
Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

εναντίον κρατών και

κάθε συλλογικότητας!

«... Υπάρχει σαφές σχέδιο για τη μηδενοποίηση
των εθνικών κυβερνήσεων (...) θα υπόκεινται στις
κατευθύνσεις που θα τις δίνει το κατευθυντήριο»
(των Βρυξελλών)*.

Ανδρέας Παπανδρέου
Κάννες 1955. Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. 

Η δήλωση του Αντρέα πριν εικοσι-

δύο χρόνια επιβεβαιώνεται απροκά-

λυπτα από τον γνωστό μας πλέον,

(από το περασμένο φύλλο της 7ης)

αρχηγό του 3ου κόμματους του

ευρω-Κοινοβουλίου Guy Verhofs-

tadt, πρώην πρωθυπουργού του

Βελγίου, όπου και οι Βρυξέλλες:

«Η ζώνη του ευρώ έχει ανάγκη τους
δικούς της θεσμούς για την καλή διαχείριση: Μία κυ-
βέρνηση, έναν προϋπολογισμό, μία δανειοδοτική
ικανότητα, ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση, (...).

Αυτό σημαίνει νέα εκχώρηση κυριαρχίας σε δημο-
κρατικούς(!) και αντιπροσωπευτικούς(!) θεσμούς»
και συμπεραίνει: «Ή αυτό ή θα βουλιάξουμε κι
άλλο»1! Κι όλα αυτά τα «σπουδαία», τα ανατρεπτικά

της ιστορικής πραγματικότητας, τα εθνοκαταστρο-

φικά, για κείνο που κατηγορεί τους «εταίρους» μας,

ότι «το αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι»
δηλ. τη δημιουργία, την εγκαθίδρυση, την επιβολή

«μιας πλήρους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»1, όπου

«οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία»
(σελ. 276).

Καταλάβατε πού το πάνε λάου – λάου και συστη-

ματικά; Με τί απατηλό και ύπουλο τρόπο; Στην κα-

τάργηση της κρατικής μας οντότητας. Στην

εξαφάνιση αυτού που επανακτήσαμε και κρατή-

σαμε μέχρι τώρα, με αίμα! Με ανυπολόγιστες θυ-

σίες, με στερήσεις, με πόνο: την εθνική μας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ! Αυτήν θέλουν να καταργήσουν, 

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο μεν λόγος θαυμα-
στός, ο δε λέγων άπι-
στος.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ. Αρχαίος

Έλληνας ιστορικός

του Κώστα 
Βενετσάνου

H B’ πλαζ Βούλας
στα χέρια του Δήμου

Tα 124 στρέμματα στα 3Β

ιδιωτικό δάσος;;
Σελίδα 6

Χωρίς ορίζοντα

η μελέτη Κιτσίου

Δήμαρχος Σαρωνικού:

«Δεν παζαρεύουμε τα
δικαιώματά μας στις
παραλίες μας» Σελίδα 7

Eνστάσεις για το Κτημα-
τολόγιο              Σελίδα 7

Σελίδα 6

Σελίδα 12

ΦΙΛΟΤΟΜΑΡΙΣΜΟΣ
η νέα ΙΔΕΑ της Ε.Ε.



2 ΣΕΛΙΔΑ - 20  ΜΑΪΟΥ 2017                                                                                                                                                                                                       ΕΒΔΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Σύμβουλος Σύνταξης: Βασίλης Κασιμάτης

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

χάριν της παγκοσμιοποίησης. Χάριν της ομογενοποί-

ησης των λαών, ώστε οι λαοί να χάσουν κάθε συνοχή

και συνεκτική ικανότητα, για συλλογική αντίσταση και

αντίδραση. Nα γίνουν άτομα αδύναμα και διαχειρί-

σιμα εύκολα.

Δεν είναι “συνωμοσιολογία”

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σατανικό

σκοπό είναι πρωτοφανή στην ιστορία: 

Η βία χρησιμοποιείται περιορισμένα, για παραδειγμα-

τισμό και ακφοβισμό και μόνο στο βαθμό και στην πε-

ρίπτωση που είναι αναγκαία. Εξ’ άλλου «κοστίζει
πολύ», όπως έχει ομολογήσει απερίφραστα ο άλλος

«Ευρωπαίος» διπλωμάτης, σύμβουλος του Τ. Μπλερ,

στο δεύτερο πόλεμο με το Ιράκ και Γεν. Διευθυντής

του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολι-

τικής και πολιτικο-στρατιωτικών Υποθέσεων, Σερ

Ρόμπερτ Κούπερ, στο σύγγραμμά του, “η Διάλυση
των Εθνών”. «Η τεχνολογία έκανε το τίμημα του πο-
λέμου πολύ μεγάλο»2, λέει.

Κι έχει δίκηο. Βροχή από 59 πυραύλους «τόμαχοκ»

έριξαν αμερικανικά αεροπλανοφόρα, στις αρχές

Απρίλη, εναντίον στρατιωτικής βάσης της Συρίας (Αλ-

Σααϊρατ) για να τιμωρήσει ο Τραμπ τον Άσαντ, γιατί

έριξε υποτίθεται χημικά στην πόλη Ιντλίμπ. Με ποιο

δικαίωμα; Έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ τον πόλεμο στη

Συρία; Όχι, βέβαια. Ε, τότε παραβίασε κατάφωρα το

Διεθνές Δίκαιο, αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα.

Οι 59 πύραυλοι τόμαχοκ κατάστρεψαν τη βάση και

σκότωσαν πέντε Σύριους στρατιώτες και έναν πτέ-

ραρχο! Έπληξαν εννέα μαχητικά αεροσκάφη, διάφο-

ρους χώρους και ελαφρώς την πίστα του

αεροδρομίου, αποθήκες πυρομαχικών κ.λπ., όπως

ενημέρωσε το αμερικανικό πεντάγωνο. Ποιον εξυπη-

ρετεί αλήθεια αυτή η επίθεση; Μάλλον το ισλαμικό

κράτος (ISIS) και κάποιους άλλους σκοπούς.

Πόσο όμως κόστισε αυτή η επιχείρηση;

Σύμφωνα με αναλυτές του Reuters κάθε πύραυλος

τόμαχοκ κοστίζει πάνω από ένα εκατομμύριο δολά-

ρια3. Η επιχείρηση δηλαδή κόστισε κοντά 100 εκα-

τομμύρια δολάρια για 6 στρατιώτες, 9 αεροπλάνα και

κάτι «ψιλά»! Κάθε καταστροφή ανθρώπινης ζωής και

κάθε αεροσκάφους κόστισε πάνω – κάτω 6 εκατομ-

μύρια δολάρια.

Υπερβολικά μεγάλο κόστος (και αντίστοιχα κέρδη

των πολεμικών  βιομηχανιών), που επιβεβαιώνει την

άποψη του R. Cooper. Τι κάνουμε λοιπόν; Οικονομικό

πόλεμο, εκβιασμό, εξαγορά, απάτη. Η τελευταία μά-

λιστα, κοστίζει λιγότερα και σε συνδυασμό με τον εκ-

βιασμό, την εξαγορά και τον οικονομικό πόλεμο,

κοστίζει πολύ λιγότερο για να πετύχουν τους στό-

χους της παγκοσμιοποίησης, τη διάλυση των εθνών,

την ομογενοποίηση των λαών και την ιδιώτευση των

ατόμων - μονάδων, ώστε να εκπληρωθούν οι πόθοι

των νεο-φιλελεύθερων “δημοκρατών”, “χριστιανο-δη-

μοκρατών”, “Σοσιαλιστών” μασκαράδων, φλογερών

Ευρωπαϊστών της παγκοσμιοποιημένης εταιρειοκρα-

τίας.

Ο ίδιος ο εμπνευστής και εκτελεστής της πολιτικής

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέει: «Οι περισσότεροι
άνθρωποι δέχονται πιο εύκολα να γίνουν υποτελείς
με κίνητρο κάποια ιδέα, παρά με τη βία»: Νεο-φιλε-

λευθερισμός (που παραλείπεται το “νέο”), Ευρωπαϊ-

σμός, αντικομμουνισμός, Παγκοσμιοποίηση!!! Ωραίο

“οραμα”, θαυμάσια “ιδέα”! Σύγχρονη, ανθρώπινη, χρι-

στιανική, “αριστερή”(!), αλλά προπάντων και στην

πραγματικότητα μόνον εκχυδαϊσμένη Καπιταλιστική

επιδίωξη. Όχι βέβαια “ιδέα”! Ο Καπιταλισμός δεν έχει

ιδέες. Έχει μοναδικούς σκοπούς: Το άπληστο κέρδος.

Ο Άνθρωπος δεν είναι σκοπός· είναι μέσον. Γι’ αυτό

τον θέλει ξεκομμένο από “ομάδες”, έθνη και τάξη.

Τον θέλει απλά “να κοιτάει την πάρτι του”: «Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι - λέει ο R. Cooper - ενδιαφέρονται
για την προσωπική τους εξέλιξη και την προσωπική
κατανάλωση»,(...) ο καταναλωτισμός είναι ένας στό-
χος»! Αυτός είναι και ο κύριος στόχος του “μετα-νε-

ωτεριστικού κράτους” της δυτικής “φιλελεύθερης

δημοκρατίας” της ΕΕ. και της παγκοσμιοποίησης του

κεφαλαιοκρατικού συστήματος: ο φιλοτομαρισμός

“έχει αντικαταστήσει τον πατριωτισμό”.4

«Το μετα-νεωτεριστικό κράτος - όπως αυτή η ομο-

σπονδία που πάει να στήσει η Ε.Ε. και προσπαθεί να

πειραματισθεί με την Κύπρο, - τοποθετεί πάνω απ’
όλα το άτομο». Ουσιαστικά ο πόλεμος είναι συλλο-
γική δραστηριότητα. «Οι μάχες του 20ού αιώνα - λέει

ο Σερ. R. Cooper - ήταν μάχες του φιλελευθερισμού
- του δόγματος του ατόμου - λέει ο ίδιος, εναντίον
διαφόρων μορφών συλλογικότητας: της τάξης, του
Έθνους, της φυλής, της κοινότητας ή του κρά-
τους»4. Γι’ αυτό συκοφαντείται συστηματικά και κατά

κόρον το Έθνος, η τάξη κ.λπ. Ας σκεφθούμε και τα

ξαναλέμε.

* μαγνητοσκοπημένη δήλωση στο ebdomi.com

http-//bit.ly/2rz4e4J

――――――
1. Guy Verhofstadt: «Η ασθένεια της Ευρώπης”, εκδ. Παπαδόπου-

λος, σελ. 277 & 237.

2. Robert Cooper: “The Breaking of Nations”, σελ. 32, 85.

3. Πηγή: Newsbeast.gr

4. R. Cooper: “Η διάλυση των Εθνών”, σελ. 85

Φιλοτομαρισμός

Εκδηλώσεις στα Μουσεία Σελ. 4

Τρία νέα περίπτερα στη Βούλα Σελ. 6

Υπογειοποιούνται τα καλώδια στην
παραλία της Βάρκιζας Σελ. 6

Ανδρέας Κάλβος, ο “Ωδές” 2 μέρος
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Τούρκοι τραμπούκοι ξεφτίλισαν τις
ΗΠΑ Κ. Βενετσάνος Σελ. 8

Ο Μεσαίωνας Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Γραφειοκρατίας βασίλειο Σελ. 9

Αναγνώριση της γενοκτονίας του ελλη-
νισμού της καθ’ ημάς Ανατολής Σελ. 10

Είδατε εσείς καμιά μάχη; 
Βασ. Κασιμάτης Σελ. 15

Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Εμπορευματοποίηση του αθλητισμού Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

O Δήμος 3Β συνεδριάζει 

Στην 11η ειδική συνεδρίαση του 2017 καλεί ο Δήμος

3Β,  την 24η Μαΐου ημέρα Tετάρτη και ώρα 6 μ.μ., για

συζήτηση και λήψη απόφασης σε 15 θέματα της ημε-

ρήσιας διάταξης.

1. Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Β1 σταδίου

αναθεώρησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιο-

χής Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια της μελέτης: “Κτημα-

τογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής

επέκτασης σχεδίου πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α

& Β κατοικίας εντός του Γ.Π.Σ.”.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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“Η Ζωή είναι πιο γλυκιά

απ’ ό,τι νομίζεις”

Μια άλλη προσέγγιση στο

Σακχαρώδη Διαβήτη

Όλη η ιατρική κοινότητα ήταν εκεί, την Παρασκευή

12/5/17 στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου.

Ανάμεσα σε διευθυντές κλινικών, ιατρών, νοσηλευ-

τών, αλλά και ασθενών με διαβήτη, έγινε η παρου-

σίαση του βιβλίου των εκδόσεων Σκαραβαίος: «Η ζωή
είναι πιο γλυκιά από ό,τι νομίζεις», γραμμένο από

τον Κώστα Φαινέκο, τ. διευθυντή στο Νοσοκομείο

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κοργιαλένειο-

Μπενάκειο).

Ο Κώστας Φαινέκος, ως ειδήμων, προχώρησε στην

συγγραφή ενός μυθιστορήματος το οποίο  παρουσιά-

ζει όλα όσα σχετίζονται με την σύγχρονη θεραπευ-

τική, αλλά  και την αποφυγή των επιπλοκών  του

Σακχαρώδη Διαβήτη ( τύπου 1 και τύπου 2).

Στα 20 κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται με εμπνευ-

σμένη διηγηματική περιγραφή όσα πρέπει να γνωρί-

ζουμε   για  την θεραπεία, την πρόληψη, την

διατροφή, την άσκηση, την ψυχολογική στήριξη, αλλά

και τους πολύπλοκους  μηχανισμούς, αυτής της

νόσου, που μετρά εκατομμύρια ασθενών σε όλο τον

κόσμο. Στο βιβλίο, αναδεικνύονται  επίσης, ο σημαν-

τικός ρόλος του οικογενειακού και κοινωνικού περι-

βάλλοντος των  ατόμων με διαβήτη, καθώς και οι

εξελίξεις  που σημειώνονται  τα τελευταία χρόνια στο

ερευνητικό πεδίο για την αποτελεσματικότερη αντι-

μετώπιση της νόσου.      

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ένα νέο κορίτσι

που έρχεται αντιμέτωπο με την σκληρή πραγματικό-

τητα της διάγνωσης του σακχαρώδους διαβήτη και η

προσπάθειά του  για να βρει λύσεις και να ζήσει μια

«γλυκιά» ζωή όπως την είχε ονειρευτεί!

Η δύσκολη πορεία από το διαβητικό κώμα, στον

έρωτα και την προσωπική ευτυχία, γίνεται η αφορμή

για να καταλάβει ο αναγνώστης ότι υπάρχουν λύσεις

επειδή η ζωή είναι πιο γλυκιά από όσο νομίζουν οι

ασθενείς με διαβήτη. 

Στην παρουσίαση μίλησαν για το βιβλίο:

Ο Ιωάννης Βατάλας Αντιπρόεδρος Δ.Σ και η  Γεωργία

Κάσση Ειδική Γραμματεύς Δ.Σ, εκπρόσωποι της Ελληνι-

κής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

Ο Καθηγητής ΕΚΠΑ Γεώργιος Δημητριάδης, Πρόεδρος

Δ.Σ, εκπρόσωπος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Ο Χρήστος Μπαρτζώκας. Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής,

εκδότης του δελτίου «Νεανικός Διαβήτης: Τα νέα μας»

Ο Αν. Καθηγητής Νικόλαος Τεντολούρης. Πρόεδρος

Δ.Σ, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το

Διαβήτη 

Η Γκόλφω Γεμιστού. Αντιπρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων

Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η Ευγενία Βλάχου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νοσηλευτικής

ΤΕΙ Αθηνών, εκπρόσωπος της Ενωσης Νοσηλευτών Ελ-

λάδος

Η Ντορίνα Σιαλβέρα. Πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος του

Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Ψυχολόγος, μέλος του Δ.Σ «Αρ-

μονία &Ζωή»

Η Μαρίνα Μελισσουργού, Επισκέπτρια υγείας, ΓΝΑ

«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ»

Επίσης σχολίασαν το βιβλίο:
Η Χριστίνα Κανακά Gantenbein. Καθηγήτρια Παιδιατρι-

κής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ 

Η Βαία Λαμπαδιάρη. Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας –Σακ-

χαρώδη διαβήτη ΕΚΠΑ  

Η Μαριάννα Μπενρουμπή. Διευθύντρια ΕΣΥ, υπεύθυνη

Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 

και ο Φώτης Παυλάτος. Ομ. Καθηγητής Ιατρικής  ΕΚΠΑ 

Το βιβλίο διατίθεται στα Βιβλιοπωλεία. 

Κεντρική διάθεση από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος, Πα-

πάγου 6 Βούλα, 210 8959.004, 6937153052,

press@ebdomi.com
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ΜΑΡΙΑ 

ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Δευτέρα 19 Ιουνίου, Ώρα: 21.00

Η μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη παρουσιάζει

στο ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, στις 19 Ιουνίου, το πρω-

τότυπο έργο, που έγραψε για τη φωνή της, ο Τούρκος

συνθέτης Cihan Turkoglu, σε στίχους της Αγαθής Δημη-

τρούκα. Στο μουσικό αυτό ταξίδι, συναντώνται μουσικές

παραδόσεις της Ανατολής, με μουσικά ρεύματα της Δύσης,

όπως μεσαιωνική, μινιμαλιστική, κλασική και τζαζ μουσική.

Σ’ αυτόν τον μοναδικό συγκερασμό ηχοχρωμάτων, συμ-

πράττουν εκλεκτοί σολίστ διεθνούς φήμης, όπως η Anja

Lechner (βιολοντσέλο), Meri Vardanyan (κανονάκι), Χρή-

στος Μπάρμπας (νέι), zzet K z l (κρουστά) και ο συνθέτης

του έργου Cihan Turkoglu (φωνή, σάζι και κοπούζ).

Στο δεύτερο μέρος, η Μαρία Φαραντούρη συναντά στη

σκηνή την διάσημη Kαταλανή τραγουδίστρια Maria del

Mar Bonet σε τραγούδια Ισπανικά, Καταλανικά, καθώς και

σε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Dani Espasa (πιάνο και ακορν-

τεόν), Jordi Gaspar (κοντραμπάσο), Tobal Rentero: (αρ-

χιλαούτο και μπαντουρία), Antonio Sanchez (κρουστά).

Εισιτήρια:

Άνω Διάζωμα: 10 – 13,5 €, Ζώνη Γ: 14 - 18 €, Ζώνη Β:

21 – 27 €,  Ζώνη Α: 28 – 36 €, Ζώνη VIP: 35 - 50 € 

Προπώληση Εισιτηρίων:

Greekfestival.gr, 210 32 72 000, 

«O Βασιλιάς Αρθούρος»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει τη δραματική ταινία «Ο Κος Τί-
ποτα», έως και την Τετάρτη, 24 Μαϊου 2017.

Προβολές: 7 μ.μ.  
Στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ήρωα, θα γνω-
ρίσουμε έναν ατίθασο νεαρό Αρθούρο, κυρίαρχο των
δρόμων του Λοντόνιουμ με την συμμορία του, ο οποίος
αγνοεί τον σκοπό για τον οποίο ήρθε στη ζωή, μέχρι τη
στιγμή που παίρνει στα χέρια του το Εξκάλιμπερ και μαζί
με αυτό το μέλλον του. Από την πρώτη στιγμή, το θρυ-
λικό ξίφος θα τον προκαλέσει να πάρει δύσκολες αποφά-
σεις...
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην

προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μου-

σείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από

το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μου-

σείων (International Museum Day). Το μήνυμα

αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία

φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών “με σκοπό την
ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της
αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνερ-
γασία μεταξύ των λαών”. Για το έτος 2017, το

ICOM επέλεξε για τον εορτασμό το θέμα: «Μου-
σεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα μουσεία μι-
λούν για εκείνα που δεν λέγονται».

MOYΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Κυριακή 21 Μαϊου 2017
«Εκφράζοντας το άρρητο», Εργαστήριο μουσικοθε-

ραπείας με τη Χριστίνα Καλλιώδη. Ώρα 11:00. Περιο-

ρισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Απαραίτητη η

τηλεφωνική κράτηση 210 3213122, εσωτ. 114, Σταϊ-

κοπούλου Αναστασία. Αρχαιολογικός  Χώρος Αμφια-

ράειου. Επαρχιακή οδός Μαρκοπούλου Ωρωπού -

Καλάμου

«Ηρώδης Αττικός ο Μαραθώνιος: Άρρητες ιστορίες»
Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα

Ώρες: 12:00-14:00, ελεύθερη συμμετοχή· απαραίτητη

η τηλεφωνική κράτηση

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα

Πλαταιών 114, Βρανάς Μαραθώνα

ελεύθερη συμμετοχή – απαραίτητη τηλεφωνική κρά-

τηση στο 22940 55155

email επικοινωνίας: efaanat@culture.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Στο πλαίσιο των δράσεων που συνοδεύουν την επε-

τειακή έκθεση «Οδύσσειες», το Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο οργανώνει τη δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα

και ώρα 12 π.μ. τον δεύτερο κύκλο κυριακάτικων πε-

ριπάτων στο μουσείο και σας προσκαλεί να γνωρί-

σετε τις μόνιμες εκθέσεις των προϊστορικών και αι-

γυπτιακών αρχαιοτήτων μέσα από τις θεματικές που

αναδεικνύουν οι «Οδύσσειες»: ταξίδια στις θάλασσες

της ανατολικής Μεσογείου, μυθικές περιπέτειες σε

τόπους μακρινούς, γοητευτικές θεότητες, ισχυροί βα-

σιλιάδες και εμπορικές δραστηριότητες»...

Οι θεματικές περιηγήσεις του δευτέρου κύκλου είναι:

Κυριακή 21 Μαΐου, ώρα 12 π.μ.

"Θεοί και δαίμονες...", Θρησκεία, θεότητες, ιερατείο

και γιορτές στη μυκηναϊκή Ελλάδα

Κυριακή 11 Ιουνίου, ώρα 12 π.μ.:

Ελλάδα-Αίγυπτος: μια διαχρονική διαπολιτισμική
συνάντηση.
Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η προμή-

θεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής κατά την

προσέλευση.  

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων

44, Αθήνα 106 82, Τηλ: 213214 4891

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυ-

ριακή 09:00-16:00

Email: eam@culture.gr

www.namuseum.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2017

Με στόχο την προώθηση της δημιουργικής έκφρασης

των κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων, ο Δήμος

Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουρ-

γούν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολιτι-

στικά προγράμματα, όπως παρακάτω. 

Παρασκευή 26/05 & Kυριακή 28/05 Πολιτιστικό Κέν-

τρο «Οινοποιείο Πέτρου»  

18.30&20.00 – Θεατρική Παράσταση «ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ» του  Ευγένιου Τριβιζά   σε σκηνοθεσία

Χanna Μay Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά Εργαστή-

ρια Δ.Ε. Παλλήνης 

Τετάρτη 31/05  – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα 

18.30 –  Θεατρικό Δρώμενο Νηπίων, 

Εργαστήρι Παιχνιδιού και Αυτοσχέδιου Παραμυθιού

Δ.Ε. Γέρακα

19.00 – Εγκαίνια Παιδικών Εικαστικών Εργαστηρίων

Δ.E . Γέρακα (έως 2/6 από 09:00-17:00)

Παρασκευή 09/06 – ΚΕΕΤ – Πρώην αποθήκες Καμπά

20.00 – Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων (10&11/06

από 11:00-14:00)  

Παιδικό Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης & Τμή-

ματα Εφήβων - Ενηλίκων Δ.Ε. Παλλήνης και Γέρακα 

Πολιτιστική Ανοιξη
στο Δήμο Παλλήνης
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“Νά ‘μουν πουλί να πέταγα”

Τέσσερις παιδικές χορωδίες, ανάμεσά τους και  το Τμήμα

Ελληνικών Χορών Καλυβίων Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστόδικος” του

Δήμου Σαρωνικού θα ανταμώσουν, το Σάββατο 27 Μαϊου

2017 και ώρα 21.00, στο “Κηποθέατρο Παπάγου”, στην παι-

δική παράσταση "να μουν πουλί να πέταγα" . Ένα αφιέ-

ρωμα στα ελεύθερα πλάσματα του ουρανού. 

Τη διοργάνωση έχει η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία έκ-

φρασης και πολιτισμού. 

Η χορωδία του Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστόδικος” θα συμμετάσχει με

50 παιδιά, μέλη του τμήματος, ηλικίας 6-13. Τη διδασκαλία

και την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο δάσκαλος

χορού Γιάννης Κοντογιάννης.

Μετά από 16 χρόνια, μία άλλη γενιά παιδιών θα λάβει

μέρος σε μια ακόμα παιδική παράσταση. Η πρώτη ήταν το

2001, στο Ηρώδειο, στην παιδική παράσταση της αείμνη-

στης Δόμνας Σαμίου  με τίτλο "περνά περνά η μέλισσα",

όπου απέσπασε τις καλύτερες κριτικές.

”Άγιος Παντελεήμων 
Βουλιαγμένης

O Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Ν. Λόντος θα

παρουσιάσει το βιβλίο του «Αγιος Παντελεήμων
Βουλιαγμένης - Μετόχιον Ι.Μ. Ασωμάτων Πε-
τράκη», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25

Μαΐου, ώρα 7.30 μ.μ. στο Λύκειο Βουλιαγμένης

(Εκτορος 1 & Λεωφ. Καβουρίου, Βουλιαγμένη).

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:

Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Αγγελής, θεολόγος, εφημέριος

του Ι.Ν. Δημητρίου Κερατέας Αττικής.

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

του τμ. Θεολογίας

Δέσποινα Μιχάλαγα, Λέκτωρ του τμ. θεολογίας

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η χορωδία Βουλιαγμένης

υπό τη διεύθυνση του Χαρ. Μιχαηλίδη.

Mουσικοθεατρική παράσταση

για τη Μάχη της Κρήτης 
Η Ένωση Κρητών και o Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης παρουσιάζουν μια μουσικοθεατρική πα-

ράσταση αφιερωμένη στην 76η επέτειο της ΜΑΧΗΣ

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, το Σάββατο 27 Μαΐου, στην Αίθουσα

"ΙΩΝΊΑ" (διπλά από το δημαρχείο) και ώρα 20:00.

Θα γίνει παρουσίαση ιστορικών γεγονότων των 10

ημερών της Μάχης παράλληλα με προβολή ντοκου-

μέντων, ενώ ενδιάμεσα θα παρεμβαίνουν θεατρικοί

μονόλογοι αναφερόμενοι σε μαρτυρίες.

Την παράσταση πλαισιώνει το μουσικό συγκρότημα

του Πέτρου Σαριδάκη, ενώ θα χορέψουν η ομάδα

της Ένωσης Κρητών ΒΒΒ και η Πολιτιστική Ένωση

«Κρήσσες». Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολου-

θήσει παραδοσιακό κέρασμα.

Είσοδος ελεύθερη.

”Είναι δυνατόν ή όχι να 

προλάβουμε τις παθήσεις του 

μυοσκελετικού συστήματος;“
Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας οργανώνει ομι-

λία με θέμα: ”Είναι δυνατόν ή όχι να προλάβουμε τις πα-
θήσεις του μυοσκελετικού συστήματος;“
Ομιλητής θα είναι ο Αντωνίου Νικόλαος Ιατρός Ορθοπε-

δικός – τ. Διευθυντής Ε.Ε.Σ. Η εκδήλωση γίνεται την Πέμ-

πτη 25 Μαϊου στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS” Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30  – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα άτομο.

Διατιθενται καφες τσαι αναψυκτικα και συνοδευτικα. 

“Τα πλουμιστά ψωμιά
και η ερμηνεία των

συμβόλων τους”

Ο Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με το Μουσείο πα-

ράδοσης της Αγγελικής Τσεβά, διοργανώνουν έκ-

θεση με θέμα “Τα πλουμιστά ψωμιά και η ερμηνεία
των συμβόλων τους”, που θα γίνουν στο Μουσείο

Παράδοσης και Τέχνης Αγγελικής Τσεβά. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης, 24 Μαΐου 2017, ώρα 5μ.μ.

θα παρευρεθεί και η ιδρύτρια του Μουσείου πλουμι-

στού ψωμιού Λεμεσού Κύπρου Δωρίτα Βοσκαρίδου,

που θα παρουσιάσει ένα μέρος από τις δραστηριότη-

τές του.

Η Κατερίνα Παπαμιχάλη θα πλαισιώσει την εκδήλωση

με παραδοσιακή μουσική από σαντούρι.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι έως 27 Μαΐου. Ώρες λει-

τουργίας 5 - 8 μ.μ.

"Η Τεχνολογία κατά την  
περιπλάνηση του Οδυσσέως"

H Λέσχη Ανάγνωσης Λαγονησίου οργανώνει ομιλία

με ομιλητή τον καθηγητή EΜΠ, διακεκριμένο ακα-

δημαϊκο, πολιτικό μηχανικό, αρθρογράφο και συγ-

γραφέα Θεοδόση Τάσιο, το Σάββατο, 20 Μαίου, στις

19:30, στο αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού και

θέμα: “Η τεχνολογία κατά την περιπλάνηση του
Οδυσσέως”.
Η εκδήλωση, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρω-

νικού.

Είναι μία σημαντική προσωπικότητα διεθνούς βελη-

νεκούς και θαυμάσιος ομιλητής ο καθηγητής Θ. Τά-

σιος και θα αποκομίσουν πολλά οφέλη όσοι

μπορέσουν να παρευρεθούν.

«Ευρωπαϊκή Ένωση: 
προβλήματα – προοπτικές»

Η Ένωση Πολιτών Βούλας προσκαλεί σε εκδήλωση με

θέμα: «Ευρωπαϊκή Ένωση: προβλήματα – προοπτικές»,
την Κυριακή, 28 Μαϊου 2017, ώρα 7 μ.μ. στην  Αίθουσα

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

ραμανλή 18, Βούλα

Ομιλητής: Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής

Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Ο.Π.Αθ.

«Women’s Chamber Choir»
του Πανεπιστημίου Moody των Η.Π.Α.,

στο  Μαρκόπουλο

Το Μαρκόπουλο θα αποτελέσει έναν από τους σταθμούς

της περιοδείας, που θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά

στην Ελλάδα, η Dr. Betty-Ann Lynerd και η Γυναικεία Χο-

ρωδία (Women’s Chamber Choir) του Πανεπιστημίου Moody

των Η.Π.Α.

Τη μουσική εκδήλωση διοργανώνει η «Συντροφιά των Με-

σογείων» σε παραγωγή της «Logosmusic», με την υποστή-

ριξη του Δήμου Μαρκοπούλου και της Κοινωφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.). Η Συναυ-

λία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 28 Μαϊου 2017 και

ώρα 8.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπού-

λου «Άρτεμις» (Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο).

Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα προσφοράς συσκευασμένων

τροφίμων μακράς διαρκείας, στο χώρο της εκδήλωσης, για

το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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Σε εθελοντικό καθαρισμό της Β’ πλαζ Βούλας, πριν παρα-

δοθεί με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό καλούν την Κυ-

ριακή 28 Μαΐου και ώρα 09.00 πμ, ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος

για τη Σωτηρία των θαλάσσιων χελωνών), και η τραγουδί-

στρια Τάμτα Γκοντουάτζε, πρέσβειρα της εκστρατείας

«Υπόσχεσή μας: Καθαρές Θάλασσες».
H B’ πλαζ είναι από τις παραλίες που παραχωρήθηκαν στο

Δήμο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το ΤΑΙΠΕΔ

προκειμένου να αξιοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο για το

κοινό. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη πλαζ παραμένει

πάνω από μία δεκαετία κλειστή και εγκαταλειμένη.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά:

«Είναι υποχρέωση όλων μας να κάνουμε πράξη την υπό-
σχεση για καθαρές θάλασσες. Αφορά τη διαφύλαξη του πε-
ριβάλλοντος και εν γένει την ποιότητα ζωής όλων μας.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να παραδώσουμε στο
κοινό καθαρές παραλίες, με πρόσβαση για όλους για να
μπορέσουμε να απολαύσουμε όλοι τη μοναδική ακτο-
γραμμή της πόλης μας»

Καθυστερεί η διαδικασία

παραχωρήσεων 

των παραλιών στο Δήμο 3Β

Oι παραχωρήσεις της ΕΤΑΔ παραλιακών τμημάτων

προς το Δήμο 3Β που έχουν παραδοθεί είναι τρεις (Δυ-

τική παραλία Βάρκιζας, Κάμπινγκ και όλες της Βου-

λιαγμένης), αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η

διαδικασία.  Υπάρχουν άλλες τρεις (η Ανατ. παραλία

Βάρκιζας, το ελεύθερο τμήμα της Βούλας από Α’ πλαζ

μέχρι Β’ πλαζ) οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και την

προσεχή εβδομάδα - όπως είπε ο δήμαρχος - θα ολο-

κληρωθούν. Εχουν καθυστερήσει πολύ οι παραχωρήσεις

και δεν μπορούν να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις, ση-

μείωσε ενημερωτικά ο δήμαρχος στη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Μαΐου.

Στο Κάμπινγκ και Β’ πλαζ ξεκινάει ο καθαρισμός, η απο-

ψίλωση και η απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών. Για τη

συντήρησή τους ο δήμος έχει προσλάβει εργολάβο μαζί

με τις υπηρεσίες του Δήμου θα φροντίζουν για την κα-

θαριότητα των ακτών.

Οσο για τα φύκια που έγιναν βουνά, όπως κατέθεσε ο

Θ. Ματόπουλος, ο δημ. σύμβουλος Δ. Βαμβασάκης

απάντησε ότι  τα μαζεύουν με την υπηρεσία καθαριότη-

τας και τα πηγαίνουν στην ανατολική παραλία της Βάρ-

κιζας για να τα κάνουν  ένα είδος κομπόστ.

Τρία νέα περίπτερα στη Βούλα

3 περίπτερα ΑμεΑ θα εγκατασταθούν και θα λειτουργή-

σουν στη Βούλα. Στην Αγ. Ιωάννου, στην οδό Ι. Ράλλη 3

στο τρίγωνο αλσύλιο και στην οδό Καραϊσκάκη στην τομή

με την οδό Οδυσσέως.

Παρέμβαση στη δημοτική συνεδρίαση (15/5) έκανε ο δημό-

της Καλαποθαράκος για την θέση στο τρίγωνο αλσύλιο της

οδού Ράλλη και Πρ. Πέτρου, γιατί είναι χαρακτηρισμένο

άλσος και γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει και να απο-

δόσει στον ενοικιαστή, όπως συνέβη με το ακριβώς απέ-

ναντι περίπτερο που έκλεισε, ενώ θα καταστρέψει το

πράσινο.

Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε για το περίπτερο στην οδό Ράλλη

ότι θα φροντίσει να μεταφερθεί σε άλλο σημείο.

Επιβολή προστίμων για ελλιμενισμό 

Πρόστιμο έως 5000 ευρώ μπορεί να επιβληθεί βάσει του κα-

νονισμού σε σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Βάρ-

κιζας για διάφορες αντικανονικές συμπεριφορές. Κάποιοι

δεν έχουν άδεια επαγγελματικού σκάφους, άλλοι δεν

έχουν θέση για το σκάφος, άλλοι δεν είναι επαγγελματίες

και άλλοι δεν είναι δημότες γι’ αυτό και επιβάλλονται πρό-

στιμα, τόνισε ο δήμαρχος στη συνεδρίαση που αφορούσε

πρόστιμα σε συγκεκριμένους ιδιοκτήτες σκαφών και πρό-

τεινε το ελάχιστο ποσό των 40 ευρώ.

Σημείωσε δε ότι: Αυτές οι αυτοψίες δεν έχουν γίνει από
εμάς, αλλά μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Διοίκησης,
και είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το νόμο και
τον κανονισμό, με το ελάχιστο πρόστιμο.
Αναμένεται δε υπουργική απόφαση η οποία θα προσδιορί-

σει τα ποσά ελλιμενισμού για εμπορικά, τουριστικά, επαγ-

γελματικά σκάφη και παραδοσιακά πλοία.  

124 στρέμματα δάσος ιδιωτικό;;

Ενστάσεις επί ενστάσεων στο Κτηματολόγιο για τα 124

στρέμματα στη Βούλα. Ενστάσεις από το Δήμο, αλλά και

από τους ιδιοκτήτες τεμαχίων στα 124 στρέμματα, έχουν

κατατεθεί και ο Δήμος όρισε δικηγόρο που θα παρασταθεί

σ’ αυτές.

Ιδιωτικό δάσος το χαρακτηρίζει το Κτηματολόγιο και ισχυ-

ρίζεται ότι ο Δήμος δεν έχει προσφύγει εναντίον της κατά-

τμησης. Οι τίτλοι υπάρχουν ως τίτλοι του Συλλόγου που

κακώς προχώρησε στην κατάτμηση. Για να μπορέσουν να

ακυρωθούν οι τίτλοι πρέπει ο δήμος να προσφύγει στη δι-

καιοσύνη. Θετικά, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος, τα βήματα

αλλά χρειάζονται χειρισμούς.

Σε ερώτηση του δημ. συμβούλου Θ. Ματοπουλου αν ο

δήμος ζητήσει  τη συνδρομή του δημοσίου, ο δήμαρχος

απάντησε ότι αν δεν μας το δώσει θα προχωρήσουμε μόνοι

μας.

Αννα Μπουζιάνη

H Β’ πλαζ Βούλας στα χέρια του Δήμου 3Β

Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,

κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, ορ-

γανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, πα-

ζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα

από το τζάμπο.

Έτσι αυτή την Κυριακή 28 Mαΐου και ώρες

λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 το

μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται στον υπαί-

θριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου μπορείτε

να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε

πολύ χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,

αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε

οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλο-

γοι γονέων της περιοχής.

Πληροφορίες: 217 7202595

Προϊόντα παραγωγών 

χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 28 Mαΐου

Υπογειοποιείται το δίκτυο της ΔΕΗ στην
παραλία της Βάρκιζας

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης προχωράει στην

υπογειοποίηση του δικτύου

στην παραλία της Βάρκιζας

από το ύψος της Βασ. Κων-

σταντίνου μέχρι την οδό Λη-

τούς. Το έργο, με συνολικό

κόστος 280.000 ευρώ, χρημα-

τοδοτείται από το Δήμο και

υλοποιείται από την ΔΕΔΔΗΕ. 

Σύμφωνα με το χρονοδιά-

γραμμα, το έργο θα ολοκλη-

ρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου,

ωστόσο θα παραδίνεται τμη-

ματικά. Το πρώτο τμήμα (μέχρι το ύψος του Σκλαβενίτη) θα παραδοθεί εντός των ημερών. 

Είναι μια σημαντική βελτίωση στην εικόνα της παραλίας της Βάρκιζας.
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Yποβολή ενστάσεων

για τα μητρώα αρρένων 
Στις 31 Μαΐου λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων

για τα μητρώα αρρένων γεννηθέντων το 2016

Ενημερώνονται όλοι οι κάτοικοι και δημότες του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ότι από την

Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2119/93 συντάχθη-

καν σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του ιδίου

Νόμου ονομαστικοί κατάλογοι των γεννηθέντων

αρρένων τέκνων κατά το έτος 2016 (τέκνα δημο-

τών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), οι

οποίοι εκτίθενται στη δημοσιότητα, ανάρτηση και

υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικής με

αυτό ενστάσεως.

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους δημό-

τες και κατοίκους της περιοχής του Δήμου, να προ-

σέλθουν και να λάβουν γνώση των παραπάνω

Μητρώων Αρρένων και σε περίπτωση που επιθυ-

μούν να υποβάλλουν σχετική ένσταση, να το κά-

νουν μέχρι της 31 Μαΐου 2017.

Με αφορμή το θόρυβο που έχει δημι-

ουργηθεί σχετικά με το ζήτημα της

ανανέωσης των αδειών των καντινών

στις Αλυκές Αναβύσσου, ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης έκανε την

παρακάτω δήλωση:

«Διαχρονική θέση του Δήμου Σαρω-
νικού είναι ότι η διαχείριση και εκμε-
τάλλευση των παραλιών του Δήμου
μας, πρέπει να ανήκει στο Δήμο κι
όχι στην Κεντρική Εξουσία.
Οι παραλίες του Δήμου Σαρωνικού
ανήκουν πρώτα από όλα στους δη-
μότες μας, στους οποίους οφείλουμε
να διασφαλίζουμε την ελεύθερη πρό-
σβαση σε αυτές. Επίσης, και η διαχεί-
ριση και εκμετάλλευση των παραλιών
πρέπει κι αυτή να γίνεται από το
Δήμο, ώστε τα έσοδα που θα προκύ-
πτουν, να κατευθύνονται σε έργα και
δράσεις που αφορούν τον τόπο μας.

Ο Δήμος Σαρωνικού, αλλά και η Αυ-
τοδιοίκηση Α’ Βαθμού στο σύνολο
της, διεκδικεί την αλλαγή του υφι-
στάμενου νομοθετικού πλαισίου και
την υιοθέτηση ενός νέου, που θα
δίνει στους Δήμους το δικαίωμα εκ-
μετάλλευσης των παραλιών τους. Σε
αυτό το δίκαιο αίτημα, η Κεντρική
Εξουσία αντιδρά.  Η Εταιρεία Ακινή-
των Δημοσίου επιθυμεί να διαχειρίζε-
ται αυτή τις παραλίες και αυτό
συνέβη και με την περίπτωση της πα-
ραλίας των Αλυκών. Ενώ ο Δήμος
είχε καταθέσει μελέτη για την εκμε-

τάλλευσή της, η Διοίκηση της ΕΤΑΔ
επιχείρησε να μας αιφνιδιάσει, σχε-
διάζοντας να εκδώσει εκείνη άδειες
για την ενοικίαση των καντινών στην
συγκεκριμένη παραλία. Ουσιαστικά
επιχείρησε να στερήσει από το Δήμο

τον έλεγχο της παραλίας και να
θέσει υπό αμφισβήτηση ακόμη και το
δικαίωμα των συμπολιτών μας να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές.

Ως Δήμαρχος αποφάσισα να ακολου-
θήσω την τακτική που ακολουθούμε
ως Δήμος τα τελευταία χρόνια. Αφε-
νός, να αμφισβητήσω ευθέως την
απαίτηση της ΕΤΑΔ να αποκτήσει δι-
καίωμα ελέγχου κι εκμετάλλευσης
της παραλίας μας. Αφετέρου, να
ανανεώσω τις υπάρχουσες άδειες
καντινών, ώστε να μην μπορέσει η
ΕΤΑΔ, να πάρει τον έλεγχο.
Επιλέξαμε να ανανεώσουμε τις
άδειες για έναν και μόνον λόγο, γιατί

δεν μπορούσαμε να διενεργήσουμε
διαγωνισμό για την εκμίσθωση των
καντινών, αφού ο διαγωνισμός αυτός
θα κηρυσσόταν άκυρος, λόγω του
ιδιόμορφου ιδιοκτησιακού καθεστώ-
τος των παραλιών.

Η ανανέωση των αδειών είναι ουσια-
στικά ο μόνος τρόπος,  μέχρι να
υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού
πλαισίου, προκειμένου να αποτρέ-
ψουμε κάθε ενδεχόμενο να χάσουμε
τον έλεγχο των παραλιών μας.

Παράλληλα, έχουμε εκπονήσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης
κι ανάδειξης όλων των παραλιών του
Δήμου μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι
να αναλάβουμε δράση αμέσως μόλις
αλλάξει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε
κάθε όμως περίπτωση, δεν παζα-
ρεύουμε τα δικαιώματα που έχουμε
στις παραλίες μας.»

Εξέταση και εκδίκασης Ενστάσεων

κατοίκων του Δήμου Μαρκοπούλου

Από 19η Μαΐου 2017  ξεκινούν οι συνεδριάσεις της

Επιτροπής εξέτασης και εκδίκασης των Ενστάσεων

(Ε.Ε.&Ε.Ε.) κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πι-

νάκων και Διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου,

του Δήμου Μαρκοπούλου,  στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Τοιχοκολλήσεις, με  τις ημερομηνίες των συνεδριά-

σεων της Ε.Ε.&Ε.Ε., πρωτοκολλούνται στον Δήμο

Μαρκοπούλου, στα εξής σημεία:

· Δημαρχιακό Μέγαρο, Ισόγειο –Πίνακας Ανακοινώ-

σεων, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου

· ΚΕΠ  Δήμου Μαρκοπούλου, οδός Παπαδημητρίου 33,

Μαρκόπουλο

· Υποκατάστημα Δημαρχιακού Μεγάρου στο Πόρτο

Ράφτη, Λ. Πόρτο Ράφτη 676 (δίπλα Super Market Σκλα-

βενίτης)

·  Γραφείο Ύδρευσης στο Πόρτο Ράφτη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, προσπαθώντας να γνωστοποι-

ήσει  περαιτέρω, τα στοιχεία των ημερομηνιών συνε-

δριάσεων των Επιτροπών Εξέτασης και Εκδίκασης των

Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πι-

νάκων και Διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου,

αναρτά και στην ιστοσελίδα του, συνημμένα αρχεία

ανά ημερομηνία εκδίκασης, των αναγραφομένων υπο-

θέσεων στα πινάκια, προκειμένου να λάβουν γνώση οι

εμπλεκόμενοι.

Όσοι από τους ενιστάμενους  αναφέρονται στα πινάκια

μπορούν και πρέπει να παρευρίσκονται με Δικηγόρο,

στο Κτίριο, στην Αίθουσα, την ακριβή ημερομηνία και

ώρα, που αναγράφεται  στο Πινάκιο, με τον αριθμό συ-

νεδρίασης της Επιτροπής Εξέτασης και Εκδίκασης των

Ενστάσεων.  

Οι συνεδριάσεις  θα γίνονται στο Πρωτοδικείο  Αθηνών

–  πρώην Σχολή Ευελπίδων, στην  Αθήνα.

Ενστάσεις και στο Κορωπί
Για το Κτηματολόγιο και τις ενστάσεις ενημέρωσε ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης το Δημοτικό Συμβού-

λιο στις 16.5.17, τονίζοντας ότι ο Δήμος έκανε μεγά-

λες προσπάθειες προκειμένου να εξετάζονται οι

ενστάσεις στο Κορωπί και να μην τρέχει ο κόσμος στην

Αθήνα, αλλά δυστυχώς αποφασίζουν άλλοι...

Και να σκεφθεί κανείς ότι από τις 25.000 ενστάσεις που

έχουν κατατεθεί από τους τρεις Δήμους: Κορωπί, Μαρ-

κόπουλο και 3Β που ανήκουν στον ίδιο τομέα, οι 16.000

είναι ενστάσεις μόνο στο Κορωπί!

Από το 2008 ο Δήμος έχει παραχωρήσει δωρεάν γρα-

φεία στην εταιρεία που καταγράφει το Κτηματολόγιο.

και έρχεται μετά από 9 χρόνια να πει ότι το 90% των

ακινήτων είναι ανεντόπιστα!! 

Πρότεινε ο δήμαρχος να τους παραχωρήσουν αίθου-

σες στο Κορωπί προκειμένου να εξεταστούν εκεί οι εν-

στάσεις, αλλά  κανένας δικηγόρος και κανένας

δικαστικός δεν πάει στο Κορωπί! Και ο λόγος είναι ότι

δεν αμοίβονται πέραν του μισθού που λαμβάνονται.

Δεν δικαιολογούνται υπερωρίες.

Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Πρόφης πρότεινε να

κάνουν προσφυγή στα δικαστήρια γιατί «δεν μπορεί

καμία Ανεξάρτητη Αρχή και κανένας Υπουργός να είναι

ανεξέλεγκτοι».

Ο δήμαρχος τουναντίον πρότεινε να εκδόσουν ομό-

φωνο ψήφισμα, γιατί αν πάνε με τη δικαστική οδό τα

έξοδα για κάθε κάτοικο θα είναι αβάσταχτα (κλητήρες,

δικηγόροι κ.λπ.).

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
«Δεν παζαρεύουμε τα δικαιώματα που έχουμε στις παραλίες μας»

4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Ευχαριστήριο

Εκ μέρους των μαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των

γονέων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το «Ίδρυμα Αντώνιος

και Ιωάννης Αγγελικούσης» για τη συμβολή του στον εξοπλι-

σμό και την τεχνολογική αναβάθμιση του Σχολείου μας.

Η ικανοποίηση του αιτήματός μας για ένα σύγχρονο φορητό

εργαστήριο για τους μαθητές μας αποτελεί μια έμπρακτη από-

δειξη των αρχών που διέπουν τις δράσεις του Ιδρύματος Αγ-

γελικούση, το οποίο αθόρυβα αλλά ουσιαστικά διαδραματίζει

ένα σημαντικό ρόλο στηρίζοντας καινοτόμες προσπάθειες που

απευθύνονται σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα.

Η δωρεά συμβάλλει στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας, που πρεσβεύει το Σχολείο μας, ενισχύοντας την ένταξη

των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή πραγματικότητα των

μαθητών, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών αλλά και τη μελλον-

τική συγγραφή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών σε

πιλοτικό στάδιο.

Ευχαριστούμε το «Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελι-

κούσης»  για τη στήριξή του στο Όραμα και στην προσπά-

θειά μας για ένα Σχολείο «Πλοηγό» και «Υπόδειγμα» για

όσα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα στην Εκπαίδευση.

Είμαστε ευτυχείς που στέκεται δίπλα μας. Θα θέλαμε να

διαβεβαιώσουμε πως η προσφορά αυτή θα αξιοποιηθεί εν-

δοσχολικά αλλά και σε εκπαιδευτικές συνεργασίες προς

όφελος όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η Διευθύντρια του Σχολείου Μαρκοπούλου Αλεξάνδρα
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Οι Επτανήσιοι λογοτέχνες  και μάλιστα οι Σολωμιστές,

δεν μπόρεσαν ποτέ να  αποδεχτούν την ποιητική

γλώσσα του Κάλβου.  Η Καλβική γλώσσα καταργούσε,

κατεστημένους κανόνες της μετρικής ομοιοκαταληξίας

και γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες καθώς και

ότι πάσχιζε να αναβιώσει εν αναρχία, τα λείψανα  ενός

μακρυνού γλωσσικού παρελθόντος. Τον κατηγόρησαν

ότι δεν ήξερε την Ελληνική. Ίσως και να είχαν δίκιο. Βέ-

βαια ο Κάλβος σε Λονδίνο και Παρίσι, όταν είχε  παίξει

με όπλο την  αρχαία γλωσσική  ανάμνηση, είχε πολλά

επιτύχει.  

Τέλος πάντων, το κύριο στίγμα της ποίησης του Κάλβου

εγγράφεται  στις “Ωδές” του. Αυτές έχουν εγγραφεί σε

δυο διαφορετικές χρονικές δημοσιεύσεις, και   κάτω

από τον γενικό τίτλο “Λύρα” στη δε δεύτερη οι μεταγε-

νέστεροι  και ως Λυρικά.  Ο ποιητής όταν επιγράφει

“Λύρα” δηλώνει τη μουσική δύναμη της ποίησής του που

θα ακουστεί  επάνω στο Εθνικό πρόβλημα. 

Σε επιλεκτική δε σταχυολόγηση  από τις Ωδές διαβά-

ζομε:  Στην προοίμιο  λοιπόν των “Ωδών” του, ο Κάλβος

για  να δείξει την  ιστορική καταγωγή μας, επικαλείται

την “Μνημοσύνη”.  Η  “Μνημοσύνη” ήταν μια από τις  θυ-

γατέρες θεότητες,  του Ουρανού και της Γης.  Την απο-

καλεί  δε Πολύτεκνο θεά, γιατί αυτή  γέννησε τις εννέα

Μούσες. Αυτές  πάλι οι Μούσες  μετά  την κατατρό-

πωση  των Τιτάνων από τον Δία, έψαλλαν δοξαστικά

την αποκατάσταση της ηρεμίας, ως την νέα τάξη πραγ-

μάτων.  Τώρα η αρμονία στην Ελλάδα με την παρουσία

του βάρβαρου κατακτητή έχει διαταραχθεί και εύχεται

την   επαναφορά της.

«Πολυτέκνου θεάς, Ω, Μνημοσύνης/ θρέμματα πτε-
ρωτά/ χαραί του ανθρώπου/ …..εσάς προσμένει η γη
μου/.… (Εκεί) χίλιους ναούς τους έκτισαν ανίκητα/  της
Ελευθερίας τα χέρια./…(Εκεί) η Αρετή / αφθόνητος τι-
μάται.»
Στην  πρώτη Ωδή που ακολουθεί, ο λόγος του έρχεται

στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ζάκυνθο: «Ω φιλτάτη
πατρίς/  Ω θαυμασία  νήσος/ Ζάκυνθε. Συ μου έδωκας
την πνοήν/ και του Απόλλωνος τα χρυσά δώρα. /Ποτέ
δεν σε ελησμόνησα,/ ποτέ και η τύχη μ΄ έρριψε/ μακρά
από σε, με είδε /το πέμπτον του αιώνος /εις ξένα έθνη./
Ας μη μού δώσει η μοίρα μου/ εις ξένην γην τον τάφον/
Είνε (αι) γλυκύς  ο θάνατος/ όταν κοιμώμεθα/ εις την
πατρίδα». 
Στην δεύτερη “Ωδή”, ο λόγος γίνεται για τη δόξα, που

δίνει αυτή φτερά: «Και εις τον τραχύν τον δύσκολον/
της Αρετής τον δρόμον,/ του ανθρώπου τα γόνατα/ ιδού

πετάουν/…Μικράν ψυχήν κατάπτυστον/  κατάπτυστον
καρδίαν/ έτυχ’ όστις  ακούει/ της δόξης την παράκλησιν
και δειλιάζει». 
Ωδή  τρίτη: “Εις Θάνατον”. ’Ένας φιλοσοφημένος σκε-

πτικισμός μάς βάζει σε έναν  διάλογο μπροστά στον

τάφο που συνταράσσει:... «Εις τούτον τον ναόν/ των
πρώτων χριστιανών/ Παλαιότατον κτίριον  Πώς ήλθον;
Πώς ευρίσκομαι /γονατισμένος; /…Εδώ  σίγα. Κοιμών-
ται/των Αγίων τα λείψανα / Σίγα εδώ, μην ταράξεις/ Την
ιεράν ανάπαυσιν/ των τεθνημένων /  .. Ιδού η πλάκα σεί-
εται /Ιδού από τα χαράγματα /του μνήματος εκβαίνει/
λεπτή αναθυμίασις/ κι εμπρός μου μένει… Επυκνώθη.
Λαμβάνει μορφήν ανθρωπικήν/. Τί είσαι; ειπέ μου; πλά-
σμα/ φάντασμα του νοός μου/ τεταραγμένου; / Ή ζων-
τανός είσαι άνθρωπος και κατοικείς τους τάφους;…   -
Μη  μ’ ερωτάς το ανέκφραστον / μυστήριον του θανά-
του/. Παύσε τα δάκρυα. Ησύχασε το πάθος της καρδιάς
σου / τι κλαίεις;/ Μειδίασον, χαίρου φίλε μου,/ τι κλαί-
εις;/ Την κατάστασιν αγνοείς της ψυχής μου/ και εις
τούτο το μνήμα/ το σώμα μου αναπαύεται/ από τους κό-
πους.…  Εδώ ημείς οι νεκροί/ παντοτινή ειρήνην/ απο-
λαύσαμεν, άφοβοι,/άλυποι, δίχως όνειρα, / έχομεν
ύπνον…. Σεις οι δειλοί αχνύζετε (λυπάσθε)/ όταν τίς ψι-
θυρίση/ το όνομα του θανάτου. /  Αλλά άφευκτος ο θά-
νατος,/ άφευκτος είναι. /  Μια και μόνη είνε/ η οδός και
εις τον τάφον/ φέρνει εις αυτήν η ανάγκη αμάχητον με
χείρα /ωθεί τους ζώντας».   
Στην τετάρτη “Ωδή”, ακούγεται σε κορυφαίο ελεγειακό

τόνο, η “σφαγιαστική” θυσία των παιδιών του Ιερού

Λόχου. Ποιητικός στίχος που ανέβασε διαχρονικά τον

Κάλβο στην  συνείδηση του κάθε Έλληνα:  

«Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον/ και ο άνεμος σκληρός
ας μη σκορπίσει/ το χώμα  το μακάριον που σας σκεπά-
ζει/…..  Αλλά αν τις απεθάνη δια την πατρίδα /η μύρτος
είναι φύλλον ατίμητον/  και καλά τα κλαδιά της κυπα-
ρίσσου».
Εδώ σε φιλοσοφική αντιπαράθεση  άθελα έρχεται  το

άλλο  μήνυμα,    από το ποίημα “Στ’ Οσίου Λουκά το μο-
ναστήρι” ποίημα του Σικελιανού.

Στην Ωδή Πέμπτη, καλούνται οι Μούσες να τιμωρήσουν

την αδικία.  

«Δια παντός μοιράσατε/ θείαι παρθένοι την δίκην/ δια
παντός χαρίσατε/ των ανθρώπων αισθήσεις/ υψηλονό-
ους… Αφρίζουν τα ποτήρια της αδικίας. Δυνάσται/ πολ-
λοί και διψασμένοι/ ιδού τ’ άδράχνουν γέμουσι/ μέθης
και φόνου… Ω Μούσαι/ τώρα  αρπάξατε/  την πτερωτήν
βροντήν/ κατά σκοπόν βαρέσατε /μ’ εύστοχον χείρα.»    
Ωδή έκτη “Εις Χίον”, για την σφαγή που συνετάραξε την

Ευρώπη: «Τά γαλακτώδη  μέλη των παρθένων της Χίου/,
πλέον εσύ δεν ραντίζεις/ ώ  λαμπρόν του Αιγαίου…
Στεναζούσης νυκτός/ και του βαθέος άδου/ τρομεραί
θυγατέρες/ εσάς φωνάζω/ Εσάς τας Ερινύας..... Κυττά-
ξατε, τρέξατε / σκληράν σάς δείχνω /κι άνανδρον/ καρ-
δίαν τυραννου… Εκδίκησιν ζητείτε;» 
Ενάτη Ωδή: “Εις την Ελευθερίαν”: «Δυστυχισμένα πλά-
σματα/  της πλέον δυστυχισμένης/ φύσεως τελειώνο-
μεν/ ένα θρήνον, εις άλλον /πέφτομεν πάλιν  ….Ημείς
κατεδικάσθημεν/ άθλιοι κοπιασμένοι / πάντα να κατα-
τρέχομεν/ αλλά ποτέ δεν φτάνομεν /εις την ευτυχίαν.»
Περνάμε στα  “Λυρικά”  και στην  Ωδή δύο: “Εις Ψαρά”:

«Ελεύθερος ή δούλος / τι χρησιμεύει άν είναι/ Μόνον
άς ζήσει ο άνθρωπος/ότι είναι η γη παράδεισος / και η
ζωή μια… “Ω πατρίς, την εκούσιον/ δέξου θυσίαν” ...  Επί
το μέγα ερείπιον /η Ελευθερία ολόρθη προσφέρει δύο
στεφάνους/ εν’ από τα γήϊνα φύλλα/ κι άλλον από
άστρα.»
Στην  Ωδή 4 “Εις Σάμον” η πρώτη της στροφή  αυτή και

μόνο, κορυφώνει τον Κάλβο  στη δικαίωσή του ως Εθνι-

κού. «Όσοι το χάλκεον χέρι /βαρύ του φόβου αισθάνον-
ται /ζυγόν δουλείας άς έχωσι./ θέλει Αρετήν και Τόλμη
η Ελευθερία.» 
Ωδή 5:  “Εις Σούλι”:   «Μακράν και σκοτεινήν /ζωήν τα
παλικάρια / μισούν. Όνομα αθάνατον / θέλουν και τάφον
έντιμον /αντίς για στρώμα».
Ωδή 6: “Ευχαί” «Καλύτερα,  καλύτερα / διακορπισμένοι
οι Έλληνες/ να τρέχωσιν τον κόσμον/ με εξαπλωμένην
χείρα/παρά προστάτας νάχωμεν».
Ωδή  7: “Το Φάσμα” «Μεγάλη τρομερή /με τα πτερά
απλωμένα/ κάθε αετός ακίνητος /κρεμεται στον αέρα /
ψηλά η διχόνοια…. “Εγώ”,  φωνάζει “εγώ” /από τον κό-
σμον έσβησα / έναν λαόν. Και ταύτην την γην εξολο-
θρεύσασα / τώρα εορτάζω.»
Ωδή 8: “Εις την Νίκην’’ «Ω Νίκη δια τους Έλληνας/ στε-
φάνους πλέξε. αλλ΄όχι/ σαν εκείνους που χαρίζεις / εις
βασιλέα κενόδοξον/ αιματοπότην σαν εκείνους, όχι.
Επάνω τους / τα δάκρυα των λαών / στάζουσι, και μα-
ραίνονται /ογλήγορα ως υπ’  όφιν’/ χόρτα καημένα.»
Ωδή 10: “Ο Βωμός της Πατρίδος” «Ας παύσωσι ή (αι) δι-
χόνοιαι,/ που ρίχνουσι τα έθνη/ τυφλά υπο τα σκληρό-
τατα / ονύχια των αγρύπνων/ δολίων τυράννων».

Η ιδιοτυπία και το ακανόνιστο δίνουν το στίγμα του

Κάλβου, που υποκύπτει στο γλωσσικό του ιδίωμα, χωρίς

όμως αυτό να έχει αποκοπεί ριζικά από τη ζωντανή

λαλιά του τόπου μας, την οποία αφήνει σε κάποιους του

στίχους να παρεισφρύει στον ψιμμυθιωμένο κλασικισμό

του. Και με το εσκεμμένο ή και αθέλητο αυτό  αντιθε-

τικό γλωσσικό   στοιχείο να  έρχεται και  να εξυμνεί  την

Αρετή και την Αγάπη προς την πατρίδα.  Αυτός τελικά

είναι ο Κάλβος.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ανδρέας Κάλβος

ο “ΩΔΕΣ” ποιήσας

2ο μέρος

Τούρκοι τραμπούκοι

ξεφτιλίζουν τις ΗΠΑ 

στην καρδιά της Ουάσιγκτον

Αλωνίζουν οι Τούρκοι τραμπούκοι του Ερντογάν όπου γης.

Δεν υπολόγισαν τίποτα και την ημέρα συνάντησης Ερντο-

γάν - Τραμπ στην Ουάσιγκτον εξαπέλυσαν μία απίστευτη

βία σε Αμερικανούς πολίτες!

Οι Τούρκοι τραμπούκοι του Ερντογάν ξεφτίλισαν, μέσα

στην Ουάσιγκτον, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,

δέρνοντας βάναυσα με κλωτσιές, Αμερικανούς πολίτες -

κατά την καταγωγή Ελληνες και Αρμένιοι - που διαδήλω-

ναν νόμιμα μπροστά από την Τούρκικη Πρεσβεία.

Το λυπηρό για την “υπερδύναμη” είναι ότι οι δυνάμεις

ασφαλείας των ΗΠΑ δεν αντέδρασαν αναλόγως, για να

προστατεύσουν τους διαδηλωτές, αλλά απωθούσαν

απλώς τους “άνδρες ασφαλείας” του Τούρκου Προέδρου,

συλλαμβάνοντας μόνο δύο, για τα μάτια του κόσμου.

Οι Τούρκοι δεν παραβιάζουν μόνο το χώρο της ελληνικής

κυριαρχίας και των “ευρωπαϊκών συνόρων” αλλά και την

κυριαρχία του ίδιου του αμερικανικού κράτους, αφού οι

τραμπούκοι του Ερντογάν έδρασαν, ξεκάθαρα, εκτός και

μακράν του χώρου της τουρκικής πρεσβείας.

Βαράνε και δέρνουν όπου τους αρέσει. Κάνουν ότι τους

αρέσει και τους χαϊδεύουν όλοι. Και οι Ευρωπαίοι - τρο-

μάρα τους - και το Ισραήλ και οι Ρώσοι, για πολλοστή φορά

στην ιστορία, αφού ακόμη και πολεμικό αεροπλάνο τούς

κατέρριψαν με πύραυλο σκοτώνοντας δύο πιλότους και

μετά από λίγο, όλα “μέλι - γάλα” μεταξύ Ερντογάν και

Πούτιν. Τα “συμφέροντα”, βλέπεις!

Λυπάμαι, που συνεχίζω να ζω μέσα σ’ αυτή τη βαρβαρό-

τητα. Τη βαρβαρότητα των “πολιτισμένων”!!!

K. Bενετσάνος
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Η προσπάθεια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού,  για

την αναβίωση του Ρωμαϊκού κράτους, εξέπνευσε

μετά τον θάνατό του (565 μ.Χ.) και η Δύση περιήλθε

σε έναν κυκεώνα αβεβαιότητας και εμφυλίων σπα-

ραγμών,  κάτω από καταπιεστικά  ολοκληρωτικά  τυ-

ραννικά  και θεοκρατικά  καθεστώτα, αφήνοντας

τους λαούς στο έλεος της αθλιότητας, της αμορφω-

σιάς,  των δεισιδαιμονιών,  των λοιμωδών θανατηφό-

ρων νοσημάτων,  των ληστρικών  και  φονικών

επιδρομών από  βαρβαρικά  φύλα, κυρίως Γερμανικά,

αλλά και ασιατικής  και σλαβικής καταγωγής,  ενώ

τον 7ο αιώνα ξέσπασε η ισλαμική λαίλαπα.

Ο Μεσαίωνας  καλύπτει τον 5ο  έως τον 15ο  αιώνα

μ.Χ.,  και οι ιστορικοί τον διαίρεσαν σε μικρότερες

περιόδους!  

Τα συμβατικά χρονικά πλαίσια, ορίζονται συνήθως

από το 330 μ.Χ. (εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης)

έως το 1453 μ.Χ. (κατάληψη της Κωνσταντινούπολης

από τους Οθωμανούς).  Υπάρχουν όμως και διαφο-

ρετικές απόψεις.  Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ως αφε-

τηρία το έτος 476 μ.Χ., το έτος όπου οριστικά

καταλύεται το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος από τις ορδές

των γερμανικών φύλων.  Άλλοι ιστορικοί θεωρούν

πως το 529 μ.Χ., όταν ο Ιουστινιανός έκλεινε και

σφράγιζε  οριστικά το τελευταίο προπύργιο των ει-

δωλολατρών (εθνικών), την Φιλοσοφική σχολή του

Πλάτωνα,..

Ουσιαστικά, για τους πληθυσμούς της ανατολικής

Μεσογείου, σύμφωνα και με τον Ostrogorsky, τα

πρώτα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται

κατά την βασιλεία του Ηρακλείου στο Ανατολικό ρω-

μαϊκό κράτος (Βυζάντιο).  Είναι πάντως δύσκολο να

οριστεί με ακρίβεια η αφετηρία αυτής της εποχής,

διότι τα παλαιά στοιχεία της ύστερης αρχαιότητας

συμπλέκονται με τα νέα του πρώιμου Μεσαίωνα,

καθώς αντιλήψεις, νοοτροπίες και θρησκευτικές πε-

ποιθήσεις δεν εξαφανίζονται από τη μια στιγμή στην

άλλη.

Έτσι στην Ανατολή, η Βυζαντινή λεγόμενη αυτοκρα-

τορία,  παρά  τα τεράστια οικονομικά, κοινωνικά,

αμυντικά, θρησκευτικά - αιρετικά, διακυβερνητικά και

υπαρξιακά προβλήματά της, αποτελούσε ακόμα μια

σημαντική δύναμη!  

Όταν όμως νικήθηκαν οι βυζαντινές δυνάμεις  του

Ρωμανού Δ’ στο Μάτζικερτ της Μ. Ασίας το 1071,

από τους Σελτζούκους Τούρκους,  άρχισε η εδαφική

συρρίκνωση του  Βυζαντίου, ενώ αντίθετα στη Β. Ιτα-

λία επικράτησε για λίγο μια αναζωπύρωση της ιδέας

της Ρωμαϊκής αίγλης, με την ανασύσταση της χρήσης

του Ιουστινιάνειου  Κώδικα, ο οποίος ήταν στην πραγ-

ματικότητα  αντιγραφή των πολλών και σοφών ελλη-

νικών νομοθεσιών από την εποχή του Φορωνέα,

28.000 χρόνια πριν, μέχρι την εποχή  του Μίνωα, του

Δράκοντα, του Σόλωνα, του Λυκούργου κ.α. από τους

οποίους τον  αντέγραψαν οι Ρωμαίοι κατακτητές!  

Οι  αιμοσταγείς πολεμικές επιδρομές, υπό την αιγίδα

της Δυτικής εκκλησίας, με τη δικαιολογία της απε-

λευθέρωσης των Αγίων Τόπων από τους Μωαμεθα-

νούς, οι λεγόμενες Σταυροφορίες, καθώς και η

δημιουργία των πολλών ιπποτικών ταγμάτων,  αλλά

και των κατασταλτικών λαϊκών μεθόδων, όπως η ιερά

εξέταση, σφράγισαν  τον τρόπο δράσης των πολιτι-

κών  και θρησκευτικών  ηγεσιών της Δύσης, με ακρο-

γωνιαίο λίθο το σχίσμα της Ανατολικής με την Δυτική

εκκλησία το 1054!  

Η επιστημονική επανάσταση της Δύσης  το 1543, βα-

σίστηκε, χωρίς να το παραδεχτεί, στις γνώσεις των

Ελλήνων σοφών και φιλοσόφων,  πριν την Ρωμαϊκή

υποδούλωση,  που αφαίρεσε τις ελληνικές  ηθικές

αξίες, και ο αθάνατος ελληνικός  ήλιος  της γνώσης

και του πολιτισμού σκεπάστηκε από το νέφος της τέ-

φρας του καμένου  ελληνικού μεγαλείου,  χωρίς να

χάσει τις  ζωοδότρες  ιδιότητές του, αλλά απλώς να

τις  στερήσει από τους λαούς που κάποτε δέχθηκαν

την  πολιτιστική του επίδραση!   

Μέσα από ιδεολογικές  αντιπαραθέσεις  επαναστά-

σεις και πολεμικές συρράξεις ανασύρθηκε  η ανθρω-

πότητα και  ξεπλύθηκε  με το ίδιο της το αίμα, ενώ οι

λαοί περιμένουν ακόμα τη δικαίωση!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Μεσαίωνας!

Γραφειοκρατίας βασίλειο! 

Χαρτογιακάδες, χαρτοφυλάκεια και χαρτοβασίλεια

γέμισε το δημόσιο, αυξάνοντας τη γραφειοκρατία σε

υπέρτατο βαθμό.

Είναι πρωτοφανές πόσο έχει διογκωθεί η γραφει-

οκρατία σε κάθε σου συναλλαγή με το δημόσιο ή με

τις τράπεζες!!

Και ως γνωστόν η γραφειοκρατία φέρνει καθυστέ-

ρηση, πήγαινε - έλα και τούμπαλιν.

Χρειάστηκε να ταξιδέψω στο Ίλιον τρεις φορές (δη-

λαδή χάσιμο 3 εργασίμων ημερών) στο Υποθηκοφυ-

λακείο για να καταθέσω εξοφλητική απόδειξη χρέους

προερχόμενο από ΕΝΦΙΑ, το οποίο μου παρέδωσε η

Εφορία εξωτερικού, για να αρθεί ο πλειστηριασμός

ακινήτου κατοίκου του εξωτερικού.

Σημειωτέον ότι για 800 ευρώ εκπλειστηρίασαν το

σπίτι κατοίκου του εξωτερικού, χωρίς να το μάθει. Και

δεν θα το μάθαινε ποτέ αν δεν τον ειδοποιούσε κά-

ποιος γείτονας που βρήκε τα έγγραφα  πεταμένα στα

σκαλιά...

Πήγα λοιπόν και ήρθα από το Ίλιον στην Εφορία εξω-

τερικού, διότι η υποθηκοφύλαξ δεν δεχόταν το έγ-

γραφο της Εφορίας που έγραφε ότι η έκθεση έγινε

από το Γραφείο “....... και συνεργάτες”.

Στην επιμονή μου να το καταθέσω, μου απάντησε:

«και να το καταθέσετε δεν θα το παραλάβω».
Έτσι επέστρεψα στην Εφορία για να διευκρινίσουν

ποιός είναι ο ...συνεργάτης και  γελούσαν.  Έβαλαν

μία παραπομπή με το όνομα του  συνεργάτη του γρα-

φείου το οποίο αναφερόταν στην έκθεση!!

Αφού επέστρεψα μου ζήτησαν χαρτιά και από το Κτη-

ματολόγιο! Ξανά πίσω να βρω το Κτηματολόγιο για

να πάρω τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία παρεπι-

πτόντως κατέβασε και εκεί ο υπάλληλος ηλεκτρο-

νικά.

Τον ρώτησα λοιπόν, γιατί δεν τα στέλνετε ενδοϋπη-

ρεσιακά και ταλαιπωρείται ο πολίτης;

Η απάντηση καθηλωτική: «και εμείς τι θα κάνουμε;
Θα μείνουμε άνεργοι;»
Δηλαδή χαρτιά που εκδίδονται καθαρώς ηλεκτρονικά,

πρέπει ο πολίτης να τα παίρνει για να τα πάει στην

άλλη υπηρεσία για να έχουν κάποιοι δουλειά!!

Και το άκρον άωτον, βέβαια, της Τράπεζας που σου

ζητάει χαρτιά από την Εφορία και το ΓΕΜΗ και απαι-

τεί να το έχει πιστοποιήσει δημόσια αρχή, με σφρα-

γίδες και υπογραφές!!!

Και το άλλο “άκρον άωτον”; Πληρώνεις το ΦΠΑ σου

στην Εφορία. Προσπαθείς  μετά από τρεις ημέρες να

κατεβάσεις - ηλεκτρονικά - φορολογική ενημερότητα

και σου λέει χρωστάς. Πας στην Εφορία και σου ξα-

ναλέει ότι χρωστάς. Τους δείχνεις την απόδειξη πλη-

ρωμής της Τράπεζας και δεν τη δέχονται!!!

Περιμένουν να το δουν στο σύστημα το οποίο καθυ-

στερεί... 

Κι ύστερα μας μιλάνε για ανάπτυξη και νέα επιχειρη-

ματικότητα. Κόπτονται γι’ αυτό και οργανώνουν Ημε-

ρίδες και Σεμινάρια από τα οποία μόνο ο πολίτης -

πάλι - δεν οφελείται. Κάποιοι τσεπώνουν ζεστό και

...βαρύ χρήμα.

Και όλα αυτά με την ευλογία της Ε.Ε. και της Κομι-

σιόν και ... και... 

Κάπως έτσι λοιπόν δικαιολογούν και την αύξηση ορ-

γανικών θέσεων σε διάφορα Υπουργεία από  5 έως

10%, που ανακοινώθηκε μόλις προχθές...

Δοξάστε τους...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Aναγνώριση της γενοκτονίας
του ελληνισμού της καθ’ ημάς
Ανατολής

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ένα από τα πλέον στυ-
γερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Θα συ-
νεχίσουμε τον αγώνα για την αποκατάσταση της
ιστορικής αλήθειας με την αναγνώριση της γενο-
κτονίας του ελληνισμού της καθ ημάς Ανατολής».
Με το μήνυμα αυτό η Ομοσπονδία Προσφυγικών

Σωματείων Ελλάδος, συμμετείχε στις 19 Μαίου στο

εθνικό μας πένθος για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύ-

ματα της γενοκτονίας των αδελφών μας Ελλήνων Πον-

τίων, σημειώνει και τονίζει: 

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς
Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλοί-
ωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι
από τον εθνικό κορμό. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημο-
γραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρ-
χονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα

άγγιζαν τις 700.000, όπως αναφέρουν ιστορικές πηγές.
Από το 1908, χρονιά – ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
άρχισε μια νέα φάση της ιστορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε
το κίνημα των Νεότουρκων και παρά τις ελπίδες για μεταρρυθμίσεις, αυτοί έδει-
ξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των
χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της

εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Α” Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι δεν κα-
τάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια!

Στις 19 Μαίου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα
για να ξεκινήσει την πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας,
υπό την καθοδήγηση των Γερμανών  συμβούλων του. Μέχρι τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη
ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβά-
ζουν τον αριθμό τους στις 350.000.

Να σημειωθεί ότι από την οθωμανική ελληνική κοινότητα, που ξεπερ-
νούσε τα 2 εκατομμύρια, καταμετρήθηκαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα

το ’28 λίγο περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια. Με τις σχετικές αριθμητικές
πράξεις προκύπτει ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της Οθωμανικής θηριωδίας
στην καθ  ημάς Ανατολή.
Η ΟΠΣΕ πιστεύει και τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι οι λαοί δεν πρέπει να ξε-
χνούν τα θύματα κάθε γενοκτονίας, καθώς μόνο έτσι η Οικουμένη και η διεθνής
κοινότητα θ’ αποτρέψει στο μέλλον αντίστοιχα στυγερά εγκλήματα κατά της αν-
θρωπότητας.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΠΣΕ)

Διανύοντας ήδη την αντιπυρική περίοδο που ξεκί-

νησε την 1η Μαΐου 2017 και διαρκεί ως τις 18 Οκτω-

βρίου 2017, ο Δήμος Λαυρεωτικής  και ο Δήμαρχος

Δημήτρης Λουκάς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

μας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και δράσεις των

αρμοδιοτήτων μας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και

δράσεις για την αποτροπή κινδύνου έναντι πυρκα-

γιάς. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η συμμετοχή μας

στην ενημέρωση του κοινού που υλοποιείται και από

άλλους συναρμόδιους φορείς.

Καλούμε λοιπόν όλους τους κατοίκους της Δημοτι-

κής Ενότητας Λαυρίου, της Δημοτικής Ενότητας Κε-

ρατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγ.

Κωνσταντίνου, σε επαγρύπνηση και πιστή εφαρμογή

των οδηγιών που ακολουθούν:

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά

τους θερινούς μήνες

• Η αποψίλωση των οικοπέδων εντός και εκτός σχε-

δίου είναι επιβεβλημένη

• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερι-

νούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρ-

χουν ξερά χόρτα

• Αποφεύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται

να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις,

χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί

σπινθήρες)

• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα

• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίν-

δυνος ανάφλεξης.

• Σεβαστείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβα-

σης στα δάση σε περιόδους υψηλού κινδύνου(δυνα-

τοί άνεμοι-κατάσταση υψίστης επιφυλακής).

• Μην σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρ-

χουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων δια-

τηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό διάστημα, με

αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος

έναρξης πυρκαγιάς.

• Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά:  

o Ειδοποιείστε ΑΜΕΣΩΣ την Πυροσβεστική Υπηρε-

σία στον αριθμό κλήσης 199 και δίνουμε σαφείς πλη-

ροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο

που βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για τη

συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε πυρκαγιά. Σε πε-

ρίπτωση που το κινητό τηλέφωνο δείχνει ένδειξη

«κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τη-

λεφωνήστε στο 112.

o Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

o Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

Οδηγίες κατά τη διάρκεια 

της αντιπυρικής περιόδου
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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 . . .
Ράβε - ξήλωνε...

«Ένα άλμα προς τα εμπρός ή
ένα βήμα προς τα πίσω στο

Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου;»

Λαμπρό παράδειγμα συνδιοίκησης, προς

γνώση και αποφυγή 

Όσοι κατακρίναμε τη συνεργασία Πιστικίδη - Μπουρνούς,

είχαμε άδικο. Σήμερα βιώνουμε το απόλυτο παράδειγμα

συνδιοίκησης και συνδυαστικής παραγωγικής σκέψης:

- Δύο μήνες αφότου ανέλαβε Δήμαρχος ο κ. Πιστικίδης,

πληρώνει ο Δήμος μας (με απευθείας ανάθεση) δικηγόρο

για να προσφύγει στο ΣτΕ κατά της μερικής οριοθέτησης

του Μεγάλου Ρέματος.

- Δύο μήνες αφότου ανέλαβε Δήμαρχος ο κ. Μπουρνούς,

ξαναπληρώνει (πάλι με απευθείας ανάθεση) δικηγόρο για

να γνωμοδοτήσει κατά πόσον μπορεί να ακυρώσει αυτή

την προσφυγή του προηγούμενου Δημάρχου!!!

Εάν αυτό δεν είναι κατασπατάληση δημοσίων χρημάτων,

πολιτική σύμφωνα με υποσχέσεις και ντροπή για τον Δήμο

μας, τότε σίγουρα είναι αυτό που λέμε «Ένα άλμα εμπρός,
ένα βήμα πίσω».
Περιμένουμε από τους δύο Δημάρχους  Ραφήνας-Πικερ-

μίου να μας πουν ξεκάθαρα πότε έσφαλαν. Πριν που νό-

μιζαν ότι έπρεπε να σταματήσει η μερική οριοθέτηση,  ή

τώρα που θέλουν να προχωρήσει; 

“Δύναμη Ανάπτυξης”

Ανδρέας Βασιλόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου

Τα παιχνίδια εξουσίας, που παίζονται

εδώ και αρκετό διάστημα στον Ελλη-

νικό Ερυθρό Σταυρό, αποδεικνύουν

την παρακμιακή κατάσταση στην

οποία έχει περιέλθει ο Οργανισμός

με ευθύνη των ηγεσιών του, κατά-

σταση που δεν αντιστρέφεται από

τις «ρωμαϊκού» τύπου φιέστες και

γιορτές. 

Δυστυχώς αποκρύπτεται η

αλήθεια στα μέλη του

Ε.Ε.Σ. περί «γνήσιων» δια-

θέσεων για εκλογές από

την πλευρά της διορισμένης

Διοίκησης. 

Αλήθεια πόσες φορές ζητή-

θηκε, με παρεμβάσεις στις

δικαστικές αρχές, παρά-

ταση παραμονής της διορισμένης Δι-

οίκησης, στο παρά πέντε, με το

αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει επαρκής

χρόνος προετοιμασίας των εκλογών

ή με την «αξιοποίηση» του μετανα-

στευτικού ως επιχείρημα; 

Ας κοινοποιηθεί σε όλους (Περιφε-

ρειακά Τμήματα, εθελοντικά Σώματα,

μέλη του Ε.Ε.Σ.) η εφετειακή από-

φαση (με ημερ. 25.7.2016), που με

σαφήνεια τοποθετείται σε όλες τις

παρεμβάσεις των εμπλεκομένων

μερών και την οποία με εξαιρετική

σπουδή η διορισμένη Διοίκηση προ-

σπάθησε και κατάφερε «κατά πε-

ρίεργο» τρόπο να αναστείλει. 

Ας σταματήσουν πλέον οι διαχωρι-

σμοί των Ερυθροσταυριτών, με το

σκεπτικό ότι όσοι δεν υποστηρίζουν

τις απόψεις του διορισμένου Προ-

έδρου ανήκουν σε αντίπαλο στρατό-

πεδο. Για τους Ερυθροσταυρίτες το

δίλημμα δεν είναι Μαρτίνης ή Αυγε-

ρινός, αλλά το μέλλον του Ελληνι-

κού Ερυθρού Σταυρού και ποιος θα

το εξασφαλίσει με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο. 

Η τελευταία απόφαση της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και

Ερυθράς Ημισελήνου που έθεσε τον

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε διαδικα-

σία αναστολής (suspension) θα πρέ-

πει να κοινοποιηθεί στα μέλη, με όλη

τη συνοδευτική αλληλογραφία, για

να σχηματίσουν όλοι σαφή άποψη

των πραγμάτων. Και κυρίως στους

εργαζομένους του Ε.Ε.Σ., που θα

είναι οι άμεσα θιγόμενοι.

Όσο για τη νομιμότητα ή μη της Γε-

νικής Καταστατικής Συνέλευ-

σης, που οργανώθηκε από τη

διορισμένη Διοίκηση, μόνο κατ΄

επίφαση ψηφίστηκε το νέο Κα-

ταστατικό, αφού η διαδικασία

ήταν διαδικασία δημοψηφίσμα-

τος, με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ, και

όχι κατάθεση προτάσεων, από-

ψεων κλπ. 

Συμπέρασμα: ο Ελληνικός Ερυ-

θρός Σταυρός πρέπει να απεμπλακεί

από τις προσωπικές διαμάχες που

είναι σαφές πλέον ότι καθορίζονται

από προσωπικά κίνητρα και να ξανα-

γυρίσει στις ιδέες και τον σκοπό

ύπαρξής του, ώστε να αποτραπεί ο

εμφύλιος που έχει ξεκινήσει και ο

οποίος μόνο θύματα θα προκαλέσει. 

ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλος του Ε.Ε.Σ.

Πρώην Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας

Πραγματοποιείται μια 

γενοκτονία νομιμοποιημένη

από δημοκρατικά 

εκλεγμένες κυβερνήσεις

Αγαπητοί  φίλοι,

Αυτή είναι η τελευταία ανάρτηση, η τελευταία φορά που

σας ζαλίζω. Οι συνθήκες είναι πλέον αρκετά δύσκολες για

μένα. Ίσως και ώριμες.

Παρατηρώ γύρω μου και αντιλαμβάνομαι:

Έξι επίπεδα διοίκησης: πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρω-

θυπουργός, υπουργοί, αποκεντρωμένη, περιφερειάρχες,

δήμαρχοι. Και η κοινότητα;;; το κύτταρο της δημοκρα-

τίας;;; μάλλον θα είναι καταπλακωμένο από τις δομές εξου-

σίας.

Οι βουλευτές τι αποστολή υλοποιούν; Για ποιο λογο υπάρ-

χουν; Νομοθετούν; Μα η προπαρασκευή και ετοιμασία των

νόμων γίνεται από νομοπαρασκευαστικές επιτροπές όπου

οι συμμετέχοντες κομματικά φίλα προσκείμενοι πάντα

αμείβονται.

Και οι βουλευτές; Τι κάνουν οι βουλευτές;;; τι ακριβώς έργο

ή υπηρεσία προσφέρουν;;;

Μάλλον αργομισθούν, προφανώς είναι ο καλύτερα κατα-

ξιωμένος κλάδος αργομισθίας στην Ελλάδα.  Περιμένουν

πότε οι δικαστές θα κάνουν την κίνησή τους για αναδρομικά

με εφαλτήριο τον πρόεδρο της ΕΕΤΤ ώστε μετά να πάρουν

την σκυτάλη αυτοί.

Υπάρχει ένα βουλευτής που να έχει κατάθεση μια ολοκλη-

ρωμένη/τεκμηριωμένη πρόταση για ένα έργο ή μια επέν-

δυση;

Πριν μερικές εβδομάδες απεστάλει ένα υπόμνημα σε πάνω

από 100 πολίτικες κινήσεις και απάντησαν 2. Ο καθένας το

μπαϊράκι του δηλαδή. Πάνω από 350 πολίτικές κινήσεις

φλερτάρουν ως επίδοξοι σωτήρες ενός βιασμένου σώμα-

τος, της Ελλάδας. Άμα δεν θέλεις ή δεν μπορείς να συνερ-

γαστείς, τότε, τι σωτήρας είσαι;;;

Οι συνταξιούχοι γκρινιάζουν, οι νέοι γκρινιάζουν, οι εργα-

ζόμενοι γκρινιάζουν, οι άνεργοι γκρινιάζουν αλλά ελάχιστοι

έχουν κατανοήσει τι πρέπει να γίνει και ελαχιστότατοι είναι

πρόθυμοι να παλέψουν.

Οι υπόλοιποι περιμένουν τον επόμενο παραμυθατζή, αυτόν

που θα τους υποσχεθεί την γη της επαγγελίας, με αναπαυ-

τικές πολυθρόνες, έτοιμο φραπέ και παχυλούς μισθούς.

Ένα κατεστραμμένο οικονομικά έθνος ξαναστείνεται, ένα

κατεστραμμένο ηθικά και συνειδησιακά έθνος δύσκολα ξα-

νακτίζεται. Τα θεμέλια έχουν υποστεί βαριές κακώσεις και

βλάβες.

Και οι πνευματικοί ηγέτες;;; τα φωτισμένα μυαλά;;; η ακα-

δημία Αθηνών;;; που είναι όλοι αυτοί;;; μάλλον βολεμένοι.

Φωνάζει ο Γιανναράς αλλά μεγάλωσε και η φωνή του δεν

φτάνει και πολύ μακριά.

Και οι φωτισμένοι ιερείς;;; οι πνευματικοί ηγέτες της Ορθο-

δοξίας;;; υπάρχουν;;;

Απέναντι, οι γείτονες, αποκτούν βαλλιστικούς πυραύλους

με στόχο να καλύπτει τα 1000 χιλιόμετρα σε ακτίνα δράσης

και μέχρι το 2025 να καλύπτουν τις εξοπλιστικές τους

ανάγκες με την δική τους αμυντική βιομηχανία κατά 100%.

Τεθωρακισμένα, φρεγάτες, πύραυλοι, αεροπλάνα, ίσως και

πυρηνικά.

Στην Ελλάδα μας, οι πολιτικοί και οι ακόλουθοι τους διαγωνί-

ζονται ποιος θα φτιάξει το καλύτερο κομματικό κράτος και με

τις πολιτικές τους κάνουν τους έλληνες τεμπέληδες ή τους

διώχνουν και τους αντικαθιστούν με εισαγόμενους αλλόθρη-

σκους. Παράλληλα καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό.

Σε 4-5 δεκαετίες ο πληθυσμός θα έχει αλλοιωθεί, το επί-

πεδο άμυνας θα είναι εικονικό, νησιά και Θράκη θα πέσουν

χωρίς να πέσει τουφεκιά και η Ελλάδα θα είναι ένα χανου-

μάκι στο περιφερειακό χαρέμι της Άγκυρας κάνοντας ευτυ-

χισμένους τους λάτρεις του τρίτου φύλλου.

Στο χρονικό διάστημα 2000-2015 είχαμε λόγω τροχαίων

22.397 νεκρούς και 32.555 ανάπηρους. Το δε οικονομικό

κόστος, πάνω από 81 δις. Αν προσθέσουμε τις γεννήσεις

που χάθηκαν από αυτούς, τα νέα παιδιά που μετανάστευ-

σαν εις τας Ευρώπας και την αδυναμία πολλών απομεινάν-

των εις την Ελλάδα να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά,

τότε μιλάμε για γενοκτονία.

Αν στα 81 δις προσθέσουμε τα χρήματα για τις συντάξεις

(15 έτηΧ30 δις ανά έτος = 450 δις) τότε έχουμε ένα σύνολο

531 δισεκατομμύρια ευρώ. ΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ.

Μια γενοκτονία νομιμοποιημένη, καθώς πραγματοποιείται

– υλοποιείται από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις,

από την ψήφο μας δηλαδή, από εμάς.

Και η πλειονότητα περιμένει τον σωτήρα, τον από μηχανής

θεό που θα ανοίξει τις κάνουλες και το χρήμα θα αρχίσει

να ρέει και πάλι. Έναν νέο λαϊκιστή που θα υποσχεθεί κρε-

μαστούς κήπους. Υπάρχει καμιά κάνουλα που βγάζει χρήμα

ή κάποιο θησαυροφυλάκιο τύπου Σκρουτζ δικά μας και δεν

μας αφήνουν να τα ανοίξουμε;;;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ;   ΝΑΙ.   ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ

ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

με ειλικρινή εκτίμηση και σεβασμό

ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

idryma-kleisthenis.blogspot.gr

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στο κινη-

ματοθέατρο ΑΡΤΕΜΙΣ πραγματοποι-

ήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Ο
Άνθρωπος απέναντι στη Μηχανή».
Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του

ο Γενικός Γραμματέας του Ομίλου Σκα-

κιού Πόρτο Ράφτη - Μαρκοπούλου, Αθ.

Λιόσης. Ακολούθησε η προβολή της

ταινίας «Game over: Kasparov and the
machine». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε

με τις ομιλίες του Δρ. Σαράντη Μητρό-

πουλου και της Δρ. Μαρίας Αλεξανδρή.

Ακολούθησε συζήτηση και προβληματι-

σμός.

Η υπεύθυνση δημοσίων σχέσεων του

Ομίλου σημείωσε: Το θέμα που προ-
σπαθήσαμε να προσεγγίσουμε με την
εκδήλωση αυτή έχει τεράστιες προ-
εκτάσεις και χθες βάλαμε το πρώτο λι-
θαράκι στη διερεύνηση αυτή.

Σίγουρα θα επανέλθουμε με άλλες εκ-
δηλώσεις, όχι μόνο γι’ αυτό το θέμα,
αλλά και για ότι προάγει το αγαπημένο
μας άθλημα το ΣΚΑΚΙ και γενικότερα
τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας και
την ιστορία μας!

Ευχαρίστησαν τον κόσμο που παραβρέ-

θηκε καθώς και το Δήμο για την «πα-
ρουσία του καθώς και τη στήριξη που
προσφέρει κάθε φορά που τη ζητάμε»!

«Ο Άνθρωπος απέναντι στη Μηχανή»

Εχουμε γράψει πολλές φορές για

την Πολεοδομική ένταξη της πε-

ριοχής Κίτσι στο Κορωπί. Μία με-

λέτη που έχει ξεκινήσει από το

2004 και ακόμα βρίσκεται σε νη-

πιακό στάδιο!!!

Eχουν περάσει 13 χρόνια και οι κά-

τοικοι ακόμη περιμένουν. Πρό-

σφατα εγκαινιάστηκε ένα

υπερσύγχρονο σχολικό συγκρό-

τημα που πολλοί θα ζήλευαν και

περιτριγυρίζεται από γιαπιά αυθαί-

ρετα και ετοιμόροπα, που κρύβουν

τις διασταυρώσεις και τις γωνίες

με ιδιαίτερα μεγάλους κινδύνους

για τα οχήματα και τα παιδιά που

πηγαίνουν στα σχολεία.

Το θέμα έφερε με ερώτησή της η

μείζονα αντιπολίτευση με επικε-

φαλής την Αθηνά Κιούση, στο πρό-

σφατο δημοτικό συμβούλιο

(16.5.17), αλλά δεν φάνηκε “λευ-

κός καπνός”.

Η αρμόδια υπάλληλος κα Σταθά-

κου ήταν σιβυλλική στις απαντή-

σεις, παρά την επιμονή και

συμβούλων της αντιπολίτευσης

και κατοίκων που παρευρίσκοντο

να δώσει έναν χρονικό ορίζοντα.

To 2012 εκδικάστηκαν οι ενστά-

σεις κατά της Γ’ ανάρτησης και ήλ-

πιζαν όλοι ότι θα προχωρήσει το

θέμα.

Το 2013 σε έγγραφο της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου προς το

ΥΠΕΚΑ (αρ. πρ. 2948/11.2.13) ση-

μείωναν ότι για την γειτονιά Α’,

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες

και μπορεί να εγκριθεί η πολεοδο-

μική μελέτη αν εγκριθεί η γεωλο-

γική καταλληλότητα.

Η γεωολογική μελέτη εγκρίθηκε

δέκα χρόνια μετά, το 2016.

Έχουν περάσει επτά μήνες

αλλά δεν έχει γίνει κανένα

βήμα παραπέρα. «Θα μπο-
ρούσε ο Δήμος να το θέσει
σε υψηλή προτεραιότητα»
επεσήμανε ο σύμβουλος

Διον. Κεραισώτης.

Η εκπρόσωπος της υπηρε-

σίας εξήγησε ότι δεν κατα-

θέτουν το φάκελλο γιατί πρέπει να

είναι πλήρης, αλλιώς θα τον γυρί-

σουν πίσω.

«Οι μελέτες εγκρίνονται από την
Περιφέρεια και η Περιφέρεια κω-
λυσιεργεί συστηματικά. Κάθε μήνα
πάμε με τα χαρτιά και δεν γίνεται
τίποτα. Οι υπάλλλοι δεν ενδιαφέ-
ρονται και το έχω πει στον Υπουρ-
γείο. Εχει αγανακτήσει όλη η
Κοινότητα των μελετητικών γρα-
φείων με τη συγκεκριμένη υπηρε-
σία», σημείωσε με έμφαση ο

δήμαρχος Δημ. Κιούσης.

Κυρία Δούρου το ακούς;;;

Ο κάτοικος του Κιτσίου K. Φερέτης

ζήτησε επιμόνως χρονοδιά-

γραμμα, αλλά δεν πήρε απάντηση. 

Ανεβλήθη η απαλλαγή

προστίμων

Απαλλαγή από πρόστιμα και προ-

σαυξήσεις αυθαίρετων καταλή-

ψεων κοινοχρήστων χώρων, ήταν

το 6ο θέμα της συνεδρίασης και

υπήρξε διάσταση απόψεων και

ασφάλεια επί του θέματος.

Η Αθ. Κιούση σημείωσε ότι «γίνον-

ται αυθαίρετες κατασκευές και κατα-

λήψεις σε κοινόχρηστους χώρους

και δεν τους ενοχλεί κανένας και

δεν έχουν πληρώσει ποτέ».

Ο Δέδες ζήτησε εξηγήσεις για

ποιο πράγμα θα ψηφίσουν: Για αυ-
θαίρετες καταλήψεις χώρων ή για
υδροδοτήσεις και τέλη.  

Τέλος η συζήτηση μετετράπη σε

ενημέρωση και θα επανέλθει το

θέμα.

Χωρίς ορίζοντα η Μελέτη του Κιτσίου! Μουσική παρέλαση στο
Δήμο Παλλήνης

Την «Πολιτιστική Άνοιξη» με αφορμή τον εορτασμό λήξης

των πολιτιστικών μας προγραμμάτων ξεκίνησε ο Δήμος

Παλλήνης με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Πρεμιέρα στις εκδηλώσεις έκαναν τα τμήματα Μουσικής

Σχολής Φιλαρμονικής του Δήμου Παλλήνης, την Παρα-

σκευή 05 Μαϊου 2017 στο Πολιτιστικό Kέντρο Γέρακα.

Πνευστά και κρουστά όργανα πραγματοποίησαν «μου-

σική παρέλαση» στη σκηνή του αμφιθεάτρου παίζοντας

κλασικές και μοντέρνες μελωδίες ικανοποιώντας και το

πιο απαιτητικό κοινό. Το επίπεδο απόδοσης των μαθητών

ήταν υψηλό και αυτή τη χρονιά, χαροποιώντας ιδιαίτερα

γονείς και καθηγητές  για την πρόοδο και την εξέλιξη

τους.

Θερμά συγχαρητήρια σε  όλους τους καθηγητές που συ-

νέβαλλαν στην επιτυχή λειτουργία των τμημάτων της Φι-

λαρμονικής και κατ’ επέκταση στη μουσική - πολιτιστική

αναβάθμιση της πόλης, έδωσε ο δήμαρχος Θ. Ζούτσος.

Κλαρινέτο: Λιουδάκι Κατερίνα, Τσάμου Ασημίνα

Φλάουτο: Λαβράνου Μαρία

Σαξόφωνο: Τσακμακλή Μαριέτα

Τρομπέτα: Μωραϊτης Γιάννης

Κόρνο: Μπακούρης Αναστάσιος

Τρομπόνι: Κλαβανίδης Σταύρος

Κρουστά: Ωραιόπουλος Χρήστος     

Τούμπα: Καμβυσίδης Παναγιώτης

Οι εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Άνοιξης 2017 συνεχίζον-

ται  με πολύ πλούσιο πρόγραμμα.



Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή 

της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

«...Σαν εκδρομή»

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγρα-

φικής «...Σαν εκδρομή» της Εικαστικού Όλγας Μαν-

τζουράνη – Ανδρικοπούλου, στον Δήμο

Μαρκοπούλου!

«…Σαν εκδρομή», ταξίδεψε όλους τους παρευρισκό-

μενους, με τα μοναδικά έργα και τη ζεστή προσωπι-

κότητα, η εικαστικός και Μαρκοπουλιώτισσα Όλγας

Μαντζουράνη – Ανδρικοπούλου, κερδίζοντας τις εν-

τυπώσεις του - φιλότεχνου - και όχι μόνο κοινού,

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των Εγκαινίων, της

ομότιτλης  Έκθεσης Ζωγραφικής, που πραγματοποι-

ήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 13 Μαΐου 2017, στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Τα έντονα χρώματα, τα κολάζ και τα πολυποίκιλα

υλικά των θεμάτων της, συνθέτουν ένα παιχνίδι νο-

σταλγίας και χαράς: Από τη μία, σχηματίζεται μια

ανάμνηση και από την άλλη, ένα νεύμα – πρόσκληση

σε νέες περιπέτειες «...Σαν εκδρομή»!

O Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης,

στο χαιρετισμό του, εξέφρασε τον θαυμασμό του, για

την εξαιρετική δουλειά της Όλγας Μαντζουράνη ως

Καλλιτέχνη, αλλά αναφέρθηκε επίσης στο χαρα-

κτήρα και την προσωπικότητά της. Δεκάδες θετικά

στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά σε μια μοναδική

προσωπικότητα, που την χαρακτηρίζει η συνέπεια, η

εργατικότητα, η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη και η

διάθεση ενεργούς προσφοράς για τον τόπο μας,

όπου επέλεξε να ζει και να εργάζεται, τα τελευταία

είκοσι περίπου χρόνια.

Πρωτότυπο στοιχείο της παρουσίασης των έργων

της, αποτέλεσε η μουσική συνοδεία του Γιώργου

Αστρίτη στο Πιάνο, του Αλέξανδρου Ψύχα στη Φυ-

σαρμόνικα και της Μαρίτας Γκιντζίρη στο τραγούδι,

που δημιούργησαν ένα χαρούμενο και αισιόδοξο

κλίμα, που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.

Η Έκθεση συνεχίζεται μέχρι και τις 23 Μαϊου 2017 ,

καθημερινές, 10.00  - 13.00 και 17.30 - 20.30. Μέρος

των εσόδων, θα δοθούν για την ενίσχυση του Κοινω-

νικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.
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Για να παρακολουθήσουμε την εξελικτική διαδικασία του

Πρώιμου Ελληνικού Πολιτισμού που οδηγεί ανοδικά

προς την Ευρωπαϊκή Σκέψη πρέπει να αντιμετωπίσουμε

τη γένεση της σκέψης στην ελληνικό χώρο ως ΕΠΑΝΑ-

ΣΤΑΣΗ. Οι Έλληνες δεν πρόσθεσαν απλώς νέες περιο-

χές γνώσης (π.χ. επιστήμες, φιλοσοφία) με τη βοήθεια

ενός ήδη δοσμένου πνευματικού εξοπλισμού, ούτε επέ-

κτειναν παλιές μεθόδους (π.χ. μια λογική διαδικασία),

αλλά δημιούργησαν για πρώτη φορά αυτό που ονομά-

ζουμε σκέψη. Η ανακάλυψη του δραστήριου ερευνητι-

κού πνεύματος είναι δική τους προσφορά. Βάση αυτού

του πνεύματος αποτελεί μια καινούργια αντίληψη του

ανθρώπου για τον ίδιο του τον εαυτό (από την εισαγωγή

του βιβλίου “Η ανακάλυψη του πνεύματος, ελληνικές

ρίζες της ευρωπαϊκής σκέψης” του Bruno Snell MIET,

1984).

Τολμηρή, ως τυφώνας / ανεμοστρόβιλος, η Έλληνική

Φιλοσοφία τον 7ο αιώνα ρίχτηκε στο δρόμο που οδηγεί

από τον μύθο στο λόγο.

Πιστεύοντας στη δύναμη της ανθρώπινης διάνοιας οι

Μεγάλοι Προσωκρατικοί Ίωνες Φυσικοί Φιλόσοφοι ή Φυ-

σιολόγοι δημιούργησαν την επιστημονικά θεμελιωμένη

τους εικόνα του κόσμου και ξεπέρασαν τις μυθικές πα-

ραστάσεις με απροκατάληπτη έρευνα και ανεξάρτητη

λογική διανόηση. Η νοησιαρχία αυτή που διακηρύττει

την αυτονόμηση του ανθρώπινου λογικού αποτελεί την

ραχοκοκκαλιά στην οργανική ανάπτυξη της Ελληνικής

Φιλοσοφίας.

― ΙΔΡΥΤΗΣ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ της ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

― ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ του ΠΡΩΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

του ΟΥΡΑΝΟΥ και της ΓΗΣ.

«Ἀναξίμανδρος ὁ Μιλήσιος ἀκουστής θαλέω πρῶτος
ἐτόλμησε τήν οἰκουμένην ἐν πίνακι γράψαι· μεθ᾽ὅν
Ἑκαταῖος ὁΜιλήσιος, ἀνήρ πολυπλανής, διηκρίβωσεν
ὥστε θαυμασθῆναι τό πρᾶγμα».

(Αγαθήμερος ο Αλεξανδρεύς, 3ος μ.Χ. “Γεωγραφίας υποτύπωσις” 1, 2)

(= Ο Αναξαγόρας ο Μιλήσιος μαθητής του Θαλή πρώτος

τόλμησε να σχεδιάσει πάνω σε μια πλάκα τις κατοικη-

μένες περιοχές της γης, ύστερα απ’ αυτόν ο Εκαταίος ο

Μιλήσιος, ένας πολυταξειδεμένος άνθρωπος, έκανε

ακριβέστερο τον χάρτη του Αναξίμανδρου και έτσι το

κατόρθωμά του προκάλεσε θαυμασμό).

― ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΝΟΗΤΗΣ/ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΙΟΘΗΡΙ-

ΚΟΥ ΓΝΩΜΟΝΑ

Ο Σκιαθήρας ή το σκιάθηρον  = (όργανον) εργαλείο

με τη σκιά του οποίου υπολογίζονται οι ώρες,  το

ηλιακό ωρολόγιο.

«Ἀναξίμανδρος εὗρεν δἐ καί γνώμονα πρῶτος καί
ἔστησεν ἐπί τῶν σκιοθήρων ἐν Λακεδαίμονι, τροπάς τε
καί ἰσημερίας σημαίνοντα· καί ὡροσκόπια κατε-
σκεύασε. Καί γῆς καί θαλάσσης περίμετρον πρῶτος
ἔγραψεν, ἀλλά και σφαῖραν κατεσκεύασε».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο Β’, 1)

[=  επίσης πρώτος ανακάλυψε και τον γνώμονα (δείκτη

ρολογιού) που τον εγκατέστησε πάνω στα ηλιακά ρο-

λόγια στη Σπάρτη, και ο οποίος έδειχνε τα ηλιοστάσια

και τις ισημερίες· κατασκεύασε ακόμα και ρολόγια του

τοίχου. Επίσης πρώτος σχεδίασε χάρτη της γης, όπου

προσδιόρισε την περίμετρο της ξηράς και της  θάλασσας

και κατασκεύασε και μια υδρόγειο σφαίρα].

― ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ του ΝΟΜΟΥ της ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

― ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ / ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ της ΘΕΩΡΙΑΣ της

ΓΕΝΕΣΗΣ του ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

― ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

των ΑΣΤΡΩΝ

«Τό γάρ ἄπειρον οὐδέ ἄλλο ἤ ὕλη ἐστίν· οὐ δύναται
δ᾽ἡ ὕλη εἶναι ἐνέργεια, ἄν μή τό ποιοῦν ὑποκέηται».

(Ψευδοπλούταρχος, 1-2ος μ.Χ., 876α, 4)

(= γιατί το άπειρο δεν είναι τίποτε άλλο από ύλη· και δεν

μπορεί να είναι η ύλη ενέργεια, αν δεν υπάρχει η γενε-

σιουργός αιτία).

ΣΧΟΛΙΟ: Στον Αναξίμανδρο ανήκει η τιμή τού να εμπνευ-

στεί πρώτος αυτός την ιδέα της μετατροπής της μάζας σε

ενέργεια και αντίστροφα. Αρχή που επαναδιατυπώθηκε

αρκετούς αιώνες αργότερα από τον Αλβέρτο Αϊνστάιν

(1879-1955) και που εκφράζεται από τον τύπο Ε = m.c2

― ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ

― ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ της ΘΕΩΡΙΑΣ της

ΕΞΕΛΙΞΗΣ (ο άνθρωπος προήλθε από μια αργή εξελι-

κτική διαδικασία, ενώ ο πρόγονός του ήταν ο ιχθύς).

― ΙΔΡΥΤΗΣ της ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΠΕ-

ΖΟΓΡΑΦΙΑΣ

«Ἀναξίμανδρος ἐθάρρησε πρῶτος ὧν ἴσμεν Ἑλλήνων
λόγου ἐξενεγκεῖν περί φύσεως συγγεγραμμένου».

(Αναξίμανδρος, 610-546, “Μαρτυρίες” Fragment 7,1)

(=  ο Αναξίμανδρος τόλμησε πρώτος απ’ όλους τους Έλλη-

νες που γνωρίζουμε να εκφέρει γραπτό λόγο για τη φύση).

Η Φυσική Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων, που εγκαι-

νιάζεται με την έννοια του ύδατος και ολοκληρώνεται

με την έννοια του ατόμου, επηρεάζεται καθοριστικά από

μια σειρά σταθμούς, οι οποίοι διαμορφώνουν συστήματα

και σχολές στο χώρο του προβληματισμού της. Ο πρώ-

τος σταθμός είναι η Σχολή της Μιλήτου ή ΙΩΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ, που διατύπωσε την Υλοζωιστική Ερμηνεία του

κόσμου. Οι Υλοζωιστές οφείλουν το χαρακτηρισμό τους

στούς όρους ύλη και ζωή, επειδή οι αρχές που θέσπισαν,

ταύτιζαν την ύλη με την ζωική ενέργεια. Ο πρώτος ανα-

βαθμός σ’ αυτή την πορεία του ελληνικού στοχασμού

είναι η έννοια του ύδατος. Ο Θαλής ο Μιλήσιος (625-

546) θεώρησε τη θάλασσα ως πηγή όλων των όντων. Το

κοσμολογικό πρόβλημα που εγκαινίασε ο Θαλής βρήκε

γόνιμο και αντάξιο συνεχιστή της σκέψης του, τον μα-

θητή και συμπολίτη του Αναξίμανδρο (610-546). Ο δεύ-

τερος υλοζωιστής αναζήτησε τη φυσική αρχή του

κόσμου σε πλαίσια, ευρύτερα από το σώμα της θάλασ-

σας. Στο αίτημά του αυτό μπορούσαν ν’ ανταποκρθούν

κυρίως οι παραστάσεις του Χάους, του Αιθέρα και του

Αέρα, με τις οποίες το ελληνικό πνεύμα είχε την πρώτη

του ενόραση του διαστημικού χώρου. Απέναντι στην

απεραντοσύνη του στάθηκε και ο Αναξίμανδρος και

όρισε την πρώτη αρχή - αιτία του κόσμου με τον όρο του

απέραντου, του «Α-ΠΕΙΡΟΥ», ήτοι το δίχως τέλος,

πέρας, όριο, το απεριόριστο και συνάμα το ανεξάντλητο.

Όλα όσα υπάρχουν και φαίνονται, ήτοι τα πράγματα,

μικρά και μεγάλα, γήινα και ουράνια, είναι “πεπερα-

σμένα” μεταβλητά και φθαρτά. Αρχή και πηγή όλων

αυτών πρέπει να είναι το άπειρον. Η πρώτη αρχή, το

άπειρον, σημαίνει ακόμη ότι το γίγνεσθαι και το φθείρε-

σθαι, η γένεση και η φθορά δεν έχουν τέλος. Οι ποιότη-

τες των αισθητών πραγμάτων είναι κατ’ ουσίαν οι

αντιθέσεις προς το άπειρον, το οποίο δεν έχει κανένα

ποιόν. Αν το άπειρον είχε οποιοδήποτε ποιόν, τότε δεν

θα επέτρεπε τις αισθητές ποιότητες των πραγμάτων να

εμφανιστούν. Παρ’ όλα αυτά το άπειρον ενυπάρχει σ’

όλες τις αισθητές ποιότητες,  δίχως να ταυτίζεται με

καμμία. Το άπειρον ως αρχή περιέχει όλες τις αντιθέ-

σεις, δίχως όμως να ‘ναι αναπτυγμένες, δίχως να έχουν

διαφορά η μία απ’ την άλλη είναι μέσα του συγχωνευ-

μένες. Δεν είναι όμως το άπειρον ένα κράμα απ’ όλες

τις αντιθέσεις, ούτε είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ των αι-

σθητών ποιοτήτων, αλλά είναι η Πρωταρχή, η οποία, αν

και νοείται από τον Αναξίμανδρο ως πρώτη ύλη, δεν έχει

κανένα ποιόν (ιδιότητες). Είναι απλώς πριν απ’ όλα και

πάνω απ’ όλα τα πεπερασμένα, και απ’ αυτή πηγάζουν

όλα τα αντίθετα.

Ο Αναξίμανδρος αποδίδει σ’ αυτή την πρώτη αρχή τα

γνωρίσματα του Αγέννητου, Άφθαρτου και Αθάνατου /

Αιώνιου στοιχείου.

Τα χαρακτηριστικά που αποδίδει ο Όμηρος στους θεούς

αποδίδονται τώρα από τον Αναξίμανδρο στο άπειρον. Το

άπειρον είναι συνάμα και αυτό που περιέχει τα πάντα.

Τέλος το άπειρον, ήτοι η μεταφυσική αρχή του κόσμου, η

πρωταρχή του γίγνεσθαι, του είναι και του φθείρεσθαι, είναι

θείο.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναξιµάνδρου,

ἄρχεσθαι &
Ἀϊνστάιν 
παύεσθαι

ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ - ΑΙΤΙΑ - ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ:

“ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ”

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ = ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ, ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ, ΒΙΟΛΟ-

ΓΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ.

Α.ΠΕΙΡΟΝ

Ν.ΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΧΡΟΝΟΥ και ΚΟΣΜΟΥ)

Α.ΝΑΚΥΚΛΗΣΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ (κυκλικότητα της

ύλης - γέννηση - φθορά, αναγέννηση)

Ξ.ΥΝΟΝ (= κοινόν, αμερόληπτον, αδέκαστον)

Ι.ΣΟΜΕΡΕΙΑ - ΙΣΟΜΕΤΡΙΑ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΙΣΟΝΟΜΙΑ

Μ.ΟΝΙΣΜΟΣ / ΕΝΙΣΜΟΣ

Α.ΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ν.ΟΗΣΙΑΡΧΙΑ - ΝΟΗΣΙΟΚΡΑΤΙΑ

Δ.ΙΚΗ (Δικαιοσύνη)

Ρ.ΟΛΟΪ ΗΛΙΑΚΟ (Ω-ΡΟΛΟΓΙΟΝ)

Ο.ΥΡΑΝΟΣ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Σ.ΦΑΙΡΑ - ΣΥΜΠΑΝ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
παράγεται από το Ἄναξ < ἄναξ + Μάνδρος, όνομα θε-

ότητας της Ιωνίας (Μ. Ασίας). Κύριος της ομώνυμης

του θεού Μάνδρου περιοχής της Ιωνίας.

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

«Ἀναξίμανδρος δ᾽ὁ Μιλήσιος
φησί τῶν ὄντων τήν ἀρχήν εἶναι
τό ἄπειρον· ἐκ γάρ τούτου πάντα
γίνεσθαι καί εἰς τοῦτο πάντα
φθείρεσθαι διό καί γεννᾶσθαι
ἀπείρους κόσμους, καί πάλιν
φθείρεσθαι εἰς τό ἐξ οὗ γίνον-
ται».

(Ψευδο-Πλούταρχος, 1ος - 2ος μ.Χ., “Περί των αρεσκόντων φι-

λοσόφοις φυσικών δογμάτων”, 875f).
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Είδατ’ εσείς καμιά μάχη;
3 Απόηχος και ανάλυση του 4 Μνημονίου υπο-

ταγής στο 4ο Ράϊχ

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Ανήμερα της επετείου της γε-

νοκτονίας των Ποντίων κι από νωρίς το πρωί ανακοινώ-

νονται από τα «γνωστά» τηλεοπτικά μέσα και το

φερέφωνο «δυναμικό» τους, τα αποτελέσματα της ψη-

φοφορίας του 4ου Μνημονίου, της 4ης κατά σειρά σιω-

πηλής γενοκτονίας των νεο-Ελλήνων.

153 ψήφοι Υπέρ – 128 ψήφοι Κατά – 19 απόντες.

«Έδωσαν μάχη μέχρι αργά το βράδυ οι βουλευτές για το
4ο Μνημόνιο», ήταν ο τίτλος που κυριάρχησε στις ενημε-

ρωτικές εκπομπές που σχολίασαν τη ψηφοφορία την επο-

μένη της ψήφισης.

Και από αυτό προκύπτει και η ερώτηση του τίτλου μας.

Ποια μάχη; Είδε κανείς καμιά μάχη; Από μέρες γνωρί-

ζαμε όλοι το αποτέλεσμα. 153 Υπέρ.

Ποια μάχη λοιπόν; Δουλευόμαστε και μεταξύ μας  για τη

πρόκληση ανούσιου ενδιαφέροντος και μόνο;

Το μόνο που πραγματικά καταγράψαμε από τα δημοσιο-

γραφικά θεωρεία της αίθουσας της Ολομέλειας ήταν οι

κλασικές κοκορομαχίες Αλέξη – Κούλη – Αλέξη και η συ-

νέχεια των ψυχαγωγικών επεισοδίων του reality Άδωνη –

Πολάκη με guest star το Μάκη Βορίδη αυτή τη φορά.

Αυτή είναι και η κατάσταση στη Βουλή. Ένας “παιδικός

σταθμός”, μια μονάδα φιλοξενίας «αγρίων ζώων και πτη-

νών» όπου 300 τρόφιμοι του ΚΥΝΟ-βουλίου διατείνονται

ότι πράττουν θεάρεστο πολιτικό έργο!

Αναφορικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, συνολικά

ψήφισαν 281 βουλευτές καθώς εκτός από τα 17 μέλη της

Κ.Ο. της Χρυσής Αυγής που απείχαν από την διαδικασία,

έλειπαν οι βουλευτές της Ν.Δ. Νίκος Δένδιας και Αννα

Μισέλ Ασημακοπούλου (σ.σ. με επιστολή ενημέρωσαν ότι

καταψηφίζουν το νομοσχέδιο εκτός από τα άρθρα 70 και

71). Επί της αρχής το νομοσχέδιο έλαβε 153 Ναι από

τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και 128 «ΟΧΙ» από την

αντιπολίτευση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα

της Βουλής,  εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά της κυ-

βέρνησης και του πρωθυπουργού. Ο Κ. Μητσοτάκης

έκανε λόγο για εφιάλτη που ζει η χώρα και επεσήμανε

ότι σύντομα η πολιτική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρω-

θεί. «Σε λίγο, 144 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 9 βουλευτές
των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα ακούσουν το όνομά τους
και θα ψηφίσουν και με τα δύο χέρια το Μνημόνιο και έτσι
θα κλείσει ο κύκλος της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης
που έχει ζήσει η χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Κατά τα άλλα, ο ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη βασί-

στηκε στη γνωστή «ρητορική της ψυχαγωγίας» με ατάκες

και λογάκια παρμένα λες από θερινή θεατρική επιθεώ-

ρηση του Μάρκου Σεφερλή στο Δελφινάριο.

Τα πάντα προς τέρψη των ολίγων τηλεθεατών, αφού τουλά-

χιστον έτσι (ολίγους) τους χαρακτήρισε ο υπουργός οικο-

νομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με τα πρόχειρα Ελληνικά

του, όταν με χαλαρή διάθεση ανέβηκε στο βήμα της Βουλής,

ενώ από την ομιλία του δεν έλειψε και το SURVIVOR.

«Μπορούμε ήρεμα να πάμε προς το τέλος και να δώ-
σουμε μία προοπτική για το πού πάμε από εδώ και πέρα.
Έχουν μιλήσει και ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι και αλλιώς μόνοι μας
είμαστε. Οι 9 στους 10 βλέπουν survivor τώρα. Δεν υπάρ-
χει λόγος για εντάσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κατά τα

άλλα… τσάρος της Οικονομίας αφήνοντας άφωνους τους

εμάς τους ίσως … ολίγους!

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον αρχηγό

της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι καταστροφολογεί και

προβλέπει μόνο «κόφτες» και αποτυχίες, ενώ επέμεινε

πως η χώρα θα βγει από τη διεθνή επιτροπεία το καλο-

καίρι του 2018. Υποθέτουμε ότι και αυτή η δήλωση του

πρωθυπουργού πάει πακέτο με το σκίσιμο των Μνημο-

νίων “με ένα νόμο κι ένα άρθρο” και τα λοιπά αλησμόνητα

ψεύδη(!) του Πινόκιο περί ΕΝΦΙΑ, 13ου μισθού Go Home

κα Μέρκελ, κ.λπ.

Αναφερόμενος στα αντίμετρα ο Α. Τσίπρας, τα οποία

όπως είπε η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζει «αέρα κοπα-

νιστό», επεσήμανε πως θα ανακουφίσουν χιλιάδες πολι-

τών και το 2019 που θα έχουν ενεργοποιηθεί η ΝΔ δεν

θα θυμάται ότι τα καταψήφισε.

Και κάπως έτσι μέσα σε αυτό το πάρκο αναψυχής ή αλ-

λιώς κυνο-βούλιο όπως το κατάντησαν οι επιφανείς πο-

λιτικοί άρχοντες και εθνομηδενιστές εθνοπατέρες μας.

Survivor Vs «Κυνο»-βούλιο

Και οι δημοσιογράφοι που βρισκόμασταν στα θεωρεία μας

τόσες ώρες, το μόνο ουσιαστικό που πραγματικά συγκρα-

τήσαμε και καταγράψαμε ήταν η επική ατάκα Τσακαλώ-

του για το Survivor.

Άλλωστε η μακρά νύχτα της Ολομέλειας για μια ακόμα

φορά  δεν είχε κάτι σημαντικό να μας παράσχει.

Από την άλλη, αν δεχθούμε τα ποσοστά τηλεθεάσης της

υπόδικης AGB-Nielsen, τα οποία σε κάθε περίπτωση από

ετούτο εδώ το βήμα, τα έχουμε απορρίψει, φάνηκε ότι οι

Έλληνες προτίμησαν περισσότερο τη τηλεσαβούρα του

Survivor από τη συνεδρίαση για το 4ο μνημόνιο και τα νέα

αιμοσταγή μέτρα για το Ελληνικό νοικοκυριό.

Τα μέτρα που κατά το ΣΥΡΙΖΑ… μήνες τώρα δεν θα έρ-

χονταν… αλλά δυστυχώς για μια ακόμα φορά… ήρθαν

και… μας «σήκωσαν»!

Το φοβερότερο όλων μάλιστα ήταν, ότι την ώρα που οι

εθνομηδενιστές από τα έδρανα του Βουλής έπαιζαν τα

ρέστα τους για την ολοκλήρωση της ταφής της χώρας

μας, σε ένα άλλο τηλεοπτικό πεδίο, οι συντελεστές του

survivor-ΣΚΑΙ σε συνεργασία με τους Τούρκους ομολό-

γους τους, «διέβησαν τον δικό τους Ρουβίκωνα» και

έστησαν παραμονή της επετείου της Γενοκτονίας των

Ποντίων ένα ακραιφνώς προβοκατόρικο παιγνίδι(!),

έστησαν το δικό τους απαστράπτων γαϊτανάκι για την

ολοκληρωτική καταστροφή κάθε ίχνους πολιτισμού, ιστο-

ρίας και ήθους στη χώρα μας.

Την αποφράδα αυτή για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις

ημέρα, επέλεξαν για να παρουσιάσει η τηλεοπτική παρα-

γωγή τον αγώνα σύσφιξης σχέσεων Τουρκίας – Ελλάδος

με τους ελαφρόμυαλους παίκτες του survivor να κάνουν

ακριβώς αυτό που πληρώνονται αδρά. Να μετέχουν άβουλα

σε ένα εντελώς στημένο παιγνίδι συμμετέχοντας εθελού-

σια στον εκμαυλισμό των καθευδόντων και ίσως και ανίσχυ-

ρων πλέον μυαλών των περισσότερων τηλεθεατών.

Για την ιστορία, ο αγώνας του survivor μεταξύ Τουρκίας –

Ελλάδας, την ημέρα της Ποντιακής επετείου, έληξε με

σκορ 10 - 7 υπέρ των Τούρκων. Αναμενόμενο αν σκεφτεί

κανείς ότι το Survivor είναι Τουρκική και όχι Ελληνική πα-

ραγωγή. Πιο στημένο… πεθαίνεις!!

Και κάπως έτσι έληξε η Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 που

μετά απ’ όλα αυτά κι εμείς ακόμα δυσκολευόμαστε να τις

βάλουμε …τίτλο!

Με τσι γειές σας…

Θερινά τμήματα 

Πανελλήνιων Εξετάσεων 2018, 

στο Κοινωνικο Φροντιστηριο

Δήμου Παλλήνης

Ο  Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας την παροχή ενισχυτικής

διδασκαλίας στους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης, θα λειτουργήσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά  θε-

ρινά τμήματα προετοιμασίας των Πανελληνίων εξετάσεων

του 2018.

Η προετοιμασία  αφορά  όλες τις ομάδες προσανατολι-

σμού.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μα-

θήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του

2018, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Κοινωνικό

φροντιστήριο, οδός Έντισον 3 Παλλήνη.

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από 12/6/2017 έως 14/7/2017.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 9 Ιου-

νίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο

2106033160 από 14:30 έως τις 21:00.

Για  ακόμα μια φορά ο Δήμος Παλλήνης ευχαριστεί τους

εθελοντές εκπαιδευτικούς που στηρίζουν με συνέπεια το

εκπαιδευτικό έργο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Καλούνται και άλλοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων,

να πλαισιώσουν με την εθελοντική προσφορά τους αυτήν

την δράση κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης

για την προσεχή σχολική χρονιά.

του δημοσιογράφου 

Βασίλη Κασιμάτη

«Οργάνωση και Διοίκηση

Αθλητικών Οργανισμών και

Επιχειρήσεων»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργά-

νωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρή-

σεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης

Αθλητισμού του Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου, προκη-

ρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 σαράντα (40) θέ-

σεις μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την

μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πα-

ράλληλα με την διαζώσης εκπαίδευση. Η υποβολή των αι-

τήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της

ειδικής φόρμας το διάστημα 12.04.2017-30.05.2017 στην

ιστοσελίδα http://pmssm.uop.gr/ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται στην Άννα Κουρτεσοπούλου,

Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή 09:00 –14:00, τηλέφωνο: 27310-89670, Φαξ:

27310-89656 και  email: akourtes@uop.gr.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος                                                       
153 51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : Ιφ. Χαντζανδρέου 
Τηλ.: 213 2005360
FAX: 213 2005359 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
με ενσφράγιστες προσφορές με το
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκ-
πτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δη-
μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου:
«Επισκευή και ενεργειακή αναβάθ-
μιση σχολικών κτιρίων και προαυ-
λείων χώρων Δήμου Αχαρνών»

προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (με
τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.). Η αξία σύμφωνα με την με-
λέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 771.584,09€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 138.885,14€,
απρόβλεπτα 15% 136.570,38€, ανα-
θεώρηση 1.347,48 €, και Φ.Π.Α.
251.612,90€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 04 /
07 / 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών), στα
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος
στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον
αρμόδιας επιτροπής. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορι-
σθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημε-
ρομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οι-

κονομικούς φορείς έλαβαν τα έγ-
γραφα της σύμβασης και αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προ-
ηγούμενων εδαφίων.
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: (α) οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βε-
βαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην
2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, (β) Οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστο-
ποιητικά που περιγράφονται στο Πα-
ράρτημα XI του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016, (γ) Οι προσφέρον-
τες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά-
τος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρί-

τες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτε-
ται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προ-
ηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνά-
ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοι-
χου επαγγελματικού ή εμπορικού μη-
τρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίστα-
ται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομέ-
νου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορι-
κού οργανισμού της χώρας καταγω-
γής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φο-
ρέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του

άρθρου 21 της διακήρυξης, (δ) Οι ενώ-
σεις οικονομικών φορέων συμμετέ-
χουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και
3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9739.05.001 Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
20.968,00€ κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι-
λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν στην ένωση έχει ισχύ εννέα (9)
μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού, ήτοι 04-05-2018.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. 
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δε-
σμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του Ν. 4412/16, για διάστημα

εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής 
8. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέ-
ρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέ-
ρωση -  Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις
Τεχνικών Έργων) και στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος
στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληρο-
φορίες στα  τηλέφωνα 213 2005360,
FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ιφ.
Χαντζανδρέου όπου οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα-
ραλάβουν το αριθμημένο τεύχος
οικονομικής προσφοράς τους κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και
την 29-06-2017 ημέρα Παρασκευή.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΚΟΡΩΠΙ,   16-05-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  112/2017  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην ‘Έγκριση
κυκλοφοριακής μελέτης στην οδό
Αντ. Κιούση για την εκτέλεση εργα-
σιών του έργου «Αποστράγγιση του
ανατολικού τμήματος πόλεως. Κο-
ρωπίου.’
Στο Κορωπί στις 16  Μαΐου   του
έτους  2017  κατά την 10η συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη
στην οδό Αντ. Κιούση για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου «Απο-
στράγγιση του ανατολικού
τμήματος πόλεως Κορωπίου», σύμ-
φωνα με την 27/2017 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την
με αριθμό πρωτ. 8397/2017 εισή-
γηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι  προσωρινές  κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις  για την εκτέλεση εργα-
σιών του έργου, αφορούν στην οδό
Αντ. Κιούση από τη διασταύρωσή
της με την οδό 9ης Οκτωβρίου
μέχρι την οδό Αττικής για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών από την θε-
ώρηση της άδειας από το αρμόδιο
τμήμα Τροχαίας.
Συγκεκριμένα για την κατασκευή
του έργου απαιτείται η εκσκαφή τά-
φρου βάθους  5,00 μέτρα, και πλά-
τους 3,00 μέτρα περίπου, γεγονός
που επιβάλει την πλήρη κατάληψη
του οδοστρώματος της εν λόγω
οδού με εκτροπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων.
Το έργο θα κατασκευαστεί σε εννέα
φάσεις, προκειμένου να υπάρξει λι-
γότερη όχληση στη κυκλοφορία των
οχημάτων και για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων.
Οι εννέα φάσεις κατασκευής που θα
γίνουν, έχουν ως εξής.

1η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ μετά την οδό 9ης

Οκτωβρίου μέχρι και πριν την οδό
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται,
από και προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ
μέσω των οδών 9ης Οκτωβρίου-
ΚΑΣΟΥ-ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, οι οποίες
θα πρέπει να γίνουν διπλής κυκλο-
φορίας, εφόσον σήμερα είναι μονής
κατεύθυνσης.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 1η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.
2η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ επί της οδού ΕΛΑΦΟ-
ΝΗΣΟΥ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται,
από και προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ

μέσω των οδών 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
ΚΑΣΟΥ-ΙΘΑΚΗΣ. 
Οι οδοί 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΚΑΣΟΥ-
ΙΘΑΚΗΣ. θα πρέπει να γίνουν διπλής
κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα είναι
μονής κατεύθυνσης, και να απαγο-
ρευθεί η στάση και η στάθμευση και
από τις δυο πλευρές, για να μπορεί
να γίνεται η αμφίδρομη κυκλοφορία
των οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 2η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.
3η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού ΑΝΤ.
ΚΙΟΥΣΗ μετά την οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
μέχρι και πριν την οδό ΙΘΑΚΗΣ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται
ως εξής:
α) Από την οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ, δεξιά προς
την οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, αριστερά
στην οδό ΚΑΣΟΥ, αριστερά στην
οδό ΙΘΑΚΗΣ, δεξιά στην οδό ΑΝΤ.
ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανονικά
όπως και σήμερα.
Το τμήμα της οδού ΚΑΣΟΥ από την
οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ μέχρι την οδό
ΙΘΑΚΗΣ, θα πρέπει να γίνει διπλής
κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα είναι
μονής κατεύθυνσης. Επίσης θα πρέ-
πει να απαγορευθεί η στάση και η
στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η αμφίδρομη
κυκλοφορία των οχημάτων.
β) Από την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ προς την
οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δεξιά προς
την οδό ΣΠΕΤΣΩΝ, αριστερά στην
οδό ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αριστερά
στην οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, δεξιά
στην οδό ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συ-
νέχεια κανονικά όπως και σήμερα.
Θα πρέπει να απαγορευθεί η στάση
και η στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία
των οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 3η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.

4η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ επί της οδού ΙΘΑΚΗΣ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται
ως εξής:
α) Από την οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ, δεξιά προς
την οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, αριστερά
στην οδό ΚΑΣΟΥ, αριστερά στην
οδό ΛΕΥΚΑΔΟΣ, δεξιά στην οδό
ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κα-
νονικά όπως και σήμερα.
Το τμήμα της οδού ΚΑΣΟΥ από την
οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ μέχρι την οδό
ΛΕΥΚΑΔΟΣ, θα πρέπει να γίνει δι-
πλής κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα
είναι μονής κατεύθυνσης. Επίσης θα
πρέπει να απαγορευθεί η στάση και
η στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η αμφίδρομη
κυκλοφορία των οχημάτων.

β) Από την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ προς την
οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δεξιά προς
την οδό ΥΔΡΑΣ, αριστερά στην οδό
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αριστερά στην
οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, δεξιά στην οδό
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανο-
νικά όπως και σήμερα.
Θα πρέπει να απαγορευθεί η στάση
και η στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία
των οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 4η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.
5η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ μετά την οδό ΙΘΑΚΗΣ
μέχρι και πριν την οδό ΥΔΡΑΣ-ΛΕΥ-
ΚΑΔΟΣ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται
ως εξής:
α) Από την οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ, δεξιά προς
την οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, αριστερά
στην οδό ΚΑΣΟΥ, αριστερά στην
οδό ΛΕΥΚΑΔΟΣ, δεξιά στην οδό
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανο-
νικά όπως και σήμερα.
Το τμήμα της οδού ΚΑΣΟΥ από την
οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ μέχρι την οδό
ΛΕΥΚΑΔΟΣ, θα πρέπει να γίνει δι-
πλής κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα
είναι μονής κατεύθυνσης. Επίσης θα
πρέπει να απαγορευθεί η στάση και
η στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η αμφίδρομη
κυκλοφορία των οχημάτων.
β) Από την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ προς την
οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δεξιά προς
την οδό ΥΔΡΑΣ, αριστερά στην οδό
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αριστερά στην
οδό ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, δεξιά στην οδό
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανο-
νικά όπως και σήμερα.
Θα πρέπει να απαγορευθεί η στάση
και η στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία
των οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 5η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.

6η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ επί της οδού ΥΔΡΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΟΣ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται
ως εξής:
α) Από την οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ, δεξιά προς
την οδό ΙΘΑΚΗΣ, αριστερά στην οδό
ΚΑΣΟΥ, αριστερά στην οδό ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝΟΣ, δεξιά στην οδό
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανο-
νικά όπως και σήμερα.
Το τμήμα της οδού ΚΑΣΟΥ από την
οδό ΙΘΑΚΗΣ μέχρι την οδό ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝΟΣ, θα πρέπει να γίνει διπλής
κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα είναι
μονής κατεύθυνσης. Επίσης θα πρέ-
πει να απαγορευθεί η στάση και η

στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η αμφίδρομη
κυκλοφορία των οχημάτων.
β) Από την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ προς την
οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δεξιά προς
την οδό ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, αριστερά
στην οδό ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αρι-
στερά στην οδό ΣΠΕΤΣΩΝ, δεξιά
στην οδό ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συ-
νέχεια κανονικά όπως και σήμερα.
Θα πρέπει να απαγορευθεί η στάση
και η στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία
των οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 6η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.
7η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ μετά την οδό ΥΔΡΑΣ-
ΛΕΥΚΑΔΟΣ μέχρι και πριν την οδό
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται
ως εξής:
α) Από την οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ, δεξιά προς
την οδό ΛΕΥΚΑΔΟΣ, αριστερά στην
οδό ΚΑΣΟΥ, αριστερά στην οδό
ΚΥΛΛΗΝΗΣ, δεξιά στην οδό
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανο-
νικά όπως και σήμερα.
Το τμήμα της οδού ΚΑΣΟΥ από την
οδό ΛΕΥΚΑΔΟΣ μέχρι την οδό ΚΥΛ-
ΛΗΝΗΣ, θα πρέπει να γίνει διπλής
κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα είναι
μονής κατεύθυνσης. Επίσης θα πρέ-
πει να απαγορευθεί η στάση και η
στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η αμφίδρομη
κυκλοφορία των οχημάτων.
β) Από την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ προς την
οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δεξιά προς
την οδό ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, αριστερά
στην οδό ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, αρι-
στερά στην οδό ΥΔΡΑΣ, δεξιά στην
οδό ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια
κανονικά όπως και σήμερα.
Θα πρέπει να απαγορευθεί η στάση
και η στάθμευση των οχημάτων, στη
δεξιά πλευρά της παράκαμψης, για
να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία
των οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 7η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.

8η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ με την οδό ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ.
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται
ως εξής:
α) Από την οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ, δεξιά προς
την οδό ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, αριστερά
στην οδό ΣΑΜΟΥ, δεξιά στην οδό
ΑΤΤΙΚΗΣ και στη συνέχεια κανονικά
όπως και σήμερα.
Το τμήμα της οδού ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
από την οδό ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ μέχρι την
οδό ΣΑΜΟΥ, θα πρέπει να γίνει δι-

πλής κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα
είναι μονής κατεύθυνσης. 
β) Από την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ προς την
οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δεξιά προς
την οδό ΣΑΜΟΥ, δεξιά στην οδό
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, αριστερά στην οδό
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανο-
νικά όπως και σήμερα.
Επίσης θα πρέπει να απαγορευθεί η
στάση και η στάθμευση των οχημά-
των, και στις δύο πλευρές των οδι-
κών τμημάτων των οδών
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ και ΣΑΜΟΥ όπου θα
γίνεται η παράκαμψη ώστε να γίνε-
ται η αμφίδρομη κυκλοφορία των
οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 8η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.
9η. Φάση:
Θα κατασκευαστεί παράλληλη τομή
επί του οδοστρώματος της οδού
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ μετά την οδό ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ, μέχρι και 20 μέτρα
πριν την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται
ως εξής:
α) Από την οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
προς την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ, δεξιά προς
την οδό ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, αριστερά
στην οδό ΣΑΜΟΥ, δεξιά στην οδό
ΑΤΤΙΚΗΣ και στη συνέχεια κανονικά
όπως και σήμερα.
Το τμήμα της οδού ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
από την οδό ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ μέχρι την
οδό ΣΑΜΟΥ, θα πρέπει να γίνει δι-
πλής κυκλοφορίας, εφόσον σήμερα
είναι μονής κατεύθυνσης. 
β) Από την οδό ΑΤΤΙΚΗΣ προς την
οδό 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δεξιά προς
την οδό ΣΑΜΟΥ, δεξιά στην οδό
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, αριστερά στην οδό
ΑΝΤ.ΚΙΟΥΣΗ και στη συνέχεια κανο-
νικά όπως και σήμερα.
Επίσης θα πρέπει να απαγορευθεί η
στάση και η στάθμευση των οχημά-
των, και στις δύο πλευρές των οδι-
κών τμημάτων των οδών
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ και ΣΑΜΟΥ όπου θα
γίνεται η παράκαμψη ώστε να γίνε-
ται η αμφίδρομη κυκλοφορία των
οχημάτων.
Η σήμανση που απαιτείται και οι κι-
νήσεις των οχημάτων φαίνονται στο
συνημμένο σχέδιο: 9η. ΦΑΣΗ ΣΧΕ-
ΔΙΟ Νο: 1.
Σε κάθε φάση των εργασιών, κατά
την διάρκεια των εργασιών και μέχρι
να ολοκληρωθούν οι εργασίες και
να αποκατασταθεί το οδόστρωμα σε
κάθε οδικό τμήμα της οδού ΑΝΤ.
ΚΙΟΥΣΗ, δεν θα επιτρέπεται η κυ-
κλοφορία των οχημάτων, με εξαί-
ρεση τα οχήματα του εργοταξίου
και των περιοίκων προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Δεν θα κοπεί καμία πρόσβαση στους
παρόδιους, και στις παρακείμενες
δραστηριότητες οι οποίοι και θα
εξυπηρετούνται κανονικά.
Από την οδό ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ, όπου θα
γίνονται οι εργασίες δεν διέρχεται
καμία λεωφορειακή γραμμή
Η περιοχή των έργων, η υπάρχουσα
οδική σήμανση, η εκτροπή της κυ-
κλοφορίας των οχημάτων και τα
προστατευτικά μέσα που απαιτούν-

ται λόγω των έργων, αναφέρονται
στα σχέδια από το Νο:1 μέχρι και το
Νο:10 που επισυνάπτονται.
Επίσης δεν θα γίνεται διακοπή της
κυκλοφορίας πέραν του απαραίτητα
απαιτούμενου χρόνου για τις ανάγ-
κες του έργου και μετά το τέλος
των εργασιών θα παραδοθεί κανο-
νικά στην κυκλοφορία.
Η οδική σήμανση που απαιτείται να
γίνει για την κατασκευή του έργου
θα είναι σύμφωνα με: 
-Την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση
για την σήμανση εκτελουμένων οδι-
κών έργων εντός και εκτός κατοικη-
μένων περιοχών ως ελάχιστα όρια
(ΦΕΚ Β΄946/9-7-2203).
-Τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης
σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου
1992 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
-Τα σχέδια κατασκευής για τις πινα-
κίδες σήμανσης οδών Νοέμβριος
1974. 
-Το Ν. 2696/23-3-1999 περί κυρώ-
σεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας.
-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝ-
ΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Τέλος θα ληφθούν όλα τα αναγκαία
και ενδεικνυόμενα μέτρα και προφυ-
λάξεις ώστε να διασφαλισθεί με τον
καλλίτερο δυνατό τρόπο η ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων
στη περιοχή του έργου. 
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπό-
μενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-
ρινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30
π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. 
Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτη-
σης αγωγών θα διαρκέσουν δέκα ημέ-
ρες από την θεώρηση της άδειας από
το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.
Για την εφαρμογή των εν λόγω κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συ-
ναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).
Η Τεχνική έκθεση και το συνημμένο
σχέδιο  αποτελούν  αναπόσπαστο
μέρος   της  παρούσας απόφασης.
Η εν λόγω απόφαση  είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (Ν.3463/2006). Για το λόγο
αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της
απόφασης κατά το πλήρες κείμενό
της στο δημοτικό κατάστημα του
δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 284
και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια
ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.       
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της και τα σχετικό σχέδιο της κυ-
κλοφοριακής Μελέτης  στην οδό
Αντ. Κιούση για την εκτέλεση εργα-
σιών του έργου «Αποστράγγιση του
ανατολικού τμήματος πόλεως. Κο-
ρωπίου.» βρίσκονται αναρτημένα
στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση του
κοινού.                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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Σ
υναντώντας την αναπηρία στην οποιαδήποτε κλι-

νική της μορφή, εντοπίζουμε και διαπιστώνουμε

παθογένεια, απόκλιση ποιοτική και ποσοτική, δια-

φοροποίηση, δυσλειτουργία, υπολειμματικότητα. Όλα

τα παραπάνω στοιχεία, συνιστούν μία πραγματικότητα,

η οποία θα χαρακτηριζόταν με απλά λόγια, δυσάρεστη

και αρνητική. 

Η ΑΘΕΛΗΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ-

ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, τόσο εντός μας, όσο

στη φύση, στο μικρόκοσμο και στο μακρόκοσμο, θα

διαπιστώσουμε ότι οι δυνάμεις δρουν κατά ζεύγη,

παντού και κυρίαρχα. Για κάθε κίνηση μας, η μυϊκή

συστολή η οποία προαπαιτείται, εκτελείται πρωτί-

στως από τον πρωταγωνιστή μυ, ο οποίος όμως (

για να είναι η κίνηση επιτυχημένη και σταθερή) υπο-

βοηθείται, τουλάχιστον από τον ανταγωνιστή του.

Η δόμηση, αντίληψη και κατανόηση των θεωρητι-

κών εννοιών, θα ήταν αδύνατη χωρίς την συγκριτική

τους και κατά ζεύγος αποτίμηση. Δυνάμεις ίσες και

αντίθετες, όπως η δράση και η αντίδραση στη φύση,

έχουν το αντίκρισμά τους σε κάθε έννοια, στην

οποία  δίνουν υπόσταση και συνεπαγωγή, διαμορ-

φώνοντας τον αξιακό και λογικό μας κόσμο. Η κίνηση

σημαίνει κάτι, μόνο αντιδιαστελλόμενη με την αδράνεια,

το λίγο με το πολύ, η αλήθεια με το ψέμα, ο θάνατος με

τη ζωή, η υγεία με την αναπηρία κοκ. Το ίδιο ακριβώς

συμβαίνει στον ψυχικό και συναισθηματικό μας κόσμο.

Τι νόημα και αξία θα είχαν άραγε, η χαρά, η ελπίδα, η

ψυχική ηρεμία και ισορροπία, δίχως τη λύπη, το φόβο ή

την ψυχική διαταραχή αντίστοιχα; Τι νόημα και αξία θα

είχαν επίσης, η ομορφιά, το εύρωστο, η ευφυία ή η δύ-

ναμη, αν δεν υπήρχε αντίστοιχα, δυσμορφία, κακή ανά-

πτυξη, νοητική καθυστέρηση ή αδυναμία; Τα πεδία

εννοιών και αξιών της ανθρώπινης δράσης, αντίληψης

και αλληλεπίδρασης, είναι πάρα πολλά και γίνονται

ακόμα περισσότερα συνδυαζόμενα και συνεργώντας με-

ταξύ τους.  Η αναπηρία, ως φυσική πραγματικότητα, δεν

είναι επιδεκτική, ηθικής, συναισθηματικής, ψυχολογικής

ή οποιασδήποτε άλλης μη ορθολογικής αιτιολόγησης ή

ανάλυσης. Ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται και για

αυτό η προσέγγιση της παρούσας αρθογραφίας, προ-

τάσσει (κατ’επανάληψη) την άνευ όρων αποδοχή της. Η

αναπηρία σε κάθε της μορφή, αποτελεί διαρκή υπενθύ-

μιση της δικής μας δυνητικής φθαρτότητας, ευπάθειας,

αδυναμίας, θνησιμότητας, ασημαντότητας. Δυστυχώς

και απολύτως, η αποδοχή της διαφορετικότητας, αποτε-

λεί ζητούμενο (και όχι εμμονή του αρθρογράφου) διότι

πολύ απλά δε συμβαίνει! Ίσως επειδή αρεσκόμαστε με

το αζημίωτο, στα συνήθη υποκριτικά, κολακευτικά και

κατά συνθήκη ψεύδη. Ίσως επειδή δεν έχει σημασία τι

κάνουμε και τι είμαστε, αλλά τι λέμε, ότι τάχα είμαστε!

Ίσως επειδή λατρεύουμε τα ψευδή αλλά γυαλιστερά  la-

bels,τα εντυπωσιακά και αυτάρεσκα, αλλά απολύτως

ανακριβή «μότο»! Ίσως τελικά επειδή μας αρέσει πολύ,

μα πάρα πολύ ο εαυτός μας!

CELEBRATE DIVERSITY (Γιορτάζουμε τη διαφορετικό-

τητα) EUROVISION 2017

Ας δούμε λοιπόν, πως λερώνουμε, αλλοιώνουμε και

διαστρέφουμε την έννοια και αντίληψη της διαφορετι-

κότητας, στο βωμό του κέρδους, του εγωισμού, της

μόδας και των συμφερόντων, στη φιέστα μίας trendy τη-

λεπολιτιστικής υποκουλτούρας, έτσι απλά και για πλάκα!

Και για να μη με χαρακτηρίσετε δογματικό, απόλυτο ή

αιρετικό, δε θα παραθέσω τις  δικές μου απόψεις, αλλά

τις κρίσεις και συμπεράσματα ενός εξωγήινου, ουδέτε-

ρου παρατηρητή: «….Διαπίστωσα, ότι η Ευρώπη είναι

μία τεράστια Ήπειρος και ανοιχτή σαν αγκαλιά, τόσο με-

γάλη που χωράει ακόμα και την Αυστραλία. Δεν ξέρω

όμως γιατί δε συμμετείχαν χώρες πιο κοντινές, όπως

εκείνες της Αφρικής ή της υποανάπτυκτης Ασίας. Σε

αυτή την Ήπειρο μόνο μία, δύο χώρες, έχουν Εθνική

γλώσσα. Όλες οι υπόλοιπες μιλούν Αγγλικά! Επίσης

μόνο μία, δύο χώρες έχουν Εθνική Μουσική ταυτότητα

και ηχοχρωματικά ιδιώματα. Όλες οι υπόλοιπες έχουν

μουσική, «όπως Αμερική»! Σε αυτή την Ήπειρο οι τυφλοί

και παραπληγικοί, ή είναι φάλτσοι, για αυτό και δεν τρα-

γουδούν, ούτε και υπάρχουν πουθενά, ή τελικά, γενικά

δεν υπάρχουν (θαύμα)! Στην αρχή φοβήθηκα όταν είδα

τόσες σημαίες. Νόμισα ότι γίνεται πόλεμος. Μετά όμως

κατάλαβα ότι οι άνθρωποι, ανεμίζουν τις ίδιες σημαίες

για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Αποδέχονται τη

διαφορετικότητα, όταν είναι μοδάτη και οι άνδρες, φο-

ράνε παντελόνια, που τα μπατζάκια τους φτάνουν (όπως

του κλόουν) λίγο πιο κάτω από τη μέση της κνήμης! Και

αυτό τους αρέσει (σήμερα)!  Οι γυναίκες είναι όλες πολύ

ωραίες και όσο πιο διαφορετικά και λίγο ντύνονται τόσο

πιο πολύ τις αποδέχονται. Μερικές που δεν είναι

ωραίες, έχουν ωραία φωνή. Και αυτές τις αποδέχονται.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά στους ανθρώπους αρέσει πολύ

να βλέπουν ένα κόλπο, που το λένε playback, δηλαδή

να κάνουν ότι παίζουν μουσικά όργανα, αλλά να μην

τα παίζουν στ’ αλήθεια. Και ενώ όλοι το ξέρουν ότι

παίζουν στα ψέματα, τους αρέσει! Μου έκανε εντύ-

πωση η διαφορά, όταν έκλεισα τα μάτια μου για λίγο

και μόνο άκουγα τον ήχο χωρίς να βλέπω. Πόσο ξαφ-

νικά και απότομα το πολύ, έγινε λίγο, σχεδόν τίποτα.

Πιο πολύ όμως μου έκανε εντύπωση, πώς βαθμολο-

γούσαν τα τραγούδια. Δε βαθμολογούσαν αυτό που

άκουγαν, αλλά αυτό που είδαν, αυτό που συμπαθού-

σαν ή αντιπαθούσαν, αυτό στο οποίο χρωστούσαν ή

με το οποίο γειτόνευαν. 

Ακόμα όμως, περισσότερο από όλα, μου έκανε εντύ-

πωση αυτό που είδα (θυμίζοντάς μου παραλλαγμένα, το

απόφθεγμα ενός γήινου λογοτέχνη του περασμένου

αιώνα) όταν βγήκα από τη μεγάλη, φωτεινή και πολυ-

τελή συναυλιακή σάλα έξω στην πόλη. Τόσους πεινα-

σμένους, άρρωστους και ανήμπορους ανθρώπους. Οι

άνθρωποι πραγματικά σέβονται τη διαφορετικότητα.

Αναγνωρίζουν τόσο στους φτωχούς, όσο και στους

πλούσιους, ισότιμα, το δικαίωμα (αν φυσικά δεν ενο-

χλούν) να υπάρχουν, να επαιτούν και να δυστυ-

χούν!!...». Φτωχέ μου Μαρξ, λάθος μας τα είπες! Ο

μεγαλύτερος διεθνισμός είναι η αγοραπωλησία, δηλαδή

το εμπόριο, δηλαδή η εξαγορά, δηλαδή η ανάγκη. Σύν-

τομα θα καταργηθούν και οι ένοπλοι στρατοί και τα σύ-

νορα. Γιατί να σε έχω εχθρό μου, όταν μπορώ να σε έχω

διαφημιστή, αυλικό, υποτελή και υποχείριό μου; Γιατί να

σε πολεμήσω όταν μπορώ να σε αγοράσω;

Το θέμα του επόμενου άρθρου: Έρευνα και ερευνολα-

γνεία, με υπόθεση και παράδειγμα εργασίας, τη μυστη-

ριώδη και αινιγματική, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή

(Αυτισμός). 

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

• Απόλυτη η επιτροπεία της Ελλάδας,

και μετά το 2018, μέχρι να εξοφληθεί

το 75% των δανείων 

• Εκ των προτέρων ενημέρωση για

την έκδοση ομολόγων απαιτούν οι δα-

νειστές.

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ολοκλή-

ρωσης του ασφυκτικού ελέγχου και

της επιτροπείας της Ελλάδας, μετά το

2018, καταρρίπτει ο ευρωβουλευτής

της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) Νίκος

Χουντής, με γραπτή ερώτηση προς

την Κομισιόν.

O ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, στην ερώ-

τησή του, υπενθυμίζει ότι, «Μετά τη

λήξη του 3ου ελληνικού Προγράμμα-
τος, η Ελλάδα θα ενταχθεί σε επο-
πτεία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
Κανονισμού 472/2013 (“εποπτεία μετά
το πρόγραμμα”), μέχρι να εξοφληθεί
το 75% της χρηματοδοτικής συνδρο-
μής που έχει λάβει» και ζητά από την

Κομισιόν να περιγράψει «τη λειτουρ-
γία της εποπτείας μετά το πρόγραμμα,
στην οποία θα ενταχθεί η Ελλάδα μετά
το τέλος του 3ου Μνημονίου, δηλαδή,
κάθε πότε θα γίνεται αξιολόγηση της
ελληνικής οικονομίας, από ποιους θε-
σμούς, κτλ».

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο

Νίκος Χουντής σημειώνει ότι, σύμ-

φωνα με το «άρθρο 8 του Κανονισμού

473/2013, κάθε χώρα οφείλει να υπο-

βάλλει στην Κομισιόν και το Eu-

rogroup, εκ των προτέρων και

εγκαίρως, εκθέσεις σχετικά με τα σχέ-

διά τους για την έκδοση χρεογράφων»

και ζητά διευκρινήσεις σχετικά με τις

εξουσίες που έχουν τα ευρωπαϊκά όρ-

γανα στη δανειοδοτική ικανότητα μιας

χώρας, δηλαδή, εάν η «υποχρέωση
του άρθρου 8 του Κανονισμού
473/2013 είναι απλώς ενημερωτική ή
έχουν, η Επιτροπή και το Eurogroup,
αποφασιστικό ρόλο στις εκδόσεις ομο-
λόγων ενός κράτους-μέλους».

ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΒΟΥΛΑ & ΒΑΡΗ

o αν. Yπουργός 

Ερωτήσεις κατέθεσε η βουλευτής Εύης Χριστοφιλοπού-

λου σχετικά με την κατάργηση του Τμήματος Ασφαλείας

και του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνα (4731/3-4-

2017) αλλά και την κατάργηση των Τμημάτων Ασφα-

λείας και των Αστυνομικών Τμημάτων Βούλας και

Βάρης (4192/15-3-2017), στις απαντήσεις των οποίων,

όπως σημειώνει η βουλευτής, ο Αν. Υπουργός εμμένει

στην κατάργηση όλων των παραπάνω Αστυνομικών Τμη-

μάτων και Τμημάτων Ασφαλείας και υποστηρίζει ότι οι

αντίστοιχες περιοχές «θα αστυνομεύονται από τα, ανα-
βαθμισμένα σε αστυνομικό προσωπικό και μέσα, Αστυ-

νομικό και Τμήμα Ασφαλείας Νέας Μάκρης και το

Αστυνομικό Τμήμα και Τμήμα Ασφαλείας Βάρης- Βούλας

– Βουλιαγμένης.

Aπόλυτη Επιτροπεία της Ελλάδας
Ερώτηση Νίκου Χουντή σε Κομισιόν



18 ΣΕΛΙΔΑ - 20  ΜΑΪΟΥ 2017                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963 
Κορωπί, 5 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτ.: 7783                                                                                                                                                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ  ΔΙΑΚΗ-
ΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ: Διακηρύσσει προφο-
ρική φανερή μειοδοτική δημοπρασία
για μίσθωση τριάντα γηπέδων για
την δημιουργία γωνιών ανακύκλω-
σης στους οικισμούς του Δήμου και
σε περιοχές εκτός του οικιστικού
ιστού της πόλης του Κορωπίου,
όπως αναφέρεται κατωτέρω: 

1) Τα προσφερόμενα ακίνητα
θα  πρέπει να έχουν επιφάνεια ≤
500 τ.μ., να είναι προσβάσιμα σε
τοπικές ή επαρχιακές οδούς του
Δήμου.
Η ύπαρξη τυχόν διαθέσιμων κτη-
ρίων μικρής επιφάνειας στα προ-
σφερόμενα γήπεδα δεν είναι
απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

2) Τα προσφερόμενα ακίνητα
πρέπει να είναι από κάθε πλευρά
κατάλληλα για την χρήση που μι-
σθώνονται. Πρέπει να διαθέτουν
κατά το προσφερόμενο τμήμα περί-

φραξη, θύρα ικανή για διέλευση με-
γάλων οχημάτων, διαμόρφωση γη-
πεδικής επιφάνειας με
αποστράγγιση όμβριων. Τυχόν ελ-
λείψεις που θα διαπιστωθούν θα
υποδειχτούν στον ιδιοκτήτη και θα
εκτελεσθούν με δαπάνη του ιδίου.  
Οι επιφάνειες των προς μίσθωση
γηπέδων πρέπει να είναι ≤ 500 m2
και ελάχιστου πλάτους ≥ 10 m.
Μπορούν επίσης να αποτελούν
τμήμα ενός μεγαλύτερου γηπέδου
(π.χ. να μισθώσουν 500 τ.μ. από
ακίνητο μεγαλύτερης επιφανείας).
Τα ακίνητα περιμετρικά πρέπει να
έχουν αποστάσεις από όμορα κτή-
ρια και τουλάχιστον 20 μ. από τα
όρια δομημένων ακινήτων. 
Οι περιοχές ενδιαφέροντος είναι
όλες οι εκτός σχεδίου περιοχές του
Δήμου που είναι κατοικημένες.
Πέραν αυτών ενδιαφέρουν και τα
αραιοδομημένα τμήματα εντός
σχεδίου περιοχών του Αγίου Δημη-
τρίου, όλων των γειτονιών εντός
σχεδίου της  Αγίας Μαρίνας, του Κι-
τσίου, Σκάρπεζας, Καρελλά κλπ. 
Ο ανώτατος αριθμός των γηπέδων
που θα μισθωθούν από τον Δήμο
δεν θα ξεπερνά τα τριάντα (30), θα
είναι δε κατανεμημένα σε όλη την
επικράτεια του Δήμου ανάλογα με
τις  ανάγκες, τους όγκους των

απορριμμάτων και τα σημεία που
έχουν καταγραφεί από την αρμόδια
Δ/νση Περιβάλλοντος και κατ’ ανα-
λογία των κατοίκων των γειτονιών.
Αναλόγως με τις υποβληθείσες
προτάσεις θα γίνει αξιολόγηση από
την Τεχνική Υπηρεσία ως προς τα
πλεονεκτήματα και τη χωροταξική
κατανομή των προσφερομένων ακι-
νήτων, ούτως ώστε αυτά να βαθμο-
λογηθούν αναλόγως με
συντελεστή βαρύτητας 1 έως 100
μόρια ανά γειτονιά.

Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν
οφείλουν εντός (20) ημερών από
της δημοσιεύσεως της παρούσης,
να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέ-
ροντος. Κατόπιν τούτου και μετά
από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια
επιτροπή θα κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφερόμενων
ακινήτων και περί του αν αυτά πλη-
ρούν τους όρους διακήρυξης, συν-
τασσόμενης σχετικής εκθέσεως
εντός δέκα (10) ημερών, όποτε
λήγει η προθεσμία λήψεως των
προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία  /  Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Α., Τηλ:2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /   www.vvv.gov.gr
Βούλα:   16-5-2017   /   Aρ. Πρωτ.:   18245

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Δια-
γωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» που αφορά τις ανάγκες για καύσιμο κίνησης
(πετρέλαιο κίνησης – βενζίνα αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης, πρόσθετου καυσίμου και λιπαντικών του Δήμου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ, του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής
Επιτροπής Α'θμια Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης:
i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το με-
γαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης  επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους,
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του οικείου Υπουργείου  για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα
του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου.  
ii) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3) και τα λιπαντικά (Ομάδα 4)  τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της με α/α 2/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  είναι οι εξής:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. CPVΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9 384.798 391.934,68 € 94.064,50 € 485.999,87 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4 74.705 91.935,35 € 22.064,48 € 113.999,83 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 09135100-5 211.738 162.901,66 € 39.096,40 € 201.998,06 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ 09130000-9 350 564,20 € 135,41 € 699,61 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 09211000-1 2.736 12.096,25 € 2.903,10 € 14.999,35 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 659.432,14 € 158.263,89 € 817.696,03 €
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,97 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 817.700,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
2/2017, την με αρ. Πρωτ. 17323/10-5-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλες τις βασικές ομάδες
της  προμήθειας, όπως αυτές αναλύονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης με αριθ. 2/2017, και για
τις αντίστοιχες συνολικές ποσότητες της κάθε ομάδας, εκτός της υποομάδας 1.Β  της ομάδας 1 (βενζίνα αμό-
λυβδη) όπου μπορεί να κατατεθεί μεμονωμένη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 2-
6-2017 και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την προμήθεια υγρών καυσίμων
και λιπαντικών του Δήμου. Θα διεξαχθεί ξανά σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από νέα περιλη-
πτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντε-
τμημένη (προηγούμενη προκαταρτική προκήρυξη) προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία απο-
στολής της διακήρυξης  στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής
διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Τετάρτη 17-5-2017 Παρασκευή 19-5-2017 Παρασκευή 2-6-2017 ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 13.189,00 € ή για την υποομάδα
1.Β της ομάδας 1, όπου μπορεί να κατατεθεί μεμονωμένη προσφορά ήτοι 1.838,71 €: 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Με την αριθ. 2017 / S 011-016638 προκαταρκτική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις  17-1-
2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε η προδημοσίευση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥ-
ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017 
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 16-5-2017
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 41993
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος                                                         
Ταχ. Κώδικας: 153 51 Παλλήνη 
Πληροφορίες : Γ. Ψαρομιχαλάκης 
Τηλ. : 213 2005333
FAX : 213 2005359 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία
επιλογή αναδόχου κατασκευής
έργου με ενσφράγιστες προσφο-
ρές με το σύστημα με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχ-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή
αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων
στην περιοχή Λυκότρυπας ανατο-
λικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέ-
ματος Αχαρνών», προϋπολογισμού
1.825.000,00€ (με τα απρόβλεπτα,
την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Η αξία
σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται
για την δαπάνη εργασιών στο ποσό
των 1.078.453,29€ χωρίς το ΓΕ &
ΟΕ 18% 194.121,59€, απρόβλεπτα
15% 190.886,23€, αναθεώρηση
383,36 €, απολογιστικά 7.929,72€
και Φ.Π.Α. 353.225,81€. 
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
27/ 06 / 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών), στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
(17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμό-
διας επιτροπής. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν
διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί
καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντί-
στοιχα μετατίθενται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες

ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν
τα έγγραφα της σύμβασης και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη
νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προ-
σφορών ή δεν υποβληθούν προ-
σφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων.
Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-
ριοποιούνται ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ : (α) οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βε-
βαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην
2η τάξη και άνω, για έργα κατηγο-
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, (β) Οι προσφέ-
ροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις
και πιστοποιητικά που περιγράφον-
ται στο Παράρτημα XI του Προσαρ-
τήματος Α του ν. 4412/2016, (γ) Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση κα-
λύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη  περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομί-
ζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μη-
τρώου. Στην περίπτωση που χώρα
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγ-
γραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαί-
ωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δή-
λωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμό-
διου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημέ-
νος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί

τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της
διακήρυξης, (δ) Οι ενώσεις οικονομι-
κών φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρ-
θρου 76  του ν. 4412/2016.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 9775.05.008. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 29.435,48€ κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ένω-
σης οικονομικών φορέων, η εγ-
γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονο-
μικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση έχει ισχύ εννέα (9)
μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγω-
νισμού, ήτοι 27- 04 - 2018.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου ορίζεται σε δεκαο-
χτώ (18) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. 
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν. 4412/16, για διά-
στημα εννέα (9) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
8. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση  (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέ-
ρωση -  Διαγωνισμοί -
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα
τηλέφωνα 213 2005333, FAX επικοι-
νωνίας 213 2005359, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ.
Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν το αριθμημένο τεύχος
οικονομικής προσφοράς τους κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι
και την 22 – 06 - 2017 ημέρα Πέμπτη.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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Εθνική 

Τηλεφωνική

Γραμμή για

τα παιδιά

SOS 1056

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζε-

ται προϋπηρεσία.

E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
Στη Βούλα, περιοχή Εξοχή 880μ. γωνιακό με πα-

λαιά μονοκατοικία. Τηλ. 6979776467.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλείται Πολυ-

κατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επίπεδα,

σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη ποιότητα κατασκευής.

Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με ευ-

κολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμέ-

νος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με

γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙ-

ΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο.  

ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ &
ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
ΛΗΤΟΥΣ 20, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:210 89 62 618-19
xenonasvouliagmenis@gmail.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σταθάκη Χρ.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η   26/2017
ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοινωνικού
Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης,
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 2/2017 απόφαση
του Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία
ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος,ο κος
Κασιδόκωστας Παντελής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 227 και
233 παρ. 2 του N. 3463/06.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και
59 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας του ιδρύματος.
5. Την υπ’ αριθμ. 134/2017 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης, περί «Ορισμός μελών του
ΔΣ του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλί-
κων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης». 
6. Την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση
του Δ.Σ. του Ξενώνα, με την οποία
ορίστηκε ως Πρόεδρος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής ο κος Κασιδόκω-
στας Παντελής. 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε
1. Μεταβιβάζουμε στον Πρόεδρο
της Εκτελεστικής Επιτροπής κο Κα-
σιδόκωστα Παντελή, σύμφωνα με
το άρθρο 233, παρ. 2 του Ν.
3463/06,  τις παρακάτω αποφασι-
στικές αρμοδιότητες :
• Τον έλεγχο, την εποπτεία και κάθε
αποφασιστική αρμοδιότητα υπο-
γραφής όλων των διοικητικών πρά-
ξεων και εγγράφων επί όλων των
υπηρεσιακών και πάσης φύσεως θε-
μάτων που ανάγονται στην οικονο-
μική διαχείριση του Ιδρύματος.
• Να υπογράφει τις συμβάσεις που
συνάπτει ο Ξενώνας.
• Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής.

• Να υπογράφει με τον Προϊστάμενο
κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
• Να διατάζει την είσπραξη εσόδων
και να εκδίδει (υπογράφει) τα χρημα-
τικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος
των πιστώσεων, που προβλέπονται
στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγρα-
φεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρ-
φωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί)
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου,
αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί
τα σχετικά δικαιολογητικά από την
αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος.
• Να συνυπογράφει με τον Προ-
ϊστάμενο τις άδειες απουσίας του
προσωπικού.   
2. Ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο κ. Κα-
σιδόκωστα Παντελή να υπογράφει
το ακριβές αντίγραφο όλων των εγ-
γράφων που άπτονται των αρμοδιο-
τήτων του  και να βεβαιώνει το
γνήσιο της υπογραφής.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά
σε μια ημερήσια εφημερίδα του
νομού ή σε μια  εβδομαδιαία  της
πρωτεύουσας του νομού και να αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Ελληνική Δημοκρατία  /  Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /     Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Α., Τηλ:2132019955, Fax: 213-2020059 e-mail: promithies@vvv.gov.gr
http://www.vvv.gov.gr/www.vvv.gov.gr
Βούλα:  17-5-2017   /    Aρ. Πρωτ.:   18567

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2017»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2017» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλει-
στικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α
53/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης , προϋπολογισμού 66.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά
227 είδη μικρών υλικών και εργαλείων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                       

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ cpv
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
20-7135.019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 26.000,00€ 44511300-8,  44511510-3

ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 44512000-2, 44512200-4, 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
30-7135.062 ΠΡΟΜ. ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 30.000,00€ 44512700-9, 44512800-0, 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ Τ.Υ. 44512900-1, 445200000-1,  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
35-7131.030 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10.000,00€ 44521000-8,  44531100-2, 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 44531200-3
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 1.064,52 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη
με α.α  53/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 18267/16-5-2017 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη  1/6/2017
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις:
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει έως μια  ημέρα πριν την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό, να καταθέσει
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας απευθυνόμενο προς την Επιτροπή διενέργειας για το παρόν διαγωνισμό, δείγμα
των προσφερόμενων προϊόντων για όσα άρθρα απαιτείται να προσκομιστούν από το προϋπολογισμό της υπ’αριθμ.
53/2017 μελέτης και σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  του τεύχους του διαγωνισμού (δια-
κήρυξη, τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κα-
θημερινά από Δευτέρα 22-5-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 34/2017
Παλλήνη 17/5/2017 
Αρ. πρωτ.: 504

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας «Υλοποίηση και Λει-
τουργία καλοκαιρινών προγραμμά-
των 2017 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.»,
προϋπολογισμού  39.574,60 ευρώ

με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου&
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 31 Μαΐου, ημέρα
Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλα-
βής προσφορών είναι 11.00 και η
ώρα λήξης 11.30. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινή-
σει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνι-
σμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται στο ποσό των 638,30 €
(2% του συνόλου του προϋπολογι-

σμού της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ)
σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προ-
διαγραφών, για κάθε διαγωνιζόμενο
και θα κατατίθεται σε μορφή γραμμα-
τίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή
υπό μορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται:  Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤEIO

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΗΛΕΦ. 210 89 56 892                           

Πανόραμα    03.05.2017

Αρ. Πρωτ. 1126

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

Για τη  ΣΥΝΕΧΙΣΗ και

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της 

διακοπείσας ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της 02.04.2017 

Αγαπητά Μέλη

με  σημερινή απόφαση του

Δ.Σ.   του Σωματείου, κα-

λείσθε την 28.05.2017

ημέρα Κυριακή και ώρα

10.30 π. μ.  στον ίδιο τόπο

όπου έγινε η αρχική Γ.Σ.

(αίθουσα εκδηλώσεων του

Δημοτικού Σχολείου  της

Πλατείας Άλσους) για να

συνεχισθεί και ολοκληρω-

θεί, η Διακοπείσα Τακτική

Γενική Συνέλευση της

02.04.2017.  

Εκ μέρους του Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κουρκουλής 

Ο   Γεν. Γραμματέας

Νίκος  Αποστολόπουλος 

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή

για τα παιδιά SOS 1056
Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύμα

βίας καλέστε SOS 1056». Για συμβουλευτική υπο-

στήριξη σε παιδιά και ενήλικες 116111».

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης, Αποχέ-

τευσης, Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

(ΔΕΥΑΤΗΛ) προγραμματίζει τον καθαρισμό

δεξαμενών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινό-

τητα Κερατέας. Για όσο χρόνο διαρκέσουν

οι εργασίες, στις αντίστοιχες περιοχές, θα

υπάρχει διακοπή νερού ή μειωμένη πίεση

από τις 8 το πρώι έως τις 6 το απόγευμα το

αργότερο.

Ανά τμήματα θα επανέρχεται η υδροδότηση

και γρηγορότερα. 

Ο προγραμματισμός για τον καθαρισμό έχει

ως εξής:

Δευτέρα 22/5, καθαρισμός Μπούρτζες

Τρίτη 23/5 Καθαρισμός Δασκαλειό

Τετάρτη 24/5 καθαρισμός Βγέθι

Πέμπτη 25/5/ καθαρισμός Βρωμοπούσι

Παρασκευή 26/5 καθαρισμός Αγιασμόθι

Δευτέρα 29/5 καθαρισμός Δημουλάκι

Τρίτη 30/5 καθαρισμός Συντερίνα και

Τετάρτη 31/5 καθαρισμός Μανούτσου.

Διακοπή νερού στην Κερατέα

λόγω καθαρισμού δεξαμενών
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

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

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 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

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Τα εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν την τρίτη

αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο, μετά τα καρδιαγγειακά

νοσήματα και τον καρκίνο. Τα τελευταία 30 χρόνια, πάν-

τως, έχει παρατηρηθεί μια μείωση κατά 45% στους θανά-

τους που οφείλονται σε ΑΕΕ. Σήμερα, το 70% των

ανθρώπων που παθαίνουν εγκεφαλικό συνεχίζουν να

έχουν την αυτονομία τους, ενώ το 10% αναρρώνουν πλή-

ρως.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν η ροή του αίμα-

τος προς τον εγκέφαλο μέσα από τις αρτηρίες διαταράσ-

σεται ή διακόπτεται αιφνίδια. Το αίμα μπορεί να

σταματήσει  να ρέει σε μια αρτηρία επειδή εμποδίζεται

από κάποιο θρόμβο αίματος ή πλάκα (αυτό ονομάζεται

ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο) ή επειδή η αρτηρία έχει

σπάσει ή υποστεί ρήξη (αυτό ονομάζεται αιμορραγικό εγ-

κεφαλικό επεισόδιο).

Τα αίτια των ΑΕΕ είναι πολλά και συνήθως έχουν σχέση

με βλάβες των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων οι

οποίες συνήθως εγκαθίστανται αργά στο πέρασμα του

χρόνου. Ιδιαίτερα συχνό αίτιο τέτοιων αγγειακών βλαβών

είναι η υπέρταση.

Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια του εγκεφαλικού επει-

σοδίου ή του ΠΙΕ

Για να μπορέσετε να αναγνωρίσετε τα σημάδια του εγ-

κεφαλικού επεισοδίου, κάντε τρεις απλές ερωτήσεις:

Πρόσωπο: μπορεί ο άνθρωπος να γελάσει; Έχει χαλαρώ-

σει/κρεμάσει το στόμα ή το μάτι του;

Χέρια: μπορεί να σηκώσει και τα δυο του χέρια;

Ομιλία: μπορεί να μιλήσει καθαρά και να καταλάβει τι του

λέτε;

Στα σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου περιλαμβάνον-

ται:

• Ζαλάδα, απώλεια ισορροπίας ή ανεξήγητη πτώση

• Απώλεια όρασης, αιφνίδια ή μειωμένη όραση στο ένα ή

και στα δύο μάτια

• Πονοκέφαλος, είναι δυνατός και εκδηλώνεται απότομα,

ή ανεξήγητη αλλαγή στη μορφή των πονοκεφάλων

• Δυσκολία στην πρόσληψη φαγητού ή υγρών

Αντιμετώπιση

Aν πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να έπαθε εγκεφαλικό

κάντε ΑΠΛΑ ένα τεστ. 

Άκρο:  Σηκώστε και τα δύο χέρια. Είναι κάποιο από τα δύο

αδύναμο; 

Πρόσωπο: Έχει «στραβώσει» το στόμα από τη μία

πλευρά; 

Λόγος: Μπορεί το άτομο να μιλήσει; Οι λέξεις είναι μπερ-

δεμένες ή ακατανόητες;

Άμεσα αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια, κινηθείτε

γρήγορα. 

Ενεργήστε γρήγορα - τάχιστα αν:

1. Το πρόσωπό σας στραβώσει

2. Εχετε αδυναμία να σηκώσετε τα χέρια σας

3. Εχετε δυσκολία στην ομιλία

4. Καλέστε το 166 ή το 112 για πρώτες βοήθειες, χωρίς

καθυστέρηση 
Το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί ιατρικό επείγον. Η

άμεση αντιμετώπιση μπορεί να σώσει ζωές και να μειώσει

την αναπηρία. Εάν ένας άνθρωπος εμφανίζει αιφνίδια κά-

ποιες από τις παραπάνω εκδηλώσεις, πρέπει να ζητηθεί ια-

τρική βοήθεια. Καλέστε αμέσως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης

Βοήθειας (166). Κατόπιν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με

τον οικογενειακό σας ιατρό ή έναν νευρολόγο. Ωστόσο, το

πρώτο που θα πρέπει να διασφαλίσετε είναι ότι το ασθε-

νοφόρο θα φθάσει το συντομότερο δυνατό εκεί που βρί-

σκεστε.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής του ασθενοφόρου, παρα-

μείνετε κοντά στον ασθενή:

- Οδηγήστε τον να ξαπλώσει σε κρεβάτι. Με αυτόν τον

τρόπο διευκολύνεται η παροχή αίματος στον εγκέφαλο.

- Μην τον αφήσετε να φάει ή να πιει οτιδήποτε.

- Εάν κάνει εμετό, γυρίστε το κεφάλι και το σώμα του στο

πλάι. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα να πάθει εισρόφηση.

- Εάν χάσει τις αισθήσεις του, αρχίστε την παροχή πρώτων

βοηθειών. Παρακολουθείτε την αναπνοή και το σφυγµό του

κάθε 10 λεπτά και να είστε έτοιµοι να ξεκινήσετε καρδιοα-

ναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) εάν χρειαστεί. Φυσικά

πρέπει να γνωρίζετε τις κατάλληλες τεχνικές και αυτός

είναι ένας επιπλέον λόγος να φροντίσουν όλοι να μάθουν

πώς παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Είναι πολύ σημαντικό για άτομα που έχουν συμπτώματα

εγκεφαλικού να εισαχθούν στο νοσοκομείο όσο το δυνατό

πιο γρήγορα. Εάν το εγκεφαλικό επεισόδιο προκλήθηκε

από έναν θρόμβο αίματος, τότε μπορεί να δοθεί ένα θρομ-

βολυτικό φάρμακο για τη διάλυση του θρόμβου. 

Συνήθως, οι ασθενείς θα πρέπει να βρεθούν στο νοσοκο-

μείο μέσα σε 3 ώρες από την εκδήλωση των συμπτωμάτων.

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι σε θέση να λάβουν αυτά

τα φάρμακα έως και 4 - 5 ώρες μετά την έναρξη των συμ-

πτωμάτων.

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το αίτιο και τη βαρύτητα του

εγκεφαλικού επεισοδίου. Για τα περισσότερα εγκεφαλικά

επεισόδια απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν πρέπει να χορηγηθεί ασπιρίνη ή υπογλώσσια στον άρ-

ρωστο με εγκεφαλικό γιατί αν είναι αιμορραγικό τότε θα

του αυξήσει την αιμορραγία. Η σωστότερη αντίδραση είναι

να μην του χορηγήσουμε τίποτα, μέχρι να μεταφερθεί στο

νοσοκομείο. Παράλληλα, αποφεύγουμε ανύψωση των πο-

διών, για να μην επιτείνουμε προβλήματα υπέρτασης. 

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου. Πρώτες βοήθειες 

Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης &

επαγγελματικής ενδυνάμωσης 

ατόμων με ρευματικά νοσήματα 

Το πρόγραμμα αφορά σε άτομα που νοσούν και είναι

άνεργα ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν εν-

δείκνυνται για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν μια αρχική συνάντηση με ψυ-

χολόγο, όπου θα διερευνήσουν από κοινού τις ανάγκες

και τις επιθυμίες τους αναφορικά με την επαγγελματική

τους ζωή.

Στη συνέχεια, θα έχουν την ευκαιρία από τον προσεχή

Οκτώβριο να παρακολουθήσουν μια σειρά από ενημερω-

τικές ημερίδες με εκπροσώπους φορέων και οργανισμών

που δραστηριοποιούνται στο χώρο των δικαιωμάτων, της

επανένταξης στην αγορά εργασίας και της κοινωνικής επι-

χειρηματικότητας.

Τέλος, οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν σε ομάδες ψυχο-

δράματος στις οποίες θα ενεργοποιηθούν, θα ενδυναμω-

θούν και θα επεξεργαστούν μέσα από σειρά συνεδριών

την επαγγελματική τους ταυτότητα.

Το πρόγραμμα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν κατά

το μέγιστο 45 άτομα,που πληρούν τα ως άνω κριτήρια

και διαμένουν στο Νομό Αττικής ενώ θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ως τις 30 Μαΐου στη

γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. (210 8847268) καθημερινά

εκτός Σαββατοκύριακου από τις 10πμ ως τις 2μμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   16-05-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  119/2017  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά στην ‘Λήψη
απόφασης για την έγκριση Τροπο-
ποίησης Κανονισμού Εθελοντικής
Ομάδας της ΚΕΔΚ’.
Στο Κορωπί στις 16  Μαΐου   του
έτους  2017  κατά την 10η συνε-
δρίαση  του,  το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση του κα-
νονισμού λειτουργίας της Εθελον-
τικής Ομάδας της ΚΕΔΚ, σύμφωνα
με την 12/2017 απόφαση  του Διοι-
κητικού της  Συμβουλίου.   
• Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της βρίσκεται  αναρτημένη
στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση
του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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1ος ο αθλητής του ΝΑΟΒ 

Πάτροκλος Μανδηλαράς

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαΐου 2017, πραγματοποι-

ήθηκαν οι αγώνες με την επωνυμία "Παστρικάκεια 2017"

που διοργανώνει κάθε χρόνο η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

σε συνεργασία με τον ΝΟΕ και τον ΙΟΠ.

Ο αγώνας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού συγκεν-

τρώνει όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες με τη συμμετοχή

των κορυφαίων Ελλήνων ιστιοπλόων. Στους αγώνες συμ-

μετείχε και ο Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Βούλας (ΝΑΟΒ),

όπου ο αθλητής και μέλος της Εθνικής ομάδας, Πάτροκλος

Μανδηλάρης, κατέλαβε την 1η θέση.  

Ο Πάτροκλος κατάφερε , ανάμεσα σε 104 αθλητές στην

κατηγορία του, να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο Opti-

mist κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Με δυο μετάλλια τα Laser  του ΝΑΟΒ 

Τα δυο κορίτσια του ΝΑΟΒ, Μαρίνα Καγιαλή και Βικτω-

ρία Σμυρνιούδη, κατέλαβαν τη 2η νίκη στα Κορίτσια

Laser 4,7 (Καγιαλή) και τη 2η θέση στις Γυναίκες στην

κατηγορία Laser Rdl η Σμυρνιούδη.  Η Βαρβάρα Πόρτο-

λου δείχνει την ανοδική της πορεία στα Laser 4,7 και

είναι βέβαιο ότι θα πρωταγωνιστήσει και εκείνη στους

επόμενους αγώνες.  Ο Νίκος Γκιώνης τερμάτισε στην 6η

θέση στα Αγόρια Laser 4,7.

Πολυνίκης ο Α.Σ. Λεύκαρος

Διασυλλογικό Κύπελλο JUJITSU Αττικής όλων των

κατηγοριών και όλων των ηλικιών,  πραγματοποι-

ήθηκε το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαΐου 2017 στην

Πετρούπολη,  με συμμετοχή 960 αθλητών συνολικά.   

Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με 60 αθλητές και στο

σύνολο κατέκτησε 25 Χρύσα, 19 Αργυρά, 29 Χάλκινα

Οι αθλητές του συλλόγου κατέκτησαν έπαθλα στις

παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ

KATΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  -12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  -15

Ζ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ, Κ.ΚΑΡΥΩΤΗΣ, Β.ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΑΝΙΔΩΝ  -18

FIGHTINGSYSTEM

Από το τμήμα αυτοάμυνας  και Jujitsu του Παράλληλα με

τον πρωταθλητή σύλλογο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟ, συμμετείχαν και

έξι αθλητές του Α.Ο. Μαρκοπούλου - που συστεγάζονται

με τον “Λεύκαρο”.

Οι αθλητές του Α.ΟΜ. κατέκτησαν 6 χρυσά, 2 αργυρά, 8

χάλκινα. Συγκεκριμένα:

Σιαράβας Χριστόφορος 1η θέση ‘’Προπαιδικό’’  στο fighting system.

Μπαλιούσης Ευάγγελος 1η θέση στην κατηγορία -12 ετών στο

fighting system, και 3η θέση -15 ετών  στο Duo System με παρτενερ

τον Κυρίδη Αλέξανδρο και 3η θέση στο Ne Waza.

Δανίλης Σταμάτης στην κατηγορία -12 ετών, 1η θέση στο fighting

system και 2η θέση στο duo system με τον Κολιαβασίλη Γιάννη.

Κολιαβασίλης Γιάννης στην κατηγορία -12 ετών 1η θέση στο fight-

ing system και 2η θέση στο duo system με τον Δανίλη Σταμάτη.

Χαντζής Άγγελος -12 ετών 3η θέση στο fighting system.

Πετούρης Γιώργος -12 ετών 3η θέση στο fighting system.

Κυρίδης Αλέξανδρος στην κατηγορία -15 ετών 1η θέση στο fight-

ing system, την 1η θέση στο ne waza,

Μάλλη Αθηνά -18 ετών 3η θέση στο fighting system.

Ντάκουλας Γιάννης -18 ετών, 3η θέση στο duo system.

Με χαρούμενες παιδικές φωνές γέ-

μισε στις 11 Μαΐου 2017 το Κλειστό

Γυμναστήριο του 4ου Δημοτικού Σχο-

λείου Κερατέας. Το Τμήμα Αθλητισμού

του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Δήμου Λαυ-

ρεωτικής με την βοήθεια των Δημοτι-

κών Σχολείων Κερατέας

πραγματοποίησε αγώνες Μίνι Βόλεϊ

των Ε’ – Στ’ τάξεων. Τα παιδιά με τη

συμπεριφορά τους απέδειξαν,  ότι

έχουν  στέρεες βάσεις ευγενούς άμιλ-

λας,  καθώς αγωνίστηκαν με σεβασμό

απέναντι στους αντιπάλους τους!!!

Εκ μέρους του  Δήμου παραβρέθηκε  ο

Αντιδήμαρχος Αδάμης Ιωάννης και

μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»  ευχα-

ριστώντας τους μαθητές για την συμ-

μετοχή τους  και συνεχάρη το Τμήμα

Αθλητισμού του . «Θορικός» για την

άψογη διοργάνωση. 

Το τελευταίο αθλητικό ραντεβού για την

σχολική χρονιά 2016-2017 είναι την Τε-

τάρτη 24 Μαΐου στο Κλειστό Κερατέας

για τους μαθητές της Δ΄ τάξης.

Στο τέλος του Σχολικού Πρωταθλήμα-

τος, θα απονεμηθούν αναμνηστικά

μπλουζάκια για τα Δημοτικά Σχολεία.

Μίνι-Βόλεϊ στο Κλειστό Γυμναστήριο της Κερατέας
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Ίσως από τα σοβαρότερα κομμάτια του

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Δυστυχώς όμως, από το 1833 μέχρι σή-

μερα, καμιά κυβέρνηση δεν τον έβαλε στην Παιδεία, με

αποτέλεσμα ποτέ να μη διδαχτούμε Πολιτισμό και βέ-

βαια Αθλητισμό. Όσο και αν ακούγεται περίεργα, και

εκατομμύρια Έλληνες μπορεί να μη συμφωνούν, η αλή-

θεια πάντως είναι μία, ότι καμιά κυβέρνηση μέχρι σή-

μερα, δε στάθηκε με φροντίδα και σοβαρότητα απέναντι

στα τεράστια προβλήματα Υγείας – Παιδείας – Εργα-

σίας – και όχι μόνο, του λαού μας.

Δυστυχώς, συνεχώς, από τότε που κατάλαβα τον

κόσμο, μέχρι σήμερα, σ’ αυτούς τους τομείς, τα πράγ-

ματα πηγαίνουν συνεχώς από το κακό στο χειρότερο.

Η αιτία είναι γνωστή, έχουμε μιλήσει γι’ αυτήν εκατον-

τάδες φορές, είναι η πλήρης εμπορευματοποίηση, με τη

βοήθεια του κράτους, εδώ και αρκετές δεκαετίες, η με-

τατροπή της Υγείας και της Παιδείας σε εμπόρευμα.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που σήμερα εκατομμύ-

ρια εργαζόμενοι, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε

όλο τον κόσμο, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με

διεφθαρμένες συνθήκες λειτουργίας αυτών των δύο

σπουδαίων αγαθών.

Από τη δεκαετία του ‘50, άρχισα να ψάχνω τις αιτίες.

Gιατί ο απλός άνθρωπος, ο απλός εργαζόμενος, να μην

έχει τις δυνατότητες προσέγγισης στα θέματα Υγείας,

Πολιτισμού και Αθλητισμού; Μέχρι σήμερα έχω καταλή-

ξει στο συμπέρασμα ότι αυτό οφείλεται στην εχθρότητα

του Κεφαλαίου στους λαούς, με τη βοήθεια πάντα της

εκάστοτε πολιτείας. Καμιά προσπάθεια συμπαράστασης

στον απάνθρωπο, καθημερινό τρόπο αντιμετώπισης του

εργαζόμενου πολίτη και του σπουδαστή. Καμιά ανθρώ-

πινη φροντίδα στα θέματα Υγείας και Παιδείας.

Από τα μέσα του 1984, με απόφαση της ΔΟΕ (Σάμα-

ρανκ), επαγγελματοποιήθηκαν όλα τα Ολυμπιακά Αθλή-

ματα. Αποτέλεσμα, μέσα σε μόλις 33χρόνια, ο

Αθλητισμός να γίνει από τις μεγαλύτερες και πιο επι-

κερδείς βιομηχανίες. Εκατομμύρια τα κέρδη των πρω-

ταθλητών σε όλα τα αθλήματα, δισεκατομμύρια τα

κέρδη των μεγάλων αφεντικών- βιομηχάνων. Και η ζωή,

για τους πολλούς, τραβάει την ανηφόρα.

Η προσφορά των «ξεχωριστών» από κάθε χώρο, σε

κάθε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό σύστημα, σε όλο

τον Κόσμο, έχει ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Αυτό

άλλωστε θεωρείται και στον καπιταλιστικό κόσμο φυ-

σιολογικό. Ζωντανό το παράδειγμα της Μαρία Σαρά-

ποβα, η οποία είναι κάτι παραπάνω από τενίστρια, είναι

ένα «brand name» του παγκόσμιου αθλητισμού και

«κράχτης» του γυναικείου τένις, το οποίο τα τελευταία

χρόνια, πλην της Σερίνα Ουίλιαμς και της Σαράποβα,

δεν έχει να παρουσιάσει εντυπωσιακά ταλέντα.

Ως γνωστό, η 30χρονη Ρωσίδα τενίστρια είχε ανακοι-

νώσει τον Μάρτιο του 2016, ότι είχε βρεθεί θετική στο

φάρμακο meldonium. το oποίο αυξάνει τις αντοχές των

αθλητών. Το Νο 1 του παγκόσμιου τένις η Σερένα Ουί-

λιαμς, εξήρε τη στάση της Σαράποβα… («Χρειάστηκε

μεγάλο θάρρος για να αναλάβει την ευθύνη»). Μόνο

από τα διαφημιστικά συμβόλαια έχει ετήσια κέρδη γύρω

στα 30 εκατομ. δολάρια.

Άλλο ένα ζωντανό παράδειγμα το οποίο εμείς εδώ στη

Χώρα μας ζούμε σχεδόν καθημερινά είναι τα γεγονότα

για το Γήπεδο της Μεγάλης ΑΕΚ. Προσωπικά χωρίς να

είμαι τίποτα περισσότερο από ένας φίλαθλος, έχω γρά-

ψει και δημοσιεύσει τις απόψεις μου, κυρίως για τα λάθη

του ΔΣ της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, και την παραχώρηση

των δικαιωμάτων της

στον Μελισσανίδη, δια-

φωνώντας με το βου-

λευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Γιώργο Πάντζα, με τη

συνέντευξη που έδωσε

στις 28/3/2017 στο δημοσιογράφο Τάσο Τσάταλη της

«Εφημερίδας των Συντακτών.

Να μην ξεχνάει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ΑΕΚ είναι

από τα μεγαλύτερα αθλητικά σωματεία της χώρας, δυ-

στυχώς τα αστικά πολιτικά κόμματα έχουν «μαύρα με-

σάνυχτα» από το τι θα πει Αθλητισμός. Είναι αυτά τα

κόμματα που σήμερα, παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας το

μεγάλο κεφάλαιο, έχουν μετατρέψει τα σπορ σε εμπό-

ρευμα. Προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε βουλευτά, βα-

δίζει και η Μεγάλη ΑΕΚ. ΚΡΙΜΑ…

Δυστυχώς, από το 1984, η αμαρτωλή ΔΟΕ, με εντολή

του μεγάλου κεφαλαίου, επαγγελματοποίησε όλα τα

Ολυμπιακά Αθλήματα, διαλύοντας τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.

Δεν νομίζω, ότι χρειάζεται να γράψω και άλλα.

Η εμπορευματοποίηση του Αθλητισμού

Χρυσά, Αργυρά και Χάλκινα

για τον Γ.Σ. Γλυφάδας

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας - Στίβος πέτυχε μεγάλη νίκη, στο 4ο

στο Διασυλλογικό Πρωτ/μα ΠΠΑ΄/ΠΚΑ΄ που διεξήχθη

στις 6/5/2017 στον Άγιο Κοσμά, κερδίζοντας ένα

χρυσό, πέντε  αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Την 1η θέση κατέλαβε στα 150μ η Ειρήνη Μινοπούλου

στο διασυλλογικό πρωτάθλημα  ΠΠΑ'-ΠΚΑ'  2017 (ηλι-

κίες 2003-2004) που διεξήχθη στον Άγιο Κοσμά.

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΟ

Αγώνας για την ενίσχυση

ΠΑΑΠΒ (πρώην ΠΙΚΠΑ)

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

ώρα 18.30

ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ

Αθλητική Άνοιξη 2017

στο Δήμο Παλλήνης

Η Αθλητική Άνοιξη 2017, στο Δήμο Παλλήνης, συνεχίζεται

μέχρι και 12 Ιουλίου στα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου. 

Παράλληλα πραγματοποιούνται οι τελικοί και οι βραβεύσεις

των Αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Παλλήνης.

ALL DAY ΒΟΛΕΪ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/05/2017 ώρα έναρξης 09:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27/05/2017 ώρα 19:00

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/05/2017 ώρα έναρξης 19:00

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»
Τηλ. – Fax: 2108991154     e-mail: arisvoulas2016@gmail.com, 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούν-

ται τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την

06.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (κάτω από τη γέφυρα της Λ.

Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι

θεμάτων:

1. Εκλογή Προέδρου Γ.Σ. Γραμματέως Γ.Σ, Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. 

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.

4. ‘Εγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.  

5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά

με την Οικονομική διαχείριση της παρελθούσης χρήσης.

6. ‘Εγκριση προυπολογισμού περιόδου 2017-2018.

7.  Εκλογή 11 τακτικών μελών για το Δ.Σ.             

Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την 07/06/2017 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα

στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.      

Βούλα, 09.05.2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ




