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Το έχω ξανατονίσει και το ξανατονίζω μ’ όλη τη δύ-

ναμη της φωνής μου:

Η ΕΛΛΑΣ είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ χώρα. Πρέπει ίσως,

τώρα, να επαναδιακηρύξουμε την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

μας ενώπιον της ανθρωπότητας. 

Τώρα! Η Βουλή σύσσωμη! Και ‘κει θα δούμε ποιοί

είναι οι Έλληνες που σέβονται την ιστορία τους και

αν υπάρχουν γραικύλοι, που προτάσσουν του εθνι-

κού συμφέροντος, το ατομικό τους συμφέρον, με

προκάλυμα τον «ρεαλισμό» και τον

φιλο-ευρωπαϊσμό!!!

Γιατί τα λέω αυτά, τώρα και δεν

ασχολούμαι με τις τεκμηριωμένες

και με πολλές υποχωρήσεις, προτά-

σεις της Ελληνικής Κυβέρνησης,

στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις

και με τους οδικούς χάρτες, τα τε-

λεσίγραφα και τις εκβιαστικές μπλό-

φες των «θεσμών»;

Τα λέω αυτά τώρα – για επαναδια-

κήρυξη της ανεξαρτησίας μας γιατί η συμπεριφορά

των εταίρων, των συμμάχων κι όπως θέλετε πες’

τε τους έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Συμπε-

ριφέρονται απέναντι στην Ελλάδα – στην Ελλάδα,

στην οποία οφείλουν πάρα, πάρα πολλά – σαν να

είναι χώρα «υπό επιτροπεία», ή «χρέους υποτε-

λής», κοινώς «χωράφι» τους. Με ευθύνες και δικές

μας, βεβαίως. 

Δικιά μας αδυναμία διαχρονική και πραγματική, η

ιδιοτέλεια, η μωροφιλοδοξία, η φιλαρχία, η εξου-

σιολαγνεία των αρχολίπαρων σπουδαρχιδών πολι-

τικάντηδων, που ταλανίζουν τον τόπο και

ταλαιπωρούν τον λαό.               Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η ΕΛΛΑΣ είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

Kύπελο Ανοιξης στο ΝΑΟΒ 

Αγώνας δρόμου στο Κορωπί Σελ. 13

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός
Φωτογραφίας στα 3B

1o βραβείο (κατ. Γυμνάσιο) Δημ. Μάρκου Σελ. 24

Η Ελλάδα θα πρέπει κάθε εξάμηνο να καταβάλλει 

πρόστιμα 80.000 ευρώ για κάθε χωματερή σε λειτουργία

και 40.000 ευρώ για κάθε χωματερή που έχει κλείσει,

αλλά δεν έχει αποκατασταθεί.

Σήμερα στη χώρα υπάρχουν 52 ενεργές χωματερές και

166 ανενεργές χωματερές! Πληρώνουμε σε πρόστιμα 

28 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο!!!
Αν οι Δήμοι δεν δημιουργήσουν χώρους διαχείρισης

απορριμμάτων τα πρόστιμα μετακυλίονται στους πολίτες!!!

Δημόσια Διαβούλευση για Αναθεώρηση
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Σελίδα 7

Σελ. 22

Αλλαγές με την “κάρτα
Δημότη” στα 3Β Σελ. 6

Εργα με χορηγίες στα 3Β Σελ. 6

Εκ Πελασγών άρχεσθαι 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 17
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Εκτός από το «σκοτσέζικο ντουζ» που υποβάλλουν

όλο τον λαό κι όχι μόνο την Κυβέρνηση, οι «εταίροι

μας»,  εκτός από την λιτότητα και πτωχοποίηση του

λαού και την καταστροφή της οικονομίας μας και το

δράμα χιλιάδων, εκατομμυρίων συμπατριωτών μας,

εκτός απ’ τις παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας

και των κομμάτων ακόμη(!), βάλλουν ευθέως, εκβια-

στικά και με απειλές, κατά της εθνικής κυριαρχίας,

ως ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας:

Εκτός που ζητάνε όλο και περισσότερα, άλλα ο ένας,

άλλα ο άλλος, άλλα ο Μπλουμ και άλλα η κομψή

κυρία Λαγκάρντ, με άκομψους τρόπους,

Εκτός των απαιτήσεων και της πεισματικής επιδεί-

ωξής τους για εξαθλίωση των εργαζομένων και των

συνταξιούχων, με μείωση μισθών και συντάξεων στα

300 ευρώ (συμφωνημένο με το 2ο μνημόνιο, της πα-

ράνομης κυβέρνησης του τραπεζίτη Λουκά Παπαδή-

μου), 

Εκτός της απογύμνωσης κάθε ελληνικής κυβέρνη-

σης, της εξουσιαστικής της δυνατότητας, να ορίζει

ακόμη και... το ΦΠΑ!!,

Οι ΗΠΑ – η μεγάλη «σύμμαχος» χώρα, που μας έχει

πουλήσει επανειλημμένα, σύμφωνα με τα συμφέ-

ροντά της – προειδοποίησε απροκάλυπτα την Ελλάδα

να «ξεχάσει» τη συμφωνία με τον Πούτιν για τον

αγωγό φυσικού αερίου Turkish stream, που όταν μπει

στην Ελλάδα θα ονομαστεί Greek stream, γιατί... «η
Ελλάδα θα γίνει μέρος του προβλήματος»! Μπράβο,

«συμμαχικό» τελεσίγραφο!...

Ε, πλέον, μετά απ’ αυτό, που επιβεβαιώνει και επα-

ναλαμβάνει την σχεδόν βέβαιη εκδοχή ότι το φυσικό

αέριο της Ρωσίας «έφαγε» τον Κώστα Καραμανλή,

με τον άλλον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη,

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να τονίσουμε, με όλο το διπλωματικό

τακτ, στη «μεγάλη «φίλη» και «σύμμαχο» χώρα», τα

ακόλουθα:

- Η ΕΛΛΑΣ είναι και θα παραμείνει κυρίαρχη χώρα,

μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε. στην οποία είμαστε συν-

δικαιούχοι, συνυπεύθυνοι και συνεξούσιοι. Μην ξε-

χνάμε ότι και με την δική μας έγκριση έγιναν μέλη

της και η Ισπανία και η Πορτογαλία και ορθώς, αλλά

και οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλόκ, κατ’ επι-

θυμία των ΗΠΑ, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις. 

- Να αναμνηστούν οι ΗΠΑ τη μικρή τους ιστορία, για

να δουν τα δικά τους πάθη και αγώνες, τις πράξεις

για τις οποίες είναι υπερήφανοι κι εκείνες για τις

οποίες θα ‘πρεπε να ντρέπονται.

- Να μη ξεχνούν ότι οι παντοδύναμες αυτοκρατορίες,

καταρρέουν εκ των ένδον Κι αν άλλαξαν οι καιροί, οι

φυσικοί νόμοι παραμένουν αναλοίωτοι. 

Να τους τονίσουμε ακόμη:

- Ότι επιθυμούμε τη συνεργασία μ’ όλα τα κράτη επί

«κοινώ αγαθώ» και πόσο μάλλον με την χώρα τους,

στην ανάπτυξη της οποίας έχουμε συμβάλλει και οι

Έλληνες με εκατομμύρια μετανάστες, οφελούμενοι

αμοιβαίως. Αλλά... δεν τους «παντρευτήκαμε» και

δεν είμαστε «μονογαμικοί» Δεν «ανήκομεν»!...

- Έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να ανταποκρι-

θούμε στις εθνικές μας επιταγές και τα εθνικά συμ-

φέροντα, με τις επιλογές μας. 

Η πολιτική μας στο διεθνές επίπεδο, πρέπει να είναι

πολυδιάστατη. Κάπου θα συμφωνούμε και κάπου θα

διαφωνούμε, ελευθέρως. 

Δεν είναι δυνατόν ν’ ακολουθούμε πάντα την Αμερική

στις δικές της επιλογές, άλλοτε για επεμβάσεις στο

Ιρακ, στο Αφγανιστάν, στη Γιουγκοσλαβία κι αλλού.

Άλλοτε για εμπάργκο στο Ιραν, στη Ρωσία, παλιότερα

στην Κούβα κι αλλού. 

Θα συνεργαστούμε εμπορικά και οικονομικά με

όποιον μας συμφέρει: Και με τις ΗΠΑ και με την Γερ-

μανία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία... αλλά και με το Ιράν

και με την Κίνα και με τη Ρωσία, που μας συνδέουν

πολλά κοινά ιστορικά στοιχεία, η θρησκεία, η σχέση

των λαών μας, η γειτνίαση. 

Τώρα, αν κάποιοι μέσα κι έξω πιστεύουν ότι δεν

ισχύουν αυτά κι ότι «κάνουν ότι θέλουν» οι Αμερικά-

νοι και οι Γερμανοί, τότε διαφέρουμε πολύ στις αντι-

λήψεις και ανοίγει μεγάλη συζήτηση. 

Πάντως κι εκείνοι που διαφωνούν, θα συμφωνήσουν

ότι είναι στερεότερη, ασφαλέστερη και τιμιότερη μια

σχέση, που στηρίζεται στην κοινή θέληση, στο κοινό,

αμοιβαίο συμφέρον, στο σεβασμό, από μια άλλη

σχέση που επιβάλλεται και συντηρείται με τη βία, τον

εκφοβισμό, τις απειλές, την τρομοκρατία και καθοδη-

γείται από την αλαζονεία του ισχυρού και την απλη-

στία!

Σ’ αυτή την περίπτωση ο «ισχυρός» δεν είναι «μέρος

του προβλήματος», είναι το πρόβλημα!...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η ΕΛΛΑΣ είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ χώρα

Μελέτες και έργα με χορηγίες
σταο Δήμο 3Β Σελ. 6

Παιανία Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8

Εισήγηση στο Ρωσική λογοτε-
χνία γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Μια ιστορία από τη χώρα του
ποτέ Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Μαθήματα ...δημοσιογραφίας
από το Δήμαρχο 3Β Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ

Δημοτικές Κοινότητες 3Β
Η Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τε-

τάρτη 10 Ιουνίου, και ώρα  8 μ.μ. στo Δημοτικό Κατά-

στημα  Βουλιαγμένης, για συζήτηση και λήψη απόφασης

σε 3 θέματα:
1ο. Προτάσεις σχετικά  της δημοτικής ενότητας Βουλιαγ-

μένης, για το επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα 2016.

Με το ίδιο θέμα συνεδριάζει και η Κοινότητα Βούλας την

Τρίτη 9/6 στις 5μ.μ.

Αναλυτικά: www.ebdomi.com / προσεχή γεγονότα

Εγγραφές στους Δημοτικούς 

Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ

Αρχισαν οι εγγραφές των παιδιών στους Βρεφι-

κούς και Παιδικούς Σταθμούς των Δήμων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν αιτή-

σεις στους Δήμους που υπάγονται και αν είναι καλ-

λικρατικός ο Δήμος στην Δημοτική Κοινότητα που

είναι εγγεγραμμένοι.

Οι εγγραφές αρχίζουν την προσεχή εβδομάδα και

ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Ιουνίου. Διαφέρουν

ανά Δήμο οι ημερομηνίες και καλό είναι να ενημε-

ρώνονται οι γονείς πριν ξεκινήσουν.

Στο Οχυρό Ρούπελ με την “Ευ-

ρυάλη Βούλας” Σελ. 12

“Παγωμένο” το έργο της αποχέ-

τευσης στο Κορωπί Σελ. 14

5 αθλητές του ΑΡΗ Βούλας
στην Εθνική Ομάδα Σελ.23
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ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Όραμα για Eκπαίδευση 

και Διεθνή Γεωτουρισμό

Tο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών &

Μελετών (ΙΓΜΕ),  Δ/νση Γεωλογίας,Τμήμα Γ.Γ.Χ. οργα-

νώνει  Ημερίδα σε συνεργασία με τον Δήμο  Λαυρεωτικής

με θέμα: ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: Όραμα για
Eκπαίδευση και Διεθνή Γεωτουρισμό, που θα πραγματο-

ποιηθεί την 10η Ιουνίου 2015 στο Τεχνολογικό Πολιτι-

στικό Πάρκο Λαυρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αναλυτικά το πρόγραμμα www.ebdomi.com προσεχή γε-

γονότα

“Το Σέλτσο τόπος μαρτυρίου & 

αυτοθυσίας για την ελευθερία”

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λαυ-

ρεωτικής “Ο Πύρρος” οργανώνουν εκδήλωση μνήμης με

θέμα “Το Σέλτσο τόπος μαρτυρίου & αυτοθυσίας για την

ελευθερία”, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.15 το βράδυ στην

αίθουσα του παλιού Μηχανουργείου.

Ομιλητής ο συγγραφέας και ιστορικός Αριστείδης Σχι-

σμένος.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

(Τύμβος – Μουσείο - αρχαιότητες Μπρεξίζας - Χώρος

Μάχης Μαραθώνα - Εθνικό Πάρκο Σχινιά) 

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στον Μα-

ραθώνα, την Κυριακή 14 Ιουνίου.

8πμ Το πούλμαν θα αναχωρήσει από την Πλατεία της

Βούλας μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη. Θα ακο-

λουθήσει την παραλιακή λεωφόρο. 

8.30πμ Θα γίνει επιβίβαση στην Ομόνοια

9.30πμ περίπου  θα φθάσουμε στον Μαραθώνα από τη Λε-

ωφόρο Μεσογείων 

10πμ-1μμ Περιήγηση και ξενάγηση στο Μουσείο και τους

αρχαιολογικούς χώρους του Μαραθώνα, Μπρεξίζα, Τύμ-

βος  και Σχινιάς 

1.30-4.30μμ Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο, φαγητό σε τα-

βέρνα ή πικ-νικ στην παραλία του Σχινιά. 

5μμ Αναχώρηση για Αθήνα από την ίδια διαδρομή

Το κόστος της μετάβασης και επιστροφής είναι 12 Ευρώ

για ενήλικες και 6 Ευρώ για παιδιά κάτω των 18 ετών και

για φοιτητές. Η ξενάγηση, είναι δωρεάν 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Μιμίκα Θεοδωρίδου  6982209948  ή 

email ena.drasi@gmail.com  

«Ξενάγηση διαμαρτυρίας
για το Ναό του Απόλλωνα»

Oι Σύλλογοι της Βούλας “Εναλλακτική Δράση”, “Πη-

γαδάκια”, “Πολιτεία”, “Προστασίας Περιβάλλοντος”

και “Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού” οργανώνουν

διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό του ναού Απόλ-

λωνα Ζωστήρα που βρίσκεται μέσα στον Αστέρα

Βουλιαγμένης. Η διαμαρτυρία  θα γίνει την Κυριακή

7 Ιουνίου στις 10.30 μπροστά στην πλαζ του Αστέρα

Βουλιαγμένης.

Κάνε-Μια-Ευχή (Make-A-Wish)

Την Τρίτη 23 Ιουνίου, τo Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελ-

λάδος), διοργανώνει ένα ξεχωριστό Δείπνο, στο Μουσείο

Μπενάκη, της οδού Πειραιώς. 

Η βραδιά θα ανοίξει μουσικά με τις φωνές του Evangelos

Giamouris International Singer, classical Music from around

the world και της Άννας Παγκάλου Mezzo Soprano, ενώ  ξε-

χωριστή, unplugged εμφάνιση με τη συνοδεία πιάνου, επι-

φυλάσσει η Μελίνα Ασλανίδου.  

Ση διάρκεια του Δείπνου θα βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρό-

γραμμα “Υιοθεσία Ευχής” και θα πραγματοποιείται σιω-

πηρή Δημοπρασία Έργων Τέχνης από την ART EXPERTISE

με πρωτότυπους Πίνακες των Βασίλη Διονυσόπουλου,

Γιάννη Κούτρικα και Απόστολου Γιαγιάνου. Για εισιτήρια

και κρατήσεις επικοινωνήστε στα τηλέφ.: 210-963 7660,

6933 496 080. 

Αφιέρωμα στον Νίκο

Ξυλούρη στη Βάρκιζα

Μουσική παράσταση - αφιέρωμα στον Νίκο Ξυ-

λούρη με τίτλο «Ήτανε μια φορά… κι έμεινε για
πάντα», συνδιοργανώνουν, την Παρασκευή 19 Ιου-

νίου στις 20:30, στην πλατεία Βάρκιζας ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος Βάρκιζας (Ε.Π.Α.Ο.Β.Α.) και η

εταιρία Advertising Communication Project, υπό την

αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Από το Ρέθυμνο και όλη την Κρήτη θα ταξιδέψουν

στην Αθήνα οι «Φωνές του Νότου», ζωντανεύον-

τας μνήμες, με την ερμηνεία τραγουδιών του Ανω-

γιανού, «Ψαρονίκου», Νίκου Ξυλούρη. Ένα

ολοκληρωμένο αφιέρωμα στον «αρχάγγελο της

Κρήτης» που χάραξε με τις ερμηνείες του τη μου-

σική αλλά και την πολιτική ιστορία της Ελλάδας,

φέρνουν με σεβασμό μαζί τους οι «Φωνές του

Νότου» στη φετινή μουσική τους παράσταση. Ώρα

έναρξης: 22:30 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Eργαστήρι κηπουρικής στο

κέντρο της Αθήνας!

Σπόροι τοπικών ποικιλιών που θα μοιραστούν δωρεάν, βιω-

ματικά εργαστήρια κηπουρικής, συμμετοχικά παιχνίδια για

παιδιά, επίδειξη κομποστοποίησης και ιδέες που μας αφο-

ρούν όλους. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που

θα διεξαχθούν στο «εργαστήρι κηπουρικής» που διοργα-

νώνουν το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή» του WWF Ελλάς

και η Οργάνωση Γη.

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθ-

μώνος το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 10:00 το πρωί μέχρι

τις 16:00 το απόγευμα, απαντά στην πράξη σε ερωτήσεις

που αφορούν όλους τους πολίτες της πόλης: Μπορούμε να

καλλιεργήσουμε λαχανικά σε μία γλάστρα; Ποια είναι τα
οφέλη της κηπουρικής στη διατροφή, την υγεία μας, το πε-
ριβάλλον; Πόσο χώρο χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε έναν
μπαλκονόκηπο, γιατί να κομποστοποιούμε και  τι «προ-
σόντα» χρειαζόμαστε για να γίνουμε οι ίδιοι κηπουροί τε-
λικά;

«Κούκου» του

George Feydeau 
Παράσταση της εθελοντικής θεατρικής ομάδας των 3Β

Το έργο «Κούκου» του George Feydeau ανεβάζει η εθε-

λοντική θεατρική ομάδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Ντάφλου. Οι

παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 12

Ιουνίου και το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 8μ.μ., στο θέατρο

«Ιωνία» Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (παραπλεύρως

δημαρχείου) και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο θέατρο του

1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης, (Άττιδος 7). 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και σε όλες τις παραστάσεις

θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για την κοινωνική υπηρεσία

του Δήμου.

Εκθεση Ζωγραφικής Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 8μ.μ.

Αίθουσα Παλαιού Δημαρχιακού Μεγάρου Γλυφάδας

Σ. Καράγιωργα 2 & Ποσειδώνος

Διάρκεια έκθεσης: 10 & 11 Ιουνίου ώρες 11.00 έως 21.00
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Το φεστιβάλ κάθε χρόνο παρουσιάζει ένα μεγάλο

αριθμό θεατρικών παραγωγών, διαφορετικού ύφους,

θεματολογίας  και προέλευσης,  έτσι ώστε να ικα-

νοποιούνται τα διαφορετικά γούστα του κοινού.  

Στο πρώτο δεκαήμερο (1-10 Ιουνίου) του φετινού

προγράμματος κυριαρχούν οι ελληνικές παραγωγές.

«Ο Άρντεν πρέπει να πεθάνει»
Ο ταλαντούχος ηθοποιός Χάρης Φραγκούλης σκηνο-

θετεί το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο «Ο Άρντεν πρέ-
πει να πεθάνει» - έργο μυστηριώδες και βίαιο,

αγνώστου συγγραφέα της ελισαβετιανής περιόδου

(Θέατρο Οδού Κυκλάδων, 2,6, 8, 12 Ιουνίου).

«Είμαστε Πέρσες!»
Το καλλιτεχνικό εργαστήρι   Station Athens για

νέους μετανάστες και πρόσφυγες θα παρουσιάσει το

έργο «Είμαστε Πέρσες!» (βασισμένο στις τραγωδίες

Πέρσες και Ικέτιδες) σε σκηνοθεσία της Γιολάντας

Μαρκοπούλου (Πειραιώς 260, 3&4/6).

 Δυο πετυχημένες παραστάσεις της περσινής σεζόν

επανέρχονται φέτος προκειμένου να μπορέσουν κι

άλλοι θεατές να τις παρακολουθήσουν:

«Μετατόπιση προς το ερυθρό»
Η Helter Skelter Company και ο Θάνος Παπακων-

σταντίνου έχουν ανεβάσει το νέο έργο του Γ. Μαυ-

ριτσάκη «Μετατόπιση προς το ερυθρό» με ένα εκλε-

κτό κάστ ηθοποιών (Πειραιώς 260, 10&11 Ιουνίου)

«Διασκεδαστικές Ιστορίες περί θνητότητας»

Ο Γιάννης Μόσχος επιλέγει κάποια διηγήματα του

Τσέχοφ στις «Διασκεδαστικές Ιστορίες περί θνητό-

τητας» για να αναδείξει με χιούμορ καθημερινά υπαρ-

ξιακά θέματα (Πειραιώς 260, 14-16 Ιουνίου).

Και γεύση από παγκόσμιο

Στην Πειραιώς 260, το χώρο που παραδοσιακά φιλοξενεί

τις παραστάσεις αυτές, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα

να παρακολουθήσουν τα εξής:

1.  11-13 Ιουνίου μια εξαιρετική «Δεσποινίδα Τζούλια» που

μας έρχεται από τη Νότιο Αφρική.

2.  16-18 Ιουνίου τη «Σόνια» μια παράσταση που υπογράφει

ο Λετονός Αλβις Χερμάνις, διευθυντής του Νέου Θεάτρου

της Ρίγας.

3.  22-24 Ιουνίου το «Staight White Men», μια παράσταση

που έρχεται από τη θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης.

Οι παραστάσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να

παρακολουθήσει τις σύγχρονες θεατρικές τάσεις, καθώς

προέρχονται από τρεις εντελώς διαφορετικές χώρες.

Δεκαήμερο ελληνικών παραγωγών στο Φεστιβάλ Αθηνών ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2015  ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Πολιτιστικών

Εκδηλώσεων

Αρχίζουν την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, οι πολιτιστικές

εκδηλώσεις του Δήμου Κρωπίας –ΝΠΔΔ Σφηττός  με την

επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2015». Τα Σφήττεια 2015 φέτος

περιλαμβάνουν εκδηλώσεις και στους 4 μήνες του Κα-

λοκαιριού ενώ προστίθενται και άλλοι χώροι πραγματο-

ποίησης των εκδηλώσεων, εκτός του ανοιχτού δημοτικού

θεάτρου στην Πλ. Δεξαμενής όπως, το 1ο Γυμνάσιο Κο-

ρωπίου (φέτος πραγματοποιούνται και οι βραδιές Κινη-

ματογράφου), η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Δημοτικό

Στάδιο «Γ.Σ Παπασιδέρης».

Σε όλες τις εκδηλώσεις, πριν την έναρξή τους, θα γίνεται

συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας, φαρμάκων (χωρίς

κόκκινη γραμμή, που δεν έχουν λήξει) καθώς και υγει-

ονομικού υλικού (οινόπνευμα, γάζες κ.α.) για την υπο-

στήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου

και Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Κρωπίας.

Την επίσημη έναρξη κάνει η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟ-

ΝΙΚΗ» με συναυλία υπό τον τίτλο, «Όταν τα τραγούδια
μιλάνε». Η συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής θα

πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο της Πλα-

τείας Δεξαμενής, στις 9 το βράδυ της Κυριακής 14 Ιου-

νίου. Πριν την συναυλία, στις 20:00, στο Περίπτερο  της

πλ.Δεξαμενής θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης του Ει-

καστικού Εργαστηρίου του «ΝΠΔΔ Σφηττός» (Η έκθεση

θα παραμείνει ανοιχτή όλες τις ημέρες των εκδηλώσεων

Ιουνίου και Ιουλίου από 20:30 έως 22:30)

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
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Οπως πληροφορηθήκαμε στη συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου (3/6/15), υπάρχουν κάποιες

αλλαγές στην “κάρτα δημότη”

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης, όσον αφορά την εί-

σοδο στις οργανωμένες ακτές του

Δήμου.

Ομως οι κάρτες που εκδόθηκαν

πέρυσι είναι σε ισχύ. Οποιος δεν

έχει μπορεί να προμηθευτεί πηγαί-

νοντας στο ισόγειο του Δημαρ-

χείου στη Βούλα με μια

φωτογραφία του και την αστυνο-

μική του ταυτότητα, τις εργάσιμες

ώρες του Δήμου (9 έως 2).

Οι αλλαγές

Συγκεκριμένα από φέτος ισχύουν:

Στην Α’ Πλαζ Βούλας, οι κάτοχοι

της κάρτας του δημότη εγγεγραμ-

μένοι στη δημοτική ενότητα Βού-

λας, δικαιούνται δωρεάν είσοδο.

Οι δημότες των άλλων δύο δημο-

τικών ενοτήτων (Βάρη, Βουλιαγ-

μένη), που θέλουν να μπουν στην

Α’ πλαζ Βούλας, μπορούν να προ-

μηθευτούν ένα ειδικό αυτοκόλ-

λητο, με κόστος 20€, που θα μπει

πάνω στην κάρτα τους και θα

έχουν δωρεάν είσοδο όλο των

χρόνο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κατό-

χους κάρτας δημότη της δημοτι-

κής ενότητας Βάρης. Στην Πλαζ

της Βάρκιζας (Yabanaki), δι-

καιούνται δωρεάν είσοδο. Για να

μπουν στις πλαζ της Βούλας θα

πρέπει να προμηθευτούν το αυτο-

κόλλητο των 20 ευρώ.

Επίσης οι δημότες κάτοχοι κάρτας

στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμέ-

νης, με την προμήθεια ενός αυτο-

κόλλητου, (από την Α’ Πλαζ

Βούλας ή το Yabanaki), αποκτούν

δωρεάν είσοδο και στις δύο παρα-

λίες.

Στην Πλαζ Βουλιαγμένης όλοι οι

κάτοχοι κάρτας Δημότη και των

τριών ενοτήτων πληρώνουν μει-

ωμένο εισιτήριο, (1,50 ευρώ τις

καθημερινές και 2 ευρώ τα Σαββα-

τοκύριακα). Μέσα στην παραλία η

χρήση ξαπλώστρας και ομπρέλας

δεν έχει επιπλέον χρέωση.

Οπως ενημέρωσε ο δήμαρχος βρί-

σκεται σε διαβούλευση με τους μι-

σθωτές της Λίμνης Βουλιαγμένης

για να δοθεί έκπτωση 50% στους

λουόμενους καθώς συζητάει και

για την Παραλία του Αστέρα.  

Τι ισχύει φέτος για την

κάρτα δημότη στα 3Β

Η  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΤΟΥ

Αγ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 

ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!

- Σε ποιόν ανήκει τελικά η παραλία του Αγίου Νικολάου

στο Καβούρι; 

- Υπάρχει ιδιώτης «ιδιοκτήτης» που πουλάει «οικόπεδα

στο κύμα»; 

- Χρειάζεται νέα χάραξη της γραμμής του αιγιαλού και

της παραλίας και για ποιο λόγο; 

- Μπορεί ένα παλιό ξενοδοχείο να μετατραπεί σε ιδιωτική

κατοικία - βίλα;

Σε ποιόν ανήκει η “βίλα αμαρτία’’, που γιγαντώνεται.

Έχει περιβάλλοντα χώρο η οικοδομική νησίδα, δηλαδή το

κτήριο του Καστέλο;

Γιατί καθυστερεί μήνες τώρα το πόρισμα του εισαγγελέα

για το φάκελο της οικοδομής που έστειλε για έλεγχο το

Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του;

Τι θα γίνει με τη θαλαμηγό που είναι μόνιμα αγκυροβο-

λημένη στα ανοιχτά της βίλας και κάνει βόλτες γύρω από

τον εαυτό της για να παρακάμπτει την ουσία του σχετικού

νόμου που δεν προβλέπει αγκυροβόλιο στο Καβούρι;

Σας καλούμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου, 6μμ στην παραλία

του Αγίου Νικολάου για να απαντήσουμε δυναμικά στα πα-

ραπάνω ερωτήματα και να απαιτήσουμε να μπει τέλος στις

αυθαιρεσίες αυτών που νομίζουν ότι όλα επιτρέπονται. 

Καλείται η Δημοτική Αρχή να παρευρεθεί και να τοπο-

θετηθεί – δεσμευτεί στους Δημότες ότι θα αντιδράσει

ενεργά σε αυτό το εξόφθαλμο πολεοδομικό και περιβαλ-

λοντικό ’’σκάνδαλο’’.

Επειδή δεν υπάρχουν αυτονόητες απαντήσεις ούτε εύ-

κολες λύσεις, ελάτε να διεκδικήσουμε όλοι μαζί την επι-

στροφή στη νομιμότητα της παραλίας του Αγίου

Νικολάου.

Oι παραλίες είναι Δημόσιο κοινό αγαθό και οφείλουμε να

διεκδικούμε σαν πολίτες την προστασία, τον κοινόχρηστο

χαρακτήρα τους και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ

ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΥ 
Oι “Πανοραμιστές” συνεχίζουν τη δράση τους με μια εκ

νέου βόλτα στο Σπήλαιο Νυμφολήπτου (Αρχέδημου ή

Πανός) την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Αναχώρηση στις 9:45 από το Μνημείο των Πυροσβεστών

(Θέση Κρεμαστός Λαγός) όπου θα γίνει μια σύντομη ενη-

μέρωση για το μνημείο. Η απόσταση του Σπηλαίου από

το μνημείο είναι περίπου 600 μέτρα.

Συνολικά η επίσκεψη στο Σπήλαιο (ενημέρωση, κατά-

βαση, παρατήρηση) είναι διάρκειας 2 ωρών.

Οι Σπηλαιολόγοι της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εται-

ρείας Γεωργία Μπουρμπούλη και Παναγιώτης Δευτεραίος

θα είναι εκεί ως οδηγοί μας μαζί με την αρχαιολόγο της

Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας κυρία

Αλεξάνδρα Μαρή.

Για τη συμμετοχή σας στείλτε το ονοματεπώνυμο και τα

στοιχεία επικοινωνίας

στο panoramatistesvoulas@gmail.com

Σημαντική Σημείωση: Υπάρχει όριο στον αριθμό των ατό-

μων (45 άτομα) που θα κατέβουν στο σπήλαιο θα τηρηθεί

προτεραιότητα βάσει της ημερομηνίας αίτησης συμμετο-

χής (email). Οι πρώτοι 45 αιτούντες θα ενημερωθούν για

τη συμμετοχή τους με email.

Οι μελέτες με χορηγίες

Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

3Β, συζητήθηκε (3/6) στο Δ.Σ. όπου διαπιστώθηκε από

τον Δημ. Δαβάκη ότι απεντάχθηκαν πολλά έργα από

το Τεχνικό Πρόγραμμα και θα γίνουν με χορηγίες!

«Ειλικρινά φίλε Γρηγόρη, δεν περίμενα ότι θα αλλάξει
τόσο γρήγορα η θέση σου για δωρητές και ευεργέ-
τες», απηύθυνε ο Δημ. Δαβάκης προς το Δήμαρχο και

τόνισε ότι οι δωρεές πρέπει να είναι διαφανείς. Κάθε

έργο πρέπει να εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία,

την Οικονομική Επιτροπή και ας είναι χορηγία. 

Ο δήμαρχος απάντησε ότι “η χορηγία θα είναι σε έργο
και επομένως δεν μπορεί να περάσει από την Οικονο-
μική Επιτροπή. Απλά θα πούμε το όνομα του χορηγού».

Αρνητικός και ο Θάνος Ματόπουλος στις χορηγίες μ’

αυτή τη μορφή. Να μη φαίνεται πουθενά!

Την απόφαση καταψήφισαν Δαβάκης, Ματόπουλος,

Πασακυριάκος και Βαλάτας.

Ανάμεσά τους η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου και

η έκταση εκτός σχεδίου δίπλα από τα σχολεία της

Βούλας.

Πάντως μελέτες και έργα με χορηγίες έχουν πολλές

ερμηνείες και θα επανέλθουμε.

Υδρούσας συνέχεια...

Ερώτηση για τις εξελίξεις στην Υδρούσα ρώτησαν

οι δημοτικοί σύμβουλοι Ματόπουλος, Δόγκας και

Κοντονής. Γιατί εμείς περιμένουμε και η Κ. Λάσπα

πετάει λάσπη στους ανεμιστήρες για έργα και μπίζ-

νες στο νησί που δεν τα έχουμε δει στον ύπνο μας!

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, ενημέρωσε ότι

έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες, και κάποιες δεν

πρέπει να ανακοινώνονται. Εχει έρθει σε επαφή με

όλα τα αρμόδια Υπουργεία, γραμματείς και φαρι-

σαίους οι οποίοι έχουν δώσει τις εγκρίσεις για να

προχωρήσει το έργο πάνω στο νησί.

Δεν έχουν άδειες οι “επενδυτές”, έχουν απλά εγ-

κρίσεις, εξήγησε ο δήμαρχος.

Μία από τις προτάσεις του είναι και η απαλλο-

τρίωση της νήσου (ως έσχατο τελευταίο μέτρο),

κάτι που είχε προτείνει μέσω της  ΕΒΔΟΜΗΣ, ο Κώ-

στας Βενετσάνος.

Πάντως η προβολή καλά κρατεί από τα ΜΜΕ.

Δημοτική Αστυνομία στα 3Β

Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας, επανήλθε και

οι Δήμοι σιγά - σιγά αποκτούν Δημοτική Αστυνομία.

Ηδη στο Δήμο 3Β εγκαταστάθηκαν 15 Αστυνομικοί

και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έρθουν και άλλοι

ανακοίνωσε ο δήμαρχος στο Δ. Συμβούλιο (3/6/15).

Ψηφίστηκε μάλιστα κονδύλι για την εξάρτησή τους

(στολές, τηλέφωνα, οχήματα).  

Αναρχη επέκταση της 

Α’ Πλαζ Βούλας

Οι μισθωτές της Α’ πλαζ Βούλας, έχουν απλώσει “μα-

κριά” μανίκια και κάθε λίγο και λιγάκι προχωράνε όλο

και πιο πέρα προς τον ελεύθερο χώρο του Κάμπινγκ.

Ποιος θα τους ελέγξει; Τώρα όπως είπε ο Θ. Ματό-

πουλος στο Δ.Σ. φέρανε 5 φορτηγά άμμο και τα ενα-

πόθεσαν πάνω στην παραλία για να κάνουν μπιτς

βόλεϊ; Δηλαδή τέρμα η ελεύθερη παραλία του Κάμ-

πινγκ;

Αννα Μπουζιάνη
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2η Επιστημονική Ημερίδα

“Το Περιβάλλον γιορτάζει...

τον άνθρωπο”
Σύγχρονες προσεγγίσεις 

στο περιβαλλοντικό πρόβλημα

Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διορ-

γανώνει με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον-

τος, τη 2η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Το Περιβάλλον
γιορτάζει ...τον άνθρωπο – σύγχρονες προσεγγίσεις στο
περιβαλλοντικό πρόβλημα”.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με

ώρα έναρξης τις 4 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξε-

νοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso (Αγίου Νι-

κολάου 10 Καβούρι, Βουλιαγμένη). 

Την ημερίδα συντονίζουν η δημοσιογράφος του SBC, Άννα Νι-

κολαΐδη και η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Σοφία Περσελή. 

Θα μιλήσουν (με αλφαβητική σειρά):

Νίκος Βλαβιανός, μέλος ΔΣ του Συλλόγου για τη Διάσωση Πα-

ραδοσιακών Σκαφών Πρωτέας Χαλκίδας και εκπρόσωπος του Eu-

ropean Maritime Heritage (της UNESCO), με θέμα “Δίκτυο
Ναυτικών Πάρκων”.

Βέρα Βορύλλα, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με

θέμα “Εκπαιδεύοντας ενεργούς πολίτες”.

Δημοσθένης Δόγκας, επικεφαλής παράταξης Δημοτική Βού-

ληση, Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πολι-

τευτής εκλογικής περιφέρειας Αττικής, με θέμα “Φυσικό
περιβάλλον Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη: Υδρούσα – Β’ πλαζ
– Αρχαιολογικό Πάρκο Καβουρίου & Λίμνη Βουλιαγμένης”. 

Σταύρος Ιατρού, τέως δήμαρχος Κερατέας, μέλος Ε.Ε. Ενιαίου

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, με θέμα “Διαχείριση
απορριμμάτων υπό το πρίσμα του νέου Περιφερειακού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής”.

Στέλιος Κατωμέρης, πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστι-

κής Επιχείρησης Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων, με θέμα “Ανα-
κύκλωση με διπλό όφελος”.

Δημήτρης Κυργιόπουλος, Τεχνολόγος Δασοπόνος – ΣΠΑΥ,

με θέμα “Δασική προστασία του Υμηττού και η σημασία των
δραστηριοτήτων του ΣΠΑΥ”. 

Θεοδώρα Μάγειρα, Υποστράτηγος ε.α. ΕΛΑΣ και Μιχάλης

Μαθιουδάκης, Αντιστράτηγος ε.α. ΠΣ, Υπεύθυνος Πολιτικής

Προστασίας Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής και Δήμου

Λαυρεωτικής, με θέμα “Σώματα Ασφαλείας και περιβάλλον”. 

Νίκος Παναγιωτάκης, αρχαιολόγος, με θέμα “Επιφανειακή

έρευνα Πεδιάδας και μινωικές φρυκτωρίες”.

Εύα Παπαδημητρίου, Γεωπόνος, Αρχιτέκτονας Τοπίου, με

θέμα “Σεβασμός στο δάσος και ενίσχυση του πράσινου
στην πόλη”.

Νίκος Ροβίθης, Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

και ηλεκτρονικός, με θέμα “Η τηλεματική στη διαχείριση με-
ταφορικών μέσων, όπως απορριμματοφόρα”. 

Γιώργος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου

Πειραιά, με θέμα “Η έννοια και η νομική προστασία του πε-
ριβάλλοντος – το ευρωπαϊκό, συνταγματικό, εθνικό και
περιφερειακό πλαίσιο προστασίας”. 

Λίλα Ντε Τσάβες, Αντιπρόεδρος του European Museum Forum

- Counsil of Europe, πρόεδρος του Heritage & Museums, με θέμα

“Μουσεία και κοινωνία των πολιτών. Νέες πολιτισμικές
προσεγγίσεις”. 

Δημήτρης Φράγκος, πολιτικός μηχανικός, με θέμα “Καινο-
τόμα υλικά για πράσινες μελέτες”. 

H αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομι-

κών, Νάντια Βαλαβάνη, ανακοίνωσε

ότι δρομολογεί την παραχώρηση, πε-

ρίπου δώδεκα στρεμμάτων μέσα στο

χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελ-

ληνικό, προκειμένου να υλοποιηθεί το

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμ-

μάτων, των τεσσάρων όμορων Δήμων

Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού - Αρ-

γυρούπολης και Π. Φαλήρου. 

«Θα προχωρήσουμε άμεσα σε συνερ-

γασία με τα συναρμόδια Υπουργεία

και την εταιρία Ελληνικό ΑΕ για την

δρομολόγηση και υλοποίηση της συγ-

κεκριμένης παραχώρησης», τόνισε η

Νάντια Βαλαβάνη συμπληρώνοντας:

«Πράγματι υπάρχει αναγκαιότητα να

παραχωρηθεί χώρος  εντός της έκτα-

σης του πρώην αεροδρομίου στο Ελ-

ληνικό, προκειμένου να υλοποιηθεί το

τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμά-

των των τεσσάρων όμορων Δήμων».

Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα

σύσκεψης (12/5/2015) των τεσσάρων

Δημάρχων: Αλίμου Ανδρέας Κονδύ-

λης,  Γλυφάδας Γεώργιος Παπανικο-

λάου, Ελληνικού – Αργυρούπολης,

Γιάννης Κωνσταντάτος και Π. Φαλή-

ρου Διονύσης Χατζηδάκης, στην

οποία, παρευρέθη και ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Νοτίου Τομέα Αθήνας, Χρή-

στος Καπάταης, με θέμα της

συζήτησης το Τοπικό Σχέδιο Αποκεν-

τρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων.

H διαχείριση στο Ελληνικό

είχε συμφωνηθεί με 

τους 4 Δήμους

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κον-

δύλης, με επιστολή του δηλώνει ότι

ήταν «Πάγιο αίτημα όλων των όμο-
ρων Δήμων (Αλίμου, Ελληνικού –
Αργυρούπολης, Γλυφάδας), η εγκα-
τάσταση σταθμού μεταφόρτωσης
εντός του πρώην Αεροδρομίου. 

Η δημιουργία και λειτουργία αυτής
της εγκατάστασης προβλέφθηκε και
στο Νόμο του 2012. 
[...] 

Διαβεβαιώνουμε όλους ως Δημοτική
Αρχή, ότι για να αποδεχθούμε οποι-
οδήποτε σχεδιασμό θα πρέπει να
είναι ολοκληρωμένος, σοβαρός,
σύγχρονος, ευρωπαϊκών προδια-
γραφών, με σεβασμό στο περιβάλ-
λον και την αισθητική μας και να μας
έχει συμμέτοχους στην υλοποίηση
και τη διαχείρισή του», καταλήγει ο

δήμαρχος και το συνυπογράφουμε.   

Τέσσερις Δήμοι προχωρούν σε Τοπικό σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων

με παραχώρηση έκτασης 12 στρ. στο πρ. αεροδρόμιο Ελληνικού

ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Τo Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγ-

κρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση

το αναθεωρημένο περιεχόμενο του

Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλή-

των (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργασία

της σχετικής μελέτης από κοινού με

το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης, το οποίο,

όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση, "καθορίζει τη στρατηγική, τις
πολιτικές και τους στόχους για τη δια-
χείριση των αποβλήτων σε εθνικό επί-
πεδο".
[...]

"Ο αναθεωρημένος στρατηγικός και
πολιτικός σχεδιασμός συμπυκνώνει τη
ριζικά διαφορετική πολιτική αντίληψη
της νέας διακυβέρνησης προς ένα νέο
μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σύγ-
χρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με
άξονες προτεραιότητας την αποκέν-
τρωση των δραστηριοτήτων σε δημο-
τικό επίπεδο, την ποιοτική και
ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης,
τη μικρή κλίμακα των μονάδων επε-
ξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρ-
ρυνση της κοινωνικής συμμετοχής,
την αναβάθμιση του ρόλου των δήμων
και κυρίως την κατοχύρωση του δημό-
σιου χαρακτήρα της διαχείρισης απο-
βλήτων".

Ο Αναπληρωτής Υπουργός   Γιάννης

Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες

και τους κοινωνικούς φορείς να συμ-

μετέχουν  στη δημόσια ηλεκτρονική

διαβούλευση επί του Σχεδίου, προκει-

μένου να καταθέσουν τις προτάσεις

τους, μέχρι και την 12η Ιουνίου 2015

και ώρα 24.00. "Οι παρατηρήσεις, οι
σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμ-
πλουτίσουν και θα διαμορφώσουν το
τελικό σχέδιο, ώστε η διαχείριση των
αποβλήτων στη χώρα μας να τεθεί
στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και
της βιώσιμης ανάπτυξης", τονίζεται.

http://www.opengov.gr/minenv/?p=6645

«Παγώνουν» όλα τα

έργα ΣΔΙΤ

Ετσι λοιπόν «παγώνουν» όλα τα έργα

διαχείρισης απορριμμάτων που υλο-

ποιούνται με τη μέθοδο ΣΔΙΤ προκει-

μένου να επαναξιολογηθούν και να

ενσωματωθούν στο εθνικό σχέδιο δια-

χείρισης αποβλήτων. 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό

στόχος είναι η μείωση των απορριμ-

μάτων κατά 50% που αντιστοιχεί σε

λειτουργία μικρότερων εγκαταστά-

σεων. 

Με το νέο σχέδιο οι δήμοι μόνοι τους

ή με συμπράξεις αναλαμβάνουν τη

διαχείριση των απορριμμάτων τους και

την δημιουργία μικρών εγκαταστά-

σεων, Τοπικών σχεδίων διαχείρισης

απορριμμάτων. 

Σύμφωνα με τον Γ. Τσιρώνη, ο νέος

σχεδιασμός θα δημιουργήσει τζίρο 1,5

δισ. ευρώ γύρω από τη διαχείριση των

σκουπιδιών μέσα στην επόμενη πεν-

ταετία καθώς και 16.000 θέσεις εργα-

σίας, οι οποίες θα είναι

χρηματοδοτούμενες από την ανακύ-

κλωση.

Για την υλοποίηση του νέου εθνικού

Σχεδιασμού υπάρχουν διαθέσιμα 1

δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, 200 εκατ.

ευρώ ετησίως από τις πωλήσεις ανα-

κυκλώσιμων υλικών, ενώ υπάρχουν και

τα αδιάθετα αποθεματικά των συστη-

μάτων εναλλακτικής διαχείρισης

απορριμμάτων, τα οποία υπολογίζον-

ται σε περίπου 80 εκατ. ευρώ. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-

λοντος έκανε και ιδιαίτερη αναφορά

στην προσπάθεια της κυβέρνησης

ώστε να μειωθούν τα πρόστιμα που

έχουν επιβληθεί στη χώρα μας για τις

ανεξέλεγκτες χωματερές. Ο Γ. Τσιρώ-

νης επέκρινε τη στάση του περιφερει-

άρχη Πελοποννήσου λέγοντας ότι

«είναι υπεύθυνος για τα 4,5 από τα
14,5 εκατ. ευρώ του προστίμου για τις
χωματερές» το οποίο έχει επιβληθεί

στη χώρα μας από το Δικαστήριο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία

που απέστειλε το Υπουργείο στις ευ-

ρωπαϊκές αρχές, σήμερα στη χώρα

υπάρχουν 52 ενεργές χωματερές. Οι

ανενεργές φθάνουν τις 166.

Το πρόστιμο για το πρώτο εξάμηνο

του 2015 το οποίο αντιστοιχεί σε

αυτές τις χωματερές είναι 10.800.000

ευρώ. 

Aδήρητη ανάγκη η δημιουργία σταθμών

διαχείρισης απορριμμάτων
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Συνέχεια Πέμπτη

Μετά τη  λαϊκή ποίηση της Μεσαιωνικής πε-

ριόδου της παλαιορωσικής λογοτεχνίας,  πα-

ράλληλα βλέπομε την λεγομένη “λογία”

λογοτεχνία, να προβάλλεται και να ανθεί.

Αναλυτικότερα  η   “λογία” λογοτεχνία, στα

χρόνια  988 -1240,   έχει επηρεασθεί  από τον

εκχριστιανισμό του Ρώσου. Τότε είναι  που

βυζαντινοί διανοούμενοι έχουν ενσκύψει και

μεταφράζουν στη ρωσική, βίους αγίων, ιερά

εκκλησιαστικά κείμενα, αλλά και  διάφορα

άλλα χειρόγραφα,  όπως τη γραφή του “Φυ-

σιολόγου”, τη φυλλάδα  του μεγάλου Αλε-

ξάνδρου και τα ομηρικά “Επη του Τρωϊκού

πολέμου”.  

Αλλά  η εκκλησιαστική σλαυωνική γλώσσα,

χωρίς να είναι δεμένη  με τη  ρωσική παρά-

δοση, δεν εξέφραζε τον απλοϊκό λαό,   ή και

ενίοτε δεν γινόταν  κατανοητή. Έτσι  αναγκα-

στικά στις μεταφράσεις έβλεπε κανείς πολλές

φορές να παρεμβάλλονται, προτάσεις  και λέ-

ξεις, παρμένες από την καθημερινότητα του

απλού Ρώσου.  

Το αποτέλεσμα ήταν  να γεννηθεί,  μια και-

νούργια σύμμικτη γλωσσική κατάθεση, η

οποία συν τη παρόδω του χρόνου,  ολοένα και

όσο ήταν κατορθωτό, παρεκτόπιζε και μέχρι

τις αρχές του 18ου αιώνα, το όποιο ξενό-

φερτο γλωσσικό στοιχείο.

Σχετικά  με αυτές, τις  τρόπον τινά νεόγλωσ-

σες  “λόγιες” προσμίξεις συνοπτικά αναφερό-

μαστε στο Ευαγγέλιο του Οστρομίρ

(1056-1057), σαν  το ίσως παλαιότερο ρωσικό

χειρόγραφο,  που μας διασώθηκε.  Αυτό το

έγραψε ο διάκονος  Γρηγόριος για τον  άρ-

χοντα του Νόβγοροντ, Οστριμίρ,  συντεταγ-

μένο  με κεφαλαία καλλιτεχνικά στοιχεία,

κατά  το βυζαντινό πρότυπο.

Ενδιαφέρον ακόμη  παρουσιάζουν τα “Από-

κρυφα Ευαγγέλια” και Συναξάρια, με αποσπά-

σματα από τους άγιους Πατέρες της

Εκκλησίας,  αλλά αυτά, καθώς το περιεχόμενό

τους ήταν κοινωνικά τολμηρά  δηκτικό, είχαν

τεθεί υπό απηνή διωγμό και απαγόρευση.

Σχετικά αναφέρεται   η ‘’Αμαρτωλού Παρά-

κληση’’*,  αγαπημένο λαϊκό  ανάγνωσμα,  που

μιλούσε για πόνο  ψυχής και αγανάκτηση για

τη  μιζέρια του βίου. 

Με αυτή την “Παράκληση” εκαλείτο η Πανα-

γιά, να μεσιτεύσει   προς τον θεό  και να συμ-

παρασταθεί στις ικεσίες του μουζίκου. Σε ένα

απολογητικό μονόλογο,  που έφερνε στο νού

τα κάθετα λόγια του Ιώβ και του Εκκλησιαστή,

ο Ρώσος παρακαλούσε  και η Παναγιά,  όπως

πάντα μάνα δακρυσμένη,  στεκόταν   μπροστά

στο ιερό βήμα της ετυμηγορίας, στο θρονικό

έδρανο  του θεού και με  φωνή διαμαρτυρίας,

μεσίτευε  λέγοντας: «Πού είναι επιτέλους,
αυτός ο αρχάγγελος Γαβριήλ, εκείνος που
μού έλεγε και ξανάλεγε  το: ‘’Χαίρε Μαρία κε-
χαριτωμένη.  Πού είναι και δεν τον βλέπω να
έρχεται πια και να παρουσιάζεται  μπροστά
μου; Πού είναι οι άλλοι οι δούλοι τού ουρα-
νίου θόλου; Πού είναι ο Ιωάννης ο θεολόγος;
Γιατί δεν έρχεται  και αυτός να γονατίσει, και
να παρακαλέσει μαζί μου για την αμαρτωλή
χριστιανοσύνη…. Ελάτε λοιπόν όλοι, όλοι  οι

άγγελοι, και  άς προσευχηθούμε  μαζί. Ας πέ-
σομε   μαζί στα γόνατα,  κι άς μη σηκωθούμε
προτού αυτός ο θεός, δείξει  σε όλους τους
αμαρτωλούς, το έλεός του».
Σε άλλα χειρόγραφα πάλι γίνεται αναφορά

στο “Έπος του Διγενή” ενώ ιδιαίτερο ενδια-

φέρον  παρουσιάζουν  τα  “Χρονικά του Νέ-

στορα” (1054- 1115)  στα οποία διαβάζομε για

τα  «πόθεν γεννήθηκε το ρωσικόν έθνος και οι
πρώτες φυλές του» κλπ., αλλά και  για τον

Άγιο Ανδρέα ο οποίος   πρώτος έδωσε τον χρι-

στιανισμό στη Ρωσία. 

Από το ίδιο κείμενο μαθαίνομε,  πως ο Κύριλ-

λος και ο Μεθόδιος, ήταν αυτοί που σε συνέ-

χεια ήρθαν και  δίδαξαν  τον χριστιανισμό

στον Ρώσο. Ακόμα πως ο ηγεμόνας Βλαδίμη-

ρος, ο μετέπειτα και άγιος, όταν διάλεγε την

πιο κατάλληλη θρησκεία για το κράτος του,

είχε στείλει παντού πρέσβεις  να διερευνή-

σουν. Και όταν οι απεσταλμένοι του  γύρισαν

και του είπαν, πως στον μωαμεθανισμό απα-

γορεύεται στους  πιστούς  να πίνουν, αγανά-

κτησε λέγοντας: «Αυτοί δεν μας κάνουν, γιατί
ο ρωσικός λαός νοιώθει μεγάλη χαρά, όταν
πίνει.»
Ο Βλαδίμηρος ο Μονομάχος πάλι, ο δισέγγο-

νος του αγίου Βλαδίμηρου, υπήρξε ένας από

τους πιο σημαντικούς, αλλά και συνετούς

Σλαύους ηγεμόνες της προταταρικής  περιό-

δου. (1053-11250). Στις “Παραινέσεις” του,

αποτείνεται στα παιδιά του: «Να είστε δεμένοι
και αγαπημένοι και  ειρηνοποιοί στις μεταξύ
σας σχέσεις, αλλά και προς τους άλλους πρά-
ξεις σας.»
Σε υποτυπώδες έπος για τα προταταρικά χρό-

νια (12ος αι.)  είναι γραμμένη  η “Εκστρατεία

του Ιγόρ” (12ος αι). Το 1183 ο μεγάλος δού-

κας Σβιατοσλάβος,  νικά  και αιχμαλωτίζει τον

μογγόλο χάνη  (= βασιλιά) Κομπιάκ. Δυό χρό-

νια αργότερα  τα ξαδέλφια του Σβιατοσλάβου,

μαζί και  ο Ιγόρ και ο Βσέβολοντ, θέλουν να

επαναλάβουν την νικηφόρα δόξα του εξαδέλ-

φου τους και εκστρατεύουν πάλι εναντίον των

Μογγόλων.  Χάνουν  όμως τη μάχη και ο Ιγόρ

με το γιό του τον Βλαδίμηρο, αιχμαλωτίζον-

ται. Αλλά γρήγορα δραπετεύουν, ενώ  ο Βλα-

δίμηρος αρπάζει κα την κόρη του χάνη, την

οποία κάνει γυναίκα του, αργότερα  δε μαζί

βαφτίζονται χριστιανοί. 

Στα χρόνια της  ταταρικής  τυραννίας, κανένα

σημαντικό λογοτεχνικό βήμα και έργο αναφέ-

ρεται. Η όλη πνευματική κίνηση έχει τώρα πε-

ριοριστεί στα μοναστήρια. Έξω από αυτά

βασιλεύει  η αμάθεια και η αγραμματοσύνη

όχι μοναχά στο λαό, αλλά και σε άρχοντες,

και αρχοντόπουλα,  όταν αυτοί ακόμα και να

γράφουν ή να διαβάζουν δεν ξέρουν.  Η δια-

νόηση από  το Βυζάντιο έχει διακοπεί, και  με-

ταφράσεις δεν γίνονται πια. Ο επίσκοπος

Σεραπίων της ηγεμονίας του Βλαδιμήρ (1275),

πενθεί  για το ρωσικό πνεύμα που έσβησε, για

τη Ρωσία που χάθηκε. Θυμάται και πλέκει

στον ελεγειακό ‘’Θρήνο του ‘’  το εγκώμιο του

Βλαδίμηρου του Μονομάχου:  «Πού είσαι

πλούσια ρωσική γη,  Ω! γη της αληθινής χρι-

στιανοσύνης».

Γύρω στα τέλη του 15ου αιώνα, μαζί με το  ξε-

σήκωμα κατά των Τατάρων, γράφεται και το

πρώτο ηρωϊκό τραγούδι από το έμπορο Αθα-

νάσιο Νικήτιν, που καταγόταν από την πε-

ριοχή του Τβερ,  με τίτλο ‘’Ταξίδι σε τρείς

θάλασσες». Είναι η εμπειρία ζωής πραγματι-

κότητα  όταν σε ένα  ταξίδι του  πιάστηκε αιχ-

μάλωτος από τους Τατάρους, διέφυγε προς

Ινδία και  Περσία, μετά δε από έξη χρόνια γύ-

ρισε στη Ρωσία, και πέθανε  στο Σμόλενσκ,

χωρίς να καταφέρει να ξαναδεί τα χώματα της

γενέτειράς του γής. 

Στην όλη τη διάρκεια της ταταρικής κατοχής,

μοναχά στο Νόβγοροντ του βορρά, εκεί που

το εμπόριο ανθούσε, ο αέρας παρέμενε  ελεύ-

θερος. Και αυτό μέχρι το 1479, όταν ο αφέν-

της πασών των Ρωσιών,  ο Ιβαν Γ΄ κατέλυσε

βίαια το Κίεβο. Οι Τάταροι ως λαός , ακολου-

θώντας την  φυλετική  πτωτική τους πορεία,

προοδευτικά αποδιώχτηκαν  ή και αφομοι-

ώθηκαν, ενώ   το ηγετικό κέντρο της Ρωσίας

μετατοπίστηκε  στη Μόσχα.  Για τη Μοσχοβί-

τικη κυριαρχία του πνεύματος, στο επόμενο

άρθρο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Η “Αμαρτωλου Παράκληση” είναι βυζαντινής προέλευσης

του  12ου    αιώνα        η δε  “Αμαρτωλών Σωτηρία” είναι

έργο του μοναχού Αγαπίου Κρητός  του Λάνδου, γραμμένο

το 1640.  Η διευκρίνηση αυτή είναι απαραίτητη, γιατί ο Κα-

ζαντζάκης, προφανώς εκ λάθους,  μας μιλάει για “Αμαρτω-

λών Σωτηρία”, που χρονολογικά εδώ δεν συμβιβάζεται.  

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία 
(Ιστορική γενικότερη αναδρομή, με αναφορά στους λογοτέχνες 

της εποχής του Μεγάλου Πέτρου)

Πόλεις της Ανατ. Αττικής

Παιανία

Είναι μια απ' τις μεγαλύτερες σε

έκταση πόλη στην Ανατολική Ατ-

τική και απ' τις λίγες με βιοτε-

χνίες, μικρά εργοστάσια γύρω της

και η μοναδική με μεγάλη βιομη-

χανική ζώνη έξω απ' αυτήν στα

νότια. Χτισμένη δυτικά της οδού

Λαυρίου (λεωφόρος με μια λω-

ρίδα;) με το αθλητικό κέντρο να

βρίσκεται στα βορειοδυτικά, αλλά

και μικροί αθλητικοί χώροι εντός

(πχ: οδ. Αττικής). Τα σχολικά κτί-

ρια βρίσκονται στο βόρειο άκρο,

στο νότιο άκρο και το Λύκειο στο

κέντρο κοντά με το πολύ όμορφο

δημαρχείο. Εντύπωση προκαλεί η

απομονωμένη θέση του Δημοτι-

κού σχολείου στο βόρειο άκρο και

δίπλα σε ένα μαρμαράδικο.

Πολεοδομικά δεν υπάρχει χά-

ραξη, αλλά ακανόνιστη δόμηση

και χωροθέτηση, με τους δρόμους

να σχηματίζονται στα κενά που

αφήνουν τα σπίτια αποτελώντας

ως επί το πλείστον δρομάκια

χωρίς σταθερό πλάτος, λοξά ή με

στροφές και όχι παράλληλα με

άλλα. Τα πεζοδρόμια είναι μικρά

ως ανύπαρκτα. Κυκλοφοριακά

πάντως δεν είναι εύκολο να μετα-

βείς απ' το ένα μέρος στο άλλο αν

δεν είσαι ντόπιος. Αυτά δίνουν

την αίσθηση χωριού που όμως χα-

λούν οι διάσπαρτες νέες αστικές

οικοδομές. Για να καταλάβετε την

αντίθεση μεταξύ αστικής και

επαρχιακής δόμησης και το πόσο

αταίριαστη σε τέτοιες περιοχές

είναι η αστική, διασχίστε όλη την

οδό διαδόχου Κωνσταντίνου απ΄

την οδό Λαυρίου ως το Μουσείο.

''Απ' την ασχήμια στην ονειροπό-

ληση''. Στις γειτονιές όπου τα

δρομάκια είναι πολύ στενά το

τοπίο σε ταξιδεύει πολλά χρόνια

πίσω, είναι μαγευτικό.

Δυο μεγάλες πλατείες διαθέτει η

Παιανία, την πλατεία Κύπρου στα

βόρεια και την πλατεία Κωνσταν-

τίνου στο κέντρο δίπλα-δίπλα με

μια μικρότερη την πλατεία Π. Δά-

βαρη, που όμως είναι πλατεία

μνημείου και δεν επιτρέπει χρήση

απ' τους πολίτες. Οι μεγάλες λοι-

πόν δεν διαθέτουν κάτι ενδιαφέ-

ρον ή χρηστικό πέρα από

παγκάκια, με την Κύπρου να δεί-

χνει κάπως αποξενωμένη και

ανεκμετάλλευτη σε αντίθεση με

την κεντρική όπου βρίσκεται σε

ένα όμορφο τετράγωνο περιτρι-

γυρισμένο απ' τις οδούς Βασ. Σο-

φίας, Ζωοδόχου Πηγής, Στ.

Ιωάννη και Δημοσθένους. Είναι

όμορφο γιατί δεν διαθέτει πολλά

κτίρια μέσα, οπότε το μάτι έχει

μακριά θέα, και εκτός του σχο-

λείου, έχει την πολύ όμορφη ομώ-

νυμη εκκλησία, το επίσης όμορφο

κτίριο Κ.Ε.Κ., το σιντριβάνι, και

γύρω γύρω τα καταστήματα

εστίασης με τα τραπεζοκαθί-

σματα. 

Άξιο μνείας και σύμβολο της Παι-

ανίας είναι το Μουσείο Βορρέ

στην οδό διαδόχου Κωνσταντίνου

στην οποία συναντούμε και

όμορφα πετρόχτιστα σπίτια, ει-

δικά ο πλακόστρωτος περίβολος

με τα δυο αρχοντικά μετά το Μου-

σείο.

Πρόταση: Να πεζοδρομηθεί όλο

το τετράγωνο στην πλατεία Βασ.

Κωνσταντίνου και να αποκτήσει

πολιτιστικό σχεδιασμό. Να ανα-

σχεδιαστεί η πλατεία Κύπρου βά-

ζοντας πράσινο, θεατράκι και

χώρο τραπεζοκαθισμάτων για κα-

ταστήματα. Να σταματήσει αυτή η

απρόσωπη δόμηση πριν χαλάσει

τελείως ο χαρακτήρας της πόλης.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com
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Μαθήματα ...δημοσιογραφίας 

Μαθήματα περί δημοσιογραφίας, έκανε ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος, στη συνεδρίαση της 3/6/15, σε σχόλιο

του Δημοσθένη Δόγκα για δελτίο που απέστειλε ο

Δήμος προς εμάς, την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ και εμού

προσωπικώς.

Ενα δελτίο τύπου που προσπαθεί να δώσει τη “δική του
αλήθεια”, όπως είπε και στη συνεδρίαση ο δήμαρχος για

τα γραφόμενά μου για τις ξαπλώστες, τις ομπρέλες και

το Καβούρι. Και την ίδια ημέρα που έλαβα το “δελτίο

τύπου” ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ στην εκπομπή eco

news (2.6.15, 22.00) αναφέρθηκε ακριβώς στα ίδια

πράγματα. Λέτε να τα έχουμε κάνει “πλακάκια” με τον

ΣΚΑΙ!

Πατήστε και ακούστε:

https://www.youtube.com/watch?v=gWnxNrW7I_4

Είπε ακόμη ότι «πρέπει να ξέρουμε ότι οι κρίνοντες κρί-
νονται.» 

Κανείς δεν είπε το αντίθετο, μόνο που οι εξουσίες κρί-

νονται γιατί κατέχουν θεσμικές θέσεις που έχουν άμεσο

αντίκτυπο θετικό ή αρνητικό προς τον πολίτη.

«Εμείς μυαλό αντίστοιχο των εκδοτών και των δημο-

σιογράφων δεν έχουμε; Δεν πρέπει να ξέρουν οι τοπι-
κοί εκδότες ότι όπως έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα
και την ελευθερία να κρίνουν πρέπει να δεχθούν με
στωικότητα ότι τα γραφόμενά τους μπορεί και να κρι-
θούν;
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τη δική του
αλήθεια, ως πραγματικότητα. Υπάρχει η δική τους αλή-
θεια και η δική μου αλήθεια. Και οι δύο είναι υποκειμε-
νικές. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την
άποψή του και να κρίνει». 
Δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά ο ρόλος του δημοσιογρά-

φου είναι να δημοσιοποιεί, έστω και με τη δική του αλή-

θεια, ενώ του δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου

είναι να αποφασίζει και να πράττει για τον πολίτη και

την πόλη, με γνώμονα το κοινό συμφέρον και  την αλή-

θεια, την κοινά αποδεκτή αλήθεια και όχι την προσω-

πική του.

«Οποιος, τη δουλειά που γίνεται μέσα εδώ, από τους
αιρετούς, τους εργαζόμενους», συνεχίζει ο δήμαρχος

«την αμφισβητήσει ή την κάνει καρικατούρα, ο Δήμος
θα έχει την άποψή του. Δεν μπορεί να έχει αποκλει-
στικά φωνή ο δημοσιογράφος και να μην έχει ο Δήμος.
Ετσι μπράβο.
Αρα λοιπόν επειδή πιστεύω ότι όλοι συνενοούμαστε και
ομονοούμε και κανένας δεν είναι υπεράνω των λοιπών
θα κρίνονται όλοι. Κι όταν λένε μπαρούφες και υπερ-
βολές θα ακούνε αντίλογο. Να μάθουνε ότι δεν είναι
μόνοι τους.
Νομίζω ότι έγινα ξεκάθαρος. Και το είπα έτσι με ένταση
για να το χωνέψουμε όλοι» (σε υψηλούς τόνους).

“Εβαλε” τα πράγματα στη θέση τους λοιπόν ο δήμαρ-

χος και “έτσι μπράβο”. Προσοχή!!!

Κάπου μπέρδεψε ο δήμαρχος τα πράγματα. Και το κάνει

πολύ συχνά τελευταία στα δημοτικά συμβούλια.

Και έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια να ακούμε και να δια-

πιστώνουμε ότι  για την εξουσία   είναι έγκυρος ο Τύπος

χωρίς εισαγωγικά όταν χαϊδεύει τα αυτιά, ενώ είναι “έγ-

κυρος” σε εισαγωγικά όταν γράφει αυτά που δεν αρέσει

στ’ αυτιά τους.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

(Πάσα ομοιότης με πρόσωπα και γεγονότα 

τυγχάνει εντελώς συμπτωματική)

Ίσως να έχουν δίκιο τελικά, της άγριας ζωής οι

παρατηρητές, που με μιά κάμερα στη ζούγκλα,

στη σαβάνα, στον βυθό, στήνονται ν’ απαθανα-

τίσουν παθητικά την επίθεση του θηρευτή στο

θήραμα.

«Μην επεμβαίνετε στη Φύση, είναι λάθος», τους

ακούς να διδάσκουν οι φύτουκλες εκείνοι. Μα

πώς να μην ορμήξεις στον σκύλο που άρπαξε τη

γάτα, ή πώς να μην κυνηγήσεις τη γάτα που

έπιασε το περιστέρι;

Στο κάτω-κάτω της γραφής, σού εξηγούν οι ει-

δικοί, ας πρόσεχε η γάτα, ας πρόσεχε και το πε-

ριστέρι. Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. «Μην
ασχολείσαι».
Και καλά το αυθόρμητο στο άξαφνο. Μα να σε

τρώει καιρό η έγνοια, να ξαγρυπνάς και να πα-

λεύεις με τον εαυτό σου, να βλέπεις τα σημάδια

και να λες πως πρέπει να φωνάξεις …«πρό-

σεχε».

Γιατί να παρέμβεις αυτόκλητε; Άσε τη φύση να

τα κανονίσει. Αφού η περιστέρα εμφανώς «την

έβρισκε» με τον κεραμιδόγατο, το έβλεπες αυτό

πάνσοφε βλάκα. Ξέχασες μήπως ότι όλοι φέ-

ρουμε την ευθύνη των πράξεων και των επιλο-

γών μας; Γιατί μπερδεύτηκες; Πώς δεν

θυμήθηκες το παλαιόθεν ρηθέν …«περί ορέξεως

κολοκυθόπιτα»;

Και ζώντας τώρα τα εκ των υστέρων, ώ πόσο

είσαι εκνευριστικός, όταν ρωτάς τον εαυτό σου,

τί θά ‘κανες αν ήξερες εκ των προτέρων το απο-

τέλεσμα; Και να σού απαντάει ο βλαμμένος πως

θα ‘κανες το ίδιο ακριβώς, επειδή έτσι τό ‘νοι-

ωσες πως ήταν χρέος σου ιερό, πως έτσι

έπρεπε, αφού έτυχε να γνωρίζεις δυό-τρία πραγ-

ματάκια. Στον αγύριστο κι εσύ και τα «πρέπει»

και τα «χρέη» σου. Πού ζεις …«παράξενε»;

Μα πώς; μα πώς να μην φωνάξεις …«πρόσεχε»;

Πώς να μη θυμηθείς πόσα οφείλεις; να μην ευ-

γνωμονήσεις στο χάδι τ’ Ουρανού, πώς;

Πώς να μην φωνάξεις «όχι», κι ας έβλεπες ότι

γουργούριζε φχαριστημένη η περιστέρα στο σί-

μωμα του θηρευτή και διόλου να πετάξει μακριά

δεν ήθελε. Δεν βοηθάς κι εσύ Καβάφη με την

επίγνωση που δίδαξες: «Αν ρωτιούνταν, πάλι όχι
θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει, εκείνο
τ’ όχι, το σωστό…».
Το ‘νοιωσες «χρέος» βλάκα, να χτυπήσεις καμ-

πανάκι. «Α, καλά…». Σε κοίταξαν και σ’ έσεισαν

δυό μάτια μαγικά, και λίγα της καρδιάς λόγια

ζεστά σού ξαναέδωσαν ψυχή.

Σ’ αρέσει τώρα «εχθρέ», που πίστεψες καλό πως

έκανες; Σ’ αρέσει να σε σφάζουν όλα τα τριαν-

τάφυλλα που δεν μπορείς να δώσεις πιά; Σ’ αρέ-

σει η απαξίωση κι η περιφρόνηση, η έχθρα η

απροκάλυπτη και το ανάποδο «ευχαριστώ», που

μίλησες για λίγα απ’ όσα έτυχε να ξέρεις; Περα-

στικά σου, ας πρόσεχες.

Κι εκεί που έκλινε το γόνυ και το δόρυ η ψυχή

σου, να ψιθυρίζει «σ’ ευχαριστώ», τώρα εκεί να

θριαμβολογεί καμαρωτό το κάθε κουρδιστό και

να επιχαίρει …«στά ‘λεγα εγώ».

Α ναι, άκουσες κι ένα, πως έκανες καλά που μί-

λησες. Τι ψεύτικο, προσποιητό και άψυχο ακού-

στηκε!

Με τις υγείες σου αλλοτινέ. Δυό μούντζες η αν-

ταμοιβή σου, που βλέπεις το Ωραίο μέσα στ’

όμορφο. Κάλλιο να ήσουνα τυφλός.

Μιά ιστορία από τη χώρα του ποτέ
-βασισμένη σε αφήγηση-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

4 Ο καθένας περνάει τα μηνύματά του όπως μπορεί... 

Προσωπικός βοηθός 

συγκοινωνιών

Πολλές φορές χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με

την χρήση των συγκοινωνιών· κάθε πότε περνάει λεω-

φορείο, από πού περνάει, πόση ώρα χρειάζομαι να

φτάσω στον προορισμό μου κ.τ.λ. 

Η χρήση συγκοινωνιών, ειδικά στην Ελλάδα, μπορεί να

είναι περίπλοκη. 

Γι’ αυτό δημιουργήθηκε η εφαρμογή moovit. Ο προσω-

πικός σας βοηθός συγκοινωνιών. 

Η εφαρμογή αυτή, σας βοηθάει να σχεδιάσετε τις με-

ταφορές σας καλύτερα. Σας καθοδηγεί βήμα βήμα στον

προορισμό σας· σας ενημερώνει για τη χρονική διάρ-

κεια που θα έχει το «ταξίδι» σας. 

Δείτε και συγκρίνετε τις καλύτερες επιλογές διαδρο-

μών, την συγκεκριμένη στιγμή προς κάθε διεύθυνση.

Βρείτε τις κοντινότερες στάσεις και ελέγξτε τις επόμε-

νες ώρες άφιξης για να μην κολλάτε ποτέ περιμένον-

τας στο σταθμό. 

Αλληλεπιδράστε κι εσείς με την εφαρμογή και κατ’ επέ-

κταση με τους 20 εκατομμύρια χρήστες της, βελτιώ-

νοντας έτσι τη βόλτα του καθενός με το να αναφέρετε

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με συνωστισμούς στους

σταθμούς, την καθαριότητα, ζωντανά γεγονότα ή ακόμα

και περιστατικά. 

Μία νέα υπηρεσία της Google ενημε-

ρώνει τους χρήστες για τις θερμίδες

που έχει το γεύματος απλά από τη

φωτογραφία του.

Το νέο Project της Google ακούει στο

όνομα ”Im2Calories” και μπορεί και

συνδυάζει την οπτική ανάλυση με την

αναγνώριση προτύπων ενώ οι φωτο-

γραφίες δεν χρειάζεται να είναι υψη-

λής ανάλυση.

Η Google υποστηρίζει ότι σε λίγο

καιρό η εφαρμογή θα γίνει πιο ακρι-

βής και παρά το γεγονός ότι είναι

ακόμα σε πειραματικό στάδιο η

Google θέλει να πάρει τα διπλώματα

ευρεσιτεχνίας για τη συγκεκριμένη

τεχνολογία ώστε να μπορέσει να τη

χρησιμοποιήσει στο μέλλον σε μελ-

λοντικά προϊόντα της μιας και δεν

είναι λίγοι εκείνοι που θέλουν να ξέ-

ρουν τις θερμίδες του φαγητού τους.

newsit.gr

Μία φωτογραφία = πόσες θερμίδες;

Έχω αισθανθεί πολλές

φορές άβολα, όταν στις διά-

φορες λειτουργίες στο

facebook μου, εμφανίζονται

άτομα που έχουν ταξιδέψει

στον άλλο κόσμο... Για πα-

ράδειγμα, καλείς κόσμο σε

μια εκδήλωση και παρου-

σιάζεται ως επιλογή και το

όνομα ενός αποθανόντος. 

Τι συμβαίνει μ’ αυτά τα προ-

φίλ; Κλείνουν; Συνεχίζουν

να υπάρχουν; Τα διαχειρίζε-

ται κάποιος; Όλα αυτά τα

ερωτήματα  απαντάει η εται-

ρεία FB η οποία ακολουθεί

συγκεκριμένη τακτική πάνω

στο θέμα. Πρώτα πρέπει να

γίνει αναφορά του θανάτου

μέσα από σχετική φόρμα

από κάποιον φίλο ή συγγενή

του χρήστη, και στη συνέ-

χεια το προφίλ του αποθα-

νόντος χρήστη, εφόσον

επιβεβαιωθεί ο θάνατος, πα-

ραμένει ενεργό εις μνήμην

του.

Από εδώ και στο εξής, το

προφίλ ενός αποθανόντος

χρήστη θα ξεχωρίζει με την

ένδειξη «Remembering»

επάνω από το ονοματεπώ-

νυμό του και επίσης μία νέα

λειτουργία θα επιτρέπει

σύντομα σε όλους τους

χρήστες να επιλέγουν κλη-

ρονόμο για το προφίλ τους

μετά τον θάνατο τους.

Ως κληρονόμος ενός προ-

φίλ αποθανόντος χρήστη

μπορεί να οριστεί ένας

φίλος ή ένας συγγενής του

χρήστη, από τον ίδιο τον

χρήστη ενώ είναι ζωντανός

φυσικά. Η επιλογή θα βρί-

σκεται μελλοντικά στις ρυθ-

μίσεις ασφαλείας ενός

Facebook λογαριασμού, υπό

την ονομασία «Legacy Con-

tact».

Ο κληρονόμος θα μπορεί να

δημιουργήσει μια δημοσί-

ευση και να την “καρφιτσώ-

σει” στο πάνω μέρος του

προφίλ, να απαντά σε νέα

αιτήματα φιλίας από φίλους

και συγγενείς του χρήστη,

καθώς και να αλλάζει τη

φωτογραφία προφίλ και την

εικόνα εξώφυλλο του προ-

φίλ. Σε καμμιά περίπτωση

δεν θα μπορεί να αλλάξει

οποιεσδήποτε άλλες πλη-

ροφορίες ή να δει τα προ-

σωπικά μηνύματα του

αποθανόντος χρήστη. Επί-

σης, αν επιλεγεί από τον

αρχικό ιδιοκτήτη του προ-

φίλ, ο κληρονόμος θα μπο-

ρεί να κατεβάσει κάποιες

από τις πληροφορίες του

προφίλ (φωτογραφίες, δη-

μοσιεύσεις και προσωπικές

πληροφορίες).

Όπως καταλαβαίνετε, οι

χρήστες αποκτούν πλέον τη

δυνατότητα ώστε το προφίλ

τους να μπορεί εν μέρει να

αλλάξει μετά τον θάνατο

τους, καθώς επίσης μπο-

ρούν να επιλέξουν να γίνει

άμεση διαγραφή του προ-

φίλ τη στιγμή που το Face-

book επιβεβαιώσει τον

θάνατο τους.

Η νέα λειτουργία θα διατε-

θεί πρώτα στους χρήστες

σε ΗΠΑ και μελλοντικά

στους υπόλοιπους χρήστες.
Πηγή: digitallife.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK

Τι γίνεται το facebook profil 
ενός ανθρώπου, που πεθαίνει;
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Oι Δελφοί!

Ο Ησίοδος, στη “Θεογονία” αναφέρει, ότι το 10.000 π.Χ.

έγινε ένας πολύ μεγάλος κατακλυσμός, που κράτησε 9 ημέ-

ρες και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι.

Ο γιος του Προμηθέα, ο Δευκαλίωνας,   με τη συμβουλή του

θείου του Επιμηθέα, έφτιαξε ένα πλοίο και μπήκε μέσα με

τη γυναίκα του Πύρρα και τα υπάρχοντά του.

Την δεκάτη ημέρα, το πλοίο άραξε στη νότια πλαγιά του

Παρνασσού, κάτω από την ψηλότερη κορυφή του, που ονο-

μάστηκε Λυκόρροια, γιατί εκεί φώναζαν οι λύκοι πριν πνι-

γούν.

Σήμερα το όνομα αλλοιώθηκε και η κορυφή που έχει ύψος

2.457 μ. λέγεται Λιάκουρα.

Με εντολή του Δία πέταξαν δύο αετοί· ένας από την Ανα-

τολή και ο άλλος από τη Δύση. Στο σημείο που αντάμωσαν

οι αετοί, έκτισαν Μαντείο προς τιμήν της πρώτης και μεγα-

λύτερης θεότητας· της Γης και το μέρος εκείνο το ονόμα-

σαν “Δελφούς”, γιατί δελφύς λεγόταν η γυναικεία μήτρα,

που γεννά τα παιδιά και γι’ αυτό τα παιδιά που γεννιούνται

από την ίδια μήτρα τα λέμε αδέλφια!

Η μήτρα της θεάς Γης, θεωρήθηκε το κέντρο του κόσμου και

ο ομφαλός της Γης. Η θεότητα Γη, το Μαντείο το χάρισε

στην κόρη της, τη Θέτιδα και εκείνη στο Φοίβη, αλλά και

αυτή στον Απόλλωνα, ο οποίος ονομάζεται και Φοίβος.

Τότε έκτισαν πολυτελή ναό προς τιμήν του Απόλλωνα. Στο

σημείο του Μαντείου υπήρχε μια σχισμή στο έδαφος, που

έβγαζε αναθυμιάσεις από τα σπλάχνα της γης, τα οποία

προκαλούσαν παραισθήσεις. Πάνω από τις αναθυμιάσεις κα-

θόταν σε τρίποδα η ιέρεια του Απόλλωνα, η Πυθία1 και

έβγαζε ασυνάρτητες φράσεις, τις οποίες οι ιερείς μετέτρε-

παν σε χρησμούς και τους έδιναν στους ενδιαφερόμενους

με αλληγορική έννοια. Επαιρναν δε γι’ αυτό μεγάλες προ-

σφορές και ακριβές αμοιβές.

Το Μαντείο ήταν πολύ πλούσιο και δεχόταν ονομαστούς άρ-

χοντες και βασιλείς. Το ιερατείο το 600 π.Χ. πήρε την Αμφι-

κτιονία2 των Θερμοπυλών και δημιούργησε τη μεγάλη και

δυνατή Αμφικτιονία των Δελφών. Αργότερα έκανε τέσσε-

ρους αδελφοκτόνους δεκαετείς πολέμους, τους λεγόμε-

νους “ιερούς”, γιατί ήθελε να κυριαρχήσει σε όλη την

περιοχή, την οποία κατέλαβε ο κατερχόμενος Φίλιππος της

Μακεδονίας!

Στους Περσικούς πολέμους το ιερατείο “μήδισε”, αλλά αρ-

γότερα ξεχάστηκε...!

Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή των Δελφών έχουν

εντοπιστεί στο Κωρύκειο Άντρο και χρονολογούνται στη νε-

ολιθική εποχή (4000 π.Χ.) 

Οι Ρωμαίοι Σύλλας και Νέρωνας λεηλάτησαν τους Δελφούς,

αλλά ύστερα οι επόμενοι αυτοκράτορες το ξαναλειτούργη-

σαν. Ο Ισπανός αυτοκράτορας του Βυζαντίνου, Θεοδόσιος

Α’ όταν απαγόρευσε την ελληνική θρησκεία και έθαψε το ελ-

ληνικό πνεύμα, έκλεισε το Μαντείο και το Ναό. Το 1892 Γάλ-

λοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τους Δελφούς και από το 1987

οι Δελφοί προστατεύονται από την Unesco.

Στους Δελφούς υπάρχει υπέροχο Μουσείο που πρέπει όλοι

οι Ελληνες να το επισκεφθούν.

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

1. Η Πυθία προετοιμαζόταν για το χρησμό και λουζόταν στην Κα-

σταλία πηγή.

2. Αμφικτυονία ήταν η ένωση αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών

με κέντρο κάποιο ιερό. Ετυμολογικά, ο όρος Αμφικτυονία προέρ-

χεται από τη λέξη Αμφικτύονας, που σημαίνει «αυτός που κατοι-
κεί τριγύρω, ο γείτονας».

Η 5η Ιουνίου αποτελεί ημέρα που ανά

τον κόσμο γίνονται διάφορες δράσεις,

αφού ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-

λοντος, σηματοδοτεί την ανάγκη να

περάσουν οι πόλεις στην επόμενη

μέρα, να γίνουν πιο πράσινες και πε-

ρισσότερο βιώσιμες. Από τις διεθνείς

συνθήκες για τους ρύπους, όπως αυτή

του Κιότο έως την περιβαλλοντική επι-

βάρυνση που δημιουργούν οι βαριές

βιομηχανίες, δεν παύει να υπάρχει η

λογική που λέει ότι το περιβάλλον

μπορούμε να το προστατεύσουμε

εμείς οι ίδιοι καθημερινά από τις πρά-

ξεις μας. Τόσο η παιδεία, όπως και η

συνείδηση του πολίτη μέσα στην πόλη

του είναι αυτές που θα καθορίσουν σε

μεγάλο βαθμό αν μια πόλη θέλουμε να

παραμένει καθαρή ή όχι.

Χωρίς να παραβλέπουμε την ευθύνη

της κρατικής μηχανής σε πολλά πράγ-

ματα, όπως η καθυστερημένη αναθεώ-

ρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού

Διαχείρισης των Απορριμμάτων, η

ανάγκη διευθέτησης πράσινων ση-

μείων και θέσεων σταθμών μεταφόρ-

τωσης απορριμμάτων σε κάθε δήμο, η

περαιτέρω δημιουργία νέων χώρων

πρασίνου, όπως και η επίλυση στο

θέμα της χωροταξίας των ΧΥΤΑ στην

Αττική, η βασική παράμετρος απόδο-

σης όλων των πράσινων προγραμμά-

των, είναι ο ίδιος ο πολίτης.

Αυτός που πολλές φορές αντί να πε-

τάξει τα απορρίμματα από ένα φαγητό

ή σνακ, επιλέγει να τα πετάξει στο

δρόμο, ακόμη και στις ακτές άλλες

φορές. Η συνείδηση των πράσινων πό-

λεων στη δυτική Ευρώπη δεν δημιουρ-

γήθηκε μόνο υπό τον φόβο των

προστίμων σε όποιον ρυπαίνει το πε-

ριβάλλον, αλλά δημιούργησε ολόκλη-

ρες γενιές που διαχωρίζουν τα

απορρίμματά τους, σε αυτά που πάνε

για ανακύκλωση (γυαλί, μέταλλο

χαρτί, πλαστικό κλπ) και σε άλλα, ανά-

λογα με την μελλοντική τους χρησιμό-

τητα, αφού είναι κοινώς παραδεκτό

πλέον, ότι τίποτα δεν πρέπει να πηγαί-

νει χαμένο, εφόσον μπορεί να επανα-

χρησιμοποιηθεί. Η ανακύκλωση θα

πρέπει να γίνει συνείδηση του κάθε

πολίτη, αφού θα φέρει επιπλέον

έσοδα στην πόλη για τη δημιουργία

και τη συντήρηση των κοινόχρηστων

χώρων. Η πράσινη πόλη του αύριο θα

φτιαχτεί από όλους εμάς, που ζούμε,

κατοικούμε, δουλεύουμε και περπα-

τάμε στη γειτονιά μας, στο χώρο ερ-

γασίας μας, εκεί που διασκεδάζουμε,

όταν θα σκεφτόμαστε περισσότερο

πράσινα και οικολογικά για μια πιο αν-

θρώπινη πόλη.

Ανδρέας Βαρελάς 

Νεκτάριος Καλαντζής 

*Ο Ανδρέας Βαρελάς είναι Αντιδήμαρχος Διαχεί-

ρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων και

πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της

ΠΕΔΑ

Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος,

Κοινωνιολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου

Παλλήνης και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλον-

τος της ΠΕΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 

με συνείδηση για την πόλη μας;

Θετική η πρόταση για την Β’ Πλαζ

Βρίσκω πολύ θετική και εφικτή την πρόταση της

“Δημοτικής Βούλησης” για την αξιοποίηση της

Β΄Πλαζ, αρκεί ο Δήμος μας να σταματήσει να απο-

καλεί “αξιοποίηση” την πλήρη εμπορική εκμετάλ-

λευση των δημόσιων χώρων.  Υπάρχει χειρότερο

παράδειγμα από το πως έχει καταντήσει φέτος η

Α΄ Πλαζ;  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

Τίνα Τ.

Ο Εξωραϊστκός & Πολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι Κο-

ρωπίου & Πέριξ “Ανοιξη”, βρίσκεται στην ευχάριστη

θέση να σας ανακοινώσει την επαναφορά των λεω-

φορειακών δρομολογίων του 116 στην περιοχή μας.

Το αίτημα της επαναφοράς αυτής πραγματοποιήθηκε

με την σχολαστική και επίμονη ενασχόληση του Συλ-

λόγου με τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΣΑ - ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ) και με την καλή συνεργασία που υπήρξε

με το Δήμο Κορωπίπου, που με τις ενέργειές του ενί-

σχυσε τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας στα αρμό-

δια όργανα.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και χαιρό-

μαστε ιδιαίτερα που πραγματοποιήσαμε το δίκαιο αί-

τημα τω ν συμπολιτών μας.

Tηλ. 210 8970533,  6977142.402

Ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας

Β. Καρπούζας Γ. Δημόπουλος

Απόλυτης προστασίας 

η Υδρούσα αλλά...

Ερώτηση για την Υδρούσα απευθύνει προς το Δή-

μαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους ο ενεργός

πολίτης Στέλιος Γκίκας.

«Σαν Δημότης αυτού του Δήμου, απευθύνω προς
το Σεβαστό Συμβούλιό σας την πιο κάτω ερώτηση:
Πώς είναι δυνατόν ένας τόπος που είναι χαρακτη-
ρισμένος “Απολύτου Προστασίας” να απειλείται να
γίνει αντικείμενο ημερήσιας και νυχτερινής δια-
σκέδασης με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για το
θαλάσσιο και οικιστικό περιβάλλον του Δήμου μας;
Θα εκτιμήσω ιδιαίτερα την απάντησή σας.

Με εκτίμηση 
Στέλιος Γκίκας»

Επανέρχεται η λεωφορειακή γραμμή 116 στο Κίτσι

Συγχαρητήρια!

Από τον αναγνώστη Ν. Μαλουτα ελάβαμε συγχα-

ρητήρια για τον αρθρογράφο Κώστα Βενετσάνο,

για το σχόλιό του με τίτλο “Προπαγάνδα αισχίστου

είδους”!, που αναφερόταν στην Επιτροπή Αληθείας

για το Δημόσιο Χρέος και τη θέση των Μέσων Ενη-

μέρωσης.

«Συγχαρητήρια στον αρθρογράφο - δημοσιογράφο
της εφημερίδος “ΕΒΔΟΜΗ” της Βούλας.»

Ν. ΜΑΛΟΥΤΑΣ 
Αναγνώστης 
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Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική
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Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 
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Eνα απολαυστικό και γεμάτο ενδιαφέρον τριήμερο έζησαν

μέλη και φίλοι του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Ευρυάλη Βού-

λας”, στην τριήμερη απόδραση που έκαναν στη Βόρεια Ελ-

λάδα.

Η συμπρωτεύουσα, πάντα όμορφη και ζωντανή, γεμάτη

φοιτητόκοσμο στα παραλιακά μπαράκια. Η πλατεία Αρι-

στοτέλους και ο Λευκός Πύργος με πανσέληνο ήταν κάτι

πολύ εντυπωσιακό. Επισκέφθηκαν τον Αγιο Δημήτρη και το

βράδυ, βεβαίως, δεν παρέλειψαν να διασκεδάσουν στα Λα-

δάδικα.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές έζησαν όταν επισκέφθηκαν

το Οχυρό Ρούπελ. Οι φαντάροι, ξενάγησαν τους εκδρομείς

με πάθος και συγκίνηση. Επισκέφθηκαν όλους τους χώρους

και είδαν αντικείμενα και γράμματα που ράγισαν καρδιές...

Το οχυρό Ρούπελ είναι το μεγαλύτερο οχυρωμένο συγ-

κρότημα κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων με

συνολικό ανάπτυγμα καταφυγίων 1.849 μέτρα και μήκος

στοών 4.251 μέτρα. Το Ρούπελ, είναι κατασκευασμένο στις

δυτικές αντηρίδες του όρους Τσιγγέλι στον ποταμό Στρυ-

μόνα.

Μετά από 4 ημέρες μαχών στα οχυρά Ρούπελ και Παλιου-

ρώνας, από τις γερμανικές δυνάμεις, την 9η Απριλίου,

αφού η Ελλάδα είχε συνθηκολογήσει στη Θεσσαλονίκη, οι

Γερμανοί κήρυκες, πήγαν στο Ρούπελ και ζήτησαν την πα-

ράδοση του οχυρού. Ο Διοικητής του, Ταγματάρχης Γεώρ-

γιος Δουράτσος απάντησε ότι «τα οχυρά δεν
παραδίδονται, καταλαμβάνονται» και ότι θα συνεχίσει τον

αγώνα στερούμενος άλλων διαταγών. Την επομένη ημέρα

10/4 το οχυρό ενημερώθηκε για την συνθηκολόγηση και το

Ρούπελ παραδόθηκε.  Έξω από το οχυρό ήταν παραταγ-

μένο γερμανικό τμήμα και απέδωσαν τιμές.  Ο εντεταλμέ-

νος  Γερμανός αξιωματικός συνεχάρη τον διοικητή του

Ρούπελ, διαβεβαιώνοντας τα συγχαρητήρια και το θαυμα-

σμό των ανωτέρων του.  

Η αρχαία Πέλλα με τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά της και το

αρχαίο Μουσείο μας εξέπληξε με τα εκθέματα· είδη καθη-

μερινής χρήσης, κοσμήματα και ολόχρυσα στολίδια από

τους μακεδονικούς τάφους.

Η λίμνη Κερκίνη ζωντανή, με τη γοητευτική ηρεμία και την

πλούσια βιοποικιλότητα. Γαληνεύει το μάτι και η ψυχή.

Γεύθηκαν το βουβαλίσιο κρέας στην Παρόρια, κάτω από τα

τεράστια πλατάνια συνοδευόμενο από καλό κρασί, κάτι που

ξεσήκωσε τους εκδρομείς και έσυραν το χορό με ντόπιους

οργανοπαίχτες!

Στα Αμπελάκια, θυμηθήκαμε την ιστορία τους με τους

αγροτικούς αγώνες και από την κορυφή του βουνού απο-

λαύσαμε τη θέα του Πηνειού ποταμού. Αξέχαστο έμεινε και

το γλυκό καρότο που μας κέρασαν.

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να δείτε στο  fb

“εξωραιστικος συλλογος Ευρυάλη Βουλας”

Tην οργάνωση είχε αναλάβει ο πρόεδρος του Συλλόγου

Δημ. Ζησιμοπουλος και την εκτέλεσε άψογα!
Η ταμίας

Εφη Γαβριλάκη

Καλό Καλοκαίρι για τις γυναίκες

της Γυμναστικής στα 3Β

Σε λίγες ημέρες τελειώνει η περίοδος της γυμναστικής γυναικών στα 3Β. Μ’ αυτή την ευ-

καιρία διοργάνωσαν μία εκδήλωση για τη λήξη των μαθημάτων μαζί με απονομή διπλώ-

ματος για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Γυμναστικής που γίνεται από το Σύλλογο

“Αρης Βούλας”.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η ακούραστη γυμνάστριά τους Σούλα Κυριακίδου για την οποία

οι γυναίκες αισθάνονται την ανάγκη να την ευχαριστήσουν για τις πολύτιμες υπηρεσίες

που τους προσφέρει με την γυμναστική της καθώς επίσης και τον πρόεδρο του “Αρη Βού-

λας” Σταύρο Πλακαντωνάκη.

Καλό καλοκαίρι λοιπόν και ραντεβού το Σεπτέμβρη, για τη συνέχεια. Και να μην ξεχνάμε

ότι η γυμναστική είναι τρόπος ζωής, είναι ευεξία.

Για την ομάδα της Γυμναστικής

Ευαγγελία Δανιγγέλη - Φιλίτσα Κοτσοβού - Χάρις Σταθάκη

Τριήμερη εκδρομή με την Ευρυάλη Βούλας. Μια εκδρομή που τα είχε όλα
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Πραγματοποιήθηκε, ο 1ος Ορεινός Αγώνας

Δρόμου στον Προφήτη Ηλία Υμηττό στο Κο-

ρωπί, την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 που διορ-

γάνωσε  η  ομάδα πολιτών, συλλόγων και

ΝΠΔΔ, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» υπό την αιγίδα του Δήμου

Κρωπίας, με την υποστήριξη του ΣΠΑΥ και

πολλών άλλων ιδιωτικών, αυτοδιοικητικών

εθελοντικών συλλογικών φορέων. Ο ορεινός

αγωνιστικός δρόμος απόστασης 11,6 χλμ διε-

ξήχθη γύρω από τον  Προφήτη Ηλία Υμηττού,

στο οροπέδιο του οποίου βρίσκεται το σπου-

δαιότερο ανασκαμμένο μνημείο που ανήκει

στον αρχαίο Δήμο Σφηττού και περιλαμβάνει

τους ναούς του Ομβρίου Διός και του Προ-

όψιου Απόλλωνα, με αθροιστική ανάβαση τα

360 μέτρα (μέγιστο ύψος τα 505 μέτρα.

Όπως δήλωσαν οι διοργανωτές, «ο αγώνας

έγινε σε   μία  πανέμορφη περιοχή  στην

οποία δύο  μέγιστες  Ιδέες της Ανθρωπότη-

τας, η  Ειρήνη και ο Πολιτισμός,  δύο  από  τα

μεγαλύτερα παγκόσμια κοινωνικά κινήματα ο

Αθλητισμός και  ο Εθελοντισμός,  το  φυσικό
περιβάλλον και  η  καλή  διάθεση τόσο  των

διοργανωτών  όσο  και των  συμμετεχόντων

αθλητών/τριών συναντήθηκαν,  δημιουργών-

τας ένα μίγμα ανάτασης και ευτυχίας».

Στον αγώνα συμμετείχαν 213 αθλητές και

αθλήτριες. Οι νικητές ήταν κατά ηλικιακή κα-

τηγορία και φύλο: 

Στους άνδρες 18-35, πρώτος αναδείχθηκε ο

Χριστόφορος Γεωργόπουλος (Syros runner)

δεύτερος, ο Γεώργιος Μπάτας (Oρειβατικός

σύλλογος Σπάτων) και τρίτος ο Ανέστης Ηλιά-

δης.

Στις γυναίκες 18-35, πρώτη έκοψε το νήμα

του τερματισμού, η Αθανασία Αθηναίου, δεύ-

τερη ήρθε η Χριστίνα Rightweiser ενώ στην 3η

θέση κατετάγη η  Γεωργία Περβολαράκη

(Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος). 

Στους άνδρες 36-45, πρώτος αναδείχθηκε, ο

Δημήτριος Σαμπάνης (Go Sport), δεύτερος, ο

Γεώργιος Μακρυπούλιας και τρίτος ο Χαρά-

λαμπος Κάγκαλος. Στις γυναίκες 36-45,
πρώτη ήρθε η Άννα Τσιολάκου, δεύτερη η Πα-

νωραία Παπαλεξίου ενώ την 3η θέση κατέλαβε

η Σταματίνα Ντούνη. 
Στους άνδρες 46-55, πρώτος αναδείχθηκε, ο

Ανδρέας Μπέσας, δεύτερος ο Πέτρος Κουκό-

λης  (INTER Πατησίων)και τρίτος, ο Σπύρος

Καλύβας (Α.Ο. Αυλώνας).

Στις γυναίκες 46-55, πρώτη ήρθε η Ζήνια Σα-

νούδου, δεύτερη η Χρυσούλα-Δήμητρα Τα-

βουλάρη και στην 3ηθέση κατετάγη η Ντορίν

Γκάβρα. 

Στις γυναίκες 55+, πρώτη ήρθε η Jianping

Gong, τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Μανωλία

Μιχαλογιαννάκη (ΕΟΣ Αχαρνών) και την 3η

θέση κατέκτησε η Παρασκευή Λεπούρη. Στην
κατηγορία +55 των ανδρών πρώτος έκοψε το

νήμα, ο Νικόλαος Μπρόκος (Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ), δεύ-

τερος κατετάγη ο Κώστας Μυλωνάς (ΟΛΥΜ-

ΠΙΟΙ Ν.Ιωνίας) και τρίτος, αναδείχθηκε ο

Ιωάννης Μπάγιος (ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ).

Στις 10:20 διεξήχθη ο δεύτερος αγώνας, «1ος

λαϊκός - παιδικός δρόμος - δρόμος  ελεύθε-

ρου  περπατήματος»  απόστασης  4,2  χλμ.

σε αγροτικούς δρόμους  και  σε άσφαλτο.

Στον αγώνα συμμετείχαν 100 και πλέον

αθλητές/τριες, παιδιά και πολίτες διαφόρων

ηλικιών. 

Οι περισσότεροι στόχοι των διοργανωτών ικα-

νοποιήθηκαν: Επιτεύχθηκε μία πολυεπίπεδη συ-

νεργασία μεταξύ, Δήμου Κρωπίας, Συνδέσμου

Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, ιδιωτικών

φορέων-χορηγών/υποστηρικτών και εθελοντι-

κών οργανώσεων πολιτικής προστασίας από την

αυτοδιοίκηση, τον χώρο της παροχής πρώτων

βοηθειών, εθελοντικής διάσωσης και ιατρικής

εποπτείας. Η συμμετοχή ήταν πολύ καλή και ικα-

νοποίησε τους διοργανωτές. Δήλωσαν συμμε-

τοχή 370 αθλητές/τριες από όλη την Ελλάδα

αλλά και από το εξωτερικό θέτοντας έτσι τις βά-

σεις για μια διοργάνωση που μπορεί να εξελιχθεί

σε αθλητικό γεγονός με πανελλήνια, ευρωπαϊκή

και διεθνή απήχηση. Η γνωριμία με το αξιόλογο

δασικό-ορεινό οικοσύστημα του Υμηττού, η

ανάγκη προστασίας και διαφύλαξής του και ιδι-

αίτερα των κεντρονότιων κορυφών του και η

ανάδειξη του πολιτιστικού μνημειακού θησαυ-

ρού του αποτέλεσαν άλλη μια δέσμη στόχων

που είχαν θέσει οι διοργανωτές. Ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης δήλωσε από-

λυτα ικανοποιημένος από την διοργάνωση και

εντυπωσιασμένος από την μεγάλη συμμετοχή

εθελοντικών ομάδων και την άρτια οργάνωσή

τους. Όπως είπε ο αγώνας αυτό αποτελεί

«οδηγό» για ανάλογες διοργανώσεις ως προς

την επάρκεια, σε ιατρική υποστήριξη και διασω-

στική μέριμνα, σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

των αθλητών καθώς και στα μέτρα πυρασφά-

λειας και προστασίας του οικοσυστήματος και

των μονοπατιών. Μπράβο στους χορηγούς και

υποστηρικτές θερμά συγχαρητήρια στους εθε-

λοντές.

Το φωτογραφικό υλικό είναι από τη Μαρία Δούζη,

το Γιάννη Πρόφη και τον Αντώνη Γεωργάκη

1ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου στον Προφήτη Ηλία Υμηττού στο Κορωπί
Στο οροπέδιο  βρίσκεται το σπουδαιότερο ανασκαμμένο μνημείο που ανήκει στον αρχαίο Δήμο Σφηττού! 

Άνοιξε επίσημα τις πόρτες του ο ΗΓΕΧΟΡΟΣ

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 24

Μαΐου 2015 τα εγκαίνια του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου ΗΓΕΧΟΡΟΣ Κερα-

τέας, ενός νέου συλλόγου που «γεννήθηκε» από την αγάπη των μελών του για την πα-

ράδοση και τον πολιτισμό και έχει σκοπό τη

διάσωση, διατήρηση και διάδοση της ελληνι-

κής πολιτιστικής κληρονομιάς, των ηθών και

εθίμων της χώρας μας. 

Την τελετή των εγκαινίων και τον Αγιασμό

τέλεσε ο Πατήρ Σταμάτιος Ευσταθίου. H

πρόεδρος του «ΗΓΕΧΟΡΟΥ»  Δήμητρα Λιέ-

πουρη, ευχαρίστησε όλους όσους ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου και

παραβρέθηκαν στα εγκαίνια στηρίζοντάς τον

εμπράκτως στα πρώτα του βήματα, καθώς και

όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του, αλλά

και στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκ-

δήλωσης.

Στον σύντομο χαιρετισμό της, ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους, τη σύνθεση του δι-

οικητικού συμβουλίου του «ΗΓΕΧΟΡΟΥ» που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 17ης

Μαΐου και έκανε ειδική αναφορά στη σημαντική δράση που ήδη έχει επιδείξει ο σύλλογος

μέσα σε δύο μόλις μήνες από την ίδρυσή του. 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με το δήμαρχος Δημ. Λουκά, την πρόεδρο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Ελμα Δόγκα και τον πατέρα Σταμάτιο.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών Βούλας

καλεί τα μέλη και τους φίλους της σε έκτακτη Γενική Συ-

νέλευση, Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015, ώρα 7μ.μ. στην Πνευ-

ματική Εστία Βούλας (οδός Αγ. Ιωάννου), με την κάτωθι

Ημερήσια Διάταξη:

1)  Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: ενημέρωση – συζή-

τηση – ψήφισμα

2)  Εθνικά – γεωπολιτικά ζητήματα: εισήγηση από τον κ.

Δημήτρη Μακρυνικόλα, διπλωμάτη

3)  Τοπικά – δημοτικά θέματα: ενημέρωση και ανταλλαγή

απόψεων

4)  Άλλα θέματα.

Η Συνέλευση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 επισκέφτηκε τον Δήμο Κρω-

πίας, ο βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Πάνος Σκου-

ρολιάκος συνοδευόμενος από κλιμάκιο στελεχών της

Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Κορωπίου μεταξύ των

οποίων και η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας

Αθηνά Κιούση. 

Από την πλευρά του Δήμου παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος

Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, οι αντιδήμαρχοι, Ανδρέας

Ντούνης και Θοδωρής Γρίβας και ο Ιωάννης Κατημερ-

τζόγλου, συνεργάτης του Δήμου Κρωπίας. 

Η συνάντηση δεν είχε επίσημη ατζέντα θεματολογίας,

αλλά η συζήτηση επικετρώθηκε στην προσωρινή δια-

κοπή των εργασιών του έργου της αποχέτευσης ακα-

θάρτων και βιολογικού καθαρισμού (ΚΕΛ

ΚΡΩΠΙΑΣ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ) που αφορά τους Δήμους, Κρω-

πίας, Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, οικισμό

Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Δ.Ε., Καλυ-

βίων και Κουβαρά, Δήμου Σαρωνικού.

Στη συνάντηση έγινε ενδελεχής ενημέρωση από την

πλευρά του Δήμου για τους λόγους που οδήγησαν την

κοινοπραξία εταιρειών «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε –

ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ.» στην προσωρινή διακοπή

εργασιών, ήτοι, η αδυναμία εξόφλησης των εγκεκρι-
μένων λογαριασμών των υπηρεσιών της αιρετής Περι-
φέρειας Αττικής  και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής, από πλευράς του Γενικού Λογιστηρίου του κρά-
τους, το τελευταίο τετράμηνο. Συγκεκριμένα έχουν

υποβληθεί λογαριασμοί αρκετών εκατομμυρίων ευρώ

εκτελεσμένων εργασιών οι οποίοι δεν έχουν εξοφλη-

θεί, με αποτέλεσμα να αδυνατεί η Κοινοπραξία, από τις

ασφυκτικές πιέσεις των προμηθευτών εξωτερικού και

εσωτερικού, να χρηματοδοτεί το έργο.

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε ενημέρωση για τα πο-

σοστά της εκτέλεσης των εργασιών στα 4 υποέργα που

αφορούν το συνολικό έργο. Ειδικότερα: 

το πρώτο υποέργο που αφορά το εσωτερικό δίκτυο της

πόλης Κορωπίου έχει εκτελεστεί κατά  περίπου 80%.

το δεύτερο υποέργο που αφορά τους αγωγούς προσα-

γωγής ακαθάρτων έχει εκτελεστεί κατά 77%

το τρίτο υποέργο, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

Παιανίας-Κορωπίου –Βιολογικός Καθαρισμός έχει εκτε-

λεστεί κατά 60% τα οικοδομικά και κατά 15% τα ηλε-

κτρομηχανολογικά.

Το τέταρτο υποέργο, των αγωγών διάθεσης έχει εκτε-

λεστεί κατά 53%, του μήκους τους.

Διευκρινίστηκε  ότι  στο Κορωπί η χρέωση των τελών

συνδέσεων  των οικιών με το αποχετευτικό δίκτυο θα

είναι χαμηλότερη από άλλους Δήμους, καθότι δεν πε-

ριλαμβάνονται τα κόστη των κατασκευών των τοπικών

δικτύων (τα οποία έχουν ήδη κατά 80% κατασκευα-

στεί).Το δε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου,

εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά για την χώρα μας και

εφόσον γίνεται επανεκκίνηση των εργασιών απαιτεί,

περίπου 20 μήνες. 

Έγινε επίσης ενημέρωση ότι ο Δήμος, όπως και οι άλλοι

4 Δήμοι στην Αττική, δεν έχουν ολοκληρωμένα δίκτυα

επεξεργασίας λυμάτων γι΄αυτό απαιτείται η επίσπευση

του έργου λόγω των προστίμων που θα επιβληθούν από

την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο

με το νόμο του 2012 μετακύλησε στους Δήμους!

Τέθηκαν επιπλέον τα εξής ζητήματα : 

Το αίτημα της διασφάλισης των νομίμων δικαιωμάτων

του Δήμου Κρωπίας (αντισταθμιστικά οφέλη) και των

δήμων των Μεσογείων από την αξιοποίηση του πρώην

αεροδρομίου στο Ελληνικό και τη λειτουργία του Διε-

θνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο Δήμος

μας- ,όπως και οι άλλοι Δήμοι- απαιτεί το 10%  από

έσοδα της αξιοποίησης του Ελληνικού όπως αυτό κατο-

χυρώνεται με τον νόμο 2338/1995 προκειμένου να γί-

νουν βασικά έργα υποδομής στα Μεσόγεια. Αυτά τα

έργα ουδέποτε έγιναν έστω και αν οι εγκαταστάσεις

του Ελληνικού χρησιμοποιήθηκαν στην Ολυμπιάδα του

2004 ή σε άλλες δραστηριότητες ή θα χρησιμοποιηθούν

στο μέλλον. Ο πραγματικός πληθυσμός στους Δήμους

Μεσογείων αυξάνεται κατά 1/3 κάθε δεκαετία απογρα-

φής και οι πόλεις μας είναι ανοχύρωτες ενόψει κάθε θε-

ομηνίας, περιβαλλοντικά και υγειονομικά.

Έγινε πληροφόρηση για την εξέλιξη των έργων που

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ : αντιπλημμυρικό έργο
ρέματος Ξερέα Αγίας Μαρίνας, Αντικατάστασης αγω-
γών  ύδρευσης στην Αγία Μαρίνα, Περιβαλλοντική
Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (απέφυγε ο δήμος τα πρό-

στιμα  ενώ άλλοι όμοροι δήμοι καλούνται να καταβάλ-

λουν πρόστιμα). 

Έγινε αναφορά, για το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης

απορριμμάτων, για το πρόβλημα της δραματικής υπο-

στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών καθώς και για

το δάνειο που έχει ζητήσει ο Δήμος Κρωπίας για την κά-

λυψη αναγκών καθημερινότητας σε οδοποιία και

ύδρευση σε εκτός σχεδίου οικιστικές περιοχές. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι με τους μνημονιακούς

νόμους έχει υποστεί πλήγμα το συνταγματικά κατοχυ-

ρωμένο αυτοδιοίκητο των Δήμων, υπάρχουν τεράστιες

θεσμικές αδυναμίες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του

κράτους αντί να ελέγχουν την νομιμότητα ουσιαστικά

ελέγχουν τη σκοπιμότητα. 

Η
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Αθηνά

Κιούση είχε κυκλοφορήσει επιστολή προς τους

δημότες που τους ενημέρωνε για το έργο μεταξύ

άλλων ότι: «Δυστυχώς η παράταση είναι επιπρόσθετη

στη σημαντική καθυστέρηση που είχαμε την περίοδο

2011-2013. 

Αν και η διακήρυξη του έργου είχε δημοσιευθεί στα τέλη

του 2010 φθάσαμε στα τέλη του 2013 όπου αντί να εγ-

καινιάσουμε την έναρξη λειτουργίας του έργου απλά ξε-

κίνησε η έναρξη των εργασιών κατασκευής του… 

Δήλωνε δε ότι θα παρακολουθεί το έργο στενά, και

όπως δείχνουν τα πράγματα το πράττει.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου της ΠΕΔΑ (Περιφερειακής Ενωσης

Δήμων Αττικής  (2 Ιουνίου 2015) κυριάρ-

χησε η απόφαση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., για τα αν-

τισταθμιστικά και τη χρέωση ανά τόνο των

απορριμμάτων, όπως είχαμε γράψει.

Παρόντες από το Δήμο Φυλής, ο Δήμαρ-

χος Χρήστος Παππούς και ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρης

Μπουραϊμης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε

αναλυτική συζήτηση για τα αντισταθμι-

στικά και τις χρεώσεις. Αν μία μείωση των

αντισταθμιστικών θα επιφέρει και μία μεί-

ωση στην χρέωση/τόνο των απορριμμά-

των, ενώ συνολική θέση του Δ.Σ. ήταν πως

πρέπει να δοθεί ένα τέλος στη σημερινή

κατάσταση που επικρατεί στον ΧΥΤΑ

Φυλής.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. εξέφρασε τη θέση

ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση του

ΕΔΣΝΑ για τη μείωση των ανταποδοτικών

μόνο για τη φετινή χρονιά. Τονίστηκε

ακόμη πως πρέπει να παρθεί συνολική

απόφαση για το μέλλον της περιοχής, για

το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος του ΧΥΤΑ

Φυλής και μαζί με αυτό και για τα αντι-

σταθμιστικά στην περιοχή και το ύψος των

ανταποδοτικών εισφορών των Δήμων. Και

πάρθηκε απόφαση πάνω σ’ αυτό.

Ετσι, το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ δεσμεύθηκε ότι θα

καλέσει τους εκπροσώπους του στον

ΕΔΣΝΑ και όλοι μαζί θα συνδιαμορφώ-

σουν άποψη με όλα τα παραπάνω, αφού

πρώτα συζητήσουν διεξοδικά με την Περι-

φέρεια Αττικής και τους Δήμους – μέλη

της ΠΕΔΑ, που αφορούν τα ανταποδοτικά. 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Ηρακλής Γκότσης,

αναφερόμενος στην κατάσταση στον

ΧΥΤΑ Φυλής, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι

«πέρα από τα οικονομικά θέματα, το βα-

σικό είναι να υπάρξει συνεργασία με την

Περιφέρεια Αττικής, να δούμε που μπο-

ρούμε να συμβάλλουμε εμείς, να τελει-

ώσει η ιστορία του ΧΥΤΑ Φυλής». 

Αντισταθμιστικά και χρεώσεις των απορριμμάτων 

κυριάρχησαν στη συνεδρίαση της ΠΕΔΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Προσωρινή διακοπή εργασιών, λόγω  αδυναμίας εξόφλησης των εγκεκριμένων λογαριασμών
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας

Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυ-
πηρέτηση. 
Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω,
αναλογιστείτε την ταλαιπωρία της κίνησης
και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το
χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.

Δευτέρα & Κυριακή κλειστά / Τρίτη & Πέμπτη 09:00 - 18:00
Τετάρτη 09:00 - 15:00 / Παρασκευή: 09:00 - 19:00 / Σάββατο: 09:00-17:00

Πλατεία Νυμφών, Βουλιαγμένη / Τηλ.: 2299775521 (σταθερό)

www.mk-hairplay.gr / www.facebook.com/mkhairplay.gr
Solarium
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Ύστατο Χαίρε!!

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, έχει

δομικά χαρακτηριστικά. Οι χρόνιες αδυναμίες στη λειτουργία

των θεσμών, η έλλειψη παραγωγικής μηχανής, η συνεχής αλ-

λαγή του φορολογικού συστήματος, ο διογκωμένος δημόσιος

τομέας, η φοροδιαφυγή, ο υπερδανεισμός,  είναι τα δομικά

χαρακτηριστικά της λειτουργίας του νεοελληνικού  κράτους,

τα οποία οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Η λεγόμενη <<με-

σαία τάξη>>, η οποία αναδύεται, κυρίως  μετά την μεταπολί-

τευση, επιχειρεί να παρεισφρύσει δυναμικά σε όλους τους

χώρους του κρατικού μηχανισμού και, συγχρόνως, να αντλή-

σει, από την μεριά της, εκείνα τα προνόμια, τα οποία απορρέ-

ουν από συγκεκριμένους θεσμικούς ρόλους. Συγχρόνως, ο

ιδιωτικός τομέας (έμποροι, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγ-

γελματίες) διεκδικούν το δικό τους μερίδιο της οικονομικής

ανάπτυξης, μέσα από μία στρεβλή και άναρχη διαχείριση των

πλεονεκτημάτων της ελεύθερης αγοράς.

Από την πλευρά τους οι κυβερνητικές επιλογές των κομ-

μάτων εξουσίας, συνεπικουρούντος και του κομματικού συν-

δικαλισμού, χαρακτηρίζονται από μία προσπάθεια

χειραγώγησης του ελληνικού λαού και της κοινής γνώμης,

προκειμένου ο καθένας από την πλευρά του να καρπωθεί τα

ωφέλη και τα προνόμια μιας, κατά τα άλλα, πελατειακής δια-

χείρισης των πραγμάτων. Το όραμα της οικονομικής ανά-

πτυξης μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής ευφορίας,

βρίσκει την κορύφωσή του κατά τις τελευταίες τρεις τουλά-

χιστον δεκαετίες. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιδίδε-

ται, αδιακρίτως, σε ένα όργιο παrοχής δανείων και η

ελληνική κοινωνία επιδίδεται, επίσης αδιακρίτως, στην υπερ-

κατανάλωση των προσφερόμενων προϊόντων της βιομηχα-

νίας της κουλτούρας. Διαμορφώνονται, έτσι, οι συνθήκες

ενός ψευδόκοσμου μιας πλαστής οικονομικής ευμάρειας, η

οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατό-

τητες μιας χώρας, κατά το μάλλον,  γεωργοκτηνοτροφικής

και μιας οικονομίας παρασιτικής. 

Το σοκ της οικονομικής κρίσης έφερε τα πάνω κάτω. Η πα-

ρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η λιτότητα, η

περικοπή των μισθών και των συντάξεων, το κλείσιμο των επι-

χειρήσεων, η αύξηση της ανεργίας, όλα αυτά τα αποτελέ-

σματα μαζί, έδωσαν την χαριστική βολή στην ελληνική

κοινωνία. Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές

της 25ης Ιανουαρίου 2015 βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκ-

μωνος. Από την μία πλευρά βρίσκεται κάτω από την πίεση των

θεσμών και των εταίρων, οι οποίοι ζητούν επίμονα μεταρρυθ-

μίσεις, και από την άλλη μιας απεγνωσμένης προσπάθειας για

την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα και με

τις προεκλογικές της δεσμεύσεις προς τον ελληνικό λαό.

Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία αλλά

και με δυσπιστία την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και ο

φόβος για ένα ατύχημα (χρεοκοπία)  είναι ορατός. Αυτή τη

στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ουδείς γνωρίζει ποιό

θα είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ένα είναι γε-

γονός: Αν η κυβέρνηση επιθυμεί να παραμείνει η Ελλάδα μέσα

στο Ευρώ και μέσα στην Ευρώπη- που είναι και η μόνη επιθυ-

μητή λύση- θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο τους τόνους της αν-

τιπαράθεσης με τους θεσμούς και τους εταίρους, προκειμένου

να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ατυχήματος. Όταν η πραγμα-

τικότητα δεν προσαρμόζεται στις επιθυμίες και επιδιώξεις

μιας κυβέρνησης, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να προσαρ-

μοστεί προς την πραγματικότητα.

Μετά τιμής

Δημήτρης Τσαρδάκης διδάκτωρ φιλ. του πανεπιστημίου

της Φραγκφούρτης και Ομ. καθηγητής του πανεπιστημίου

Πατρών 

E-mail:dimitsar@otenet.gr   site: www.tsardakis.blogspot.gr 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλέφωνα:2132020150-151

Fax: 2132020159

Βούλα, 2 Ιουνίου 2015

Δελτίο Τύπου
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη διεξαγωγή των τε-
λευταίων δημοτικών εκλογών, αλλά και την έκδοση της τελική
δικαστικής απόφασης για το εκλογικό αποτέλεσμα, φαίνεται
ότι κάποιοι συμπολίτες μας εξακολουθούν να αρνούνται να
αποδεχτούν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ανάμεσα τους είναι και
η εκδότρια της τοπικής εφημερίδας «Εβδόμη», κα. Άννα Βε-
νετσάνου, η οποία με το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας
της, (αρ. φύλλου 885, 23 Μαΐου 2015) δείχνει ότι εγκαταλεί-
πει κάθε προσπάθεια, έστω για τα προσχήματα, να λειτουργεί
με οδηγό τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Με μεγάλη απο-
γοήτευση διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο φύλλο, και σε
ότι αφορά το Δήμο μας, τα «ρεπορτάζ» της εφημερίδας είναι
πρόχειρα, δεν είναι διασταυρωμένα και δεν έχει ζητηθεί η
άποψη της Δημοτικής Αρχής για κανένα από τα θέματα που
καταπιάνουν. ‘Όταν όλα αυτά γίνονται από έμπειρους και ικα-
νούς δημοσιογράφους, μπορούμε πλέον να μιλάμε μόνο για
κακοήθεια. 
Συγκεκριμένα λοιπόν, και ενώ δεν συνηθίζουμε να απαντάμε
σε δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας έχει μεγάλο τίτλο στην
πρώτη σελίδα, «Ομπρέλες παντού! Το Μεγάλο Καβούρι σε
…αποσύνθεση» και συνεχίζει στη σελίδα 13 με εκτενές ρε-
πορτάζ στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«τα φυτά έχουν ξεραθεί και το χόρτο πολύ και ψηλό, αλλά
καμία φωνή δεν ακούω στα δημοτικά συμβούλια, ενώ ακόμη
αντηχούν στ’ αυτιά μου πολλοί λαλίστατοι δημοτικοί σύμβου-
λοι (τότε και τώρα) να φωνάζουν για τα φυτά που ξεράθηκαν
και... και...»

- Το συγκεκριμένο πάρκο, όταν ανέλαβε το Σεπτέμβριο του

2014 η σημερινή Δημοτική Αρχή, παρουσίαζε εικόνα από-
λυτης εγκατάλειψης. Η σημερινή διοίκηση, με γιγαντιαία
επιχείρηση καθαρισμού, καλλωπισμού και συντήρησης το
επανέφερε και έκτοτε, με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει ο
Δήμος το συντηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. Είχαν δοθεί
μάλιστα στη δημοσιότητα σχετικές φωτογραφίες.

«Στο μικρό Καβούρι, έναντι από το ξενοδοχείο Divani γέμισε
ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ακριβώς δίπλα στην ελεύθερη πα-
ραλία, που φυτεύτηκε από αρμυρίκια αρκετά μεγάλα και είχαν
δυναμώσει, κάποιος παρανοϊκός ή έχων σκοτεινά σχέδια στο
μυαλό του, πήγε και έκοψε με τσεκούρι όλα τα δέντρα και τα
ξάπλωσε στην άμμο (…) έχουν κοπεί αρκετό καιρό και δεν
έχουν δει καμία κίνηση από τη Δημοτική Αρχή!»

- Οι ομπρέλες που έχουν τοποθετηθεί απέναντι από το Ξε-
νοδοχείο Divani είναι συνολικά 81, 45 περίπου λιγότερες
απ’ ότι επέτρεπε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τα δε αρ-
μυρίκια πράγματι κόπηκαν, μαζί με κάποια ακόμα στη Βούλα,
και η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυ-
νομία και το δασαρχείο προσπαθεί να εντοπίσει τους δρά-
στες. Έχει μάλιστα κατατεθεί και μία μήνυση κατά
αγνώστου για την παράνομη κοπή των δέντρων.

«Η καντίνα που εμποδίζει την αρχαιολογική εργασία, δεν έχει
ακόμη κατεδαφιστεί. Τουναντίον μπροστά ακριβώς από το ση-
μείο που έχει σταματήσει η αρχαιολογική σκαπάνη, τοποθε-
τήθηκαν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Γέμισε όλη η παραλία
κατά μήκος του Καβουρίου ξαπλώστρες!»

- Οι ομπρέλες μπροστά από τη καντίνα Β βρίσκονται εκεί
περίπου 20 χρόνια. Προφανώς η κα εκδότρια δεν τις είχε
δει ούτε αυτές. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου υπεγράφει από τον
Δήμαρχο το πρωτόκολλο κατεδάφισης της συγκεκριμένης
καντίνας μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Η απόφαση αυτή ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη σημε-
ρινή Δημοτική Αρχή αφού η συγκεκριμένη καντίνα
λειτουργεί στον χώρο ανενόχλητη επί περίπου τριάντα χρό-
νια.

Παράλληλα, η εφημερίδα συνεχίζει την προκλητική της στάση
απέναντι στη σημερινή διοίκηση του Δήμου αφού δημοσιεύει
στη σελίδα 3 (!!!) (σελίδα όπου δημοσιεύονται πολύ σοβαρά
θέματα) δελτίο τύπου αντιπολιτευόμενης παράταξης, (χωρίς
να αναφέρει ότι είναι δελτίο τύπου υιοθετώντας έτσι η ίδια η
εφημερίδα το περιεχόμενο), που αφορά δύο ξύλινες βάρκες
που είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο της έκθεσης λουλουδιών

στη Βάρκιζα. Το θέμα του ρεπορτάζ ήταν ότι οι βάρκες αυτές
δεν ήταν αισθητικά αρεστές στο συντάκτη του κειμένου που
είχε προτείνει κάποια άλλη βάρκα που εκείνος θεωρούσε κα-
λύτερη. Η «έγκριτη» εφημερίδα «Εβδόμη» θεώρησε ότι αυτή
η κριτική ήταν τόσο σοβαρή και κρίσιμη για το Δήμο μας που
της άξιζε να φιλοξενηθεί στη σελίδα 3. Η βάρκες αυτές επι-
λέχτηκαν από τους διοργανωτές της έκθεσης, να είναι στην
είσοδο και να τοποθετηθούν σ’ αυτές γλάστρες με λουλούδια
από την έκθεση. Ο φωτογράφος που έβγαλε όμως τις φωτο-
γραφίες που δημοσιεύονται, περίμενε μέχρι την τελευταία
μέρα της έκθεσης, να απομακρυνθούν οι γλάστρες που είχαν
τοποθετηθεί στις βάρκες, να τις φωτογραφήσει έτσι και να τις
δώσει στη δημοσιότητα δημιουργώντας έτσι ψεύτικες εντυ-
πώσεις.
Τέλος, στο ίδιο φύλλο και στη σελίδα 11, η εφημερίδα δημο-
σιεύει για δεύτερη φορά άρθρο της κας Βούλας Λαμπροπού-
λου, υποψηφίας δημοτικής συμβούλου με τον πρώην
Δήμαρχο, που σχολιάζει αρνητικά και κακοπροαίρετα τις ερ-
γασίες που γίνονται σήμερα στην πλατεία της Βούλας. Αφού
πολλοί ισχυρισμοί της ιδίας στο πρώτο της άρθρο διαψεύστη-
καν, επανέρχεται με περισσότερη χολή, αλλά λιγότερα επι-
χειρήματα, για το ίδιο θέμα, με νέο άρθρο στην ίδια
εφημερίδα. Αναρωτιόμαστε, εκτός από συνυποψήφια του γαμ-
πρού της εκδότριας της «Εβδόμης» στο ψηφοδέλτιο του κ.
Πανά, ποιο προσόν διαθέτει η κα Λαμπροπούλου που την κα-
θιστά τόσο σημαντική (!!!) ώστε να δημοσιεύεται 2 φορές από
την ίδια εφημερίδα άρθρο της για το ίδιο θέμα. Μήπως η εκ-
δότρια υιοθετεί τη ρήση ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της
μαθήσεως;
Και φυσικά η συστηματική μη προβολή των θέσεων, ενεργειών
και έργων της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένα ακόμα τρανό
παράδειγμα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας του εν λόγω
εντύπου και ίσως κάποιων ακόμα.  Κλείνοντας, θέλουμε να το-
νίσουμε ότι η Δημοτικά Αρχή δέχεται με χαρά την οποιαδή-
ποτε καλοπροαίρετη κριτική, με στόχο τη βελτίωση της
καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Δεν μπορεί όμως, με
σταυρωμένα τα χέρια, να δέχεται λιβελογραφήματα όπως
αυτά στο τελευταίο φύλλο της «Εβδόμης», ή να ανέχεται κα-
τευθυνόμενα δημοσιεύματα που δεν έχουν στόχο την ενημέ-
ρωση των συμπολιτών μας, αλλά την κακοπροαίρετη
δυσφήμηση της Δημοτικής Αρχής.

Από το γραφείο τύπου

Καταθέτουμε στην κρίση των αναγνωστών
το παρακάτω κείμενο που απέστειλε ο Δήμος 3Β προς την ΕΒΔΟΜΗ!

Την απάντηση  “έδωσε” ο τηλεοπτικός σταθμός SKAI (2/6/15, ωρα 22.00 Eco news, https://www.youtube.com/watch?v=gWnxNrW7I_4
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Η Πελασγικότης των Ελλήνων και η

Ελληνικότης των Πελασγών

«Ζεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, Δωδώ-
νης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφί δέ Σελλοί σοί
ναίουσ᾽ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι».

(Ομήρου, Ιλιάς Π 233-235)

Ο γερο-παππούς μας ο Ομηρος βάζει τον Ελληνα ήρωα

Αχιλλέα να προσεύχεται στο Δωδωναίο Πελασγικό Δία.

«Τούς δέ Πελασγούς, ὅτι μέν ἀρχαῖόν τι φῦλον κατά τήν
Ἑλλάδα πᾶσαν ἐπιπολάσαν καί μάλιστα παρά τοῖς
Αἰολεῦσι τοῖς κατά Θετταλίαν, ὁμολογοῦσιν ἅπαντες
σχεδόν τι.

(Στράβωνος, Γεωγραφικά 5, 2)

Ο Μέγας Γεωγράφος  Στράβων, ο  οποίος  ξε-στραβώνει

όποιους τον μελετήσουν αναφέρει πως οι Πελασγοί ήταν

αρχαίο φύλο που επικράτησε, κυριάρχησε σε όλη την ελ-

ληνική τότε επικράτεια και κυρίως στα αιολικά φύλα της

Θεσσαλίας, καθώς απαξάπαντες το ομολογούν.

«τῆς νῦν Ἑλλάδος, πρότερον δέ Πελασγίης καλεομέ-
νης»

(Ηρόδοτος ΙΙ, 56)

Ο πατέρας της Ιστορίας, Ηρόδοτος, αναφέρει πως η

Ελλάς παλαιότερα (πόσο δεν το γνωρίζουμε, αλλά ασφα-

λώς εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν) ΠΕΛΑΣΓΙΑ ονο-

μαζόταν.

«Ἦν γάρ δή καί τό τῶν Πελασγῶν γένος ἑλληνικόν
ἐκ Πελοποννήσου τό ἀρχαῖον, ἐχρήσατο δέ τύχαις
δυσπότµοις εἰς πολλά µέν καί ἄλλα, µάλιστα δ᾽εἰς
τήν πολύπλανόν τε καί οὐδενός τόπου βέβαιον
οἴκησιν, πρῶτον µέν γάρ περί τό καλούµενον νῦν
Ἀχαϊκόν Ἄργος ὤκησαν αὐτόχθονες ὄντες, ὡς οἱ
πολλοί περί αὐτῶν λέγουσι».

(Διονύσιος Αλικαρνασσέας, Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Α,

17)

Ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας, Έλληνας ιστοριογράφος

και ρητοροδιδάσκαλος της εποχής του Αυγούστου άγνω-

στος στο ελληνικό κοινό, θα καταλάβετε όμως τους λό-

γους, γιατί έγραψε εκτός από τα πολλά του έργα, που

χάθηκαν!!! τη “Ρωμαϊκή Αρχαιολογία” το σπουδαιότερο

σύγγραμμά του αποτελούμενο από 20 βιβλία από τα

οποία σώθηκαν!!! μόνο τα 11. Η αφήγησή του αρχίζει από

τους μυθικούς χρόνους και καταλήγει στο 264 π.Χ. αρχή

του Α’ Καρχηδονιακού πολέμου και σημείο αφετηρίας για

την ιστορία του μεγάλου ιστορικού Πολυβίου.

Ο Διονύσιος “πασχίζει” να αποδείξει πως οι Ρωμαίοι είναι

Ελληνες από την Αρκαδία που οδηγήθηκαν στιην Ιταλία

από το γιο του Λυκάονος, Οινωτρό, που είχε πατέρα τον

Πελασγό.

Επειδή συγγράφει την ιστορία του με καθαρά Ελληνικό

πνεύμα και χωρίς αμεροληψία ως “εθνικιστής” δεν γίνεται

αποδεκτός από το πανεπιστημιακό κατεστημένο που δεν

μπορεί να χωνέψει τις δύσπεπτες αλήθειες του πώς ο Πε-

λασγός ήταν Έλλην αυτόχθων.

«τοῦ γεγενοῦς γάρ εἰμ᾽ἐγώ Παλαίχθονος ἶνις Πε-
λασγός, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης ἐµοῦ δ᾽ἄνακτος

εὐλόγως ἐπώνυµον γένος Πελασγῶν τήνδε καρ-
ποῦται χθόνα».

(Αισχύλος, Ικέτιδες 250-253)

Ο Αισχύλος ο τραγικός ποιητής διεκτραγωδεί «γιατί είμαι
του αυτόχθονα εγώ παλαίχθονος φυάδα, ο Πελασγός αρ-
χηγός αυτής εδώ της γης και όσο εγώ είμαι βασιλιάς,
είναι λογικό και δίκαιο να διαχειρίζεται αυτή τη χώρα το
φημισμένο / ξακουστό γένος των Πελασγών».
Και “γεωγραφίζει” προσδιορίζοντας τα όρια της γης του,

την Ελλάδα στίχ. ως 273.

Αμα διαβάσουμε και παρακάτω τους στίχους, τί δίδασκε-

κήρυττε από το θέατρο ο ιερός Μύστης Αισχύλος απο-

ρούμε πως «οι περισπούδαστοι» διδάχοι μάς δίδασκαν το

παραμύθι πως οι Δαναοί ήρθαν από την Αίγυπτο!!!

«Μόνοι

(Δημοσθένης, περί παραπρεσβείας, 261)

Σήμερα ανοίγουμε ένα μεγάλο φάκελο κεφαλαιώδους

σημασίας για την ιστορία μας, που αφορά στην προσπά-

θειά μας να εξ-ιχνιάσουμε και να προσ-πελάσουμε το

“άλυτο” θέμα της φυλετικής μας καταγωγής, της ιστορι-

κοπολιτισμικής μας ταυτότητας και της εθνικοπολιτικής

μας συνείδησης.

Αν ξέρουμε από πού ερχόμαστε, θα ξέρουμε πού είμαστε

και πού θέλουμε να πάμε.

Θα αντιληφθείτε ότι ερχόμαστε από μακριά και μπορούμε

να πάμε ακόμα μακρύτερα...

Αλλά η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν  ἄρχεσθαι”

ΔΗΛΩΣΗ 

ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

Απόπειρα κατασταλτικής λογοκρισίας και επ’ απειλή

προληπτικής, αναδύεται από το “Δελτίο Τύπου” του

Δημάρχου των 3Β.

Ο Δήμαρχος και κάθε Δήμαρχος ή αρχή, πρέπει να

κατανοήσουν ότι εκείνος που πρωτίστως κρίνεται

είναι η εξουσία! Αυτοί που ασκούν εξουσία.

Αποψη για τα πεπραγμένα ή τις παραλείψεις της,

έχει ο καθένας και μπορεί να την εκφράζει “ελεύ-

θερα δια του Τύπου” και στα καφενεία.

Αν κάποιος θίγεται ή διαφωνεί έχει δικαίωμα και

αυτός να καταχωρήσει αναλόγως τις απόψεις του

δια του Τύπου. Αν κάποιος είναι δικομανής και θέλει

να τρομοκρατήσει και να φιμώσει, με τις απειλές του

τον Τύπο, μπορεί να το κάνει...

Κάπου λέει ο Μακαιβέλλι ότι μπορεί κάποιος να κα-

ταλάβει την εξουσία εξοντώνοντας τους συμπολίτες

του ή προδίδοντας τους φίλους του. «Μ’ αυτά τα
μέσα μπορείς  ν’ αποκτήσεις μιαν εξουσία· αλλά όχι
όμως και τη δόξα».
Υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι, που είτε από

υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό τους, είτε από

επιδεικτικότητα, αντί να προσπαθούν ν’ αποκτούν

νέους φίλους, από αγνωμοσύνη και μικροψυχία, με-

τατρέπουν τους παλιούς τους φίλους σε εχθρούς

και κάνουν “φίλους” τους κόλακες.

Ετσι, δεν απαξιώνονται μόνο απ’ τη δόξα, αλλά κά-

ποια στιγμή χάνουν και την εξουσία.

Με την απόφασή της η Εκτελεστική

Επιτροπή  του Ειδικού Διαβαθμιστι-

κού Συνδέσμου Νομού Αττικής

(ΕΔΣΝΑ) στις 2.6.15, έκανε πράξη τη

νέα πολιτική στη διαχείριση των

απορριμμάτων. Κι αυτό γιατί αποφά-

σισε, στο μεταβατικό διάστημα της

διαδικασίας απομάκρυνσης του Απο-

τεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων

Υγειονομικών Μονάδων του Συνδέ-

σμου, να προχωρήσει στην εκμί-

σθωση του Αποτεφρωτήρα άμεσα,

με την πιο ανοικτή μορφή εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος, την πλειοδοτική

δημοπρασία,  πετυχαίνοντας:

Α)  να κερδίσουν οι πολίτες τουλά-

χιστον 15 εκατομμύρια ευρώ (δη-

λαδή: τα 11.5 εκατομμύρια που λόγω

της υφιστάμενης σύμβασης «μπήκε

μέσα» ο Σύνδεσμος καλύπτοντας τη

διαφορά  στον ανάδοχο συν τα περί-

που 4 εκατομμύρια που θα εισπρά-

ξει ο Σύνδεσμος από το νέο

ανάδοχο τα επόμενα τρία χρόνια).

Β) να απαλλαγεί ο Σύνδεσμος από

το βραχνά των ανείσπρακτων οφει-

λών των νοσοκομείων, οι οποίες

ανέρχονται σήμερα σε περίπου 11

εκατομμύρια ευρώ.

Γ) να μειωθεί κατά περίπου 5%  το

κόστος που πληρώνουν οι Υγειονο-

μικές Μονάδες, το οποίο σήμερα

ανέρχεται σε 1.7 ευρώ ανά κιλό.

Με τη σημερινή απόφαση σημείωσε

η πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ Ρένα Δού-

ρου, «προωθείται, με διαφανείς και
ανοικτές διαδικασίες, στο νομοθε-
τικό πλαίσιο του ΠΔ 270/1970 και του
νόμου 3463/06,  η πλειοδοτική δημο-
πρασία, για την τριετή εκμίσθωση
του Αποτεφρωτήρα».  

Παράλληλα η Εκτελεστική Επιτροπή

επανέλαβε ότι το αποτυχημένο σε

όλα τα επίπεδα, μοντέλο της Φυλής,

θα πάψει να λειτουργεί στο πλαίσιο

αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Ακρι-

βώς σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Ε. έχει

αποφασίσει τη σύσταση Επιτροπής

Απομάκρυνσης του Αποτεφρωτήρα,

η οποία και θα διερευνήσει τους

όρους μεταφοράς του. 

«Όμως το γεγονός ότι βρισκόμαστε
σε μεταβατική περίοδο, δεν μπορεί
να χρησιμεύει ως άλλοθι για αδρά-
νεια», τόνισε η Περιφερειάρχης,

υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τε-

θούν όροι και κανόνες στη συνέργεια

με ιδιωτικά συμφέροντα έτσι ώστε

«να μην απομειωθεί ο δημόσιος χα-
ρακτήρας της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων. 
Εν’ όψει της διαδικασίας μεταφοράς
του Αποτεφρωτήρα, οφείλουμε να
υπερψηφίσουμε την εκμίσθωση και
να δίνουμε το παρών στον πολυμέ-
τωπο αγώνα», κατέληξε, παρατη-

ρώντας ότι πρόκειται για «ιστορική
απόφαση, η οποία ενισχύει το ρόλο
του ΕΔΣΝΑ». 

Εκμίσθωση αποτεφρωτήρα για επικίνδυνα

απόβλητα από τον ΕΣΔΝΑ
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(*)Μετά την παρέλευση της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη-
φιακής υπογραφής και να εγγρα-
φούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολου-

θώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετο-

χής ανέρχεται στο 2% επί του προ-
ϋπολογισμού της δαπάνης προ
Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 2.140,00 € 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr 
Πληροφορίες για τα τεύχη του δια-
γωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-

15.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης
Δημήτριος, 2132019955 Ασημακό-
πουλος Άγγελος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΣΠΚΩΗΔ-23Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 24960
Χαλάνδρι 02 / 06 /2015
Αριθ. Πρωτ: 15496

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥ-
ΤΕΧΝΕΙΟΥ» Α.Μ. 8/2015, με προ-
ϋπολογισμό 150.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογι-
σμό 121.951,22€ (συμπεριλαμβά-
νονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα-
λάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-
γωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής

Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φ.
Λίτσα, μέχρι την Πέμπτη 18/06/2015.
Η παραλαβή των τευχών δημοπρά-
τησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023989 & 980, FAX επικοινωνίας
213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι
για επικοινωνία κος Π. Ζωγράφος
και κα Μ. Γιαννακοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
23 / 06 /2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Hμεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμο-
νωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε-
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ που
καλύπτουν την κατηγορία και τάξη
του έργου, Α2 τάξη και άνω για

έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β) Aλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι, κατά την τελευ-
ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 2.439.02 €. και
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες
και αρχίζει από την ημέρα υπογρα-
φής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 10-12
Ταχ.Κωδ. : 19009 ΡΑΦΗΝΑ
Τηλέφωνο     : 22943-21042
Fax                : 22940-23481
Email : sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορίες: Στέργιος Φάτσης
Ραφήνα         2/6/2015
Αριθμ.Πρωτ.: 6000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη   

«Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση
του Λυκείου Δ.Ε. Πικερμίου»

Ο Δήμαρχος Ραφήνας- Πικερμίου
διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδο-
τικής, φανερής, προφορικής δημο-
πρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη
στέγαση των υπηρεσιών του Λυ-
κείου Δ.Ε. Πικερμίου του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που
είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινή-

των, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, να υποβάλλουν στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου
Ραφήνας- Πικερμίου, έγγραφη πρό-
ταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Προθεσμία Υποβολής προτάσεων:
από 22/06/2015- έως και
26/06/2015, ώρα 15:00. Ο διαγωνι-
σμός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις
(στάδια) και σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του Ν.3463/2006 και του
Π.Δ. 270/81. 
Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα
(_9_) χρόνια, με δυνατότητα παρά-
τασης για τρία (3) επιπλέον χρόνια,
μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Τα προσφερόμενα ακί-
νητα πρέπει να προορίζονται ή να
είναι κατάλληλα διασκευασμένα
για την χρήση Σχολικής Μονάδας-
Λυκείου, να είναι κατασκευαστικά
έτοιμα για άμεση εγκατάσταση των
υπηρεσιών
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν
οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και συγκεκρι-
μένα από τον κ. Φάτση Στέργιο στα
Tηλ.: 2294321042 & Φαξ. 22940-
23481.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
• Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι
δεσμευτική για το Δήμο, ο οποίος
ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι
στους συμμετέχοντες. 
• Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τρο-
ποποιήσει μέρος ή το σύνολο της
παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το
κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δι-
καίωμα να ματαιώσει την όλη διαδι-
κασία εφόσον κρίνει ότι δεν είναι
προς το συμφέρον της ή δεν εξυ-
πηρετεί τις  ανάγκες του. 
• Από την παρούσα Πρόσκληση Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπο-
ρούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις
αποζημίωσης, εκ μέρους των συμ-
μετεχόντων. 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Πιστικίδης Βασίλειος

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 487,80 .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α  74/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 22313/27-5-2015 (ΑΔΑ :
ΩΗΜΝΩΨΖ-ΛΑΦ) σχετική Διακή-
ρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα
15-06-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προ-
σφορών 10:30, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη

συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5€ από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά από Δευτέρα 8-6-2015 μέχρι
την Παρασκευή   12-6-2015 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 1.138.21 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α  72/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 22314/27-5-2015 ΑΔΑ
(7ΑΨΣΩΨΖ-ΘΙΦ) σχετική Διακή-
ρυξη.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, στη Βούλα, την Παρα-
σκευή 12-6-2015 και ώρα έναρξης
10:00 και λήξης παράδοσης των
προσφορών 10:30, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο τόπο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η

παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά από Δευτέρα 8/6/2015 μέχρι
την Πέμπτη  11/6/2015 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 34144212-7 107.000,00 24.650,00€ 131.650,00€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ 131.650,00€ 
(Μετά στρογγυλοποίησης)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KATAΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τρίτη 2-6-2015 Παρασκευή 5-6-2015 Τρίτη 30-6-2015
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059

e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  2-6-2015
Aρ. Πρωτ.:   23088

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ», που αφορά την
προμήθεια υδροφόρας όπως ανα-
λυτικά αναφέρεται στην τεχνική
μελέτη 15/2015 και με κριτήριο κα-
τακύρωσης  τη συμφερότερη από
τεχνοοικονομικής άποψης προ-
σφορά.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κα-
νονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημό-
σιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),
του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική
Μελέτη με α/α  15/2015 και την με

αρ. Πρωτ. 21371/22-5-2015 
(ΑΔΑ : ΩΒΑΝΩΨΖ-ΝΥΔ) σχετική
Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 30-6-2015 και
ώρα λήξης αποστολής των προ-
σφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος, ύστερα από κανονική προ-
θεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από
την ημερομηνία δημοσίευσης περί-
ληψης της διακήρυξης αυτής 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.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ 6 5660,00 33.960,00

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(για ύψος πτώσης 1,50μ) 498,00 42,00 20.916,00
(σε m2)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――      
3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ 3 678,00 2.034,00

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr

HYPERLINK 
"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  4-6-2015
Aρ. Πρωτ.:   23679

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο

Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙ-
ΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» με σφραγισμένες
προσφορές και  συμπλήρωση του
αριθμημένου και σφραγισμένου τι-
μολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  της με
α/α 72/2015  μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογι-
σμού 70.000,00 €  (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Ξύλινη περίφραξη μέτρο 220 64,00 € 14.080,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 Μεταλλική περίφραξη μέτρο 126 77,00 € 9.702,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3 Πλαστικά καπάκια για ορθοστάτες τεμ. 100 6,00  € 600,00

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
HYPERLINK

"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  4-6-2015
Aρ. Πρωτ.:   23678

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩ-
ΡΟΥΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩ-
ΡΟΥΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» με
σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή της με α/α 74/2015 μελέ-
της της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, προϋπολογισμού
30.000,00€  (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα: 

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι

ΖΗΤΑΕΙ,  εργασία κυρία από Μολδαβία, 50 ετών, νόμιμη

με άδεια παραμονής και συστάσεις. Αναλαμβάνει καθα-

ρισμό οικιών, γραφείων και φύλαξη παιδιών καθώς και

ηλικιωμένων ατόμων. Μίσθωση με την ώρα. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. 

Παρέχονται συστάσεις. Τηλ. 6945 084432

Ενοικιάζεται
διόροφη κατοικία (ισόγειο

και πρώτος όροφος με

ανεξάρτητη είσοδο), με

ένα στρέμμα οικόπεδο με

διάφορα δέντρα και με δύο

διαφορετικές εισόδους

στην Οδού Σύρου 22 στο

Κίτσι Κορωπίου. Διαθέτει

φως, ηλιακό, aircondition,

καλοριφές, τζάκι. Κατά

προτίμηση γιατροί. Μόνο

σοβαρές προτάσεις. Τηλ.

6932 218255, κ. Πανα-

γιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 10-12
Ταχ.Κωδ. : 19009 ΡΑΦΗΝΑ
Τηλέφωνο     : 22943-21042
Fax                : 22940-23481
Email : sfatsis@0164.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορίες: Στέργιος Φάτσης
Ραφήνα         2/6/2015
Αριθμ.Πρωτ.: 5999

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

για την εκτέλεση της δαπάνης
«Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση
κοινωνικού παντοπωλείου - φαρ-
μακείου- ιατρείου». 
Ο Δήμαρχος Ραφήνας- Πικερμίου
διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδο-
τικής, φανερής, προφορικής δημο-
πρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη
στέγαση των υπηρεσιών του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου – Φαρμα-
κείου – Ιατρείου  της Δ.Ε. Ραφήνας
του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που
είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινή-
των, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, να υποβάλλουν στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου
Ραφήνας- Πικερμίου, έγγραφη πρό-

ταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Προθεσμία Υποβολής προτάσεων:
από 15/06/2015 έως και 19/06/2019,
ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα διε-
ξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και
σε εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 270/81.
Όροι δημοπρασίας: 
1) Περιγραφή χαρακτηριστικά και
θέση ακινήτου (μισθίου). Το προ-
σφερόμενο ακίνητο πρέπει:
• Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο
της πόλης της Ραφήνας  και μέσα
στον Πολεοδομικό ιστό της Δ.Ε.
Ραφήνας
• Να έχει εύκολη πρόσβαση  μέσω
δημοτικής οδού, δημοτικού πεζό-
δρομου ή άλλου κοινοχρήστου
χώρου.
• Να είναι ισόγειο και να έχει συνο-
λικό εμβαδό, τουλάχιστον
150,00μ2.
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημο-
πρασίας. Οι δημοπρασία θα διεξαχ-
θεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:
Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέρον-
τος – αξιολόγηση προσφερομένων
ακινήτων.
Β΄ Στάδιο. Διενέργεια μειοδοτικού
διαγωνισμού – ανακήρυξη μει-
οδότη.
3) Χρονική Διάρκεια μίσθωσης –

έναρξη μισθωτικής περιόδου. Η μί-
σθωση θα διαρκέσει εννέα(_9_)
χρόνια, με δυνατότητα παράτασης
για τρία (3) επιπλέον χρόνια, μετά
από απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν
οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και συγκεκρι-
μένα από τον κ. Φάτση Στέργιο στα
Tηλ.: 2294321042 & Φαξ.22940-
23481
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

• Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι
δεσμευτική για το Δήμο, ο οποίος
ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι
στους συμμετέχοντες. 
• Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τρο-
ποποιήσει μέρος ή το σύνολο της
παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το
κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δι-
καίωμα να ματαιώσει την όλη διαδι-
κασία εφόσον κρίνει ότι δεν είναι
προς το συμφέρον της ή δεν εξυ-
πηρετεί τις  ανάγκες του. 
• Από την παρούσα Πρόσκληση Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν μπο-
ρούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις
αποζημίωσης, εκ μέρους των συμ-
μετεχόντων. 
Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Πιστικίδης Βασίλειος

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  4/6/2015
Αρ. Πρωτ. 15921

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΙΔΗ ΑΡ-
ΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ, ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑ-
ΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ-
ΣΚΗΝΩΣΗ»)
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-
μηλότερη τιμή  επί των τιμών του τι-
μολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙΟΥ(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΙΔΗ ΑΡ-
ΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ, ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗ-
ΝΩΣΗ») συνολικής προϋπολογισθεί-
σης  αξίας  37.824,83 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού, την 11/6/2015
ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00
π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γε-
ωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όρο-
φος-τηλ. 2132023843-4) καθώς και
από την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών
ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπη-
ρεσίας θα αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   26-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  142/2015  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά την ‘Έγκριση
τοποθέτησης μεταλλικών εμπο-
δίων σε σχήμα «Π», έξωθεν του
καταστήματος της "ATTICA
BANK" επί της Λεωφ. Βασιλέως
Κων/νου & Αλαγιάννη.’
Στο Κορωπί στις 26  Μαΐου  του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση των
μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα
«Π» επί του πεζοδρομίου έξωθεν
του καταστήματος της  ATTICA
BANK επί της Λεωφ. Βασιλέως
Κων/νου & Αλαγιάννη όπως αυτή
περιγράφεται  στο τοπογραφικό
διάγραμμα και την τεχνική έκθεση
που  συνοδεύει την παρούσα.

Η  απόφαση λαμβάνεται κατό-
πιν του με αριθμ. πρωτ. 5369/26-
03-15  σχετικού αιτήματος.
• Η απόφαση και τo σχετικό  τοπο-
γραφικό διάγραμμα  βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   26-05-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  143/2015  Απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας που αφορά την ‘Οριοθέ-
τηση μια θέσης στάθμευσης και
Πρόσβασης ΑΜΕΑ στην παραλία
Αγ.  Δημητρίου.’
Στο Κορωπί στις 26  Μαΐου  του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβού-
λιο του     Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριοθέτηση μιας
θέσης στάθμευσης και  πρόσβα-
σης ΑΜΕΑ στην παραλία Αγ.  Δη-
μητρίου, όπως αυτή περιγράφεται
στο συνημμένο τοπογραφικό διά-
γραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου.

Η  απόφαση λαμβάνεται κατό-
πιν του με αριθμ. πρωτ. 32749/12-
2-15 σχετικού  αιτήματος.
• Η απόφαση και τo σχετικό  τοπο-
γραφικό διάγραμμα  βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΑΔΑ: 67ΜΤΩΞΚ_ΕΤΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 28-05-2015
Αρ. πρωτ.: 14944

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσ-
σει ότι την 16η Ιουνίου 2015, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος)
διαγωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
αδρανών υλικών» προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 29.704,50 € συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Aφορά
την προμήθεια αδρανών υλικών συ-
νολικής ποσότητας 2.150 m3.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης  (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. 
Aπαιτείται εγγυητική συμμετοχής
ποσού 483,00 €.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝ-

ΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ-
ΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,
στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο
τύπο και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ:
210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ:   ΨΟΥ2ΩΞΚ_ΖΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 28-05-2015
Αρ. πρωτ.: 14930

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου

διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσ-
σει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτή-
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την ανάθεση της υπηρε-
σίας με τίτλο «Παροχή ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης
αδέσποτων ζώων», συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. 13% & 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 16η Ιου-
νίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00΄π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών). Μετά τη λήξη της κα-
θορισθείσας ώρας λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η
διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 1%

της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ήτοι 475,22
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗ-
ΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση
www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα
αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρ-
μογή Διαύγεια, στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο
τύπο και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής
διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον
Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (τηλ:
2106604617-682 ΦΑΧ: 210-
6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ:   6ΑΡ6ΩΞΚ_ΕΧΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 28-05-2015
Αρ. πρωτ.: 14941

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσ-
σει ότι την 17η Ιουνίου 2015, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
εφαρμογών λογισμικού» προϋπο-
λογιζόμενης δαπάνης 35.928,30 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
23%. Aφορά την προμήθεια
ογδόντα οκτώ (88) εφαρμογών λο-
γισμικού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Aπαιτείται εγ-
γυητική συμμετοχής ποσού 584,20
€ (αν υποβληθεί προσφορά στο σύ-
νολο των εφαρμογών).
Αντίστοιχα αν υποβληθεί για μέρος
(μία ή περισσότερες ομάδες) των
εφαρμογών ισχύει ο παρακάτω πί-
νακας:

―――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α 172,00
Β 185,20
Γ 97,00
Δ 130,00

―――――――――――――――
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝ-
ΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ-
ΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, 
http://Diavgeia.gov.gr (ιστότοπος),

στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ:
210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
Ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κερατέα,   02 /06/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 10876
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟ-
ΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑ-
ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΕ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥ-
ΤΙΚΟΥ
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων της συνιδιοκτήτης έκτα-
σης αξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού στην περιοχή ΒΓΕΘΙ της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλ-
θουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προ-
κειμένου να υποβάλλουν την προ-
βλεπόμενη από της παρ. 1β του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.

93027/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ
877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης
δήλωση ιδιοκτησίας σε ειδικό έν-
τυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολο-
γητικά. 
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της παρού-
σας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655

6939153052



20 ΣΕΛΙΔΑ - 6 IOYNIOY 2015 ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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 Specia-

list 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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Νέα δεδομένα στην αφαίρεση του προστάτη (προστα-

τεκτομή) επι καλοήθους υπερπλασίας  δημιουργεί η

εξέλιξη της τεχνολογίας με την πρωτοποριακή χει-

ρουργική μέθοδο TURis, η οποία συνδυάζει  την κλασ-

σική διουρηθρική με εξάχνωση με πλάσμα!

Η μέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής και προσφέρει θε-

αματικά αποτελέσματα, ενώ ο ασθενής μπορεί την

επομένη να επιστρέψει σπίτι του.

«Η νεα μέθοδος έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση
με τις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες τεχνικές τόσο για
τον ασθενή όσο και για τον γιατρό», αναφέρει ο δια-

πρεπής χειρουργός ουρολόγος Βασίλης Πρωτογέρου

Επικ. Καθηγητής  της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστη-

μίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τους ουρολόγους τα πλεονεκτήματα που

προσφέρει η νεα μέθοδος είναι:

- Πλήρης αφαίρεση (εξάχνωση) του αδενώματος του

προστάτη

- Μικρότερη διάρκεια, περίπου 60 λεπτά.

- Δεν επηρεάζεται η στυτική λειτουργία

Ο ασθενής την επομένη επιστρέφει σπίτι του συνήθως

χωρίς καθετήρα ή με καθετήρα ο οποίος αφαιρείται

μετά από μία ημέρα.

Πέντε ημέρες μετά  επιστρέφει στην δουλειά του και

τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Τριάντα  ημέρες μετά ή και συχνά νωρίτερα  (ο ενεργός

σεξουαλικά άνδρας) μπορεί να έχει σεξουαλικές επα-

φές. Είναι σχεδόν αναίμακτη

«Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την εφαρμογή
της TURis δείχνουν ότι η νέα μέθοδος τείνει να επι-
σκιάσει τις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες τεχνικές  και
να καθιερωθεί ως  η ποιο κατάλληλη τεχνική επιλογής
για την ολική αφαίρεση τόσο για μικρούς όσο και για
μεγάλους προστάτες», προσθέτει ο Επικ Καθηγητής Β.

Πρωτογέρου, που έχει στο ενεργητικό του πολύ με-

γάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων.

Η νεα μέθοδος προσφέρεται για ασθενείς με πιο ειδικά

προβλήματα, οι οποίοι δε μπορούν να αντέξουν τη βα-

ρύτητα μιας ανοικτής επέμβασης. Κυρίως ηλικιωμένοι,

με άλλες σοβαρές παθήσεις, ασθενείς που παίρνουν

αντιπηκτικά, διαβητικοί κλπ.

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι πρόβλημα

που ταλαιπωρεί πολλούς άνδρες καθώς με την πρόοδο

της ηλικίας τα προβλήματα ούρησης γίνονται όλο και

συχνότερα.

Σύμφωνα με τους ουρολόγους τα συμπτώματα που δεί-

χνουν ότι  κάτι δεν πάει καλά με τον προστάτη είναι:

- Δυσκολία στην ούρηση,

- Μειωμένη πίεση στη ροή τον ούρων,

- Μικρότερη «ακτίνα» ροής,

- Επιτακτικότητα δηλαδή να έρχεται η επιθυμία για ού-

ρηση πιο απότομα

- Νυκτουρία  πολλές φορές ούρηση την νύχτα

- Αιματουρία,

- Επώδυνη εκσπερμάτιση,

- Αιμοσπερμία  και περινεϊκό άλγος

Αν έχετε λοιπόν διαπιστώσει ότι εμφανίζετε κάποιο

από τα παραπάνω συμπτώματα καλό είναι να επισκε-

φθείτε τον γιατρό σας.

Ο  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η συχνότερη κακοήθεια

στον άνδρα και υπεύθυνος για τους περισσότερους θα-

νάτους μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο καρκίνος

του προστάτη εμφανίζεται συνήθως στις μεγάλες ηλι-

κίες και είναι ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος στους

άνδρες των δυτικών κοινωνιών, ενώ  αποτελεί τη δεύ-

τερη αιτία θανάτου από νεοπλασματική νόσο.

Για τον γενικό πληθυσμό, ένας άνδρας έχει 17% πιθα-

νότητες να νοσήσει από καρκίνο του προστάτη στην

διάρκεια της ζωής του και 3% πιθανότητες να πεθάνει

από αυτόν. 

Στην Ευρώπη o καρκίνος του προστάτη υπολογίζεται

σε περισσότερα από 400.000 περιστατικά το έτος και

είναι υπεύθυνος για περισσότερους από 90.000 θανά-

τους. Συνολικά σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει ένας

στους εκατό ασθενείς, από καρκίνο του προστάτη.

Στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της Eλληνικής

Αντικαρκινικής Eταιρείας αντιστοιχεί στο 13% του συ-

νόλου των καρκίνων.

Τα τελευταία 20 χρόνια η συχνότητα του κλινικού καρ-

κίνου έχει αυξηθεί πολύ λόγο των ευαίσθητων μεθό-

δων διάγνωσης σε συνδυασμό με την αυξημένη

ευαισθητοποίηση των ανδρών για προληπτικό έλεγχο.
www.uroandrology.gr.

Cosmos Επικοινωνια 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Νέα μέθοδος αφαίρεσης προστάτη

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy Πλαίσιο πάλης για την

υγεία στην Παιανία

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μάη  στην  Παιανία

με μεγάλη συμμετοχή Σωματείων, φορέων της Ανατολικής

Αττικής, η σύσκεψη που προγραμμάτισε το Εργατοϋπαλλη-

λικό Κέντρο Λαυρίου, για τα οξυμένα προβλήματα της

Υγείας,

Στη σύσκεψη  διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο πάλης για την

υγεία με το οποίο θα δουλέψουν το επόμενο διάστημα στην

προσπάθεια συσπείρωσης των εργαζομένων και των λαϊκών

στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής διεκδικώντας:

· Να ενισχυθούν με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και εξο-

πλισμό και πλήρη,  οι υπάρχουσες δημόσιες μονάδες υγείας

και προνοιακές δομές. Να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί και

οι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Να πληρωθούν όλα τα δεδου-

λευμένα και να δοθούν τα χρωστούμενα ρεπό στους εργα-

ζόμενους.

· Να δημιουργηθούν δημόσια Κέντρα Υγείας, εξοπλισμένα

και στελεχωμένα με μόνιμο προσωπικό, που να καλύπτουν

πλήρως τις λαϊκές ανάγκες τόσο για παροχή πρώτων βοη-

θειών όσο και για το σύνολο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας.

· Να δημιουργηθεί δημόσιο νοσοκομείο στην Ανατολική Ατ-

τική, πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο, για την κάλυψη

των αναγκών των εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής.

· Να ενισχυθούν με ασθενοφόρα και μόνιμο προσωπικό οι

σταθμοί του ΕΚΑΒ για να καλύπτονται οι ανάγκες σε 24ωρη

βάση.

Λαϊκή Επιτροπή Παλλήνης <laepalinis@gmail.com>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                    

«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ



22 ΣΕΛΙΔΑ - 6 IOYNIOY 2015 ΕΒΔΟΜΗ

Αλλο ένα “Ανοιξιάτικο Κύπελλο” ολοκλήρωσε ο  Ναυτικός

Αθλητικός Όμιλος Βούλας· το 21ο Κύπελλο Άνοιξης  2015.

Το Κύπελλο Άνοιξης απαρτίζεται από ένα σύνολο ιστιοπλοϊ-

κών αγώνων που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή του Σα-

ρωνικού. Χωρίζεται σε τρία σκέλη α) στην παράκτια διαδρομή,

β) τις Παλινδρομικές διαδρομές  και γ) το σύνολο των ιστιο-

δρομιών της Κέας. Εφέτος με αμείωτο ενδιαφέρον οι συμμε-

τέχοντες έδωσαν το παρών στο σύνολο των αγώνων. 

16/5 διεξήχθη ο αγώνας του Πατρόκλου για όλα τα σκάφη

όλων των κατηγοριών. 

17/5 διεξήχθησαν οι αγώνες παλινδρομικών διαδρομών. Στις

Παλινδρομικές Διαδρομές τα σκάφη που συμμετέχουν, βρί-

σκονται σε έναν ελεγχόμενο με σημαδούρες στίβο. Οι αγώ-

νες αυτοί προσδίδουν έντονο συναγωνισμό και θέαμα καθώς

λόγω της μικρής τους απόστασης, κάθε λάθος μπορεί να απο-

βεί μοιραίο και το σκάφος να χάσει θέση ή θέσεις που δεν προ-

λαβαίνει  να διορθώσει. 

Αμέσως μετά τα σκάφη Ανοικτής Θάλασσας, εκκίνησαν και 8

σκάφη Lightning με διαδρομή τον περίπλου του συγκροτήμα-

τος των Φλεβών. Η δημοφιλής αυτή κατηγορία των 3θέσιων

αγωνιστικών σκαφών ήδη αριθμεί 11 σκάφη στην δύναμη του

ΝΑΟΒ και είναι η πρώτη φορά που συμμετείχε στο Κύπελλο

Άνοιξης. Έτσι διευρύνεται ακόμη περισσότερο η απήχηση του

Κυπέλλου Άνοιξης στους Ιστιοπλόους του Σαρωνικού. 

Ο επόμενος αγώνας, τριήμερο, 22 Μαΐου είναι το μεγαλύτερο

σε διάρκεια γεγονός της διοργάνωσης!!   Στον συγκεκριμένο

αγώνα συμμετέχουν  τα περισσότερα ιστιοπλοϊκά αγωνιστικά

σκάφη του Σαρωνικού  και  η τριήμερη

ανοιξιάτικη ιστιοπλοϊκή εμπειρία είναι στην

πραγματικότητα η αρχή  του καλοκαιριού

για πολλούς.

Όλες οι κλάσεις σκαφών ξεκίνησαν γύρω

στις 16.00 με προορισμό το λιμάνι της

Κέας. Ο ενθουσιασμός και οι προσδοκίες

μεγάλες, αλλά ο αέρας λιγοστός. Χρει-

άστηκε πολύς χρόνος ώστε όλα τα σκάφη

να κατορθώσουν να καβατζάρουν το Κα-

βουρονήσι. 

Φθάνοντας στην Κέα είδαμε τα πρώτα

σκάφη να έχουν μείνει από αέρα ακινητο-

ποιημένα έξω από το λιμάνι της Κέας προ-

σφέροντας ένα μοναδικό θέαμα με δεκάδες φώτα πορείας

πρασινοκόκκινα σε ένα κατάμαυρο νυχτερινό φόντο, στην

απόλυτη ησυχία που μας προσφέρει η ιστιοπλοΐα. Όμως, αρ-

κετά σκάφη της κατηγορίας Orc Club έμειναν πίσω και φθά-

νοντας στον Πάτροκλο, πρώτο σημείο αναφoράς δεν

κατόρθωσαν να τερματίσουν τις ιστιοδρομίες εκείνης της ημέ-

ρας. 

Φθάνοντας στην Κέα είδαμε επίσης,  γεμάτο από σκάφη του-

ριστικά το λιμάνι της Κορησσίας. Ο στόλος διαμοιράσθηκε

στην Κορησσία αλλά και στον παραδοσιακό Βουρκάρι. Την

επόμενη μέρα, οι βόλτες, τα πρώτα μπάνια και η επίσκεψη

στην Ιουλίδα ήταν στο ημερήσιο πρόγραμμα. Το νησί κυριολε-

κτικά πλημμύρισε από περίπου 350-400 ιστιοπλόους!

Την Κυριακή ο στόλος εκκίνησε με προορισμό την Βούλα. Ο

αέρας ήταν χαμηλός καθ όλη την διάρκεια της κούρσας και ερ-

χόταν από την περιοχή της Αίγινας. Σχεδόν όλα τα σκάφη τερ-

μάτισαν μέσα στους χρόνους τους. 

Tην Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε εκδήλωση έγιναν οι απονομές των

νικητών στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ.

Η αυλαία των Σχολικών Πρωταθλημάτων των Δημοτικών

Σχολείων του Δήμου Μαρκοπούλου, που διοργανώνονται

για 3η συνεχή χρονιά, άνοιξε δυναμικά, με τη διεξαγωγή

των αγώνων Ποδοσφαίρου, την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015,

στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Μαρ-

κοπούλου. Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥ-

ΡΩΝΙΟΣ», σε συνεργασία με τους  Διευθυντές και τους

καθηγητές φυσικής αγωγής  των Δημοτικών Σχολείων του

Δήμου, διοργάνωσαν τη μεγάλη αυτή γιορτή Ποδοσφαίρου,

με μοναδικούς πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές της

περιοχής μας.

Στο Σχολικό Πρωτάθλημα έλαβαν μέρος τα δημοτικά σχο-

λεία Μαρκοπούλου: 1ο Δημοτικό Σχολείο με την ομάδα

«ΑΧΟΡΤΑΓΟΙ», το 2ο Δημοτικό Σχολείο με την ομάδα

«ΑΣΤΡΑΠΗ», το 3ο Δημοτικό Σχολείο με την ομάδα «ΠΑΝ-

ΘΗΡΕΣ», το 4ο Δημοτικό Σχολείο με την ομάδα «ΣΤΡΟΥΜ-

ΦΑΚΙΑ» και από το Πόρτο Ράφτη: 1ο Δημοτικό Σχολείο  με

την ομάδα «ΠΟΡΤΟ RABBITS INVASION» και 2ο Δημοτικό

Σχολείο με την ομάδα «ΑΕΤΟΙ».

Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πλούσιο

θέαμα και να λάβουν μαθήματα ευ αγωνίζεσθαι και ευγε-

νούς άμιλλας. Οι μικροί ποδοσφαιριστές έδωσαν τον καλύ-

τερό τους εαυτό, παίζοντας ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου! 

Όλα τα Σχολεία που πήραν μέρος στο Σχολικό Πρωτά-

θλημα, έλαβαν τιμητική πλακέτα, ενώ όλοι οι μαθητές έλα-

βαν αναμνηστικό δίπλωμα, για τη συμμετοχή τους στους

αγώνες.

Στην εκδήλωση ανέλαβε την ιατρική κάλυψη των αγώνων

η παιδίατρος Γαρουφαλιά Κυρούση.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρίστησε όλους όσους συνέ-

βαλαν στη διεξαγωγή των αγώνων, αλλά και στους χορη-

γούς.

Με την παρουσία τους, τίμησαν την εκδήλωση η Αντιδήμαρχος

Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρία

Κιμπιζή, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Νίκος Ορφα-

νός, ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Μ. και του Δημοτικού Λιμενικού Τα-

μείου Γιάννης Πολίτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπίλυ Δρίτσα και

Φάνης Σταμπέλος, το μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Σοφία Κώστα, οι οποίοι και πραγματοποίησαν τις βραβεύσεις των

παιδιών.

21ο Κύπελλο Άνοιξης 2015

3ο Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο Μαρκόπουλο

Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας Νίκος Ευθυμίου
απονέμει τα έπαθλα, υπό το βλέμμα του Προέδρου του ΝΑΟΒ Κ.
Κωνσταντόπουλου.

Μαθητές της Σχολής Ιστιοπλοΐας Lightning Saling Academy -
Ν.Α.Ο. Βούλας με τον προπονητή τους Νίκο Βαζάκα.
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

FINAL 4 

στο Λαύριο

Το Σάββατο   6 Ιουνίου  και  την

Κυριακή 7 Ιουνίου, οργανώνεται

το  FINAL 4  Κυπέλλου Ελλάδας,

για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

στο φιλόξενο Λαύριο, στο Κλει-

στό Γυμναστήριό του.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο   6/6/2015

18:00  Ολυμπιάδα Αγ. Παρασκευής  -

Υπερίων

20:00  ΑΣΕ  Δούκας   -    Μινώταυρος

Ο τελικός της διοργάνωσης  είναι

προγραμματισμένος για την Κυ-

ριακή 7 Ιουνίου στις 20:00

ΠΕΝΤΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

και του ΑΡΗ 

ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Συγκροτηθήκανε οι εθνικές ομάδες για το Ευρωπαϊκό

πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης νέων 2015, που

θα διεξαχθεί στην Μπρατισλάβα από 10 έως 19 Ιουλίου.

Η Εθνική ομάδα νέων από 4 αθλητές και μεταξύ αυτών

είναι και ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΗΣ του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.

Στην Εθνική ομάδα νεανίδων η οποία επίσης θα αποτε-

λείται από 4 αθλήτριες, συμμετέχει η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΣΑΜ-

ΠΑΛΟΓΛΟΥ του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

Στην ομάδα των παίδων (3 αθλητές) συμπεριλαμβάνεται

ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και

στην ομάδα των κορασίδων (3 αθλήτριες) οι αθλήτριες

του  Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ και ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΕΡ-

ΠΟΥ.

Την αποστολή θα συνοδεύσει ο προπονητής των ομάδων

της ΒΟΥΛΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ που θα «κοου-

τσάρει την ομάδα των κορασίδων. Ένα μεγάλος μέρος

του κόστους αυτής της αποστολής θα επιβαρύνει τους

γονείς των αθλητών και αθλητριών και κυρίως τους Συλ-

λόγους της Βούλας.

O ΑΡΗΣ Βούλας στην Α’ Κατηγορία

Ο προπονητής του Άρη Βούλας Αντώνης Καραούλης, με

την  επίτευξη του στόχου της επανόδου του Άρη Βούλας

στην Α’ κατηγορία, έκανε δηλώσεις:

«Η χρονιά κρίνεται επιτυχημένη αφού πετύχαμε τον

στόχο μας, που ήταν η άνοδος στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ. Από τον

περασμένο Δεκέμβρη, που ανέλαβα και πάλι τον Άρη, κα-

ταφέραμε να κατακτήσουμε την προνομιούχο δεύτερη

θέση της κατάταξης από τον διεκδικητή Ωρωπό και να επι-

τύχουμε στον β’ γύρο του πρωταθλήματος πορεία πρω-

ταθλητισμού, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους

βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα.

Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας 

Παλαίμαχοι Μαρκοπούλου 

- Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», οργανώνουν φι-

λικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων παλαιμάχων ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκο-

πούλου.

Σκοπός της αθλητικής εκδήλωσης, είναι η συγκέντρωση τροφίμων μα-

κράς διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου Μαρκοπούλου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συγχαίρει και τις δύο Ομάδες για την αξιέπαινη

πρωτοβουλία τους, που δηλώνει την έμπρακτη ευαισθησία τους, στους

συμπολίτες, που έχουν πραγματική ανάγκη και καλεί τους δημότες και

τους φίλους του ποδοσφαίρου, να συμβάλλουν με την παρουσία τους

και την προσφορά σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, στην ανάδειξη της

ομαδικότητας και της αλληλεγγύης, εντός και εκτός του αγωνιστικού

χώρου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ο ΝΟΒ ΑΠΑΝΤΑ στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
για όσα έγιναν στον τελικό αγώνα Α1 ΠΟΛΟ Γυναικών

Την περασμένη εβδομάδα, (Σάββατο 30 Μαΐου) στον τελικό

της Α1 Πόλο Γυναικών, που έγινε στο Παπαστράτειο, η Βου-

λιαγμένη, αποχώρησε από την πισίνα πριν το τέλος του

αγώνα και ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ!

Η Βουλιαγμένη αποχώρησε, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για

την υβριστική συμπεριφορά οπαδών του Ολυμπιακού, πίσω

από τον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Πρωτάθλημα, γιατί σε εκείνη

τη χρονική στιγμή, ήταν μπροστά στο σκορ με 10-4.

Η Διοίκηση του ΝΟΒ ΑΠΑΝΤΑ 

«Οι λόγοι της απόφασης της διοίκησης να δώσει εντολή στις

αθλήτριες του Ν.Ο.Β. να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό

χώρο ήταν προφανείς και αναγκαίοι.  

Κρίθηκε από τη Διοίκηση ότι την συγκεκριμένη στιγμή ξεπε-

ράστηκαν τα όρια αντοχής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας τα

οποία δοκιμάστηκαν καθ όλη την διάρκεια του αγώνα.

Όταν  η βία του επαγγελματικού αθλητισμού μεταφέρεται ανε-

ξέλεγκτα στους χώρους του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ιδι-

αίτερα εντός του αγωνιστικού χώρου, και ανήλικες αθλήτριες

δέχονται ψυχολογική και όχι μόνο βία  από το 1ο λεπτό του

αγώνα, όπως συνέβη στην περίπτωση του αγώνα του Σαββά-

του 30 Μαΐου 2015 γυναικών, μεταξύ ΟΣΦΠ και ΝΟΒ, με το

σωματείο μας ανήμπορο να υπερασπιστεί την ομάδα του και

τις αθλήτριες του από την λεκτική βία, τις χυδαιότητες και τις

χειρονομίες που εξαπέλυαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο

άτομα του ΟΣΦΠ που κατείχαν θέσεις επισήμων, τότε οι αν-

θρώπινες  αντοχές, η προσβολή της αξιοπρέπειας, και η

απειλή της σωματικής ακεραιότητας ξεπερνούν τους φόβους

για αθλητικές ποινές και φέρνουν τα χθεσινά αποτελέσματα. 

Και όλα αυτά συνέβησαν παρά τις διαβεβαιώσεις στελεχών

της ΚΟΕ  για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Και όλα αυτά συνέβησαν όταν το έγγραφο αίτημά μας για με-

ταφορά των πάγκων  των ομάδων ακριβώς απέναντι από την

κερκίδα των φιλάθλων του ΟΣΦΠ και των επισήμων, προς την

ΓΑΔΑ, ΚΟΕ και ΟΣΦΠ,  απορρίφθηκε ανεξήγητα, δεδομένου

ότι σχετική  απόφαση μεταφοράς πάγκων είχε ληφθεί για τον

πρόσφατο αγώνα μεταξύ ΟΣΦΠ-ΠΑΟ στο ίδιο κολυμβητήριο

τρεις μέρες πριν για τον αγώνα υδατοσφαίρισης ανδρών.

Οι αθλήτριες μας δέχονταν ύβρεις και χυδαιότητες από άτομα

του χώρου των επισήμων τα οποία, προφανώς με σχεδιασμό,

είχαν τοποθετηθεί από τον ΟΣΦΠ, περίπου 40 άτομα,  που βρί-

σκονταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου. Η αθλητική

ατμόσφαιρα ενός  αγώνα πρωταθλήματος  υδατοσφαίρισης

μεταλλάχτηκε σε κλίμα Ρωμαϊκής εποχής στο Κολοσσαίο με-

ταξύ μονομάχων με άγρια ζώα. Για τους παραπάνω λόγους

αποφασίσαμε τα κορίτσια μας να αποχωρήσουν από την “πύλη

ζώσης σαρκός” και όχι από την “νεκρική πύλη”.

Επειδή λοιπόν όλα τα παραπάνω απάδουν στο φίλαθλο

πνεύμα και τις αρχές του αθλητισμού  που το σωματείο μας

υπηρετεί, γίνονται οι αιτίες  τα νέα παιδιά να αποστρέφονται

τον Αθλητισμό.

Και το επισφράγισμα όλων των παραπάνω ήταν το  φύλλο

αγώνα. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία της ομάδος για

την παραλαβή του φύλλου αγώνα και το ολοκλήρωσαν στο

σύνολο του, με ψευδολογήματα που προσβάλλουν όσους το

συνέταξαν και το υπέγραψαν, παραλείποντας βέβαια να ανα-

φέρουν το οτιδήποτε για το πολεμικό κλίμα που επικρατούσε

μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε όλη την διάρκεια του παιχνι-

διού.  

Τέλος  θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Αστυνο-

μία η οποία διασφάλισε την ομαλή διαφυγή αθλητριών, φιλά-

θλων και παραγόντων μας και η οποία  εν τέλει πλήρωσε με

δικά της θύματα την οπαδική βία (σπασμένα χέρια, κολάρα,

νάρθηκες).

Από την Διοίκηση του Ν.Ο.Β.»

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ: Τελετή

Λήξης του 23ου Εσωτερικού

Τουρνουά Ακαδημιών

Ο Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ οργανώνει την Τε-

λετή Λήξης του 23ου Εσωτερικού Τουρνουά Ακα-

δημιών «Αγγέλα Μικεδάκη» που θα διεξαχθεί την

Κυριακή 07 Ιουνίου 2015 στις 20:30 μ.μ. στο

Ανοικτό Γήπεδο Μπάσκετ της Βούλας, οδός  Λυ-

κούργου και Ελευθερίου Βενιζέλου 17.

Είναι μια μεγάλη γιορτή του Πρωτέα και σας

καλεί να την παρακολουθήσετε.
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Oλοκληρώθηκε ο πρώτος μαθητικός διαγωνισμός φω-

τογραφίας του Δήμου 3B, με θέμα: «Φωτογραφίζω
την Πόλη μου». 
Μαθητές και των τριών βαθμίδων της πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετείχαν στο

διαγωνισμό και αποθανάτισαν στιγμές από τη ζωή της

πόλης, του σχολείου, αλλά και του δρόμου, του βου-

νού και της θάλασσας. Αλλες απλές, άλλες εντυπω-

σιακές και άλλες που δείχνουν ότι απασχόλησαν το

“φωτογράφο”. Αλλες με μηνύματα και άλλες με συν-

θήματα.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με τη βράβευση των

καλύτερων φωτογραφιών σε εκδήλωση που πραγμα-

τοποιήθηκε στην Πνευματική εστία της Βούλας την

Τετάρτη 3/6. Συμμετείχαν εκατό μαθητές περίπου.

Οι νικητές του διαγωνισμού  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΒΟΥΛΑΣ 

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΚΙΤΖΙΡΗ ΖΕΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΒΑΡΗΣ 

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΑΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Επαινο έλαβαν με τη σειρά οι: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,

ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (1ο Δημ. Βούλας), ΘΗΒΑΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ (2ο Δημ.Βούλας).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 1ο ΒΟΥΛΑΣ

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΑΛΙΚΗ 1ο ΒΟΥΛΑΣ 

3o ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΓΚΑΝΤΕ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΥΜΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Επαινο έλαβαν με τη σειρά οι: ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

(1ο Βάρης),  ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1ο Βούλας) & ΧΑΛ-

ΚΙΔΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ (2ο Βάρης)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΛΥΚΕΙΟ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΑΝΑΪ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ  

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΑΛ 1ο ΒΑΡΗΣ 

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ ΕΠΑΛ 1ο ΒΑΡΗΣ 

Επαινο έλαβαν με τη σειρά οι: ΠΕΡΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (2ο Βούλας),

ΓΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ (Βουλ/νης) & ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ (Βάρης).

«Φωτογραφίζω την Πόλη μου»
1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας στα 3Β

1o βραβείο (κατ. Λύκειο ΛΑΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


