
H Πολιτική ορθότητα είναι η χρήση λέξεων ή συμπε-

ριφορών που δεν θεωρούνται «προσβλητικές» για

καμία ομάδα ανθρώπων. Oρισμένες λέξεις ή εκφρά-

σεις που χρησιμοποιούνται για χρόνια, πρέπει τώρα

να καταργηθούν ως «προσβλητικές» για κάποια

άτομα και θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλες

που δεν είναι «προσβλητικές».

O William Safire σε άρθρο του στους New York Times

είχε ερευνήσει την καταγωγή της φρασεολογίας και

ανακάλυψε πως προέρχεται από την Κομμουνιστική

βιβλιογραφία του 20ου αιώνα. Μην ξεχνάμε σε αυτό

το σημείο πως ο Ιταλός κομμουνιστής Γκράμσι, δια-

νοούμενος και ακτιβιστής, είχε παρατηρήσει ότι

υπήρχαν σοβαρά εμπόδια στην επιτυχία των κομμου-

νιστικών κινημάτων στην Ευρώπη. Ο έλεγχος του

κράτους και των μέσων παραγωγής δεν ήταν αρκε-

τός. Για να πετύχει το κίνημα πρέπει να κερδίσει την

ηγεμονία στην παραγωγή και διαμόρφωση αξιών και

αρχών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί

αυτό είναι καταρχήν ο έλεγχος της εκπαίδευσης.

Η χρήση της φρασεολογίας έγινε άκρως διαδεδο-

μένη στην δεκαετία του 80′. Το κίνημα της ”πολιτι-

κής ορθότητας” άρχισε στο Πανεπιστήμιο του

Winsconsin-Madison το οποίο είναι από τα πιο φι-

λελεύθερα κολλέγια των ΗΠΑ. Όπως βλέπουμε

μαρξιστές και φιλελεύθεροι, ή καλύτερα νεοφιλε-

λεύθεροι έχουν κοινή αντίληψη στα ζητήματα της

αποδόμησης της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά

και της αποδόμησης των αξιών και της εθνικής συ-

νείδησης.

Στα αμερικανικά πανειστήμια, οι φιλελεύθεροι άρχι-

σαν σιγά-σιγά την επιβολή της πολιτικής ορθότητας,

έχοντας ως σκοπό την απόπειρα καταπολέμησης

των διακρίσεων απέναντι σε θεωρούμενες ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες (μαύρους, ομοφυλόφιλους, με-

τανάστες κτλ.) και για το σκοπό αυτό κρίθηκε σκό-

πιμη η χρήση «ουδέτερων» και ανώδυνων

εκφράσεων σχετικά με τις ομάδες αυτές (για παρά-

δειγμα «έγχρωμος» αντί «μαύρος»). Σίγουρα κανείς

από εμάς δεν εναντιώνεται σε αυτές τις συγκεκρι-

μένες ομάδες, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι

πρέπει να σεβόμαστε την διαφορετικότητα, όμως η

η όλη κίνηση γενικεύτηκε           Συνέχεια στη σελ. 2

Κινδυνεύει με κλείσιμο

η μονάδα νεφρού στο
Ασκληπιείο Βούλας  

Σελίδα 9

Δάνειο παίρνει ο Δήμος 3Β

για ηλεκτροφωτισμό  
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“Πράσινο φως” από την

Περιφέρεια για τον Αστέρα  
Σελίδα 6

Πρώτη, η “Αφρόεσσα” 

του ΝΑΟΒ  Σελίδα 24

Μουσικοχορευτική 

παράσταση στα 3Β 

Γνώση και δροσιά απ’

τα Ελληνικά νησιά 
Σελίδα 9

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

H δικτατορία της

“πολιτικής ορθότητας”
Χωροθετείται ΚΕΛ στα Καλύβια
με απόφαση του Δ.Συμβουλίου

Ιστορικής σημασίας απόφαση για το

Δήμο Σαρωνικού και για τη μείζονα

παραλιακή ζώνη.

Λύνεται ένα πρόβλημα δεκαετιών.

Ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, με

την απόφαση αυτή δίνει δείγματα γρα-

φής θετικά, παίρνει το βάρος πάνω του

και προχωράει με σταθερά βήματα. 
Σελίδα 12

Σελίδα 3
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

υπέρμετρα και εξετράπη σε υπερβολές, για να εξελι-

χτεί τελικά σε de facto φίμωση της γλώσσας με μια

σειρά απλές διαδικασίες.

Ετσι λοιπόν οι λέξεις όπως (ανισότητα, διακρίσεις,

σεξισμός, ξενοφοβία, εθνικισμός, ρατσισμός, φασι-

σμός κτλ.) δαιμονοποιήθηκαν, με την απαίτηση να

βγουν από το καθημερινό λεξιλόγιο και ταυτόχρονα

οι λέξεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξίτηλα κοι-

νωνικοπολιτικά στίγματα.

Με άλλα λόγια, η πολιτική ορθότητα ιδεολογικοποιεί

στοιχεία της γλωσσικής χρήσης (κατά βάση, αλλά όχι

μόνο λεξιλογικά) τα οποία προηγουμένως θεωρούν-

ταν από τη γλωσσική κοινότητα φυσικά και ουδέτερα.

Πρόκειται για κακοποίηση της σημασίας των λέξεων,

που είναι εκδήλωση παρακμής του πολιτικού ήθους.

Όταν οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους, συσκοτίζε-

ται η ορθή αντίληψη για τα πράγματα, εμποδίζεται η

ομαλή ένταξη στον αντικειμενικό κόσμο και διατα-

ράσσεται η αρμονική σχέση με το κοινωνικό περι-

βάλλον. Οπότε, μέσα στη σύγχυση που καλλιεργείται

συστηματικά: α) υποχρεώνεται κανείς να δεχτεί ως

αλήθειες ορισμένα κραυγαλέα ψεύδη, β) στερείται το

δικαίωμα της διαφωνίας και της διαμαρτυρίας και γ)

καταντά εύκολο και ανήμπορο θύμα μεθοδεύσεων

που σχεδιάζονται από οργανωμένες μειοψηφίες και

προωθούνται με τη διαδικασία της στοχευμένης τρο-

μοκράτησης.

Και αυτό το βλέπουμε στις μέρες μας, όπου διάφοροι

”προοδευτικοί” και ισλαμολάγνοι, προσπαθούν να

κολλήσουν διάφορες ταμπέλες και να περιθωριοποι-

ησουν όλους όσοι αντιστέκονται στην ατζέντα που

θέλουν να επιβάλλουν.

Ετσι βλέπουμε να επιβάλλουν και να διαδίδουν την

ετικέτα του «ισλαμοφοβικού», του «ρατσιστή» και

του «ξενόφοβου» σε όποιον τολμήσει να επισημάνει

την αδυναμία ενσωμάτωσης του τεράστιου όγκου

των μουσουλμάνων στην Ευρώπη.

Διότι στόχος των οπαδών της πολιτική ορθότητας

είναι ο εκμαυλισμός της κοινωνίας, η δημιουργία πο-

λυπολιτισμικών κρατών και η κατάργηση της εθνικής

και πνευματικής υπόστασης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ”ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ”

1. Για παράδειγμα, στη Γαλλία ένας γνωστός δημο-

σιογράφος καταδικάστηκε, γιατί είπε ότι οι έμποροι

ναρκωτικών είναι «κυρίως μαύροι και Άραβες».

Το antbaro.gr μας παρουσιάζει δύο συγκεκριμένα πα-

ραδείγματα.

2. Πρόσφατο κρούσμα γλωσσικής «λοβοτομής»: φαί-

νεται ότι οι πανάρχαιες και ιστορικά «καθαγιασμέ-

νες» λέξεις «πατέρας» και «μητέρα», οι οποίες,

νοηματικά, συνυφάνθηκαν ανέκαθεν με την κοινωνική

υπόσταση των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και τα

πλάτη της γης, δηλαδή αποτέλεσαν δομικά στοιχεία

της διαχρονικής κουλτούρας μας ως έλλογων όντων,

βαίνουν προς βίαιη και οριστική απαγόρευση. Πραγ-

ματικά, σε δημόσια έγγραφα ορισμένων «προηγμέ-

νων» χωρών, οι ενδείξεις «όνομα πατρός», «όνομα

μητρός» έχουν ήδη αντικατασταθεί από τις ενδείξεις

«γονέας Α΄», «γονέας Β΄», ώστε να καταπολεμηθούν

τα «σεξιστικά στερεότυπα» σύμφωνα με την από-

φαση 12267 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην πε-

ριέρχονται σε δύσκολη θέση οι παντρεμένοι μεταξύ

τους ομοφυλόφιλοι καθώς αντιμετωπίζουν τις προ-

βλεπόμενες διαδικασίες για την εκ μέρους τους υιο-

θέτηση παιδιών.

3. Σουηδία: Βιβλιοθήκη αφαιρεί βιβλίο που ασκεί κρι-

τική στην μετανάστευση.

Όπως αναφέρει το filoumenos.com, μια βιβλιοθήκη

στην πόλη Ljungby της Σουηδίας αποφάσισε να αφαι-

ρέσει το βιβλίο “Invandringen oh Mörklägningen” («Με-

τανάστευση και Συγκάλυψη») από τη συλλογή της.

Το ότι οι βιβλιοθήκες στη Σουηδία αποσύρουν βιβλία

που δεν ταιριάζουν στην «σωστή» πολιτική ατζέντα

δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Ως παράδειγμα αυτής

της πολιτικής, ο Τεντέν αφαιρέθηκε το 2012, λόγω

του ότι διέθετε «μη πολιτικά ορθές» εικόνες Αφρικα-

νών, αλλά επέστρεψε στα ράφια μετά από δημόσια

κατακραυγή. Σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη το βιβλίο που

σήμερα έχει καταργηθεί, θα πρέπει να αφαιρεθεί

επειδή δεν ευθυγραμμίζεται με τις «αξίες» της βιβλιο-

θήκης, λέει η σουηδική ιστοσελίδα Fria Tider. Αυτού

του είδους η λογοκρισία δεν είναι τίποτα περισσό-

τερο από μια παραβίαση του καθήκοντος που έχουν

οι βιβλιοθήκες και άλλα ιδρύματα που είναι η παροχή

πληροφοριών στο κοινό.

Η δήθεν πολιτική ορθότητα έχει σαν στόχο και σκοπό

να αντικαταστήσει την φυσική και τη λογική τάξη των

πραγμάτων, όπου από πίσω κρύβεται η στυγνή δικτα-

τορία της διεθνοποιημένης Αγοράς και της παγκο-

σμιοποίησης. Σήμερα όποιος διαφωνεί με την

πολιτική ορθότητα είναι φασίστας… Ο πολιτικός

μαρξισμός με τον φιλελευθερισμό κοσμοπολιτισμό

στρέφονται εναντίον των ιδανικών και των αξιών.

Πρέπει λοιπόν όσοι σεβόμαστε την ιστορία μας, τον

πολιτισμό μας να πολεμήσουμε πνευματικά αυτούς

που μας οδηγούν στην άβυσσο. Πρέπει το φως να

κερδίσει το σκοτάδι.

Οι δηλητηριασμένες θεωρίες πρέπει να καταπολεμη-

θούν με την γνώση. Το υγιές μυαλό μπορεί να κερδί-

σει αυτούς που προσπαθούν να παρέμβουν και να

πάνε κόντρα κόντρα στην φυσική εξέλιξη των πραγ-

μάτων. Η ιδεολογική επιθετικότητα θα είναι το όπλο

της νίκης και έτσι, όπως όλες οι τυραννίες, όπως

όλες οι δικτατορίες, έτσι και η δικτατορία της πολιτι-

κής ορθότητας κάποια στιγμή θα πέσει.

Ανδρέας Μουντζουρούλιας 

ithesis.gr

――――――――――

Πληροφορίες: conservapedia.com, antibaro.gr, 24grammata.com

H δικτατορία

της “πολιτικής

ορθότητας”

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Σελ. 4, 5

Για τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ δίκαια και τσε-
κουράτα Κώστας Βενετσάνος Σελ. 7

Ράμπα ΑμεΑ στη Βούλα Σελ. 7

Οι“Τρώες” και η ήττα σε στίχο Καβάφη
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Γνώση και δροσιά απ’ τα ελληνικά
νησιά Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το ζεϊμπέκικο που ...μιλάει χωρίς
λόγια Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Ημερολόγιο Καλοκαιριού Νεκτάριος Κα-

λαντζής Σελ. 11

Ενα υπερσόγχρονο σχολείο παρέ-
λαβε η Παλλήνη Σελ. 13

Ἐκ Γλωσσαµυντορισµού,  ἄρχεσθαι &

Γλωσσεκβαρβαρισμού παύεσθαι Πέτρος

Ιωαννίδης Σελ. 14

Πλήρης αφελληνισμός των ελληνικών

τραπεζών Νίκος Χουντής Σελ. 17

Φισερ, Γερασιμάτου ανέβασαν την

εθνική μας στην Α’ κατηγορία Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει στην 16η/2016 Δημόσια - Τα-

κτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευ-

τέρα 18 Ιουlίου, ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη

απόφασης σε θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αναλυτικά στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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Με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτε-

χνών του Δήμου 3Β και πολλές εθελον-

τικές παρουσίες έκπληξη, οργανώνει

μουσική εκδήλωση 

Την περασμένη Κυριακή 10 Ιουλίου, το

θεατράκι “Βέμπο” στην παραλία της

Βούλας ξεχείλισε από μουσική και

χορό.

Μια μουσικοχορευτική εκδήλωση που

οργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του

Δήμου 3Β με αντιδήμαρχο την Νανά

Καραγιάν.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην

ημέρα του Πατέρα, αλλά και στον σύ-

ζυγο και τον άνδρα.

Το συντονισμό της βραδιάς είχε ο Στέ-

φανος Χατζηστέφανος, συνταξιούχος

πλέον του Δήμου 3Β, αλλά πολυτάλαν-

τος στο λόγο και στην παρουσία. 

Ολα τα χρόνια στο Δήμο, πέρα από τις

επαγγελματικές του υποχρεώσεις,

αφιέρωνε πολύτιμο χρόνο στην οργά-

νωση εκδηλώσεων και δράσεων. 

Τώρα συνταξιούχος πλέον, το “μεράκι”

του δεν το αφήνει και έκανε μια πολύ

ωραία παρουσία στην όλη εκδήλωση,

με αναφορές στον πατέρα, τον άντρα,

το σύζυγο διαβάζοντας αποσπάσματα

από λόγια μεγάλων...

Ξεκινώντας λοιπόν την εκδήλωση ο δή-

μαρχος τον βράβευσε με αναμνηστική

πλακέτα για όλα όσα έχει προσφέρει

στο Δήμο.

Η ζωντανή ορχήστρα και οι “μουσικοί”

γέμισαν την ατμόσφαιρα με ελαφρύ ελ-

ληνικό τραγούδι.

Δεν τραγούδησαν επαγγελματίες τρα-

γουδιστές, χωρίς

αυτό να μειώνει το

αποτέλεσμα. 

Οι τραγουδιστές ήταν

εργαζόμενοι και αιρε-

τοί του Δήμου που ξε-

δίπλωσαν και το

“κρυφό” 

ταλέντο τους.

Ανάμεσα στους τρα-

γουδιστές λοιπόν

ήταν η αντιδήμαρχος

Νανά Καραγιάν, η

πρόεδρος του Τοπι-

κού Συμβουλίου της

Βούλας Κατερίνα

Κουρεντζή και ο ερ-

γαζόμενο στο Δήμο Πάνος Τσοροτιώ-

της. Μαζί τους οι, Ρομάν Γκομέζ,

Ντεμιάν Γκομέζ, Λάμπρος Κουνενής,

Νατάσα Κουρεντζή, Κατερίνα Κων-

σταντίνου.

Στα χορευτικά, η έκπληξη της βραδιάς

ήταν η σάλσα  της σχολής “La timpa” με

την  Ηλέκτρα Βενετσάνου και το Θο-

δωρή Σοϊλεμεζίδη, που καταχειροκρο-

τήθηκαν από το κοινό, αλλά και η πα-

ρουσία του Επιμορφωτικού Συλλόγου

Βάρης με διάφορα χορευτικά και δια-

φορετικές ηλικίες.

Το “κλου” της βραδιάς ήταν όταν ο δή-

μαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

πήρε το μικρόφωνο και έδειξε τις καλι-

τεχνικές του τάσεις, με το τραγούδι:

“με το στόμα γεμάτο φιλιά”.
Αννα Μπουζιάνη 

Μουσικοχορευτική εκδήλωση στα 3Β
αφιερωμένη στον Άντρα, Πατέρα, Σύζυγο

Η Ηλέκτρα 

Βενετσάνου 

και ο Θοδωρής 

Σοϊλεμεζίδης 

από τη Σχολή 

χορού “La Timpa”,

σε μια χορευτική 

φιγούρα.

Μικροί και μεγάλοι από τα χορευτικά τμήματα του Eπιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης.

O Δήμαρχος τραγουδάει συνοδευόμενος από τη Νανά Καραγιάν, τον Πάνο Τσορωτιώτη
και την Ν. Κουρεντζή.

Ο  Δήμαρχος επιδίδει την αναμνηστική πλακέτα στον Στέφανο Χατζηστέφανο.



4 ΣΕΛΙΔΑ - 16  IOYΛIOY 2016                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

«Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον
τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε»

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1838: Ο Λόγος του

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην

Πνύκα προς τα Ελληνόπουλα

Σταμάτης Κραουνάκης 

με την Ελένη Ουζουνίδου

16 Ιουλίου, 21:30

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Τιμές εισιτηρίων: 20€,  10€ (Φοιτητικό) 5€ (Άνερ-

γοι, A.M.E.A.)

Mικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου

Μητρόπολη
Χορός & Άγγελος 

από το πανάρχαιο δράμα

22 & 23 Ιουλίου, 21:30

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

«Πού πάνε οι άγγελοι μετά την τραγωδία;»

Σε έναν έρημο και άγονο τόπο συναντιούνται επτά

αγγελιαφόροι αρχαίων ελληνικών τραγωδιών. Κα-

θένας και ένας τόπος, καθένας και μια εποχή, μια

ιστορία. Ανώνυμοι, μάρτυρες γεγονότων πόνου,

βίας, θανάτου και θαυμάτων. Μάρτυρες πτώσεων

πολιτισμών, ιδεών, ανθρώπων και βασιλείων. Εξόρι-

στοι από τη ζωή, περιπλανώμενοι ασκητές, ξορκί-

ζουν την Ιστορία. Προσεύχονται γι’αυτά που έγιναν

και γι’αυτά που θα γίνουν. Ψελλίζουν ένα χορικό,

ένα κοινό ‘τραγούδι’ μέσα απ’όλες τις ιστορίες και

αναζητούν τη δική τους «Μητρόπολη».

Η Μητρόπολη του Αργύρη Πανταζάρα και της καλ-

λιτεχνικής ομάδας Momentum υφαίνεται μέσα από

τη σύνθεση πέντε αρχαίων τραγωδιών. Η Αντιγόνη

του Σοφοκλή, ο Οιδίππους Τύραννος, οι Βάκχες του

Ευρίπιδη, ο Ηρακλής μαινόμενος και η Μήδεια ακού-

γονται σαν προσευχή μιας χώρας που πεθαίνει. Έκ-

πτωτοι άγγελοι έκπτωτης πόλης τραγουδούν τη

γέννηση και την ανάσταση, τον άθλο και το λάθος,

το θαύμα και το θάνατο,  το θρήνο, το χαμό, και την

τύφλωση. 

Διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 20€, 10€ (Φοιτητικό), 5€ (Άνερ-

γοι-A.μεΑ.)

Οι εκδηλώσεις “Σφήττεια 2016”, συνεχίζονται στο Κο-

ρωπί.. 

― Δευτέρα 18 Ιουλίου, 21.30 

Θέατρο Δεξαμενής

Συναυλία με την Πίτσα Παπαδοπούλου, την Λένα Αλ-
καίου και τη Ζωή Παπαδοπούλου

― Τετάρτη 20 Ιουλίου - 21.30 

Θέατρο Δεξαμενής

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Νίκος Σκαλκώτας (1904 - 1949)

Πέντε Ελληνικοί Χοροί για έγχορδα

1. Ηπειρώτικος

2. Κρητικός

3. Τσάμικος

4. Αρκαδικός

5. Κλέφτικος

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Κοντσέρτο

για βιολί και ορχήστρα αρ.3 σε σολ μείζονα, Κ. 216

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Συμφωνία

αρ. 29 σε λα μείζονα, K. 201

Μικρή Ορχήστρα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Σολίστ: Γιώργος Μάνδυλας, βιολί.

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Χαλιάσας

Σε κάθε εκδήλωση θα εκτελεί δρομολόγια το λεωφο-

ρείο του Δήμου από το Πολιτιστικό Κέντρο – ΚΑΠΗ

Αγίας Μαρίνας και Κιτσίου προς  τον κεντρικό χώρο

εκδηλώσεων των Σφηττείων στην πλ. Δεξαμενής. 

«ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2016»  στο Κορωπί 

Συναυλία Στέφανου Κορκολή
στο “Ακτιος Οδηγός”

Ο Στέφανος Κορκολής στο Θέατρο των Οδηγών, Μο-

νάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός Λ. Βάρης

(πρώην κτίριο Σ.Ε.Ο)  στις 18/7/2016 και ώρα: 21:00, με

δικά του έργα, έχοντας ως αιχμή του μουσικού του δό-

ρατος το τραγούδι «Θες», το οποίο έγινε τεράστια επι-

τυχία 11 χρόνια μετά από την μαγική εκτέλεση του

αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου.

Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη.

Στο σαξόφωνο και στο φλάουτο ο Βασίλης Δεφίγγος.

Ένα μουσικό ταξίδι στις θάλασσες, υπό το φως του
φεγγαριού και με την πνοή των 5 ανέμων…
ΜΘα ακουστούν, τραγούδια και μουσικές,  δοσμένες

με τον πιο λιτό τρόπο, αλλά και με μία διάθεση αναδη-

μιουργίας. 

Τη συναυλία διοργανώνουν οι Μονάδες Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων Άκτιος, για στήριξη της Εταιρείας Νόσου

Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 

Είσοδος Ελεύθερη.

Οι θεατές  μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να στηρίξουν

οικονομικά το έργο της Εταιρείας Νόσου Alzheimer &

Συναφών Διαταραχών Αθηνών στο χώρο της συναυ-

λίας.

To “Αρχειο Πολέμου” παρουσιάζει το Σάββατο, 23

Ιουλιου 2016, 19:30, την τελευταία ταινία γι’ αυτή τη

σεζόν, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ των Ηλία Γιαννα-

κάκη και Εύης Καραμπάτσου για τη Μακρόνησο. Πρό-

κειται για μια συγκλονιστική ταινία που τολμάει να

«αγγίξει» την πλέον βάναυση πλευρά του εμφυλίου

πολέμου. Το ντοκιμαντέρ «Μακρόνησος» προετοιμα-

ζόταν και γυριζόταν επί δέκα ολόκληρα χρόνια. Το

2008 απέσπασε το βραβείο κοινού στο φεστιβάλ

Θεσσαλονίκης, απέναντι στο σύνολο της κινηματο-

γραφικής παραγωγής μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ,

κάτι που συνέβη για πρώτη φορά με ελληνική ταινία

τεκμηρίωσης. Στη συνέχεια προβλήθηκε με επιτυχία

στους κινηματογράφους σε ολόκληρη την Ελλάδα

και απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές από το σύνολο

σχεδόν του Τύπου.

Ο σκηνοθέτης, Ηλίας, Γιαννακάκης, θα παρευρίσκεται

στην προβολή, όπως επίσης και στον διάλογο, που θα

ακολουθήσει μετά το πέρας της ταινίας, με τους φί-

λους του Αρχείου.

Για κράτηση επικοινωνήστε με την διδα Μάκα Ντοκχνάτζε στο τη-

λέφωνο του Αρχείου 2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η

email afreris@wararchivegr.org καθώς ο χωρος είναι περιορισμέ-

νος.

«ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ» 

ντοκιμαντέρ
των Ηλία Γιαννακάκη & Εύης Καραμπάτσου

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα 

σε μουσικό ταξίδι... 

στο Αεροδρόμιο Αθήνας!

Με τη γνωστή και επιτυχημένη συνθέτρια, Ευανθία

Ρεμπούτσικα, που γνωρίσαμε όλοι μέσα από τις με-

λωδίες της «Πολίτικης Κουζίνας», πραγματοποιείται

η πρεμιέρα του 4ου Fly me to the Moon στο Αερο-

δρόμιο της Αθήνας. Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 στις

12:00, η καλλιτέχνιδα θα μας «ταξιδεύει» με μουσι-

κές γεμάτες χρώματα κι αρώματα Ανατολής και

Δύσης.
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Βραδιά Νίκου Καββαδία 
Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή της θά-

λασσας Νίκο Καββαδία, οργανώνει ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος Λαγονησίου, την Κυριακή 24 Ιουλίου στις

8.30μ.μ. στο Λαγονήσι επί της οδού Σοφούλη & Πε-

ρικλή Λαγονήσι. Είσοδος ελεύθερη

4ήμερη Εκδρομή 

στο ιστορικό Σούλι
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων διοργανώνει

4ήμερη εκδρομή από 02-05 Σεπτεμβρίου 2016

(3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό) στο ιστο-

ρικό Σούλι, με έδρα την Παραμυθιά & ημερήσιες εξορμή-

σεις, όπως: Θέατρο Δωδώνης, Σούλι, Ζάλογγο, Αχέροντας

(Νεκρομαντείο).

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα:  Πούλια

Μουρελάτου: 694 2465860 - Γ. Πιερράκος: 693 2766111.

Κρατήσεις θέσεων αυστηρά έως 10 Αυγ. 2016. Θα τηρηθεί

σειρά προτεραιότητος.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα

Μονοήμερη Κρουαζιέρα το Σάββατο 9 Ιουλίου, οργανώνει

το Εθνικό Κέντρο Υποθαλάσιας Προστασίας για Υδρα -

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

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950,  6942429244

5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών

χορών στη Βάρη
Ο Λαογραφικός Ομιλος Βάρης “Σεμέλη” θα παρου-

σιάσει το 5ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, με

τίτλο “Ορέστεια” την Τετάρτη 20 Ιουλίου (του Προ-

φήτη ΗΛία), στις 9 το βράδυ, στην πλατεία του

ιερού ναού Προφήτη Ηλία στο Κόρμπι της Βάρης.

Πανηγύρι στον Καρελλά

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καρελλά Κορωπίου “Αγ. Πα-

ρασκευή” οργανώνουν - για πρώτη φορά - πανηγύρι εν

όψει της γιορτής της Αγίας Παρασκευής, το Σάββατο 23

ΙΟΥΛΙΟΥ στις 20:30 στο χώρο του γραφείου του συλλό-

γου (Μεσσηνίας  και Χαλιδώνος),  όπισθεν  των πρώην

εγκαταστάσεων του παναθηναϊκού στον Καρελλά.

Ζωντανή μουσική από τον κύριο Φίλο και πολυπληθής

ορχήστρα. Θα προσφερθούν εκλεκτό σουβλάκι, παγω-

μένη μπύρα κ.τ.λ. 

Η είσοδος  στην εκδήλωση και στην πίστα είναι ελεύ-

θερη.

Ποτίζουμε και καθαρίζουμε

το Πευκωτό

Την Κυριακή 17 Ιουλίου, στις 09.00, o Δήμος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για

την Προστασία και την Ανάπτυξη του Υμηττού (ΣΠΑΥ)

και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον», διορ-

γανώνουν πότισμα στο λόφο Πευκωτό, όπου στις 7/2/16

είχε γίνει μεγάλη δεντροφύτευση. Τα 10.000 μικρά δέν-

τρα που φυτεύτηκαν θα ποτιστούν ενώ την ίδια μέρα,

ομάδες εθελοντών, θα καθαρίσουν την περιοχή από ξερά

χόρτα και σκουπίδια.

Σημείο συνάντησης θα είναι το τέρμα της οδού Κανελλο-

πούλου (από Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου), στις 9 το πρωί.

Από το σημείο συνάντησης οι εθελοντές μπορούν να μετα-

φερθούν στο σημείο που θα γίνει η δράση μόνοι τους (περί-

που 1,5 χιλιόμετρο) ενώ για όσους το επιθυμούν θα υπάρχει

και όχημα του Δήμου να τους μεταφέρει.

Πανηγυράκι του Αι Λιά 

στο Πανόραμα Βούλας

Την  Τριτη 19η Ιουλιου μετα απο τον Εσπερινο στο Εκ-

κλησακι του Αι Λια  (διπλα απο την δεξαμενη) θα ζωντα-

νεψει στο Αναψηκτηριο του Σωματειου “Πανόραμα” στην

Πλατεια Αλσους Πανοραματος Βούλας,  το  εορταστικο

Παρτυ με μουσικη (μινι πανυγηρακι) και με εγγυημενη

...βαρυστομαχια και πολυ χορό. Η γιορτη θα ξεκινήσει το

βραδακι μετα τον εσπερινο  στο Αναψηκτηριο.

Σας περιμενουμε να γιορτασουμε μαζι τρωγοντας, πινον-

τας, τραγουδωντας και βεβαια χορευοντας.!!!!
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Εγκρίθηκε η σύναψη δανείου από το Δ.Σ. των 3Β  

για αντικατάσταση του δικτύου Δημοτικού Φωτισμού
Με 24 θετικές ψήφους επί των 27 παρόντων ενέκρινε

το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

τη σύναψη δανείου έως 4,5 εκ. ευρώ για την χρημα-

τοδότηση της συνολικής αντικατάστασης του δι-

κτύου δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες νέας

τεχνολογίας. Γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο

μας, ότι η συγκεκριμένη απόφαση απαιτούσε αυξη-

μένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου, δηλαδή 22 θετικές ψήφους, γι’ αυτό

άλλωστε δεν κατάφερε να ψηφιστεί στο προηγού-

μενο δ.σ.

Ο δήμαρχος στην εισήγησή του σημείωσε ότι «η ανα-
βάθμιση του δικτύου θα προσφέρει στο Δήμο, (μετά
την αποπληρωμή του δανείου), οικονομία στην κατα-
νάλωση ρεύματος περίπου 550.000 ευρώ ετησίως,
ενώ παράλληλα η νέα τεχνολογία αποφεύγει τη φω-
τορύπανση, προστατεύει το
περιβάλλον και μειώνει ση-
μαντικά το ενεργειακό αποτύ-
πωμα του Δήμου. Παράλληλα
το «έξυπνο» δίκτυο δημοτικού
φωτισμού που θα εγκαταστα-
θεί επιτρέπει στις υπηρεσίες
του Δήμου να το παρακολου-
θούν και να το ελέγχουν μέσω
υπολογιστή, να έχουν πρό-
σβαση σε πληροφορίες για
την κατάσταση του, για τις
λάμπες που δεν λειτουργούν,
για τη θερμοκρασία σε επιλεγ-
μένα σημεία της πόλης (για
τον εντοπισμό πυρκαγιάς) για

την κατάσταση και την πληρότητα των κάδων απορ-
ριμμάτων και πολλών ακόμα πληροφοριών που αφο-
ρούν τη λειτουργία της πόλης. Έτσι, μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης του δικτύου, ο Δήμος
θα διαθέτει σύγχρονο οικονομικό δημοτικό φωτισμό
ο οποίος θα είναι πιο αποτελεσματικός, θα αποδίδει
καλύτερα από το σημερινό και θα εκλείψει το φαινό-
μενο το πολλών καμένων λαμπτήρων αφού οι λαμ-
πτήρες νέας τεχνολογίας δεν καίγονται με την ίδια
ευκολία αλλά όταν αυτό συμβεί θα ειδοποιείται αυ-
τόματα η υπηρεσία μέσω δικτύου.
Επεσήμανε δε, ότι «η παρούσα απόφαση δεν αφορά
την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και
εγκατάσταση του δικτύου ούτε αφορά την έγκριση
όρων δανείου και επιτοκίου. Η απόφαση που πάρθηκε
ήταν έγκριση επί της αρχής για σύναψη δανείου με
σκοπό τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου.

Στη συνέχεια, τόσο το έργο όσο και η δανειακή σύμ-
βαση θα γίνουν μέσω διεθνούς διαγωνισμού και ο
προσυμβατικός έλεγχος θα γίνει από το ελεγκτικό
συνέδριο. Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει πλήρη διαφά-
νεια στις διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστούν
οι καλύτεροι όροι για το Δήμο». 

Η εξήγηση αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί οι σύμβουλοι

της αντιπολίτευσης, Δημ. Δαβάκης και Θάνος Ματό-

πουλος εκφράστηκαν αρνητικά, γιατί δεν υπήρχε

πλήρης μελέτη στο φάκελλο για να μπορούν να απο-

φασίσουν γι’ αυτό και το καταψήφισαν.

Θετικά εκφράστηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντι-

πολίτευσης Σπύρος Πανάς, τονίζοντας τα θετικά μιας

τέτοιας ενέργειας. Μάλιστα σημείωσε ότι πρόγραμμα

αντίστοιχο είχε ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα επί

δημαρχίας του το 2013. «Καλό είναι να είναι ο Δήμος
αυτόνομος και συμφωνώ κι εγώ με τη διαδικασία. Τα
ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημοσίου, ιδιωτικού τομέα) δεν είναι
η ενδεδειγμένη διαδικασία και διαφωνώ. Ο Δήμος
είναι φερέγγυος. Εχουν τακτοποιηθεί τα οικονομικά
του και μπορεί να πάρει δάνειο και είναι σωστό να μη
χρησιμοποιήσει τα ταμειακά του γι’ αυτό το σκοπό»,
τόνισε και κατέληξε: «Θεωρώ ότι είναι η πιο ξεκά-
θαρη λύση να πάρει ο Δήμος δάνειο».
Επεσήμανε δε στον δήμαρχο να προσέξει ιδιαίτερα

τα φωτιστικά, να μην φωτορυπαίνουν, να μην ενο-

χλούν τους πολίτες.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, Δημήτρης

Κιούκης, ζήτησε αναβολή του θέματος για να εξετα-

στούν οι μελέτες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά

δεν πλειοψήφισε και γι’ αυτό ψήφισε λευκό.

Μετά την απόφαση, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήλωσε: «Σή-
μερα το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια σημαντική
απόφαση για ένα έργο που θα αναβαθμίσει σημαντικά
την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης, θα εξοικονο-
μήσει σημαντικό χρηματικό ποσό για το Δημοτικό Τα-
μείο και θα συμβάλει στην προστασία του
περιβάλλοντος. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγ-
χαρώ τον πρώην Δήμαρχο, Σπύρο Πανά και τους δη-
μοτικούς συμβούλους της παράταξης του οι οποίοι

στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και στήριξαν
με την ψήφο τους ένα τόσο σημαντικό έργο. Δυστυ-
χώς δεν έπραξαν το ίδιο όλοι οι σύμβουλοι της μει-
οψηφίας και με λύπη διαπίστωσα ότι κάποιοι έβαλαν
το, κατά τη γνώμη τους μικροπολιτικό συμφέρον,
πάνω από το καλό της πόλης και καταψήφισαν την
πρόταση μας χρησιμοποιώντας προσχηματικές δι-
καιολογίες άνευ ουσίας. Τους καλώ να αναθεωρή-
σουν τη στάση τους στη συνέχεια για το καλό της
πόλης. Άλλωστε, ένα τόσο σημαντικό έργο ξεπερνάει
τις πολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες και πι-
στώνεται στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου».

Αννα Μπουζιάνη

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ 

Τιμούμε τους Πεσόντες 
Πυροσβέστες

Παρασκευή 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ  Βασίλης Βαλασόπουλος,

Δήμαρχος Ηλιούπολης, και ο Αρχηγός του Πυρ. Σώ-

ματος, Ιωάννης Καρατζιάς  Αντιστράτηγος, έχουν

την τιμή να σας προσκαλέσουν την Παρασκευή

22/07/16 και ώρα 10.00 πμ, στο τρισάγιο που θα

ψαλλεί στο Μνημείο των Πεσόντων Αρχιπυροσβε-

στών Δημήτριου Μαλούκου και Θεμιστοκλή Μαυρα-

ειδή, του Πυροσβέστη Αλέξανδρου Διαβολή και του

εθελοντή Πυροσβέστη Δημήτριου Καραμολέγκου,

κατά την πυρκαγιά του Υμηττού (22/07/98).

Το σημείο συνάντησης με κατεύθυνση το Μνημείο

και τη θέση «Πλάτωμα» στον Υμηττό,  θα είναι ο

χώρος στάθμευσης παρά την 

Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννη Καρέα.
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Την περασμένη Πέμπτη 7 Ιουλίου, συζητήθηκε στο Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο το ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής

Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου) που αφορά την ιδιωτικο-

ποίηση της χερσονήσου του Καβουρίου, όπου και ο Αστέ-

ρας.

Τεχνηέντως έδωσε το “πράσινο φως” η Περιφέρεια, αφού η

γνωμοδότησή της καθυστέρησε έξη μήνες και εκδόθηκε

μετά την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ από το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας. 

Δηλαδή κατόπιν εορτής.

Το ΕΣΧΑΔΑ βρισκόταν στην Περιφέρεια από τον Ιανουάριο

και έπρεπε να έχει γνωμοδοτήσει εντός 35 ημερών, άλλως

θεωρείται θετική η γνώμη της και προωθείται για Προεδρικό

Διάταγμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Να θυμίσουμε ότι το Ε’ τμήμα του ΣτΕ είχε απορρίψει το

σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος το Μάρτιο του 2015

και επανακατατέθηκε τροποποιημένο σχέδιο.

Και στο νέο σχέδιο όπως και στο παλιό ο συντελεστής δό-

μησης ορίζεται σε   0,20,  υπολογιζόμενος όμως σε όλη

έκταση της χερσονήσου.

Οπως σημειώνεται στο αποφασιστικό του Περιφερειακού

Συμβουλίου, «με δεδομένο την ύπαρξη συγκεκριμένων ρυ-

μοτομικών γραμμών στην  μεγαλύτερη περιοχή του Μικρού

Καβουρίου,  προκύπτει ασάφεια ως προς τον ισχύον ρυμο-

τομικό καθεστώς της περιοχής, το οποίο πρέπει πρώτα να

ξεκαθαριστεί αρμοδίως και ως εκ τούτου στο υπό εξέταση

ΕΣΧΑΔΑ δεν μπορεί:

- να θεωρείται ως ρυμοτομική γραμμή η ακτογραμμή.

- να μην εμφανίζονται οι παραμένουσες σε ισχύ,  ούτε οι

καταργούμενες ρυμοτομικές γραμμές, προφανώς λόγω

της δυνατότητας εφαρμογής τους. 

- στο βαθμό, που μερικές ρυμοτομικές γραμμές εμφανίζον-

ται, στην πλειονότητα τους να μη βρίσκονται

στην ίδια θέση με την αρχική τους, προφανώς λόγω της δυ-

νατότητας εφαρμογής τους. 

- να μην αντιετωπίζεται η παρούσα πολεοδοική ρύθμιση,

όπως θεωρείται το ΕΣΧΑΔΑ, σαν συνέχεια προηγούμενων

πολεοδομικών ρυθμίσεων.

- στην περίπτωση, που αρμοδίως θεωρηθεί έστω και τμήμα

της περιοχής ως εκτός σχεδίου, να μη διερευνάται επαρκώς

ο δασικός της χαρακτήρας, η παρούσα πολεοδομική ρύθ-

μιση   (ΕΣΧΑΔΑ) να μη σχεδιάζεται πλήρως σύμφωνα με τις

προδιαγραφές σχεδίασης ρυμοτομικών σχεδίων.

Επιπλέον των παραπάνω θα πρέπει να τύχει εφαρογής το

άρθρο   28 περί κοινοχρήστων χώρων  μέσα σε εγκεκριμένα

σχεδία πόλεων του Ν.  1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/14-3-83)  σύμ-

φωνα  με το οποίο: 

Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες, και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως

που έχουν σχηματιστεί με οποιοδήποτε τρόπο  έστω και

κατά παράβαση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων και

που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεω-

ρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο

Δήμο ή Κοινότητα.

Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμιά αποζημίωση

λόγω ρυμοτομίας. 

Σε περίπτωση όμως που οι χώροι αυτοί καταργούνται  με το

σχέδιο πόλεως,  προσκυρώνονται κατά τις κείμενες διατά-

ξεις. 

Ενώ παράλληλα δεν διασφαλίζεται η ζώνη παραλίας ως

"κοινόχρηστος χώρος", υπό την ευρεία έννοια του, 

ούτε η επικοινωνία της με τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό,

χωρίς δηλαδή εμπόδια και περιφράξεις, με κοινοχρήστους

χώρους επικοινωνίας κ.λπ., πράγμα το οποίο θα διασφαλί-

ζεται μόνο μετά από ειδική πολεοδομική μελέτη λειτουργίας

της,  που θα θεσμοθετείται με την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ. 

Τέλος διαβλέποντας την ιστορικά αγωνιώδη προσπάθεια

αύξησης του συντελεστή δόμησης δεν μπορεί,  το υπό

κρίση ΕΣΧΑΔΑ και όσον αφορά στον υπολογισμό των  με-

γεθών δόμησης, να αναφέρεται αορίστως σε όλη την επι-

φάνεια της όποιας ιδιοκτησίας τόσο της Εθνικής Τράπεζας

Ελλάδος,  όσο και του ΤΑΙΠΕΔ». 

Ολοκληρώνοντας δεν την εισήγησή της αναφέρει ότι «Η βα-

ρύτητα που έχουν οι παραπάνω επισημάνσεις μας υποχρε-

ώνουν να μην κάνουμε δεκτή τη μελέτη και να την

επιστρέψουμε για περαιτέρω διορθώσεις». 

Αν όλες οι παραπάνω επισημάνσεις της εισήγησης (του Αθ.

Αναγνωστόπουλου) στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν

πάει εγκαίρως, πιθανόν και η απόφαση του ΣτΕ να ήταν δια-

φορετική. Είναι βαρειά λοιπόν η ευθύνη της Περιφερειάρ-

χου Ρένας Δούρου για το “ξεπούλημα”, όπως η ίδια έλεγε

την ιδιωτικοποίηση της χερσονήσου του Αστέρα.

Χαρακτηριστικό δε της “κοροϊδίας”, ουσιαστικά, της απόφα-

σης είναι ότι όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατα-

ψήφισαν την απόφαση.

Η παράταξη μάλιστα του Γ. Σγουρού, αφού κατήγγειλε την

κωλυσιεργεία αποχώρησε. Ο Γ. Σγουρός επεσήμανε ότι: «Η

διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είναι ηθικά και πολι-

τικά βαριά εκτεθειμένη. Από την προεκλογική περίοδο

του 2014 μέχρι σήμερα άλλαξε ολοκληρωτικά τη στάση

της σε όλα τα φλέγοντα για το λεκανοπέδιο θέματα, από

τον ΟΛΠ και το Ελληνικό μέχρι τη διαχείριση των απορ-

ριμμάτων και τον Αστέρα. Οι ιδεολόγοι αγωνιστές για

την προστασία της περιουσίας του λαού έγιναν επανα-

στάτες εκ περιτροπής. Οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και

συγκρίνουν ποιοι έχουν συνεπή και σταθερή στάση και

ποιοι έχουν αναγάγει την ανακυβίστηση σε επιστήμη».

Η παράταξη Αντικαπιταλιστική Ανατροπή καταψήφισε

την πρόταση και κατέθεσε ψήφισμα  που απορρίπτει συ-

νολικά την ιδιωτικοποίηση και το ΕΣΧΑΔΑ λέγοντας πως

η περιοχή του Αστέρα «Θα μετατραπεί σε άβατο για τους

πολίτες».

Αννα Μπουζιάνη

Τεχνηέντως “πράσινο φως” στην
εκποίηση της Χερσονήσου του 

Καβουρίου από Περιφέρεια Αττικής

Για τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
δίκαια και τσεκουράτα

«Ο Νόμος (πού ψηφίζουν οι βουλευτές κινεί η δι-

καιοσύνη εκτελεί η δημόσια διοίκηση και η αστυνο-

μία και βάσει αυτού τιμωρούν οι δικαστές)

συλλαμβάνει και τιμωρεί τον εργαζόμενο λαό. Όχι
όμως και τους οικονομικά ισχυρούς».
Την παραπάνω διαπίστωση-διατύπωση έκανε ο

Ελευθέριος Βενιζέλος σε κεντρική του ομιλία στην

πλατεία Συντάγματος το 19111, o tempora o mores!

Μόνο που τα πολιτικά ήθη, 100 χρόνια μετά, φαί-

νεται πως παραμένουν τα ίδια!

Ο εργαζόμενος και ο άνεργος λαός χάνει το σπίτι

του στο άψε σβήσε, με τον νέο Kώδικα Πολιτικής

Δικονομίας που ψήφισε ασθμαίνουσα, πέρυσι, η

βουλή κατ᾽ εντολήν των δανειστών-δυναστών ενώ

η siemens ο Χριστοφοράκος ο Μαντέλης ο Τσου-

κάτος και Σία, 11 χρόνια μετά, με τον ένα ή άλλο

τρόπο και προσφάτως διά της διαγραφής τη βγά-

ζουν λάδι Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που τα βλέπει

σκούρα, λέει πως δεν θα τους αφήσει, αλλά μάλ-

λον θολό το βλέπω

Πάντως, ένας άλλος μεγάλος πολιτικός, ο Χαρί-

λαος Τρικούπης, στο γνωστό και μνημειώδες

άρθρο του, «τις πταίει», έκρουε και κρούει τον κώ-

δωνα του κινδύνου. Έγραφε και ξανατόνιζε, διπλω-

ματικά και ποικιλοτρόπως αλλά απερίφραστα:

«Τίθεται εκ νέου εις το έθνος το δίλημμα της υπο-
ταγής εις την αυθαιρεσίαν ή της επαναστάσεως».

Και αμέσως παρακάτω: «Τι δίναται ο λαός
κατ΄αυτής; (την τοιαύτην κατάστασιν να πράξει;)

ουδέν άλλο ή να επαναστατήσει. Διότι την επανά-

στασιν θεωρεί ως «έσχατον καταφύγιον…». 
Αιτιολογεί δε παρακάτω, συντασσόμενος με γνω-

στούς και διεθνώς αναγνωρισμένους νομικούς και

φιλοσόφους: «Την ευθύνην των επαναστάσεων
φέρουσιν, ουχί οι εκτελούντες, αλλά οι καθιστών-
τες αυτάς αναποδράστους2».
Να μη ξεχνάμε δε τι είχε γράψει ο Αριστοτέλης

στα ‘’πολιτικά’’ του: «Γίγνονται αι στάσεις ού περί
μικρών, αλλ΄ έκ μικρών, στασιάζουσι δε (οι άντρες)

περί μεγάλων3».

Κάτι που πρέπει να έχουμε άπαντες υπόψη μας και

ιδιαίτερα οι δικαστικοί, είναι πως, εάν δεν λειτουρ-

γεί δίκαιη δικαιοσύνη κάποια στιγμή επέρχεται

αναπόφευκτα  η Νέμεσις, η οποία είναι σκληρή τι-

μωρός και άμετρος (χωρίς μέτρο και διάκριση).

Ακόμα οι δικαστικοί, να μην είναι τόσο ευαίσθητοι,

ως προς την αμεροληψία τους  και την έλλειψη εμ-

πιστοσύνης του λαού στη λειτουργία της δικαιοσύ-

νης,  γιατί ο σεβασμός δεν αποκτάται με το αξίωμα,

αλλά με το λειτούργημά του.

KΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

―――――――

1. Στεφ. Τσαπάρας: “Η πολιτική ηγεσία και οι ξένοι στη
νεότερη ιστορία της Ελλάδας”, τομ. 2ος, σελ. 151.

2. Ως άνω, τομ. 1ος, σελ. 169 & 176 και Ν.Ν. Σαρίπολος

“Συνταγματικό Δίκαιο”, τομ. 1ος, εισαγωγή.

3. Αριστοτέλης: “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, βιβλίο 8, κεφ. 3
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«Κάθε καιρός και ο Τρωϊκός του πόλεμος» 
Όδ. Ελύτης 

Οι  Τρώες, ως εν συνόλω ομηρικός λαός   αντίπαλος

των Ελλήνων,  ή και επωνύμως ατομικά, δίνει το ιστο-

ρικό σύμβολο μιας  ήττας μοιραίας πλην γεμάτης  από

μια ξεχωριστή  αξιοπρέπεια. 

Στον κύκλο της Καβαφικής ποίησης, όπως “Οι Τρώες”,
“Η  κηδεία του Σαρπήδόνος”, “Τα άλογα του Αχιλλέως”
το κλίμα κυριαρχείται αλληγορικά στο  αναπάντεχο

μιάς  απρόσμενης συμφοράς…

Πρώτα όμως να διαβάσομε  μαζί αυτό το πολύ γνωστό

Kαβαφικό ποίημα  “Τρώες” και μετά τα σχόλια και τα μη-

νύματα.

«Είν’ οι προσπάθειες μας, των συφοριασμένων,
ειν’ οι προσπάθειες μας, σαν των Τρώων. 
Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι 
Παίρνουμε επάνω μας, κι αρχίζουμε
νάχουμε θάρρος και καλές ελπίδες.

Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. 
Ο Αχιλλεύς στην τάφρον εμπροστά μας 
βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. 
Είν  οι προσπάθειες μας σαν των Τρώων. 
Θαρρούμε πως με απόφαση και τόλμη  
θ΄αλλάξουμε  της τύχης την καταφορά, 
κ΄έξω στεκόμαστε ν’ αγωνιστούμε.   

Αλλ” όταν η μεγάλη κρίσις έλθει,
η τόλμη  κι η  απόφασίς μας χάνονται, 
ταράττεται η ψυχή μας, παραλύει, 
κι ολόγυρα απ” τα τείχη τρέχουμε, 
ζητώντας να γλυτώσουμε με την φυγή. 

Όμως η πτώσις μας είναι γενναία. Επάνω 
στα τείχη άρχισεν ήδη  ο θρήνος.  
Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κι αισθήματα.  
Πικρά για εμάς ο Πρίαμος κι η Εκάβη κλαίνε».   
…

Στην καταγραφή του ιστορικού γεγονότος, οι ομηρικοί

Αχαιοί, Δαναοί  και Αργείοι,  και εν τοίς πράγμασι “Πα-

νέλληνες”,  με πρόσχημα την δήθεν αρπαγή  μιας εξω-

ραϊσμένης  μοιχαλίδος, ξεκινούν μια μεγάλη και

μακρόχρονη πολεμική εκστρατεία  προς  την Ασία,  με

υπόβαθρο καθαρά οικονομικό. 

Φτάνοντας δε στην Τροία, βρίσκουν χωρίς να το περι-

μένουν, μια ισχυρώς οχυρωμένη πόλη και κατοίκους,

ένθερμους πατριώτες στο επίπεδο του ηρωικού. 

Οι  ομηρικοί  Έλληνες δεν το βάζουν κάτω. Μάχονται

“ελληνικώ και πονηρώ τώ τρόπω” για τον σκοπό που

ξεκίνησαν, αλλά από τις πρώτες ημέρες έχουν αρχίσει

“ελληνικώ πάλι τώ τρόπω” να φαγώνονται μεταξύ τους

και κυρίως σε επίπεδο των αρχηγών. 

Αφορμή και εδώ η διεκδίκηση για μιά γυναίκα ενώ υπο-

κρύπτεται  η απώτερη

αιτία, που είναι ο φθόνος

για  την αρχηγεσία. 

Το φαίνεσθαι όπως δια-

χρονικά και πάντα, έτσι

και στην προκειμένη περί-

πτωση,  δίνει την ανόσια

κάλυψη στο  πραγματικό.  

Τέλος πάντων  κάποια

στιγμή, που ο Αχιλλεύς

νοιώθει ότι μειώνεται

όταν ο Αγαμέμνων τού

υφαρπάζει μαζί με την

εξουσία  ως του πρώτου τη τάξει μαζί και τη γυναίκα –

λάφυρο,  παιχνίδι ηδονής και αντικείμενο,  “μανίζει”,

αποχωρεί από την πανελλήνια  μάχη και αποδυναμώνει

τον συλλογικό αγώνα, λέγοντας κάτι σαν  «άντε να κό-
ψετε τώρα μοναχοί σας  το λαιμό σας», ή και  κατά  το

πειραιώτικο «άντε όλοι σας και να ….. κ.λπ. κ.λπ.» 

Με τη αποχή τώρα του Αχιλλέα,  οι Τρώες παίρνουν τα

επάνω τους,  ξεθαρρεύουν και ευκαιρίας  δοθείσης σκο-

τώνουν τον Πάτροκλο, που είναι επιστήθιος φίλος  του

Αχιλλέα,  άτομο σεμνό και  ευαίσθητο περί την πατρίδα

και τη “σημαία”,  διο και επιχειρεί να καλύψει το κενό

από τη “φτηνή”  αποχώρηση του φίλου του. 

Ο Αχιλλεύς, ο οποίος ήδη την Ελλάδα και τους ΄Ελλη-

νες τους είχε στείλει εμπράκτως να πάνε να …. κ.λπ.,

τώρα  με τον σκοτωμό  του Πατρόκλου από τον Εκτορα,

εξανίσταται,  παλινδρομεί  και τιμώντας την αξία της

φιλίας,   αφυπνίζεται, βάζει μαζί  και το πατριωτικό φι-

λότιμο, (για την Ελλάδα γ..   το)    και  πάνοπλος

εφορμά  εναντίον των  Τρώων, οι οποίοι  ξεθαρρεμένοι

πλέον έξω από τα τείχη, είχαν πάρει  στο φαλάγγι τους

επίδοξους “Ελληναράδες”. 

«Τρίς μεν υπέρ  τάφρου μεγάλ’ ίαχε δίος Αχιλλεύς,
τρίς   δε κυκήθηκαν Τρώες  κλειτοί και επίκουροι». (Ιλ.

Σ΄228.)

Με άλλα δε λόγια  και σε ελεύθερη απόδοση πάντα,

«τρεις φορές (μοναχά)  επάνω από την τάφρο ούρλιαξε
ο θεϊκός Αχιλλεύς,  και τρεις φορές τροκρατήθηκαν οι
Τρώες και  οι ένδοξοι επίκουροι» 
Η ιστορία βέβαια, από την άλλη μεριά, στη μαθητιώσα

νεολαία, τονίζει  το ανάστημα του Αχιλλέα, τον αγώνα

του για τα ιδανικά της πατρίδας  και τα τοιαύτα τα γνω-

στά και  ευήκοα και σκοπίμως αποβλέποντα στην απο-

σιώπηση μιάς πραγματικότητας. 

Οι Τρώες μαχητές μπροστά λοιπόν σε αυτή την αναπάν-

τεχη και άγρια  εμφάνιση του γυιού της Θέτιδος, ήγουν

του  Αχιλλέως, του Αχιλλέως που κρατούσε και την

πτέρνα του προσεκτικά προφυλαγμένη, ανακόπτουν

πρύμναν, δηλαδή το βάζουν στα πόδια.  

Την υστάτη στιγμή, ο ΄Εκτωρ  ο γιός του Πριάμου και

της Εκάβης, μια  πραγματικά   ηρωική  μορφή, αλλά και

προεξέχουσα φυσιογνωμία του όλου Τρωϊκού πολέμου

όσον αφορά και  την εντιμότητά του,  εμψυχώνει τους

συμπατριώτες του για να αντισταθούν.

Εκείνοι  ενδυναμωμένοι  ψυχικά, ρίχνονται και πάλι με

κάποια έστω ελπίδα στη μάχη, ενώ η πίστη τους είναι

βιδωμένη, ότι η πτώση τους  είναι οπωσδήποτε   ανα-

πόφευκτη. 

Και αυτό είναι το καταγραφόμενο  ως   το μεγαλείο  του

αγώνα, δηλαδή «το να  προβλέπεις πως ό,τι και να κά-
νεις, οι Μήδοι στο τέλος θα διαβούνε» (από το “Θερμο-

πύλες”) .

Ο Καβάφης όπως προανέφερα, αυτήν την ομηρική εξι-

στόρηση, την παίρνει, και επάνω σε αυτή χτίζει τη δική

του αλληγορία, προβαίνοντας σε ένα πανανθρώπινο

διαχρονικό μήνυμα. Μιλάει για αγώνες, και απεγνωσμέ-

νες προσπάθειες προς μια εκ των προτέρων  εγνω-

σμένη κατάληξη. Ο αγώνας είναι η ομορφιά και αυτό

είναι που δίνει και την υπεροχή. Το αποτέλεσμα έπεται

ως υποδεέστερο. Αλλά και το μήνυμα που έρχεται και

φτάνει αποστομωτικά είναι ότι  «η οποιαδήποτε  ήττα
φαίνεται να   καταγράφεται αιτιολογικά  με το ότι  η δυ-
στυχία είναι σύμφυτη με τον ανθρώπινο βίο.»  
Εξ ού και  η όλη αυτή εικόνα τώρα έρχεται  να ταυτιστεί

με τις προσπάθειες, που εν μέσω αντιξοοτήτων  κάνουν

οι Τρώες  για να αντιμετωπίσουν την ελληνική λαίλαπα

και κατ΄ ουσίαν   την Ευρώπη που επιθετικά  πασχίζει

κατακτητικά να βγεί  έξω από τα χωρικά της ύδατα. 

Για τους Τρώες ο αμυντικός αυτός αγώνας, έρχεται

όπως προείπαμε αλληγορικά να ταυτισθεί  με τους προ-

σωπικούς μας αγώνες στη δική μας ζωή.  Και όντως

έτσι συμβαίνει πάντα όταν: 

«Είναι οι προσπάθειες μας των συφοριασμένων
Είν’  οί προσπάθειες μας σαν των Τρώων,
κομμάτι κατορθώνουμε
κομμάτι παίρνουμε επάνω μας
κι αρχίζουμε νάχουμε θάρρος.»

Μα ο Δίας έχει πάντα ολάνοιχτό εκείνο το πιθάρι, που

κλείνει μέσα του όλα τα αγαθά, μαζί  και τις συμφορές

του κόσμου, και μαζί τα μοιράζει όλα στον θνητό. 

«Δοιοί γαρ τε πίθοι κατεκείαται εν Διός ούδει δώρων
οία δίδωσιν κακών έτερον δε εάων». (Ιλιάς Ω’)

(Όπου “έα” είναι τα καλά από το  ομηρικό “εύς” με γε-

νική  “εήος” με πληθυντικό  τα “έα”, παράγωγο δε το

πρόθεμα “ευ” - όπως το ευ-γενής, ευ-παθής, αλλά και

ευ-πώλητον  κ.λπ.)    

Αλλά   κατά τον Πινδαρικό τρίτο Πυθιόνικο, οι συμφο-

ρές στην πραγματικότητα  φαίνεται να είναι  σε διπλά-

σια μάλιστα αναλογία από τις καλές: «εν παρ’ εσθλόν
πήματα συν δύο δαίονται βλατοίς οι αθάνατοι». Δηλαδή

ένα καλό με δυό κακά  να μοιράζουν στους θνητούς οι

αθάνατοι θεοί.

Έτσι  λοιπόν, ενώ αρχικά για τους Τρώες όλα έβαιναν

καλώς,  η αναπάντεχη εμφάνιση του Αχιλλέα στην

τάφρο, έρχεται  και φέρνει την ανατροπή και μαζί  όλα

τα κακά.

Ο  Καβάφης  σε ένα ξέσπασμα του στίχου, χάνει τη ρη-

τορική του και συγκρατεί  την ουσία. Στην ισορροπία

πάλι του στίχου, με θέσεις και αντιθέσεις,   καταλήγει

και δίνει τα δικά του  θεωρήματα στην προσπάθεια να

τα ανεβάσει σε μαθηματικά αξιώματα. 

Ούτω  το ποίημα σε ένα ελεύθερο παιχνίδι, μετακινείται

από την ιστορία στον διδακτισμό και ασυστόλως πλην

αλληγορικώς, ανάμεσα στο μυθικό παρελθόν και στο

σύγχρονο παρόν,  μεταφέρει δυναμικά το διαχρονικό

του μήνυμα στο βαθμό του αποφθέγματος με το ότι,

«όταν ο άνισος αγώνας τελικά  προσκρούσει στο κατα-
γεγραμμένο του φυσικού του αφανισμού ως του μόνου
βεβαίου αναμενομένου γεγονότος, τότε η πτώση του
ανθρώπου αναπόφευκτα υποκύπτει μοιρολατρικά στο
πεπρωμένο του» (“Η Ηττημενη Τροία” του Καβάφη, του

Δ. Ιακώβου).

Πεσιμιστικό το συμπέρασμα θα μου πείτε, αλλά ας θυ-

μόμαστε αυτό που προανέφερα, πως ο αγώνας είναι το

παν, αρκεί να είναι ωραίος και πάντα όταν δεν ευτελί-

ζεται με την παρέμβαση κάποιου πονηρού  Δουρείου

ίππου.

Καλό καλοκαίρι, όσο βέβαια γίνεται, και όσο μας το επι-

τρέπει η επικείμενη προ των τειχών πτώση μας.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Οι “Τρώες” και η ήττα σε στίχο Καβάφη
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Κινδυνεύει η μονάδα νεφρού στο

Ασκληπιείο Βούλας

Εδώ και δύο μήνες η μονάδα νεφρού στο Ασκληπιείο

Νοσοκομείο Boύλας ήταν κλειστή, γιατί τα μηχανήματα

της αιμοκάθαρσης κατέρρευσαν...

Εικοσιπέντε χρόνια άντεξαν... Ετσι οι νεφροπαθείς που

κατοικούν στη μείζονα περιοχή βρέθηκαν στον “αέρα”

ακάλυπτοι να κινδυνεύει η ζωή τους.

Αν σκεφθούμε ότι η κλασσική αιμοκάθαρση έχει διάρ-

κεια από 3 έως 5 ώρες και γίνεται τρεις ή τέσσερις

φορές την εβδομάδα, αντιλαμβανόμαστε πόσο ανα-

γκαίο είναι να λειτουργήσει σε πλήρη επάρκεια η μο-

νάδα νεφρού του Ασκληπιείου Νοσοκομείου.

Για αγορά νέων μηχανημάτων από το “κοινωνικό” κρά-

τος(!!!) δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.

Στο δίμηνο βρέθηκε κάποια Οργάνωση μη κυβερνητική,

η οποία έδωσε ένα κονδύλι και αγοράστηκε κάποιο μη-

χάνημα και έτσι ξεκίνησε και πάλι να λειτουργεί η μο-

νάδα, για να καλύψει όμως μόνο το 1/3 των

νεφροπαθών.

Όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε η δημόσια υγεία βρίσκεται

στην ...εντατική σε βαριά κατάσταση και δεν βλέπουμε

να αναρρώνει.

Αναζητούνται λοιπόν δωρητές, που θα καλύψουν την

αγορά μηχανημάτων για να μπορέσει να λειτουργήσει

στο σύνολό της η μονάδα. 

Ευτυχώς υπάρχουν και
πραγματικοί δάσκαλοι

Τα ΑΠΘ, Καποδιστριακό, Μετσόβιο και άλλα 15 ελληνικά

πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα καλύτερα ιδρύματα

του πλανήτη!!!

Σύμφωνα με  ετήσια έκθεση του διεθνούς φορέα αξιολό-

γησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων Webometrics τα ελληνικά

ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν βρει τον τρόπο να πολεμούν με επιτυ-

χία έστω και με πενιχρά μέσα την κρίση με αρκετά από

αυτά μάλιστα να συγκαταλέγονται στα κορυφαία του κό-

σμου.

Συγκεκριμένα, 18 ελληνικά πανεπιστήμια και ένα ΤΕΙ πε-

ριλαμβάνονται στο 10% των καλύτερων διεθνώς. Τον

ρόλο της ακαδημαϊκής ναυαρχίδας  κατέχει το Αριστοτέ-

λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το οποίο σύμ-

φωνα με την αξιολόγηση του Webometrics για το 2015

κατατάσσεται στην 196η θέση παγκοσμίως.

Παρά την κρίση λοιπόν και τα τεράστια ελλείματα στην

εκπαίδευση, υπάρχουν δάσκαλοι πραγματικοί, που βλέ-

πουν το επάγγελμά τους ως λειτούργημα (όπως είναι) και

δουλεύουν ανεξάρτητα από τα ψίχουλα που παίρνουν.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ένα ευχάριστο, δροσερό αλλά νοερό ταξίδι στα 117

κατοικημένα ελληνικά νησιά, θα γινόταν και διδακτικό,

αν μαθαίναμε την ονομοτολογία μερικών από αυτά.

Το μεγαλύτερο κυκλαδονήσι, η Νάξος, πήρε το ονομά

της από τον θρυλικό ηγεμόνα της, Νάξο, που ήρθε από

την Καρία της Μ. Ασίας και ίδρυσε αποικία στο νησί. Οι

Ναξιώτες πίστευαν ότι ο Δίας μεγάλωσε στο νησί, ερ-

χόμενος από την Κρήτη και από κει εξόρμησε και κατέ-

λαβε το βασίλειο των θεών, γι’ αυτό το νησί ονομαζόταν

και Ζέκα και Δία.

Ο Θησέας όταν γύριζε από την Κρήτη στην Αθήνα,

αφού είχε εξοντώσει τον Μινώταυρο, σταμάτησε στο

νησί λόγω τρικυρίας και η Αριάδνη κατέβηκε να ξεκου-

ραστεί κι αποκοιμήθηκε. Όπως αναφέρει ο Διόδωρος ο

Σικελιώτης, ο Θησέας την εγκατέλειψε, με εντολή του

Διονύσου, που είχε γεννηθεί στο νησί και κράτησε στο

πλοίο την αδελφή της Φαίδρα.

Ο Διόνυσος της πρόσφερε χρυσό στεφάνι με λαμπρά

πετράδια σε σχήμα εννιά αστεριών, που ήταν δώρο της

Αφροδίτης και των νυμφών του χρόνου, των Ωρών, κα-

τασκευασμένο από τον Ήφαιστο και την ζήτησε σε

γάμο! Η Αριάδνη απογοητευμένη από τον Θησέα, τον

παντρεύτηκε και οι Θεοί τοποθέτησαν το χρυσό στε-

φάνι της στον ουρανό και το ονόμασαν αστερισμό της

Αριάδνης!

Η Νάξος είχε στείλει στο Δελφικό Μαντείο μια σφίγγα

πάνω σε κολώνα 12 μέτρων, ως αφιέρωμα που τότε τα

ονόμαζαν “Θησαυρούς”, το οποίοο ανακαλύφθηκε πρό-

σφατα και βρίσκεται στο μουσείο των Δελφών.

Η Πάρος πήρε το όνομά της από τον αρχηγό της, τον

Πάρο, ο οποίος αποίκησε το νησί με Αρκάδες.

Η Ζάκυνθος, σύμφωνα με τα γραπτά του Μέγιστου Έλ-

ληνα Ίωνα ποιητή Ομήρου, το νησί πήρε το όνομά του

από τον Ζάκυνθο τον εγγονό του Δία και της Ηλέκτρας,

γιο του Δάρδανου και ιδρυτή της Τροίας.

Ο Ζάκυνθος γεννήθηκε στη Φρυγία και έπλευσε στο

νησί ιδρύοντας αποικία από Αρκάδες.

Η Κεφαλονιά πήρε το όνομά της από τον Κέφαλο, και

ήταν γενάρχης του αττικού γένους των Κεφαλιδών.

Η Θάσος πήρε το όνομα του ιδρυτή της, του Θάσου,

που ήταν γιος του Αργείου Αγήνορα, εγγονού της Ιούς

και αδελφός του Φοίνικα (βασιλιά της ελληνικής Φοινί-

κης μεταξύ Τύρου και Σιδώνος), του Κίλικα και του Κάδ-

μου του ιδρυτή της Θήβας.

Η Κρήτη δέχτηκε το όνομα της νύμφης Κρήτης, μιας

από τις Εσπερίδες, που φύλαγαν τα χρυσά μήλα στον

κήπο των Θεών, στη χώρα του Άτλαντα.

Η Σύμη, πήρε το όνομα της συζύγου του Γλαύκου του

πρώτου κατοίκου του νησιού.

Η Φολέγανδρος από το γιο του Μίνωα, τον Φολέγαν-

δρο. Οι αρχαίοι Έλληνες την αποκαλούσαν "σιδηράν",

λόγω του πετρώδους εδάφους και τις απότομες ακτές.

Η Σκύρος από τα χαλίκια, που λέγονται σκύρα, το μπε-

τόν αρμέ στην ελληνική γλώσσα λέγεται σκυρόδεμα,

δηλαδή το δέσιμο των χαλικιών.

Η Σύρος από τη λέξη συρ, που σημαίνει βράχος. Στη

Σύρο είχε σχολή ο φιλόσοφος Φερεκύδης, ο δάσκαλος

του Πυθαγόρα και φίλος του σοφού Ίωνα Θαλή.

Στη Σύρο υπάρχει και το φρέαρ του Φερεκύδη, που είναι

ένα τέλειο ηλιοστάσιο! Δηλαδή, ένα ηλιακό παρατηρη-

τήριο που υπολογίζει τη φαινομένη κίνηση του ήλιου

όλο το χρόνο και σηματοδοτεί ακριβώς τις εποχές!

Η Ανάφη πήρε το όνομά της από το ρήμα αναφαίνω,

γιατί όταν οι αργοναύτες γύριζαν στην πατρίδα τους,

συνάντησαν τρικυμία και παρακαλώντας τον Απόλλωνα

για τη σωτηρία τους, εκείνος τους έριξε πλούσιο το ιερό

φως του και φανερώθηκε το νησί, στο οποίο ανέβηκαν

οι Μινύες - αστροναύτες και σώθηκαν, και σε ένδειξη

ευγνωμοσύνης έχτισαν βωμό στο Θεό!

Η Μύκονος πήρε το όνομα του Μύκονου, που ήταν εγ-

γονός του Απόλλωνα και της κόρης του Διονύσου!

Η Σαντορίνη από τους Φράγκους Σταυροφόρους που

ονόμασαν ένα εκκλησάκι Σάντα Ιρίνα, δηλαδή Αγία Ει-

ρήνη. Το όνομά της Θήρα το πήρε από τον Σπαρτιάτη

Θήρα, που ίδρυσε την πρώτη αποικία.

Η Ικαρία από τον Ίκαρο, το γιο του Δαίδαλου, που δρα-

πέτευσαν από το λαβύρινθο των Μινωικών ανακτόρων

φορώντας κέρινα φτερά για να πετάξουν. Ο Ίκαρος δεν

άκουσε τη συμβουλή του πατέρα του, πήγε πολύ ψηλά,

τα κέρινα φτερά έλιωσαν από τη ζέστη του ήλιου και

έπεσε και πνίγηκε κοντά στο νησί.

Η Σκιάθος, σχημάτισε το όνομά της από την σύνδεση

δύο λέξεων “σκιά και Άθως”, γιατί είναι κάτω από τη

σκιά του όρους Άθω!

Η Λήμνος από την ομηρική λέξη “ήιον” ή από τις λέξεις

“ληίς + μήλο”, που σημαίνει πρόβατο, γιατί πάντα η

νήσος είχε πολλά ζώα.

Η Λέρος από την ερμηνεία της λέξης, που σημαίνει επί-

πεδη γιατί δεν έχει βουνά.

Η Ρόδος από το αγαπημένο φυτό του Ήλιου, το ρόδον.

Η Ρόδος είχε δικό της νόμισμα το οποίο από τη μια

πλευρά είχε το ρόδον και από την άλλη τον ήλιο.

Η Κέρκυρα, από την Νύμφη Κέρκυρα, κόρη του ποταμού

Ασωπού, που γέννησε τον Φαίακα. Το όνομα Κορφού

το πήρε από την ακρόπολή της που λέγεται Κορυπού

και στα λατινικά προφέρεται “κορφού”.

Τα Κύθηρα ονομάστηκαν από την Αφροδίτη, που την

έλεγαν Κυθήρια ή Κυθέρεια, που ήταν προστάτης του

νησιού και η λέξη έχει ρίζα το ρήμα “κεύθω”, που σημαί-

νει “κρύπτωη τον έρωτα στην κοιλιά”. 

Έχοντας γνώση και δροσιά από μερικά ελληνικά νησία,

ο καύσωνα εξωστρακίζεται!

Κι αν μπορείτε να επισκεφθεί κάποιο ακόμα καλύτερα...

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Γνώση και δροσιά ...απ’ τα ελληνικά νησιά!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αμερικανοί και Ισραηλινοί

επιστήμονες εφηύραν ένα

μικροσκόπιο το οποίο είναι

ικανό να «βουτήξει» μέσα

στην θάλασσα και να ανα-

λύσει του πυθμένα της, με

στόχο την μελέτη των κο-

ραλλιογενών υφάλων του

πλανήτη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς

οι ερευνητές μέχρι σήμερα

έπρεπε να μεταφέρουν

οποιοδήποτε δείγμα θα-

λάσσιας ζωής ήθελαν να

μελετήσουν στο εργαστή-

ριο. Κάτι τέτοιο όμως,

συχνά αφαιρούσε πολύ-

τιμα για την έρευνα στοι-

χεία που είχαν να κάνουν

με την συμπεριφορά ενός

θαλάσσιου οργανισμού με

το φυσικό του, υποβρύχιο

περιβάλλον.

Με το νέο ειδικό μικροσκό-

πιο μπορούν να αναλύουν

όποιο μικροοργανισμό και

αν βρίσκουν στον βυθό της

θάλασσας. “Οραματιζόμα-

στε τη μελέτη των θαλάσ-

σιων οργανισμών στο

φυσικό τους περιβάλλον,

το οποίο είναι υπερβολικά

δύσκολο να δημιουργή-

σουμε στο εργαστήριο”

αναφέρει η δρ Τάλι Τράιμ-

πιτζ από το Πανεπιστήμιο

της Χάιφας.

Το καινούργιο μικροσκόπιο

έχει έναν φακό που περιέ-

χει υγρό και όταν δέχεται

ηλεκτρικό φορτίο αλλάζει

σχήμα. Έχει ακόμα ένα σύ-

στημα LED φωτισμού προ-

κειμένου οι οργανισμοί να

φωτίζονται κατάλληλα

κατά τη μελέτη τους. Όλος

ο εξοπλισμός βρίσκεται

κλεισμένος σε ένα «κουτί»

το οποίο επιτρέπει την εύ-

κολη μεταφορά του στον

βυθό από έναν δύτη.

Μέχρι στιγμής οι επιστήμο-

νες κατάφεραν να αποτυ-

πώσουν την επίδραση που

θα είχε στην έρευνα ένα

τέτοιο μικροσκόπιο, κατα-

γράφοντας την συμπερι-

φορά μεμονωμένων

πολύποδων και άλλων μι-

κρών οργανισμών που μαζί

συνθέτουν τους κοραλλιο-

γενείς υφάλους.

Με τα θαυμαστά αυτά θα-

λάσσια οικοσυστήματα να

κινδυνεύουν εξαιτίας της

κλιματικής αλλαγής και

των ανθρώπινων δραστη-

ριοτήτων, οι ερευνητές θε-

ωρούν ότι απαιτείται η

επιτόπου μελέτη του προ-

βλήματος σε μικρή κλίμακα

για την αποτελεσματική

αντιμετώπισή του.

«Η θάλασσα και η ζωή που
κουβαλάει επηρεάζει ση-
μαντικά την ζωή μας. Κά-
ποιοι άνθρωποι δεν
συνειδητοποιούν την περι-
πλοκότητα και τον πλούτο
που υπάρχει εκεί έξω»

προσθέτει η δρ Τράιμπιτζ.

altsantiri.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ένα χρόνο μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει το υπερήφανο

ΟΧΙ. Το τερμάτισε...

4 Είσαι στον δρόμο Θεσσαλονίκη - Αθήνα μιλάς κινητό: και

που λες... μισό, διόδια...χθες πήγα, περίμενε διόδια, σε μία

ταβέρνα που.. μισό διόδια...

4 Η ΕΛΛΑΔΑ έδωσε στον κόσμο τον εκπληκτικό μύθο της

Αντιγόνης· ανίκητη εξέγερση της συνείδησης εναντίον της

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ και της ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ. 

4 Όταν ένα αυγό σπάει από εξωτερική δύναμη, η ζωή τε-

λειώνει. Αν σπάσει από εσωτερική δύναμη, η ζωή ξεκινά.

Τα μεγάλα πράγματα, πάντα ξεκινάνε από μέσα μας.

Στο μικροσκόπιο
ο βυθός της θάλασσαςΠίσω του κρύβονται ιστορίες, μικρές και μεγά-

λες, συναρπαστικές και παθιασμένες.

Ιστορίες για το τραγούδι που γράφτηκε πάνω

στο χορό και παίχτηκε με έναν παλιό, ρεμπέτικο,

επίμονα ξεκούρδιστο τζουρά. Ιστορίες για τους

πρωταγωνιστές, που επιλέχτηκαν σχεδόν από

το δρόμο για να απεικονίσουν την έμπνευση

μιας μουσικής αναγνωρίσιμης στις πρώτες δύο

νότες.

Σταυρός, η σκιά ενός άντρα που χορεύει ζεϊμ-

πέκικο. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας αρχίζει.

Όταν σήμερα λέμε “Το ζεϊμπέκικο της Ευδο-

κίας”, εννοούμε το ορχηστρικό κομμάτι του

Μάνου Λοΐζου, μια μουσική που σχεδόν μισό

αιώνα τώρα έχει αγγίξει τις καρδιές γενεών Ελ-

λήνων, έχει παιχτεί από αμέτρητα χέρια κι έχει

εκφράσει το πάθος, το βάσανο και τη μαγκιά του

ζεϊμπέκικου.

Το για πολλούς κορυφαίο ζεϊμπέκικο της ιστο-

ρίας γράφτηκε από τον Λοΐζο πάνω στο υλικό

της ταινίας “Ευδοκία” που του έδωσε ο σκηνοθέ-

της της, Αλέξης Δαμιανός. Πάνω στη σκηνή μιας

συνοικιακής ταβέρνας, όπου ένας φαντάρος ση-

κώνεται και χορεύει ζεϊμπέκικο με πάθος, θρά-

σος και θρησκευτική ευλάβεια, κοιτώντας στα

μάτια την όμορφη Ευδοκία. Εκείνη, αν και συνο-

δεύεται από τρεις βλοσυρούς άντρες, παρασύ-

ρεται στον ρυθμό του, χτυπάει παλαμάκια, τον

κοιτάει αχόρταγα και μονολογεί γελώντας για

το πάθος που αναπόφευκτα έρχεται “Παναγιά

μου, Παναγιά μου”.

Ο Λοΐζος, ο οποίος είχε γράψει ξανά μουσική

για ταινίες, είδε το υλικό από τα γυρίσματα, που

κράτησαν δύο μέρες και περιείχαν πολλές λή-

ψεις του σκηνικού, των χορού του φαντάρου.

Στα γυρίσματα, ο χορός είχε γίνει πάνω σε ένα

τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Πάνω σε

αυτή τη σκηνή, ο Λοΐζος γράφει “Το ζεϊμπέκικο

της Ευδοκίας”. Οι νότες του ακούγονται πρώτη

φορά στο σπίτι του συνθέτη, παρουσία του σκη-

νοθέτη Αλέξη Δαμιανού, με τον παλιό ρεμπέτη

Γιώργο Μουφλουζέλη να παίζει τζουρά. Ο Λοΐ-

ζος περιλαμβάνει το τραγούδι με νέα ενορχή-

στρωση στο δίσκο «Να ‘χαμε τι να ‘χαμε» (1972)

και το «Ζεϊμπέκικο» αρχίζει να «αυτονομείται»

από την ταινία και να παίρνει τη θέση του στα

πάλκα και στους νταλκάδες στις καρδιές.

Το κομμάτι μένει χωρίς στίχους, αν και όπως

έχει διηγηθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Λοΐ-

ζος του ζήτησε να γράψει, όμως εκείνος ακού-

γοντας τη μουσική αρνήθηκε. Δεν τους

χρειαζόταν του είπε. Μιλάει μόνη της.

Η ιεροτελεστία του χορού

Ο χορός του φαντάρου ήταν μια “ιεροτελεστία”

όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Γιώργος Κουτού-

ζης. Ο Αλέξης Δαμιανός, του φώναζε διαρκώς:

“Ψηλά το κεφάλι, τα χέρια ανοιχτά. Μόλις πή-

γαινα να σκύψω ή να κοιτάξω κάτω, μου φώναζε

ψηλά το κεφάλι, κοίτα τα μάτια της Ευδοκίας τί-

ποτε άλλο…”.

Ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάθης, βοηθός του

Δαμιανού εκείνη την εποχή στο βιβλίο του

«Οταν ο Δαμιανός γύριζε την «Ευδοκία» γράφει

για τη σκηνή εκείνη:

“Ο τρόπος που χορεύεται από τον Λοχία το ζεϊμ-

πέκικο αποκαλύπτει και την άποψη του Δαμια-

νού γι’ αυτό το χορό. Είναι χορός – ερωτικό

κάλεσμα και ταυτοχρόνως χορός πολεμικός, επι-

θετικός προς όποιον τολμήσει να σταματήσει, να

εμποδίσει την ερωτική ένωση.

Οι μισές κινήσεις είναι πατήματα γερά στο έδα-

φος σαν να δίνει σήμα ο χορευτής στον Αδη,

στους νεκρούς, πως αυτός συνεχίζει την πορεία

της ζωής, την αρχετυπική ένωση με το θηλυκό.

Οι άλλες μισές κινήσεις είναι άγριο τίναγμα του

κεφαλιού ψηλά και βλέμμα που καρφώνει τον

αντίπαλο, αποφασισμένο για όλα».

Ο Δαμιανός δεν ήθελε επαγγελματίες ηθοποι-

ούς για τους πρώτους ρόλους του. Επέλεξε τον

“λοχία”, συναντώντας τον σε έναν καβγά στο

δρόμο στην Ερυθραία. Ο Γιώργος Κουτούζης

τότε δούλευε σε οικοδομή, αρχικά ήταν επιφυ-

λακτικός, όμως ο Δαμιανός τον έπεισε.

Η Ευδοκία, Μαρία Βασιλείου εντοπίστηκε σε ένα

φωτογραφικό άλμπουμ στο Λονδίνο από τον Δα-

μιανό και τη γυναίκα του.

Η 20χρονη μεγαλωμένη στο Λονδίνο Κύπρια,

κόρη φτωχής πολυμελούς οικογένειας άφησε

την Αγγλία κι ήρθε στην Ελλάδα για να γίνει η

Ευδοκία, κεντρική ηρωίδα της ταινίας που το

1985 ψηφίστηκε ως η καλύτερη ελληνική ταινία

όλων των εποχών. 

Αυτή ήταν η ιστορία της σκηνής και των πρωτα-

γωνιστών του ζεϊμπέκικου που έχει κάτι από

Σταύρωση, που χορεύεται με τα χέρια ανοιχτά

και το κεφάλι ψηλά, που δεν χρειάζεται στίχους

γιατί μπορεί να μιλήσει.Του γνωστού από τις

πρώτες νότες ζεϊμπέκικου της Ευδοκίας.

Το Ζεϊμπέκικο που ...μιλάει χωρίς λόγια!
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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 . . . ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Καταργούν τη δημόσια υγεία και στην Ε.Ε.  

Δραματική η εικόνα της δημόσιας υγείας, δίνουν τα στοιχεία της

ΕΛΣΤΑΤ για το 2014, όπου μέρος του παρουσιάσαμε στο προηγού-

μενο φύλλο. Αξίζει όμως να δούμε ότι αυτή η εξαφάνιση της παρο-

χής δημόσιας υγείας δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά

κατέυθυνση ευρωπαϊκή, όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο

και συνεχίζουμε σήμερα με την εικόνα από χώρες της Ε.Ε.

Περίπου οι μισές από τις χώρες της ΕΕ αύξησαν τις  συμμετοχές

για υπηρεσίες και φάρμακα. Το 1/3 των χωρών περιόρισε το φάσμα

των δημόσια παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το 1/3 των χωρών προχώρησαν σε αναδιαρθρώσεις π.χ. για τη συγ-

κράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, με τον έλεγχο της συνταγο-

γράφησης, τη στροφή στα γενόσημα κ.λπ. Επίσης, πάγωσαν ή

μείωσαν τις αμοιβές των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας.

Στις Σκανδιναβικές Χώρες διακρίνουμε αντίστοιχες «μεταρρυθμί-

σεις». Π.χ. στη Σουηδία, περίπου το 50% της Πρωτοβάθμιας Φρον-

τίδας παρέχεται από ιδιώτες. Επίσης, από την πλευρά των

«κομητειακών συμβουλίων» που διαχειρίζονται το δημόσιο προϋπο-

λογισμό για την Υγεία, η αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες παρόχους

αυξήθηκε μεταξύ 2007 και 2012 κατά 56%. Στο τέλος αυτής της πε-

ριόδου, σχεδόν το 1/4 των Κέντρων Υγείας που χρηματοδοτούνται

από τη γενική φορολογία είχε ιδιωτικοποιηθεί.

Αποκλεισμοί και επιδείνωση της υγείας του λαού

Αυτή η πολιτική της περιστολής, του περιορισμού στο ελάχιστο των

κρατικών δαπανών για την Υγεία, της αντιμετώπισης της Υγείας με

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια από το κράτος, στη λογική του «κό-

στους - οφέλους», αποκλείει ολοένα και περισσότερους από τις

υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιδεινώνει την κα-

τάσταση της υγείας των λαϊκών στρωμάτων.

Ενδεικτικά, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2014) για τον πληθυσμό που

είναι πάνω από 15 ετών, δείχνουν ότι: Για οικονομικούς λόγους, το

13,6% δεν έλαβε ιατρική φροντίδα ή θεραπεία, οδοντιατρική φρον-

τίδα/θεραπεία το 15,2%, ενώ το 11,3% δεν μπόρεσε να αγοράσει

φάρμακα που είχαν συσταθεί από γιατρό. Επίσης, αυξήθηκε κατά

11,8% (σε σχέση με το 2009) το ποσοστό αυτών που κατανάλωσαν

φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού, είτε λόγω της παραπέρα διάλυ-

σης των δημόσιων Μονάδων ΠΦΥ, είτε λόγω των περιορισμών που

μπήκαν στη συνταγογράφηση από τους γιατρούς.

Εδικά για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, είναι χαρακτηριστικά

τα εξής στοιχεία: Σήμερα στα πρώην πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ στην

επαρχία έχει μείνει το 10% - 15% του προσωπικού, στην Αθήνα έχει

μείνει το 50% - 60% του προσωπικού, ενώ το 2016 λειτουργούν ή

μισολειτουργούν συνολικά 220 πολυιατρεία και εργαστήρια σε

σχέση με τα 350 το 2014, που και αυτά ήταν ανεπαρκή. Είναι χαρα-

κτηριστικό το παράδειγμα ότι σε 23 νομούς της χώρας δεν υπάρχει

παιδίατρος στο ΠΕΔΥ, ούτε καν συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ,

όπως και γιατροί άλλων ειδικοτήτων.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 13% του πληθυ-

σμού άνω των 15 χρόνων, που χρειάστηκε να λάβει ιατρονοσηλευ-

τική φροντίδα, καθυστέρησε ή δεν την έλαβε καθόλου, λόγω της

μεγάλης λίστας αναμονής, το 6% λόγω απόστασης ή προβλημάτων

στη μεταφορά και το 9,4% λόγω έλλειψης ειδικοτήτων γιατρών και

άλλων επαγγελματιών υγείας.

Ενας στους δύο (49,7%) δηλώνει ότι έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα

ή χρόνια πάθηση (από 40% το 2009). Από άλλες μελέτες, τα στοι-

χεία των οποίων συμπεριέλαβε το ΚΚΕ στην Επίκαιρη Επερώτηση

για την Υγεία τον περασμένο Μάη, προκύπτει ότι από τους χρόνιους

ασθενείς το 30% μειώνει τις επισκέψεις στους γιατρούς, το 60% δε

λαμβάνουν σωστά τη θεραπεία τους, το 17,4% διακόπτει τα φάρ-

μακα για τη χοληστερίνη.

Επίσης, δεν έχει κάνει ποτέ μαστογραφία το 38,4% των γυναικών

(από 53% το 2009) και τεστ ΠΑΠ το 21,3% (από 31,3% το 2009).

Παρά τη μικρή βελτίωση, έχει μειωθεί το ποσοστό εκείνων που

απαντούν ότι έκαναν προληπτικά τη μαστογραφία (με δική τους

πρωτοβουλία, με προτροπή γιατρού, λόγω οικογενειακού ιστορικού,

στο πλαίσιο προγράμματος πρόληψης) από 91,6% το 2009 σε 85,6%

το 2014.

Nίκος Γεωργόπουλος

Στη μέση του καλοκαιριού, αποφασίζω Σάββατο μεση-

μέρι και με πολύ ζέστη να κάνω βόλτα με το αυτοκίνητο

στο διαμάντι της Αττικής, τη λεγόμενη “Αθηναϊκή Ρι-

βιέρα”. Ξεκινώ λίγο πριν τον Άλιμο και μετά τη Γλυ-

φάδα, μπαίνω στα 3Β, έχοντας τη θάλασσα στα δεξιά

μου. Το ωραιότερο κομμάτι της Αττικής, το νότιο παρα-

λιακό μέτωπο μόλις ξεκινά. Η παραλία ατελείωτη, σε

άλλα σημεία αξιοποιημένη και σε άλλα όχι και στο

βάθος ο όρμος της Βουλιαγμένης. Καθώς περνώ το δη-

μαρχείο της Βούλας και το Vive Mare, κατευθύνομαι

προς Βουλιαγμένη και κάνω μια παράκαμψη προς το Κα-

βούρι, το Μικρό με τα ακριβά σπίτια και τις βίλες και το

Μεγάλο με τον πολύ κόσμο στην παραλία και γύρω

πεύκα και αλμυρίκια, που φέρνει στις μνήμες των πα-

λιών, την παλιά Βουλιαγμένη με τα καφενεία και τα λίγα

σπίτια. Μπαίνω στον Λαιμό, έχοντας μπροστά μου τον

Ναυτικό όμιλο, τον ιστορικό ΝΟΒ, κάνω μια βόλτα στην

προσεγμένη μαρίνα με τα πολυτελή κότερα και το Moor-

ings και φθάνω ως το τέλος του δρόμου, που πολλοί κά-

θονται να χαζέψουν τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Επιστροφή πίσω, με τον πολυτελή και εντυπωσιακό

Αστέρα στο αριστερό μου χέρι, ίσως το καλύτερο ση-

μείο της Αττικής για ξενοδοχείο, έχοντας ιστορία, όπου

στις καμπάνες του έχουν φιλοξενηθεί καλλιτέχνες,

ξένοι πολιτικοί και διασημότητες, ένας χώρος πνιγμέ-

νος στο πράσινο και κυρίως προνομιακός, γιατί έχει

μέσα στον χώρο του, δίπλα ακριβώς στην άμμο, τον

ιστορικό αρχαίο Ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα. Ξαναμ-

παίνω παραλιακή, με την πλατεία και τα καφέ της πόλης

και ακριβώς μετά στα αριστερά μου, μέσα στον κούφιο

βράχο η εντυπωσιακή Λίμνη της Βουλιαγμένης, με τις

υποβρύχιες σήραγγες, την καταπράσινη βλάστηση, που

σκέφτεσαι ότι θες να κάνεις μια βουτιά έχοντας μπρο-

στά σου αυτό το μοναδικό τοπίο. Αφήνοντας πίσω μου

τη Βουλιαγμένη και καθώς οδηγώ στα Λιμανάκια, με τις

στροφές που για πολλά χρόνια γίνονταν κόντρες με τα

αυτοκίνητα, κάτω βράχια και μικρές παραλίες, που είναι

δημοφιλείς σε όσους αρέσει η κατάδυση στο βυθό και

το υποβρύχιο ψάρεμα. Τα Λιμανάκια ήταν και είναι

πάντα ένα σημείο, που άραζαν τα αυτοκίνητα κάθε κα-

λοκαίρι με ζευγάρια, για να δουν τη θάλασσα, σε μια μα-

γευτική θέα. Λίγο μετά, το Island, το γνωστό club,

πνιγμένο στο πράσινο, με το εκκλησάκι, που τόνισε την

ανάγκη ανάδειξης της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Μπαίνω

Βάρκιζα, με τον Ι.Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα δια-

μερίσματα που βλέπουν θάλασσα, τα παραλιακά κατα-

στήματα και συνεχίζω στην Αθηνών-Σουνίου, αφού

περνώ το παλιό Ρίμπας και το τούνελ μέσα στο βράχο,

φθάνοντας στην Αγία Μαρίνα, με το εκκλησάκι και την

παραλία της Λομπάρδας και της Αλθέας. Και λίγο μετά,

Λαγονήσι, από τις πιο όμορφες περιοχές της Νοτιοανα-

τολικής Αττικής,  με τα beach bar στο ύψος της Γαλάζιας

Ακτής, την παραλία του Αγίου Νικολάου και στο ύψος

της Λ. Καλυβιών στο Boa,  βλέπω τον όρμο του Λαγο-

νησίου, που σήμερα είναι ιδιωτικός και έχει γίνει το

Grand Resort Lagonissi, στη θέση του παλιού Ξενία. 

Ακόμη, κάποιες από τις ταμπέλες των μαγαζιών και την

αρχιτεκτονική των εξοχικών, σε παραπέμπουν στη δε-

καετία του 1960 και 1970. Φθάνω Σαρωνίδα, με τον οι-

κισμό κατά μήκος του κεντρικού δρόμου προς το βουνό

και προς την Ανάβυσσο συναντώ από τις καλύτερες πα-

ραλίες της Αττικής, όπως στο Μαύρο Λιθάρι, στο Eden,

στο Καλυψώ, βλέπω την ιστορική

Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων,

την παραλία της Αναβύσσου με το

εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Και

μετά τον Κούρο και το Plaza, η γρα-

φική Παλαιά Φώκαια, τόπος Μικρα-

σιατών προσφύγων, με την Αγία

Ειρήνη στο λόφο να δεσπόζει πάνω

από τον οικισμό, την κεντρική πλα-

τεία που παίζουν μικρά παιδιά και

τρώνε παγωτό οι μεγάλοι, απέναντι

το ανοιχτό θεατράκι που το καλο-

καίρι μπορείς να πετύχεις καμιά έκ-

θεση βιβλίου· η προβλήτα με τα

καΐκια και οι ψαροταβέρνες στο δρόμο. Η θέα από τον

παραλιακό δρόμο σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι σε κά-

ποιο νησί και καθώς προσπερνάω τις παραλίες Θυμάρι

και Καταφύγι, με την Παναγία και τον οικισμό, τον Χά-

ρακα, φθάνω Λεγρενά και ΚΑΠΕ και ακριβώς μετά το

Cape αντικρίζω από μακριά τον Ναό του Ποσειδώνα στο

Σούνιο, ένα από τα σημαντικότερα Ιερά της Αρχαιότη-

τας. Ανεβαίνω και έχοντας θέα το απέραντο γαλάζιο και

τη θέα του Σουνίου, πέφτει ο ήλιος, χρωματίζοντας τον

Ναό και τα μάρμαρα, με τα χρώματα του ηλιοβασιλέμα-

τος. Από τις ομορφότερες εικόνες, με τη θάλασσα και

το γκρεμό. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής και

αφού περνάω τις κατασκηνώσεις και την Πούντα Ζέζα,

τη μαρίνα και εισέρχομαι στην πόλη του Λαυρίου,

βλέπω τα παλιά νεοκλασικά, το δημαρχείο στο παλιό λι-

μάνι με τα ιστιοπλοϊκά, το Ρολόι, την παλιά γαλλική γέ-

φυρα, το παλιό Μεταλλουργείο, αίθουσα ΔΣ του δήμου

σήμερα, το μουσείο με τα ορυκτά, το πολιτιστικό πάρκο,

την Καμάριζα πιο πάνω και τις πλατείες με τους εμβλη-

ματικούς φοίνικες, στην πόλη των στοών και των εργα-

τών. Πριν φύγω για Αθήνα, περνώ δίπλα από τον

αρχαιολογικό χώρο του Θορικού με το αρχαιότερο σω-

ζόμενο θέατρο, σκεπτόμενος ότι η Αθηναϊκή Ριβιέρα,

το παραλιακό κομμάτι από τον Πειραιά ως το Σούνιο,

δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το εξωτερικό, έχει μο-

ναδικές παραλίες, τοπία  και αρχαία Ιστορία που θα πρέ-

πει να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε, ως την

κληρονομιά που έχουμε την ευλογία να ζούμε στο κα-

λύτερο κομμάτι της Αττικής, την Ανατολική Αττική.

*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος,

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Παλλήνης

Βουλιαγμένη-Βάρκιζα-Λαγονήσι-Ανάβυσσος-Σούνιο: 

Ημερολόγιο Καλοκαιριού

γράφει ο 

Νεκτάριος 

Καλαντζής*
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Ιστορικής σημασίας απόφαση για τη μεί-

ζονα παραλιακή ζώνη, αλλά και την Ανατολική Ατ-

τική γενικότερα, είναι η απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού να δεχτεί να γίνει Κέν-

τρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή του, προκειμέ-

νου να αποκτήσει αποχέτευση η περιοχή.

Και λέμε ιστορική γιατί το θέμα το παρακολουθούμε εί-

κοσι ολόκληρα χρόνια με παλινωδίες, συγκρούσεις, δια-

πληκτισμοί πολιτών με αιρετούς, για να μη γίνει στη δική

τους περιοχή Κ.Ε.Λ. Να πάει αλλού...

Αυτό αποφασίστηκε μετά την τελική άρνηση της ΕΥΔΑΠ

να δεχτεί τα λύματα στην Ψυττάλεια, όπως τόσα χρόνια

προσπαθούσαν οι Δήμαρχοι της περιοχής, αλλά και το

πράσινο φως που έδιναν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της

ΕΥΔΑΠ.

Οριστικά λοιπόν και αμετάκλητα (ελπίζουμε) να προχω-

ρήσει σύντομα, και να μην οπισθοδρομήσει, όπως έχει

συμβεί και κατά το παρελθόν.

Αν είχαν προχωρήσει πριν πέντε περίπου χρόνια με τη

χωροθέτηση που αποφάσισαν στη Γερακίνα (Παλαιά Φώ-

καια) και τελικά το πήραν πίσω από την αντίδραση των

κατοίκων σήμερα η περιοχή θα βρισκόταν σε πολύ καλύ-

τερη κατάσταση και θα είχε αποχέτευση.

Με βάση λοιπόν την προμελέτη, το σχεδιαζόμενο Κ.Ε.Λ.

είναι η χαμηλότερης όχλησης μονάδα που θα μπορούσε

να κατασκευαστεί στο Βιομηχανικό Πάρκο. Οι εγκαταστά-

σεις θα είναι υπογειοποιημένες, κλειστού τύπου, με δεν-

δροφύτευση γύρω από αυτές. Δεν θα υπάρξει οπτική

ρύπανση, ούτε δυσάρεστες οσμές, λόγω της χρήσης σύγ-

χρονων τεχνολογιών απόσμησης.

Εμπεριστατωμένη εισήγηση παρουσίασε ο εκπρόσωπος

της ΕΥΔΑΠ Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, και οι εκπρό-

σωποι του μελετητικού γραφείου, οι οποίοι έδωσαν λε-

πτομέρειες, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην

“μηδενική”,  όχληση του έργου, στα οφέλη που θα έχει ο

Δήμος από την εκμετάλλευση των υποπροϊόντων,  καθώς

και την απαλλαγή από το τεράστιο και κοστοβόρο πρό-

βλημα των φυτικών υπολειμμάτων.

Ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, με την απόφαση αυτή

δίνει δείγματα γραφής θετικά, αν και νέος σε ηλικία, παίρ-

νει το βάρος πάνω του και προχωράει με σταθερά βή-

ματα.

Ετσι λοιπόν, θετικά γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, το

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού κατά τη συ-

νεδρίαση της Τετάρτης 6 Ιουλίου, για το σχέδιο δημιουρ-

γίας από την ΕΥΔΑΠ Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων,

Κομποστοποίησης, Πράσινου Σημείου και Κέντρου Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Σαρωνικού, καθώς

και για τη χωροθέτηση στο Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)

Καλυβίων.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε η προ-

μελέτη του έργου, από τον Γενικό Διευθυντή Έργων της

ΕΥΔΑΠ και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από τους

μελετητές. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, κατά την

εισήγησή του, αναφέρθηκε στους λόγους που επιβάλ-

λουν τη χωροθέτηση ΚΕΛ εντός των ορίων του Δήμου,

αλλά και στα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που

θα προκύψουν από τη δημιουργία του συγκεκριμένου

έργου, με τις προδιαγραφές οι οποίες προτείνονται από

την ΕΥΔΑΠ. Τόνισε ότι εξάντλησε κάθε προσπάθεια, για

σύνδεση με Ψυττάλεια, ή σύνδεση με  Κ.Ε.Λ. γειτονικών

Δήμων. «Τόσο οι αρμόδιοι υπουργοί, όσο και η Περιφέ-
ρεια Αττικής μας έχουν τονίσει με τον πλέον κατηγορη-
ματικό και επίσημο τρόπο, ότι η λύση αυτή δεν υφίσταται
πλέον. Η ίδια η κ. Δούρου, στη διάρκεια σχετικής συνάν-
τησης, μας δήλωσε ότι η Ψυτάλλεια δεν δέχεται άλλα λύ-
ματα», επεσήμανε.

Μεταξύ άλλων, ο Γ. Σωφρόνης, ανέφερε:

«Σήμερα αποφασίζουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά,
για να δώσουμε λύση στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σαρωνικού. Σε ένα πρό-
βλημα που υποβαθμίζει το περιβάλλον, την ποιότητα της
ζωής μας, τις περιουσίες μας. 
Το έργο που προτείνει η ΕΥΔΑΠ δημιουργεί μόνο οφέλη
για το Δήμο, λύνοντας ταυτόχρονα και χωρίς καμία επί-
πτωση για τους κατοίκους, δύο μεγάλα προβλήματα:
αυτό της διαχείρισης των λυμάτων, αλλά και της διαχεί-
ρισης των 10.000 τόνων πράσινων απορριμμάτων που πα-
ράγονται κάθε χρόνο στο Δήμο μας.
Δεν πρόκειται για έργο «βιτρίνας, αλλά για ένα έργο που

το χρωστάμε στους Δημότες μας, στα παιδιά μας και στις
επόμενες γενιές που θα κατοικήσουν σε αυτό τον τόπο. 
Πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε, αν θέλουμε να συ-
νεχίσουμε να ζούμε με τους βόθρους, ή να αποκτήσουμε
κι εμείς ένα σύγχρονο δικό μας Κ.Ε.Λ., όπως έχουν κάνει
όλοι οι γειτονικοί Δήμοι. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέ-
λουμε να ζούμε με δεκάδες μικρές χωματερές από κλα-
διά σε κάθε γειτονιά, ή να αποκτήσουμε ένα
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πράσινων απορ-
ριμμάτων. 

Το πιο εύκολο για την παρούσα Δημοτική Αρχή θα ήταν
να αφήσει τα πράγματα όπως έχουν, υποστηρίζοντας μια
ανώδυνη, αλλά ανέφικτη λύση. Ωστόσο, είναι για εμάς
θέμα συνείδησης να προσπαθήσουμε, αν μη τι άλλο, στη
διάρκεια της θητείας μας να λύσουμε το μεγαλύτερο πρό-
βλημα του τόπου. Κι αυτό κάνουμε, κοιτώντας τους συμ-
πολίτες μας στα μάτια.» 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, επεσήμανε τα οφέλη που θα

προκύψουν από το έργο:

― Λύνουμε επιτέλους οριστικά το ζήτημα της αποχέτευ-

σης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής μας και την

αξία της περιουσίας μας. 

― Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, διασφαλίζουμε

ότι το νερό που θα παράγεται από το ΚΕΛ, όχι μόνο δεν

θα φθάνει στη θάλασσα, αλλά θα επαναχρησιμοποιείται

για αρδευτικούς σκοπούς. Θα αξιοποιείται για τη συντή-

ρηση και την ενίσχυση των κοινόχρηστων χώρων πρασί-

νου, αλλά θα παρέχεται και σε κάθε σπίτι της περιοχής

των Καλυβίων και του Λαγονησίου, για οικιακή πλύση και

για το πότισμα κήπων. Με αυτό τον τρόπο, βοηθάμε να

πρασινίσει ακόμα περισσότερο η περιοχή μας, χωρίς ελά-

χιστο κόστος. 

― Λύνουμε το πρόβλημα των πράσινων απορριμμάτων. 

― Δίνουμε τέλος στην αισθητική υποβάθμιση της περιο-

χής από τους σωρούς των κλαδεμάτων, που στοιβάζονται

σε κάθε γωνιά του Δήμου. Μέσω της κομποστοποίησης,

μετατρέπουμε τα απορρίμματα αυτά σε λίπασμα, που θα

διανέμεται δωρεάν στους πολίτες. Και επιπλέον, απαλ-

λάσσουμε τους δημότες από ένα ετήσιο κόστος 800.000

ευρώ, που απαιτείται για τη διαχείριση των συγκεκριμέ-

νων απορριμμάτων. Η εξοικονόμηση για το Δήμο θα

φθάσει τα 4 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, ποσό που

θα μεταφραστεί σε ισόποση μείωση δημοτικών τελών. 

― Δημιουργούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά τη

διάρκεια κατασκευής του έργου και 100 μόνιμες θέσεις

κατά τη λειτουργία του. 

― Έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε καλύτερα αποτε-

λέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης. Σήμερα, ως

Δήμος ανακυκλώνουμε ουσιαστικά μόλις το 3,5% των

απορριμμάτων μας. Με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης, επενδύουμε στην ευαισθητοποίηση και στην

εκπαίδευση της επόμενης γενιάς. Μαθαίνουμε στα παιδιά

μας να αγαπούν την ανακύκλωση και να φροντίζουν το

περιβάλλον.  

Αντίθετα με την πλειοψηφία οι μειοψηφίες αντέδρασαν

αρνητικά για διάφορους λόγους ο καθένας. “Να προσπα-
θήσουμε για άλλους δήμους”, “δεν ενημερωθήκαμε εγ-
καίρως”, “δεν γνωρίζουμε τη μελέτη” Μόνο ο Νίκος

Βολάκος υπερψήφισε την πρόταση. 

Επίσης ομόφωνα γνωμοδότησε και η Δημοτική Ενότητα

Καλυβίων για το έργο.

Ο Δήμος Σαρωνικού, έχει 32.000 συνολικά κατοικίες – μό-

νιμες και παραθεριστικές και συγκεντρώνει έναν πληθυ-

σμό 100.000 ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να

εξυπηρετηθούν. Επιπλέον, το έργο σχεδιάζεται με ορί-

ζοντα τεσσάρων τουλάχιστον δεκαετιών και πρόβλεψη

για να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες της περιο-

χής. 

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων, για να καλύψει τις ση-

μερινές ανάγκες, θα είναι σχεδόν στο 1/3 σε σχέση με

την παρουσίαση που έγινε για την πλήρη ανάπτυξη της

στα επόμενα 40 χρόνια.

Με την έγκριση της χωροθέτησης, γίνεται ένα πρώτο βήμα,

είπε ο δήμαρχος, για να ξεκινήσει η διαδικασία. Στη συνέ-

χεια, θα συζητήσουν με τους κατοίκους κάθε περιοχής, κάθε

γειτονιάς, τις προδιαγραφές και τα οφέλη του έργου. Θα εί-

μαστε εδώ, για να ελέγξουμε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, αλλά και τη διαδικασία υλοποίησης από την

ΕΥΔΑΠ. Ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν οι αυστη-

ρότεροι όροι προστασίας του περιβάλλοντος. 

Καλούμε τους συμπολίτες μας να αγκαλιάσουν αυτό το
τόσο σημαντικό έργο περιβαλλοντικής αναβάθμισης της
περιοχής μας, το οποίο οφείλουμε στα παιδιά μας και στις
επόμενες γενιές που θα έρθουν», κατέληξε ο δήμαρχος.

Δημιουργία ΚΕΛ στα Καλύβια αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού
Χωροθετείται στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων

«Πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε αν θέ-
λουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τους βό-
θρους, ή να αποκτήσουμε κι εμείς ένα
σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα αποχέ-
τευσης», Δήμαρχος Σαρωνικού.
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Υπεύθυνη, μεθοδική και σεμνή δουλειά φαί-

νεται πως γίνεται τα τελευταία χρόνια

στο Εικαστικό Εραγαστήριο της Αγγελικής

Τσεβά, στο Κορωπί, όπου η γνωστή

καλλιτέχνιδα ίδρυσε και διευθύνει θεματι-

κούς κύκλους σεμιναρίων ζωγραφικής.

Αυτή τη φορά η ίδια και οι μαθητές της

διοργάνωσαν έκθεση με έργα της πρόσφα-

της καλλιτεχνικής παραγωγής τους κάτω

από τον τίτλο «Άσκηση του νού μέσω της
τέχνης», στο πλαίσιο

των δημοτικών πολιτι-

στικών δράσεων

«Σφήττεια 2016».

Τα εγκαίνια της εικαστι-

κής ημερίδας έκανε ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δη-

μήτρης Κιούσης και μί-

λησε ο ποιητής και

αισθητικός της τέχνης

Ευάγγελος Ανδρέου με

θέμα

«Το διδακτό στην
τέχνη».

Στην έκθεση συμμετεί-

χαν οι: Ευαγγελία Κυριακού, Άννα και Ζωή

Παπαμιχάλη, Κατερίνα Καδόγλου, Αγγε-

λική Μαρκαντώνη, Χρύσα Αλαγιάννη και η

Αγγελική Τσεβά.

Η εκπαιδευτική ομάδα του

σχολείου για τη σχολική χρο-

νιά 2015-16 υλοποίησε ευρω-

παϊκό πρόγραμμα με τίτλο "Το

1ο Νηπιαγωγείο Βούλας βγαί-

νει για μάθημα στη φύση"

καθώς έκρινε ότι στη δύσκολη

σημερινή ελληνική οικονομική

συγκυρία είναι απαραίτητο να

πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο,

που μέσα από την επαφή με τη

φύση, θα προάγει την ανά-

πτυξη της δημιουργικότητας,

τη βελτίωση της υγείας και της

φυσικής κατάστασης, και θα

προσφέρει ψυχική ανάταση

στους εκπαιδευτικούς, τους

μαθητές, αλλά και τις οικογέ-

νειες τους. Η εκπόνηση του

σχεδίου αυτού βασίστηκε στη

θεωρητική και πρακτική γνώση

που προέκυψε από συμμετοχή

εκπαιδευτικού του σχολείου

σε σεμινάριο με θέμα "Outdoor

arts and crafts" στην Ισλανδία

από φορέα που εξειδικεύεται

στη διδασκαλία στο φυσικό

περιβάλλον και την ένταξη φυ-

σικών υλικών στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία.  

Οι εκπαιδευτικοί είχαν ως

στόχο την αναζήτηση εναλλα-

κτικών πρακτικών, που δεν

απαιτούν ακριβό εξοπλισμό

για να ενσωματωθούν στο κα-

θημερινό πρόγραμμα, αλλά

αξιοποιούν φυσικούς πόρους.    

Με τους μαθητές οργανώθη-

καν διδασκαλίες στη φύση,

δραστηριότητες με θεατρικό

παιχνίδι, κουκλοθέατρο, εικα-

στικές δημιουργίες στο φυ-

σικό περιβάλλον του σχολείου

και της πόλης. 

Οπως σημειώνουν και στο δ.τ.·

«Σε συνεργασία με την Επι-

τροπή Παιδείας, και ιδιαίτερα

με τον κύριο Νίκο Βάση, οργα-

νώθηκαν εξορμήσεις στις

ζώνες πρασίνου και στην πα-

ράκτια περιοχή του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

με την ευγενική παραχώρηση

σχολικών λεωφορείων του

Δήμου μας. Κάναμε μάθημα

στους κήπους της παραλίας

της Βούλας, στο Ναό Απόλλω-

νος Ζωστήρος στην παραλία

του Αστέρα στη Βουλιαγμένη,

στα γλυπτά της ακτής Βου-

λιαγμένης, στα ψηφιδωτά της

πλατείας Δόγκα στη Βούλ»α.  

Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας

βγαίνει για μάθημα στη φύση

Τέχνη και άσκηση του νού
στο Εικαστικό Εραγαστήριο της Αγγελικής Τσεβά

Ένα υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα,

παρέλαβε ο Δήμος Παλλήνης, τη Δευτέρα

11 Ιουλίου 2016.

Πρόκειται για το καλύτερα εξοπλισμένο

σχολείο ολόκληρου του Δήμου Παλλήνης,

η παραλαβή του οποίου έγινε από το Δή-

μαρχο Παλλήνης Αθανάσιο Ζούτσο, παρου-

σία της Αντιδημάρχου Παιδείας Βασιλικής

Μελισσά, του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας

Επιτροπής Κωστή Σμέρου και της Δ/ντριας

του σχολείου Χρυσούλας Ζωγράφου, ενώ η

πράδοσή του έγινε από κλιμάκιο του Οργα-

νισμού Σχολικών Κτιρίων.

Το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται επί της

οδού Κ. Δημουλά στην περιοχή Βακαλό-

πουλο της Δ.Ε. Παλλήνης και πρόκειται να

στεγάσει το 9ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης

(από το Σεπτέμβρη του 2016).

Διαθέτει θερμομόνωση εσωτερικών/εξωτε-

ρικών όψεων, σύστημα αερισμού/ εξαερι-

σμού, σύστημα πυρανίχνευσης/

πυρασφάλειας, διαμορφωμένο εξωτερικό

χώρο (φυτεύσεις, αυτόματο πότισμα),

καθώς και παιδική χαρά κατασκευασμένη με

τις ισχύουσες προδιαγραφες ασφαλείας,

για την απασχόληση των νηπίων. Σε ότι

αφορά στις αίθουσες διδασκαλίας, αυτές

είναι ευρύχωρες, ευάερες και ευήλιες. 

Παραδόθηκε στο Δήμο Παλλήνης ένα υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα
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«Τή Γλῶσσα µοῦ ἔδωσαν ἑλληνική· τό σπίτι
φτωχικό στίς ἀµµουδιές τοῦ Ὁµήρου. Μονάχη
ἔγνοια ἡ Γλῶσσα µου στίς ἀµµουδιές τοῦ
Ὁµήρου».

(Οδυσσέας Ελύτης, 1911 - 1996, το Άξιον Εστί, «Τα Πάθη», Β´)

«Τα Ελληνικά εξακολουθούν να είναι το αθάνατο
νερό που δίνει ζωή στη μάθηση, ένα δώρο που η από-
κτησή του μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει
ο νους του ανθρώπου».
(Βίκτωρ Ντέιβις Χάνσον, 1953 -, Αμερικανός Πανεπιστημιακός κα-

θηγητής της Στρατιωτικής Ιστορίας, συγγραφέας)

«Ἄσκρη µέν πατρίς πολυλήιος, ἀλλά θανόντος
ὀστέα πληξίππων γῆ Μινυῶν κατέχει Ἡσιόδου,
τοῦ πλεῖστον ἐν Ἑλλάδι κῦδος ὀρεῖται
ἀνδρῶν κρινοµένων ἐν βασάνῳ σοφίης».

(Παυσανίας, 110 - 180, “Βοιωτικά”, 38, 4)

(= Πατρίδα του Ησιόδου είναι η Άσκρη με τα πολλά

σπαρτά, αλλά σαν πέθανε τα οστά του τα κρατάει / φυ-

λάει η χώρα των επιτήδειων/ ικανών ιππέων, των Μι-

νυών.

Η δόξα του θα είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα, αν οι

έξοχοι / διακεκριμένοι άνδρες κρίνονται με κριτήριο την

εξέταση / δοκιμασία / έλεγχο της σοφίας τους).

σχόλιο: Αυτό είναι το ελεγειακό επίγραμμα στον τάφο

του Ησιόδου· εκφράζει μια μεγάλη αλήθεια, που εμείς

οι νεότεροι δεν την τιμούμε και δεν την κάνουμε πράξη.

Την Τρίτη (12-7-16) έφυγε από τη ζωή ο Φιλόλογος, ο

Δοκιμιογράφος, ο Ακαδημαϊκός, ο Μέγας Δάσκαλος Δη-

μήτρης Ν. Μαρωνίτης (1929-2016).

Οι άνθρωποι όμως του πνεύματος ποτέ δεν φεύγουν

από τη ζωή, μένουν “ἐς αἰεί” γιατί αφήνουν πίσω τους

ένα τεράστιο έργο, μια πλούσια παρακαταθήκη να μας

συντροφεύει στην Οδύσσεια, στο δρόμο προς την Ιθάκη

μας, να μας τους θυμίζει ώστε ποτέ να μην τους λησμο-

νήσουμε.

Στη μνήμη του και στους αγώνες του για την ελληνική

γλώσσα του αφιερώνω σήμερα (14.7.16) την εισήγησή

μου, που έκανα στο 1ο Πανελλήνιο Διήμερο Πνευματικό

Συμπόσιο που έλαβε χώρα στην Εταιρία Ελλήνων Λογο-

τεχνών (Ε.Ε.Λ.) (Ακαδημίας & Γενναδίου 8), την 10η και

11η Δεκεμβρίου του 2011 με θέμα: «Η Οικουμενικότητα
του ελληνικού Λόγου». Το θέμα το είχα προτείνει στο

διοικητικό συμβούλιο, που έγινε αμέσως αποδεκτό και

η Ε.Ε.Λ. μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει την οργά-

νωση και το συντονισμό του Συμποσίου.

Σημειωτέον ότι η εισήγησή μου δημοσιεύεται για πρώτη

φορά στην ΕΒΔΟΜΗ και δεν περιλαμβάνεται στον τόμο

των πρακτικών του συμποσίου.

«Οὕτως ἰσχυρόν ἐστιν ἡ Ἀλήθεια, 
ὥστε πάντων ἐπικρατεῖ

τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν»
(Αισχίνης, 389-314, “Λόγος κατά Τιμάρχου”, παρ. 84, 7)

«Τόση ισχυρή είναι η αλήθεια, ώστε επικρατεί κάθε

άλλης ανθρώπινης σκέψεως»
Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2011

Επέλεξα τον τίτλο της εισήγησής μου από ένα απόσπα-

σμα του Δημοσθένη, στον “Περί παραπρεσβείας λόγον”

του “τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀδικουμένης σιωπᾶν

αἰσχρόν ἐστιν». Τον παρέφρασα σε «τοῦ Ἑλληνικοῦ
Λόγου συρρικνωμένου σιωπᾶν αἰσχρόν ἐστιν», διότι

Πατρίδα και Γλώσσα είναι “ἕν καί ταὐτόν”.

Ο εθνικός μας ποιητής διακήρυττε “μήγαρις έχω τίποτε
άλλο στο νου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα”. Και οι πρό-

παπποι, πανάρχαιοι παππούδες μας ποτέ δεν παραχώ-

ρησαν “ΓΗΝ και ΥΔΩΡ” σε κανέναν επίδοξο επιβουλέα

της πατρίδας μας αλλά ούτε και “ΓΛΩΣΣΑΝ” (κριτήριο

πολιτιστικό διάκρισης και ανωτερότητας / υπεροχής από

τους βαρβάρους).

Οι Έλληνες ποτέ (τουλάχιστον μέχρι τη μεταπολίτευση)

δεν φοβούνταν για τη ζωή τους, αλλά για να μη χάσουν

τη λαλιά τους.

Ο Αισχύλος στην τραγωδία “Επτά επί Θήβας” παρουσιά-

ζει τον Ετεοκλή να εκλιπαρεί τον Δία για τη σωτηρία των

Θηβών: «Μή πόλιν πανώλεθρον ἐκθαμνίσητε, Ἑλλάδος

φθόγγον χέουσαν». Δηλαδή να μην αφανίσετε - ξεριζώ-

σετε αυτή την πόλη, οι κάτοικοι της οποίας ομιλούν ελ-

ληνικά.

Η γλώσσα είναι το βασικό όχημα μεταφοράς του συλ-

λογικού λογισμού / στοχασμού και της μνήμης. Και η

συλλογική μνήμη είναι πάντοτε ιστορική. Όσοι σκέπτον-

ται κατά της Γλώσσας στρέφονται κατά της Ιστορίας και

της ύπαρξης της Πατρίδας. Η Γλώσσα είναι το πρωταρ-

χικό, πρώτιστο στοιχείο, πάνω στο οποίο έχει εξελιχθεί

και διατηρηθεί όλος ο πλούτος των παραδόσεων ενός

λαού και τόπου. Η ΓΛΩΣΣΑ μας είναι η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΜΑΣ και το ΕΘΝΟΣ μας.

Δεν υπάρχουν ισχυρές και αδύναμες γλώσσες, κριτήριο

που υποβαθμίζει τις γλώσσες των μικρών λαών. Υπάρ-

χουν λαοί, έστω κι αν υπήρξαν ολιγάριθμοι, που έχουν

κάνει θαύματα στην αιώνια, διαχρονική τους πορεία. Πα-

ράδειγμα οι Έλληνες, οι οποίοι με τη γλωσσική μας

(τότε) αυτοκρατορία συμβάλαμε και ακόμα συμβάλ-

λουμε στον παγκόσμιο πολιτισμό μέχρι σήμερα.

Η γλώσσα για να περιφρουρηθεί, διασωθεί και διαδοθεί

απαιτεί ΑΓΑΠΗ, ΑΦΟΣΙΩΣΗ, ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ αλλά και πολ-

λούς και μεγάλους ΑΓΩΝΕΣ και κυρίως χρειάζεται ΕΡΓΑ.

Στη Γαλλία έχουν καθιερώσει ένα βραβείο “ντροπής” για

όσους περιφρονούν ή ασεβούν προς τη Γλώσσα τους.

Φανταστείτε πόσα τέτοια βραβεία θα είχαν απονεμηθεί

σ’ εμάς, αν θεσμοθετούσαμε κάτι αντίστοιχο!!

Όσοι αρνήθηκαν τη Γλώσσα, απώλεσαν την Εθνικότητά
τους (εθνική συνείδηση) και διαγράφτηκαν από την
Ιστορία! 
Επεδίωξα λοιπόν να τονίσω τη μεγάλη αντίθεση. Ενώ ο

Ελληνικός Λόγος γονιμοποίησε και ακόμα γονιμοποιεί

την ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκέψη, εδώ στη γενέτειρά

του, υφίσταται ο λόγος αυτός μία σημαντική συρρί-

κνωση, υποβάθμιση, κακοποίηση, απαξίωση που αυξά-

νεται με γεωμετρική πρόοδο. Σχεδόν τελείται υπό

διωγμόν και περιφρονείται από τους μοναδικούς κατό-

χους και κληρονόμους της.

3 Η τριακονταετής και πλέον μικρή μου διδακτική εμπει-

ρία μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και όχι στα γρα-

φεία, ως Καθηγητή Φιλολόγου στη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση και δη στα Λύκεια, όπου ακόμα και σήμερα

υπηρετώ μέχρι να γίνω έφεδρος (να περάσω δηλαδή

στην πρόωρη αναγκαστική συνταξιοδότηση).

3 H αντίστοιχη εμπειρία μου ως βαθμολογητή / διορ-

θωτή στις γενικές ή πανελλαδικές εξετάσεις  στα φιλο-

λογικά μαθήματα, 

3 Η διενέργεια μιας σύντομης αλλά εμπεριστατωμένης

έρευνας / μελέτης που στηρίχθηκε στα εξής δεδομένα /

στατιστικά:

α) στις επιδόσεις των μαθητών και την κλιμάκωση της

βαθμολογίας τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-

θήματα,

β) στην ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων (βατά, “άβατα”)

των εξετάσεων,

γ) στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής των υποψηφίων

στα ΑΕΙ/ΤΕΙ (ανοδική - καθοδική),

δ) στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τε-

λευταία τριάντα επτά χρόνια της μεταπολίτευσης, από

το 1974 - 2011 με προεξάρχουσες αυτή του 1977, όπου

καθιερώθηκε η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες

της Εκπαίδευσης και αυτή του 1982 (Π.Δ. 297/1982),

όπου καταργήθηκε “πραξικοπηματικά” η ιστορική ορθο-

γραφία και γραμματική της ελληνικής γραφής.

ε) στα Προγράμματα Διεθνούς Αξιολόγησης των μαθη-

τών, το γνωστό ως PIZA (Programm for International Stu-

dent Assessment) υπό την εποπτεία του ΟΟΣΑ που

αποτελεί ένα διεθνή (οίκο αξιολόγησης) των εκπαιδευ-

τικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν. 

στ) και στις εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών

που διενεργούνται από τον ΑΣΕΠ στα θέματα και τα

αποτελεσματα κατηγορίας ΠΕ 02 Φιλολόγων, μου επι-

τρέπουν και με “χρεώνουν” να καταθέσω τα συμπερά-

σματα και τις παρατηρήσεις / διαπιστώσεις μου με

ψυχραιμία, νηφαλιότητα, χωρίς εμπάθεια, αλλά με την

ταπεινή μου και πάντως ισχυρή πεποίθηση πως διαπρά-

ξαμε ένα μέγα “έγκλημα καθοσιώσεως” απέναντι στη

γλώσσα, που δυστυχώς έως σήμερα συνεχίζουμε να τε-

λούμε. 

* Γλῶσσα+ἀµύντωρ -ορος = αυτός που θεωρεί τον εαυτό του υπε-

ρασπιστή / υπέρμαχο της γλώσσας του (της ενιαίας). Η λέξη έχασε τη

σημασία της μετά το ξέσπασμα του γλωσσικού εμφυλίου μεταξύ κα-

θαρευουσιάνων και δημοτικιστών (τέλος 19ου, αρχή 20ού αιώνα) και

απέκτησε μια στενότερη σημασία, κατά το σχήμα λόγου “κατεξοχήν”,

δηλαδή περιορίστηκε και σήμαινε τον μαχητικό υπερασπιστή της κα-

θαρεύουσας, ειρωνικός χαρακτηρισμός προσπάθειας καθαρευουσιά-

νου για στείρα προσήλωση και επικράτηση της καθαρεύουσας και του

τυπικού της.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ ΓλωσσΑµυντορισµοῦ*, 

ἄρχεσθαι  &
ΓλωσσΑπωθισµοῦ, 

ΓλωσσΕκβαρβαρισµοῦ
παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Μεγάλη συμμετοχή, ιδιαίτερα από νεαρούς αλλά και μεγάλους φίλους, έλαβε

χώρα στην παράσταση του Θεάτρου σκιών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με το έργο «Ο ΚΑΡΑΓ-

ΚΙΟΖΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ», που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συνδιοργάνωσε ο

«Εκπολιτιστικός και φυσιολακτρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης “Ο Νυμφόλη-

πτος”» σε συνεργασία με τον Ο.Α.Π.Π.Α. του Δήμου Β.Β.Β., στην ανανεωμένη

παιδική χαρά επί των οδών

28ης Οκτωβρίου και Κα-

τσαντώνη στο Χέρωμα.  

Όλοι όσοι παραβρέθηκαν

στην εκδήλωση, γέλασαν

με την ψυχή τους και είχαν

μια ευχάριστη βραδιά, η

οποία συνεχίστηκε και

μετά την παράσταση ως

αργά το βράδυ. Ήταν μια

χαρούμενη ανάπαυλα στην

δύσκολη καθημερινότητα

που βιώνουμε.

Την εκδήλωση τίμη-

σαν με την παρουσία

τους ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, ο οποίος απη-

ύθυνε και χαιρετισμό,

καθώς και η δημοτική

σύμβουλος  Μαρία

Σίνα.

Οι εκδηλώσεις στις

γειτονιές, είναι από

τις πιο ωραίες και θα

πρέπει οι φορείς και ο

Δήμος να τις υιοθετή-

σει, γιατί δημιουργούν

επαφές  και γνωριμίες με τον διπλανό μας που τελικά δεν τον γνωρίζουμε καν.

Ο Καραγκιόζης Πλοίαρχος στον “Νυμφόληπτο”
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Nέος Πρόεδρος στην Π.Ε.Δ.Α.

Στην εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα προχώ-

ρησε 12.7.16, το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. Μετά από την ψηφο-

φορία, Πρόεδρος εξελέγη (με 13 ψήφους σε 13

ψηφίσαντες) ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματε-

ρού, Νίκος Σαράντης και Γενικός Γραμματέας (με 13 ψή-

φους σε 13 ψηφίσαντες) ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Ηρακλής Γκότσης.

Νωρίτερα, είχε αποχωρήσει η παράταξη «Ενωμένη Αυ-

τοδιοίκηση Αττικής» με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πεν-

τέλης Δημήτρη Στεργίου-Καψάλη. με το αιτιολογικό ότι

έγινε “συμφωνημένη τράμπα”, όπως καταγγέλει με επι-

στολή του ο δήμαρχος Πεντέλης. 

Από την διαδικασία απείχαν η Λαϊκή Συσπείρωση, καθώς

και το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Σακούτης.

H εκποίηση της δημόσιας περιουσίας

συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς

που επιβάλλουν οι δανειστές και υλο-

ποιεί με αφοσίωση η κυβέρνηση,   δέ-

σμια την μνημονιακών της

υποχρεώσεων. Λιμάνια, αεροδρόμια,

τραίνα και όλα τα μέσα μαζικής μετα-

φοράς, ενέργεια, νερό, δάση, παρα-

λίες, ελεύθεροι χώροι ακόμη και

ιστορικά μνημεία εκχωρούνται με

αποικιακού τύπου συμφωνίες για να

πληρωθεί το χρέος. 

Από  την άλλη μεριά τα κινήματα των

πολιτών αντιστεκόμαστε και θεω-

ρούμε ότι είναι ώριμες πια οι συνθή-

κες για τη δημιουργία ενός Μετώπου

όλων των συλλογικοτήτων και των κι-

νημάτων εναντίον της εκποίησης της

δημόσιας περιουσίας. Είμαστε αισιό-

δοξοι ότι καμία εκποίηση δε θα ολο-

κληρωθεί, όσο και αν η κυβερνητική

προπαγάνδα τις παρουσιάζει σαν “τε-

λειωμένες”, γιατί αφενός οι συμφω-

νίες περιέχουν πολλές παρανομίες και

αφετέρου γιατί η δημόσια περιουσία

δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνη-

σης, αλλά είναι λαϊκή περιουσία και

τον τελευταίο λόγο θα έχει ο ίδιος ο

λαός.

Μία από τις σχεδιαζόμενες εκποι-

ήσεις, αυτή της χερσονήσου της Βου-

λιαγμένης, συζητήθηκε την

περασμένη Πέμπτη 7 Ιουλίου στο Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο, το οποίο και

την απέρριψε αναγνωρίζοντας τις πα-

ρανομίες που περιέχει. 

Το αμείλικτο ερώτημα όμως για τα κι-

νήματα των πολιτών είναι, γιατί το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε

μετά την έκδοση της απόφασης του

Συμβουλίου της Επικρατείας; Και ποιο

νόημα έχει η αναγνώριση εκ μέρους

του Περιφερειακού Συμβουλίου των

παρανομιών που περιλαμβάνει το

ΕΣΧΑΔΑ;  

Βέβαια οι  συλλογικότητες που συμμε-

τέχουμε στη Συντονιστική Επιτροπή

Φορέων και Πολιτών για την Προστα-

σία της Χερσονήσου της Βουλιαγμέ-

νης, όπως και άλλες συλλογικότητες,

όπως τόνισε στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο ο εκπρόσωπος της Συντονιστι-

κής Επιτροπής Μάκης Σταύρου, δεν

αγωνιζόμαστε μόνο για την αποτροπή

της καταστροφικής για τα  ιστορικά

μνημεία, το δάσος και τις  ακτές της

χερσονήσου της Βουλιαγμένης ”επέν-

δυση”, αλλά έχουμε καταθέσει πρό-

ταση για δημιουργία Αρχαιολογικού

και Περιβαλλοντικού Πάρκου στη χερ-

σόνησο. Μια πρόταση με την οποία

συμφωνούν ειδικοί επιστήμονες του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολό-

γων, γιατί είναι σε όφελος  της τοπι-

κής οικονομίας, ενώ  παράλληλα

προστατεύει τα ιστορικά μνημεία το

δάσος και τις ακτές. Την πρόταση

αυτή στήριξαν με ψήφισμά που πρό-

τειναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο  4

σύμβουλοι.   

Στο επόμενο διάστημα θα οργανώ-

σουμε τον αγώνα μας για να υλοποι-

ηθεί η πρόταση  αυτή και θα

αγωνισθούμε για να αποτρέψουμε την

“επένδυση”, το ΕΣΧΑΔΑ της οποίας

ακόμη και το Περιφερειακό Συμβούλιο

εκπρόθεσμα απέρριψε, για να εξυπη-

ρετήσει προφανείς σκοπιμότητες. 

Όσον αφορά τον  αγώνα για το π. Αε-

ροδρόμιο του Ελληνικού και την πα-

ραλία του Αγίου Κοσμά, έναν αγώνα

που κάνουμε  συλλογικότητες, κινή-

ματα και πολίτες από όλη την Αττική,

για περισσότερο από 15 χρόνια, είναι

ανάγκη τώρα να τον συντονίσουμε

ακόμη πιο αποτελεσματικά, προκειμέ-

νου να αποτρέψουμε το περιβαλλον-

τικό, οικονομικό, πολιτιστικό και

κοινωνικό έγκλημα που σχεδιάζει η

κυβέρνηση με την εκποίηση στην

Lamda Development, του Ομίλου

Λάτση των 6500   στρεμμάτων του π.

αεροδρομίου και της παραλίας του

Αγίου Κοσμά, για τσιμεντοποίση και

πλήρη εμπορευματοποίηση με φαραω-

νικού τύπου εγκαταστάσεις 

Για το λόγο αυτό σας καλούμε τη Δευ-

τέρα 18 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα

στην Παναττική Συνάντηση που οργα-

νώνει η Επιτροπή Αγώνα για το Μη-

τροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. 

Η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα

της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20

Η γραμματεία της 

Συντονιστικής Επιτροπής

Για Επικοινωνία  

Μάκης Σταύρου.6977990887

Στέλιος Γκίκας 6934239530

Δανάη Μπογιατζή 6932432916

Κοινό μέτωπο ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας
Ανακοίνωση της  Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων και Πολιτών 

για την Προστασία της Χερσονήσου της Βουλιαγμένης,

Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη

Δημοσιογραφία για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017

Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ.

Μπότση, στο πλαίσιο των σκοπών του, για το ακαδημαϊκό

έτος 2016 – 2017 προκηρύσσει 3 υποτροφίες για σπουδές

στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιο-

γραφία και Νέες Τεχνολογίες» (eci.edu.gr) που υλοποιείται

από το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργα-

σία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Ίδρυμα Προ-

αγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση δια του

φορέως «European Communication Institute»

(www.eci.edu.gr)

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών,

απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ / κοινωνικών επιστημών. Οι επι-

λεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυ-

στρία κατ’ ελάχιστον για 2 περιόδους, κατά τους μήνες

Δεκέμβριο 2016 και Ιούνιο 2017. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φά-

κελο το συντομότερο, στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός

Βασ. Σοφίας 27, (4ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210 7245550,

210 7245558, καθημερινώς 10.00 π.μ. – 03.00 μ.μ., πλην

Σαββάτου και Κυριακής. 

Επίσης, ο φάκελος είναι δυνατόν να υποβληθεί  και σε ηλε-

κτρονική μορφή (σαρωμένα έγγραφα) μέχρι την παραπάνω

προθεσμία, στo e-mail secretariat.qjnt@gmail.com

Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει: 

1) Βιογραφικό.

2) Αντίγραφο πιστοποιητικών Σπουδών.

3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να φαί-

νεται η Ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του η

οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος.

4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (κομίζεται από τους επιτυ-

χόντες και κατόπιν νέας προθεσμίας)

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. 

Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.200 € και το Ίδρυμα με την

υποτροφία που χορηγεί καλύπτει το ήμισυ του συνολικού κό-

στους (περιλαμβάνεται, διαμονή στις περιόδους στην Βιέννη). 

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει μετά από ελεύθερη κρίση

του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Ο Δήμαρχος των 3Β

καταδικάζει 

την επίθεση κατά του

Δημάρχου Ελληνικού

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καταδικάζει

την απαράδεκτη επίθεση που δέχτηκε ο Δήμαρχος Ελ-

ληνικού Αργυρούπολης

Χθες το πρωί, (12 Ιουλίου) κατά

την είσοδό του στο Δημαρχείο

της πόλης, ο Δήμαρχος Ελληνι-

κού - Αργυρούπολης, Γιάννης

Κωνσταντάτος δέχτηκε βίαιη επί-

θεση από ομάδα ανθρώπων που

είχαν εισβάλει νωρίτερα σ’ αυτό

για να διαμαρτυρηθούν με τον

τρόπο αυτό για την επένδυση

στο Ελληνικό. Εκτός όμως από

τον Δήμαρχο, επίθεση δέχτηκε

και μερίδα εργαζομένων του Δήμου οι οποίοι προσπάθη-

σαν να μπουν στο Δημαρχείο να εργαστούν.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον

Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης και καταδικάζει

με έντονο τρόπο τέτοιου είδους ενέργειες. Η κάθε

προσπάθεια επιβολής θέσεων και απόψεων με τη βία

αποτελούν μια ακραία μορφή φασισμού και οι άνθρω-

ποι που πιστεύουν ότι το 2016 μπορούν να το πρά-

ξουν, πρέπει να τεθούν στο περιθώριο.

Τέλος, θύμα των χθεσινών γεγονότων δεν ήταν μόνο

ο Δήμαρχος και οι εργαζόμενοι του Δήμου Ελληνικού

- Αργυρούπολης, αλλά ήταν και συνολικά ο θεσμός

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα όλοι οι δήμαρχοι

της χώρας με μια φωνή πρέπει να τα καταδικάσουμε

και να δηλώσουμε ότι θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι το

έργο μας, και δεν θα ενδώσουμε σε όποια προσπάθεια

εκφοβισμού επιχειρείται. 

Υποτροφία για Μεταπτυχιακές Σπουδές 

στη Δημοσιογραφία
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Ερώτηση Νίκου Χουντή 

Η πίεση των δανειστών για τα κριτήρια επιλογής των Δι-

οικήσεων των τραπεζών έχει σαν στόχο, μέσω του ΤΧΣ,

τον πλήρη έλεγχο από τον ξένο παράγοντα του ελληνι-

κού τραπεζικού συστήματος, των ελληνικών επιχειρή-

σεων και των περιουσιακών στοιχείων των  ελληνικών

τραπεζών.

Αυτό καταγγέλλει με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή και την ΕΚΤ ο Ευρωβουλευτής της ΛΑΕ Νίκος

Χουντής.

Σε ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής, αφού σημει-

ώνει ότι «οι  εκπρόσωποι των δανειστών και ο Ενιαίος Επο-
πτικός Μηχανισμός (SSM) της ΕΚΤ προωθούν νέες διαδι-
κασίες και κριτήρια για την επιλογή Διοικήσεων των
ελληνικών συστημικών Τραπεζών και του ΤΧΣ, από το
οποίο ήδη ζητήθηκε παραίτηση μελών της Διοίκησης»,

εκτιμά ότι η διαδικασία αυτή κινείται στα όρια της νομιμό-

τητας, αφού αλλοιώνεται πλήρως η βούληση της πλει-

οψηφίας των μετόχων στην επιλογή Διοικήσεων των

Τραπεζών και μειώνεται περαιτέρω η δυνατότητα της ελ-

ληνικής κυβέρνησης να «εκφραστεί» στην εκλογή  ΔΣ του

ΤΧΣ. 

Επιπλέον τονίζει  ότι δρομολογείται ένας νέος ρόλος για το

ΤΧΣ, μέσω του οποίου θα ελεγχθεί από τον ξένο παράγοντα

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μέσω αυτού ελληνικές

επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών.

Καταλήγοντας ζητά να μάθει αν αυτά τα κριτήρια επιλο-

γής τραπεζικών στελεχών, που επιβάλλουν, μεταξύ

άλλων, «τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τρα-

πεζών πρέπει να μην έχουν ασκήσει, ούτε να τους έχει

ανατεθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από τον

διορισμό τους, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα….» και

φωτογραφίζουν υπαλλήλους διεθνών οικονομικών οίκων

αξιολόγησης και ξένων τραπεζών, αφού τονίζουν ότι «θα

πρέπει να έχουν διεθνή τραπεζική εμπειρία, ενώ για ορι-

σμένες θέσεις (πρόεδροι επιτροπών) τα μέλη δεν θα πρέ-

πει να έχουν καμία σχέση με εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα

για τα τελευταία 10 χρόνια. Οι πρόεδροι όλων των επι-

τροπών του Δ.Σ. πρέπει να είναι μέλη με διεθνή εμπειρία

10 ετών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις ξένων τραπε-

ζών ή ελεγκτικών εταιρειών», αφορούν την Ελλάδα η και

άλλες χώρες. 

ΠΛΗΡΗΣ Ο ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ  –  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά τις τελευταίες εξαιρετικά σοβαρές εξελιξεις σχετικα με

1) Την  δημοπρατηση  του αναψυκτηρίου  στην πλατεία ΑΛΣΟΥΣ,

απο τον  Δήμο ΒΒΒ, 2) την παραδοση του αναψυκτηριου στο

Δήμο και  3) τα  φερόμενα  χρέη του Σωματείου προς τον Δήμο

το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, συμφωνα με το

αρθρο 5 του καταστατικού, συγκαλεί  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕ-

ΛΕΥΣΗ των μελών του,  την Κυριακή   17 Ιουλίου  2016 και ώρα

11.00 πρωϊνή, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού

σχολείου Βούλας, στην Πλατεία Πανοράματος.

Στην περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, η έκτα-

κτη γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  24

Ιουλίου 2016  στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. [δικαίωμα συμμε-

τοχής έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου].

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση των μελών για τα ανωτέρω σοβαρά θέματα

2. Πιθανη λήψη απόφασης  για Διάλυση του Σωματείου σύμ-

φωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ.  ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αδυνατεί να καταπολεμήσει

την αύξηση κυκλοφορίας

παραποιημένων προϊόντων

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή!

Απάντηση σε ερώτηση του βου-

λευτή Κώστα Χρυσόγονου

Την αδυναμία της να καταπολεμήσει τη ραγδαία αύξηση

της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων στην Ευ-

ρώπη αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από

ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου. Χρησιμοποιώντας

στοιχεία από έκθεση του ΟΟΣΑ, βάσει των οποίων την

τελευταία δεκαετία παρατηρείται αύξηση της κυκλοφο-

ρίας παραποιημένων προϊόντων ιδιαίτερα από την Κίνα,

ο Ευρωβουλευτής είχε ζητήσει την άποψη της Επιτρο-

πής, καθώς και την παρουσίαση δράσεων με σκοπό την

καταπολέμηση του ηλεκτρονικού παραεμπορίου.  

Στην απάντησή της η Επίτροπος Malmström τόνισε πως

η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις εξελίξεις και αναφέρ-

θηκε στις ετήσιες εκθέσεις που περιλαμβάνουν σχετικά

στοιχεία. Για το ηλεκτρονικό παραεμπόριο αρκέστηκε

να αναφέρει πως  η Επιτροπή στοχεύει στη σύναψη εθε-

λοντικών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ κατόχων δι-

καιωμάτων, παρόχων πλατφορμών και διαμεσολαβητών,

με στόχο την παρεμπόδιση της ροής εσόδων προς τους

παραβάτες στο διαδίκτυο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καβουρι, Βουλιαγμενη διαμερισμα 52 τμ

δευτερου οροφου. Κρονου 2 και Αθηνας.

Βλεπει στην Ουρανού, το μπαλκονι ειναι πανω στην

κορυφή των δέντρων, απεριόρηστη θέα. Πέντε

λεπτά στην θάλασσα με τα ποδια. Η είσοδος της πο-

λυκατοικίας ειναι απέναντι απο την είσοδο του δά-

σους. Τιμη πωλησης 170.000 euro. 

Τηλεφωνο 6971757234

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κορμπι-Βαρη γκαρσονιερα 50 τμ.,

ανεξαρτητη με δικη της εισοδο και κήπο χωρίς κοι-

νόχρηστα 280 ευρω

Πληροφορίες κ. Θανασης τηλ 6974096857          

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

Ο σύνδεσμος μας στα πλαίσια της ενημέρωσης των συμ-

πολιτών μας για τις δραστηριότητές μας όλα αυτά τα

χρόνια, σας ενημερώνουμε ότι: 

Κατόπιν διαμαρτυρίας των κατοίκων λόγω πολλών ατυ-

χημάτων στην Παραλιακή την 31/10/2012 με αίτημά μας

προς το Υπουργείο Ανάπτυξης – Ανταγ/τας – Υποδομών

– Μελετών & Δικτύων/ΓΓΔΕ – Δ/ΝΣΗ Μελετών Έργων

Οδοποιίας, Τμήματα : Γραφείο  Αντιπ/ρχη –Δ.Ε.Σ.Ε. –

Δ.Κ.Σ.Ο. –Δ9 και με αριθμό πρωτ. 4021, ζητήσαμε την το-

ποθέτηση ΠΕΖΟΦΑΝΑΡΟΥ στην έξοδο Κορωπίου – Αγ.

Μαρίνας προς παραλιακή και ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ρύθμιση

με φωτεινούς σηματοδότες για οχήματα και πεζούς και

στη Λομπάρδα.

Φτάσαμε αισίως στο 2016, όπου αφού ο Δήμος επι-

σκεύασε το πεζοδρόμιο στο σημείο αυτό παρελήφθησαν

οι κολώνες των φωτεινών σηματοδοτών και το έργο ολο-

κληρώνεται.

Έπεται η Λομπάρδα.

ΤΗΛ: 6976433876,6972554525  FAX: 2108973297

Email: theodosisom@gmail.com

theodosisom@ath.forthnet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λ. Μαραθώνος 104, 19005- Νέα Μάκρη
Πληρ.: Χατζηιωάννου Κων/να, Τηλ.: 2294320541, Email:
techdep@marathon.grΝΕΑ  ΜΑΚΡΗ, 11/07/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Νέα Μάκρη τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 9.00 έως 15.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’
αρ. 4912/800/2015/2016 Νέας Πράξης Εφαρμογής που αφορά στα Ο.Τ. 212-
214-  215- 126- 132- 139- 140 που βρίσκονται στην 1η Π.Ε. Νέας Μάκρης και
να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι φίλοι δεν αγοράζονται

Υιοθετήστε ένα αδέσποτο

Η κούκλα της φωτογραφίας βρέθηκε πριν λίγες μέρες στην

Ηλιούπολη Αττικής.

Είναι μόλις 1,5 έτους και ιδιαίτερα φιλική!

Την αναζητά κανείς; Ενδιαφέρεται κάποιος να την κάνει

μέλος της οικογένειας του;

Δυστυχώς αν δεν βρεθεί κάποιος η μικρή θα στειρωθεί από

εμάς και θα επανενταχθεί καθώς πλέον δεν υπάρχει χώρος

να φιλοξενηθεί.

Πληροφορίες 6947206291

Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης - Ilioupolis Animal Welfare

www.zeil.gr / info@zeil.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ                                            
Τηλ.: 213 2007315, 213 2007311, 213
2007318,  Fαx:  210 6633311
Πληροφορίες:  Φ. Πρίφτη /Μ.Μαλια-
ρού/ Β.Λεοντάρη        
Σπάτα,  11 - 7 - 2016
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392
ΣΤΗΝ ΠΕ5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Αρ. Πρωτ. 21276
ΠΡΟΥΠ.: 590.000,00 € με Φ.Π.Α. (24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή
μειοδοτική δημοπρασία με σφραγι-
σμένες προσφορές η εκτέλεση του
έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392
ΣΤΗΝ ΠΕ5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων, θα υποβληθεί με το σύ-
στημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του  άρθρου του ιδίου
Νόμου, με συνολική κατά τον προ-
ϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη
590.000,00 € (περιλαμβανομένου του
ποσού για Φ.Π.Α. 24%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 02-08-

2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος
στα Σπάτα οδός Δημάρχου Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επι-
τροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Ερ-
γοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμέ-
νες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφό-
σον ανήκουν:
-  στην τάξη A2 και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην τάξη
A2 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ,
στην τάξη A1 και άνω για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων Έργων   
-  στην τάξη A1 και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην τάξη
A2 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ,
στην τάξη A1 και άνω για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ για Κοινοπραξίες   
Το έργο  θα χρηματοδοτηθεί  από το
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό κατατίθενται από τους διαγωνι-
ζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγ-

γυητικές επιστολές συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας,
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
9.517 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6
μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι 9
μήνες. 
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέ-

της βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία της Δ/νσης Προγραμματι-
σμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής &
Διαφάνειας (Διευθύνουσα Υπηρεσία)
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν
την διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι
μέχρι και την 28-07-2016 ημέρα Πέμ-
πτη ώρα 14:00. Επίσης αντίγραφα
αυτών μπορούν να πάρουν με δαπά-
νες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτή-
σεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύ-
νονται στην Δ/νση Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφά-
νειας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρ-
χου Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004, Σπάτα, Φ. Πρίφτη τηλ. 213
2007315, Μ.Μαλιαρού τηλ. 213
2007312 & .Β.Λεοντάρη τηλ. 213
2007318.

ΣΠΑΤΑ, 11 – 07 – 2016 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
Αρ. ΠΡΩΤ.     10983/28-06-2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΘΕΜΑ: ‘Καθιέρωση υπερωριακής ερ-
γασίας της πρακτικογράφου του
Δήμου Κρωπίας για το Β΄εξάμηνο οι-
κονομικού έτους 2016.’ 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 58 του Ν. 3852/ 2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.
3584/ 2007. 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.
4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 
7 του άρθρου πέμπτου του Ν.
4047/2012 και αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του 
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 και παρ.
2 του άρθρου 15 του Ν. 4147/2013. 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.
4354/2015 (ΦΕΚ 176/τέυχος Α΄/16-

12-2015) “αποζημίωση για εργασία
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου –  Αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου.”
5) Την εγκύκλιο 2/31029/ΔΕΠ/
6.5.2016 του Υπ. Οικονομικών ‘Πα-
ροχή οδηγιών  για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν.
4354/2015 (176 /Α') .’ 
6) Το οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Κρωπίας. 
7) Την υπ’ αριθ. 28572/2014 απόφαση
Δημάρχου ,ορισμού υπαλλήλου ως 
πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. 
8) Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δη-
μιουργούνται κατά το β΄εξάμηνο του
2016 έως  και 31-12-2016 για την τή-
ρηση των συνεδρίων του Δημοτικού
Συμβουλίου και  ειδικότερα την συμ-
μετοχή της πρακτικογράφου στις συ-
νεδριάσεις του Δ.Σ., την  σύνταξη
των αποφάσεων, οι οποίες επιβάλ-

λουν την απασχόληση της  πρακτικο-
γράφου πέραν του ωραρίου εργα-
σίας. 
9) Το γεγονός ότι υπάρχει η πρό-
βλεψη της σχετική πίστωσης στο
προϋπολογισμό  του Δήμου οικονομι-
κού έτους 2016 για το β' εξάμηνο
2016 ποσού 800,00 ευρώ  από το Κ.Α.
10-6012.002. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απο-

γευματινή απασχόληση για την πρα-
κτικογράφο του Δημοτικού

Συμβουλίου Πετιμεζά Ιωάννα του
Αντωνίου για το β΄εξάμηνο του

2016 έως και 31/12/2016, η οποία
δεν θα υπερβαίνει τις 120ώρες το

εξάμηνο, με την προβλεπόμενη από
το νόμο αποζημίωση , για την κά-

λυψη της ανάγκης τήρησης πρακτι-
κών κατά τις συνεδριάσεις του

Δημοτικού Συμβουλίου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΑΔΑ: 6Ω52ΩΛΝ-Φ3Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο   12-7-2016
Αρ. Πρωτ. : 10426

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑ-
ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ προκηρύσσει δημόσιο μει-
οδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου
στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν
συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε
προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσί-
ευση της παρούσης δηλαδή έως και
την 2η Σεπτεμβρίου 2016 τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες καταθέτοντας
αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου
στην οποία θα περιγράφεται το ακί-
νητο που διατίθεται και όλα τα δικαιο-
λογητικά που αναλυτικά
περιγράφονται στην αναλυτική διακή-
ρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο που
θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση
του δημοτικού υποκαταστήματος του
Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο
Ράφτη. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου Πόρτο Ράφτη του Δήμου
Μαρκοπούλου και στο τμήμα της λε-
ωφόρου Πόρτο Ράφτη από τη δια-
σταύρωση με τη λεωφόρο Γρέγου,
μέχρι τη διασταύρωση με την οδό
Αγίου Νικολάου. Σημειώνεται ότι για
τις ανάγκες της παρούσης, δεν λαμ-
βάνονται υπόψη ως εντός σχεδίου
περιοχές οι υπό έγκριση επεκτάσεις. 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει:
Να αποτελείται από 150 τ.μ. ωφέλι-
μων χώρων κατ’ ελάχιστο χωρίς πα-

ρέκκλιση, εκ των οποίων 100 τ.μ. κατ’
ελάχιστο χωρίς παρέκκλιση θα πρέ-
πει να είναι χώροι κύριας χρήσης,
άμεσα συνδεδεμένοι λειτουργικά με-
ταξύ τους. Να αποτελείται από δύο
(2) το πολύ στάθμες, εκ των οποίων
η μία (1) θα πρέπει να είναι οπωσδή-
ποτε ισογείου και μόνο μία (1) μπορεί
να είναι υπογείου. (βλ. αναλυτική δια-
κήρυξη αρ πρωτ 10425/12-7-2016)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια
έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα
των προσφερόμενων ακινήτων και αν
αυτά πληρούν τους όρους της διακή-
ρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληρο-
φορίες για τη δημοπρασία καθώς και
η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται
από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ 12 / 07 / 2016  
Aρ.Πρωτ. : 11560
ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ-
ΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ-
ΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΕ
9777.05.006) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙ-
ΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  537.333,33 €
(με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: δια-
κηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρα-
σία με το σύστημα προσφοράς με
ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τι-
μολογίου σύμφωνα με το άρθρο 4 και
7 του  N.3669/2008  για την εκτέλεση
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των
εργασιών που δημοπρατούνται ανέρ-
χεται σε 537.333,33 €, συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24% .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δη-
μοτικό Κατάστημα Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής (οδός Λ. Αθηνών
Σουνίου 37, Κερατέας) την Τρίτη
02/08/2016 στις 10.00 π.μ. από την
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν
διενεργηθεί την προαναφερθείσα
ημερομηνία, θα  οριστεί  νέα ημερο-
μηνία διεξαγωγής με πράξη της Προ-
ϊσταμένης  Αρχής.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:  
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην
1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
Οικοδομικά.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει την συμφωνία για τις Δημό-
σιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί-
τες χώρες που έχουν υπογράψει δι-
μερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί

με σχετική απόφαση του αρμοδίου
οργάνου , στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ-
μένες στους καταλόγους αυτούς και
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
τις καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν
ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα-
σμό μεταξύ τους , υπό τους όρους
του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ  (Κοι-
νοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μι-
κρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμ-
μετοχής της κάθε επιχείρησης στο
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας
για την οποία αυτή συμμετέχει και
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφε-
ται, στην περίπτωση δε που αναγρα-
φεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχείρη-
σης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9
του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατη-
γορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη-
μοσίων Έργων.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβα-
σης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ει-
δικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του
ΚΔΕ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό κατατίθενται από τους διαγωνι-
ζόμενους, κατά τους όρους του
άρθρου 24 του ΚΔΕ, εγγυητικές επι-

στολές συμμετοχής, που ανέρχονται
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογι-
σμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
8.667 ΕΥΡΩ. Η εγγυητική κατατίθεται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΣΜΕΔΕ και απευθύνεται προς
τον Δήμο  Λαυρεωτικής. Θα έχει δε
χρόνο ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών
και 30 ημερών, από την ημερομηνία
δημοπράτησης. Η εγγύηση συμμετο-
χής επιστρέφεται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 24 του ΚΔΕ. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να ενη-
μερωθούν για τις λεπτομέρειες των
όρων διακήρυξης και να  παραλαμβά-
νουν το Έντυπο Οικονομικής Προ-
σφοράς και τα Τεύχη Δημοπράτησης
του Έργου μέχρι και την Πέμπτη 28-
07-2016, από τα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας  του Δήμου.  Επίσης
μπορούν να ενημερωθούν για τα
Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου από
την ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτι-
κής: www.lavreotiki.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα,
τηρουμένης της ανωτέρω προθε-
σμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοι-
πων στοιχείων και υπαρχουσών
μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γρα-
φεία της αρχής που διεξάγει το δια-
γωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους
Φυσικό αντικείμενο του Έργου: 
Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής
αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστά-
σεις και εργασίες:
1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟ-
ΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ 
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΩ-
ΣΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓ-
ΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα
(180) μέρες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας,
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑΕ 9777.05.006) και το ΔΗΜΟ ΛΑΥ-
ΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017). Προ-
καταβολή δύναται να  χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την
οικονομική επιτροπή του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΔΑ: Ω68ΛΩΛΝ-Ζ6Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο   12-7-2016
Αρ. Πρωτ. : 10405

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ-
ΣΟΓΑΙΑΣ προκηρύσσει δημόσιο μει-
οδοτικό φανερό και προφορικό
διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου
στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 , του Ν.
3463/2006 και το υπ΄ αριθμ. πρωτ
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν
συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε
προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσί-
ευση της παρούσης δηλαδή έως και
τις 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτον-

τας αίτηση στο πρωτόκολλο του
Δήμου στην οποία θα περιγράφεται
το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα
δικαιολογητικά που αναλυτικά περι-
γράφονται στην αναλυτική διακή-
ρυξη. 
Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο που
θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση
του 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. 
Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει
να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου Πόρτο Ράφτη (1η, 2η & 3η
Π.Ε. Πόρτο Ράφτη). Σημειώνεται ότι
για τις ανάγκες της παρούσης, δε
λαμβάνονται υπόψη ως εντός σχε-
δίου περιοχές οι υπό έγκριση επεκτά-
σεις. 
Επίσης, το ακίνητο που θα μισθωθεί
θα πρέπει:
Να πληροί κατ’ ελάχιστον τις προδια-
γραφές Νηπιαγωγείου δύο (2) τά-
ξεων, όπως αυτές περιγράφονται
στην απόφαση 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635Β’
2007) της Υπουργού Παιδείας, καθώς
και στη μελέτη του Οργανισμού Σχο-
λικών Κτιρίων του 2008 περί κριτη-
ρίων καταλληλότητας διδακτικών

χώρων. Συγκεκριμένα, το κτίριο πρέ-
πει να βρίσκεται σε γήπεδο ελάχι-
στου εμβαδού 800 τ.μ. και να
αποτελείται από 120 τ.μ. ωφέλιμων
χώρων κατ’ ελάχιστο χωρίς παρέκ-
κλιση, εκ των οποίων 90 τ.μ. κατ’ ελά-
χιστο χωρίς παρέκκλιση θα πρέπει να
είναι χώροι κύριας χρήσης, άμεσα
συνδεδεμένοι λειτουργικά μεταξύ
τους. (βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ
πρωτ 10403/12-7-2016)
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια
έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα
των προσφερόμενων ακινήτων και αν
αυτά πληρούν τους όρους της διακή-
ρυξης. 
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή
του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας
με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληρο-
φορίες για τη δημοπρασία καθώς και
η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται
από το Δήμο Μαρκοπούλου
(www.markopoulo.gr), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000

Ο Δήμαρχος 
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
Κορωπί, 12 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 12016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤ-
ΤΕΙ ΟΤΙ:
Διακηρύσσει προφορική φανερή μει-
οδοτική δημοπρασία για μίσθωση ακι-
νήτου για την στέγαση του 5ου
Νηπιαγωγείου του Δήμου Κρωπίας,
όπως αναφέρεται κατωτέρω:
Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να
είναι ολοκληρωμένο από κάθε εργα-
σία. Το οίκημα πρέπει να διαθέτει 2
αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία
(τουλάχιστον 30μ2),1 γραφείο για
τους εκπαιδευτικούς (τουλάχιστον
20μ2), 3 τουαλέτες νηπίων, 1 τουα-
λέτα εκπαιδευτικών, 1 κουζίνα τραπε-
ζαρία (τουλάχιστον 25μ2), αύλειο
χώρο τουλάχιστον 200 μ2 ενιαίο.
Η περιοχή μέσα στην οποία θα πρέπει
να βρίσκεται το υποψήφιο προς μί-
σθωση ακίνητο είναι στο τμήμα των
εγκεκριμένων σχεδίων πόλης Κορω-
πίου που βρίσκονται βορειοδυτικά
των οδών Ανδριανού και Λ. Βασ.
Κων/νου.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο,
να είναι νόμιμα υφιστάμενο, να έχει
πιστοποιητικό πυρασφάλειας, να ηλε-
κτροδοτείται-υδροδοτείται και να
έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές
για τηλεφωνοδότηση. Επίσης θα πρέ-
πει να παραδοθεί βαμμένο, να μην
έχει προβλήματα υγρασίας, οι χώροι
του να είναι θερμαινόμενοι, φυσικά
φωτιζόμενοι και αεριζόμενοι και γε-
νικά να παραδοθεί σε άριστη κατά-
σταση χωρίς φθορές. Επίσης οι χώροι
του ακινήτου πρέπει να έχουν τα πα-
ρακάτω χαρακτηριστικά:

Αίθουσα Διδασκαλίας
α) Δυναμικό: 16 – 20 παιδιά, β)Μία
ελάχιστη εσωτερική διάσταση :
6,90m και γ) Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m.
Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να
μετακινούνται από την μία γωνιά
στην άλλη χωρίς εμπόδια (δεν
θα υπάρχουν κολώνες και άλλα εμπό-
δια μέσα στην αίθουσα).
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει νι-
πτήρα και να έχει επαρκή φωτισμό
και εξαερισμό.
Οι ποδιές των παραθύρων να βρί-
σκονται στο 0,90m από το διαμορφω-
μένο δάπεδο ώστε να επιτρέπουν
στα παιδιά να βλέπουν έξω, για να
έχουν άμεση επαφή με το φυσικό πε-
ριβάλλον και να παρατηρούν τις αλ-
λαγές του.
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει πα-
ροχές ηλεκτρικού ρεύματος για
χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Το πάτωμα της αίθουσας να είναι
κατά προτίμηση ξύλινο η πλαστικό
(linoleum).
Τραπεζαρία - Κουζίνα
Η τραπεζαρία πρέπει να συνδυάζεται
με άνετη κουζίνα. Θα αποτελούν ενι-
αίο χώρο με διαχωριστικό η να είναι
συνεχόμενες.
α) Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και β)Το δά-
πεδο της τραπεζαρίας να είναι
κατά προτίμηση από πλαστικό
(linoleum), ή κεραμικά πλακίδια.
Χώροι υγιεινής νηπίων
α) Nα περιλαμβάνουν τουαλέτες νη-
πίων σύμφωνα με τις διεθνείς και
προδιαγραφές και β) Οι τοίχοι θα
επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης
μέχρι το ύψος της κάσσας της πόρ-
τας. Το δάπεδο θα επενδυθεί με πλα-
κίδια αντοχής αντιολισθητικά.
Αύλειος χώρος
Η κατάλληλη διαμόρφωση του αύ-
λειου χώρου έχει σαν βασικό παιδα-
γωγικό στόχο, την ολόπλευρη
ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να πα-
ραγνωρίζεται ότι στον χώρο αυτό

υπηρετούνται κυρίως οι κινητικές
ανάγκες των παιδιών, η εκτόνωση και
αποφόρτιση τους.
Το κτίριο του Νηπιαγωγείου πρέπει
να περιβάλλεται από κήπο και αυλή
στα οποία να επικρατεί το πράσινο.
Ο αύλειος χώρος κατά προτίμηση να
είναι διαμορφωμένος έτσι που να
αποτελεί επέκταση των εσωτερικών
χώρων παιγνιδιού του Νηπιαγωγείου
και να δίνει στα παιδιά φυσική και
πνευματική παρόρμηση.
Το μεγαλύτερο τμήμα του αύλειου
χώρου κατά προτίμηση να βρίσκεται
συγκεντρωμένο προς την μία πλευρά
του οικοπέδου, διότι έτσι διευκολύνει
τις νηπιαγωγούς να παρακολουθούν
καλύτερα τα νήπια.
Ο αύλειος χώρος έχει ανάγκη περί-
φραξης. Η περίφραξη αυτή, κατά
προτίμηση να κατασκευάζεται με φυ-
σικά υλικά όπως πέτρα, ξύλα, δι-
κτυωτό, κορμούς δένδρων, μπορεί δε
να ομορφύνει με αναρριχώμενα
φυτά.
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για
την επίστρωση της αυλής δεν πρέπει
να έχει ανοικτό χρώμα, γιατί η λάμψη
που δημιουργείται όταν υπάρχει
ήλιος κουράζει τα μάτια τους.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφεί-
λουν εντός (20) ημερών από της δη-
μοσιεύσεως της παρούσης, να
υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος.
Κατόπιν τούτου και μετά από επιτό-
πια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή θα
κρίνει περί της καταλληλότητας των
προσφερόμενων ακινήτων και περί
του αν αυτά πληρούν τους όρους δια-
κήρυξης, συντασσόμενης σχετικής
εκθέσεως εντός δέκα (10) ημερών,
όποτε λήγει η προθεσμία λήψεως των
προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα γρα-
φεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   /  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04, 
Πληροφορίες: Αικ. Αλούπη,  Τηλ.: 213 2007396   -  Fax.: 210 6630163

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΛ-
ΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ, ΜΠΑΖΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΛΠ»
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει: Ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ-
σφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή
και απομάκρυνση ογκωδών, μπαζών, κλαδιών κλπ» συνολικής δαπάνης 244.770,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Τo
CPV της υπηρεσίας είναι το  εξής: 90511100-3
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε 1% του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσού χιλίων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (1.990,00
€). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερών από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθε-
σμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελ-
ληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-
8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπλη-
ρωματικά στο Π.Δ 118/07. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τουλάχιστον (90)
ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΦΕΚ ΠΥΛΗ  ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή   πύλη ΕΣΗΔΗΣ 15/7/2016 18/7/2016 ώρα 13.00μμ 28/7/2016 ώρα 13.00μμ
www.promitheus.gov.gr
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.spata-
artemis.gr,  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Tα έξοδα δημοσίευσης, τόσο του κύριου όσο και των τυχόν επαναληπτικών διαγωνισμών, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  /  Δ/νση Οικονομικών /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  11-7-2016  /  Aρ. Πρωτ.: 28049 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΣ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού , σε συμ-
πληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας με α/α 81/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρα-
σίνου για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΥΣ», προϋπολογισμού 29.999,32€ και πιο συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την εκτέλεση  ερ-
γασιών συντήρησης, επισκευής ή  αντικατάστασης φθαρμένων μη λειτουργικών δεξαμενών, των αντλιοστασίων τους
καθώς και των δικτύων τους που βρίσκονται στην περιοχή του Αθλητικού κέντρου της ΔΕ Βούλας.
Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν την αντικατάσταση της υπάρχουσας φθαρμένης πλαστικής δεξαμενής, με μεταλλική
δεξαμενή χωρητικότητας 25m3, την αντικατάσταση του υπάρχοντος μη λειτουργικού αντλητικού συγκροτήματος με νέο
μέγιστης παροχής 50 m3/h, σε μανομετρικό 80 m,  την επανεγκατάσταση δικτύου διανομής νερού καθώς και τη συντή-
ρηση του αντλιοστασίου, με σκοπό την  ορθή συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα του Γηπέδου ποδοσφαίρου, η
οποία θα εξασφαλίσει τόσο την λειτουργικότητα του, όσο και την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
CPV1: 44611000-6 (Δεξαμενές) CPV2: 42122130-2 (Αντλίες νερού) CPV3: 44162200-5 (Συστήματα αγωγών διανομής)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Αντικατάσταση παλαιού αντλητικού 

συγκροτήματος με νέο παροχής Q= 50 m3/h 
στα 80 m μανομετρικό  εγκατεστημένο και σε
πλήρη λειτουργία  τεμ. 1 6.500,00 6.500,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Αντικατάσταση της υπάρχουσας φθαρμένης 

πλαστικής δεξαμενής με νέα μεταλλική δεξαμενή, 
εγκατεστημένη  σε πλήρη λειτουργία τεμ. 1 8.500,00 8.500,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Εγκατάσταση νέου δικτύου διανομής νερού μμ. 400 16,00 6.400,00
4 Συντήρηση αντλιοστασίου τεμ. 1 2.793,00 2.793,00

――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 24.193,00
ΦΠΑ 24% 5.806,32

――――――――――――――
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 29.999,32

――――――――――――――
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),
του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  81/2016 και την με αρ. Πρωτ.  27115/5-7-2016 (ΑΔΑ : ΨΡΛΖΩΨΖ-8ΧΤ) σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 25-07-2016 με ώρα έναρ-
ξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρ-
τίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση ανα-
βολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί  χωρίς
καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό
483,86€. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 €
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά  από Δευτέρα 18-7-2016 και ώρες  8.30- 13.00, τηλ. 2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  /  Δ/νση Οικονομικών /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  11-7-2016   /   Aρ. Πρωτ.:  28046

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙ-
ΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του
αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προσφο-
ράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 63/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, προϋπολογι-
σμού 44.996,25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 169 διαφορετικά είδη προϊόντων.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΑΥ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
30-7135.046 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

& ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ Τ.Υ. 37.000,00€ Α-641
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
35-7131.025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7.000,00€ Α-642
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού
725,75 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονι-
σμός 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  63/2016 και τη με αρ. Πρωτ. 27116/5-7-2016
(ΑΔΑ: ΩΛΖ9ΩΨΖ-ΨΓΣ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 26-7-2016 και ώρα
έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 €
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 18-7-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

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

ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Από πανεπιστημιακές έρευνες έχει διαπιστωθεί, ότι όταν

συναντάμε έναν άγνωστο, στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα η

εμφάνιση του μας οδηγεί να σχηματίσουμε μία εντύπωση

γι’ αυτόν, που καθορίζει και την σχέση που μπορεί να ανα-

πτύξουμε μαζί του, καθώς και τα συναισθήματα και τον

τρόπο της συμπεριφοράς μας προς αυτόν.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι σημαντικό η εμφά-

νισή μας να είναι λαμπερή και να στέλνει το μήνυμα υγείας,

ζωντάνιας, αυτοπεποίθησης και καλής διάθεσης.

Λέγεται πως το καλύτερο μακιγιάζ για όλους μας, είναι το

χαμόγελο και χρειάζεται να το φοράμε όλες τις ώρες της

ημέρας.

Για να έχουμε όμως χαμόγελο, χρειαζόμαστε να έχουμε

αυτοπεποίθηση. Την αυτοπεποίθηση την έχουμε όταν είμα-

στε υγιείς σωματικά, ψυχικά, κοινωνικά.

Στην παρούσα σύντομη επικοινωνία μας θα αναφερθώ στην

δύναμη που προσφέρει στην αυτοπεποίθησή μας η εξωτε-

ρική μας εμφάνιση, ειδικά όταν έχουμε φροντίσει να είμα-

στε λαμπεροί και να εκπέμπουμε ζωντάνια σε οποιαδήποτε

ηλικία και αν βρισκόμαστε. 

Αυτό μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις

μας με τους άλλους ανθρώπους, στο κοινωνικό σύνολο που

υπάρχουμε και δραστηριοποιούμαστε.

Οι άνθρωποι πάντα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, επι-

διώκουμε αυτή τη διατήρηση της λάμψης και της ομορφιάς

ακόμη και όσοι λένε πως δεν ενδιαφέρονται.

Επειδή όλοι οι άνθρωποι λειτουργούμε σαν ένα σύνολο συ-

νύπαρξης ψυχής και σώματος, είναι φυσικό, ότι μία υγιής

ψυχή θα οδηγήσει το σώμα σε μονοπάτια υγείας και αμφί-

δρομα ένα υγιές σώμα βοηθά πολύ στην δημιουργία μιας

υγιούς ψυχής.

Θυμόμαστε όλοι το “Νούς υγιής, εν σώματι υγιή”

‘Ενα πολύ απλό παράδειγμα. Αρκεί τώρα που διαβάζετε

αυτό το άρθρο να αλλάξετε στάση στον τρόπο που κάθεστε

π.χ. αν κάθεστε κάπου χαλαρά ή γερμένοι μπροστά, αρκεί

να ανασηκώσετε την πλάτη σας σε όρθογώνια στάση σε

σχέση με τα πόδια σας και προτείνοντας λίγο μπροστά το

στήθος σας, αμέσως θα διαφοροποιηθεί και η ψυχική σας

διάθεση και θα νοιώσετε ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης, που

με τη σειρά του διαφοροποιεί τη διάθεσή σας και τις σκέ-

ψεις σας.

Αναζητώντας με ποιούς τρόπους μπορούμε να πετυχαί-

νουμε την ισορροπία ψυχής και σώματος, βρίσκουμε την

φυσική άσκηση πολύ σημαντική γιατί διατηρεί όλες τις λει-

τουργίες του σώματος σε καλό επίπεδο.

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή δια-

τροφή με γνώση.

Παράλληλα μιλώντας για την εξωτερική εμφάνιση σήμερα,

η κοσμετολογία και πολλοί άλλοι τομείς ακόμη και των επι-

στημών όπως π.χ. η αισθητική ιατρική επιδιώκουν το πάντα

που είναι ζητούμενο, την ελάφρυνση των αποτελεσμάτων

και συνεπειών του χρόνου που αγγίζει όλους μας.

Στην εποχή μας σημαντικότατο ρόλο έχει το άγχος και οι

συνέπειές του στον οργανισμό του καθενός μας. Το οξει-

δωτικό στρές που δημιουργείται επιδρά στο σώμα και το

μυαλό. Το οξειδωτικό στρές μειώνει την σωματική μας από-

δοση όμως έχει επιπτώσεις και στην ψυχολογία μας.

Τι βοηθάει στην εξουδετέρωσή του; Το σελήνιο, η βιταμίνη

Ε, η χλωροφύλλη, το πράσινο τσάϊ και η ρεσβερατρόλη.

Όμως ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και τόνωση του οργα-

νισμού μας για την παραγωγή ενέργειας. Εδώ μπορούμε

να έχουμε την βοήθεια του σιδήρου, του συμπλέγματος

των βιταμινών Β, τη χολίνη, την L-Καρνιτίνη και το συ-

νέζυμο Q 10 .

Θυμόμαστε πάντα, ότι το άγχος μας γερνά. Επίσης υπάρχει

μία φυσική τροφή που περιέχει το ένζυμο της Αθανασίας

όπως ονομάστηκε η τελομεράση και αυτή είναι το πρωτό-

γαλα.

Μια άλλη σημαντική τροφή με πολλές ευεργετικές ιδιότη-

τες για τον οργανισμό μας είναι το μανιτάρι της μακρο-

ζωϊας Reishi.

Το βότανο Κίστος επίσης προσφέρει αντιγηραντική δράση

με τις πολυφαινόλες που περιέχει, οι οποίες είναι φυτικές

ουσίες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Π.χ. ένα φλυτζάνι

τσάϊ Κίστου καθημερινά μας δίνει πάρα πολύ καλά αντιγη-

ραντικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.

Όλα τα προηγούμενα τα αναφέρω για την αντιγηραντική

δράση στο εσωτερικό του οργανισμού μας.

Όμως η επιστήμη προχωρά και έχουμε σήμερα τη χαρά να

έχουμε στα χέρια μας συσκευές μελετημένες που προσφέ-

ρουν λάμψη στο πρόσωπο και αντιγήρανση και είναι εύκολο

να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα μας καθημερινά στο

σπίτι του.

Φαίνεται πως το όνειρο της επιβράδυνσης του αγγίγματος

του χρόνου πάνω μας, αρχίζει τώρα να γίνεται πραγματι-

κότητα με φυσικό τρόπο.

Έχοντας τη γνώση, ότι σε κάθε μας κοινωνική δράση, η εμ-

φάνισή μας έχει σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα της

οποιασδήποτε επιδίωξής μας, αποκτά σημαντικό ρόλο το

να είμαστε πάντα ευπαρουσίαστοι και αυτό το πετυχαί-

νουμε με θέληση για γνώση γύρω από το υπέροχο θέμα της

αντιγήρανσης, γιατί η γνώση με την εφαρμογή της είναι δύ-

ναμη που οδηγεί σε επιτυχή αποτελέσματα. 

Πληροφορίες και επικοινωνία, σας παραθέτω το e-mail:

aafzin888@gmail.com  και το τηλέφωνό : 6956549839

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

Σύμβουλος Ανάπτυξης - Αντιγήρανσης

«Φυτά με Φαρμακολογικές Ιδιότητες
Σύγχρονες Φυτοθεραπευτικές  Δυνατότητες»

Η πρώτη σύγχρονη ελληνική

φαρμακολογία φυτών

Κυκλοφορεί σε πρώτη έκδοση το επιστημονικό έργο

«Φυτά με Φαρμακολογικές Ιδιότητες-Σύγχρονες Φυτο-
θεραπευτικές  Δυνατότητες», της καθηγήτριας Φαρμα-

κολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών Χριστίνας

Τεσσερομμάτη, από τον εκδοτικό Οίκο Σπανός-Βιβλιο-

φιλία.

Πρόκειται για την πρώτη σύγχρονη ελληνική, επιστημο-

νική, φαρμακολογία φυτών.

Το βιβλίο προλογίζει η Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος του

Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Επιστημονικοί

συνεργάτες του τόμου είναι οι Ε. Ανθοπούλου, Ι. Βώβου

και Κ. Σαπουνάκης.

Aποτελεί  ένα βασικό σύγγραμμα για τους  επιστήμονες

των κλάδων υγείας. Περιγράφονται δραστικά συστα-

τικά, ιδιότητες και δράσεις των φυτών. Αναφέρονται

ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία που πηγάζουν  από

την παρατήρηση, οδηγούν στην εμπειρία και  εντέλει

στη συστηματοποίηση της θεραπευτικής τους χρήσης.

Το βιβλίο αποτελεί πηγή έγκριτων πληροφοριών και

αναφέρεται:
- Στην Φαρμακολογία 161 και πλέον φυτών.

- Στις πιθανές φυτοθεραπευτικές δυνατότητες.

- Παρέχει πολύτιμες  γνώσεις  για την καθημερινή χρήση

φυτών  που φύονται ελεύθερα γύρω μας.

- Εξοικειώνει  τον αναγνώστη με τους τρόπους υγιεινής

χρήσης και τις φυσικές ιδιότητες των φυτών που οδηγούν

στην ανακούφιση και στην πρόληψη διαφόρων προβλημά-

των υγείας  αλλά και μας επισημαίνει την τοξικότητά τους.

- Στην νομοθεσία χρήσης φυτοθεραπευτικών  προϊόντων.

Σελίδες 702. Χαρτόδετο. Σχήμα: (25,8x18,3 εκ.). Τιμή

Λιανικής: 58 €. 

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σπανός -Βιβλιοφιλία.  Μαυ-

ρομιχάλη 7,  Αθήνα,  Τηλ.: 2103623917, 2103614332

www.spanosrarebooks.gr e-mail: biblioph@otenet.gr 
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Όπως μας έχει συνηθίσει

τα τελευταία χρόνια, έτσι

και φέτος η αγωνιστική

ομάδα Optimist του

Ν.Α.Ο.Β. ολοκλήρωσε

την αγωνιστικό της πρό-

γραμμα με επιτυχίες. 

Μετά την πρόκριση 7

αθλητών στην προεθνική

ομάδα για το 2016, ακο-

λούθησε το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα στη Χίου

όπου ο Ν.Α.Ο.Β. συμμε-

τείχε με 13 ιστιοπλόους. 

Η διοργάνωση από τον

Ν.Ο. Χίου ήταν εξαιρε-

τική, με τον αριθμό των

συμμετεχόντων αθλητών

να φτάνει τους 240 απ'

όλη τη χώρα! Μετά την

ολοκλήρωση 8 ιστιοδρο-

μιών, η Χρύσα Μαρίνου

κατέλαβε την 6η θέση

στα κορίτσια και ο Νικό-

λαος Γκιώνης την 5η

θέση στην κατηγορία των

αγοριών και ταυτόχρονα

πήρε την πρόκριση, για

δεύτερη συνεχόμενη

χρονιά, στην Εθνική

ομάδα όπου θα εκπροσω-

πήσει τo NAOB στο Βαλ-

κανικό πρωτάθλημα 2 - 7

Σεπτεμβρίου που διοργα-

νώνει φέτος η Ελληνική

Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

στην Παλαιά Φώκαια. 

Για 2η χρονιά στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ο Νίκος Γκιώνης

Οι αθλητές Optimist του ΝΑΟΒ με τους προπονητές τους Ζ. Μαλατέστα και Ν.
Ιωαννίδη.

11 μετάλλια έφερε η ομάδα

τζούντο του Γ.Α.Σ. Καλυβίων 

Σημαντική επιτυχία για τα αθλητικά δρώμενα του Δήμου

Σαρωνικού ήταν η εξαιρετική εμφάνιση του τμήματος Judo

του Γ.Α.Σ. Καλυβίων στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Πρωτάθλημα

Judo 2016, που διοργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία

Judo (WJF). 

Στο πρωτάθλημα, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη (24-

27/6), συμμετείχαν 11 αθλητές του συλλόγου, οι οποίοι κα-

τέκτησαν ισάριθμα

μετάλλια: πέντε χρυσά,

τρία ασημένια και τρία χάλ-

κινα. 

Χρυσά μετάλλια κατέκτη-

σαν οι Σήλια Δούνη, Θάνος

Γερογιάννης, Απόλλωνας

Βλάχος, Κώστας Κεσσίδης

και Βαγγέλης Γιαννούλας,

ασημένια μετάλλια οι Άννα

Ράνιου, Έρικα Μπάλιου και

Ηλίας Μπατσινίλας και χάλ-

κινα μετάλλια οι Σοφία Κα-

νέλλου, Αλέξανδρος

Γερογιάννης και Άγγελος Κατσικίδης. 
«Τα παιδιά μας έκαναν υπερήφανους, με τις κορυφαίες επιδόσεις
τους σε μια σημαντική διεθνή διοργάνωση. Αξίζουν θερμά συγχα-
ρητήρια σε όλους τους αθλητές, στους προπονητές, αλλά και
στους χορηγούς και στους γονείς, που στήριξαν την προσπάθειά
τους. Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει να διασφα-
λίσουμε ποιοτικές επιλογές άθλησης για τα παιδιά μας και για τους
πολίτες κάθε ηλικίας. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε
τις αθλητικές υποδομές μας και να ενισχύουμε με κάθε τρόπο τη
δραστηριότητα των τοπικών αθλητικών συλλόγων» τόνισε ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης.  

Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης Κορασίδων, που διεξάγε-

ται αυτές τις μέρες στο Ζάγκρεμπ, η εθνική

μας ομάδα κορασίδων, ήταν αποφασισμένη,

από την έναρξη της διοργάνωσης και δεν

υπήρχε περίπτωση να αφήσει την ευκαιρία

ανεκμετάλλευτη!

Η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε την άνοδο

στην Α’ Κατηγορία της Ευρώπης με ευρεία

νίκη 3-0 κόντρα στην Ισπανία. Ο αγώνας ήταν

για τις θέσεις 13-16  του ευρωπαϊκού πρωτα-

θλήματος. 

Τα κορίτσια του ΑΡΗ - Έλλη Φίσερ και Ιωάννα

Γερασιμάτου-  ήθελαν πάση θυσία τη νίκη για

να φτάσουν το στόχο τους μία ώρα, αρχύ-

τερα, την κατάφεραν με μία ακόμη εξαιρετική

εμφάνιση και τώρα χωρίς άγχος θα κλείσουν τους

αγώνες τους παίζοντας για τις θέσεις 13-14 με αν-

τίπαλο την Τουρκία.

Η Έλλη Φίσερ και η Ιωάννα Γερασιμάτου ως βασι-

κές αθλήτριες και η πρωτοεμφανιζόμενη σε διεθνή

διοργάνωση Μαρία Λαδάκη (από τα Χανιά) ως ανα-

πληρωματική, διέγραψαν θαυμάσια πορεία με την

καθοδήγηση του Κων/νου Κωστόπουλου και τίμη-

σαν απόλυτα την κοπιαστική τους προσπάθεια και

στα ελληνικά χώματα.

Μετά την πρόκρισή της στην κορυφαία 16άδα της

Ευρώπης, αφού είχε σε 5 αγώνες ισάριθμες νίκες

(Λουξεμβούργου 3-1, Μαυρβούνιο 3-0, Τουρκία 3-

0, Κύπρο 3-0 και Κροατία 3-1) η εθνική μας ομάδα

χάνοντας με 3-0 από Γερμανία  και Σουηδία, έχασε

την ευκαιρία να φτάσει μέχρι την 8άδα. Η νίκη

όμως κόντρα στην Ισπανία ανέβασε την εθνική μας

ομάδα κορασίδων στην Α’ Κατηγορία της Ευρώπης.

Tα κορίτσια του Αρη, Ελλη Φίσερ και Ιωάννα Γερασιμάτου

ανέβασαν την εθνική μας στην Α κατηγορία της Ευρώπης!
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Αλμα στο χρυσό μετάλλιο έκανε η

Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρω-

παϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που

έγινε στο Αμστερνταμ. Μετά το

χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του

Πόρτλαντ, η Ελληνίδα πρωταθλή-

τρια με άλμα στα 4,81 μέτρα ανέ-

βηκε στην κορυφή της Ευρώπης

και άφησε μεγάλες υποσχέ-

σεις για τους Ολυμπιακούς

Αγώνες του Ρίο.

Για να φτάσει στο «χρυσό»

άλμα, ύψος - ρεκόρ που ανήκε

στη Ρωσίδα Ολυμπιονίκη Γε-

λένα Ισιμπάγεβα, ξεκίνησε τις

προσπάθειές της από τα 4,55

μέτρα τα οποία πέρασε, όπως

άλλωστε και τα 4,65 και 4,70. 

Εχοντας νικήσει τις αντιπά-

λους της, πραγματοποίησε

τρία άλματα στα 4,94 μέτρα τα

οποία όμως δεν πέρασε.

«Είμαι σε έκσταση που κερ-
δίζω και κάνω δικό μου το
ρεκόρ αγώνων. Νομίζω ότι είναι
τεράστια επιτυχία» είπε η Ελλη-

νίδα πρωταθλήτρια, σημειώνοντας

ότι «η Γελένα Ισιμπάγεβα πηδούσε

ψηλότερα, αλλά με καλύτερες

συνθήκες. Ημουν έτοιμη για ψηλό-

τερο άλμα, αλλά είχαμε πολύ

κακές συνθήκες. Νόμιζα ότι τα

4,45 μ. ήταν αρκετά για ένα μετάλ-

λιο. Με το 4,70 μ. ήμουν σχεδόν

σίγουρη ότι είχα κατακτήσει τον

τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώ-

πης, αλλά ήθελα και το ρεκόρ αγώ-

νων». Σχετικά με τους προσεχείς

Ολυμπιακούς Αγώνες, η πρωτα-

θλήτρια Ευρώπης σημείωσε ότι

«το χρυσό μου δίνει σίγουρα αυτο-

πεποίθηση, αλλά εμείς θα συνεχί-

σουμε να κάνουμε τη δουλειά μας

με τον ίδιο τρόπο και ελπί-

ζουμε να πάνε όλα καλά στο

Ρίο».

Πίσω της τερμάτισαν η Ρω-

σίδα Λίσα Ρίζιχ που αγωνίζε-

ται με τη Γερμανία και η

Σουηδή Αντζέλικα Μπένγ-

κτσον με 4,65 μ.

Στην τέταρτη θέση τερμάτισε

η Νικόλ Κυριακοπούλου, που

πέρασε τα 4,55 μ. αλλά είχε

τρεις άκυρες προσπάθειες

στα 4,65 μ.

Στο βάθρο των νικητών ανέ-

βηκε και η Βούλα Παπαχρήστου,

κατακτώντας την τρίτη θέση στο

τριπλούν κάνοντας 14,47 μ.

ΣΤΙΒΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Άλματα Μεταλλίων

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

O Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας

αναδιαρθρώνεται

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει την ανανέ-

ωση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Κτιστάκη

στον οποίον αναθέτει και την συνολική ευθύνη των

γυναικείων τμημάτων του συλλόγου για την αγωνι-

στική περίοδο 2016-17.

Βοηθός προπονητής στο Γυναικείο τμήμα και υπεύ-

θυνος για την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής και

των νεαρών αθλητριών αναλαμβάνει ο Γ. Τσεμπέρης,

τον οποίον καλωσορίζουν μετά την πολυετή επιτυχη-

μένη του θητεία στα αντίστοιχα τμήματα ανδρών του

Πρωτέα.

Επίσης καλωσορίζουν την Μαρία Κότσυφα, η οποία

αναλαμβάνει να κοουτσάρει τις ομάδες των κορασίσ-

δων και παγκορασίδων του Πρωτέα στα αντίστοιχα

Πρωταθλήματα.

Συνοπτικά το προπονητικό team του Γυναικείου τμήματος. 

Γυναίκες: Γ. Κτιστάκης, Γ. Τσεμπέρης, Β. Κονιδάρης

Νεάνιδες: Γ. Τσεμπέρης, Β. Κονιδάρης

Κορασίδες: Μ. Κότσιφα, Σ. Αλεξοπούλου

Παγκορασίδες: Μ. Κότσιφα, Σ. Αλεξοπούλου

Σύμβουλος σε θέματα scouting νέων ταλέντων:

Θάνος Σόφτσης"

Στην Εθνική Παγκορασίδων

η Αλεξάνδρα Βενέτη

Στην τελική επιλογή (12αδα) της Εθνικής Παγκο-

ρασίδων βρίσκεται η αθλήτρια της ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ,

Αλεξάνδρα Βενέτη και θα ταξιδέψει στη πόλη

Kazanlak της Βουλγαρίας, όπου θα πραγματοποι-

ηθεί 13-17 Ιουλίου το Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

Η Αλεξάνδρα μαζί με 71 ακόμη κορίτσια γεννημένα

2002 & 2003 από όλους του συλλόγους της χώρας

βρέθηκε στο Μουζάκι της Καρδίτσας όπου από 27/6

έως 1/7 έγινε η επιλογή της 20αδας, ενώ στην συ-

νέχεια μέσα από την προετοιμασία που ακολού-

θησε ενόψει Βαλκανικού Πρωταθλήματος βγήκαν

οι 12 που θα ταξιδέψουν στην Βουλγαρία.

Στην διοργάνωση αυτή, η Εθνική μας ομάδα θα

αγωνιστεί στον 2ο Όμιλο, με αντιπάλους τις αντί-

στοιχες Εθνικές ομάδες Σερβίας και Ρουμανίας,

ενώ στον 1ο Όμιλο μετέχουν οι ομάδες της Τουρ-

κίας, Κοσόβου, Μαυροβουνίου και Βουλγαρίας.

Σύσσωμος ο σύλλογος “Θέτις” έδωσε θερμά συγ-

χαρητήρια στην Αλεξάνδρα  και της ευχήθηκαν

κάθε μελλοντική επιτυχία.  

Μετά από 12 χρόνια, από το Euro

του 2004, η Πορτογαλία πήρε την

καλύτερη εκδίκησή της. Σήκωσε το

βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο για

πρώτη φορά στην ιστορία της, και

μάλιστα στην έδρα των διοργανω-

τών Γάλλων και χωρίς τον

Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπο-

ρεί να μην εντυπωσίασε σε

όλη τη διοργάνωση, μπορεί

να έφτασε όπως έφτασε

στον τελικό, κοίταξε όμως

τους Γάλλους στα μάτια και

με γκολ στην παράταση

στέφθηκε Πρωταθλήτρια

Ευρώπης.

Οι Γάλλοι ήταν σαφώς κα-

λύτεροι και πιο δημιουργι-

κοί στο μεγαλύτερο μέρος του

αγώνα. Τόσο όμως η ατυχία (ιδιαί-

τερα με το δοκάρι του Ζινιάκ στις

καθυστερήσεις της κανονικής διάρ-

κειας) όσο και ο τερματοφύλακας

της Πορτογαλίας Ρουί Πατρίτσιο,

που «κατέβασε ρολά», τους στέρη-

σαν το γκολ που κατά πάσα πιθανό-

τητα θα τους επέτρεπε να

πανηγυρίσουν τη νίκη και τον τίτλο

μπροστά στο κοινό τους. Αυτός που

βρήκε δίχτυα ήταν ο Εντερ με μα-

κρινό συρτό σουτ στο 108', χρίζον-

τας την ομάδα του Φερνάντο

Σάντος Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Είχε προηγηθεί από πολύ νωρίς η

αλλαγή του Κριστιάνο Ρονάλντο

(στο 25' του αγώνα) ο οποίος - όπως

αποδείχθηκε - έχει υποστεί ζημιά

στον έσω πλάγιο σύνδεσμο από τη

σύγκρουση του με τον Ν. Παγέ και

πιθανότατα θα χάσει την προετοι-

μασία και τον τελικό του ευρωπαϊ-

κού Σούπερ Καπ κόντρα στη

Σεβίλλη στις αρχές Αυγούστου. Μά-

λιστα, ο Παγέ μετά το τέλος του

αγώνα, δήλωσε: «Πήγα να του
κάνω τάκλιν, τελεία. Ηθελα να βρω
την μπάλα. Δεν είχα πρόθεση να
τον χτυπήσω εσκεμμένα. Δεν είναι
στη φύση μου να είμαι βρώμικος
παίκτης μέσα στον αγωνιστικό

χώρο. Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία γι' αυτό».

Παρά το γεγονός ότι δεν

σκόραρε στον τελικό, ο Αν-

τουάν Γκριεζμάν ψηφί-

στηκε ως ο MVP της

διοργάνωσης. Παράλληλα

αναδείχθηκε πρώτος σκό-

ρερ με τα έξι τέρματα που

πέτυχε, ενώ βρέθηκε και

στην καλύτερη 11άδα του

Euro. Μαζί του, σύμφωνα με την

ΟΥΕΦΑ, οι: Ρουί Πατρίσιο (Πορτο-

γαλία), Κίμιχ (Γερμανία), Πέπε (Πορ-

τογαλία), Μπόατενγκ (Γερμανία),

Γκερέιρο (Πορτογαλία), Κρόος (Γερ-

μανία), Αλεν (Ουαλία), Ράμσεϊ

(Ουαλία), Παγιέ (Γαλλία) και Κρι-

στιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία).

Από την 11άδα απουσιάζει ο Γκάρεθ

Μπέιλ.

EURO 2016

Στην κορυφή και χωρίς Ρονάλντο



Ραντεβού στην Κέα (Τζιά) είχαν το

Σάββατο 2 Ιουλίου 350 ιστιοπλόοι και

51 ιστιοπλοϊκά σκάφη, περιμένοντας

την εκκίνηση του 22ου Διεθνούς Ιστιο-

πλοϊκού Αγώνα «Κυκλάδες 2016» - Cy-

clades Regatta. 

Tο «Κυκλάδες 2016» - Cyclades Re-

gatta διοργανώνεται στα πλαίσια του

επίσημου αγωνιστικού προγράμματος

της ΕΑΘ/ΕΙΟ και τελείται υπό την αι-

γίδα, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την

υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού,

του Λιμενικού Σώματος και της Α.Ε.

Διώρυγος της Κορίνθου.

Η Διαδρομή του Αγώνα ήταν από την

Τζιά - Νάξος - Κίμωλος – Σίφνος – Κύ-

θνος με στάση στο κάθε νησί για μία

ημέρα. 

Ο Αίολος επιφύλαξε στους ιστιοπλόους

δυνατούς ανέμους έως 7-8 μποφόρ με

αποτέλεσμα να αναβληθεί το κομμάτι

του αγώνα από την Νάξο στην Κίμωλο

και να μείνουν έτσι μια μέρα παραπάνω

στην Νάξο.  Αυτές οι συνθήκες είχαν

σαν αποτέλεσμα να γίνει ένας γρήγο-

ρος αγώνας χωρίς τις άπνοιες που τα-

λαιπωρούν άλλες φορές τα

πληρώματα.

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας

εκπροσωπήθηκε στο «Κυκλάδες 2016»

από 5 σκάφη εκ των οποίων το σκάφος

“Αφρόεσσα” ξεχώρισε ανάμεσα σε 33

άλλα ιστιοπλοϊκά κατακτώντας την

πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης

στην κατηγορία ORC Club, με κυβερ-

νήτη τον Κώστα Γκρέτσο και πλήρωμα

τους: Ερμής Τσινόπουλος, Λεωνίδας

Κουφάλης, Ειρήνη Ρουμπεντάκη, Χρι-

στίνα Γκουντέλια και τον συνεργάτη

της “Εβδόμης” Κωστή Βενετσάνο.

Στην Κατηγορία Orc International νικη-

τής ήταν το σκάφος της Cosmote,

”Eρυτος 2” με Κυβερνήτη τον Κώστα

Μάνθο και τον Κώστα Τσάβαλο από

τον Ν.Ο.Π.Φ. ενώ στα Οrc Club Non

Spinnaker πήρε την πρώτη θέση το

“Μύθος” με  Κυβερνήτη τον Νίκο Σταυ-

ριανόπουλο από τον Ν.Ο. Νέας Αρτά-

κης. 

Αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να

δείτε στον ιστότοπο της “ΕΒΔΟΜΗΣ”

ebdomi.gr και στο site του ΝΟΤΚ, notk.gr. 

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα πλη-

ρώματα μιας και οι συνθήκες απαιτού-

σαν ικανότητα, δύναμη και αντοχή,

αφού “έφαγαν πολύ νερό”, καθώς και

στους διοργανωτές και την επιτροπή

αγώνα που έφεραν σε πέρας την απρό-

σκοπτη διεξαγωγή του αγώνα. 
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22ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας «Κυκλάδες 2016» - Cyclades Regatta

Πρώτοι στην κατηγορία τους, ιστιοπλόοι του ΝΑΟΒ

Τους αποκαλούν “λιοντάρια” της θάλασσας. Κινούνται μόνο με τον άνεμο και το πανί. Η
άπνοια είναι ο εχθρός τους, αλλά και τα δυνατά μποφόρ το ίδιο. Στην πρώτη περίπτωση
μένουν ακίνητοι στην δεύτερη σπάζουν πανιά και άλμπουρα...

H όμορφη Κίμωλος τους επεφύλαξε θερμή υποδοχή με γιορταστικές εκδηλώσεις και βεγ-
γαλικά!

H “Αφρόεσσα” (ΝΑΟΒ) βρήκε ούριο σε ...κέφια τον Αίολο και έφυγε μπροστά κατακτών-
τας την πρώτη θέση στην κατηγορία της. Κώστας Γκρέτσος (κυβερνήτης) και πλήρωμα
οι: Κωστής Βενετσάνος, Χριστίνα Γκουντέλια, Λεωνίδας Κουφάλης, Ειρήνη Ρουμπεντάκη
και Ερμής Τσινόπουλος.

Tα δυνατά μποφόρ έδιναν εξαιρετικές εικόνες.
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