτη!

Λήματα στο τέρμα του Τραμ στη Βούλα

Είδηση: 17.5.16, 8.20μ.μ, Λονδίνο

Απόλυση νεαρής υπαλλήλου από χρηματιστηριακή

Εταιρεία γιατί έπειτα από 10 ώρες ορθοστασία (η δου-

λειά της ήταν στην υποδοχή των πελατών..) έβγαλε τα

ψηλά τακούνια και έβαλε ίσια, αυτό ήταν το έγκλημα

και για αυτό την έδιωξαν (λέτε να πήρε αποζημίωση;;)

…..και στις ΗΠΑ, σε μεγάλη Εταιρεία έτοιμου Φαγη-

τού, υποχρέωσαν το υπαλληλικό προσωπικό, να φο-

ράει “απορροφητικά βρακάκια…πάμπερς” γιατί τους

απαγόρευαν κατά τη διάρκεια της 10ωρου εργασίας

να πηγαίνουν στην τουαλέτα…!!!!! 

Κατά τα άλλα ΖΗΤΩ τα ανθρώπινα δικαιώματα και η

Δημοκρατία…

Νίκος Γεωργόπουλος  

Ακούω, ότι στα ηγετικά κλιμάκια της

Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι σκέ-

φτονται να ψηφίσουν ΝΑΙ, στην εκ-

χώρηση των «Κόκκινων Δανείων»

στα γνωστά funds! Όσο αφορά στα

δάνεια σπιτιών, μεσαίας αξίας, όπου

μέσα, μένουν (πρώην) νοικοκύρηδες

με τις οικογένειές τους, που κάνουν

αγώνα για να επιβιώσουν, όσοι σκέ-

φτονται στη «Νέα Δημοκρατία», να

ψηφίσουν ΝΑΙ, να το ξεχάσουν!!

Γιατί μετά, θα τους ξεχάσουμε και

εμείς (οριστικά πια), μαζί και την

Ν.Δ. (επίσης) και όταν αυτοί οι Βου-

λευτές, εμφανιστούν στις πόλεις

μας, οι πρώτοι που θα τους αποδο-

κιμάζουμε (για να το πω κομψά), θα

είμαστε εμείς, που τους ψηφί-

σαμε...

Αυτά, γιατί και η «εξυπηρέτηση»

των Τραπεζών, σε βάρος των ρημαγ-

μένων πολιτών, πρέπει κάποια

στιγμή, να έχει όρια και να τελει-

ώνει!! Ακούν εκεί, στην Ν.Δ. ;;;;;

Να ακούσουν προσεκτικά, τις ανάγ-

κες του κόσμου που υποφέρει και να

ψηφίσουν ανάλογα, γιατί αλλιώς, το

«μαύρισμα», που θα είναι σε ένα

χρόνο, από σήμερα ανηλεές, δεν θα

αφορά μόνο στην Κυβέρνηση, αλλά

και στην Αντιπολίτευση ...

Με εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Εικόνες ντροπής για 

πολιτισμένες κοινωνίες!!

Πεζοδρόμιο ALPHA BANK, Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Ένα καροτσάκι με τον ανάπηρο επάνω προσπαθεί

να ελιχθεί για να περάσει ανάμεσα από τα σταθμευ-

μένα στο πεζοδρόμιο αυτοκίνητα, Τζιπ-Μαούνες,

που είχαν κλείσει όλο τον χώρο.

Εικόνες ντροπής για πολιτισμένες κοινωνίες.

Δημοτική εξουσία ΒΒΒ

Περαστικός Δημότης

Εκχώρηση των «Κόκκινων Δανείων»!!

Δηλώσεις Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη

Ούτε γενίτσαροι...

Αγαπητή Εβδόμη, άνοιξα την τη-

λεόραση Πέμπτη 19.5 το από-

γευμα και έπεσα πάνω στη

Βουλή, την ώρα που μιλούσε ο

Κασιδιάρης. Το άφησα να

ακούσω, παρα το ότι όταν τους

βλέπω “βγάζω μπιμπίκια”. Μετά

από λίγα λεπτά άρχισα να τσιμ-

πιέμαι: Δεν ακούω καλά ή δεν

βλέπω καλά; Ολα αυτά που ήθελα

να ακούσω από την “αριστερά” τα

άκουγα από τη “Χρυσή Αυγή”.

Πίκρα, αγανάκτηση, θλίψη και

εμετική αηδία είναι τα αισθήματα

που ανεβαίνουν στο στόμα μου

ακούγοντας αυτά τα “ανθρωπά-

κια” του ΣΥΡΙΖΑ,να παραδίδουν

τη χώρα μας στο 4ο Ράιχ!

Η ιστορία μας έχει αναδείξει πολ-

λές φορές εφιάλτες.

Ετσι θα μείνουν στην ιστορία.

Ούτε γενίτσαροι...

Μία Ελληνίδα

7000 ΣΕΛΙΔΕΣ 

99 ΧΡΟΝΙΑ!!!
Περασαμε στην εποχη των μεγαλων ποσοτητων

Το πολυνομοσχεδιο που κατατεθηκε χθες βραδυ

εκτεινεται μαζι με τα συνοδευτικα του σε πανω

απο7000 σελιδες. Σημερα Πεμπτη μεσημερι αρχισε

η συζητηση του στη βουλη. Ειναι η δεν ειναι θριαμ-

βος της αστικης κοινοβουλευτικης δημοκρατιας που

διαθεται τετοιους βουλευτες; Βουλευτες που μπο-

ρουν να διαβασουν σε λιγοτερο απο 15 ωρες πανω

απο 7000 σελιδες! Που μπορουν να ενημερωθουν

και για ολα τα σχετικα αλλα νομοσχεδια και συμβα-

σεις στα οποια παραπεμπουν διαφορα αρθρα του

πολυνομοσχεδιου! Που μπορουν να σχηματισουν

γνωμη, που μπορουν να καταλαβουν τις μακροχρο-

νιες συνεπειες ενος νομοσχεδιου-μαμουθ και ετσι

ετοιμοι να παρουν μερος στη συζητηση και ψηφιση

του νομοσχεδιου!

Η αληθεια ειναι οτι πολλοι απο τους βουλευτες μας

πηραν μερος ξανα σε αναλογες διαδικασιες και

κατα την ψηφιση των δυο πρωτων μνημονιων και

επομενως μπορουν να αξιοποιησουν τη σχετικη

πειρα που αποκομισαν. Κανεις δεν ξεχναει την απι-

στευτη εικονα της βουλης κατα την ολονυκτια συ-

νεδριαση της 13-14/8/2015, οποτε υπουργοι και

βουλευτες κοιμοντουσαν πανω στα εδρανα, ενω

ψηφιζονταν αποφασεις για δισεκατομμυρια.

Το νεο υπερταμειο αποκρατικοποιησεων συγκροτει-

ται για 99 χρονια. Μεταβιβαζεται σε αυτο ολη η πε-

ριουσια του δημοσιου με λιγες εξαιρεσεις. Ποιος

εχει το δικαιωμα να παιρνει αποφασεις για 99 χρο-

νια; Τι θα πουλαει το ταμειο για 99 χρονια; Τα εγγο-

νια μας και τα δισεγγονα μας θα βρουν μια χωρα της

οποιας θα ειναι πουλημενη και η τελευταια της ακι-

νητη περιουσια και η τελευταια της υποδομη και η

τελευταια της πηγη πλουτου. 

*** Εχει τελος η κατηφορα; Εχει οριο η ξεφτιλα;

Λαέρτης Τανακίδης
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Εκδήλωση πραγματοποίησε

την Κυριακή 15 Μαΐου ο

Σύλλογος Ποντίων Λαυρίου

«ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ», τιμώντας

την Ημέρα Μνήμης της Γε-

νοκτονίας των Ποντίων.

Μετά την τέλεση της επι-

μνημόσυνης δέησης για τα

θύματα της γενοκτονίας, το

λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του

Συλλόγου  και Πρόεδρος

Νοτίου Ελλάδος και Νήσων

της Παμποντιακής Ομο-

σπονδίας Ελλάδος Γιώργος

Βαρυθυμιάδης, ο οποίος

απεύθυνε χαιρετισμό. 

Ακολούθησε χαιρετισμός

από τον Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Πέτρο

Φιλίππου, ο οποίος συνε-

χάρη τον Σύλλογο Ποντίων

Λαυρίου για τη συνεχή δρα-

στηριότητά του και τις άο-

κνες προσπάθειές του να

κρατήσει ζωντανή στο πέ-

ρασμα των χρόνων την πον-

τιακή παράδοση αλλά και

τις μνήμες τιμώντας τους

προγόνους του και την κα-

ταγωγή του τόσο στην πε-

ριοχή του Λαυρίου αλλά και

σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Χαιρετισμό απηύθυνε  και ο

Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δη-

μήτρης Λουκάς. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

με την ομιλία του Καθηγητή

Ιατρικής του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης και Προέδρου της Διε-

θνούς Συνομοσπονδίας

Ελλήνων του Πόντου Γιώρ-

γου Παρχαρίδη με θέμα «Η

Γενοκτονία των Ελλήνων

του Πόντου».

Σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο 14 Μαΐου στην Καμάριζα, όπου σή-

μερα στεγάζεται το Ορυκτολογικό Μεταλ-

λευτικό Μουσείο, που διαθέτει πλουσιότατο

υλικό από τα ευρήματα της περιοχής. 

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Λαυ-

ρεωτικής, η Τοπική Κοινότητα Αγίου Κων-

σταντίνου, το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» και η

Εταιρεία Ορυκτοφίλων, ως αφιέρωμα για τα

120 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των με-

ταλλωρύχων της Καμάριζας τον Απρίλιο του

1896. Οι ομιλίες ξεκίνησαν με τον Δρ. Ιστο-

ρίας Γιώργο Δερμάτη μιλώντσς για την

απεργία του 1896, που ήταν μια από τις πρώ-

τες απεργιακές κινητοποιήσεις στη χώρα

μας. Στη συνέχεια μίλησαν η εκπαιδευτικός

Φιλιώ Πέππα και ο Χρήστος Γούλας – μέλος

του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντί-

νου, ενώ ο κύκλος των ομιλιών ολοκληρώ-

θηκε με τον πρώην Δήμαρχο Λαυρεωτικής

Κων/νο Πόγκα, ο οποίος έκανε ξεχωριστή

ιστορική αναφορά και στην πολυήμερη απερ-

γία των μεταλλωρύχων το 1961. Ο Κ. Πόγ-

κας περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τις

κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου μέσα

σε ένα φορτισμένο πολιτικά κλίμα, τις

οποίες έζησε όντας και ο ίδιος απεργός. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Πέτρος Φι-

λίππου, ο οποίος τόνισε ότι η Περιφέρεια

Αττικής στηρίζει όλα εκείνα τα προγράμ-

ματα αλλά και τις δράσεις που αφορούν

στην ιστορική ανάδειξη της Αττικής,  ο Δή-

μαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος και

Πρόεδρος της Εταιρείας Ορυκτοφίλων Δη-

μήτρης Λουκάς, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

«Θορικός» Αντώνης Μακρυωνίτης, ο Πρό-

εδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου Συ-

ρίγος Βάλσαμος,

Eκδήλωση μνήμης για τη Γενοκτονία

των Ποντίων στο Λαύριο

120 χρόνια από τη μεγάλη απεργία 

των μεταλλωρύχων της Καμάριζας

Οι «Παλιάτσοι», της Εθνι-

κής Λυρικής Σκηνής,

ηρθαν στο Δήμο Παλλή-

νης, για μια εξαιρετικού

επιπέδου παράσταση που

ανέβασε τον πήχη των πο-

λιτιστικών δρώμενων στο

Δήμο.

Η εκδήλωση δόθηκε την

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα, ενταγμένη στο

πλαίσιο της Όπερας της

Βαλίτσας.

Οι εν λόγω παραγωγές τα-

ξιδεύουν σε διάφορους

χώρους με τους εξαιρετι-

κούς τραγουδιστές της

ΕΛΣ, ένα πιάνο αντί για

ορχήστρα και όλα της τα

σκηνικά... μέσα σε μια βα-

λίτσα.

Έτσι λοιπόν, από τη βαλί-

τσα, ξεπήδησαν οι «Πα-

λιάτσοι» σε μια εξαιρετικά

δομημένη παράσταση

τόσο τεχνικά όσο και καλ-

λιτεχνικά.

Άριες, ντουέτα, χορω-

διακά, αλλά και ένα ορχη-

στρικό ιντερμέδιο, που

παρουσιάζει την τραγική

ιστορία του επικεφαλής

ενός περιπλανώμενου θιά-

σου της κομέντια ντελ

άρτε, μετέφεραν στα τέλη

της δεκαετίας του 1860

στο χωριό Μοντάλτο της

Καλαβρία καθιστώντας

μας μάρτυρες της αιματο-

βαμμένης ερωτικής τους

ιστορίας.

Οι «Παλιάτσοι», της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής, στο Δήμο Παλλήνης
Το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και ο  Σύλλο-

γος Σαρακατσαναίων Διλόφου Βάρης “Ο

Άγιος Πέτρος” γιόρτασαν και πανηγύρισαν

προς τιμήν της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής,

στο ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται

μέσα στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης.

Την τελετή  πραγματοποίησε ο πάτερ Αν-

τώνιος, ιερέας του ναού των Εσοδίων της

Θεοτόκου Βάρης παρουσία του σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας και 3Β κ.

Παύλου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν

με την παρουσία τους, ο πρόεδρος των Παι-

δικών χωριών Ελλάδος, διευθυντής κ. Πα-

παδάκης, ο δήμαρχος των 3Β, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, οι  αντιδήμαρχοι Διονύσης

Γεωργουλόπουλος & Νανά Καραγιάν, η

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λυδία

Αργυροπούλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βα-

σίλης Παπαμιχαήλ, ο  Ν. Βάσης και  ο Κώ-

στας Σφέτσας που έχει υπηρετήσει το

Σύλλογο Σαρακατσαναίων με πολύ κόπο και

μεράκι καθώς και η πρόεδρος του τοπικού

κα Κουρεντζή.

Τα παιδιά, οι μαμάδες, οι  θείες και το προ-

σωπικό του παιδικού χωριού SOS Βάρης και

όλοι οι παρευρισκόμενοι κάθισαν στο τρα-

πέζι με πολλά μεζέδια, κοψίδια, διάφορα

φαγητά και πίτες από προσφορές των κα-

ταστημάτων Βάρης και Διλόφου και διασκέ-

δασαν  με μουσική, χορούς και τραγούδια

από τον dj Γιώργο Χατζή, που έρχεται κάθε

χρόνο αφιλοκερδώς στην εκδήλωση.

Ευχαριστούμε τις κυρίες του Συλλόγου Σα-

ρακατσαναίων που παρασκεύασαν και πρό-

σφεραν τις σαρακατσάνικες πίτες στα

σπίτια του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης.

Ο Σύλλογος έχει  ξεκινήσει την εκδήλωση

από το 1985 και τη συνεχίζει μέχρι σήμερα

και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίζεται

για πάντα.

Ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων

Οι Σαρακατσαναίοι τίμησαν την Παναγία

Ζωοδόχο Πηγή στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης
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Πρόκειται για ένα βιβλίο φιλοσοφικό και

πολιτικό, που αναφέρεται στα σύγχρονα

ρεύματα, αλλά και επίκαιρο και καταγγελ-

τικό, γιατί αναφέρεται στο «Σύγχρονο

Μεσαίωνα», που κατά τον συγγραφέα

κυριαρχεί τελευταία στον Πλανήτη και

επηρεάζει δραματικά και τη Χώρα μας.

Αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως αυτό το

πόνημα είναι το εύρος και η πυκνότητα

των νοημάτων του, που το καθιστά μονα-

δικό σαν ατζέντα και πανδέκτη του σύγ-

χρονου προβληματισμού. 

Eκδόσεις Σκαραβαίος

Σχήμα 17Χ25, σκληρό εξώφυλλο, 

640 σελ., τιμή 25 ευρώ

Χοντρική Παπάγου 6 Βούλα,

τηλ. 210 8959.004

“H Διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή”
παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Ράπτη

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυ-

ριακή 16.5.16, η παρουσίαση του βι-

βλίου του συγγρφέα και φιλόσοφου

Δημήτρη Ράπτη, “Η Διαλεκτική στη
Γνώση και τη Ζωή”, στην κατάμεστη

αίθουσα της “Ιωνίας” στη Βούλα.

Πάρα πολλοί φίλοι παρόντες, αλλά καί

“άσπονδοι” εχθροί, που αναγνώρισαν

τη βαθυστόχαστη πένα του. Και πολιτι-

κός κόσμος· βουλευτές νυν και τέως

της φιλελεύθερης παράταξης της

Ανατ. Αττικής: Γ. Βλάχος, Ν. Καντερές,

Γ. Μαρτίνου, Θ. Μπούρας, Απ. Σταύ-

ρου.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος των

3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Το βιβλίο προλόγισε ο αρχιτέκτων πο-

λεοδόμος και συγγραφέας Σταύρος

Τσέτσης, μίλησε ο εκδότης Κώστας

Βενετσάνος και έκλεισε με λόγια

ψυχής ο συγγραφέας Δημήτρης Ρά-

πτης.

Η όλη παρουσίαση εμπλουτίστηκε με

απαγγελίες ποιημάτων από την Έλσα

Αλαμανιώτη και  το σολιστικό κομμάτι

από το πρώτο μέρος του κονσέρτου για

πιάνο  του Έντβαρντ Γκριγκ, με την πια-

νίστα Χριστίνα Γκουντέλια.

H
δημιουργία ενός βιβλίου είναι ένα πολύ

σημαντικό γεγονός, ιδιαίτερα για τον

συγγραφέα, αλλά και για τον εκδότη,

σημειώνει ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ.  Ο πρώ-

τος το δημιουργεί και ο δεύτερος  το μορφο-

ποιεί.    Είναι δημιούργημά τους. 

...“Η διαλεκτική στη γνώση και τη ζωή”, πρό-

κειται για έναν πανδέκτη της φιλοσοφίας,

που κατά τη γνώμη μου επανατοποθετεί τη

φιλοσοφία στη σωστή της θέση μέσα στο επι-

στημονικό στερέωμα. 

Η φιλοσοφία, ως επιστατούσα επιστήμη, είναι

μητέρα πασών των επιστημών και ταυτό-

χρονα, θυγατέρα τους. Το απόφθεγμα δεν

χρειάζεται απόδειξη. Απλά μία διευκρίνιση

ίσως: Η επιστημονική περιέργεια και έρευνα

προϋποθέτει μία σύνθετη διανοητική διεργα-

σία - προσπάθειας ανίχνευσης της αλήθειας,

της φιλοσοφικής.

Το ιδιόμορφο τέταρτο κεφάλαιο της ηθικής

που το επιγράφει  “Σύγχρονος Μεσαίωνας” με

τα υποκεφάλαια κρίση αξιών, κρίση ηγεσίας,

κρίση βίας και οικονομική κρίση, είναι ένα

ηχηρό χαστούκι στο σύγχρονο πολιτισμό

που παραπαίει, όπου ο συγγραφέας τολμά να

εκφράσει ξεκάθαρα την αγωνία του για τη

διολίσθηση που όλοι διαπιστώνουμε, συνδυά-

ζοντας τη σοφία του στοχαστή με εκείνη του

έμπειρου πολιτικού. Αν και εκεί παρεκλείνει

από την αντικειμενικότητα του ψυχρού μελε-

τητή, -όπως το ομολογεί και ο ίδιος στο βι-

βλίο-, η ερμηνεία του συγκλονίζει, αφοπλίζει,

προβληματίζει και σίγουρα,  ξεβολεύει από

τον καναπέ της εφησύχασης τις συνειδήσεις

μας και μας καθίζει άγαρμπα στο σανίδι με τα

καρφιά, όπως του φακίρη. 

...Ο Αλμπέρ Καμύ  πρωτο-έδωσε με λογοτε-

χνικό τρόπο, σαν αγωνία κάθε σύγχρονου

διανοητή, που βλέπει πίσω από το μαύρο πα-

ραπέτασμα.

Ο Καμί είχε πει: “κληρονομώντας μία διε-
στραμμένη ιστορία, όπου ανακατεύονται πε-
θαμένοι θεοί, ξοφλημένες ιδεολογίες,
προδομένες επαναστάσεις και τρελαμένες
τεχνολογίες, όπου μέτριες ηγεσίες καταστρέ-
φουν τα πάντα και δεν πείθουν κανέναν, όπου
ο νους ταπεινώνεται… αυτή η γενιά οφείλει,
ξεκινώντας από τις αρνήσεις της, να αποκα-
ταστήσει έστω κάτι από την αξιοπρέπεια της
ζωής, ή ακόμη και του θανάτου”.
Έκλεισε την ομιλία του με την επισήμανση

του συγγραφέα προς τον αναγνώστη ότι: «σε

όλη τη διαδρομή, ο γράφων είναι απλά ο ξε-

ναγός. Ο ταξιδευτής είσαι εσύ και μόνο εσύ!».

Ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ, εξήγησε περιλη-

πτικά τη διττή κεντρική ιδέα του βιβλίου,

όπως σηματοδοτείται από τον τίτλο και

τον υπότιτλό του: “Η Διαλεκτική στη Γνώση και

τη Ζωή - Η Φιλοσοφία ως επιστατούσα επι-

στήμη”.

Από επιστημονική άποψη το βιβλίο είναι μια

γνωσιολογική μελέτη, που τεκμηριώνει ότι η φι-

λοσοφία είναι επιστήμη και, μάλιστα, η κυβερ-

νώσα το σύστημα των επιστημών.

«Αν δούμε το σύστημα των επιστημών σαν μια

επιχείρηση, η φιλοσοφία είναι το Think-tank της

επιχείρησης.

Αν το δούμε σαν ένα υπερωκεάνειο που ανοί-

γεται στους ωκεανούς της γνώσης, η φιλοσο-

φία είναι η Γέφυρα του πλοίου.

Αν το δούμε σαν χαρτοπαίγνιο, η φιλοσοφία

είναι ο παίκτης που μοιράζει χαρτιά στους υπό-

λοιπους.

Αν το δούμε σαν το νομικό σύστημα μιας

χώρας, που αποτελείται από πολλούς νόμους,

διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, η φιλο-

σοφία είναι το Σύνταγμα της χώρας, από το

οποίο παίρνουν νομιμοποίηση όλα τα άλλα νο-

μοθετήματα. 

Διαφορετικά, το επιστημονικό σύστημα θα είναι

ακέφαλο και ασυντόνιστο και θα μοιάζει με

Βαβέλ.

Με τον όρο διαλεκτική δεν αναφέρομαι στο διά-

λογο και τη συνομιλία μεταξύ των ανθρώπων ή

των επιστημών, αλλά στο Λόγο που συνέχει τα

ίδια τα πράγματα στη Φύση.

Οι δύο βασικές συνιστώσες του όντος, είναι η

ατομικότητά του και η οικουμενικότητά του.

...Αυτό το δίπολο της Φύσης εμφανίζεται στον

άνθρωπο σαν εγώ και εμείς, στη διανόηση σαν

ιδεαλισμός και υλισμός, στην πολιτική σαν φι-

λελευθερισμός και σοσιαλισμός και στην Τέχνη

σαν ρομαντισμός και ρεαλισμός.

Το «κλειδί» για το υγιώς σκέπτεσθαι (στη

γνώση) και για το ευ ζειν (στη ζωή) είναι ακρι-

βώς εν προκειμένω η μέθοδος που οδηγεί στο

σωστό μίγμα αυτών των δύο διαστάσεων (στη

σωστή συνισταμένη), δηλαδή η ικανότητα να

βρίσκει κανείς το «μέτρο» αυτής της δισυπό-

στατης δράσης του.
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«Χαῖρε τοῖς ἐλέγχουσί σε µᾶλλον ἤ τοῖς κολακεύουσιν· ὡς
δέ ἐχθρῶν χείρονας ἐκτρέπου τούς κολακεύοντας».

(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ, Βιβλίο 3, κεφ. 14, 18)

(= Να χαίρεσαι περισσότερο μ’ αυτούς που σε ελέγ-

χουν, παρά μ’ εκείνους, που σε κολακεύουν· και να

αποφεύγεις τους κόλακες, γιατί είναι χειρότεροι κι από

τους εχθρούς σου).

«Κράτης* τούς κόλακάς φησι συγκατανευσιφάγους».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ, Περί κολακείας, 16)

(= Ο Κράτης λέει τους κόλακες, ανθρώπους που λένε

συνεχώς ναι μόνο και μόνο για να φάνε).

«Μίσει τούς κολακεύοντας ὥσπερ τούς ἐξαπατῶντας·
ἀμφότεροι γάρ πιστευθέντες τούς πιστεύοντας ἀδι-
κοῦσι».

(Ισοκράτης, 436-338, Προς Δημόνικον, 30,1)

(=να μισείς τους κόλακες όπως τους απατεώνες· όταν

τους εμπιστευτεί κανείς και τους δύο αδικούν αυτούς

που τους εμπιστεύθηκαν).

«Θηρεύουσι τοῖς μέν κυσί τούς λαγωούς οἱ κυνηγοί,

τοῖς δέ ἐπαίνοις τούς ἀνοήτους οἱ κόλακες».
(Γνώμαι Πυθαγορείων, Γνώμη 79α, 1)

(= Οι κυνηγοί κυνηγάνε με τα σκυλιά τους λαγούς και

οι κόλακες με τους επαίνους τους ανόητους).

σχόλιο: Ο Πυθαγόρας θεωρεί τους κόλακες χειρότε-

ρους και από τους εχθρούς μας. Οι έντιμοι άνθρωποι

δεν κολακεύουν, αλλά τιμούν τους συνανθρώπους

τους για τις πραγματικές τους αρετές και τους κατα-

κρίνουν για τις κακίες τους. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς

το αντίθετο, ενώ ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να αισθά-

νεται πίκρα για τους γνωστούς και τους φίλους του,

που από ενδιαφέρον και αγάπη κατακρίνουν τις πρά-

ξεις τους, αλλά χαρά και ευγνωμοσύνη, στην πραγμα-

τικότητα τηρεί μία στάση μάλλον εχθρική. Η κολακεία

υποσκάπτει τα θεμέλια της κοινωνίας και προκαλεί σε

άτομα και λαούς μοιραίες απρόβλεπτες και αδιόρθω-

τες, μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Οι κόλακες παρου-

σιάζουν πάντα μία επίπλαστη εικόνα της ζωής και γι’

αυτό πρέπει να τους αγνοούμε και να τους προσπερ-

νάμε σαν να μην υπάρχουν. Είναι κοινωνικά παράσιτα,

που με δουλοπρέπεια επαινούν και εκθειάζουν έναν

άνθρωπο με ιδιοτελείς βλέψεις και σκοπούς. Επαινούν

ανύπαρκτες αρετές και αποσιωπούν τις υπαρκτές αδυ-

ναμίες. Χρειάζεται μεγάλη ψυχική αντοχή και θάρρος

για να αντέξει ο άνθρωπος στο «άπιστο θυμίαμα της
κολακείας», όπως λέει ο Α. Κάλβος, που τυφλώνει το

Νου, σκοτίζει το Λογικό και δημιουργεί την αίσθηση

μιας δύναμης που δεν υπάρχει.

Μετάφραση Κεφ. 59 

Γιατί θέλοντας να τακτοποιήσουμε τις δικές μας υπο-

θέσεις και την πρώτη φορά πολεμήσαμε, και τώρα φι-

λονικώντας μεταξύ μας προσπαθούμε να

συμβιβαστούμε, και αν ο καθένας μας δεν πετύχει να

εξασφαλίσει το δίκιο του, πάλι θα πολεμήσουμε.

Μετάφραση Κεφ. 60 

Κι όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι το συνέδριο δεν θα

διεξαχθεί μόνο για τα ιδιαίτερα συμφέροντα (κάθε

πόλης) αν έχουμε μυαλό / σύνεση, αλλά κατά την κρίση

μου και για τη σωτηρία ολόκληρης της Σικελίας, που

την επιβουλεύονται οι Αθηναίοι. Και πρέπει να πιστέ-

ψετε ότι, πολύ περισσότερο από τα λόγια μου σας εξα-

ναγκάζουν να συμφιλιωθείτε οι Αθηναίοι, που έχοντας

πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ανάμεσα στους Έλληνες,

παρακολουθούν τα σφάλματά μας. Βρίσκονται εδώ με

λίγα πλοία, και με το νόμιμο πρόσχημα της συμμαχίας

επιδιώκουν με ευπρεπή πρόφαση να ικανοποιήσουν τη

φυσική τους εχθρότητα (εναντίον μας) προς το συμφέ-

ρον τους. Αν εμείς συνεχίσουμε τον πόλεμο και τους

προσκαλέσουμε αυτούς (τους Αθηναίους), ανθρώπους

που παρουσιάζονται ένοπλοι και εναντίον εκείνων που

δεν τους προσκαλούν, και ενώ εμείς προξενούμε το

κακό αναμεταξύ μας, με δικές μας δαπάνες, αν διευκο-

λύνουμε εμείς οι ίδιοι την επέκταση της ηγεμονίας

τους, είναι φυσικό, όταν αυτοί μας αντιληφθούν εξαντ-

λημένους, να έρθουν με μεγαλύτερο στόλο και να προ-

σπαθήσουν όλα αυτά τα μέρη να τα υποτάξουν.

ΒΙΒΛΙΟ Δ’, Κεφ. 61 

Περιεχόμενο

Επειδή οι Αθηναίοι μάς επιβουλεύονται, πρέπει όχι

μόνο η μία πόλη με την άλλη να συμφιλιωθεί, αλλά και

ο κάθε πολίτης με τον άλλον και από κοινού να προ-

σπαθήσουμε να σώσουμε τη Σικελία. Η διχόνοια βλά-

πτει τη Σικελία. Κατά των Αθηναίων, οι οποίοι

μεταχειρίζονται την συγγένεια της φυλής ως αφορμή

για επέμβαση, μόνο η ομόνοια μπορεί να μας προστα-

τεύσει.

Λέξη /φράση - Αρμός: «τάχιστα δ' ἂν ἀπαλλαγὴ
αὐτοῦ γένοιτο, εἰ πρὸς ἀλλήλους ξυμβαῖμεν».

Διαχρονικές Αλήθειες - Επίκαιρες Ιδέες

«καὶ οὐ τοῖς ἄρχειν βουλομένοις μέμφομαι, ἀλλὰ
τοῖς ὑπακούειν ἑτοιμοτέροις οὖσιν: πέφυκε γὰρ τὸ
ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ εἴκοντος, φυ-
λάσσεσθαι δὲ τὸ ἐπιόν».
(= και δεν κατηγορώ εκείνους που θέλουν να άρχουν,

αλλά εκείνους που είναι υπερβολικά πρόθυμοι να υπο-

τάσσονται, υποκύπτουν σε άλλους, -χωρίς να προβά-

λουν αντίσταση-· γιατί είναι φυσικό ανέκαθεν στην

ανθρώπινη φύση να επιβάλει την εξουσία της σε αν-

θρώπους, που υποχωρούν, αλλά να αντιστέκεται σε αν-

θρώπους που έρχονται εναντίον της. (επιδρομείς,  ει-

σβολείς, κατακτητές).

Κείμενο - Μετάφραση Κεφ. 61

61: Καίτοι τῇ ἑαυτῶν ἑκάστους, εἰ σωφρονοῦμεν, χρὴ τὰ
μὴ προσήκοντα ἐπικτωμένους μᾶλλον ἢ τὰ ἑτοῖμα βλά-

πτοντας ξυμμάχους τε ἐπάγεσθαι καὶ τοὺς κινδύνους

προσλαμβάνειν, νομίσαι τε στάσιν μάλιστα φθείρειν τὰς

πόλεις καὶ τὴν Σικελίαν, ἧς γε οἱ ἔνοικοι ξύμπαντες μὲν

ἐπιβουλευόμεθα, κατὰ πόλεις δὲ διέσταμεν. [2] ἃ χρὴ
γνόντας καὶ ἰδιώτην ἰδιώτῃ καταλλαγῆναι καὶ πόλιν

πόλει, καὶ πειρᾶσθαι κοινῇ σῴζειν τὴν πᾶσαν Σικελίαν,

παρεστάναι δὲ μηδενὶ ὡς οἱ μὲν Δωριῆς ἡμῶν πολέμιοι

τοῖς Ἀθηναίοις, τὸ δὲ Χαλκιδικὸν τῇ Ἰάδι ξυγγενείᾳ
ἀσφαλές. [3] οὐ γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι δίχα πέφυκε, τοῦ
ἑτέρου ἔχθει ἐπίασιν, ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ ἀγαθῶν

ἐφιέμενοι, ἃ κοινῇ κεκτήμεθα. [4] ἐδήλωσαν δὲ νῦν ἐν τῇ
τοῦ Χαλκιδικοῦ γένους παρακλήσει: τοῖς γὰρ οὐδεπώ-

ποτε σφίσι κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν προσβοηθήσασιν αὐτοὶ
τὸ δίκαιον μᾶλλον τῆς ξυνθήκης προθύμως παρέσχοντο.

[5] καὶ τοὺς μὲν Ἀθηναίους ταῦτα πλεονεκτεῖν τε καὶ
προνοεῖσθαι πολλὴ ξυγγνώμη, καὶ οὐ τοῖς ἄρχειν βου-

λομένοις μέμφομαι, ἀλλὰ τοῖς ὑπακούειν ἑτοιμοτέροις

οὖσιν: πέφυκε γὰρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν

μὲν τοῦ εἴκοντος, φυλάσσεσθαι δὲ τὸ ἐπιόν. [6] ὅσοι δὲ
γιγνώσκοντες αὐτὰ μὴ ὀρθῶς προσκοποῦμεν, μηδὲ
τοῦτό τις πρεσβύτατον ἥκει κρίνας, τὸ κοινῶς φοβερὸν

ἅπαντας εὖ θέσθαι, ἁμαρτάνομεν. [7] τάχιστα δ' ἂν ἀπαλ-

λαγὴ αὐτοῦ γένοιτο, εἰ πρὸς ἀλλήλους ξυμβαῖμεν: οὐ
γὰρ ἀπὸ τῆς αὑτῶν ὁρμῶνται Ἀθηναῖοι, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν

ἐπικαλεσαμένων. καὶ οὕτως οὐ πόλεμος πολέμῳ, εἰρήνῃ
δὲ διαφοραὶ ἀπραγμόνως παύονται, οἵ τ' ἐπίκλητοι

εὐπρεπῶς ἄδικοι ἐλθόντες εὐλόγως ἄπρακτοι ἀπίασιν.

61: Κι όμως, αν είμαστε συνετοί, πρέπει να έχουμε συμ-

μάχους και να αναλαμβάνουμε τους κινδύνους, όχι

όταν θέλουμε να αποκτήσουμε τα ξένα, αλλά μάλλον

όταν κινδυνεύουν τα δικά μας πράγματα. Ας σκε-

φθούμε ότι η διχόνοια φθείρει τις πόλεις και όλη τη

Σικελία, της οποίας οι κάτοικοι όλοι βρίσκονται εκτε-

θειμένοι στα δόλια σχέδια των ξένων, καθώς οι πόλεις

μας είναι διαιρεμένες. Αυτά αν τα αντιληφθούμε καλά,

πρέπει να συμφιλιωθούμε, και κάθε πολίτης με πολίτη

και κάθε πόλη με πόλη και από κοινού να προσπαθή-

σουμε να σώσουμε ολόκληρη τη Σικελία. Και κανένας

ας μη νομίσει ότι οι μεν μεταξύ μας Δωριείς είναι εχ-

θροί των Αθηναίων ενώ οι Χαλκιδείς είναι ασφαλείς

λόγω της Ιωνικής τους συγγένειας. Γιατί οι Αθηναίοι

έρχονται εναντίον μας, όχι από λόγους φυλετικούς λό-

γους, ούτε από εθνική εχθρότητα, αλλά εποφθαλμιών-

τας  τα αγαθά της Σικελίας, που από κοινού κατέχουμε.

Κι αυτό το απέδειξαν τώρα με την πρόσκληση της χαλ-

κιδικής εθνότητας· γιατί τους παρέσχον μάλλον πρό-

θυμα τη βοήθειά τους, σύμφωνα με το δίκαιο της

συνθήκης, αν και εκείνοι ποτέ μέχρι τώρα δεν τους

βοήθησαν, σύμφωνα με την παλιά συμμαχία τους. 
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

――――――――
* θωπεία = κολακεία, χάιδεμα, καλόπιασμα.

θωπεύω = θώπτω = κολακεύω, εξαπατώ, καλοπιάνω

θώπευμα = κολάκευμα. χάδι

θώψ - πός = το απατηλό θηρίο· θώπες = αυτοί που πλησιάζουν για

να κολακέψουν τον άλλον με ψεύδη και θαυμασμό.

* Κράτης ο Θηβαίος, Κυνικός φιλόσοφος, 368/365 - 288/285.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ,  

ἄρχεσθαι 
&

Ψευδο-λογισµοῦ, 
Λογο-θωπισµοῦ*

παύεσθαι

Ἑρµοκράτης ὁ Ἕρµωνος
Συρακόσιος (Δ´58-64)
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Μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Την Παρασκευή 13 Μαΐου ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα

εκπαιδευτικής ρομποτικής, που διοργάνωσε τη φετινή

σχολική χρονιά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του

1ου Γυμνασίου Βούλας.

Η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική ρομπο-

τική ξεπέρασε κάθε προσδοκία και οι προσφερόμενες

θέσεις καλύφθηκαν άμεσα. Κατά τη διάρκεια της σχο-

λικής χρονιάς οι μαθητές δημιούργησαν πολυάριθμες

κατασκευές και ο δάσκαλος του τμήματος Δρ. Αναστά-

σιο Κόλλιας παρουσίασε τις δραστηριότητές τους στο

4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μα-

κεδονίας για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πλη-

ροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

(Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016).

Το τελευταίο μάθημα της φετινής σχολικής χρονιάς

ήταν «ανοιχτό» για όλους τους μαθητές και τους γονείς

του σχολείου. Έτσι, νέοι μαθητές είχαν τη δυνατότητα
να εμπλακούν στις δραστηριότητες, καθώς οι έμπειροι

μαθητές πήραν τον ρόλο του δασκάλου! Στο τέλος του

μαθήματος όλοι μαζί παρουσίασαν τα έργα τους.

Μαθητές και δάσκαλος ανανέωσαν το ραντεβού τους

για τον Σεπτέμβριο και υποσχέθηκαν να συνεχίσουν με

νέες δημιουργικές και πρωτότυπες κατασκευές την

επόμενη σχολική χρονιά. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 19/5/2016
Αρ. Πρωτ. 14087

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: πρόχειρο επαναληπτικό
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑ-
ΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙΟΥ, συνολικής προϋπο-
λογισθείσης  αξίας 69.976,25€. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 1/6/2016 ημέρα
Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης 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 προ-
μηθευτούν τεύχη της διακήρυξης  και
τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου – 3ος όροφος - τηλ.
2132023842-4) καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.halan-
dri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας -
Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  19/5/2016
Αρ. Πρωτ. 14089

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ για την  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ, συνολικής προϋπολογι-
σθείσης  αξίας  29.992,32 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου

Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 30/5/2016 ημέρα
Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –3ος όροφος-
τηλ. 2132023842-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

H Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου Ειρήνη Γαριλί-

δου με επιστολή της ενημέρωσε το Δήμο Κρωπίας

για σημαντικές διακρίσεις μαθητών σε διάφορα επί-

πεδα, όπως:  

Ντούνης Κων/νος του Γεωργίου Α΄ τάξη,  χρυσό με-

τάλλιο στον πανελλήνιο διαγωνισμό φυσικής της

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Ντούνης Δημήτριος του Αντωνίου Γ΄ τάξη, ασημένιο

μετάλλιο στον πανελλήνιο διαγωνισμό φυσικής της

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και ενδέκατος στον πα-

νελλήνιο διαγωνισμό χημείας.

Σιδηρουργός Λεωνίδας του Γεωργίου Α΄ τάξη, χάλ-

κινο  μετάλλιο στους πανελλήνιους αγώνες  tae kwon

do.

Ντούλλα  Μπιάνα του Μπουγιάρ, Β΄ τάξη,  εξελέγη

τακτική έφηβος βουλευτής και θα συμμετάσχει στην

ΚΑ΄ σύνοδο της βουλής των εφήβων.

Παπαϊωάννου Δανάη του Σταύρου, Β΄τάξη, εξελέγη

ευρωβουλευτής στην 33η συνεδρίαση του Ευρωκοι-

νοβουλίου Νέων και θα συμμετάσχει σε διεθνή φόρα

καθώς και σε περιφερειακές και εθνικές συνόδους

του Ευρωκοινοβουλίου Νέων

Ο  Δήμος Κρωπίας συγχαίρει τους μαθητές του 1ου

Λυκείου Κορωπίου για τις μεγάλες διακρίσεις τους.

«Συγχαρητήρια αξίζουν οι μαθητές, οι καθηγητές και
οι γονείς τους. Όλα μετρούν στην πορεία των διακρί-
σεων ιδιαίτερα στη διαδικασία της μάθησης» επιση-

μαίνει η πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής, δημοτική σύμβουλος Δήμητρα Μιχαιρίνα.  

Ο πρόεδρος της Δ.Ε Παιδείας,  αντιδήμαρχος Ανδρέας

Ντούνης εκφράζει  τα θερμά του συγχαρητήρια προς

την Διευθύντρια του 1ου Λυκείου Κορωπίου και τους μα-

θητές και τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας σταθερής
δημοσιότητας και αξιοποίησης αυτών των διακρίσεων
προς όφελος της τοπικής και ελληνικής κοινωνίας. Ερ-
γαζόμαστε για την πρακτική υλοποίηση αυτής της ιδέας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης σε δήλωσή

του επισημαίνει ότι η μαθητική κοινότητα του Κορωπίου
έχει σημαντικές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια και είναι
ο προπομπός μιας δημιουργικής και δυναμικής νέας γε-
νιάς που θα αναλάβει να ανορθώσει την Ελλάδα τις επό-
μενες δύσκολες δεκαετίες του 21ου αιώνα. 

Σημαντικές διακρίσεις μαθητών του 1ου Λυκείου Κρωπίας

EΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΝΟΙΞΗ” ΚΙΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Άνοιξη” Κι-

τσίου καλεί όλα τα μέλη του να παραστούν στη Γενική

Συνέλευσή του, την Κυριακή 22 Μαΐου, στις 11 το πρωί

στο χώρο του Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου Κι-

τσίου.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, η Γενική Συνέλευση θα

επαναληφθεί την επομένη Κυριακή 29.5.16, την ίδια ώρα

και στο ίδιο μέρος.

Αν παρουσιαστεί μη απαρτία και στο δεύτερο κάλεσμα, η

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί για τρίτη και τε-

λευτία φορά, την Κυριακή 5.6.16, την ίδια ώρα και στο ίδιο

μέρος.

Η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου ορίζεται την Κυριακή 12.6.2016 στο Πνευματικό

Κέντρο Κιτσίου.

Με τιμή

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημόπουλος Γεώργιος, 6977 142402

“Αφετηρίες”
Ημερίδα  με έργα αστέρων 

της διεθνούς αρχιτεκτονικής

Η νέα γενιά Ελλήνων αρχιτεκτόνων αποκαλύπτει

τη δική της αφετηρία έμπνευσης και δημιουργίας,

το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στο Αμφιθέατρο Μου-

σείου Μπενάκη (Πειραιώς 138)

Ώρα Έναρξης: 10.30 | Είσοδος Ελεύθερη

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το αρχιτεκτονικό περιο-

δικό ΔΟΜΕΣ και η διαδικτυακή βιβλιοθήκη έργων

ελληνικής αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ INDEX διοργα-

νώνουν την Ημερίδα ‘Αφετηρίες’, το Σάββατο 4 Ιου-

νίου, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, με

ελεύθερη είσοδο. Στην Ημερίδα “Αφετηρίες”, 45

Έλληνες αρχιτέκτονες κάτω των 45 χρόνων, παρου-

σιάζουν έργα αστέρων της διεθνούς αρχιτεκτονικής

όπως της Zaha Hadid, του Peter Zumthor, του

Giuseppe Terragni, της Lina Bo Bardi και του Louis

Kahn, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς της δικής

τους έμπνευσης και εξέλιξης. Ταυτόχρονα, 10 κα-

ταξιωμένοι αρχιτέκτονες και καθηγητές Πανεπιστη-

μίου σχολιάζουν. 

Η Ημερίδα ξεκινά στις 10.30 και χωρίζεται σε πέντε

διαφορετικές συνεδρίες. Τα έργα που θα παρουσια-

στούν προέρχονται από την Ευρώπη, την Αμερική,

την Ασία έως το ουτοπικό καλύπτοντας ένα ευρύ

φάσμα χρήσεων: ιδιωτικές κατοικίες, πολυκατοι-

κίες, στοές, περίπτερα, μουσεία, θέατρα, εκκλησίες,

σχολεία και σιδηροδρομικούς σταθμούς από τις

αρχές του 1800 έως και σήμερα. 

Η Hμερίδα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, σχεδια-

στές εσωτερικού χώρου και τοπίου, φοιτητές, καλ-

λιτέχνες, πολιτικούς μηχανικούς αλλά και σε όσους

ασχολούνται με την αρχιτεκτονική και το design. 

Ημερίδα ΔΟΜΕΣ Index4 | ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ

Πληροφορίες: Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη

(Πειραιώς 138) & Ανδρονίκου

τηλ 210 345 3111

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες : Χατζηπέτρος Γ.

Τηλ.: 210-6625596

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και

ασχολούμενους με την γεωργία, ότι στον Αγροτικό

Συνεταιρισμό Κορωπίου, θα λειτουργήσει την ερ-

χόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, από 23/5/16

έως 25/5/16 και ώρες 08:00 έως 16:00, το συνερ-

γείο παραλαβής δηλώσεων ενιαίας καλλιέργειας.

Επειδή το συνεργείο παραλαμβάνει δηλώσεις μόνο

με ραντεβού, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με

τον Συνεταιρισμό Κορωπίου στο 210-6623006 προ-

κειμένου να δηλώσετε τα στοιχεία σας και να σας

ορισθεί η ημέρα και ώρα για να προσέλθετε για την

δήλωσή σας.

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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Με δεδομένες τις μεταβολές του πληθυσμού της πόλης, η

Επιτροπή Παιδείας του Δήμου 3B διαπίστωσε ανάγκη μι-

κρών, διορθωτικών μεταβολών στα χωροταξικά όρια των

σχολείων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, διαβίβασε τη σχε-

τική πρόταση στην αρμόδια διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία την έκανε

δεκτή και εκδόθηκε η σχετική απόφαση, η οποία θα τεθεί

σε ισχύ για το νέο σχολικό έτος. 

Διευκρινίζεται ότι τα νέα όρια ισχύουν για νέες εγγραφές

μαθητών στα σχολεία της πόλης. 

Δημοσιεύουμε τα νέα όρια για τη Δημοτική Ενότητα

Βάρης, όπως μας τα ενεχείρισε ο Δήμος 3Β. Θα ακολου-

θήσουν της Βούλας και της Βουλιαγμένης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

1ο Νηπιαγωγείο Βάρης

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Περικλέους, από την συμβολή της με την Θάσο έως τη συμβολή της

με την Ναυσικάς - (όλη η Περικλέους ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο

Βάρης) - αριστερά στην Ναυσικάς - (η Ναυσικάς ανήκει όλη στο 1ο

Νηπιαγωγείο Βάρης) - αριστερά στην Φαέθωντος - (η Φαέθωντος

ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - δεξιά στην Φλέμινγκ -

αριστερά όλη η περιοχή της Λαθούριζας - Ιόλης, με όλους τους

κάθετους δρόμους της Ιόλης - Ιόλης - Πολυμνίας - Ειρήνης - Ευταξίας

- αριστερά στην Ακροπόλεως έως την Τερψιχόρης - αριστερά στην

Τερψιχόρης - (η Τερψιχόρης ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης)

- δεξιά στην Μ. Αλεξάνδρου έως την Δήμητρας - δεξιά στην Δήμητρας

έως την Βάκχου - δεξιά στην Βάκχου

αριστερά στην Τερψιχόρης - δεξιά στην Βασιλέως Κωνσταντίνου οι

ζυγοί αριθμοί έως την συμβολή της με την Αφροδίτης - δεξιά στην

Αφροδίτης - (η Αφροδίτης ανήκει όλη στο Νηπιαγωγείο Βάρκιζας) -

δεξιά στην Ρόδου - (η Ρόδου ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης)

- αριστερά στην Θάσου, όπου και κλείνουν τα όρια στην συμβολή της

με την Περικλέους (η Θάσου από την Ρόδου έως την συμβολή της με

την Περικλέους ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης).

2ο Νηπιαγωγείο Βάρης

Περιβάλλεται από τις οδούς: Τερψιχόρης, από την συμβολή της με

την Βασ. Κωνσταντίνου έως την Βάκχου - (η Τερψιχόρης ανήκει όλη

στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - δεξιά στην Βάκχου έως την Δήμητρας

(η Βάκχου από την Τερψιχόρης έως την Δήμητρας ανήκει στο 1ο

Νηπιαγωγείο Βάρης) - αριστερά στην Δήμητρας - (η Δήμητρας από

την Βάκχου έως την Μ. Αλεξάνδρου ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο

Βάρης) - δεξιά στην Μεγάλου Αλεξάνδρου - αριστερά στην Λεωφόρο

Αναγυρούντος - δεξιά στην Πέλλας - δεξιά στην Λεωφόρο Βάρης-

Κορωπίου - δεξιά στην Αθανασίου Διάκου - (η Αθανασίου Διάκου

ανήκει στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης μόνο έως την Παύλου Μελά) -

δεξιά στην Παύλου Μελά - (η Παύλου Μελά ανήκει στο 2ο

Νηπιαγωγείο Βάρης) - αριστερά στην Τριπτολέμου όλη η οδός έως

την Αιγαίου - δεξιά στην Αιγαίου - αριστερά στην Πευκών - (η Πευκών

ανήκει ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - Πορταριάς -

Σεληνίου - αριστερά στην Αιγαίου - δεξιά στην Λεωφόρο Σουνίου -

δεξιά στην Βασιλέως Κωνσταντίνου οι μονοί αριθμοί έως την συμβολή

της με την Τερψιχόρης, όπου και κλείνουν τα όρια.

3ο Νηπιαγωγείο Βάρης

Περιβάλλεται από τις οδούς που βρίσκονται στις περιοχές Μηλαδέζα

και Κόρμπι και συγκεκριμένα: Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου από της

συμβολή της με την Γρηγορίου Λαμπράκη έως την Κρήτης - Κρήτης -

Δάμωνος - Ρένας Βλαχοπούλου - Δημητσάνας - η υπόλοιπη περιοχή

του Κόρμπι - Τριπόλεως - αριστερά στην Πευκών - (η Πευκών ανήκει

ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - δεξιά στην Αιγαίου - (η

Αιγαίου ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - αριστερά στην

Τριπτολέμου - (η Τριπτολέμου ανήκει όλη στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης)

- δεξιά στην Παύλου Μελά - (η Παύλου Μελά ανήκει όλη στο 2ο

Νηπιαγωγείο Βάρης) - αριστερά στην Αθανασίου Διάκου (η Αθανασίου

Διάκου από την συμβολή της με την Παύλου Μελά έως την Γρηγορίου

Λαμπράκη ανήκει στο 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης) όπου κλείνουν τα όρια

στην συμβολή της Γρηγορίου Λαμπράκη με την Λεωφόρο Βάρης

Κορωπίου.

Νηπιαγωγείο Βάρκιζας

Περιβάλλεται από τις οδούς:

Φλέμινγκ από την συμβολή της με την Αφροδίτης έως την Φαέθωντος

- (η Φαέθωντος ανήκει όλη στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - δεξιά στην

Φαέθωντος - δεξιά στην Ναυσικάς - (η Ναυσικάς ανήκει όλη στο 1ο

Νηπιαγωγείο Βάρης) - Περικλέους, από την συμβολή της με την

Ναυσικάς έως την Θάσου - (η Περικλέους ανήκει όλη στο 1ο

Νηπιαγωγείο Βάρης) - Θάσου

(η Θάσου από την συμβολή της με την Περικλέους έως την Ρόδου

ανήκει στο 1ο Νηπιαγωγείο Βάρης) - Ρόδου - (η Ρόδου ανήκει στο 1ο

Νηπιαγωγείο Βάρης) - Αφροδίτης - (η Αφροδίτης ανήκει στο

Νηπιαγωγείο Βάρκιζας) - δεξιά στην Λ. Ποσειδώνος οι ζυγοί αριθμοί

και δεξιά όλοι οι δρόμοι της Βάρκιζας όπου κλείνουν τα όρια στην

Φλέμινγκ.

Νηπιαγωγείο Διλόφου

Περιβάλλεται από τις οδούς που βρίσκονται στις περιοχές Χέρωμα

και Δίλοφο, με τους μονούς αριθμούς της Λ. Βάρης-Κορωπίου, καθώς

και ένα μικρό κομμάτι από την περιοχή της Βούλας και συγκεκριμένα:

Καλύμνου από την συμβολή της με την Λ.Βάρης Κορωπίου έως την

Δραγατσανίου οι μονοί αριθμοί - δεξιά στην Δραγατσανίου οι μονοί

αριθμοί, όπου κλείνουν τα όρια με την περιοχή του Διλόφου.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης

Περιβάλλεται από τις οδούς των περιοχών του Ασυρμάτου και της

Μηλαδέζας και συγκεκριμένα:

Τερψιχόρης, από την συμβολή της με την Ακροπόλεως έως την

Μεγάλου Αλεξάνδρου - (η Τερψιχόρης ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό

Σχολείο Βάρης) - Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την Λεωφόρο

Αναγυρούντος - αριστερά στην Λεωφόρο Αναγυρούντος - δεξιά στην

Πέλλας - δεξιά στην Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου οι ζυγοί αριθμοί έως

την πλατεία Κρήτης - Κρήτης - Δάμωνος - Ρένας Βλαχοπούλου - (η

Ρένας Βλαχοπούλου ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) -

Αγίας Αικατερίνης - (η Αγίας Αικατερίνης ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Βάρης) - Γυθείου - (η Γυθείου ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό

Σχολείο Βάρης) - Αμαλιάδας - (η Αμαλιάδας ανήκει όλη στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - Σοφάδων - Πευκών - Πορταριάς - Σεληνίου

- αριστερά στην Αιγαίου - δεξιά στην Βυζαντίου - (η Βυζαντίου ανήκει

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - Παφλαγωνίας - (η Παφλαγωνίας

ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - δεξιά στην Νταβάρη

Σταύρου έως την συμβολή της με την Φιλοπάππου - αριστερά στην

Φιλοπάππου έως την συμβολή της με την Αγίων Πάντων - (η

Φιλοπάππου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - αριστερά στην

Αγίων Πάντων έως την συμβολή της με την Μουτούση - (η Μουτούση

από την συμβολή της με την Αγίων Πάντων έως την Βυζαντίου ανήκει

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - Τριανταφύλλου - (η Τριανταφύλλου

ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - αριστερά στην Παπαφώτη

έως την συμβολή της με την Αριστογείτονος - (η Αριστογείτονος

ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - Αριστογείτονος - δεξιά στην

Βασιλέως Κωνσταντίνου οι μονοί αριθμοί από το 69 έως την

Τερψιχόρης - αριστερά στην Τερψιχόρης (η Τερψιχόρης ανήκει όλη

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) και κλείνουν τα όρια στην συμβολή

της με την Μεγάλου Αλεξάνδρου.

2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης

Περιβάλλεται από τις οδούς των περιοχών του κέντρου της Βάρης,

της Λαθούριζας, του κάτω Ασυρμάτου και του Κόρμπι. Συγκεκριμένα:

Από το κέντρο της Βάρης και την περιοχή της Λαθούριζας:

Περικλέους, από την συμβολή της με την Θάσο έως την συμβολή της

με την Ναυσικάς - (η Περικλέους ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Βάρης) - αριστερά στην Ναυσικάς - (η Ναυσικάς ανήκει όλη στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - αριστερά στην Φαέθωντος - (η Φαέθωντος

ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - δεξιά στην Φλέμινγκ -

αριστερά όλη η περιοχή της Λαθούριζας - Ιόλης, με όλους τους

κάθετους δρόμους της Ιόλης - Ιόλης - Πολυμνίας - Ειρήνης - Ευταξίας

- αριστερά στην Ακροπόλεως έως την Τερψιχόρης - δεξιά στην

Τερψιχόρης έως την Βασιλέως Κωνσταντίνου - (η Τερψιχόρης ανήκει

όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - δεξιά στην Βασιλέως

Κωνσταντίνου οι ζυγοί αριθμοί έως την συμβολή της με την

Αφροδίτης - δεξιά στην Αφροδίτης - (η Αφροδίτης ανήκει όλη στο

Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας) - δεξιά στην Ρόδου - (η Ρόδου ανήκει

όλη στο Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας) - αριστερά στην Θάσου όπου και

κλείνουν τα όρια στην συμβολή της με την Περικλέους (η Περικλέους

ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης και η Θάσου ανήκει στο

Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας). Από την περιοχή του κάτω Ασυρμάτου:

Βυζαντίου από την συμβολή της με την Βασιλέως Κωνσταντίνου έως

την Παφλαγωνίας - αριστερά στην Παφλαγωνίας - δεξιά στην

Νταβάρη Σταύρου έως την συμβολή της με την Φιλοπάππου -

αριστερά στην Φιλοπάππου έως την συμβολή της με την Αγίων

Πάντων - αριστερά στην Αγίων Πάντων έως την συμβολή της με την

Μουτούση - (η Μουτούση από την συμβολή της με την Αγίων Πάντων

έως την Βυζαντίου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) -

Τριανταφύλλου - (η Τριανταφύλλου ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Βάρης) - αριστερά στην Παπαφώτη έως την συμβολή της με την

Αριστογείτονος - (η Αριστογείτονος ανήκει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Βάρης) - Αριστογείτονος - αριστερά στην Βασιλέως Κωνσταντίνου οι

μονοί αριθμοί από το 71 έως την Βυζαντίου όπου και κλείνουν τα όρια.

Από την περιοχή του Κόρμπι:

Δημητσάνας από την συμβολή της με την Ρένας Βλαχοπούλου -

νοτιοανατολικά όλοι οι δρόμοι του Κόρμπι - Τριπόλεως έως την

Αμαλιάδας - (η Τριπόλεως από την Αμαλιάδας έως την Θεσσαλίας

ανήκει στο 1ο Δημοτικό Βάρης) - δεξιά στην Αμαλιάδας - (η

Αμαλιάδας ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Βάρης) - Γυθείου - (η Γυθείου

ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Βάρης) - Αγίας Αικατερίνης - (η Αγίας

Αικατερίνης ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Βάρης) - Ρένας

Βλαχοπούλου, όπου κλείνουν τα όρια στην συμβολή της με την

Δημητσάνας (που ανήκει όλη στο 1ο Δημοτικό Βάρης).

Το τμήμα της περιοχής του Κόρμπι που περικλείεται από τις

παραπάνω οδούς, δύναται να εξυπηρετηθεί για τα επόμενα τρία (3)

χρόνια, εξίσου από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης και το 2ο

Δημοτικό Σχολείο Βάρης.

Με την παρέλευση της τριετίας οι μαθητές/μαθήτριες που μένουν

στο παραπάνω τμήμα της περιοχής του Κόρμπι να εγγράφονται στο

1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης, προκειμένου να πραγματοποιείται η

ομαλή μετάβασή τους στο σχολείο.

Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας

Περιβάλλεται από τις οδούς: Φλέμινγκ από την συμβολή της με την

Αφροδίτης έως την Φαέθωντος - (η Φαέθωντος ανήκει όλη στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - δεξιά στην Φαέθωντος - δεξιά στην

Ναυσικάς - (η Ναυσικάς ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης)

- Περικλέους, από την συμβολή της με την Ναυσικάς έως την Θάσου

- (η Περικλέους ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - Θάσου

από την συμβολή της με την Περικλέους έως την Ρόδου - (η

Περικλέους ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - Ρόδου - (η

Ρόδου ανήκει όλη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) - Αφροδίτης - (η

Αφροδίτης ανήκει στο Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας) - δεξιά στην

Λεωφόρο Ποσειδώνος οι ζυγοί αριθμοί και πάλι δεξιά όλοι οι δρόμοι

της Βάρκιζας όπου και κλείνουν τα όρια στην Φλέμινγκ.

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου

Περιβάλλεται από τις οδούς που βρίσκονται στις περιοχές Χέρωμα

και Δίλοφο, με τους μονούς αριθμούς της Λ. Βάρης-Κορωπίου, καθώς

και ένα μικρό κομμάτι από την περιοχή της Βούλας και συγκεκριμένα:

Καλύμνου από την συμβολή της με την Λ. Βάρης Κορωπίου έως την

Δραγατσανίου οι μονοί αριθμοί - δεξιά στην Δραγατσανίου οι ζυγοί

αριθμοί, όπου και κλείνουν τα όρια με την περιοχή του Διλόφου.

Aλλαγές χωροταξικών ορίων στα Σχολεία του Δήμου 3Β
θα τεθεί σε ισχύ για το νέο σχολικό έτος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17                                                        
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφο-
ρές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για
την ανάθεση του έργου «Εργασίες
συντήρησης οδικού δικτύου Π. Ε. Ανα-
τολικής Αττικής (2015)», με προϋπο-
λογισμό 4.000.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
07 / 06 / 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: α.) Εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην 3η  τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και στην 1η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ β) Αλλοδαπές εργολη-
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
σε επίσημους καταλόγους αναγνω-
ρισμένων εργοληπτών, σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη

και κατηγορία του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π. και γ) Αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις
οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
με Κωδικό Αριθμό Έργου
9781.05.019.01. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 65.041,00€ αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 2.390.000,00€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18%
430.200,00€, απρόβλεπτα 15%
423.030,00€, αναθεώρηση 8.802,52
€ και Φ.Π.Α. 747.967,48€. 
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το

σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δεκαοχτώ
(18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρ-
θρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για
διάστημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής 
13. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί -
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων)
και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττι-
κής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφο-
ρίες στα  τηλέφωνα 213 2005333,
FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρ-
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημο-
πρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 02-
06-2016.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18 - 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος ‘Αγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  -  "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  18-5-2016  /  Aρ. Πρωτ.:   19397

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολο-
γίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της με α/α 61/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 39.888,90€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-7135.048. και αναλυτικά αφορά την προμήθεια και τοποθέ-
τηση ξύλινων πάγκων (παγκάκια)  σε πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με
σκοπό την βελτίωση του εξοπλισμού των χώρων αυτών και την αισθητική τους αναβάθμιση καθώς και την εξυπη-
ρέτηση των επισκεπτών.  
Οι εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης, των προς προμήθεια υλικών θα γίνει από τον ανάδοχο, χωρίς
καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο.  Τα σημεία που θα τοποθετηθούν τα παγκάκια θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ € ΣΥΝΟΛΟ (€)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
1 Ξύλινοι Πάγκοι τεμ. 141 230,00 32.430,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ : 32.430,00 €
Φ.Π.Α. 23% : 7.458,90 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 39.888,90 €

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβά-
σεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς CPV: 34946240-4 Καθίσματα και υλικό
στερέωσης καθισμάτων, CPV: 39113300-0 Πάγκοι- καθίσματα, CPV:  Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 648,60 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος

Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  61/2016 και τη με αρ. Πρωτ.
18498/12-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΓ92ΩΨΖ-Ε9Ν) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ 2-6-2016
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 23-5-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Με το άρθρο 38 παρ. 1 του απ-ασφα-

λιστικού νόμου 4387/2016 ΦΕΚ 85/12-

5-2016, η κυβέρνηση αφαιρεί από

τους Δήμους της χώρας, ποσοστό

πόρων ίσο με το 5,88% του ΣΥΝΟΛΙ-

ΚΟΥ κόστους μισθοδοσίας τους.

Συγκεκριμένα επιβαρύνει, με 13,33%

επί των πάσης φύσης αποδοχών του

προσωπικού, τη δαπάνη μισθο-

δοσίας, αφού εισάγει για πρώτη

φορά συνταξιοδοτική δαπάνη σε

βάρος του εργοδότη, δηλαδή

του Δήμου και κάθε νομικού προ-

σώπου αυτού.

Επίσης με το άρθρο 97 το ποσο-

στό της επικουρικής ασφάλισης

που καταβάλει ο Δήμος αυξάνε-

ται από 3% σε 3,5%, ενώ η πα-

ρακράτηση για το κλάδο υγείας

μειώνεται (!!!) με την παρ. 1 του

άρθρου 41 από 12,5% σε 4,55%.

Δηλαδή προκύπτει συνολική επι-

βάρυνση 13,33+0,5-7,95=

5,88%. Και επειδή οι ΚΑΠ σήμερα κα-

λύπτουν μέρος μόνο της συνολικής

δαπάνης μισθοδοσίας, η περικοπή

αυτή είναι εξαιρετικά μεγάλη και θα

πλήξει καίρια πολλούς δήμους.

Επίσης στον ίδιο νόμο και συγκεκρι-

μένα με το άρθρο 20 παρ. 2 και 3 (που

παραπέμπει σε αιρετά όργανα ΟΤΑ),

αναστέλλεται η καταβολή κυρίων και

επικουρικών συντάξεων για όσους

«αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν

δραστηριότητα σε φορείς της γενικής

κυβέρνησης και για όσο χρόνο διαρκεί

η παροχή της εργασίας τους ή των

υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά

τους». Αν αυτή η διάταξη δεν είναι μια

νομοτεχνικά κακογραμμένη, όπως

σχεδόν κατά κανόνα γίνεται τελευ-

ταία, τότε πολύ απλά, κανένας συντα-

ξιούχος δεν θα ξανασυμμετάσχει σε

δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Ακόμη όμως και αν, δι’ εγκυκλίου «ερ-

μηνευτεί» ότι αφορά μόνο σε όσους

αναλαμβάνουν θέση ευθύνης, επίσης

κανείς σε μεσαίου και μικρού μεγέ-

θους Δήμο, συνταξιούχος, δεν θα δρα-

στηριοποιηθεί, αφού το ύψος της

αποζημίωσης είναι ασήμαντο πλέον.

ΑΜΕΣΗ συνέπεια αυτού θα είναι ο θε-

σμικός αποκλεισμός του 70% των

Δήμων της χώρας.

Τέλος κυοφορείται ότι η πρώτη

“Ιφιγένεια”, που θα θυσιαστεί στον

ΚΟΦΤΗ θα είναι μαζί με την Τ.Α.

και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-

δύσεων (ΠΔΕ).

Αυτή η κυβέρνηση δεν μας εκ-

πλήσσει πλέον αφού επανειλημ-

μένα και κατά ριπάς, όποτε μπορεί

βάλλει, κατά των ΟΤΑ.

Η ΚΕΔΕ όμως θα εξακολουθεί να

τυρβάζει ακόμη περί άλλων, ή

μήπως όσο ακόμη κάτι μπορεί να

περισωθεί, από αυτό το αδηφάγο

σύστημα, πρέπει να δράσει;

Ο χρόνος για τους Δήμους στενεύει

δραματικά.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ       
Ζεφύρου 2,  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019924
Fax:  210 8950421
Βούλα, 18/05/2016
Αρ. Πρωτ. 18 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 1ου Γυμνασίου &

Λυκείου Βάρης)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκμίσθωση του
σχολικού κυλικείου του 1ου Γυ-
μνασίου & Λυκείου Βάρης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, στη Βούλα,
οδός Ζεφύρου 2, στις 27 Ιουνίου
2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
27η Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ζε-
φύρου 2, Βούλα (τηλ. 213-
2019924) 10:00 – 14:00, καθώς και
από το γραφείο του 1ου Γυμνα-
σίου & Λυκείου Βάρης (τηλ. 210-
9670967) μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ       
Ζεφύρου 2,  16673  ΒΟΥΛΑ                           
Τηλ; 213 2019924
Fax:  210 8950421
Βούλα, 18/05/2016
Αρ. Πρωτ. 20 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 1ου Γυμνασίου &

1ου Λυκείου Βούλας)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσ-
σει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 1ου Γυμνασίου &
1ου Λυκείου Βούλας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Σχολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 27
Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00 μμ.          
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
27η Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ζε-
φύρου 2, Βούλα (τηλ. 213-
2019924) 10:00 – 14:00, καθώς και
από το γραφείο του 1ου Γυμνα-
σίου & 1ου Λυκείου Βούλας (τηλ.
210-9670967) μετά από τηλεφω-
νική επικοινωνία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Oι Δήμοι σε οικονομική αγχόνη
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

EΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

(Ε.ΣΥ) ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Aνακοίνωση
Κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, που νιώθει το καθήκον

για την πατρίδα, μπορεί τώρα, να συνεργαστεί, ως

επιδοτούμενος σύμβουλος ενημέρωσης, για το συ-

νολικό ξεχρέωμα των συνελλήνων του και της πα-

τρίδας του».

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Ο ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΕΚΚΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩ-

ΝΟΣ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ το γένος ΖΑΜΠΕ-

ΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής

και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η ΜΑΡΙΑ

ΔΕΔΕ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,

το γένος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, που γεννήθηκε στο

Χολαργό Αττικής  και κατοικεί στο Κορωπί Ατ-

τικής  θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στο Δη-

μαρχείο Κρωπίας.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων με την υπ’ αριθμόν

26/2016 απόφασή της τονίζει ότι

κατά το παρελθόν είχε αποφανθεί

ότι οι εισπρακτικές εταιρείες οφεί-

λουν να ενημερώνουν για την ιδιό-

τητά τους (εταιρεία ενημέρωσης),

αλλά και για στοιχεία που προβλέ-

πει ο νόμος 3758/2009. Επίσης είναι

υποχρεωμένη όταν καλεί οφειλέτη

να τον ενημερώνει ότι η συνομιλία

του καταγράφεται. Δεν επιτρέπεται

να συνομιλήσει για την οφειλή με

τρίτο πρόσωπο (συγγενή, φίλο,

κ.λπ.). Μάλιστα δίνει το παράδειγμα:

«Τηλεφωνούμε από την εταιρεία Χ
ή από την Τράπεζα Ψ και σας ενημε-
ρώνουμε ότι η συνομιλία µας κατα-
γράφεται για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων σας. Θα μπορούσαμε
να μιλήσουμε µε τον κύριο Φ;». 
Η καλούσα εισπρακτική εταιρεία

οφείλει να βεβαιωθεί για την ταυτό-

τητα του καλουµένου· αν πρόκειται

για τον οφειλέτη ή τρίτο πρόσωπο,

και μόνον σ’ αυτή την περίπτωση να

προβεί σε ενημέρωση, άλλως πρέ-

πει να διακόψει τη συνομιλία.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων,  αποκρούει ως μη νό-

μιμη την ενημέρωση τρίτου προσώ-

που -συγγενούς, φίλου ή συνερ-

γάτη- του οφειλέτη για τα χρέη του

προς τις τράπεζες. Είχε προηγηθεί

σειρά καταγγελιών για δημιουργία

σοβαρών ενδοοικογενειακών ζητη-

μάτων.

Επειδή κάποιες εταιρείες αντέδρα-

σαν, και υπάρχουν μαρτυρίες ότι η

συμπεριφορά τους μόνο νόμιμη δεν

είναι, το όλο θέμα παραπέμφθηκε

στον σχηματισμό της Ολομέλειας

της Αρχής προς οριστική κρίση. 

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο θεω-

ρηθεί επιτρεπτό, θα κριθεί κατόπιν

με ποιον τρόπο θα πρέπει να ενημε-

ρώνεται ο τρίτος μη-οφειλέτης για

την καταγραφή της συνομιλίας,

ώστε να μην θίγεται τελικά ο οφει-

λέτης. 

Ενώ ο νόμος προβλέπει ότι αν το πραγ-

ματικό εισόδημα του φορολογούμενου

δεν ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ και το τεκ-

μαρτό ποσό δεν είναι πάνω από 9.500 €

και δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστη-

ριότητα οι φορολογούμενοι υπάγονται

στην κλίμακα των μισθωτών και συντα-

ξιούχων με αφορολόγητο στα 9.545 €,

βάσει νόμου. Δηλαδή υπάγονται στην

κλίμακα των μισθωτών και συνταξιού-

χων με αφορολόγητο στα 9.545 ευρώ

Παρ’ όλα αυτά το αυτοματοποιημένο

σύστημα της εφορίας, τους φορολογεί

με βάση το τεκμαρτό εισόδημα από το

πρώτο ευρώ!

Οσοι δηλαδή πολίτες έχουν χαμηλό

εισόδημα, αλλά διαθέτουν ιδιόκτητο

διαμέρισμα και έχουν και ένα ΙΧ αυτο-

κίνητο στο όνομά τους φορολογούν-

ται ως επιχειρηματίες, πληρώνουν

φόρο της τάξης του 26% από το

πρώτο ευρώ και καλούνται να δώ-

σουν και προκαταβολή φόρου της

τάξης τους 75%.

Τα εκκαθαριστικά που λαμβάνουν χι-

λιάδες φορολογούμενοι αυτού του εί-

δους είναι χιλιάδες και η φορολογική

διοίκηση καλείται τώρα να βρει λύσεις

και να διορθώσει το λάθος. Το ηλε-

κτρονικό σύστημα δεν έχει ενημερω-

θεί για απαλλακτικές διατάξεις του

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Παράνομη η ενημέρωση τρίτου προσώπου για οφειλές

Άποροι φορολογούμενοι καλούνται 

να πληρώσουν βαρύ φόρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» 
Τ. Δ/νση: Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Τ.Κ.: 19004 Σπάτα 
Τηλ.: 210 6633290, Πληρ.: Κων/να Λαβδού, Email:athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα: 20/5/2016
Αριθ. Πρωτ.: 525

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “ Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κά-
λυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του  Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμι-
δος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» που εδρεύει στα Σπάτα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός 

Οργανισμός «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» Σπάτα ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8μήνες 1

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού»
του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/ 31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συν-
τελείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέ-
πεται να συναφθούν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για το παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)
λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρε-
σίας μας ΝΠΔΔ Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»,στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ
Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ.:19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπόψιν κας
Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. επικοινωνίας: 2106633290).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατά-
στημα της υπηρεσίας μας και χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύν-
δεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φο-
ρέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
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. . . γ ια την υγειά μας

Τι είναι η υπερτρίχωση και ο δασυτριχισμός; Aυξημένη τριχοφυΐα στις γυναίκες
Ο ορός υπερτρίχωση αναφέρεται σε καταστάσεις που χαρα-

κτηρίζονται από αυξημένη τριχοφυΐα, σε διάφορα σημεία του

σώματος, με φυσιολογική όμως για το φύλο κατανομή. Ενώ

ο όρος δασυτριχισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει την

αυξημένη, περισσότερο από το φυσιολογικό, τριχοφυΐα σε

μια γυναίκα, σε περιοχές που συνήθως υπάρχει μονό χνούδι

και όχι κανονικές τρίχες, όπως το πρόσωπο, ο λαιμός, η

πλάτη, η κοιλιά και το στήθος.

Η ανώμαλη τριχοφυΐα εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο

(ιδίως στο πηγούνι, στο άνω χείλος και στις παρειές), γύρω

από τη θηλαία άλω του στήθους (θηλές μαστού), ανάμεσα

στους μαστούς (στο στέρνο), στο εσωτερικό των μηρών και

στο κάτω τμήμα της κοιλιάς (υπογάστριο).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η περιορισμένη ύπαρξη τριχών στις

παραπάνω περιοχές δεν αποτελεί σημείο δασυτριχισμού.

Πρόκειται απλώς για υπερτρίχωση και πολλές φορές αποτε-

λεί οικογενειακό ή φυλετικό χαρακτηριστικό.

Συχνά, η ήπια αύξηση στην παραγωγή των τριχών, είναι θέμα

καταγωγής και εθνότητας, αλλά πολλές φορές, και ειδικά

όταν η υπερτρίχωση συνοδεύεται και από διαταραχές στην

περίοδο η άλλα συμπτώματα, μπορεί να είναι εκδήλωση μιας

σημαντικής ορμονικής διαταραχής.

Οι γυναίκες που έχουν δασυτριχισμό εμφανίζουν σκούρες,

σκληρές τρίχες στο πρόσωπο, στο στήθος, στην κοιλιά και

στην πλάτη. Αυτές οι σκληρές μαύρες τρίχες διαφέρουν από

τις απλές τριχούλες (το λεγόμενο 'χνούδι') που έχουν στο

πρόσωπο ή στις ίδιες περιοχές συνήθως οι σκουρόχρωμες

γυναίκες.

Η υπερτρίχωση υποδηλώνει ορμονική διαταραχή συνήθως

όταν συνοδεύεται και από:

• Διαταραχή στην περίοδο,  • Τριχόπτωση,  • Ακμή

• Αυξημένη περίμετρο κοιλιάς (αυξημένο κοιλιακό λίπος)

• Αυξημένο σωματικό βάρος

• Πολύ γρήγορη εμφάνιση και επιδείνωση της τριχοφυΐας σε

γυναίκα που δεν είχε πριν πρόβλημα

Όπως είναι ευρέως γνωστό οι γυναίκες παράγουν σε ορι-

σμένη ποσότητα ανδρικές ορμόνες (ανδρογόνα), τόσο από

τις ωοθήκες όσο και από τα επινεφρίδια τους. Η ανάπτυξη

του δασυτριχισμού καθώς και η βαρύτητά του εξαρτάται από

τα επίπεδα των ανδρογόνων στο αίμα, αλλά και από την το-

πική δράση τους στην ρίζα της τρίχας.

Αν μια γυναίκα έχει αυξημένα επίπεδα ανδρικών ορμονών,

τότε μπορεί να εμφανίσει διάφορα συμπτώματα που προκα-

λούνται από τις ανδρικές ορμόνες όπως αυξημένη τριχοφυΐα,

ακμή, απώλεια μαλλιών (ανδρικού τύπου αλωπεκία), διατα-

ραχές στην περίοδο κ.τλ. Aνωμαλίες των ανδρογόνων παρα-

τηρούνται περίπου στο 5-10% των γυναικών. Οι γυναίκες με

δασυτριχισμό εμφανίζουν υπερπαραγωγή τεστοστερόνης και

ανδροστενδιόνης

Η πιο συχνή διαταραχή που σχετίζεται με τα αυξημένα επί-

πεδα ανδρογόνων στο αίμα είναι το Σύνδρομο των Πολυκυ-

στικων Ωοθηκών (ΣΠΩ), που επηρεάζει μέχρι και το 10% των

γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες με ΣΠΩ

εκτός από υπερτρίχωση και αυξημένα ανδρογόνα έχουν συ-

νήθως και διαταραχές στην περίοδο, ακμή, υπογονιμότητα

και, αρκετά συχνά προβλήματα με το βάρος τους. Όμως, σε

αυτές τις γυναίκες, πριν υποθέσουμε πως η αίτια είναι το

ΣΠΩ θα πρέπει να αποκλείσουμε άλλες ορμονικές διαταρα-

χές όπως ο υποθυρεοειδισμός, η υπερπρολακτιναιμία, το

Σύνδρομο Cushing (υπερέκκριση κορτιζόλης), η συγγενής

υπερπλασία των επινεφριδίων (ενζυματική διαταραχή) καθώς

και τα νεοπλάσματα των επινεφριδίων και ωοθηκών που πα-

ράγουν ανδρικές ορμόνες.

Η υπερτρίχωση μπορεί να οφείλεται σε φάρμακα όπως τα

αναβολικά στεροειδή που περιέχουν ανδρογόνα, τα γλυκο-

κορτικοειδή (κορτιζόνη, πρδνιζόνη, δεξαμεθαζόνη), η φαινυ-

τοίνη και η κυκλοσπορίνη. Στις περισσότερες γυναικές με

υπερτρίχωση παρατηρούνται και διαταραχές του κύκλου.

Τέλος, είναι συχνό φαινόμενο μια γυναίκα να έχει υπερτρί-

χωση, χωρίς όμως να έχει αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων

στο αίμα και χωρίς συγκεκριμένη ορμονική διαταραχή. Αυτή

η περίπτωση είναι γνωστή ως «Ιδιοπαθής δασυτριχισμος».

Στον Ιδιοπαθή δασυτριχισμό υπάρχει υπερβολική τριχοφυΐα

σε συνδυασμό με φυσιολογικούς εμμηνορρυσιακούς κύκλους

και φυσιολογικά επίπεδα ανδρογόνων.

Διάγνωση

Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της υπερανδρογοναιμίας

και για να βρεθεί η αιτία ο γιατρός θα μετρήσει τα επίπεδα

των ανδρογόνων στο αίμα και θα ζητήσει υπερηχογραφική

εξέταση των ωοθηκών. Εξετάσεις πρέπει να γίνουν αν η

υπερτρίχωση είναι σοβαρού βαθμού, αν εμφανισθεί απότομα

ή εξελίσσεται γρήγορα (ύποπτα για όγκο) ή αν η ασθενής πα-

ρουσιάζει και άλλα συμπτώματα, όπως εμφάνιση ακμής ή φα-

λάκρα, διακοπή της περιόδου ή ανωμαλίες της περιόδου. 

Πως αντιμετωπίζεται η υπερτρίχωση;

Η θεραπεία της αυξημένης τριχοφυίας μπορεί να είναι φαρ-

μακευτική με λήψη σκευασμάτων από το στόμα. Σε κάθε πε-

ρίπτωση απαιτείται λεπτομερής γνώση της αιτίας της

υπερτρίχωσης και της δράσης και των παρενεργειών των

φαρμάκων.

Γιώργος Μονεμβασίτης, γυναικολόγος, medlabnews.gr

Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των

μελών των ΚΑΠΗ με σκοπό την πρόληψη, την ενη-

μέρωση, την αγωγή υγείας, και την έγκαιρη διά-

γνωση ασθενειών, σας ενημερώνουμε ότι για τον

μήνα Απρίλιο το πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών στα

ΚΑΠΗ θα είναι το εξής:

H Εθελόντρια Παθολόγος Αγγελική Παπαμιχαήλ:

Πέμπτη 26 Μαΐου 10 π.μ. - 11:30 π.μ στο ΚΑΠΗ

Βούλας.

Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Κος Νικό-

λαος Σουλιώτης ή κα Ευσταθία Σορολή θα επισκέ-

πτονται: 

Κάθε Δευτέρα 8.30-10 π.μ στο ΚΑΠΗ Βάρης.

Κάθε Τρίτη και ώρα 8.30-10 π.μ στο ΚΑΠΗ Βούλας.

Κάθε Τετάρτη και ώρα 8.30 -10 π.μ στο ΚΑΠΗ Βου-

λιαγμένης.

Oι Εθελοντές Ιατροί - Γεώργιος Φλεβαράκης – Ορ-

θοπεδικός Χειρουργός και η Ντόγκα Αναστασία –

Φυσίατρος θα επισκεφθούν: 

Οι συναντήσεις θα γίνονται μόνο κατόπιν Ραντε-

βού στο τηλέφωνο : 210-9839350.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ Βούλας και Βουλιαγμένης μπο-

ρούν να επισκέπτονται τη διαιτολόγο, στο ιατρείο

της κάθε Δευτέρα από τις 11:00 π.μ έως τις 2:00 μμ

μόνο κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο210-9839350.

Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερ-

νούν σε συχνότητα τη μία φορά το μήνα.

Τέλος, θα γίνονται δωρεάν ιατρικές επισκέ-

ψεις στο Ιατρικό Κέντρο, Διγενή 12, Βούλα
(τηλ. 210-8951194) κάθε Δευτέρα από τις 4:00 μμ

έως τις 6:00 μμ από τις εξής ειδικότητες:

Ιάσονας Πετρουτσάς - Ορθοπεδικός

Λεωνίδας Πιλιλίτσης - Πνευμονολόγος

Ελένη Γκρεκίδου Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός

Πρόγραμμα δημόσιας υγείας στο Δήμο 3Β
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο Ιατρικό Κέντρο, Διγενή 12, Βούλα

“Ακράτεια Ούρων”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την Πέμπτη 26 Mαΐου 2016  στην  ομιλία με

θέμα: “Ακράτεια Ούρων”, με ομιλητή τον Ιατρό Ου-

ρολόγο Ευάγγελο Σπυρόπουλο.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS” Λεωφ.

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη

9.30 μμ.
Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται καφές,

τσάϊ ή αναψυκτικά.
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Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς (ΙΟΠ)

για μια ακόμη χρονιά διοργάνωσε, σε

συνεργασία με την Σχολή Ναυτικών

Δοκίμων τον Αγώνα "ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ

2016" με συμμετοχή πολλών Ομίλων

από την Ελλάδα καθώς και ο Ναυτικός

Ομιλος Βούλας.

Ολοκληρώθηκαν, με επιτυχία  οι 6 ιστιο-

δρομίες στις κατηγορίες 2,4mR, HANSA,

LIGHTNING, YNGLING, J24, LASER

RDL, LASER STD, 420 και 5 ιστιοδρο-

μίες στην κατηγορία LASER 4,7. 

Η Απονομή του αγώνα έγινε, όπως

κάθε χρόνο, στη Σχολή Ναυτικών Δοκί-

μων.

Η ομάδα της Lightning Sailing Academy

απο το Ναυτικό Αθλητικό Ομιλο Βού-

λας, που συμμετείχε στην κατηγορία

Lightning έκανε πολύ καλή εμφάνιση

κατακτώντας την δεύτερη και την τρίτη

θέση στο βάθρο, καθώς επίσης  είχε

άλλα δύο σκάφη στην πρώτη πεντάδα. 

Αγώνες “Παστρικάκεια 2016”

Στον μικρό τελικό του πρωταθλήματος νέων, ο Άρης Βούλας

επικράτησε της Θύελλας με 3-2, ύστερα από πολύ καλό παι-

χνίδι, που έγινε μεσημεριάτικα Κυριακής 15/5 στο γήπεδο Παι-

ανίας, με παρουσία αρκετών φίλων και των δύο ομάδων. Το

ισόπαλο 1-1 του α’ ημιχρόνου, διαδέχθηκε το 2-1 με εκπλη-

κτική κεφαλιά του Σπυρόπουλου και η ισοφάριση 2-2 από

πλευράς Θύελλας, μετά πολλές προσπάθειες και δύο κερδι-

σμένα πέναλτυ, που απέκρουσε ο ηρωικός τερματοφύλακας

του Άρη. Με 10 παίκτες η ομάδα της Βούλας, κατάφερε στο

92’ να πετύχει γκολ και να κερδίσει το ματς με 3-2!

O MVP του αγώνα από την ομάδα του ΑΡΗ ήταν ο Giorgio

Green Longo, ενώ ο τερματοφύλακας της ομάδας Μαυρίδης

Βασίλης απέκρουσε 2 πέναλντι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

(Να σημειώθεί ότι είναι το 9ο κατά σειρά πέναλτνι που απο- κρούει, στη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος)!!!

Η ομάδα Βετεράνων του Δήμου 3Β,

αποτελούμενη από την αθλήτρια ΦΥ-

ΛΑΚΟΥΡΗ ΡΕΝΑ και τους αθλητές

ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ ΑΝΔΡΕΑ, ΜΑΚΡΗ ΑΓ-

ΓΕΛΟ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΗ και

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ, κατέ-

κτησε, αήττητη το Πρωτάθλημα της Γ’

Κατηγορίας Αττικής και ανεβαίνει

θριαμβευτικά στην Β’ Κατηγορία, στην

οποία θα αγωνίζεται την επόμενη

αθλητική περίοδο.

Αναχωρούν την Κυριακή 22 Μαΐου, για

την πόλη ALICANTE της Ισπανίας, 11

Βετεράνοι αθλητές (μεταξύ αυτών και

2 γυναίκες) για να συμμετάσχουν στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων,.

Στο Πρωτάθλημα συμμετέχουν 4.600

αθλητές και αθλήτριες από όλο τον

κόσμο, ηλικίας 40 ετών και άνω. Στην

ηλικιακή κατηγορία 75-79 ετών, στην

οποία    συμμετέχει και ο ΠΛΑΚΑΝΤΩ-

ΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ έχουν δηλώσει συμ-

μετοχή 243 αθλητές, εκ των οποίων

40 από τη Γερμανία. Η κλήρωση τον

φέρνει αντιμέτωπο με δύο  Γερμανούς

και έναν Τσέχο.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεξάγεται

κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική

Ήπειρο κάθε φορά.

Πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 14

Μαΐου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας,

η προκριματική φάση του Πανελλή-

νιου Πρωταθλήματος Παμπαίδων,

Παγκορασίδων.

Πρόκειται για πρωτάθλημα αθλητών -

αθλητριών ηλικίας μέχρι 12 ετών. Το

Πινγκ- Πονγκ της Βούλας εκπροσωπή-

θηκε από 5 αθλητές και 3 αθλήτριες.

Στους Παμπαίδες έλαβαν μέρος συνο-

λικά 88 αθλητές και ο αθλητής ΡΑΥΤΟ-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ κατάφερε να

περάσει στην τελική φάση του   πρωτα-

θλήματος, αφού νίκησε όλους τους αν-

τιπάλους του και έφτασε στην τελική

οκτάδα.

Ο Άρης Βούλας επικράτησε της Θύελλας με 3-2

Αήττητοι οι Βετεράνοι του Άρη Βούλας!

Τα πληρώματα των  LIGHTNING, που κέρδισαν τις τρείς πρώτες θέσεις, αποτελούνται
από τους αθλητές: 1st Δ.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΧΡ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ - Ν. ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ (ΝΟΕ),
2nd Δ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΤΟΛΗΣ - Ε. ΔΕΔΕΣ (NAOB) και 3rd I. ΠΑΓΚΑΚΗΣ - Α. ΣΤΑ-
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ (NAOB).
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Μεγάλη πηγή πλουτισμού για το Κε-

φάλαιο τα ΣΠΟΡ… ιδίως στις μέρες

μας. Οσο το χρήμα μαζεύεται σε λιγό-

τερα χέρια τόσο τα έσοδα από τα

ΣΠΟΡ μεγαλώνουν αυτό οφείλεται

στην καλυτέρευση της ποιότητας του

αθλήματος πχ. του ποδοσφαίρου, του

Μπάσκετ, κ.λπ. Αυτό το ζούμε με τις

Ευρωπαϊκές Ομάδες Ποδοσφαίρου

και με το Αμερικάνικο Μπάσκετ.    

Σήμερα ο αθλητισμός, τα ΣΠΟΡ έχουν

μπει στη Ζωή μας, όχι μόνο για την

προστασία της Υγείας  μας, αλλά και

για την Ψυχαγωγία μας,  είναι δε από

τα ποιο προσοδοφόρα επαγγέλματα,

και αυτό φαίνεται από το γεγονός, ότι

όλα τα  Ολυμπιακά Αθλήματα  από τη

δεκαετία του 80 με απόφαση της ΔΟΕ

σταμάτησαν να είναι ερασιτεχνικά  με

απαίτηση του Κεφαλαίου.  Τα ομαδικά

αθλήματα κυρίως Ποδόσφαιρο και

Μπάσκετ ήταν από τα πρώτα που συγ-

κέντρωναν  μεγάλο αριθμό φιλάθλων,

οπαδών, και μεγάλες εισπράξεις. Σή-

μερα τα σωματεία των ομαδικών

αθλημάτων είναι Εταιρείες,  τα πρω-

ταθλήματα τους επαγγελματικά, και

οι αθλητές με συμβόλαια. Τίποτα ποια

δεν μας ξαφνιάζει στον επαγγελμα-

τικό αθλητισμό, ότι αποφασίσουν τα

“αφεντικά“ των ομάδων και οι ”χορη-

γοί” αυτοί έχουν σήμερα το πάνω χέρι

στα ΣΠΟΡ. Οι Παγκόσμιες Αθλητικές

Ομοσπονδίες των Αθλημάτων “χο-

ρεύουν” στους ρυθμούς των μεγιστά-

νων του χρήματος. Το παράδειγμα

στις μέρες μας το ζούμε ζωντανά, με

τον “πόλεμο”, που μαίνεται αυτή τη

στιγμή στο Ευρωπαικό επαγγελματικό

Μπάσκετ μεταξύ της Παγκόσμιας Συ-

νομοσπονδίας Μπάσκετ (FIBA) και

της “Ευρωλίγκας” στην προσπάθεια

τους να βρουν μια κοινή διοργά-

νωση….. η οποία προς το παρόν δεν

φαίνεται στον ορίζοντα.  Η (FIBA) σε

συνάντηση που είχε με εκπροσώπους

Εθνικών Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών,

ανακοίνωσε, την πρόθεσή της, στη

δημιουργία διοργάνωσης στα πρό-

τυπα του Τσάμπιονς Λίγκ του Ποδο-

σφαίρου. Αυτή ήταν και κατά κάποιο

τρόπο η απάντηση της (FIBA) στα

σχέδια της “Ευρωλίγκας”….. Όπως

καταλαβαίνει ο κάθένας μας “ο Καυ-

γάς είναι για το Πάπλωμα” για μια

15ετία  το πάνω χέρι στα “ΛΕΦΤΑ” το

είχε ο ισχυρός άνδρας της Λίγκας,

Ισπανός Τζόρντι Μπερτομέου· τώρα

τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, ήδη

από την πλευρά της Λίγκα ανακοινώ-

θηκαν αλλαγές στη νυν διοργάνωση

οι οποίες αλλαγές έχουν την βάση

τους στη λειτουργία του Αμερικάνι-

κου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος

(ΝΒΑ). Μιλάμε δηλαδή για ένα πρω-

τάθλημα με 30 αγωνιστικές (ΜΑΡΑ-

ΘΩΝΙΟΣ), όπου όλοι θα παίζουν με

όλους. Αυτό θα διαφοροποιεί την Ευ-

ρωλίγκα και θα την κάνει ξεχωριστεί

από οποιοδήποτε μπασκετικό γεγο-

νός…. Δηλαδή μιλάμε για ένα κλειστό

υπέρ πρωτάθλημα των ισχυρών ομά-

δων οι οποίες θα είναι απαλλαγμέ-

νες… από Εθνικές Υποχρεώσεις….

αλλιώς δεν βγαίνει. Μιλάμε για κα-

θαρά επαγγελματικές Ομάδες, μιλάμε

για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις….. μι-

λάμε για πολλά ΛΕΦΤΑ...

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλη πηγή πλουτισμού για το

Κεφάλαιο τα ΣΠΟΡ…

Το 1ο Διασχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Καλαθο-

σφαίρισης & Πετοσφαίρισης των Γυμνασίων & Λυκείων του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή των

αντίστοιχων βαθμίδων εκπαίδευσης των «Εκπαιδευτηρίων

Γείτονα», ολοκληρώθηκε πρόσφατα με  επιτυχία. Τη διορ-

γάνωση πραγματοποίησε ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολι-

τισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, με την υποστήριξη της Οργανωτι-

κής  Επιτροπής  Σχολικών  Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Ανατολικής

Αττικής και με τη συνεργασία των διευθυντών και των κα-

θηγητών Φυσικής Αγωγής των Σχολείων.

Στο πρωτάθλημα των Γυμνασίων και Λυκείων, το οποίο

διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος, συμμετείχαν συνο-

λικά 10 σχολεία, 22 ομάδες και σχεδόν 300 μαθητές. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων είναι:

Ποδόσφαιρο Γυμνασίων: Στις 15 Απριλίου 2016, στο Δημο-

τικό Αθλητικό Κέντρο Βάρης- Γήπεδο Ποδοσφαίρου. 

Στον τελικό αγώνα ποδοσφαίρου, το 1ο Γυμνάσιο Βάρης

επικράτησε του 2ου Γυμνασίου Βάρης, με αποτέλεσμα 3-0.

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ

1ος νικητής 1ο Γυμνάσιο Βάρης

2ος νικητής 2ο Γυμνάσιο Βάρης

3ος νικητής 2ο Γυμνάσιο Βούλας

Καλαθοσφαίριση Γυμνασίων: Στις 21 & 22 Απριλίου στο

Κλειστό Γυμναστήριο  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,  διεξήχθησαν οι

προκριματικοί & προημιτελικοί αγώνες αγοριών.  Στις 23 Απρι-

λίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Μηλαδέζας, πραγματοποιήθη-

καν οι ημιτελικοί αγοριών και τελικοί αγοριών και κοριτσιών.

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
――――――――――――――――――――――――――――

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
――――――――――――――――――――――――――――

1ος νικητής 2ο Γυμνάσιο Βούλας 1ο Γυμνάσιο Βάρης 

2ος νικητής Εκπ/ρια Γείτονα Εκπ/ρια Γείτονα

3ος νικητής 2ο Γυμνάσιο Βάρης

4ος Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

5ος 1ο Γυμνάσιο Βάρης

6ος 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Καλαθοσφαίριση Λυκείων: Στις 14 Απριλίου 2016,  στο

Κλειστό Γυμναστήριο  «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,  διεξήχθησαν οι

προκριματικοί & προημιτελικοί αγώνες κοριτσιών. 

Στις 15 Απριλίου 2016,  στο Κλειστό Γυμναστήριο Μηλαδέ-

ζας, πραγματοποιήθηκαν οι  προκριματικοί & προημιτελικοί

αγώνες αγοριών.

Στις 16 Απριλίου 2016,  στο Κλειστό Μηλαδέζας, ολοκλη-

ρώθηκαν ημιτελικοί και τελικοί αγοριών και κοριτσιών.

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
――――――――――――――――――――――――――――

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
――――――――――――――――――――――――――――

1ος νικητής Εκπ/ρια Γείτονα 1ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ

2ος νικητής ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ ΓΕΛ ΒΑΡΗΣ

3ος νικητής ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ Εκπ/ρια Γείτονα

4ος 1ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ

Πετοσφαίριση Γυμνασίων: Στις 20 Απριλίου 2016 στο Κλει-

στό Γυμναστήριο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης, πραγμα-

τοποιήθηκαν αγώνες κοριτσιών.

ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1η νικήτρια 1ο Γυμνάσιο Βάρης

2η νικήτρια 1ο Γυμνάσιο Βούλας

3ος νικητής 2ο Γυμνάσιο Βάρης

4ος Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης και την απο-

νομή μεταλλίων και κυπέλλων σε όλες τις συμμετέχουσες ομά-

δες, και τιμητικές πλακέτες στα σχολεία που συμμετείχαν.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος χαιρέτησε την εκδήλωση

και έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, αλλά κυ-

ρίως στους μαθητές που συμμετείχαν. Αναφέρθηκε στη σημασία

του αθλητισμού και στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να δη-

μιουργήσει τις υποδομές και τις προϋποθέσεις να αθλούνται όλοι

οι νέοι της πόλης. 

Την όλη εκδήλωση εμπλούτισαν οι μαζορέτες του Αθλητι-

κού Συλλόγου «Αμαζόνες Βάρης».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Γυμναστικου

Συλλόγου “ΑΡΗ Βούλας”, καλούνται τα μέλη του σε ετή-

σια Τακτική Γενική Συνέλευση την 05/06/2016 ημέρα Κυ-

ριακή και ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

του Δήμου Βούλας (κάτω από τη γέφυρα της Λ. Βουλιαγ-

μένης) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι

θεμάτων:

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

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής πε-

ριόδου.

4. Έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

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

φορικά με την Οικονομική      διαχείριση της παρελθούσας

χρήσης.

6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2016-2017

7. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τμήματος

Βετεράνων ποδοσφαιριστών

8. Εκλογή οργάνων διοίκησης (Δ.Σ, αναπληρωματικών

μελών Δ.Σ, εξελεγκτική επιτροπή και αναπληρωματικών

μελών της εξελεγκτικής επιτροπής).

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

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

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

Βούλα, 18.04.2016

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

Διασχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης & Πετοσφαίρισης Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου 3Β




