
Τελικά το ψήφισαν και το «πολυνομοσχέδιο» με τα

«προαπαιτούμενα», την πώληση της ΕΥΔΑΠ –

ΕΥΑΘ κ.λπ. ΔΕΚΟ, για να πάρουμε τη δόση μας -

με ...αρραγή την κυβερνητική

πλειοψηφία των 152 ψήφων (συν

έναν απόντα ασθενή, που δεν δια-

φοροποιήθηκε). Οι «οικολόγοι»

«πράσειν άλογα», που έκαναν

στην αρχή «νερά», για το νερό,

που είναι «δημόσιο αγαθό», τε-

λικά, «έβαλαν την ουρά στα σκέ-

λια» και το υπερψήφισαν στο

σύνολο!

Προφανώς και οι 152 ψήφισαν

«κατά συνείδηση», όπως επιτάσσει το Σύνταγμα

(αρθρ 60) και «ευσυνείδητα», κατά τον όρκο τους

(αρθ. 59).

Κι εφόσον ψήφισαν κατά συνείδηση, να πουλήσουν

το «νεράκι του θεού» στους ιδιώτες, δικαιούμαι να

τους χαρακτηρίσω απερίφραστα ως ασυνείδητους.

Θα τους θεωρούσα δε και δοσίλογους, αν δεν προ-

στατεύονταν γι’ αυτό, από το Σύνταγμα (αρθρ. 61).

Δεν τους προστατεύει όμως τίποτα, από την ηθική

καταδίκη, στη συνείδηση και το φρόνημα των Ελ-

λήνων πολιτών, εκείνων που έχουν επίγνωση και

της ιδιότητας του πολίτη και των δικαιωμάτων τους

και κυρίως, των ευθυνών τους απέναντι στα παιδιά

τους και την ιστορία!

Είναι σίγουρο ότι πολλοί από τους 141 της όλης αν-

τιπολίτευσης που το καταψήφισαν, το έκαναν κα-

θαρά από κομματική – αντιπολιτευτική σκοπιμότητα,

γιατί όταν πέρυσι ψήφιζαν το 3ο μνημόνιο, ψήφιζαν

και τα προαπαιτούμενα (Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ

και ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, κατά δήλωσή τους.

Τώρα, για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να σημει-

ώσουμε ότι η κυβέρνηση έκανε νομοτεχνική βελ-

τίωση, εκ του περισσού: πρόσθεσε στο σχετικό

άρθρο τη φράση «με την επιφύλαξη των περιορι-
σμών που προκύπτουν            Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ψήφισαν κατά
“Συνείδηση”!!

Κυνοκαβγάδες στη Βουλή

για το ΝΕΡΟ

Επικύψεις στις Βρυξέλλες

O λαός που τσακίζεται απ’ τη
βία δεν είναι ακόμα σκλάβος.
Σκλάβος γίνεται από τη
στιγμή που ψυχικά δέχεται
τη σκλαβιά.

Δημήτρης Γληνός

Μουσείο Μεταλλείας -
Μεταλλουργίας στο

Λαύριο
Σελίδα 6

Διεθενείς επιτυχίες 
στο Jiu-jitsu

Poseidon Challenge
Αθήνα - Λαύριο μιά ανάσα δρόμος

Σελίδα 23

Ακάλυπτες η Βούλα και η Βάρη
Kλείνουν τα Αστυνομικά Τμήματα

Σελίδα 7

Με μίσθωμα και
προϋποθέσεις 
η παραχώρηση
των ακτών
στους Δήμους
ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σελίδες 12, 13, 16, 17

Αφαίρεσαν τα μετάλλια
της Δεβετζή

Σελίδα 23

Τα Μεσόγεια στην Κατοχή, την

Αντίσταση και την τραγωδία
Σελίδα 6

Σελίδα 22
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

από το Σύνταγμα και της υποχρέωσης συμμόρφωσης
στις δικαστικές αποφάσεις». Και είναι εκ του περισ-

σού, γιατί όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις τελούν υπό

την προϋποθέση της εναρμόνισής τους προς το Σύν-

ταγμα (αρθρ. 93 §4). Και η συμμόρφωση προς τις δικα-

στικές αποφάσεις, είναι επιταγή επίσης του

Συντάγματος (αρθρ. 94 §4 & 95 §4).

Το μεγάλο μου πρόβλημα όμως ΔΕΝ είναι ποια «κυ-

βέρνηση» και ποια «σύνθεση Βουλής» έχουμε, δη-

λαδή αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή η Ν.Δ. με το

ΠΟΤΑΜΙ, ή ποιο κόμμα έχει τους πιο πολλούς βολε-

μένους! Πρόβλημά μου είναι ότι ΔΕΝ έχουμε κυβέρ-

νηση που να κυβερνά κατά βούληση και σύμφωνα με

τις δεσμεύσεις της απέναντι στο λαό, και ΔΕΝ έχω

Κοινοβούλιο από ελευθέρως και κατά συνείδηση σκε-

πτόμενους βουλευτές, αλλά «κυβέρνηση» - εντολο-

δόχο των αλλοδαπών κυρίως «αγορών» και

«θεσμών» επίσης των αγορών, δηλαδή του παγκο-

σμιοποιημένου μεγάλου κεφαλαίου. Κοινοβούλιο δε

αποτελούμενο κατά πλειονότητα από μαριονέτες!

Ντρέπομαι και που το γράφω.

Με τη συμπεριφορά τους έχουν διαβρώσει τον ίδιο

το θεσμό. Τις έδρες και τα έδρανα στα οποία επικά-

θονται, απλώς για να κάθονται (και ν’ απολαμβάνουν).

Και υλικώς, ελάχιστα έχουν ζημιώσει, ώστε να θεω-

ρείται το βουλευτιλίκι επωφελές, ακόμη, αξίωμα και

επικερδές επάγγελμα!

Ηθικά όμως; Θεωρούν ότι οι συμπολίτες τους, ακόμη

και οι ψηφοφόροι τους τους βλέπουν με θαυμασμό, -

όπως θα ‘πρεπε - με δέος; Ή με οίκτο, με συγκατάβαση

ίσως, αν όχι με αγανάκτηση, με όλη τη διαβάθμιση αν-

τίδρασης, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία καθενός και

το βαθμό ευαισθησίας και προσωπικού άλγους.

Δεν νομίζω να χρειάζεται να πείσω κάποιον, για όσα

ανέφερα παραπάνω. Δεν νοείται κυβέρνηση και πρω-

θυπουργός που δεν μπορεί ν’ αλλάξει το ύψος ή την

κλίμακα του ΦΠΑ!... Δεν νοείται υπουργός να λέει τη

μια μέρα ότι οι δανειολήπτες με τα «κόκκινα δάνεια»,

θα μπορούν να τ’ αγοράζουν  πρώτοι στο ποσοστό πώ-

λησης στα ...κοράκια - Funs τα λένε «χαϊδευτικά» και

την άλλη ημέρα ν αναδιπλώνεται, τολμώντας να ισχυ-

ριστεί ότι δεν το επιτρέπουν .... οι «(θ)εσμοί»!

Αλήθεια, θα δεχόσασταν αυτό το ψευδεπίγραφο

«αξίωμα», για τα ιδιοτελή και μόνον ωφελήματα; Ναι,

πολλοί – πάρα πολλοί – θα το δέχονταν και θα διαγ-

κωνίζονταν κιόλας, να το καταλάβουν. Προσωπικά,

ΔΕΝ θα ‘θελα να ‘μαι τόσο ευτελής «πρωθυπουρ-

γός». Κι αν κάποιος μου συνιστούσε έναν τέτοιο «πρω-

θυπουργό» δεν θα του έδινα το χέρι μου, λέγοντάς του,

«χαίρω πολύ»! Θα τον ρωτούσα πρώτα, τι καλό έχει

κάνει στην πατρίδα του ή τι κακό έχει αποτρέψει. Από

κει και πέρα, «διαπραγμάτευση» είχε κάνει και ο κατο-

χικός πρωθυπουργός Τσολάκογλου! Ναι, ναι.

Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευτέλησαν

τα αξιώματα, τους πραγματικούς θεσμούς, τις ιδεο-

λογίες. Η «δεξιά», τον πάλαι ποτέ «εθνικισμό», που

για τους περισσότερους ήταν κάλπικος, κι εύκολα με-

ταλλάχτηκε σε ευρωλαγνεία. Οι σοσιαλιστές που

αποδείχθηκαν ανορθόδοξοι και ανορθό-γραφοι, αφού

έγραψαν το “σοσιαλιστές” με δύο λλ και η (σοσιαλ-

ληστές) δηλαδή ληστές της κοινωνίας. Οι «αριστε-

ροί» του ΣΥΡΙΖΑ δε που αποκαλύφθηκαν πλέον ως

συστημικοί «σοσιαλδημοκράτες», ευρωλιγούρηδες,

εθνομηδενιστές, ανακυβιστές μνημονιακοί και ιδιοτε-

λείς εν τέλει «κουλτουριάρηδες», όπως πολύ σωστά

τους είχε αποκαλέσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Τί σκιαμαχούν λοιπόν στη Βουλή όλοι αυτοί; Τί νόημα

έχει αυτή η «κοκορομαχία», όπως  πολύ εύστοχα είπε

ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Αθ. Παφίλης: Τί είναι αυτή η

αντιπαράθεση του πολυνομοσχεδίου; Είναι δεσμεύ-

σεις του 3ου μνημονίου, που τις είχαν ψηφίσει πέρυσι

όλοι αυτοί μαζί με την κυβέρνηση.
Είναι δεσμεύσεις που έρχονται ακόμη από το 2ο μνη-

μόνιο, αφού και η Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονταν να που-

λήσουν το νερό.

Όλη αυτή η αντιπαράθεση, όλος ο κυνοκαυγάς έχει

σκοπό το γνωστό πολιτικό παιχνίδι «αντιστροφή και
εναλλαγή των ρόλων» με στόχο να εγκλωβιστεί

ξανά ο λαός σε πλαστά διλήμματα. Να εγκλωβιστεί
στο δίλημμα ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής
της δυστυχίας του! (Παφίλης)

Συζητάμε, μ’ όλη τη ...σοβαρότητα, σε ακαδημίακό

επίπεδο, επίπεδο του καθηγητού λ.χ. Γ. Σταθάκη

(Υπουργού Οικονομίας), με το ειρωνικό χαμογελάκι,

υπερόπτη του επιπέδου του, συζητάνε π.χ. ποιος

γκαουλάιτερ θα τεθεί επικεφαλής του «υπερταμείου»

διαχείρισης – ξεπουλήματος της Δημόσιας περιου-

σίας!

Και... διαπραγματευόμαστε!
Διαπραγματευόμαστε, τα τελευταία χρόνια, με τους

βιαστές τους τρόπους, τα μέσα και τις στάσεις του

βιασμού μας, αλλά ο βιασμός μας είναι δεδομένος!

Είναι «αδιαμφισβήτητος»!!

Γέμισε το κείμενο «θαυμαστικά». Είναι να μη... θαυ-

μάζεις το μέγεθος, το εύρος και τη διάρκεια της ξε-

φτίλας!

Ως πότε μωρέ, θα δεχόμαστε να μας παραμυθιά-

ζουνε; Ως πότε θα χάνουμε τον προσανατολισμό

μας με πλαστά και άκαιρα διλήμματα και διαφορές;

Ως πότε, κάθε πραγματικός πατριώτης και γνήσιος

λαϊκός αγωνιστής θα κρατάει το δικό του μπαϊράκι,

το δικό του καπετανάτο!

Κι επειδή στο άρθρο μου της περασμένης εβδομάδας,

αναφέρθηκα σε επετείους, παραδειγματιστείτε

μωρέ, από το Ε.Α.Μ. που έκλεισε στις 27 Σεπτέμβρη,

75 χρόνια από την ίδρυσή του. Δεν έλεγε «αρι-

στερά», δεν αναφερόταν στο σοσιαλισμό (γι’ αυτόν

μίλαγε ο Ζέρβας!). Έλεγε στη διακήρυξη και στον

τίτλο του: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και κα-

λούσε όλους τους αληθινούς Έλληνες στις τάξεις

του, ν’ αγωνιστούν όλοι μαζί ενάντια στον κατακτητή

και τους ντόπιους συνεργάτες του.

“Κορωπί - Μαρτυρική πόλη” Σελ. 6

Λογοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιών
στο Σαρωνικό Σελ. 7

Τροποποίηση της σύμβασης για το αε-
ροδρόμιο ζητούν Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Σελ. 7

Κρήτες αρχαίοι αθλητές γ. κορναράκις Σελ. 8

Η Αθηναϊκή Ακρόπολη του χθες και του

σήμερα Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εκ Γυναικο-μανίας άρχεσθαι και Ανδρο-

μανίας παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η “Δημοτική Βούληση” για την παρα-
χώρηση των παραλιών Σελ. 13 

Διαβάστε ακόμη

Ψήφισαν κατά “συνείδηση”!

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβ. των 3Β 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει την

Tετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 7μ.μ. με  θέμα:  

Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 256/16-5-2016 απόφασης του Δ.Σ.

με προσθήκη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

― «Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης και πράξη εφαρα-

μογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής» στην περιοχή

«Μαυρίκεζα»        Σελ. 16

“Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής Β’ Κατοικίας

περιοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού” στην

περιοχή του λόφου Σφενδόνης. Σεκ. 18



Με μεγάλη επιτυχία και αποσπώντας θετι-

κές κριτικές από τους θεατές και τους συμ-

μετέχοντες συλλόγους ολοκληρώθηκε η

διήμερη χορευτική εκδήλωση που διοργά-

νωσε η Περιφέρεια Αττικής με τίτλο «Η
Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό…» 24

και   25 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία

Παιανίας με τη στήριξη της δημοτικής

αρχής. 

Η πρώτη ημέρα της εκδήλωσης, η 3η Συνάν-

τηση Εθνοτοπικών Συλλόγων Ανατολικής

Αττικής, ήταν αφιερωμένη σε χορούς και

τραγούδια από τη Μικρά Ασία, τη Θεσσαλία,

τη Θράκη, την Ήπειρο, τον Πόντο, την

Κρήτη και τις Κυκλάδες. Οι εθνοτοπικοί

σύλλογοι που εδρεύουν στην Ανατολική Ατ-

τική, έχοντας την περιοχή καταγωγής τους

ως σημείο αναφοράς της ύπαρξής τους,

προσπαθούν με κάθε τρόπο να μεταφέρουν

την πατρίδα τους στην περιοχή που σήμερα

κατοικούν και προσφέρουν πολύτιμο έργο

στη διατήρηση, τη διάσωση και διάδοση των

τοπικών πολιτισμών. 

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε η 1η

Συνάντηση Αρβανιτών Ανατολικής Αττι-

κής, στην οποία συμμετείχαν με χορούς και

δρώμενα (αναπαράσταση Αρβανίτικου

γάμου), χορευτικές ομάδες από τους δή-

μους Μαρκοπούλου, Λαυρεωτικής, Ωρω-

πού, Σαρωνικού και Παιανίας. 

Την εκδήλωση πλαισίωσε πολυμελής ορχή-

στρα παραδοσιακής μουσικής αποτελού-

μενη από καταξιωμένους μουσικούς και

τραγουδιστές. 

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, ο οποίος στον χαιρετισμό του

αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Περιφέ-

ρειας Αττικής για στήριξη και ανάδειξη του

πολιτισμού και της παράδοσης, αλλά και

των τοπικών χορευτικών και μουσικών συλ-

λόγων για τη συνέχιση της τοπικής κουλ-

τούρας και της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας

κάθε περιοχής. Τόνισε δε την ξεχωριστή

σημασία που έχουν για τον λαό μας οι εθνι-

κοί χοροί, οι οποίοι πέρασαν από γενιά σε

γενιά μέχρι τις μέρες μας. Εκανε δε ιδιαί-

τερη αναφορά στην επιλογή του χώρου ση-

μειώνοντας: «Στόχος της Περιφέρειας
Αττικής είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση των

πολιτών στον πολιτισμό να μην είναι πολυ-
τέλεια αλλά δικαίωμα, για τον λόγο αυτό
επιλέχθηκε από φέτος η χορευτική εκδή-
λωση της Περιφέρειας στην Ανατολική Ατ-

τική να γίνεται σε ανοιχτό χώρο, ώστε να
έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να απολαμ-
βάνουν όμορφες μουσικοχορευτικές βρα-
διές, παραδοσιακά γλέντια βγαλμένα από
τα παλιά αλλά και να γνωρίσουν τους χο-
ρευτικούς συλλόγους της Ανατολικής Αττι-
κής».
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Παιανίας

Σπύρος Στάμου και ακολούθησε απονομή

δώρων και αναμνηστικών στους συλλόγους

που συμμετείχαν στη διήμερη εκδήλωση,

ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για την αν-

ταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Περιφέ-

ρειας να λάβουν μέρος στη φετινή

διοργάνωση, αλλά και στον χοροδιδάσκαλο

Γιάννη Κοντογιάννη που είχε την καλλιτε-

χνική επιμέλεια του προγράμματος. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής ευ-

χαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη

διοργάνωση της φετινής εκδήλωσης. 

3η Χορευτική Συνάντηση Εθνοτοπικών Συλλόγων Ανατολικής Αττικής

ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 3



4 ΣΕΛΙΔΑ -  1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤΑ για 2
Διασκευή του ομώνυμου έργου του William Shakespeare 

Η ομάδα «ΙΔΕΑ» παρουσιάζει για άλλη μία χρονιά στο

κοινό την παράσταση που γνώρισε τεράστια επιτυχία τις

τρεις προηγούμενες θεατρικές σεζόν, τόσο στην Ελλάδα

όσο και στο εξωτερικό.

Η παράσταση έχει τιμηθεί με 2 βραβεία από τον Θεατρικό

Οργανισμό Κύπρου (Θ.Ο.Κ), και κέρδισε το 1ο Βραβείο

στο Διεθνές Festival de Teatro Clásico de Almagro της

Ισπανίας. Συμμετείχε επίσης στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ

Σαίξπηρ στη Σερβία, στο  Φεστιβάλ Folia '16, στην Πορτο-

γαλία, στο Festival de Teatro Clasico MX στο Μεξικό

καθώς και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Θεάτρου στη Ζυρίχη

της Ελβετίας.

Μέσα από ένα διαρκές παιχνίδι μεταμορφώσεων, δύο

μόνο ηθοποιοί ερμηνεύουν όλους τους ρόλους του

έργου, αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ χιούμορ και συγκίνη-

σης. Ο πιο ποιητικά γελοίος έρωτας όλων των εποχών,

αποκαλύπτεται εκ νέου επι σκηνής μέσω μιας πρωτότυ-

πης θεατρικής σπαζοκεφαλιάς που ενσωματώνει πολλά

διαφορετικά θεατρικά είδη και ύφη. Με την εκρηκτική σω-

ματική τους ενέργεια και μια αθώα αυθεντικότητα, οι δύο

perfomers – ηθοποιοί επιχειρούν να μεταδώσουν στο

κοινό την βαθύτερη ουσία του διάσημου έργου του

Shakespeare.

Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογρά-

φουν οι Αθηνά Μουστάκα, Κωνσταντίνος Μπιμπής και

Κώστας Γάκης. Οι ίδιοι πρωταγωνιστούν επίσης στην πα-

ράσταση, με τους δύο πρώτους να ερμηνεύουν όλους

τους ρόλους του έργου, και τον Κώστα Γάκη να τους

πλαισιώνει παίζοντας πιάνο, κιθάρα, κρουστά αλλά και

"παρεμβαίνοντας" σε κρίσιμες στιγμές του έργου...

Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Άλφα – Ιδέα από τις

14 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Στην προστατευόμενη περιοχή του

υγροτόπου της Βραυρώνας, όπου βρί-

σκουν καταφύγιο περισσότερα από

210 είδη πουλιών, όσοι και όσες συμ-

μετάσχουν στην εκδήλωση θα έχουν

την ευκαιρία να περάσουν μια ξεχωρι-

στή ημέρα στη φύση παρατηρώντας

τα πουλιά του υγροτόπου και συμμε-

τέχοντας σε πλήθος δράσεων αφιερω-

μένες στην φθινοπωρινή

μετανάστευση των πουλιών.

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών

είναι ένα ετήσιο γεγονός που λαμβά-

νει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο

του Οκτωβρίου σε περισσότερες από

30 χώρες και συντονίζεται από την

παγκόσμια ομοσπονδία περιβαλλοντι-

κών οργανώσεων για την προστασία

των πουλιών BirdLife International.

Στην Ελλάδα ο συντονισμός των εκδη-

λώσεων γίνεται από την Ελληνική Ορ-

νιθολογική Εταιρεία, εταίρο της

BirdLife στην Ελλάδα. 

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου και ώρες

10:00 – 14:00, γιορτάζουμε στον

υγρότοπο της Βραυρώνας!

(προαύλιος χώρος Αρχαιολογικού

Μουσείου Βραυρώνας)

Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης πε-

ριλαμβάνουν: 

Παρατήρηση Πουλιών

Περιήγηση

Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για

τα παιδιά

Απελευθέρωση πουλιών  σε συνεργα-

σία με τον Σύλλογο Προστασίας και

Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ 

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας

Εθελοντικό καθαρισμό του υγροτόπου

σε συνεργασία με τη Σχολή Μωραΐτη

Η συμμετοχή  είναι ελεύθερη

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από

την Ελληνική Ορνιθολογική σε συνερ-

γασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-

νών, τον Δήμο Μαρκόπουλου, την

ΑΝΙΜΑ, τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης

Ανατολικής Αττικής και το Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Βραυρώνας στο πλαίσιο

του Προγράμματος Προστασίας και

Ανάδειξης Υγροτόπου Βραυρώνας.

Πληροφορίες: Ελληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία, τηλ.: 210 8227937 & 210

8228704 | e-mail: info@ornithologiki.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ των ΠΟΥΛΙΩΝ 2016 

“Γιορτάζουμε τη μετανάστευση στον 
Υγρότοπο της Βραυρώνας Αττικής”

1  - 16 Οκτωβρίου 2016 στο Μουσείο Μπουζιάνη

(Μπουζιάνη 27-31, Δάφνη), στις εγκαταστάσεις της

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) (Πειραιώς

256) και σε ανοικτούς δημόσιους χώρους.

Μια διοργάνωση 16 ημερών με πάνω από 677 συντε-

λεστές από 23 χώρες, 68 εκδηλώσεις από 15 ελληνι-

κούς και ξένους συνεργαζόμενους φορείς, 112

εκτιθέμενα έργα, 7 events σε Δημόσιους χώρους, 27

ομιλίες και εργαστήρια

Εγκαίνια Μουσείο Μπουζιάνη: Σάββατο, 1 Οκτω-

βρίου 2016, ώρα 20.00

Προβολή ντοκιμαντέρ της σειράς «Παρασκήνιο»,

αφιερωμένο στον πνευματικό οικοδεσπότη του φε-

στιβάλ Γ. Μπουζιάνη, προσφορά του Αρχείου της

ΕΡΤ.

Εγκαίνια ΑΣΚΤ: Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016, ώρα

20.00

Συναυλία των μουσικών σχημάτων Belleville – Johnie

Thin Trio

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Δηλώσεις συμμετοχής για τις εκδηλώσεις ορισμένου

αριθμού συμμετοχών  στη σχετική πλατφόρμα

www.eventbrite.com (Search > nefele)

Δύο εβδομάδες θα παρουσιαστούν πολλαπλές δρά-

σεις και αξιόλογες, όπως:

Εκθέσεις

Οπτικός ακτιβισμός για την Ψυχική Υγεία

Έκθεση Unconscious Playground 

Έκθεση φωτογραφίας ‘iMADges’. 

Κινηματογραφικές προβολές

Παραστάσεις & Δρώμενα στο δημόσιο χώρο

Μουσική

Λογοτεχνία

Forum: Ομιλίες, Παρουσιάσεις & Εργαστήρια

Εικαστικά  διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά.

Μουσείο Μπουζιάνη (Μπουζιάνη 27-31, Δάφνη)

Αναλυτικό πρόγραμμα:   www.nefeleproject.eu

Το  1ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Τέχνης

για την Ψυχική Υγεία
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Το Τατόι βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα βόρεια της Αθή-

νας στους πρόποδες της Πάρνηθας και διατηρεί ένα από

τα ωραιότερα δάση της Αττικής με πλούσια πυκνή βλά-

στηση, πηγές, ρυάκια, πέτρινα γεφύρια και μονοπάτια

που διασχίζουν ολόκληρη την έκτασή του, 47.427 στρέμ-

ματα, ελάφια  και αγριογούρουνα.

Αυτόν το τόπο θα επισκεφθούν η “Εναλ-

λακτική Δράση” και όσοι τους ακολουθή-

σουν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου για να

περπατήσουν τα μονοπάτια του, να πο-

δηλατήσουν τους δασικούς του δρό-

μους, να κάνουνμια μικρή ξενάγηση

στον ιστορικό πυρήνα και να καταλή-

ξουν για πικ νικ σε κάποιο από τα πολλά

ξέφωτα ή δροσερά και σκιερά του μέρη.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Γιώργος Σούλτος 6906468807

Όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να φορούν

παπούτσια αθλητικά και να έχουν σακι-

διάκι, νερό, καπελάκι, γυαλιά ηλίου.

Αγιασμός στο Σύνδεσμο 

Ηπειρωτών “Ρόβας”

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών “Ο Ρόβας”  οργανώνει και προ-

σκαλεί εκδήλωση με  αγιασμό στα νέα τους γραφεία, στη

Βούλα, Μικράς Ασίας 3 πίσω από την πλατεία Βούλας,

την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 11.30 π.μ.

Τηλ. 6942449544. Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα
Μονοήμερη Κρουαζιέρα κάθε Σάββατο, 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
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Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο Αττικής (27ης Σεπτεμβρίου 2016) η σύναψη

και οι όροι σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πο-

λιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής

και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

για την υλοποίηση του έργου «Μουσείο Μεταλ-

λείας – Μεταλλουργίας Λαυρίου στο διατηρητέο

συγκρότημα Μηχανουργείου στο Τεχνολογικό Πο-

λιτιστικό Πάρκο Λαυρίου Τ.Π.Π.Λ.». 

Tο θέμα εισηγήθηκε ο  Αν-

τιπεριφερειάρχης Ανατολι-

κής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου ο οποίος ανα-

φέρθηκε συνοπτικά στην

ιστορία της Λαυρεωτικής

και ειδικά των μεταλλείων

κατά την αρχαιότητα αλλά

και στα νεότερα χρόνια.

Επισήμανε ότι η παρούσα

διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στα δύο πρώτα

χρόνια της θητείας της, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύ-

τητα στην ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της

Λαυρεωτικής.  

Ο Π. Φιλίππου αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική

προσπάθεια – εργασία που έχει επιτελέσει το ΕΜΠ

τα τελευταία 20 χρόνια για την ανάδειξη του Τεχνο-

λογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (εγκαταστά-

σεις πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυ-

ρίου) και έχει καταστήσει το Λαύριο κέντρο

βιομηχανικής κληρονομιάς και βιομηχανικής αρχαι-

ολογίας.  

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρηw Λουκάw στην

τοποθέτηση που αναφέρθηκε συνοπτικά στα μεταλ-

λεία και το σημαντικό ρόλο που έχουν διαδραματί-

σει στην ιστορία του Δήμου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα

στην αναγκαιότητα ανάδειξης των μνημείων της

Λαυρεωτικής. «Η δημιουργία ενός Μουσείο Μεταλ-

λείας – Μεταλλουργίας, αποτελεί την επισφράγιση
μιας πολυετούς προσπάθειας για την προστασία και
την προβολή, όχι μόνο της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς, όσο και του φυσικού πλούτου της Λαυρεω-
τικής γης, επεσήμανε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι

2.686.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Φορέας εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΕΜΠ με

την επιστημονική αρωγή των εξειδικευμένων υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Το έργο θα εκτελεστεί εντός του Τεχνολογικού Πο-

λιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (στο Διατηρητέο Συγ-

κρότημα Μηχανουργείου). Σκοπός του έργου είναι

η σύνδεση του Μουσείου Μεταλλείας – Μεταλ-

λουργίας Λαυρίου με τις δραστηριότητες του Τε-

χνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, ώστε να

αποτελέσει μοναδικό παράδειγμα ενός σύγχρονου

μουσείου, προβάλλοντας τις έννοιες «ιστορικό πε-

ριεχόμενο – αντικείμενο – δρώμενα – σύγχρονη

βιομηχανία – κοινωνική διάσταση».

Επιπλέον, το Μουσείο Μεταλλείας – Μεταλλουργίας

Λαυρίου αναμένεται να συμβάλλει μεταξύ άλλων

στην αντίληψη του βιομηχανικού μουσείου όχι μόνο

ως τόπου συλλογής, προστασίας και προβολής τεκ-

μηρίων και αντικειμένων, αλλά και της κοινωνικής

ιστορίας, στην ανάδειξη της φυσικής ιστορίας του

Λαυρεωτικού χώρου (γεωλογία, μεταλλοφορία, κοι-

τασματολογία, ορυκτά που έτυχαν παραγωγικής εκ-

μετάλλευσης – μεταλλεύματα), καθώς και στη

συγκριτική παρουσίαση της αρχαίας και νεότερης με-

ταλλευτικής – μεταλλουργικής τεχνικής και την ανά-

δειξη της βιομηχανικής και αστικής αρχιτεκτονικής

βιομηχανικών χωριών και της πολεοδομικής εξέλιξης

της μεταλλευτικής πόλης του Λαυρίου. 

Δημιουργία Μουσείου Μεταλλείας 

Μεταλλουργίας στο Λαύριο 

Τα Μεσόγεια στην 

Κατοχή, την Αντίσταση

και την Τραγωδία
Η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Τα Μεσόγεια στην Κατοχή,

την Αντίσταση και την Τραγωδία επιχειρείται μετά από 72

χρόνια σιωπής. Και είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται

έναντι Μνημοσύνου των Μεσογειτών θυμάτων της Κατοχής,

το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης, το Κορωπί, δεν επελέγη τυ-

χαία: Το Κορωπί είναι η μοναδική πόλη των Μεσογείων που υπέ-

στη μια μαζική Τραγωδία συμποσούμενη σε 47 νεκρούς και 400

λεηλατημένα και πυρπολημένα καταστήματα και σπίτια, ανάμεσα

στα οποία όλα τα Συμβολαιογραφεία, το Υποθηκοφυλακείο και το

Κοινοτικό κατάστημα.

Είναι γεγονός πως κατά το τελευταίο χρόνο της Κατοχής τα Με-

σόγεια αποτέλεσαν έναν χώρο συγκρούσεων ανάμεσα σε Εθνι-

κιστικούς σχηματισμούς (Χ, ΡΑΝ, ΠΕΑΝ κλπ) και τις

Αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.

Αιτία των συγκρούσεων αυτών ήταν η δράση –σε όλα τα χρόνια

της Κατοχής- ανώνυμων και ανοργάνωτων, εν πολλοίς, Μεσογει-

τών πατριωτών που συντέλεσαν αφενός μεν στην απόκρυψη Άγ-

γλων στρατιωτών αλλά, κυρίως, στις διαφυγές τους προς τη

Μέση Ανατολή μαζί με τις εκατοντάδες Ελλήνων.

Κύρια όμως αιτία ήταν οι συγκρούσεις ενόψει των παραλαβών

όπλων που γίνονταν στις Ανατολικές ακτές των Μεσογείων.

Η περιοχή γνώρισε τη βαρβαρότητα των κατακτητών με τα

μπλόκα, τις συλλήψεις, τους βασανισμούς και τις εκτελέσεις.

Αλλά και «εκκαθαριστικές» επιχειρήσεις, όπως αυτή που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Κορωπί στις 8 και 9 Οκτωβρίου 1944, και στοί-

χησε ζωές αμάχων και καταστροφή υποδομών.

Στη διάρκεια της Ημερίδας,  8 Οκτωβρίου 2016, στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Κορωπίου
(Βασ. Κων/νου 47), από τις 18.00 έως 22.00, οι συμμετέχοντες

ομιλητές θα επιχειρήσουν να ρίξουν φως σε όλες τις σκοτεινές

και άγνωστες πτυχές πολλών συμβάντων στη περιοχή.

1η Συνεδρία (18.00 – 20.00: 
Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική

Ελένη Σοφρώνη (Φιλόλογος, ιστορική ερευνήτρια)  

“Cui prodest scelus, is fecit” Σενέκας, Μήδεια, a.III, vv.500-501

Το Κορωπί στην Κατοχή και την Αντίσταση (1942-1945)
Γιώργος Ιατρού (Καθηγητής μαθηματικών,  

Φυγαδεύσεις από τις ακτές της Αττικής
Δημήτρης Αρβανιτάκης (Δημοσιογράφος, υπεύθυνος Δημοτι-

κής Βιβλιοθήκης Μαρκοπούλου) 

Μαρκόπουλο: Συλλήψεις και εκτελέσεις πατριωτών
Γιώργος Δερμάτης (Διδάκτωρ Ιστορίας)   

Το Μπλόκο Λαυρίου - Κερατέας

2η Συνεδρία (20.30 – 22.00): 
Οι Τραγωδίες της Κατοχής, τα αίτια και τα συνακόλουθα

Πέτρος Φιλίππου (Αρχαιολόγος, Αντιπεριφερειάρχης Αν Αττικής) 

Το Ναυάγιο του Ιταλικού «ΟΡΙΑ» στον Σαρωνικό
Μιχάλης Λυμπεράτος Δρ Ιστορίας

Μυστικές αποστολές και παραλαβές όπλων στις ανατολικές
ακτές των Μεσογείων: Προετοιμασίες ακροδεξιού πραξικοπή-
ματος κατά την διάρκεια της Απελευθέρωσης 
Γιώργος Μαργαρίτης (Καθηγητής Σύγχρονης Κοινωνικής και

Πολιτικής Ιστορίας του ΑΠΘ)

Οι τελευταίες ημέρες της ναζιστικής Κατοχής στα Μεσόγεια 

Τάσος Κωστόπουλος (Δημοσιογράφος, ιστορικός ερευνητής) 

Αυτολογοκριμένη Μνήμη
Θωμάς Πρόφης (Ταξχος ΠΑ (εα), ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας)

Τα ερωτήματα και οι απορίες για την Τραγωδία του Κορωπίου
Εκ μέρους των διοργανωτών

Θωμάς Σ. Πρόφης

ΚΟΡΩΠΙ-ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ

72η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016  θα πραγματοποι-

ηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης του

Δήμου Κρωπίας για την 72η θλιβερή επέτειο του

ολοκαυτώματος της πόλης του Κορωπίου την πε-

ρίοδο της Γερμανικής Ναζιστικής Κατοχής: Δευ-

τέρα 9-10-1944, τρεις ημέρες πριν την

απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά

στρατεύματα κατοχής εκτελέστηκαν από τους

ναζί, 47 άνθρωποι, ηλικίας, από 2 έως 80 ετών (3

επίσημα τραυματίες). Πυρπολήθηκαν  401 οικίες,

60 ιδιωτικές επιχειρήσεις-καταστήματα.

Κυριακή 9 Οκτωβρίου: Ι. Ν. Αναλήψεως 

7π.μ.:  Όρθρος & Θεία Λειτουργία

10π.μ.:  Τέλεση Δοξολογίας στην Πλατεία 9ης

Οκτωβρίου 1944 – Λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου

κοντά στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο).

11 π.μ.:  - Επιμνημόσυνη Δέηση σε  μνήμη νεκρών-

Προσκλητήριο νεκρών - Κατάθεση Στεφάνου-

Όρκος Μνήμης Δ.Σ. Κρωπίας- Τήρηση ενός λε-

πτού σιγής- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Συμμετέ-

χει η Δημοτική Φιλαρμονική -ΝΠΔΔ Σφηττός
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Δωρεάν Μαθήματα σε Μουσικά

όργανα στο Κορωπί

Ο Δήμος Κρωπίας και το Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» στη-

ρίζοντας τον πολιτισμό δίνει τη δυνατότητα μέσω

της Φιλαρμονικής να προσφέρει : ΔΩΡΕΑΝ εκμά-

θηση μουσικού οργάνου από διακεκριμένους  Έλ-

ληνες  μουσικούς, ΔΩΡΕΑΝ μουσικό όργανο για

όσο καιρό είναι ενεργά μέλη της Φιλαρμονικής, ΔΩ-

ΡΕΑΝ  στολή για όσους ενταχθούν στο σώμα της

Φιλαρμονικής, ΔΩΡΕΑΝ  συμμετοχή στις  εκδηλώ-

σεις, εμφανίσεις και συναυλίες της Φιλαρμονικής,

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα θεωρίας.

Οι εγγραφές  είναι  ΔΩΡΕΑΝ, για όλους, ανεξαρ-

τήτως ηλικίας και μουσικών γνώσεων και έχουν

ήδη ξεκινήσει. Καθημερινά 17:00 - 20:00. Πληροφο-

ρίες ή εγγραφές:  Οδός Τιμίου Σταυρού και Πίνδου

1, Κορωπί. Τηλέφωνο: 210-6622508

Δωρεάν λογοθεραπευτική

αξιολόγηση παιδιών 

στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού, στο πλαίσιο των δράσεων ενη-

μέρωσης και πρόληψης, υλοποιεί πρόγραμμα δω-

ρεάν λογοθεραπευτικής και μαθησιακής

αξιολόγησης, για όλα τα παιδιά του Δήμου ηλικίας

3 έως 13 ετών. 

Η δράση, με τίτλο «Πρόγραμμα 3-13: Έτοιμοι για το

σχολείο» αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου 2016 και θα

υλοποιηθεί σε συνεργασία με το επιστημονικό κέν-

τρο «Οικογένεια», τα στελέχη του οποίου θα προ-

σφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. 

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει στον

εντοπισμό πιθανών γλωσσικών, μαθησιακών και

γραφοκινητικών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία), ώστε

να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

Διαγνωστικό τεστ δυσκολιών για την λεκτική ικα-

νότητα του παιδιού 

Διαγνωστικό τεστ για μαθησιακές δυσκολίες/ δυ-

σκολίες στην γραφή/ορθογραφία ή την ανάγνωση/

σχολική οργάνωση/ διάσπαση προσοχής

Ενημέρωση γονέων από κοινωνική λειτουργό για

τα αποτελέσματα και – εφόσον απαιτείται – καθο-

δήγηση για την έγκριση θεραπειών από τα ασφαλι-

στικά ταμεία. 

Οι γονείς, αλλά και οι διευθυντές και οι εκπαιδευτι-

κοί των σχολικών μονάδων, που αναγνωρίζουν πι-

θανές δυσκολίες σε παιδιά, θα μπορούν να

τηλεφωνούν στον αριθμό 22910 71448 για τον προ-

γραμματισμό δωρεάν συνεδρίας αξιολόγησης. 

Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται με ραντεβού

κάθε Δευτέρα 2-4 μ.μ., στο Λαγονήσι στο Πολιτι-

στικό Κέντρο του Δήμου, στην οδό Καλυβίων 61

και στην Ανάβυσσο, στο κτίριο του ΚΑΠΗ, στην οδό

Μ. Αλεξάνδρου 19, στον 1ο όροφο. 

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, πραγμα-

τοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας στο

παλαιό Δημαρχείο Σπάτων, που συν-

διοργάνωσαν οι ΟΜ Σπάτων – Αρτέμι-

δας και ΟΜ Παιάνιας Γλυκών Νερών

του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την  «τροποποί-

ηση της σύμβασης παραχώρησης με-

ταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα

Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» και του

Ελ.Δημοσίου & την επέκταση ισχύος

της». 

Η παρουσίαση του θέματος έγινε από

το δημοτικό Σύμβουλο Σπάτων-Αρτέ-

μιδας Χρ.Τσαντήλα με άξονες: την

ανάπτυξη (οικονομική -τουριστική- πο-

λιτιστική) της περιοχής σε σχέση με

το Αεροδρόμιο, την επανεξέταση αν-

τισταθμιστικών οφειλών όπως το 10%

απ’ την αξιοποίηση του Ελληνικού, την

αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών

όρων & τη δίκαιη και αναλογική πλη-

ρωμή εκ μέρους του Αεροδρομίου των

δημοτικών φόρων και τελών (από

0,5% στο 1,5%). Τέλος, αναφερόμε-

νος στη Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυ-

ξης Αεροδρομίου (ΖΠΑΑ) επεσήμανε

την ενίσχυση των όρων δόμησης στη

ΖΠΑΑ, τον εμπλουτισμό των χρήσεων

γης και τη δυνατότητα του οικισμού

της Νεάπολης Σπάτων να αποκτήσει

σχέδιο πόλης.

Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλο-

γος, τονίστηκε η αναγκαιότητα να πά-

ρουν θέση για τα αιτήματα και να

προχωρήσουν στη λήψη αποφάσεων

τα Δημοτικά Συμβούλια των εμπλεκό-

μενων Δήμων καθώς και το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο Αττικής.

Τέλος αποφασίστηκε η διοργάνωση

ενημερωτικής Ημερίδας, με Υπουρ-

γούς, Βουλευτές τη Διοίκηση του Ελ.

Βενιζέλος, όλους τους φορείς της πε-

ριοχής για να συζητηθούν τα αιτήματα

και να καταγραφούν οι απόψεις.

Ακόμη να επιδιωχθεί να συζητηθεί το

θέμα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική

Επιτροπή και λαμβανομένων υπόψη

των παραπάνω θέσεων στην υπο-

γραφή της νέας σύμβασης, να ζητηθεί

απ’ τους βουλευτές να παραταθεί ο

χρόνος για την υπογραφή προκειμέ-

νου να προηγηθούν οι απαραίτητες

διαβουλεύσεις.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι βου-

λευτές Περιφέρειας Αττικής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, ο Αντιπεριφεριάρχης Ανατ.

Αττικής, Πέτρος Φιλίππου, Περιφερει-

ακοί σύμβουλοι,  αντιδήμαρχοι, δημο-

τικοί σύμβουλοι από τους Δήμους

Παιανίας, Κορωπίου, Μαρκοπούλου,

Σπάτων-Αρτέμιδας και σύλλογοι.

Συντονιστικές Επιτροπές των 

Ο.Μ. ΣΠΑΤΩΝ/ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  & Ο.Μ. ΠΑΙ-

ΑΝΙΑΣ/ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

«Tροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του

Δ.Α.Αθηνών “Ελ.Βενιζέλος” και του Ελ. Δημοσίου»

Όπως είχαμε γράψει ήδη στο φύλλο

της 3ης Σεπτεμβρίου 2016 (αρ. φ.948,

μεταξύ των 9 Αστυνομικών Τμημάτων

που καταργούνται στην Περιφέρεια

Αττικής (Καπανδρίτι, Κάλαμος, Παι-

ανίας, Σαρωνικού, Παλλήνης Σπάτων -

Αρτέμιδος και Μαραθώνα) καταργούν-

ται και τα Αστυνομικά Τμήματα Βάρης

και Βούλας, Μένει μόνο το Αστυνο-

μικό Τμήμα Βουλιαγμένης, το οποίο θα

λειτουργήσει ως “πολυδύναμο”

Αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλή-

ματα στην περιοχή, όσον αφορά την

ασφάλεια του πολίτη, αφού η Βάρη και

ίδιαίτερα η Βούλα είναι η μεγαλύτερη

πληθυσμιακά πόλη που ξεπερνάει τις

50.000 κατοίκους και θα μείνει ακάλυ-

πτη, στην έτσι κι αλλιώς φτωχή, αστυ-

νόμευση!

Το άλλο αρνητικό είναι ότι δεν υπάρ-

χει τρόπος μετακίνησης (μαζικό μέσο

μεταφοράς) προς τη Βουλιαγμένη και

αντίστροφα, για έναν πολίτη που θα

πρέπει να πάει στο Α.Τ. για να καταγ-

γείλει αδίκημα Ποινικού Δικαίου  (ιδιο-

κτησίας, ενδοοικογενειακής βίας κ.ά.)

Το «νέο» σχέδιο Προεδρικού Διατάγ-

ματος αναδιοργάνωσης των Αστυνο-

μικών Τμημάτων από τον τωρινό

υπουργό Προστασίας του Πολίτη  πρό-

κειται να υπογραφεί το προσεχές

15θήμερο. Το είχε φέρει και ο Δένδιας

ως αρμόδιος υπουργός, τότε.

Με τί οχήματα - αλήθεια - θα κάνουν

αστυνόμευση, όταν τα αυτοκίνητά

τους σχεδόν στο σύνολό τους, είναι

παροπλισμένα από βλάβες;

Σε ερώτησή μας προς τον δήμαρχο

των 3Β, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για

το θέμα, μας απάντησε ότι όντως τα

Αστυνομικά Τμήματα Βάρης και Βού-

λας συγχωνεύονται με το Α.Τ. Βου-

λιαγμένης, αλλά το Τμήμα  Ασφαλείας

της Βούλας παραμένει στη Βούλα.

Επανερχόμαστε δηλαδή στον αποτυ-

χημένο θεσμό των πολυδύναμων Α.Τ.

όπως είχε αποτολμηθεί και κατά το

παρελθόν.

Είναι κι αυτό αποτέλεσμα της υποτέ-

λειας και εξάρτησης της χώρας μας,

με πολλαπλή συνέπεια την αύξηση

της εγκληματικότητας και της παραβα-

τικότητας.

Επειδή όμως δεν έχει ακόμη υπογρα-

φεί το Πρ.Δ., ως γνώστες της περιο-

χής και των ιδιαιτεροτήτων της και

συζητώντας με αρμοδίους πιστεύουμε

ότι θα πρέπει να παραμείνει το Α.Τ.

και το Τ. Ασφαλείας της Βούλας ως

έχει,  και να συνενωθούν τα Α.Τ.

Βάρης και Βουλιαγμένης με έδρα στο

ιδιόκτητο κτίριο της Βουλιαγμένης και

να μεριμνήσουν να μπει συγκοινωνία

που να εξυπηρετεί την περιοχή.

Αννα Μπουζιάνη

Καταργούνται τα Αστυνομικά Τμήματα
Βάρης και Βούλας
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1)  Εισαγωγική ενημέρωση  

Στο δυτικό άκρο της Πελοποννήσου και

ανάμεσα στα Αρκαδικά όρη και  παράλια

του Ιονίου, εκεί στο ιερό της αρχαίας

Ολυμπίας, είδαν το 776 π.Χ. για πρώτη

φορά το φώς οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αρ-

χικά  δε και για πολλά χρόνια, το μόνο

άθλημα ήταν του δρόμου. 

Από τότε για πολλούς αιώνες και κάθε τέσ-

σερα χρόνια και μέχρι  το 267 μ.Χ. εξακο-

λουθούσαν να γίνονται σε πανελλήνια

εμβέλεια  στην ιερή  Άλτη  αυτής της Ολυμ-

πίας, μέχρις ότου ο  Βυζαντινός αυτοκρά-

τορας  Θεοδόσιος Β’, με   διάταγμα τούς

κατήργησε με το αιτιολογικό ότι υπέκρυ-

πταν την ειδωλολατρική λατρεία.

Από τότε οι  αγώνες, ως πάντοτε  Ολυμ-

πιακοί,  άρχισαν να γίνονται  σε άλλες

πόλεις  στην περιφέρεια  και μάλιστα

στην Αντιόχεια. Και αυτό μέχρι το 561

μ.Χ.  όταν  πάλι ένας Βυζαντινός αυτο-

κράτορας  ο Ιουστίνος, δίνοντας τη  χαρι-

στική βολή  απανταχού  και ολοσχερώς

τούς κατήργησε.  

Στην ιστορική αναφορά, η  καταγωγή της

Ολυμπιακής ιδέας είναι  άρρηκτα συνδε-

δεμένη, με τους αγώνες θεών και μυθι-

κών ή όχι ηρώων, οι οποίοι   αποτέλεσαν

τα μιμητικά πρότυπα. 

Στο προσκήνιο έρχονται και αναφέρονται

ενδεικτικά συν τοις άλλοις, οι διενέξεις

και συγκρούσεις  του Δία και του Κρόνου

με νικητή τον πρώτο,  του   Απόλλωνα να

επιβάλλεται σε αγώνα δρόμου  επί του

Ερμή στην δε πάλη επί του ‘Αρη.  

Και   αργότερα έρχεται ο Πέλωψ  πρώτος

να διοργανώνει αρματοδρομίες με τη νίκη

του επί του Οινομάου και έπαθλο την

κόρη του τελευταίου, την Αστυδάμεια την

οποία τελικά παίρνει και γυναίκα του.

Πολύ αργότερα πάλι, αυτή η θυγατέρα

του Πέλοπος σε ανάμνηση εκείνης της

νίκης του πατέρα της,  διοργανώνει τους

αγώνες των Ηραίων.

Στην παλιότερη  Ολυμπία με την κάθοδο

των Δωριέων, εκτοπίζονται οι  θρησκευτι-

κές λατρείες,  και καθιερώνεται στον

αγωνιστικό τόπο η λατρεία του Ολύμπιου

Δία. 

Προοδευτικά και συν τω χρόνω,  με την

παρέμβαση των Δελφών που οι ιερείς του

κρατούν γι’ αυτούς τον θρησκευτικό  μυ-

στικισμό, παραχωρείται το δικαίωμα  στην

Ολυμπία να εξελιχθεί από μικρό εμπορικό

χωριό, σε χώρο  όπου οι τοπικοί, μέχρι

τότε, αθλητικοί αγώνες μεταλλάσσονται

και καθιερώνονται στην πανελλήνια

μορφή τους. 

Πιο αργότερα με τους Ρωμαίους σαν

στρατό κατοχής, όλα παίρνουν μια νέα

μορφή. Στα αγωνίσματα προστίθενται συν

τοις άλλοις οι σκληρές και βίαιες  αρμα-

τοδρομίες. Και για  όλα τα αθλήματα

όποιος θέλει και από οπουδήποτε  προέρ-

χεται μπορεί να συμμετέχει,  και ο ισχυ-

ρός χωρίς να δίνει λόγο  σε κανέναν,

καταπατεί  κανόνες και  αρχές, παλαιόθεν

θεσμοθετημένες,  με πρώτο και καλύτερο

τον Νέρωνα. 

Οι αθλητικοί αγώνες στην Ολυμπία την

αρχαία, έφεραν τον τύπο και την μορφή

του απόλυτου συναγωνιστικού ανταγωνι-

σμού. Δεν έφεραν την γενικότερη και κα-

θολική προαγωγή του αθλητισμού σαν

απλό κοινό  κοινωνικό αγαθό, αλλά  σαν

μέσον δαρβινικής επικράτησης των ολί-

γων έναντι των πολλών.

2) Τα αθλήματα στη Μινωϊκή Κρήτη

Γράφεται ιστορικά πως οι Ολυμπιακοί

αγώνες αποτελούν μια συνέχεια του μι-

νωϊκού αθλητισμού. 

Ακόμα και ο καθορισμός του σταδίου  σε

δρόμο  των 192 μέτρων αποδίδεται στον

Κρήτα Ιδαίο Ηρακλή, που τον καθόρισε

μετά από αγώνα δρόμου με τα αδέλφια

του.   

Στη μινωική Κρήτη, χρόνια πολλά πιό

μπροστά, ο αθλητισμός  φαίνεται ότι είχε

προλάβει και είχε ανοίξει τη δική του  σε-

λίδα. 

Στα αθλήματα των αρχαίων Κρητών, σπά-

νιζε ή δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός, αλλά

ο αγώνας περιοριζόταν στην ατομική επί-

δειξη της σωματικής άσκησης, και τεχνι-

κής και πάντα σε συνδυασμό με

θρησκευτικές γιορτές.  

Αλλά συνάμα, εκείνη την εποχή η Μι-

νωϊκή Κρήτη, έγραφε τον πρώτο στην Ευ-

ρώπη πολιτισμό. Εκεί εύρισκε χώρο σε

ανάδυση και διακονία η μουσική, ο χορός,

η ζωγραφική, η κεραμική και  μικροτε-

χνουργία, οι λοιπές καλές τέχνες, αλλά

γενικότερα η καθολική φιλοσοφική και

διοργανωτική σκέψη  σε βραβευμένη

πρώτευση.

Διανύομε  το πρώτο μισό της δεύτερης χι-

λιετίας πριν από την γέννηση του Χρι-

στού.  Στη Μινωική Κρήτη η  άσκηση του

σώματος δίνει ευκαιρίες σε πολύπλοκα

και  δύσκολα αγωνίσματα. Πολλά από

αυτά δείχνουν να έχουν την επιρροή τους

από την Ανατολή και πιο συγκεκριμμένα

από την κοντινή Αίγυπτο. 

Το αποδεικνύουν οι κοινές  αρχαιολογι-

κές καταγραφές σε αγγεία  μελανόμορφα

και όχι μόνο, σε  καλλιτεχνικούς σφραγι-

δόλιθους και σχετικά  λείψανα.  

Για το αρχαίο κρητικό άθλημα,  αναφορά

γίνεται  στο “κυβίστημα”, στα “ταυροκα-

θάψια”, στην πυγμή, στην πάλη, και στο

μικτό αγώνισμα πάλης και πυγμής.  Φι-

γούρες έγχρωμες, διασωσμένες  σε τοι-

χογραφίες, δίνουν τη δική τους

επιβεβαίωση. 

Κατά το “Κυβίστημα”,  ο αθλητής  συνή-

θως άνδρας, ακροβατεί.  Πηδά  ανά-

στροφα  και περνά  με την πλάτη επάνω

από ορθωμένα  σπαθιά.   Το κορμί τού

αθλητή   εκτινάσσεται ανάποδα, με τα

πόδια επάνω,  ενώ  στηρίζεται  στα τεν-

τωμένα του μπράτσα.  Οι κοφτερές αιχ-

μές των σπαθιών, χωρίς να τον

τραυματίζουν, μόλις και χαϊδεύουν τη

ράχη του. Τελικά κάνοντας έναν ανάποδο

κύκλο,  τις προσπερνά και προσγειώνεται

ομαλά στο έδαφος.    

Ενίοτε το άθλημα γίνεται πιο δύσκολο και

επικίνδυνο, όταν δυναμικά συμμετέχει και

ένας δεύτερος αθλητής σε σύγχρονο

συνδυασμό της κίνησης  και η αδρεναλίνη

ανεβάζεται ψηλότερα στον θεατή. 

Η λεπτομέρεια του αθλήματος διαβάζεται

σε σφραγιδόλιθο που φυλάσσεται στο

Ashmolean  Μουσείο της Οξφόρδης….

Το άθλημα  των “Ταυροκαθαψίων”,  μπορεί

να πεί κανείς πως είναι ένα βήμα εξέλιξης

μετά το κυβίστημα.

Εδώ  το αγώνισμα   προαπαιτεί  την  εξοι-

κείωση  του αθλητή προς την συμπερι-

φορά του ταύρου.  

Ο Ταύρος είναι το ιερό ζώο του Μίνωα. Ο

Μίνωας σαν βασιλιάς  ταυτίζει και παρο-

μοιάζει την ισχύ του με τη μυική δύναμη

τα ταύρου,  και  ακόμη πιο συμβολικά   με

τον αδάμαστο αυταρχισμό του ταύρου

που   φέρνει  κοντά  στην επιβολή  της

Δωρικής “Πατριαρχίας” σε εξελικτική πο-

ρεία έναντι μιας θρησκευτικά  Μητριαρχι-

κής Κρήτης, θρησκευτικά Ιωνικής

καταβολής και προέλευσης.  

Το ζώο  τρέχει κατατρομαγμένο και ενίοτε

αφηνιασμένο. Ο αθλητής άνδρας ή γυ-

ναίκα, θαρραλέα το πλησιάζει από μπρο-

στά και όταν φτάνει πρόσωπο με

πρόσωπο, το αρπάζει από τα κέρατα. Το

ζώο αντιδρά, τινάζει  κεφάλι και  κέρατα

προς τα πάνω και πίσω  για να αποδιώξει

και να  απαλλαγεί από το εχθρικό αναπάν-

τεχο δράξιμο του αθλητή. Εκείνος,  δη-

λαδή ο αθλητής,  εκμεταλλεύεται τη

δύναμη και την ορμή που του δίνει το τί-

ναγμα της κεφαλής του ταύρου και κρα-

τώντας τα κέρατα γερά, εκτοξεύεται

διαγράφοντας  ένα ανάποδο κύκλο στον

αέρα και στέκεται ισορροπώντας όρθιος

στη ράχη του ζώου, ενώ  αυτό καθώς τα

έχει χαμένα, μανιασμένο εξακολουθεί να

τρέχει. Αυτό για μια στιγμή, γιατί ο αθλη-

τής γρήγορα αναπηδά, εγκαταλείπει τη

ράχη του ζώου και προσγειώνεται στα-

θερά στο έδαφος. Παράπλευρα, ένας

άλλος αθλητής, του  συμπαραστέκεται για

να τον  βοηθήσει στην προσγείωση. 

Μερικές φορές πάλι τα πράγματα δυσκο-

λεύονται, όταν ο αθλητής  επίτηδες ισορρο-

πεί ανάποδα με τα χέρια στην ράχη του

αγριεμένου ταύρου και  τα πόδια του ψηλά. 

Και η  τελική φάση της άσκησης πάλι

συμπληρώνεται με την αναπήδηση  και

σταθερή  προσγείωση  στο έδαφος. 

Αλλά η σωματική ακεραιότητα του

αθλητή ποτέ δεν ήταν εξασφαλισμένη.

Σε  τοιχογραφίες στη Μινωϊκή Κρήτη,

αλλά και στη Θήρα  βλέπομε  ακόμη τους

αθλητές να αγωνίζονται στο άθλημα της

“πυγμής”. Εδώ η εξάρτηση του αθλητή δη-

λώνει την από τότε προσεγμένη εξέλιξη

του αγωνίσματος. Νεαροί έφηβοι, και συγ-

κεκριμένα αγόρι και κορίτσι  που πυγμα-

χούν δείχνονται να φέρουν προστατευτικά

γάντια και ζωνάρια πλατιά για την προστα-

σία της κοιλιάς από τα δυνατά  χτυπήματα.

Σε κάποιο άλλο αγγείο παρατηρούμε τους

αθλητές να  φέρουν  στο πρόσωπο προ-

στατευτικές   παραγναθίδες.

Στον κατάλογο των αρχαίων αυτών Κρη-

τών αθλητών, αναφέρονται πολλά ονό-

ματα. 

Αλλά αυτά για την επόμενη  “Εβδόμη”. 

Κρήτες αρχαίοι αθλητές

γράφει ο γιάννης κορναράκις τη μάνθου
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Οι “επενδύσεις” φέρνουν
ανεργία!! 

Οι νέοι ιδιοκτήτες  του  Αστέρα Βουλιαγμένης έβα-

λαν λουκέτο για άγνωστο χρονικό διάστημα αφήνον-

τας σύξυλους τους εργαζόμενους, που τους

ανακοινώθηκε από διοικητικό προσωπικό. Πάνω από

χίλιοι εργαζόμενοι θα μπουν στη λίστα αναμονής του

ΟΑΕΔ...

Η απόλυτη ξεφτίλα...

Το πρωί οι δύο Οικολόγοι (τρομάρα τους) βουλευτές

στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δήλωναν ότι δεν θα ψηφίσουν

την ιδιωτικοποίηση του νερού και το μεσημέρι το ψή-

φισαν και με τα δύο χέρια. Η απόλυτη ξεφτίλα για

μια καρέκλα και ένα καλό μισθό...

Για ποια ελληνική κυβέρνηση

μιλάμε;

Το έχουμε γράψει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει ελ-

ληνική κυβέρνηση. Τελούμε υπό κατοχή και επο-

πτεία. Τρανό παράδειγμα το φιάσκο με τα κόκκινα

δάνεια. Βγήκε ο Υπουργός Οικονομίας και δήλωσε

ότι τώρα μπορεί ο δανειολήπτης να αγοράσει το δά-

νειό του όσο θα το αγόραζε και ένα ξένο funds.

Μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια τα οποία θα πουλιούν-

ται σε ξένα κέντρα (εκτός Ελλάδας) όσο όσο, ενώ ο

δανειολήπτης δεν μπορεί να το αγοράσει σ’ αυτή την

τιμή· του το κατάσχουν!

Δεν πέρασε μία ημέρα και με νέα δήλωση ο υπουρ-

γός μάς είπε ότι έγινε μεγάλη ...διαπραγμάτευση,

αλλά «οι δανειστές απέρριψαν το αίτημα, να μπο-

ρούν οι δανειολήπτες να αγοράζουν το δάνειό τους

στο ύψος των funds».

Για ποια ελληνική κυβέρνηση μιλάμε, όταν κάνει ο

Υπουργός αίτημα στις Βρυξέλλες για να κάνει τα αυ-

τονόητα!!

Και το λένε ότι “αιτούνται” και δεν κοκκινίζουν, δεν

βάζουν το κεφάλι στο χώμα, δεν αισχύνονται που

κατάντησαν την Ελλάδα τριτοκοσμική αποικία των

Βορειοευρωπαίων.

Δεσμεύτηκε ο Υπουργός!

Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε; Σε τι δευσμεύτηκε ο

Υπουργός; Οτι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Και

ποιος θα τον ρωτήσει; Οταν οι δανειστές - δυνάστες

μας, του κουνήσουν το δάχτυλο, θα κάνει όπισθεν

με ελαφρά πηδηματάκια λέγοντας προς τους υπό κα-

τοχή αποίκους στη χώρα τους Ελληνες, ότι πολύ θλί-

βεται, δεν θέλει να το πάρει πίσω, αλλά οι θεσμοί δεν

το επιτρέπουν... κλαίγοντας και με πολύ πόνο...

Θρασίμια...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Από τα αξιόπιστα επιστημονικά επιτεύγματα των γεω-

λόγων, των πυρηνικών φυσικών και των αρχαιοανθρω-

πολόγων, προκύπτει η ηλικία της παγωμένης και

ακατοίκητης Ευρώπης, τότε που οι αυτόχθονες Πελασ-

γοί κατοικούσαν το νότιο τμήμα της, και οι οποίοι ήταν

πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων!

Οι πελασγικές πόλεις έχτιζαν πετρόκτιστες Ακροπό-

λεις, που τις έλεγαν “Λάρισσες” και τον κτίστη “Λα-

έρτη”, γιατί η πέτρα ονομαζόταν “λα” και σήμερα τη

χρησιμοποιούμε σε σύνθετες λέξεις, όπως λατομείο και

όχι πετροτομείο, λαξευτής, λαός, λακωνία κ.ά. οι οποίες

αποδεικνύουν τη συνοχή και τη συνέχεια της γλώσσας

μας, που κάποιοι επιμένουν να τη λένε “νεκρή”

γλώσσα!!!

Η πανέμορφη Αθήνα είχε κτίσει την Ακρόπολή της

πάνω σε ένα βραχώδη λόφο ύψους σήμερα 10 μέτρων

από το έδαφος, και διέθετε είσοδο στη δυτική πλευρά,

ενώ η επίπεδη επιφάνειά της αποτελούσε την κατοικία

του εκάστοτε άρχοντα, στη θέση που κτίστηκε το Ερεχ-

θείο!

Ο Όμηρος αναφέρεται στον ιερό ναό της Παλλάδος

Αθηνάς στο Β 946-549 της Ιλιάδας.

Οι Αθηναίοι δείχνοντας την σεβασμό προς τη σοφή

Αθηνά, πήγαιναν πάρα πολλά δώρα την εποχή του Πει-

σίστρατου.

Το 465 π.Χ. ο μέγιστος των πολιτικών,  Περικλής, αφού

επισκεύασε την Ακρόπολη από τις περσικές καταστρο-

φές, έκτισε τον Παρθενώνα, τα προπύλαια και το ναό

της Αθηνάς ή της Απτέρου Νίκης.

Οι πρωτεργάτες, εμπνευστές και δημιουργοί του ομα-

δικού ελληνικού μεγαλείου ήταν ο Φειδίας, ο Μνησι-

κλής και ο Καλλικράτης!

Οι κατασκευές έγιναν από το αναλλοίωτο λευκό πεντε-

λικό μάρμαρο, το οποίο ακόμα και τα πουλιά από σεβα-

σμό δεν το λερώνουν!

Όταν τελείωσαν τα αθηναϊκά χρήματα, ο Περικλής με

δική του πρωτοβουλία, μετέφερε από την ιερή Δήλο, το

ταμείο της συμμαχίας της Δήλου, για να αποπερατωθεί

η Ακρόπολη, οπότε ταράχτηκαν οι καλές συμμαχικές

σχέσεις και δημιουργήθηκαν εντάσεις με τη χρήση βίας.

Ο λαμπρός και πλούσιος στολισμός της Ακρόπολης με

κίονες, αγάλματα, ανάγλυφα και χρυσοποίκιλτο διάκο-

σμο, με κορυφαίο το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθη-

νάς που ανήκε στα επτά θαύματα, προκάλεσε ρίγη

θαυμασμού αλλά και φθόνου. Η Ακρόπολη γνώρισε ατε-

λείωτες δόξες, τιμές, λαμπρές γιορτές, αλλά και ταπει-

νώσεις όχι μόνο από τους βαρβάρους κατακτητές, αλλά

και από Έλληνες δυστυχώς, όπως από τον επίγονο και

“διάδοχο” του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δημητρίου Πολιο-

κρητή, ο οποίος αφού αφαίρεσε τον χρυσοποίκιλτο διά-

κοσμο, με το δικαιολογητικό να κόψει χρήματα,

μετέτρεψε τον ιερό Παρθενώνα σε ...οίκο ανοχής, προς

δική του τέρψη! 

Οι κατακτητές της Ρώμης και του Βυζαντίου, διέπραξαν

καταστροφές, κλοπές και αλλαγές, ώστε να εξαφανί-

σουν κάθε ελληνικό στοιχείο.

Η δυναστεία του Ντε Λα Ρος, κατά την Φραγκοκρατία

που καταγόταν από την Βουργουνδία, μετέτρεψε σε μό-

νιμη κατοικία της την Ακρόπολη, έκανε καθολική εκκλη-

σία τον Παρθενώνα και έκτισε ένα τερατούργημα που

έμοιαζε με πύργο, πλάτους 8 μέτρων και ύψους 25 μέ-

τρων για να το χρησιμοποιεί σαν παρατηρητήριο και σαν

Φρυκτωρία*!

Το 1388 - 1458 στο Δουκάτο της Αθήνας βασίλευσε η

οικογένεια Ατσαγιόλι από την Φλωρεντία, η οποία χρη-

σιμοποίησε κι αυτή την Ακρόπολη ως κατοικία της!

Κατά την οθωμανική κατοχή ο Παρθενώνας έγινε τζαμί

και η Ακρόπολη μπαρουταποθήκη και όταν έπεσε ένας

κεραυνός το 1645, οι ζημιές ήταν ανυπολόγιστες! Με-

γάλες όμως ήταν και οι ζημιές όταν έπεσε στην απο-

θήκη πυρομαχικών μια βόμβα του Μοροζίνι!

Την περίοδο της επανάστασης του 1821, η ακρόπολη

υπέστη τα πάνδεινα από Οθωμανούς αλλά και από Έλ-

ληνες! Ο φράγκικος πύργος που τον έλεγαν Κουλά ή

Γουλά (από την τουρκική λέξη κουλέ που σημαίνει πύρ-

γος), μετατράπηκε σε φυλακή και τόπο βασανισμού και

εκτελέσεων. Εκεί γράφτηκε μια  μαύρη σελίδα της ελ-

ληνικής ιστορίας, όταν το

πρωτοπαλλίκαρο του

ήρωα Οδυσσέα Ανδρού-

τσου,  Γιάννης Γκούρας,

με την προτροπή του Μακρυγιάννη και του Κωλέτη, βα-

σάνισε μέχρι θανάτου τον ήρωα και πέταξε το πτώμα

του από τον ιερό βράχο!

Λίγο πριν το 1821 ο Άγγλος πρεσβευτής της Κων/πολης

Έλγιν, έσπασε και ακρωτηρίασε 253 αγάλματα και μια

Καρυάτιδα και τα έβαλε μέσα σε 200 κιβώτια, καθώς και

τα ανάγλυφα αριστουργήματα του Παρθενώνα, με τη

βοήθεια 200 ανδρών, και για να μετατρέψει την κατα-

στροφή, κλοπή, αρχαιοκαπηλία και απάτη, σε αγοραπω-

λησία έδωσε 35.000 λίρες στους Οθωμανούς και ένα

ρολόι στους Έλληνες που το έβαλαν στην αρχαία

αγορά!

Σήμερα ο ελληνικός θησαυρός, παρέχει πλούτο στους

“πολιτισμένους Ευρωπαίους”, που με ήσυχη τη συνεί-

δησή τους τα “φιλοξενούν” στα δικά τους Μουσεα, που

είναι άδεια από πολιτισμό και ηθικές αρχές, όπως κι οι

ίδιοι!

Το 1834 άρχισε η αποκατάσταση του αρχαίου χώρου,

που σήμερα προσπαθεί να διασωθεί από τη μόλυνση της

ατμόσφαιρας και του χρόνου, με συνεχείς αναστηλώ-

σεις και επιστημονικές μεθόδους, ενώ δίπλα του ανε-

γέρθη ως κακόγουστο και αταίριαστο τετραγωνικό

κατασκεύασμα που το χρησιμοποιούν σαν Μουσείο, πε-

ριμένοντας την επιστροφή των κλοπιμαίων.

Χιλίαδες τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο συρρέουν για να

γνωρίσουν το σύμβολο του ελληνικού μεγαλείου, κάτι

που πρέπει να κάνει κάθε Έλληνας, προσκυνώντας τον

ιερό βράχο της Αθηναϊκής Ακρόπολης!!!

* φρυκτωρία: ήταν ένα σύστημα συνεννόησης στην αρχαία Ελ-

λάδα με πυρσούς που μεταβιβάζονταν από περιοχή σε περιοχή.

Κτίζονταν δε σε υψώματα.

Η αθηναϊκή Ακρόπολη του χθες και του σήμερα
Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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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 . . . Οξυνση της αντιπαράθεσης

στη Συρία με πρόσχημα 

το Χαλέπι

Επιδεινώνεται η ενδοϊμπεριαλιστική κόντρα ΗΠΑ και

χωρών της ΕΕ με τη Ρωσία με αφορμή τη σύγκρουση

συμφερόντων τους στη Συρία. Ο Γάλλος υπουργός Εξω-

τερικών, Ζαν Μαρκ Ερό, ανακοίνωσε πως προωθεί προς

ψήφιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο από-

φασης για την επίτευξη «εκεχειρίας» στο Χαλέπι της Συ-

ρίας, με την επισήμανση πως όποια χώρα αντιτίθεται σε

αυτό θα μπορεί να θεωρηθεί συνεργός σε εγκλήματα πο-

λέμου.

Ο Ερό, μιλώντας στη Βουλή, υποστήριξε ότι η Συρία εξα-

πολύει «ολοκληρωτικό πόλεμο σε βάρος αμάχων» και ότι

το Παρίσι (που παίζει ήδη ενεργό ρόλο στις ιμπεριαλιστι-

κές επιδρομές στη Συρία και με αεροπορικές δυνάμεις

και με κομάντος) τάχα «δεν μπορεί να κάτσει με σταυ-
ρωμένα χέρια και να παρακολουθεί».
Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε πως

ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Τζον Κέρι, σκέφτε-

ται να σταματήσει κάθε συνεργασία με τη Ρωσία στο

θέμα της Συρίας και να «παγώσει» τη διμερή συνεργασία

αλλά και κάθε σχετική επαφή... Μετέφερε τη «βαθιά ανη-

συχία» του Κέρι για το βομβαρδισμό νοσοκομείων, για-

τρών και περιοχών αμάχων, προσθέτοντας πως ο

Αμερικανός υπουργός επικοινώνησε χτες τηλεφωνικά με

τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, και του είπε

πως οι ΗΠΑ θεωρούν πλέον τη Ρωσία «υπεύθυνη για τη

χρήση εμπρηστικών και άλλων βομβών σε βάρος κατοι-

κημένων περιοχών» του Ανατολικού Χαλεπιού, που τελεί

υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών και τζιχαντιστών. Ζή-

τησε να σταματήσουν «αμέσως» οι βομβαρδισμοί συρια-

κών και ρωσικών αεροσκαφών.

Από το «χορό» των καταγγελτικών δηλώσεων για το Χα-

λέπι δεν έλειψαν εκείνες του γ.γ. του ΟΗΕ, Μπαν Κι

Μουν, και του Πάπα Φραγκίσκου.

Στην Αγκυρα συνέχισαν τις συναντήσεις με Τούρκους

αξιωματούχους για συντονισμό τάχα των επιχειρήσεων

«κατά του "Ισλαμικού Κράτους"», ο Αμερικανός υφυ-

πουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, ο αναπληρωτής

ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ομπάμα στο συνα-

σπισμό κατά του «Ισλαμικού Κράτους», Μπρετ Μακ

Γκαρκ, και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για θέ-

ματα Ευρασίας, Τζόναθαν Κοέν.

ΑΛΓΕΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
Παζάρια για περιορισμό 

της παραγωγής πετρελαίου

Σκληρά παζάρια με στόχο την επίτευξη μίας ενδεχόμε-

νης συμφωνίας ανάμεσα σε χώρες - μέλη και μη μέλη του

ΟΠΕΚ (Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών), με

στόχο το «πάγωμα» της πετρελαϊκής παραγωγής, ώστε

να αυξηθούν οι χαμηλές διεθνείς τιμές, εξελίσσονται

στο περιθώριο του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ που

ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Αλγε-

ρίας.

Εως πρότινος, η Σαουδική Αραβία επέμεινε ότι θα μει-

ώσει τη δική της πετρελαϊκή παραγωγή μόνο εφόσον κά-

νουν το ίδιο και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, είτε

ανήκουν στον ΟΠΕΚ (όπως το Ιράν) είτε όχι (όπως η

Ρωσία). Το Ιράν, ωστόσο, αντιστέκεται σ’ αυτά τα σχέδια,

δεδομένων των μεγάλων απωλειών που είχε τα τελευ-

ταία χρόνια, εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων που του

είχαν επιβληθεί.

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Aριθ. Πρωτ. : 38012                                     

ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ''ΕΒΔΟΜΗ''

ΘΕΜΑ:  Ο Δήμος ΔΕΝ λειτουργεί καθ’

υπέρβαση του Νόμου

Με αφορμή τις επιστολές – καταγγε-

λίες της οδοντιάτρου κυρίας Καλλιό-

πης Βαφειάδου, σχετικά με πρόστιμα

για επαγγελματικές πινακίδες, στα δι-

οικητικά όρια του Δήμου μας, τις

οποίες δημοσίευσε η εφημερίδα

ΕΒΔΟΜΗ στα φύλλα με αριθμούς

937/4-06-2016 και 948/3-09-2016, επι-

θυμούμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Ο πρώην Δήμος Βούλας και εν συνε-

χεία ο νυν Δήμος Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης, ενεργώντας μέσω των

θεσμικών του οργάνων και πάντα σύμ-

φωνα με τους νόμους του κράτους, οι

οποίοι ορίζουν το νόμιμο και το παρά-

νομο, στο πλαίσιο της αποτελεσματι-

κότερης εφαρμογής τους στην τοπική

πραγματικότητα, ενέκριναν  τις  κανο-

νιστικές διατάξεις που καθορίζουν τον

τρόπο διενέργειας της διαφήμισης με

τίτλο ''ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ''.  

Η ψήφιση του κανονισμού έχει ως

στόχο τη διενέργεια υπαίθριας διαφή-

μισης και την τοποθέτηση πινακίδων

στους χώρους όπου δραστηριοποιούν-

ται οι επιχειρήσεις, με συγκεκριμένο

τρόπο, ο οποίος είναι ενιαίος και

ισχύει για όλους. Η τήρηση της νομι-

μότητας άπτεται στις αρμοδιότητες

των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες

συνεργάζονται για την εφαρμογή του

Νόμου και των κανονιστικών αποφά-

σεων του Δημοτικού Συμβουλίου και οι

διοικητικές τους πράξεις ανατρέπον-

ται μόνο με δικαστικές αποφάσεις. 

Το περιεχόμενο της καταγγελίας

αφορά την επιβολή προστίμων κατά τα

έτη 2009, 2010 και 2011, τα οποία επι-

βλήθηκαν ύστερα από σχετικές εκθέ-

σεις αυτοψίας της Δημοτικής

Αστυνομίας, οι οποίες βεβαίωσαν τις

παραβάσεις και ως εκ τούτου τα σχε-

τικά πρόστιμα, νόμιμα επεβλήθησαν

από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία

του Δήμου. Δεδομένου ότι, η καταγ-

γέλλουσα απομάκρυνε  τις εν λόγω πι-

νακίδες, μετά τις σχετικές αυτοψίες,

το Δημοτικό Συμβούλιο της επέβαλε

το χαμηλότερο προβλεπόμενο πρό-

στιμο χωρίς να έχει δικαίωμα τη μη

επιβολή των προστίμων. Η μη επιβολή

από το Δημοτικό Συμβούλιο των προ-

βλεπομένων από το νόμο προστίμων,

εφόσον έχει διαπιστωθεί από τα αρμό-

δια όργανα του Δήμου η τέλεση της

παράβασης ή των παραβάσεων, θα συ-

νιστούσε παράβαση καθήκοντος των

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η σχετική αλληλογραφία των υπηρε-

σιών του Δήμου με την καταγγέλουσα

(ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από

τα έγγραφα με αρ. πρωτ. 18329/18-9-

2009, 5442/17-3-2009, 5441/17-3-

2009, 5440/17-3-2009,

21707/3-11-2010, 23723/30-11-2010,

54203/15-10-2012, 10265/11-3-2016,

18673/13-5-2016), μαρτυρεί ότι η ενη-

μέρωση της ήταν πλήρης, ενώ η ίδια

συνεχώς προσπαθεί να επιβάλλει δι-

κούς της κανόνες και συνεχίζει να επι-

μένει να διαγραφούν τα πρόστιμα που

της επιβλήθηκαν από το Δημοτικό

Συμβούλιο,  παρότι έχει ενημερωθεί

εγγράφως ότι αυτό δεν είναι δυνατόν,

διότι σύμφωνα με το άρθρο 174ΔΚΚ

(Ν.3463/2006 ΔΚΚ), τα οποιαδήποτε

χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται

ολόκληρα ή εν μέρει μόνο σε συγκε-

κριμένες περιπτώσεις, στις οποίες

όμως δεν εμπίπτει η περίπτωση της

κυρίας Βαφειάδου.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε

ότι, κατά το παρελθόν, για το έτος

2008, η κυρία Βαφειάδου άσκησε προ-

σφυγή κατά των επιβαλλόμενων προ-

στίμων στα αρμόδια διοικητικά

δικαστήρια, για μη επιτρεπόμενες εν-

δεικτικές πινακίδες, ενώ για τα έτη

2009, 2010 και 2011 μετά τις σχετικές

πράξεις χρέωσης δεν άσκησε τα έν-

δικα μέσα που προβλέπονται στην κεί-

μενη νομοθεσία αν και είχε

ενημερωθεί εγγράφως γι' αυτά. 

Καταφεύγει λοιπόν στη δημιουργία

εντυπώσεων με τις επιστολές που δη-

μοσιεύθηκαν στην εφημερίδα σας και

ενδεχομένως, στην άσκηση πίεσης για

ικανοποίηση του αιτήματός της για τη

διαγραφή των προστίμων, με ενέρ-

γειες  που πιθανόν να υποκρύπτουν

εμπάθεια προς τη Δημοτική Αρχή.

Η Δημοτική Αρχή, πάντα στο πλαίσιο

του νόμου, λειτουργεί με γνώμονα την

ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και

την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-

τας.  Για το λόγο αυτό, όλες οι κανο-

νιστικές αποφάσεις του Δήμου δεν

λειτουργούν κατ’ υπέρβαση του νόμου

αλλά διαμορφώνουν τις κατάλληλες

συνθήκες για την ουσιαστική ενσωμά-

τωσή της κείμενης νομοθεσίας στην

τοπική οικονομία. Πρέπει να τονί-

σουμε ότι κάθε επιχείρηση αντιμετω-

πίζεται από το Δήμο με τον ίδιο τρόπο,

με βάση τον ισχύοντα κανονισμό και

πάντα με αμφίδρομη επικοινωνία με

τις  υπηρεσίες του Δήμου για κάθε

πρόβλημα. 

Για τους λόγους αυτούς, αδυνατούμε

να κατανοήσουμε την δήλωση της κυ-

ρίας  Βαφειάδου ότι δέχτηκε πολλά

τηλεφωνήματα από άλλους επιχειρη-

ματίες που είχαν λάβει πρόστιμα από

το Δήμο για δικές τους πινακίδες. 

Με ποιά αρμοδιότητα δέχτηκε αυτά τα

τηλεφωνήματα η κυρία Βαφειάδου; 

Έχει οριστεί εκπρόσωπός τους; 

Σχετικά με  την αόριστη καταγγελία

της ότι υπάρχουν πινακίδες στο Δήμο,

στις οποίες δεν έχει επιβληθεί πρό-

στιμο, θα ήταν χρήσιμο να κατονομά-

σει εγγράφως τις πινακίδες αυτές

ώστε οι υπηρεσίες να ενεργήσουν

αμέσως για να μην θεωρεί ότι τυγχά-

νουν διαφορετικής μεταχείρισης. 

Τέλος, επισημαίνουμε, ότι το άρθρο 4,

παρ. 3 του ν. 2690/99 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙ-

ΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ), αναφέρει ότι

το δικαίωμα αναφοράς στις δημόσιες

υπηρεσίες πρέπει να μην ασκείται

κατά τρόπο καταχρηστικό και ακατά-

ληπτο και να μην διαταράσσει την εύ-

ρυθμη λειτουργία αυτών,

καταλήγοντας σε τροχοπέδη άσκησης

των αρμοδιοτήτων τους. Η επιμονή

της κυρίας  Βαφειάδου να επιβάλλει

τις απόψεις της στο Δήμο, με τρόπο

ιδιαίτερα πιεστικό και με συνεχή κατά-

θεση εγγράφων πανομοιότυπου περιε-

χομένου αποτελεί περίπτωση

κατάχρησης δικαιώματος, σύμφωνα

με τον παραπάνω νόμο και μας αναγ-

κάζει να προβούμε στην ενεργοποί-

ηση του, με την οριστική

αρχειοθέτηση των σχετικών εγγρά-

φων από την υπηρεσία.   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΓΑΡΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμος 3B ΔΕΝ λειτουργεί καθ’ υπέρβαση του Νόμου
Σε ανοιχτή επιστολή της Π. Βαφειάδου, που δημοσιεύθηκε στην εφη-

μερίδα μας, απαντά ο Δήμος 3Β, σχετικά με πρόστιμα που έχουν επι-

βληθεί στην Π. Βαφειάδη, για πινακίδες προβολής της επιχείρησής της.

Η υπηρεσία του Δήμου απαντά γιατί δεν μπορεί να διαγράψει τα πρό-

στιμα, αλλά δεν απαντά στις διαφορετικές μετρήσεις της ίδιας πινακί-

δας, που διατείνεται η Π. Βαφειάδου ότι της έχουν γίνει και επομένως

και διαφορετικές χρεώσεις.

Το δημοσιεύουμε



12 ΣΕΛΙΔΑ - 1 Oκτωβρίου 2016                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3Β

Με μεγάλη πλειοψηφία έγινε αποδεκτή η παραχώ-

ρηση  χρησης και εκμετάλλευσης, από την Εταιρεία

Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ),  παραλιακών τμημάτων

και αιγιαλών στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, στη δημοτική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 26 Σε-

πτεμβρίου 2016.

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε την

κυβέρνηση «για την αποφασιστικότητα και αποτε-

λεσματικότητα που επέδειξε σε ανταπόκριση και

αφουγκραζόμενη τα δίκαια αιτήματα του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.  Ευχαρίστησε επίσης

την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου και τον

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Πέτρο Φι-

λίππου για τη συμβολή τους στη διεκδίκηση και την

ευτυχή κατάληξη του θέματος, τις διοικήσεις της

ΕΤΑΔ και του ΤΑΙΠΕΔ και τέλος το σύνολο των

υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της ΕΤΑΔ

οι οποίοι εργάστηκαν ακατάπαυστα επί δεκαοχτώ

μήνες για τη σημερινή ευτυχή κατάληξη».

Στη συνέχεια παρουσίασε τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις της παραχώρησης, τις υποχρεώσεις που

αναλαμβάνει ο Δήμος και το τίμημα που αντιστοιχεί

σ’ αυτές.

Η απόφαση της ΕΤΑΔ (499/27.7.2016) σημειώνεται

ότι είναι παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης

παραλιακών εκτάσεων και αιγιαλών, με σκοπό τη

συντήρησή τους καθώς και την ανάπλαση σε ενιαία

μορφή, αξιοποίηση και εν γένει αναβάθμιση του πα-

ραλιακού μετώπου. Οι χρήσεις που θα αναπτυχθούν

θα είναι ήπιες και στο πνεύμα της εξυπηρέτηση των

πολιτών. Ειδικά, τα τμήματα αιγιαλού θα χρησιμο-

ποιηθούν από το Δήμο σύμφωνα με την εκάστοτε

ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παραχώρηση

της απλής χρήσης αιγιαλού, χωρίς να παραβιάζεται

ο προορισμός τους ως κοινοχρήστων παραγμάτων

και χωρίς να επέρχεται αλλοίωση στη γεωμορφο-

λογία και τα βιοτικά στοιχεία του αιγιαλού.

Τα τμήματα που παραχωρούνται είναι:

1. Κάμπινγκ Βούλας, εμβαδού 61.712 τ. μέτρα.

2. Εκταση από το τέλος της Α’ πλαζ μέχρι και το

Δημαρχείο της Βούλας εμβαδού 83.167, [η  Α’

πλαζ μένει εκτός παραχώρησης καθώς και τα επί-

δικα τμήματα που διεκδικεί η ΜΕΕΚΒ (Μετοχική

Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας)].

Μέσα στην παραχώρηση είναι και ο ΝΑΟΒ.

3. Β’ πλαζ Βούλας, εμβαδού 75.600 τ.μ. περίπου

4. Τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Βουλιαγ-

μένη εμβαδού 42.129 (δεξιά από την πλαζ μέχρι το

ΝΟΒ και αριστερά της πλαζ μέχρι τη Λίμνη. Η πλαζ

δεν παραχωρείται). Εκτός παραχώρησης μένει και

όλο το Καβούρι!

5. Εκταση στη Βάρκιζα δυτικά από την πλαζ, εμ-

βαδού 21.654τ.μ. 

6. Εκταση στη Βάρκιζα ανατολικά της πλαζ, εμβα-

δού 182.000 τμ. Είναι μέσα και ο Ναυτικός Ομιλος.

Οπως σημειώνεται στην απόφαση της ΕΤΑΔ και

ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος οι όροι

της συμφωνίας είναι:

― Η παραχώρηση συμφωνείται για 15 έτη, με δυ-

νατότητα παράτασης άλλα 5, και εφόσον ο Δήμος

είναι απολύτως συνεπής, δυνατότητα παράτασης

για άλλα 5 έτη, (πέραν των 20).  

― Θα υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση για κάθε ακί-

νητο. Από τη σύναψη της συμφωνίας και της υπογρα-

φής του Πρωτοκόλλου καταργείται οποιαδήποτε

προηγούμενη συμφωνία μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου.

― Απαγορεύεται η ολική μεταβίβαση των δικαιω-

μάτων εκμετάλλευσης του ακινήτου. Ο Δήμος δύ-

ναται να υπομισθώνει τμήματα του ακινήτου σε τρί-

τους, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑΔ.

― Το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει ο Δήμος

στην ΕΤΑΔ ανέρχεται σε ποσοστό 20,75% επί των

πάσης φύσεως ακθαρίστων εσόδων που θα εισπρά-

ξει ο Δήμος ή αμιγής επιχείρησή του. Ο Δήμος υπο-

χρεούται έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους να

υποβάλλει στην ΕΤΑΔ όλα τα στοιχεία από τα

οποία θα προκύπτει το σύνολο των ακαθαρίστων

εσόδων του.

― Στο ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα

που θα καταβάλει ο Δήμος το αργότερο μέχρι την

31/7 κάθε έτους θα ανέρχεται, ανά ακίνητο, στα

εξής ποσά: 

1. Κάμπινγκ Βούλας, υποχρέωση του Δήμου προς

την ΕΤΑΔ 45.000 ετησίως.

2. Εκταση από το τέλος της Α’ πλαζ μέχρι και το

Δημαρχείο Βούλας υποχρέωση Δήμου 79.000 €

3. Β’ πλαζ Βούλας, υποχρέωση  90.000 €

4. Τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Βουλιαγ-

μένη 25.000 €  

5. Εκταση στη Βάρκιζα, δυτικά από την πλαζ,

5.000€

6. Εκταση στη Βάρκιζα, ανατολικά της πλαζ,

51.500€

Η υποχρέωση ανταλλάγματος ως ποσοστού επί

των εσόδων του Δήμου, θα προκύψει από την πραγ-

ματοποίηση εσόδων από την εκμετάλλευση των

παραχωρούμενων ακινήτων.

Ως αντάλλαγμα θεωρούνται και οι δαπάνες που θα

καταβάλει ο Δήμος για τα μελλοντικά έργα ανά-

πλασης και αναβάθμισης καθώς και οι δαπάνες φύ-

λαξης και επίβλεψης των ακινήτων. Οι

δραστηριότητες μπορεί να αναπτύσσονται από το

Δήμο είτε με δική του εκμετάλλευση είτε μέσω

υπομίσθωσης.

Ο Δήμος πρέπει να συντάξει με δικά του έξοδα οι-

κονομοτεχνική μελέτη και σχέδιο (master plan) των

προτεινόμενων διαμορφώσεων.

Η παράδοση της χρήσης των ακινήτων θα γίνει με

υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής

μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου.

Ο Δήμος από την ημέρα που θα παραλάβει τα ακί-

νητα βαρύνεται με όλα τα έξοδα λειτουργίας, συν-

τήρησης, φύλαξης, ασφάλισης και λοιπά έξοδα

χρήσης και εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων

χώρων.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην διημερίδα που είχε

οργανωθεί (10.12.14) με τίτλο “Οι παραλίες στους

Δήμους” σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττι-

κής. Μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Περιφέ-

ρεια και την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου καθώς

και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρο Φι-

λίππου που παρευρισκόταν στο πάνελ, δίπλα από

Mε μίσθωμα και προϋποθέσεις η παραχώρηση
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παραλιών και ακτών στους Δήμους

το δήμαρχο, τονίζοντας ότι «η συνέργεια και η συ-

νεργασία με την Περιφέρεια Αττικής είναι έξω και

πέρα από μικρές και μεγάλες επιδιώξεις  και ελπί-

ζουμε να έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στην Τ.Α.».

Είχε προσκαλέσει στη συνεδρίαση και κυβερνητικά

στελέχη που ασχολήθηκαν με την διαπραγμά-

τευση, όπως Φλαμπουράρης,  Μπαλάφας, Τερζάκης

(ΕΤΑΔ) και ο πρόεδρος της ΕΤΑΔ Πιτσιόρλας, αλλά

δεν παρευρέθηκαν λόγω κωλύμματος.

Ο Υπ. Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρης απέστειλε

επιστολή την οποία ανάγνωσε ο δήμαρχος. «Ενα

αίτημα της Τ.Α. αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου

έγινε πράξη, εξασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση

στις ακτές», γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή.

Εμείς δεν θέλουμε 
να βγάλουμε χρήματα

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος τόνισε κατ’ επανάλη-

ψιν (και το κρατάμε) ότι «εμείς δεν θέλουμε να βγά-
λουμε χρήματα. Θέλουμε τη διαχείριση. Να
γνωρίζουμε αυτά που συμβαίνουν στην παραλία
μας».

Ανέφερε σε κάθε τμήμα που παραχωρείται τί μπορεί

να αναπτυχθεί, όπως:

Στο πρώην Κάμπινγκ δεν θα μπει ούτε ένα τετραγωνικό

δόμησης παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα κλειστού κο-

λυμβητηρίου ή θερινού κινηματογράφου, ενοικιαζόμε-

νες ομπρέλες, αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα έσοδα από

αυτά θα καλύπτουν το μίσθωμα στην ΕΤΑΔ.

Στις υποχρεώσεις του Δήμου κατ’ απαίτηση της ΕΤΑΔ

είναι «να απομακρύνει τους αυθαίρετους χρήστες
των εγκαταστάσεων. Επίσης να φροντίσει ώστε οι
λουόμενοι να μην εισέρχονται ανεξέλεγκτα στη γει-
τονική οργανωμένη ακτή Α’ Βούλας»!!!
(σ.σ. ανέφικτη υποχρεώση· θα σηκώσει ...τείχη; θα

φέρει τα ΜΑΤ;)!!!

Στην ελεύθερη παραλία από το τέλος της Α’ πλαζ

μέχρι και το Δημαρχείο της Βούλας, όπου ήδη λει-

τουργεί το καφέ Νότος και ο ΝΑΟΒ και τα μισθώματά

τους καλύπτουν ήδη την υποχρέωση καταβολής στην

ΕΤΑΔ (79.000 €).

Στη Β’ πλαζ Βούλας θα αναπτυχθούν 2 αναψυκτήρια,

ένα εστιατόριο και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στην Ακτή της Βουλιαγμένης υπάρχει εμπορική δρα-

στηριότητα από την οποία προκύπτουν έσοδα.

Στη Βάρκιζα (δυτική παραλία) έχουν απλωθεί τραπε-

ζοκαθίσματα από εμπορικές δραστηριότητες χωρίς

να πληρώνουν. Με πολυνομία που δεν ξέρει ποιος και

πού έχει αρμοδιότητα, χωρίς να μπορεί ο Δήμος να

εισπράξει.

Στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας προβλέπει 3

αναψυκτήρια, ένα εστιατόριο, ομπρέλες και ξαπλώ-

στρες, αθλητικούς χώρους, παιχνίδια και πάρκινγκ.

Είναι ένα στοίχημα για την Τ.Α.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, επεσήμανε

ότι «ίσως είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που
οι Δήμοι δεν έχουν το φυσικό τους χώρο, τις ακτές.
Είτε λιμενικό ταμείο ήταν αυτό, είτε ΕΟΤ, είτε Κτη-
ματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ήταν ένα τεράστιο

φρένο στο να μπορούμε να έχουμε τις παραλίες. Αν-
τίθετα στην κοινή γνώμη, όλος ο κόσμος ήξερε και πί-
στευε ότι οι παραλίες ανήκουν στους Δήμους».
[...] «Είναι ένα στοίχημα για την Τ.Α.  Θα πετύχει το
πείραμα, θα πετύχει η απόδοση των ακτών στους Δή-
μους. Είμαστε στο επίκεντρο να αποδείξουμε όλα
αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια», τόνισε και επεσή-

μανε:  «Πρέπει να είναι τέτοιες οι επενδύσεις που να
μπορεί όλος αυτός ο κόσμος που δεν πάει διακοπές
λόγω κρίσης να τις επισκέπτεται και να είναι οι πελά-
τες μας... Να αλλάξουμε το παραλιακό μέτωπο από
το Φάληρο και κάτω. Να κάνουμε μια ριβιέρα για το
λαό»!
Σημείωσε δε ότι: «Πολιτικά με χαλάει λίγο το 20%
αλλά δεν πειράζει. Εχει και το κράτος ανάγκες».

(σ.σ. γιατί τελικά θα το πληρώσει ο λαός, που δεν

μπορεί να πάει διακοπές;!)

Δικαιωνόμαστε για το στόχο 

που είχαμε βάλει

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος

Πανάς, αισθάνεται δικαιωμένος για την παραλιακή

ζώνη, γιατί όπως είπε είχε

προχωρήσει σε σχεδιασμό της

παραλίας και έκανε αγώνα για

να την πάρει.

Συγκεκριμένα είπε: «Καλωσο-
ρίζω τον φίλο Πέτρο Φιλίππου
και τον ευχαριστώ. Να ευχαρι-
στήσω την κυβέρνηση για
άλλη μια φορά. Μετά τον
Αστέρα που σώσαμε την πε-
ριοχή με την παρέμβασή μας,

τώρα το Παράκτιο μέτωπο. Τα βήματα είναι πολύ θε-
τικά.
Και ένα μπράβο στο δήμαρχο που κατάφερε να πετύ-
χει το στόχο που κι εμείς είχαμε βάλει. Κι εμείς και
οι προηγούμενοι δήμαρχοι, ο Αναστασίου και ο Κα-
πετανέας.
Παντού βλέπαμε μία εμπορευματοποίηση και μία κα-
ταστροφή. Είχαμε κάνει ένα μάστερ πλαν από τον
Πειραιά μέχρι το Σούνιο συνδέοντας τις αρχαιότητες
με πεζοπορικά μονοπάτια, ποδήλατο κ.ά. 
Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συμ-
φωνήσει ομόφωνα».

«Να δούμε με λίγη φειδώ την παραχώρηση. Ηταν συλ-

λογικό αίτημα να δοθούν οι παρα-

λίες στους Δήμους. Τώρα πρέπει

να δείξουμε ότι δεν υποκύπτουμε

στα συμφέροντα και σε όλους αυ-

τούς που λυμαίνονται τις παρα-

λίες τόσα χρόνια», δήλωσε ο

επικεφαλής των “Ελεύθερων Πο-

λιτών”, Δ. Δαβάκης. 

Συνέχεια στη σελ. 16
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«Μέμνημαι καί Κυνικῆς τινoς, Ἱππαρχία δέ ἐκαλεῖτο, ἡ
Μαρωνῖτις, ἡ Κράτητος γυνή, ἐφ᾽ᾗ καί τά κυνογάμια ἐν
τῇ Ποικίλῃ ἐτέλεσεν».
(Κλήμης o Aλεξανδρεύς 150 - 211/216, “Στρωματείς”, βιβλίο 4ο, κεφ.

19, 122).

(= αναφέρω / μνημονεύω και κάποια κυνική φιλόσοφο,

ονομαζόταν Ιππαρχία, η Μαρωνίτις, η γυναίκα του Κράτη,

προς τιμήν της - για χάρη της - αυτός τέλεσε τα κυνογά-

μια στην Ποικίλη Στοά των Αθηνών (Αγορά).

«Σύνηθες γάρ παρά τοῖς ἀρχαίοις τό τάς ἐλευθέρας γυ-
ναῖκας εἰς τά τῶν ἀνδρῶν εἰσιέναι συμπόσια· μαρτυρία
δέ τούτων ἡ τε παρά τοῖς Φαίαξιν Ἀρήτη συνευωχουμένη
ἥ τε τοῖς τοσούτοις κεκληµένοις εἰς τόν γάµον
δαιτυµόσι καί νέοις ἐπελθοῦσι ξένοις τοῖς περί
τόν Τηλέµαχον συνεστιωµένη Ἑλένη».
(Πορφύριος ο Τύριος, 233-301/304, “Ομηρικά Ζητήματα”, βιβλίο 1,

332, 15)

(= είναι σύνηθες φαινόμενο - κι όχι εξαίρεση - στους Αρ-

χαίους χρόνους να παρευρίσκονται στα συμπόσια των αν-

δρών οι ελεύθερες - όχι δούλες - γυναίκες· και απόδειξη

γι’ αυτά είναι και η Αρήτη η οποία συμποσιαζόταν - συμ-

μετείχε στα συμπόσια - μαζί με τους Φαίακες και η Ελένη

η οποία συνέπινε/ξεφάντωνε με τόσους πολλούς καλε-

σμένους συνδαιτυμόνες στο γάμο και με νέους που προ-

σήρχοντο/πλησίαζαν ως ξένοι - φιλοξενούμενοι - γύρω

από τον Τηλέμαχον).

«ἐκαλεῖτο δέ (Κράτης) καί Θυρεπανοίκτης διά τό
εἰς πᾶσαν εἰσιέναι οἰκίαν καί νουθετεῖν».
(= τον ονόµαζαν (τον Κράτη) Θυρανοίχτη, γιατί είχε
τη συνήθεια να µπαίνει σε κάθε σπίτι και να νουθε-
τεί / διδάσκει).

«ταῦτ᾽ἔχω ὅσσ᾽ἔµαθον καί ἐφρόντισα καί µετά
Μουσῶν σέµν᾽ἐδάην· τά δέ πολλά καί ὄλβια
τῦφος ἔµαρψεν».
(= εκείνα κατέχω που έμαθα και συλλογίστηκα, τα ευγενή

μαθήματα που διδάχτηκα από τις Μούσες, γιατί τα πολλά

πλούτη που συσσωρεύουν γίνονται βορά - τροφή - της μα-

ταιοδοξίας / αλαζονείας).

«καί ὅτι ἐκ φιλοσοφίας αὐτῷ περιγένοιτο θέρ-
µων τε χοῖνιξ καί τό µηδενός µέλειν».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 86)

(Έλεγε ο Κράτης: και ότι το κέρδος του από τη φιλοσοφία

είναι ένα κιλό λούπινα και το να μη σκοτίζεται για τίποτα)

«ἔλεγε δέ µέχρι τούτου δεῖν φιλοσοφεῖν, µέχρι ἄν
δόξωσιν οἱ στρατηγοί εἶναι ὀνηλάται. ἐρήµους
ἔλεγε τούς µετά κολάκων ὄντας ὥσπερ τούς µό-
σχους ἐπειδάν µετά λύκων ὦσιν· οὔτε γάρ ἐκεί-
νοις τούς προσήκοντας οὔτε τούτοις συνεῖναι,
ἀλλά τούς ἐπιβουλεύοντας».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 92, 93)

(= επίσης έλεγε ότι η μελέτη της φιλοσοφίας πρέπει να

προχωρεί έως ότου να καταδειχθεί πως οι στρατηγοί δεν

είναι παρά οδηγοί γαϊδουριών. Εκείνοι που συζούν με κό-

λακες - έλεγε - είναι τόσο έρημοι, όσο τα μοσχάρια ανά-

μεσα στους λύκους. Γιατί ούτε εκείνοι, ούτε αυτά έχουν

κανέναν να τους προστατεύει, παρά μόνο εκείνους που

τους επιβουλεύονται.

«Πρός Ἀλέξανδρον πυθόµενον εἰ βούλεται αὐτοῦ
τήν πατρίδα ἀνορθωθῆναι, ἔφη, “καί τί δει; πάλιν
γάρ ἴσως Ἀλέξανδρος ἄλλος αὐτήν κατασκάψει”.
ἔχειν δέ πατρίδα ἀδοξίαν καί πενίαν ἀνάλωτα τῇ
τύχῃ καί Διογένους εἶναι πολίτης ἀνεπιβουλεύ-
του φθόνῳ».
(= στον Αλέξανδρο που τον ρωτούσε αν θέλει να ξανακτι-

στεί η πατρίδα του, η Θήβα, του είπε, «ποιο το όφελος!

Μπορεί πάλι κανένας Αλέξανδρος να την ισοπεδώσει».

Πατρίδα, δήλωνε, είχε την αφάνεια και την πενία που καμ-

μία δύναμη δεν θα μπορούσε να κυριεύσει.

«Ἀλλά πάντ᾽ἦν Κράτης αὐτῇ. Καί δή καί ἠπείλει
τοῖς γονεῦσιν ἀναιρήσειν αὐτήν, εἰ µή τούτῳ δο-
θείη. Κράτης µέν οὖν παρακαλούµενος ὑπό τῶν
γονέων αὐτῆς ἀποτρέψαι τήν παῖδα,
πάντ᾽ἐποίει, καί τέλος µή πείθων, ἀναστάς καί
ἀποθέµενος τήν ἑαυτοῦ σκευήν ἀντικρύ αὐτῆς
ἔφη, “ὁ µέν νυµφίος οὗτος, ἡ δέ κτῆσις αὕτη, πρός
ταῦτα βουλεύου οὐδέ γάρ ἔσεσθαι κοινωνός, εἰ µή
καί τῶν αὐτῶν ἐπιτηδευµάτων γενηθείης”».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 96)

(= Ο Κράτης σήμαινε γι’ αυτήν τα πάντα. Μάλιστα απει-

λούσε τους γονείς της ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν τη δώ-

σουν σ’ αυτόν. Οι γονείς της είχαν παρακαλέσει τον

Κράτη να αποτρέψει το κορίτσι απ’ αυτήν του την από-

φαση και ο φιλόσοφος έκανε τα πάντα για να τη μεταπεί-

σει, αλλά σαν δεν τα κατάφερνε, στο τέλος σηκώθηκε

όρθιος κι αφού έβγαλε τα ρούχα του μπροστά της, της

είπε: «Αυτός είναι ο γαμπρός και αυτή η περιουσία του,
σκέψου τί κάνεις. Γιατί δεν θα είσαι σύντροφός μου, αν
δεν συμμεριστείς και τον κυνικό τρόπο ζωής μου».

«Γέγραφε καί τραγωδίας ὑψηλότατον ἐχούσας φιλο-
σοφίας χαρακτῆρα».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, 98)

(= συνέθεσε - η Ιππαρχία -) και τραγωδίες που φέρουν τη

σφραγίδα πολύ υψηλού είδους φιλοσοφίας).

Το ανήσυχο πνεύμα, η ισχυρή θέληση, η αστείρευτη πε-

ριέργεια, η κριτική της οξυδέρκεια, ο αδάμαστος χαρακτή-

ρας της και η βαθιά της επιθυμία να σπάσει το

ανδροκρατούμενο καθεστώς της εποχής της και να εισέλ-

θει στα “σαλόνια” της διανόησης και να συζητήσει με τους

πολυμαθείς άνδρες, πάνω σε βαθιά φιλοσοφικά θέματα

συνέβαλαν ώστε το όνειρό της να γίνει πραγματικότητα. 

Μυήθηκε πρώτα από τον μικρότερο αδελφό της, τον Μη-

τροκλή, και μέσω αυτού γνώρισε τον Κράτη. Ο Κράτης

χωρίς να πληρεί τις ιδανικές προδιαγραφές του ανδρικού

κάλλους - ήταν καμπούρης, άγαρμπος, άκομψος, άξεστος,

επαρχιώτης - εντυπωσίασε την όμορφη, εικοσάχρονη Ιπ-

παρχία, με τη βαθιά του σοφία και το ευφυές πνεύμα του,

αν και είχε τα διπλάσια χρόνια της. Τα εξωτερικά του χα-

ρακτηριστικά δεν στάθηκαν εμπόδιο στο να ερωτευτεί τον

κυνικό φιλόσοφο Κράτη και να ασπαστεί τις ιδέες του και

τις αρχές του. 

Απέρριψε σθεναρά όλες τις προτάσεις γάμου  που είχε

από την υψηλή κοινωνία της Αθήνας. Επέμεινε πως θα

προτιμούσε να παραμείνει ανύπαντρη για πάντα παρά να

παντρευτεί κάποιον που δεν αγαπούσε. Έφτασε στο

ακραίο σημείο να απειλήσει τους γονείς της πως θα αυ-

τοκτονούσε, αν δεν έδιναν τη συγκατάθεσή τους να παν-

τρευτεί το Θηβαίο κυνικό. Οι γονείς της παρακάλεσαν τον

Κράτη να τη μεταπείσει ώστε να μην τον παντρευτεί. Εκεί-

νος δεν τα κατάφερε. Η Ιππαρχία είχε κάνει ήδη την προ-

σωπική της επιλογή και δεν θα την άλλαζε με τίποτα άλλο

στον κόσμο.

Παντρεύτηκε τον Κράτη το 326 π.Χ., αποποιήθηκε την τε-

ράστια περιουσία της και υιοθέτησε τον αντισυμβατικό,

πρωτοποριακό, κοινωνικό τρόπο ζωής. Το απελευθερω-

τικό, ανθρωπιστικό και ανανεωτικό μήνυμα του Κράτη και

της Ιππαρχίας καλό και ωφέλιμο θα ήταν να υιοθετηθεί

από τις σύγχρονες γυναίκες Αν-ιππαρχίες (οι μη δυνάμε-

νες να δαμάσουν τα άλογα στοιχεία) και τους σύγχρονους

άντρες Α-κρατείς (= ασθενείς, ανίσχυροι, μαλθακοί).

Ο Διογένης ο Λαέρτιος (3ος μ.Χ.), ιστοριογράφος της φιλο-

σοφίας της αρχαιότητας, στο έργο του το αποτελούμενο

από 10 βιβλία “Βίοι Φιλοσόφων”, δίνει τον ορισμό της φι-

λοσοφίας και παρέχει σημαντικές πληροφορίες, σχετικά με

την βιογραφία και τη διδασκαλία (82) διάσημων φιλοσόφων

της αρχαιότητας εκ των οποιων (81) είναι άντρες και μία

γυναίκα, η “Μοναδική” Κυνική Γυναίκα Φιλόσοφος, η ΙΠ-

ΠΑΡΧΙΑ. Γυναίκες ανάλογου διαμετρήματος υπάρχουν πολ-

λές, αλλά είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό για δυσνόητους

λόγους.... Σας αναφέρουμε την Αρήτη την κόρη του Αρί-

στιππου του Σωκρατικού, Κυρηναίου φιλοσόφου η οποία

μετά το θάνατο του πατέρα της, τον διαδέχτηκε ως Διευ-

θύντρια της Κυρηναϊκής / Ηδονικής Σχολής. 

Η επικρατέστερη άποψη, που δεν τη συμμεριζόμαστε για

την προέλευση της λέξης χίππης/χιππισμός σύμφωνα με

τα κυκλοφορούμενα συμβατικά λεξικά, που υπηρετούν

αλλότριους σκοπούς και απολαμβάνουν το αντίστοιχο φι-

λοδώρημά τους για τις “εθνικές” τους υπηρεσίες είναι από

το επίθετο hip/hippie/hippy που σημαίνει ο μοντέρνος, ο

μοδάτος, ο μπασμένος στα κόλπα, ο έχων σύγχρονες αν-

τιλήψεις, αυτός που αποφεύγει ή απορρίπτει την παρά-

δοση, «ο εναρμονισμένος με  τις ιδέες και την τελευταία

λέξη της μόδας», ή το κατατάσσουν στην κατηγορία του

«αγνώστου ετύμου».

Εμείς αντίθετα επειδή πιστεύουμε στη μοναδική δυναμι-

κότητα και στις απεριόριστες δυνατότητες της ελληνικής

γλώσσας πρεσβεύουμε και προτείνουμε πως προέρχεται

από το   hip- same as hippo/hippus = ἵππος, διότι οι χίπ-

πιδες και το κίνημα του χιππισμού έχουν τα ίδια χαρακτη-

ριστικά με τα του ίππου, το ελεύθερον, το ατίθασον, το

αδάμαστον, το αχαλίνωτον, το ανυπότακτον, το αλύγι-

στον.

* Γυναικομανία = έρως σφοδρός / μανιώδης προς τας γυναίκας / τρε-

λός έρωτας για τις γυναίκες

* Θηλυμανία = η μανιώδης αγάπη/ το πάθος για τις γυναίκες

* Ανδρομανία = η παράφορη επιθυμία για άνδρα

* Κελευθοποιός = η προπορευόμενη της εποχής της και χαράσσουσα

νέους δρόμους (κέλευθος = δρόμος, πορεία + ποιώ).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Γυναικο-µανίας

Θηλυ -µανίας* 
ἄρχεσθαι

&
Ἀνδρο-µανίας*
Ἀρρενο-µανίας

παύεσθαι
ΙΠΠΑΡΧΙΑ Η ΜΑΡΩΝΙΤΙΣ

(350-280)

Η ΚΕΛΕΥΘΟΠΟΙΟΣ* - Η ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ

Η ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΙΣΤΡΙΑ)

Η ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ, Η ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ
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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

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

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

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hotmail.com
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Συνέχεια από τη σελ.

Δυσμενής η σημερινή εξέλιξη

Ο Θάνος Ματόπουλος επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.Β, δή-

λωσε ότι «οι παραλίες πρέπει να διαχειρίζονται από
τους Δήμους μέσα από ένα Περιφερειακό σχέδιο για να
αναπτυχθεί το παραλιακό μέτωπο ενιαία.
Προϋπόθεση είναι η ελεύθερη και ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση
των πολιτών στις παραλίες.
Πού ήταν ο Δήμος όταν έβγαζαν τις γυναίκες και τα παι-
διά από την παραλία του Κάμπινγκ ως αυθαίρετους; Η
σημερινή εξέλιξη είναι δυσμενής. Η προηγούμενη από-
φαση του Δήμου ήταν να πάρουμε τις παραλίες χωρίς
εμπορικούς όρους. 
Το 76% πολιτών και τουριστών θέλουν τις παραλίες και
τις ακτές ελεύθερες, με ήπιες δράσεις, χωρίς τσιμέντο. 

Εδώ ο δήμαρχος βλέπει δομές με επιχειρηματικές δρά-
σεις. Παράδειγμα το 450 τ.μ. εστιατόρια με 15 στρέμ-
ματα περίφραξη στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας. 
Δεν υπάρχει καμμιά νομιμοποίηση σε προσθήκη τσιμέν-
του. 
«Η Α. πλαζ αποχετεύει στο Κάμπινγκ με μία αντλία»,
αποκάλυψε ο Θάνος Ματόπουλος και αυτό δίνει απαν-

τήσεις γιατί βλέπουμε κατά καιρούς ρύπους λυμάτων

στη θάλασσα της περιοχής, όπως πέρυσι που απαγόρευ-

σαν την κολύμβηση στο Κάμπινγκ και στο ΠΙΚΠΑ, ενώ η

εμπορικώς εκμεταλλευόμενη πλαζ λειτουργούσε κανο-

νικά!!!

Αναφέρθηκε επίσης στη δικαστική διένεξη της ΜΕΕΚΒ

θέτοντας ερωτηματικά για την εξέλιξή της καθώς και για

τη διένεξη στη Β’ πλαζ με το Δήμο και τις Απολλώνιες

Ακτές, που η ΕΤΑΔ ζητάει από το Δήμο να παραιτηθεί

από τις υφιστάμενες μεταξύ τους δικαστικές διενέξεις. 

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”, Δημοσθένης

Δόγκας συμφώνησε εν πολλοίς με τα στοιχεία και τον

προβληματισμό του Θ. Ματόπουλου και επεσήμανε ότι

το μάστερ πλαν  θα πρέπει να μοιράσει ισομερώς τις εμ-

πορικές δράσεις για να μοιράζεται και ο κόσμος.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας Πα-

σακυριάκος ...χάλασε το πανηγυρικό κλίμα:

«Με δύο φράσεις ο Δήμος  μπαίνει συνέταιρος εξπρές
σε εμπορικά σχήματα αναζητώντας πελάτες όπως είπε
και ο αντιπεριφερειάρχης. Αυτό μπορεί να λέγεται πα-
ραχώρηση στο Δήμο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει παρα-
χώρηση στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. 

...Κρατάω μικρό καλάθι γιατί ζούμε σε εποχές πονηρές

για το ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν θέλω να χαλάσω το

πανηγυρικό κλίμα, αλλά πρέπει να βλέπουμε κάποια

πράγματα για να μη βρεθούμε να τα χάνουμε όλα», κα-

τέληξε.

Δ. Κοντονής: «Τα φιλέτα δεν δόθηκαν! Δόθηκαν μέρη

που ντροπιάζουν την Αθήνα, όπως είπε ο Π. Φιλίππου.

Η κυβέρνηση απάλλαξε τον εαυτό της από αυτό τον

μπελά...»

Δ. Κιούκης: «Η παραχώρηση είναι μια σημαντική ενέρ-
γεια. Κάτι που αγωνιζόμαστε χρόνια. Το Κάμπινγκ και η
παραλία είναι ζωτικός χώρος. 
Θεωρώ ότι δεν θα βρεθούν και επενδυτές σ’ αυτές τις
ημέρες. Ιδιαίτερα η Ανατ. Βάρκιζα χρειάζεται πολλά
χρήματα που δεν μπορεί ο Δήμος να αντέξει».

Το ποσό είναι υπερασφαλές
και δεν  πρόκειται να το

πληρώσει ο δημότης

Στις αρνητικές αιτιάσεις των συμβούλων ο δήμαρχος

αντέτεινε ότι «η συνολική υποχρέωση του Δήμου προς
την ΕΤΑΔ είναι 292.000 € ετησίως. Ήδη παίρνουμε τα
150.000 από τις υφιστάμενες εμπορικές χρήσεις. Το
ποσό είναι υπερασφαλές και δεν πρόκειται να το πλη-
ρώσει ο δημότης. Δεν θέλουμε να βγάλουμε κέρδος.
600 ευρώ ανά στρέμμα μας αναλογεί. Αν κάποιος δεν
μπορεί να το διαχειειρεί και αποτύχει θα είναι άξιος της
μοίρας του».

Ο ενεργός πολίτης είναι το “κλειδί”

Τα αισθήματα είναι ανάμικτα. Θετικά και αρνητικά. Θε-

τικά γιατί δεκαετίες τώρα διεκδικούμε να περιέλθουν οι

παραλίες στους Δήμους για να έχουν ήπια ανάπτυξη

προς όφελος των πολιτών και εν μέρει έγινε. Eν μέρει

γιατί δεν δόθηκε ενιαίο το παραλιακό μέτωπο αλλά τμη-

ματικά. Το Καβούρι βρίσκεται καθ’ ολοκληρίαν απέξω με

πολλά ερωτηματικά.

Αρνητικά γιατί ο τρόπος που έγινε με παραχώρηση μί-

σθωσης κατ’ ουσίαν, ελοχεύει κινδύνους, να αναπτυχ-

θούν έντονες εμπορικές δραστηριότητες προκειμένου

ο Δήμος να αντεπεξέλθει στα έξοδα εξωραϊσμού και

συντήρησής τους αφενός και πληρωμής του μισθώματος

αφετέρου.

Απ’ την άλλη ο φόβος να περάσει το παραλιακό μέτωπο

στα χέρια των Ευρωπαίων κατακτητών - δανειστών μας

μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, είναι μεγάλος και με αυτό τον τρόπο

ίσως διασφαλίζεται.

Οπως και να ‘χει κάθε “συνοικέσιο” έχει και τα καλά και

τα μελλούμενα ίσως κακά. Στο χέρι του κάθε πολίτη και

όλων μαζί είναι να τηρήσει ο δήμαρχος την δήλωση ότι

οι παραλίες θα είναι ελεύθερες και δωρεάν και ότι θα

αναπτυχθούν «μικρές νοικοκυρεμένες δράσεις». 

Στο χέρι του ενεργού πολίτη, που θα παρακολουθεί, θα

ελέγχει και  θα καταγγέλει την κάθε δράση που θα αν-

τιβαίνει στα υπεσχημένα. Η δύναμη του πολίτη είναι

πολύ μεγάλη, αν είναι συλλογική. Αυτό πρέπει να μας

γίνει συνείδηση.

Αννα Μπουζιάνη

Τμηματική παραχώρηση χρήσης παραλίας και αιγιαλού στα 3Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Περιβ. & Ποι-
ότητας Ζωής
Τηλ. 2299320300, 20345
Φαξ: 22990 / 48289, 48653
Καλύβια 20.9.16
Αριθ. Πρωτ. 15086/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ει-
δικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώ-
θηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162Α/03-10-1994)
- Την αριθ. 93027/7188/1994 ΦΕΚ
877Β/25.11.1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Την από 12/03/2010, σύμβαση ανά-
θεσης εκπόνησης της μελέτης “Κτη-
ματογράφηση - πολεοδόμηση -
Πράξη Εφαρμογής Β’ Κατοικίας πε-
ριοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου
Καλυβίων Θορικού” στην περιοχή
του λόφου Σφενδόνης.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων πε-
ριοχής του λόφου Σφενδόνης, παρα-
λίας Λαγονησίου του Δήμου
Σαρωνικού Περιφέρειας Αττικής,
όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχε-
τικά κτηματογραφικά διαγράμματα,
κλίμακας 1:1.000 και πίνακες, να
υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις
και δηλώσεις ιδιοκτησίας της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 12 του Ν.
1337/83, όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94, σε ει-
δικό έντυπο μαζί με τ ασχετικα΄δι-
καιολογητικά (τίτλους ιδιοκτησίας,
μερίδες ιδιοκτήτη τώρα και προ ‘82,
τυχόν τυπογραφικό διάγραμμα κ.λπ.)
στον  οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί
στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσι-
ευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και
σε δύο ημερήσιες των Αθηνών σε
δύο συνεχείς δημοσιεύσεις.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστά-
σεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την τελευταία δημοσί-
ευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Αικατερίνη, Γκουλιούμη Μαρία, Τηλ: 22990-20124, 178   Fax: 22990-24009, 
e-mail: vravronios@markopoulo.gr  
Μαρκόπουλο  08-09-2016   /   Αρ. Πρωτ. : 661

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

To Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Π
ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014
(ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
5. Την υπ’ αριθμ. 22/29-3-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με θέμα τον προγραμμα-
τισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη δαπάνης από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους,
για το έτος 2016.
6. Το  υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 32182/12209/19-04-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: “Εισηγητική έκ-
θεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Πε-
ριβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Φορέα)”, προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-7-2016 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 /Α΄) όπως  ισχύει. 
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14066/26-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Έγ-
κριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς πόρους», προς το ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων
”ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” Δήμου Μαρκόπουλου – Μεσογαίας Ν. Αττικής.
9. Την υπ’ αριθμ. 43/1-9-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με θέμα τον καθορισμό
του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ από Κ.Α.Π., έτους 2016. 
10. Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: A) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Β) Κέντρο Ανοιχτής Προ-
στασίας Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ), Γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό Στάδιο
Μαρκοπούλου και Ε) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»  με τον διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» (ΦΕΚ 1703/τ.Β’/1-8-2011).
11. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας (ΦΕΚ
2080/τ.Β΄/30-7-2014).
12.  Την υπ’ αριθμ. 660/08-09-2016 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κά-
λυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης σύμβασης ατόμων

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Δήμος Μαρκόπουλου - ΤΕ Κοινωνικών 8 μήνες 1

Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Μεσογαίας Λειτουργών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου 

Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση του ΚΑΠΗ Μαρκόπουλου)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Δήμος Μαρκόπουλου - ΔΕ Βοηθών 8 μήνες 1

Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Μεσογαίας Νοσηλευτών
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου 

Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» 
(Για τη στελέχωση του ΚΑΠΗ Μαρκόπουλου)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/30-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημε-

δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) 
ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 
(Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθή-

σεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Πα-
θήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νο-
σηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νο-
σηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                                                                       
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί

όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού νοσηλευτή.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου
21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Ατ-
τικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφη-
μερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «23.08.2016» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22.1.2016»] να
γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, που εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox
@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο,
υπόψη κας Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299020124).  
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπη-
ρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκόπουλου
Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β)
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πο-
λίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
→ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων
→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.08.2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προ-
σόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·
και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με
σήμανση έκδοσης «22.1.2016» μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες
à Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Οι παραλίες στους Δήμους, 

με καθαρούς λογαριασμούς!
Η “Δημοτική Βούληση” και ο Δημοσθένης Δόγκας, σχο-

λιάζοντας τους όρους με τους οποίους αποδέχεται ο

Δήμος την παραχώρηση,  τόνισαν πως θα έπρεπε να έχει

προηγηθεί υπολογισμός των εσόδων από τα οποία παραι-

τείται ο Δήμος, ώστε να είναι καθαρός ο λογαριασμός της

παραχώρησης. 

Επιπλέον, ότι το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα διαμορφώσει

το νέο παραλιακό μέτωπο της Αττικής θα πρέπει να τεθεί στην

ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να υπάρχει μια συνο-

λική προσέγγιση στο σχεδιασμό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν

ανταγωνιστικές εγκαταστάσεις σε διπλανούς δήμους, ούτε

μικροπολιτική προσέγγιση μεταξύ των Δημάρχων. 

Η “Δημοτική Βούληση” με το πρόγραμμά της από το 2014

έχει καταθέσει ένα συνολικό πλάνο διαμόρφωσης των βα-

σικών ακτών που σήμερα παραχωρούνται στον Δήμο. 

Β' πλαζ Βούλας

H Δημοτική Βούληση προτείνει να εκσυγχρονιστούν οι εγκα-

ταστάσεις, χωρίς νέες προσθήκες. Ως αναγκαίες επεμβάσεις

κρίνονται η δημιουργία σταθμού βιολογικού καθαρισμού για να

αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των λιμναζόντων νερών

της περιμετρικής τάφρου, αλλά και η απομάκρυνση των τσιμεν-

τένιων ντόκων, για να μπορέσει η παραλία να εκβαθυνθεί.  

Ο χώρος μπορεί να στεγάσει αθλητικές δραστηριότητες. Το βα-

σικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Β' πλαζ Βούλας είναι το αρχαίο

βυθισμένο λιμάνι της, το οποίο μπορεί να γίνει “σημαία” και να

συντελέσει στη δημιουργία ενός Ναυτικού Πάρκου. 

Κάμπινγκ Βούλας

Να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, αλλά να ανακαινιστεί

ως σύγχρονη οργανωμένη κατασκήνωση που θα λειτουρ-

γεί στη βάση της αειφορίας, προσελκύοντας επισκέπτες

σε δύο τουριστικές περιόδους, χειμώνα και καλοκαίρι. Η

τοποθεσία είναι ιδανική για την προσέλκυση ιατρικού και

φοιτητικού τουρισμού, ενώ ο χώρος μπορεί να διαμορφω-

θεί και για αθλητική εγκατάσταση που απευθύνεται σε

Άτομα με Αναπηρίες, δίνοντας στο Κάμπινγκ Βούλας ένα

μοναδικό πανελλαδικά χαρακτήρα. 

Η Δημοτική Βούληση θα καταθέσει λεπτομερές σχέδιο των

προτάσεών της κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. 

Απόλυτη προτεραιότητα για τον Δημοσθένη Δόγκα και τη

“Δημοτική Βούληση” είναι η διαφύλαξη της ελεύθερης και

ακώλυτης πρόσβασης των κατοίκων της Αττικής και των

επισκεπτών της σε όλες τις ακτές, η οικονομική ανάπτυξη

για το Δήμο και τους κατοίκους του που θα βασίζεται στις

αρχές της αειφορίας και της οικολογίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
19010 Καλύβια
Πληροφ: Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής
Τηλ. 2299320300, 20345
Φαξ: 22990 / 48289, 48653
Καλύβια 20.9.16
Αριθ. Πρωτ. 15085/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδι-
κότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώ-
θηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162Α/03-10-1994)
- Την αριθ. 93027/7188/1994 ΦΕΚ
877Β/25.11.1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Την από 29/04/2002, σύμβαση ανάθε-
σης εκπόνησης της μελέτης “Μερλέτη
κτηματογράφησης - πολεοδόμησης και
πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Κα-
λυβίων Θορικού Αττικής”.
- Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.
208789/19.11.2014 της Δ/νσης Χωρι-
κού Σχεδιασμού - Τμήμα Πολεοδομι-
κών Θεμάτων - της Περιφέρειας
Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε
στο Δήμο μας ο πίνακας ενστάσεων
της Β’ Ανάρτησης της Πράξης Εφαρ-
μογής όπως κρίθηκε αρμοδίως.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της
Πράξης Εφαρμογής της μελέτης
«Μελέτη κτηματογράφησης - πολεο-
δόμησης και πράξη εφαραμογής πε-
ριοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού
Αττικής» στην περιοχή «Μαυρίκεζα»

του Δήμου Καλυβίων Θορικού (Ν. Ατ-
τικής), όπως αυτή εντάχθηκε στο
σχέδιο με το Φ.Ε.Κ. 251/ Α.Α.Π.Θ./
11.8.2014 και προσδιορίζεται στα
σχετικά διαγράμματα, κλίμακας
1:1.000 και πίνακες της Γ’ ανάρτησης
της πράξης εφαρμογής, να υποβάλ-
λουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρή-
σεις επ’ αυτής στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί
στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσι-
ευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και
σε δύο ημερήσιες των Αθηνών σε δύο
συνεχείς δημοσιεύσεις.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστά-
σεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες από την τελευταία δημοσίευση
της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  29-9-2016
Aρ. Πρωτ.:  39009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ,
ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑ-
ΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει Συνοπτικό  Μει-
οδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ,
ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑ-
ΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με σφραγισμένες προ-
σφορές και  συμπλήρωση του αριθμη-
μένου και σφραγισμένου τιμολογίου
και με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
για κάθε ομάδα του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της με α/α 78/2016 με-
λέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου, προϋπολογισμού
59.998,60€  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α   54.601,50 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 28 δια-
φορετικά είδη προϊόντων)
ΟΜΑΔΑ Β     3.344,90 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 8 δια-
φορετικά  είδη προϊόντων)
ΟΜΑΔΑ Γ     2.052,20 € (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 9 διαφο-
ρετικά  είδη προϊόντων)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,
ήτοι ποσού 1.037,00 € σε περίπτωση
που η προσφορά αφορά το σύνολο
των υπό προμήθεια υλικών.

Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
ομάδων η εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής ανέρχεται στο 2% επί του
προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς
το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και συγκεκρι-
μένα:
Για την Ομάδα Α: 950,00 €
Για την Ομάδα B: 54,00 €
Για την Ομάδα Γ: 33,00 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α-/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την
Τεχνική Μελέτη με α/α  78/2016 και
τη με αρ. Πρωτ. 38361/26-9-2016 σχε-
τική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καρα-
μανλή 18, Βούλα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 12-
10-2016 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών και
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης με
κόστος 5 € από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου, καθημερινά από
Δευτέρα 3-10-2016 και ώρες 8.30-
13.00, 
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημ/νια:  29 - 09 - 2016
Αρ. Πρωτ: 3349                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης  Λαυρεωτικής  ανακοι-
νώνει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός
μειοδοτικός διαγωνισμός για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» 
Προϋπ/σμός μελέτης: 29.978,72 €
Φ.Π.Α   24 %: 7.194,89 €
Σύνολο: 37.173,61 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμαν-
σης Λαυρεωτικής στις 12 / 10 / 2016
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανι-
στούν στην δημοπρασία αυτοπροσώ-
πως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο
εάν προσκομίσουν ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που
θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι
ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι: 600,00
€, η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον
εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού και η
οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική

Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920
22109 (αρμόδια υπάλληλος κα.
Δρούμπουλα) και να παραλάβουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ-
σεων κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και
ώρες από τα γραφεία της Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής
μέχρι την Παρασκευή 07 / 10 / 2016,
καταβάλλοντας το ποσό των δέκα
(10) ευρώ, εναλλακτικά από τον ιστό-
τοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.dey-
athl.gr), στην ιστοσελίδα της
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

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

Κρητικός Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 0 26570
Fax:             2292 0 26512
Λαύριο 29.09.2016 
Αρ. Πρωτ. 3348

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης – Αποχέτευσης και
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής,
Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολο-
γίου της μελέτης, για την “Προμήθεια
απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευ-
σης, που απαιτούνται για τη συντή-
ρηση και λειτουργία του δικτύου
Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κων-
σταντίνου έτους 2016”, συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης
51.070,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11
Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στα Γρα-
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής,
που βρίσκονται στην οδό Ερμού 28
και Κ. Πλειώνη, με ώρα έναρξης στις
09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προ-
σφορών στις 10:00.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης προ-
μηθευτών, κατάθεση ασύμφορων
προσφορών, μερική κατακύρωση
κ.λπ. ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί
στις 18 Οκτωβρίου 2016, στον ίδιο
τόπο, τις ίδιες ώρες και με τους ίδι-
ους όρους.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορί-
ζεται σε 1.025,00 € και κατατίθεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευ-
θύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύ-

πτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέ-
ρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την
εντολή προμήθειας να παραδώσει
την παραγγελθείσα ποσότητα στον
τόπο που εκτελεί εργασίες το συνερ-
γείο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
προμήθεια διέπονται από τις διατά-
ξεις του 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση και να παραλάβουν τη
διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτη-
σης από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής, στην οδό Ερμού 28 και
Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, τηλ. 22920-
22109 έναντι του ποσού των 10,00 €,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του
ταμείου (08:00-13:00) έως την Παρα-
σκευή 30-09-2016, εναλλακτικά από
τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Κρητικός Σταύρος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”, Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση: Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ ,  Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής 
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να, Τηλέφωνο:  210.6633290, 22940.89405,  Fαx: 210 6633290    
E-mail : athlspa1@yahoo.gr 
Σπάτα, 26/9/2016  /  Αρ. Πρωτ.:1053

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών χρονικής
διάρκειας 31/7/2017 μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την διεξαγωγή των προγραμμάτων « Άθληση για Όλους 2016-
2017»:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μία θέση με ειδικότητα στην ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ και με απαραίτητη την 1
προϋπηρεσία στα προγράμματα jumba yoga pilates και ψυχοσωματική αγωγή – 
παιδαγωγικά παιχνίδια και παρακολούθησης μελών γυμναστηρίου τουλάχιστον 3 ετών. 
Μία Θέση με ειδικότητα στην Κολύμβηση και δευτερεύουσα ειδικότητα στην Γυμναστική. 1
Μία Θέση με ειδικότητα στην ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ και δευτερεύουσα στην  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1
Μία θέση με ειδικότητα στην ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1
Μία θέση με ειδικότητα στην ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ με γνώσεις στην επιτραπέζια αντισφαίρισης. 1 Μέχρι 8 μήνες
Μία θέση με ειδικότητα στο ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ. 1 από την
Μία θέση με ειδικότητα στη Ρυθμική Γυμναστική και γνώσεις μοντέρνου χορού. 1 υπογραφή
Μία θέση με ειδικότητα στην ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ή ελλείψει αυτής με ειδικότητα και όχι πέραν
στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ και προϋπηρεσία στα 1 της  31/7/2017.
προγράμματα jumba yoga pilates και ψυχοσωματική αγωγή – παιδαγωγικά παιχνίδια. 
Μία θέση με ειδικότητα στην Ιστιοπλοΐα. 1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Χρονική διάρκεια απασχόλησης : οκτώ μήνες ( 8) και μέχρι  31/7/2017  μήνες με ωριαία αποζημίωση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 60 ετών, να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, να είναι άνεργοι και
να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων « Άθλησης για Όλους» «Υπουργική από-
φαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 187200/13385/1259/891 ( ΦΕΚ 1774/ΤΒ/17-6-2016)» . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ανακοίνωσης και να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες 9.30-13.30 στη Γραμματεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Σπάτα και Ανθέων 21 στην Αρτέμιδα, αρμόδιες κα Λαβδού Κων.να και κα Παππά Παρασκευή, εντός δέκα ( 10 ) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                              



Παραδίδονται

Μαθηματικά
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου και υποψηφίους. 

Περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης.

Τηλ. 210 8957.077, 6994201212.

Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

Αναλαμβάνει
Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΓΑΛΛΙΚΑ
Παραδίδονται Ιδιαίτερα

Μαθήματα 

σε παιδιά και ενήλικες

από έμπειρο καθηγητή.

Τιμές λογικές

τηλ. 6948428254

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

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και

της Καλλιόπης το γένος Κορδατζάκη, που γεννή-

θηκε στην Καλλιθέα Αττικής και κατοικεί στο Γέρακα

Αττικής και η  ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΚΟΚΗ του Θεοδώρου

και της Ελένης το γένος Μανουσιδάκη, που γεννή-

θηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Γέ-

ρακα Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους στο

Μαρκόπουλο Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

Η Ελληνική Εταιρεία Αντι-

ρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) έχει ανοικτή

τηλεφωνική γραμμή 210 82

37 302, σε όλους όσοι αντι-

μετωπίζουν πρόβλημα με

τις αρθρώσεις τους. 

Είναι ελεύθερη, εμπιστευ-

τική γραμμή, που προσφέ-

ρει υποστήριξη και παρέχει

πληροφορίες μέσω τηλε-

φώνου, γραπτής ή ηλε-

κτρονικής επικοινωνίας.

Email:helpline@arthritis.org.gr

Όλοι μπορούν να τηλεφω-

νήσουν. Ατομα που μόλις

έγινε η διάγνωσή τους,

χρόνια ασθενείς, συγγενείς

αλλά και φίλοi που θέλουν

να ξέρουν πώς θα στηρί-

ξουν τα αγαπημένα τους

πρόσωπα που πάσχουν από

αρθρίτιδα και ρευματισμό.

210 82 37 302 (10.00 –

16.00 καθημερινά εκτός

Σαββατοκύριακου)

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής

υποστήριξης  210 82 37 302

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί 

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655

press@ebdomi.com
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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

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
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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Κουκούτσια σταφυλιών

ιδιαίτερα ωφέλιμα
Εποχή των σταφυλιών, γι’ αυτό φάτε σταφύλια με

κουκούτσι, γιατί οι περισσότερες, σπουδαίες ου-

σίες βρίσκονται σ’ αυτό:

Δείτε τέσσερις σπουδαίες ιδιότητες…

1. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος

Τα κουκούτσια του σταφυλιού βελτιώνουν την κυκλοφο-

ρία του αίματος και έτσι αποτρέπεται η δημιουργία θρόμ-

βων και ισορροπούνται τα επίπεδα της πίεσης. Περιέχουν

επίσης φλαβονοειδή, που συμβάλλουν στην ενίσχυση των

αιμοφόρων αγγείων.

2. Έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες

Τα κουκούτσια του σταφυλιού παρέχουν επίσης με φυ-

σικό τρόπο βοήθεια για την πρόληψη διαφορετικών τύπων

καρκίνου, όπως ο καρκίνος του δέρματος, ο καρκίνος του

προστάτη και ο καρκίνος του μαστού χάρη στις αντιοξει-

δωτικές τους ιδιότητες.

3. Φροντίζουν το δέρμα

Με την κατανάλωση των κουκουτσιών βελτιώνεται η όψη

και η υφή του δέρματος καθώς εριέχουν κολλαγόνο και

ρεσβερατρόλη, που είναι ουσιαστικά στοιχεία για την κα-

ταπολέμηση της γήρανσης.

4. Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση

Οι πολύ σπουδαίες ιδιότητες των κουκουτσιών του στα-

φυλιού έχουν την ικανότητα να θεραπεύουν τη φλεγμονή

ή τη μόλυνση. Βοηθούν επίσης στην αρθρίτιδα, τη δερμα-

τίτιδα, τα δερματικά προβλήματα, ιγμορίτιδα, κολίτιδα και

καθαρίζουν επίσης τα έντερα.
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. . . γ ια την υγειά μας

Κάθε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρω-

πος εξαιτίας του σηπτικού συνδρόμου. Σε όλο τον

κόσμο καταγράφονται 20 έως 30 εκατομμύρια κρού-

σματα ετησίως, ενώ οι θάνατοι που προκαλεί ξεπερ-

νούν σε αριθμό τα θύματα του καρκίνου του μαστού

και του εντέρου μαζί. Η νόσος προσβάλλει άτομα κάθε

ηλικίας αδιακρίτως, τόσο άνθρωπους απόλυτα υγιείς

όσο και ασθενείς με άλλα νοσήματα, όπως σακχαρώδης

διαβήτης, χρόνιες καρδιοπάθειες, αναπνευστική ή νε-

φρική ανεπάρκεια, ενδέχεται να νοσήσουν και να χά-

σουν τη ζωή τους εξαιτίας της σήψης. Ορισμένα θύματα

της σήψης είναι ο Christopher Reeve (Superman), η

κόρη του Johnny Depp και παλαιότερα ο βασιλεύς Αλέ-

ξανδρος ο Α’.  

Η σηψαιμία αναγνωρίσθηκε ως κλινική οντότητα στις

αρχές του 20ού αιώνα (Jacob, 1909 - Felty, 1924), ενώ

ο όρος σηπτικό shock πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον

Weisbren το 1951. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν χρη-

σιμοποιηθεί διά φορες ορολογίες στην προσπάθεια κα-

λύτερης απόδο σης και μεγαλύτερης διάκρισης και

σταδιοποίησης των εξελίξεων κατά την σήψη. Η σύγ-

χρονη ορολογία προέρχεται από το συνέ δριο του 1992

των American College and Chest Physicians και της So-

ciety of Critical Care Medicineμε ομοφωνία απόψεων.

Τότε αποδόθηκαν οι διάφορες φάσεις της σήψης και η

σχέση μεταξύ τους με το γνωστό πλέον σχήμα:

Σχέσεις μεταξύ Συνδρόμου Συστηματικής Φλεγμονώ-

δους Αντίδρασης (ΣΣΦΑ) - Σήψης - Λοίμωξης

Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Αιτία θανάτου ανά 100.000 πληθυσμού:

• 377 πεθαίνουν από σηψαιμία

• 331 πεθαίνουν από καρκίνο

• 223 πεθαίνουν από εγκεφαλικά επεισόδια

• 208 πεθαίνουν από καρδιοπάθειες

Τι είναι η Σήψη;

Σήψη προκύπτει όταν η απάντηση του οργανισμού μας

σε μία λοίμωξη καταστρέφει τα ίδια μας τα όργανα.

Μπορεί να εξαπλωθεί σταδιακά στο σώμα  και να οδη-

γήσει σε οργανική ανεπάρκεια και σε θάνατο αν δεν

αναγνωρισθεί και αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα.

Η σήψη είναι μια απο τις συνήθεις αιτίες νοσηρότητος

και θνητότητος στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 

Σήψη είναι βαρειά λοίμωξη, η οποία συνοδεύεται από

συστηματική μη ελεγχόμενη φλεγμονώδη απάντηση.

Τα περιστατικά των λοιμώξεων και της σήψης έχουν αυ-

ξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και τούτο οφείλεται

στην αυξημένη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών ή στε-

ροειδών φαρμάκων σε ασθενείς με κακοήθεια, στην αυ-

ξημένη εφαρμογή της μεταμόσχευσης συμπαγών

οργάνων, κ.λπ. 

Η Σήψη είναι το συχνότερο νόσημα, πιο συχνή από τα

εγκεφαλικά, τους καρκίνους, τις καρδιοπάθειες και το

AIDS. Παρά την πρόοδο, τόσο στη διαγνωστική προσπέ-

λαση όσο και στη θεραπεία, η θνησιμότητα της σήψης

και της σηπτικής καταπληξίας (μέχρι 80%) παραμένει

υψηλή. H σηπτική δε καταπληξία είναι η συχνότερη

αιτία θανάτου στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ποιοί κινδυνεύουν από τη Σήψη;

Η Σήψη μπορεί να εμφανισθεί σε όλους μας ανεξάρτητα

από ηλικία και φύλο. Οι ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν

από άλλα νοσήματα όπως καρδιοπάθειες και πνευμονο-

πάθειες κινδυνεύουν πιο πολύ.

Σήψη μπορούν να εμφανίσουν και όσοι ΔΕΝ νοση-

λεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Το Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους Απάντησης

είναι η απάντηση του οργανισμού σε ένα μη ειδικό ερέ-

θισμα (πχ. τραύμα ή λοίμωξη) και εκδηλώνεται με δύο

τουλάχιστον από τα παρακάτω ευρήματα:

Θερμοκρασία >38oC ή <36oC,

Σφύξεις >90 το λεπτό,

Αναπνοές >20 το λεπτό, ή PaCO2 <32 mmHg,   

Λευκοκυττάρωση >12000 /mm3 ή <4000 /mm3 ή>10%

άωρες μορφές oυδετεροφίλων.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Πρώτη αιτία θανάτου το σηπτικό σύνδρομο!

5.000 δωρεάν ακτινογραφίες

οστεοπόρωσης!

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα προσφέρει

5.000 δωρεάν ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης πα-

νελλαδικά, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό

σχετικά με τα σπονδυλικά κατάγματα.

Η εκστρατεία έχει τίτλο: «Έχεις οστεοπόρωση. Ακτινο-
γραφία έκανες;» και μέσα στα πλαίσια του ενημερωτικού

της ρόλου δίνει την ευκαιρία σε ασθενείς άνω των 65

ετών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την οστε-

οπόρωση να κάνουν μια δωρεάν ακτινογραφία στην σπον-

δυλική τους στήλη.

Η καμπάνια αυτή έχει λάβει την επιστημονική αιγίδα και

υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας

Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.).

Οι ακτινογραφίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με

δύο μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων, την ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ

για την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και με άλλα περιφερει-

ακά κέντρα ανά την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις λήψης

του voucher θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.osteocare.gr

ή στο τηλέφωνο: 213 2086698.

Πεταλούδα, Σύλλογος Σκελετικής Υγείας

Τηλ: 213 2086698, Φαξ: 210 8018122 

Δράση κατά της άνοιας στα 3B

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου και

την Παγκόσμια Ημέρα νόσου Alzheimer, που έχει

καθιερωθεί διεθνώς στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποιεί Δράση

στα ΚΑΠΗ με θέμα:

«Πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου - Η συμβολή της
Φυσικοθεραπείας στην πρόληψη της άνοιας»

Τη Δράση υλοποιεί και συντονίζει η Δρίζη Ειρήνη,

Φυσικοθεραπεύτρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης.

Πρόγραμμα δράσεων:

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 10 π.μ. - ΚΑΠΗ Βάρης

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 10 π.μ. - ΚΑΠΗ Βούλας

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 10 π.μ. – ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης

Εθελοντική αιμοδοσία 

στο Δήμο 3Β 

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει η Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 από τις 16.00 έως τις 19.00

στο Κέντρο Υγείας Βάρης (οδός Τριπτολέμου & Κ. Μου-

τούση στη Βάρη).

Δίνοντας αίμα αποταμιεύετε για την υγεία σας για ώρα

ανάγκης, αλλά είναι και πράξη προσφοράς προς τον συ-

νάνθρωπο που διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, μπορεί να δώσει

ζωή και ελπίδα!

Πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 213-

2019904, 913 & 906
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 13ο Βαλκανικό Πρωτά-

θλημα Ju-jitsu όλων των κατηγοριών και το Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Ju Jitsu, U15 (-15 ετών) στις 16-17 και 18 Σε-

πτεμβρίου 2016, στη Λάρνακα της Κύπρου. 

Στο πρωτάθλημα  έλαβαν μέρος 22  χώρες. Η Ελλάδα κατε-

τάγη στην 1η θέση στο 13ο Βαλκανικό πρωτάθλημα και στην

2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U15 με σύνολο 98 με-

ταλλίων. 29 χρυσά, 31 αργυρά, και 38 χάλκινα μετάλλια. 

O Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με 22 αθλητές και στο σύ-

νολο κατέκτησε 3 Χρύσα, 4 Αργυρά και 9 Χάλκινα

3ες τέταρτες θέσεις, μία 5η θέση και μια 7η θέση!!!

Αναλυτικά οι Αθλητες κατέκτησαν:

Fighting System 

Χρυσό μετάλλιο: Γ. Καστάνης 

Αργυρό μετάλλιο: Σ. Ζαντιώτης, Β. Πίκη, Κ.Χούμης

Χάλκινο μετάλλιο: Δ. Παπασταύρου, Α. Μυλωνάς, Ν.

Μπούρτζος, Ν. Καλπακίδου,  Π. Πατίκα, Β. Κρομμύδα, 

Duo System 

Χρυσό μετάλλιο: Σ. Ζαντιώτης, Λ. Γιαννακουδάκης, Β. Πίκη,

Χ. Κρομμύδα 

Αργυρό μετάλλιο: Δ. Παπασταύρου,  Χ. Καραχάλια 

Χάλκινο μετάλλιο: Μ.Καραχάλια – Χ.Καραχάλια, Δ.

Μάππας – Α. Μυλωνάς, Γ. Ντάκουλας – Κ. Χούμης 

4ες θέσεις: Σ. Μαυρόγιαννης στο Fighting  system 

Θ.Χαλκιάδης, Χ. Πετρακόπουλος και Γ. Μαυρόγιαννης,

Κ.Μυλωνάς στο Duo system

5η: Α. Κυρίδης στο fighting - 7η: Δ. Μάππας στο fighting 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ju Jitsu U18 εφήβων - νεανίδων

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ju Jitsu U18 (εφήβων – νεα-

νίδων) πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2016

στη πόλη Gelsekirchen της Γερμανίας. 

Στην διοργάνωση η εθνική μας ομάδα συμμετείχε με 40

αθλητές και  κατέκτησε 1 αργυρό και 11 χάλκινα μετάλλια. 

Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με 6 αθλητές και στο σύ-

νολο κατέκτησε 3 χάλκινα και πλασσαρίσματα στην 7η

θέση. 

Πιο αναλυτικά οι Αθλητες κατάκτησαν:

Duo System Εφήβων 

Χάλκινο μετάλλιο  έλαβαν οι Θανάσης Ζαντιώτης – Ηλίας

Πίκης 

Duo Show Mix 

Χάλκινο μετάλλιο: Νίκος Αδαμάκης – Βέτη Πίκη

και  7η θέση κατέκτησαν οι: 

Αθηνά Μάλλη στο fighting system στην κατηγορία της 

Θανάσης Ζαντιώτης – Μαρίνα Καραχάλια στο Duo Mix 

Πανευρωπαϊκές επιτυχίες στο Jiu-jitsu 

Το πιο δυνατό της φιλικό τεστ

προετοιμασίας έδωσαν οι γυ-

ναίκες του συλλόγου “Θέτις”

την Τετάρτη (28/9) το βράδυ,

καθώς αντιμετώπισαν στην

Βούλα τον Παναθηναϊκό,

όπου ηττήθηκαν με 3-1 σετ

(16-25, 29-31, 25-22, 14-25).

Το πρόσημο από την αναμέ-

τρηση είναι θετικό, καθώς οι

αθλήτριες της Θέτιδας έβγα-

λαν πολύ καλά στοιχεία στο

παιχνίδι τους απέναντι σε

έναν δυνατό αντίπαλο, έδει-

ξαν να ανεβάζουν ταχύτητα

και ένταση όσο περνούν οι

μέρες και μέσα από την δου-

λειά και τις φιλικές αναμετρή-

σεις των επόμενων

εβδομάδων θα είναι έτοιμες για την πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό.

Επόμενη φιλική αναμέτρηση για την Θέτιδα το Σάββατο (1/10) στην Βούλα με την Αγία Παρασκευή. 

Φιλικό: Α.Σ.ΠΕ.Θέτις Βούλας - Παναθηναϊκός 1-3 (pics)

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο ΑΟ Βουλιαγμένης επικρά-

τησε με 2-0 του ΑΟ Σταμάτας χωρίς να απειληθεί.

Η ομάδα του Καπίρη έβαλε την μπάλα κάτω και με 7

παίκτες προερχόμενους από τις ακαδημίες, πέτυχε

τη 2η της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτά-

θλημα β’ Κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ.

Μολις στο 5´ μετά από ωραίο συνδυασμό, ο Παφί-

της έκανε ασίστ και ο Πουλάι σκόραρε από κοντά.

Μέχρι το 30´ του αγώνα ο ΑΟΒ πίεσε και για δεύ-

τερο γκολ, με τη Σταμάτα να αμύνεται σωστά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Βουλιαγμένη μπήκε πάλι

δυνατά και πίεσε από την αρχή με Παφίτη και Λ.

Μαντακίδη, ενώ σε δύο περιπτώσεις έφτασε κοντά

στο γκολ.

Στο 6´ ο Μαντακίδης Π. με ωραία προσπάθεια πέ-

ρασε όποιον βρήκε από δεξιά και έκανε ωραία σέν-

τρα στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Πουλάι με κεφαλιά

πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και της ομά-

δας ταυτόχρονα.

Η ομάδα του ΑΟΒ:

Παπαχριστόπουλος, Ζακόπουλος, Πολάτος, Βορ-

γιάς, Αντωνόπουλος, Καρδαμίτσης, Πουλάι (60’ Ταγ-

κούλης), Παπαβασιλείου, Παφίτης (80’ Κουσιάκης),

Παντ. Μαντακίδης, Λάμπρ. Μαντακίδης (65’ Χαλ-

κιάς).

Α.Ο. Βουλιαγμένης επί του  ΑΟ Σταμάτας!
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Οπως αναμενόταν, μετά τις ανακοι-

νώσεις, πριν μερικές μέρες ότι η

Πηγή Δεβετζή βρέθηκε θετική σε

χρήση απαγορευμένων ουσιών σε

επανεξέταση δειγμάτων της απ'

τους Ολυμπιακούς του 2008, η Ελλη-

νίδα πρώην αθλήτρια χάνει πλέον

οριστικά και τα μετάλλιά της. 

Πρόκειται για το χάλκινο που είχε

κερδίσει στη διοργάνωση του Πεκί-

νου και το αντίστοιχο ένα χρόνο πριν

(2007) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Στίβου της Οζάκα. Χτεσινό δημοσί-

ευμα του «athleticsweekly» ανέφερε

πως η Παγκόσμια Συνομοσπονδία

Στίβου (IAAF) εμφανίζει ήδη ως ακυ-

ρωμένη την Δεβετζή στους συγκε-

κριμένους αγώνες, κάτι που σημαίνει

ότι αναμένεται πλέον μόνο η επιση-

μοποίηση της αφαίρεσης των μεταλ-

λίων. 

Υπενθυμίζεται πως η πρόσφατη επα-

νεξέταση δειγμάτων απ' τον WADA

της Ελληνίδας πρώην αθλήτριας,

(έχει ήδη αποσυρθεί), του τριπλούν

έδειξε πως εκείνη την περίοδο είχε

κάνει χρήση της απαγορευμένης ου-

σίας στανοζολόλη.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η 2η

φορά που το όνομα της Πηγής Δεβε-

τζή εμπλέκεται σε υπόθεση ντό-

πινγκ, καθώς το 2009 δεν έδωσε το

«παρών» σε αιφνίδιο έλεγχο αντιν-

τόπινγκ, με αποτέλεσμα ένα χρόνο

μετά να τιμωρηθεί με διετή αποκλει-

σμό απ' την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Γιατί;;  Όλος ο Παγκόσμιος Αθλητι-

σμός, όλα τα ΣΠΟΡ είναι Ντοπαρι-

σμένα… Δεν προσέξατε την μεγάλη

αλλαγή του Μπασκετμπολίστα

Γιάννη Αντετοκούμπο από ένα αδύ-

νατο παιδί, έχει μεταμορφωθεί σε ΓΙ-

ΓΑΝΤΑ! Και να μην ξεχνάτε, ότι έχει

υπογράψει συμβόλαιο 100 εκατομ-

μυρίων· τα αφεντικά του αυτά τα

λεφτά πρέπει να τα πάρουν στο τε-

τραπλάσιο… αυτά δεν γίνονται πί-

νοντας “αγιασμό”. Επανειλημμένως

έχω γράψει, ότι η λύση είναι ΜΙΑ… 

Ή αφήνεις τα “αθλητικά ναρκωτικά”

ελεύθερα και όποιον πάρει ο Χάρος

(αφού όλοι γνωρίζουν τι κατα-

στροφή προκαλούν στην Υγεία) ή

επιστρέφεις στον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ,

πράγμα αδύνατον γιατί το Κεφάλαιο

έχει κάνει επενδύσεις δισεκατομμυ-

ρίων στα ΣΠΟΡ….. “Μπρος γκρεμός

και πίσω έχει η αχλάδα την ουρά”…

Αυτός είναι ο Εμπορευματοποιημέ-

νος Αθλητισμός… Γι’ αυτό υποστη-

ρίζω, ότι δεν υπάρχει ποια Υψηλός

Αθλητισμός….. τον έχει και αυτόν

καταπιεί ο ΑΔΗΦΑΓΟΣ  Καπιταλι-

σμός…… Αν υπάρχει διαφορετική

άποψη… εδώ είμαστε…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αφαίρεσαν τα μετάλλια

από την Δεβετζή

Poseidon Challenge
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΑΘΗΝΑ – ΛΑΥΡΙΟ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΔΡΟΜΟΣ

Αν αγαπάτε την ιστορία, τον πολιτισμό και τον αθλητι-
σμό…. Αν είσαστε εραστές της φύσης και της ζωής….
Αν οι διαδρομές της νίκης σας συναρπάζουν …. 
Tρέξτε στο   PoseidonChallenge,  μαζί με αθλητές από όλο

τον κόσμο, παίρνοντας μέρος στο πρώτο δρομικό γεγο-

νός του Λαυρίου, μια ανάσα δρόμο από την Αθήνα.

Το   PoseidonChallenge, δεν είναι ένας απλός αγώνας

δρόμου αλλά μια διοργάνωση για όλη την οικογένεια,

στην σκιά του Ναού του Ποσειδώνα, στα ίχνη της ακτο-

γραμμής του Σουνίου, με το βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου να

αφυπνίζει τις αισθήσεις.

H εκκίνηση των διαδρομών γίνεται στην είσοδο του ξενο-

δοχείου GrecotelCapeSounio κι έχουν διαφορετικές κα-

τευθύνσεις.  Ο αγώνας δρόμου 10 χλμ, ο Ημιμαραθώνιος

δρόμος (21,1χμ) αλλά και ο ειδικά σχεδιασμένος αγώνας

για παιδιά - FunRun - στο λιμάνι του Λαυρίου, δίνουν την

δυνατότητα, το PoseidonChallenge να καταγραφεί όχι

μόνο ως ένας Αγώνας Δρόμου,  αλλά και ως μια εμπειρία

ζωής,  ανεξαρτήτου ηλικίας και … αντοχής.

Τελικός προορισμός για όλους η πόλη του Λαυρίου.

Μέσα από διαφορετικούς δρόμους.

www.poseidonchallenge.org

Κλειστοί δρόμοι για τους αγώνες

Στο πλαίσιο του δρομικού γεγονότος Poseidon Challenge

την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016, θα παραμείνουν κλειστοί

οι κάτωθι δρόμοι, κατά τις πρωινές ώρες:

• 08:00 -10:30 ο δρόμος από το Cape Sounio μέχρι και το

Λαύριο.  

Από την πλατεία Σαρωνίδας προς Σούνιο θα είναι κλει-

στός ο δρόμος τις ίδιες ώρες.

• 09:30- 12:30 από τα φανάρια του Θορικού και ο Περιφε-

ρειακός δρόμος προς Λαύριο. 

Τη ρύθμιση της διέλευσης των οχημάτων έχει υπό την ευ-

θύνη της η Τροχαία Κερατέας.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες ανθρώπων που αγά-

πησαν, με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό, από τους πρώ-

τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι σήμερα (120χρόνια)

να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του, έχουν αποτύχει

γιατί δεν υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα “σοβαρό” ΚΡΑ-

ΤΟΣ. Ποτέ δεν είχαμε Υγεία, Παιδία, Πολιτισμό, ποτέ

δεν είχαμε τίποτα, όλα στον αέρα, όλα “άρπα – κόλα”

όλων των ειδών τα “εγκλήματα” ότι βρομιά μπορεί να

βάλει το μυαλό του ανθρώπου. 

Κανένα Πρόγραμμα, καμιά Οργάνωση, δεκαετίες φω-

νάζω, βάλτε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στο σχο-

λείο· δημιουργείστε την κατάλληλη Υλικοτεχνική

Υποδομή, γιατί π.χ. το ιδιωτικό σχολείο να έχει αθλη-

τικές εγκαταστάσεις, και στο δημόσιο που πηγαίνει η

πλειοψηφία των παιδιών μας δεν υπάρχει ούτε αυλή

για διάλλειμα;; Μιλάμε για δύο κατηγορίες πολιτών

αυτό δεν είναι ρατσισμός;; 

Αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενι-

αίο σύστημα εκπαίδευσης, και άλλα γράμματα να μα-

θαίνει το παιδί στην Αγία Βαρβάρα, και άλλα το παιδί

στο κολέγιο του Ψυχικού….. Γι’ αυτό ακριβώς, κου-

μάντο στο χώρο του αθλητισμού  κάνουν οι Ομοσπον-

δίες, μέσα από τα σωματεία τους. Έτσι διαμορφώνεται

η αθλητική παιδία στη χώρα μας· ότι πάρει το παιδί από

τη σχέση του με τον προπονητή και τον παράγοντα, με

το ΚΡΑΤΟΣ παρατηρητή αμέτοχο “Πόντιο Πιλάτο”…

Αποτέλεσμα αυτής της χρόνιας αθεράπευτης “μολυ-

σματικής” ασθένειας που έχει στείλει στον Αθλητικό

ΘΑΝΑΤΟ γενιές αθλητών, ήταν να βραβευτούν οι Χο-

ρηγοί από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Καπράλο για την

προσφορά τους στη Χώρα χειροκροτούμενος…… Τι

εξευτελισμός!…, ενώ στην πραγματικότητα  τους  πρω-

ταθλητές μας, από πάντα και μέχρι σήμερα, τους βρί-

σκουμε συμπωματικά, δεν είναι το αποτέλεσμα

οργανωμένης δουλειάς – έρευνας …. 

Ομοσπονδία – Σωματείο – Προπονητής – Οικογένεια…

έτσι βρίσκεται ο αθλητής,… αν αυτοί οι (4) παράγοντες

δουλέψουν σωστά, έχουμε αποτέλεσμα… αυτή τη

στιγμή το Κράτος έχει παραδώσει τον Αθλητισμό  έρ-

μαιο στα χέρια των χορηγών, είναι οι ίδιοι οι οποίοι

έχουν δημιουργήσει στρατιές Ανέργων, έχουν διαλύσει

τις Συντάξεις μας, οι Τράπεζες  κλέβουν τα σπίτια μας

πετώντας μας  στο δρόμο, είναι αυτοί που μας στέλ-

νουν στα συσσίτια, είναι αυτοί που έχουν διαλύσει την

Υγεία, σε αυτούς ο κ. Καπράλος και το ΚΡΑΤΟΣ έχουν

παραδώσει τους Πρωταθλητές μας… Αλλά και οι Πρω-

ταθλητές μας δεν θα έπρεπε σαν πρωταθλητές και

Ολυμπιονίκες να σταθούν λίγο ΟΡΘΙΟΙ, όχι για πολύ,

έστω για λίγο;;;;                

Nίκος Γεωργόπουλος

Κουμάντο στο χώρο του αθλητισμού  κάνουν οι

Ομοσπονδίες, μέσα από τα σωματεία τους!



O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων
του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, συμμετοχικά. Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και προβολής
της πνευματικής δημιουργίας του τόπου αυτού, με την πανάρχαιη πλούσια “βλάστηση” 
του πνεύματος, των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα.
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας (ενδεικτικά, επί 
ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).

Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100 ευρώ 
για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
H δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον εκδότη (Σκαραβαίος), το συντομότερο 
ώστε η έκδοση να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Ανθολόγηση Αττικής Ποίησης

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 153 052 

e-mail: press@ebdomi.com


