
Άλλη μία Διεθνής Ημέρα, η 15η Σεπτεμβρίου, κι

αυτή τη φορά για τη Δημοκρατία!

Αρχικά είχε ξεκινήσει να εορτάζεται(;) με πρωτο-

βουλία της Διακοινοβουλευτικής

Ενωσης (IPU), από το 1997, για

να υιοθετηθεί, δέκα χρόνια μετά,

από τη Γενική Συνέλευση του

Ο.Η.Ε.

Μια επέτειος εορτάζεται συνή-

θως είτε για ανάμνηση ενός,

ιστορικά, σημαντικού γεγονότος

– ένδοξου (ευκλεούς) ή άδοξου

(ακλεούς) – είτε για ν’ αναδειχθεί

η ανάγκη ανατροπής ή έστω βελ-

τίωσης μιας αρνητικής κατάστασης, πρακτικής και

ιδεολογικής αντίληψης ενός κοινωνικού ή (και) πο-

λιτικού φαινομένου. Π.χ. «Παγκόσμια ημέρα κατά

της αστυνομικής βιαιότητας», της «βίας κατά των

γυναικών» κ.λπ.

Ο εορτασμός της ημέρας της Δημοκρατίας, στο-

χεύει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «στην ανά-

δειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η

Δημοκρατία»! Γιατί;

Διότι στην πραγματικότητα, ακόμη κι εκεί που λει-

τουργούν δημοκρατικοί θεσμοί, όπως στην Ευρώπη

και την Β. Αμερική, υφίστανται δημοκρατικές στρε-

βλώσεις και ελλείμματα τέτοια, που σε ορισμένες

τουλάχιστον περιπτώσεις, καθιστούν τη «δημοκρα-

τία» ψευδεπίγραφη και την μετατρέπουν σε προσω-

πείο ενός υποκρυπτόμενου αυταρχικού και

ολιγαρχικού καθεστώτος.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διεθνής ΗΜΕΡΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Οι θέσεις του ΠΡΟΕΔΡΟΥ

της Δημοκρατίας

Και Αντιθέσεις

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

Εγκαίνια στη σχολή χορού
“La Timpa”

Λαμπαδηδρομία Εθελοντών
Αιμοδοτών 

Σελίδα 6

Αγιασμοί και Εγκαίνια
στα σχολεία 

Σελίδες 10, 24

Eγκρίθηκε από την Ο.Ε.
το δάνειο των 3Β  

Σελίδα 6

Καθυστερήσεις στο
ΚΕΛ Κορωπίου

Σελίδα 7

Πρόγραμμα ανέργων
στο Μαρκόπουλο Σελίδα 7

Ανέβασαν την Ελλάδα ψηλά
οι Παραολυμπιονίκες!

Σελίδα 22

Βρυξέλλες = παρασιτισμός
Ναπολέων Λιναρδάτος Σελίδα 17

Σελίδες 12-13
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τί είναι, όμως, Δημοκρατία;

Το λεξικό Κοινωνικών Επιστημών της UNESCO, παρ’

όλο που αφιερώνει μιάμιση σελίδα μεγάλου σχήμα-

τος, δεν μας ικανοποιεί, για να το πούμε λακωνικά.

Μας δίνει μια «δημοκρατία» προπαγανδιστική, στα

πλαίσια των αμερικανικών αντιλήψεων του 1970.

Καλύτερα, λοιπόν, ν’ ανατρέξουμε στις πρώτες

πηγές: «Ζώμεν τωόντι υπό πολίτευμα, το οποίον δεν
επιζητεί ν’ αντιγράφη τους νόμους των άλλων, αλλ’
είμεθα ημείς μάλλον υπόδειγμα εις τους άλλους
παρά μιμηταί αυτών. Και καλείται μεν το πολίτευμά
μας δημοκρατία, λόγω του ότι η κυβέρνησις του κρά-
τους ευρίσκεται όχι εις χείρας των ολίγων, αλλά των
πολλών. Αλλά δια μεν των νόμων εξασφαλίζεται εις
όλους ισότης δικαιοσύνης δια τα ιδιωτικά των συμφέ-
ροντα, ενώ υπό την έποψιν της κοινής εκτιμήσεως,
έκαστος πολίτης προτιμάται εις τα δημόσια αξιώματα,
όχι διότι ανήκει εις ωρισμένην κοινωνικήν τάξιν, αλλά
δια την προσωπικήν του αξίαν» .
[...] Αλλ’ ενώ εις τα ιδιωτικάς μας σχέσεις αποφεύ-
γουμεν να φαινώμεθα δυσάρεστοι, εις τον δημόσιόν
μας βίον αποφεύγομεν την παρανομίαν, από ευλά-
βειαν προ πάντων προς τας επιταγάς   των νόμων,
εκείνων ιδίως εξ’ αυτών, όσοι έχουν τεθή είτε προς
υπεράσπισιν των αδικουμένων, είτε μολονότι άγρα-
φοι, φέρουν αναμφισβήτητον όνειδος εις τους παρα-
βάτας των»1.

«Και τέτοια πολιτική συνείδηση είχαν (οι αρχαίοι Έλ-
ληνες, δημοκρατικοί πολίτες), ώστε συναγωνίζονταν
μεταξύ τους, όχι για το ποιος θα επικρατήσει εξον-
τώνοντας τους άλλους (...) αλλά για το ποιος θα προ-
σφέρει πρώτος τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Και
τις εταιρείες που ίδρυαν δεν το έκαναν προς εξυπη-
ρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων, αλλά
για το καλό του λαού»2.

Βέβαια αυτή είναι η γνήσια δημοκρατία, που διαμορ-

φώνει και προϋποθέτει δημοκρατική συνείδηση, όχι

κομματική ταμπέλα του δήθεν.

Καταλάβατε; Αυτή είναι η γνήσια δημοκρατία: Το

κοινό όφελος (και επομένως και του εκάστου ατόμου,

ως αναπόσπαστου συστατικού μέρους του συνόλου.

Η αξιοκρατία, η αλληλεγγύη και η ευγενής άμιλλα

αντί του ανταγωνισμού, που επικρατεί και καθαγιάζε-

ται στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Ο ανταγω-

νισμός γονιμοποιήθηκε και αναπτύχθηκε στους

μονομάχους του Κολοσσαίου  της Ρωμαϊκής αυτο-

κρατορίας και θεοποιήθηκε στις μέρες μας, στην κυ-

ριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή της

ασύδοτης «ελευθερίας» του κεφαλαίου.

Στη γνήσια δημοκρατία θεωρείται αυτονόητη η συμ-

μετοχή και η ισονομία.

Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Σήμερα έχουμε στρεβλή

και απατηλή “δημοκρατία”. Οι πολίτες συμμετέχουν

(οι μισοί) όχι στη λήψη αποφάσεων, αλλά μόνον στην

εκλογή “αντιπροσώπων” τους(;) – πληρεξουσίων(!),

για 4-5 χρόνια, μόνον για να προσδώσουν δημοκρα-

τική νομιμότητα στους διαχειριστές του συστήματος

της οικονομικής ολιγαρχίας.

Στο Ενοχικό Δίκαιο, δημόσια (και προφορική) δέ-

σμευση – υπόσχεση ατόμου προς άλλον δημιουργεί

ενοχική υποχρέωση και ταυτόχρημα ενοχικό δι-

καίωμα του άλλου. Εδώ, ο πολιτικός και το κόμμα ως

συλλογικός φορέας, που τάζει “λαγούς με πετραχεί-

λια” και εφαρμόζει τ’ αντίθετα, χωρίς να προκύψουν

νέα, απρόβλεπτα στοιχεία, τί ευθύνη και τί υποχρέ-

ωση έχει; Πώς τιμωρείται. Ναι, υπάρχει το άρθρο 162

του Ποινικού Κώδικα που τιμωρεί όποιον εξαπατήσει

εκλογέα κ.λπ. με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Καλά!

Ποιος το ξέρει, ποιος το εφαρμόζει, ποιος έχει τιμω-

ρηθεί; Το θέμα είναι ατελείωτο και σίγουρα θα ξανα-

πιαστώ.

Ο Π.τ.Δ. Προκόπης Παυλόπουλος 

Βάλλεται από τον ΣΚΑΪ

Εδώ συνέβη το πρωτάκουστο να δεχτεί επίθεση από

τον Σκάι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γιατί τόλμησε,

στο λόγο που εκφώνησε σ’ εκδήλωση για το σκοπό

αυτό, να υπεραμυνθεί της υπεροχής της αντιπροσω-

πευτικής δημοκρατίας, έναντι της άμεσης (θέση με

την οποία διαφωνώ εν μέρει, αλλά θεωρώ ότι έχει

κάθε δικαίωμα έκφρασης γνώμης) και κυρίως να δε-

χτεί επίθεση απ’ το ίδιο κανάλι (από τον Παντ. Καψή),

γιατί έβαλλε κατά του νεο-φιλελευθερισμού και τόλ-

μησε να υπεραμυνθεί του δικαιώματος  του κράτους

να παρεμβαίνει, για λόγους κοινωνικής πρόνοιας,

χάρη της κοινωνικής ομόνοιας. Επικαλέστηκε μάλι-

στα ο Καψής το άρθρο 30 του Συντάγματος, που μας

λέει ότι “Ο Π.τ.Δ είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος”.

Ε, και; Λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι το πολίτευμα

της χώρας είναι νεο-φιλελευθερισμός; Αντίθετα το

άρθρο 1 (πρώτο) λέει ότι “το πολίτευμα της Ελλάδας
είναι προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία”
και αυτού ακριβώς υπεραμύνθηκε ο Παυλόπουλος.

Λέει ακόμα στην § 2 ότι “θεμέλιο του πολιτεύματος
είναι η λαϊκή κυριαρχία” Και όχι η κυριαρχία των “θε-

σμών” των τοκογλύφων δανειστών, των Γερμανών και

της Κομισιόν. Κι αυτή την κυριαρχία του Λαού την

έχουν ποδοπατήσει και ο Παυλόπουλος και η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, και η Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ κ.λπ. αποκόμ-

ματα, ιδιαίτερα μετά το περσινό δημοψήφισμα.

――――――――
1. Θουκιδίδου: «ΙΣΤΟΡΙΑΙ», βιβλ. Β΄, § 37. Εκδ. ΕΣΤΙΑ, Μετάφρ.

Ελευθ. Βενιζέλος.

2. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ: «ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΌΣ», § 79-80, Εκδ. Οδ. Χατζόπουλος,

σελ. 68-69.

Nύχτες Κλασσικής Μουσικής Σελ. 4

Εγγραφές στη Φιλαρμονική του Δήμου
Σαρωνικού  Σελ. 6

Εθελοντές γιατροί στα ΚΑΠΗ του
Δήμου 3Β Σελ. 6

Σαρακατσάνοι-3 γιάννης κορναράκις Σελ. 8

“Το Χάος” Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Απ’ το καρφί στο πέταλο Σελ. 9

“Θα τελειώσω τα Εξάρχεια από τον
πρώτο μήνα”! Σελ. 11

Οι αρχαίοι και τα Δελφικά παραγ-
γέλματα Σελ. 11

Εξ’  Λογικο-κρατίας άρχεσθαι και Αλογο-

κρατίας παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ρύθμιση φόρων & ΕΝΦΙΑ Σελ. 19

Mε επιτυχίες έληξε το 49ο βαλκανικό
πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Σελ. 22

ΝΤΟΠΙΝΓΚ, οσμή σκανδάλου με συγ-
καλύψεις από WADA Ν. ΓεωργόπουλοςΣελ. 23 

Διαβάστε ακόμη

Διεθνής Ημέρα
Δημοκρατίας

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβ. των 3Β 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει

την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 8 μ.μ. με

33 θέματα:  

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.προσεχή γεγονότα

― Aποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κα-

τεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα για χρονικό διά-

στημα τεσσάρων (4) μηνών. Σελ. 18

― Κυκλοφοριακή μελέτη στον κυκλικό κόμβο Αττικής-

Δάβαρη για την εκτέλεση εργασιών Σελ. 18
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Εν’ όψει της εβδομάδας Ευρωπαϊκής

κινητικότητας, η “Εναλλακτική Δράση”

οργανώνει ανάλογες εκδηλώστις στο

Δήμο 3Β.

Οπως σημειώνει στο δ.τ., φέτος, η Ευ-

ρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

συμπίπτει  με τον παροξυσμό της κυ-

βέρνησης  να εκποιήσει μέσω του ΤΑΪ-

ΠΕΔ όλες τις υποδομές των μέσων

μεταφοράς, όπως και τα ίδια τα δημό-

σια μέσα μαζικής μεταφοράς: λιμάνια,

αεροδρόμια, εθνικοί δρόμοι, λεωφο-

ρεία και τρένα ή έχουν ήδη εκποιηθεί

ή βρίσκονται στη διαδικασία εκποί-

ησης. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να

εκποιήσει και τον ΟΣΕ, όταν είναι γνω-

στό ότι η  Μ. Βρετανία που πρώτη είχε

ιδιωτικοποιήσει τους σιδηροδρόμους,

αναγκάσθηκε να τους επανακρατικο-

ποιήσει μετά από τις καταστροφές στο

σιδηροδρομικό δίκτυο και τα θανατη-

φόρα ατυχήματα που προκλήθηκαν

στην Αγγλία εξαιτίας της κερδοσκοπι-

κής διαχείρισης των σιδηροδρόμων

από  την ιδιωτική  εταιρεία. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 

7.30μμ Εγκαίνια της έκθεσης ζω-

γραφικής στο Γυάλινο περίπτερο

της Βάρκιζας. Θα εκτεθούν έργα

των φίλων που συμμετέχουν στα

μαθήματα ζωγραφικής που πραγμα-

τοποιεί η Εναλλακτική Δράση με

ελεύθερη συμμετοχή.

9 μ.μ. Μουσική συναυλία στην Βάρ-

κιζα.

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου

10.30πμ Πρωινός περίπατος στην

αγορά της Βούλας και στην Βιολο-

γική Λαϊκή. Σημείο συνάντησης

Άγιος Ιωάννης 

8.30μμ Προβολή της ταινίας: THE

NAVIGATORS (Ken Loach, 2001)

στο Γυάλινο περίπτερο Βάρκιζας 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

10πμ Ποδηλατικός γύρος στο Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Συνάντηση στο Πάρκο Ελευθερίας.

Εκδηλώσεις για την “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας”
16-22 ΣΕΠΤΜΒΡΙΟΥ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ -
ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΑ

ΤΡΥΓΗΤΗΡΙΑ»

To θεατρικό έργο του Γιάννη Πρόφη: «Ο Αριστοφάνης –
μπάρμπα Κολιός στα Τρυγητήρια» θα παρουσιαστεί την

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 7μ.μ. στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Κορωπίου, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων του Δήμου «ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2016». 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

bΓράφει σχετικά ο συγγραφέας:

«Εδώ ο Αριστοφάνης “μετασαρκώνεται” σε μπάρμπα-Κολιό
των μέσων του 19ου αι. και σμίγει η ελληνική αρχαιότητα
με τη νεότερη Ελλάδα. Επαινούνται οι πανανθρώπινες –
και χριστιανικές θα έλεγα – αξίες, όπως η αγάπη για τη ζωή
και τον συνάνθρωπο, η συγγνώμη, η γενναιοδωρία και η
κοινωνική προσφορά. Καταδικάζονται οι έριδες, η φιλαρ-
γυρία, η πλεονεξία, η αδικία, ο ατομικισμός, ο ρατσισμός
και η υποκρισία. Διατηρείται ωστόσο και η ήπια αριστοφα-
νική αθυροστομία. 
Στη γιορτή της λήξης του τρυγητού («καρποθέρι») όλα κυ-
λούν όπως και στ’ αρχαία χρόνια: Νοικοκύρηδες, τρυγητά-
δες, πατητάδες, υπηρέτες, διασκεδάζουν όλοι ομαδικά,
μέσα σε αφθονία κρασιού και εδεσμάτων, με τραγούδια,
χορούς και ξέφρενους διονυσιασμούς.
Πρόκειται για έργο - αριστοφανικής έμπνευσης, που δεν
αφορά μόνο το Κορωπί, αλλά εξίσου όλα τα Μεσόγεια και
γενικότερα την Ανατολική Αττική. Αποτελεί Ύμνο για το
κρασί της, τους ανθρώπους και την ιστορία της».

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και την

1η Οκτωβρίου, το Ίδρυμα Schwarz σε

συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιο-

θήκη διοργανώνουν για δεύτερη χρο-

νιά τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής,

φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς

του σπουδαίου Curtis Institute of Music

που θα παρουσιάσουν αριστουργή-

ματα της παγκόσμιας μουσικής ιστο-

ρίας.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η συνεργασία αυτή πραγματοποι-

ήθηκε πέρυσι για πρώτη φορά και γνώ-

ρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς το

κοινό την αγκάλιασε θερμά σημει-

ώνοντας αθρόα προσέλευση. Έτσι

γεννήθηκε ένα νέο φεστιβάλ που φι-

λοδοξεί να ζωντανεύει το πολιτιστικό

τοπίο της Αθήνας ακριβώς στο μεσο-

διάστημα μεταξύ καλοκαιριού και φθι-

νοπώρου. 

Οι συναυλίες φιλοξενούνται στην αί-

θουσα Cotsen Hall της  Αμερικανικής

Σχολής, μια αίθουσα με θέα σε έναν

υπέροχο κήπο της Αθήνας.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής… Ένας

θαυμάσιος τρόπος για να υποδε-

χτούμε το φθινόπωρο, ένας μουσικός

επίλογος με ρυθμούς γνώριμων, αγα-

πημένων, διαχρονικών μελωδιών και

με εκλεκτούς καλεσμένους από την

παγκόσμια μουσική σκηνή.

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

1η: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016, 20:30

Leon McCawley, piano

HAYDN Variations in F Minor, Hob.

XVII:6

SCHUBERT Fantasie in C Major, Op.

15 (D. 760)

— Σύντομο διάλεμμα —

SCHUBERT, arr. LISZT   Die junge Nonne

Du bist die Ruh

Auf dem Wasser zu singen

CHOPIN Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23

2η: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016, 20:30

Jason Vieaux, guitar

Mauro Giuliani Grand Overture, Op. 61

J. S. Bach Lute Suite No. 1 in E Minor,

BWV 996

Isaac Albéniz Asturias (“Leyenda” from

Suite Española, Op. 47), Capricho

Catalán (from España Op. 165)

Torre Bermeja (Serenata from Douze

Pieces Characteristiques Op. 92, No. 12)     

— Σύντομο διάλειμμα —

Paulo Bellinati Jongo

Hans Werner Henze  «Drei Tentos»

from Kammermusik (1958)

Pat Metheny Always and Forever

Antônio Carlos Jobím Α Felicidade

Duke Ellington  In a Sentimental Mood

José Luis Merlín Suite del Recuerdo

3η: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 20:30

Nigel Armstrong, violin

Roberto Díaz, viola

Jean Kim, cello

BRAHMS      Piano Trio in C minor, Op.

101   [20’]

BRAHMS      Piano Quartet in G minor,

Op. 25  [40’]

4η: Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016, 20:30

Jason Vieaux, guitar

Nigel Armstrong, violin

Roberto Díaz, viola

Jean Kim, cello

Kodaly Duo for Violin and Cello, Op. 7

Zhou Tian  Red Trees, Wrinkled Cliffs

Paganini       Quartet in A minor, M.S. 42

Αμερικανικής Σχολής Κλασικών

Σπουδών (Γεννάδιος)

Σουηδίας 54, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 – 72.36.313

Νύχτες Κλασικής Μουσικής
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Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 

στο Δήμο Παλλήνης

45ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΖΑΠΠΕΙΟ (έως 22/09 2016) 

Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου, που πραγματοποιείται στους υπαίθριους χώρους του Ζαπ-

πείου, θα παρατείνει τη λειτουργία του έως και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

ανοίγει έναν κύκλο πολιτιστικών εκδη-

λώσεων και φιλοξενεί στον αύλειο

χώρο του ένα αφιέρωμα  στη μουσική

παράδοση της Μικράς Ασίας τo Σάβ-

βατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα

19.30

Η εκδήλωση αρχίζει με μία σύντομη

ομιλία του εθνομουσικολόγου Λάμ-

πρου Λιάβα (καθηγητή στο Τμήμα

Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών) με θέμα:

«Η μουσική παράδοση της Σμύρνης
και της Μικράς Ασίας».
Ακολουθεί συναυλία της Ορχήστρας Ελ-

ληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανά-

κης» με  αστικά λαϊκά τραγούδια της

Σμύρνης και της Πόλης, καρσιλαμάδες,

ζεϊμπέκικα, συρτά, μπάλους, χασάπικα,

χασαποσέρβικα, αλλά και λαϊκά βαλσά-

κια που συνθέτουν την πλούσια πολυ-

μορφία της μουσικής κληρονομιάς του

Ελληνισμού της Ανατολής.

Η ορχήστρα «Φοίβος Ανωγεανάκης»

αποτελείται από νέους μουσικούς που

ακολουθούν τα σεμινάρια μουσικών

οργάνων και τραγουδιού, τα οποία

διοργανώνει από το 1993 το Σωματείο

Φίλων του Μουσείου Ελληνικών Λαϊ-

κών Μουσικών Οργάνων. Η διδασκαλία

γίνεται από καταξιωμένους καλλιτέ-

χνες, οι οποίοι μαζί με τους μαθητές

της σχολής συμβάλλουν δυναμικά

στην προβολή και διάδοση της μουσι-

κής μας παράδοσης. 

Τη μουσική επιμέλεια της ορχήστρας

έχει ο μουσικολόγος Πέτρος Μουστά-

κας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο

Λαυρίου, Ανδρέα Κορδέλλα 1, 

Τηλ. : 2292022817

«Η μουσική παράδοση της Σμύρνης

και της Μικράς Ασίας»

«Οι γαρδένιες μιας κυρίας»

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης στα

πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη του

Δήμου θα παρουσιάσει την Παρασκευή 23

Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30, το έργο «Οι
γαρδένιες μιας κυρίας», αφιέρωμα για τα 100

χρόνια από την γέννηση της Billie Holiday

(Είσοδος Ελεύθερη)

Σε μια περίοδο που η εμφάνιση ρατσιστικών
απόψεων προκαλεί προβληματισμό η Κινη-
ματογραφική Λέσχη Παλλήνης στα πλαίσια
του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη του Δήμου
Παλλήνης θα παρουσιάσει μια εκδήλωση
αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέν-
νηση της Μπίλι Χόλιντεϊ μιας τραγουδί-

στριας που αποθεώθηκε από το κοινό αλλά
και υπέφερε λόγω του χρώματος του δέρ-
ματος της.
Στις μέρες μας, οι αναφορές στη ζωή της
Νέας Υόρκης την εποχή της ευημερίας
αλλά και του κραχ που την ακολούθησε
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα,
γίνονται πιο επίκαιρες από ποτέ.
Η εκδήλωση εκτός από προβολές αποσπα-
σμάτων από κινηματογραφικές ταινίες που
αναφέρονται στην εποχή εκείνη και στην
μεγάλη τραγουδίστρια, θα περιλαμβάνει
ζωντανή μουσική και τραγούδια της καθώς
και δραματοποιημένα αποσπάσματα από
γραπτές μαρτυρίες της.
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης

Οινοποιείο Πέτρου, Λ. Μαραθώνος 117,

Παλλήνη

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στο πανηγύρι που οργανώνει ο Σύλλογός μας 

τιμώντας τη γιορτή του Αγίου Ευσταθίου,

τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ.μ.

στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου μας που βρίσκονται

στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου στην Κερατέα

Ζωντανή μουσική 

H Πρόεδρος Ελένη Δόγκα

ο Διοικητικό Συμβούλιο
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Εγγραφές στη Φιλαρμονική

του Δήμου Σαρωνικού

Εγγραφές ξεκίνησε και φέτος η Δημοτική Φιλαρμονική

του Δήμου Σαρωνικού, προσφέροντας μια ευχάριστη

και δημιουργική διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο των

παιδιών της περιοχής.

Τα μέλη της Φιλαρμονικής θα έχουν τη δυνατότητα να

διδαχθούν πνευστά και κρουστά όργανα της αρε-

σκείας τους, όπως: σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο,

τρομπέτα, βαρύτονο, αλτικόρνο, τρομπόνι, γαλλικό

κόρνο, μπάσο τούμπα, ντραμς και άλλα όργανα Συμ-

φωνικής Ορχήστρας. Εκτός από την εκμάθηση οργά-

νων, τα παιδιά μαθαίνουν και θεωρία της μουσικής,

μελωδικές ασκήσεις, Dicteeκ.α.

Στόχος της Δημοτικής Φιλαρμονικής είναι η προσφορά

μουσικής παιδείας στα μέλη της, αλλά και η καλλιέρ-

γεια του χαρακτήρα των παιδιών, η ανάπτυξη ομαδικής

εργασίας, η καλλιέργεια της προσπάθειας και της επι-

μονής για ένα καλύτερο αποτέλεσμα και η γνωριμία με

μουσικά ακούσματα από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος καλεί όλα τα παιδιά άνω των δέκα ετών να

γίνουν μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 6944 154062 (Σπ.Κόλλιας) ή στο

2299048648 ή στο filsaronikos@gmail.com.

Εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευ-

τέρα έως Παρασκευή, 19:00 -21:00 από τις 14/9/16 έως

και τις 14/10/16.

Τα μαθήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική είναι ΔΩ-

ΡΕΑΝ και δεν απαιτείται αγορά οργάνων.

Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας

της υγείας των μελών των ΚΑΠΗ o

Δήμος 3Β ενημερώνει για το Σεπτέμ-

βριο το πρόγραμμα Εθελοντών Για-

τρών στα ΚΑΠΗ :

H Eιδική Παθολόγος Αγγελική Παπα-

μιχαήλ Θα βρίσκεται: 

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, ώρα

10:00 - 11:30 ΚΑΠΗ Βάρης

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, ώρα

10:00-11:30 ΚΑΠΗ Βούλας

Oι Ιατροί - Ειδικοί παθολόγοι Νικό-

λαος Σουλιώτης και Ευσταθία Σορολή

θα δέχονται τα μέλη των ΚΑΠΗ  στο

ιατρείο τους, Λεωφόρος Βάρης 6 –

τηλ. 212 1053500 κάθε Τετάρτη από

16:00 - 18:00 (κατόπιν ραντεβού).

Οι Ιατροί Γεώργιος Φλεβαράκης – Ορ-

θοπεδικός Χειρουργός και η Αναστα-

σία Ντόγκα – Φυσίατρος Θα δεχθούν

τα μέλη των ΚΑΠΗ στις 19 Σεπτεμ-

βρίου απά 17.00 έως 19.00 στο ια-

τρείο τους στην οδό Βασ. Παύλου 86

(είσοδος από Διγενή).

Οι συναντήσεις θα γίνονται μόνο κα-

τόπιν ραντεβού, τηλ. 210 89 96 609

Η Κλινική Διαιτολόγος Μουγκρίδου

Μαρίνα δέχεται κατόπιν ραντεβού

στο τηλέφωνο : 210 98 39 350 την

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και τη Δευ-

τέρα 26 Σεπτεμβρίου από τις 09.30

έως τις 11.30.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν να επι-

σκέπτονται τη διαιτολόγο στο κτήριο

του ΚΑΠΗ Βάρης.

Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον

δεν ξεπερνούν σε συχνότητα τη μία

φορά το μήνα.

Καθαρισμός στον βιότοπο

«Αλυκές» Aρτέμιδας

Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος σε συνεργασία με το

«Όλοι Μαζί Μπουρούμε»  και την υποστήριξη του

τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ διοργανώνει εθελοντικό

καθαρισμό στον βιότοπο «Αλύκες» στην Αρτέμιδα

την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016. 

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους βιό-

τοπους στην Αττική που ανήκει στο ευρωπαϊκό δί-

κτυο ΝΑΤΟΥΡΑ και έχει αυστηρό καθεστώς

προστασίας.

Σημείο συνάντησης  το εκκλησάκι του Αγίου Σπυ-

ρίδωνα στην παραλία της Αρτέμιδος  στις 10 πμ.

Στην περιοχή βρίσκουν καταφύγιο 95 είδη πτηνών

και υπάρχει πλούσια χλωρίδα.

Οι εθελοντές θα καθαρίσουν από σκουπίδια όλη την

παραλίμνια περιοχή, ενώ μετά το τέλος της δράσης

μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν στην παρατή-

ρηση σπάνιων πτηνών με τη βοήθεια ερευνητών.

Με την υπ’ αρ. 324/7.9.2016 της Οι-

κονομικής Επιτροπής του Δήμου

3Β εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης

για τη σύναψη δανείου «για αντικα-

τάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού

με φωτιστικά σώματα νέας τεχνο-

λογίας για την εξοικονόμηση ενέρ-

γειας».

Το δάνειο θα είναι μακροπρόθεσμο,

θα ληφθεί από το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών και Δανείων ή άλλο ανα-

γνωρισμένη τράπεζα ή

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και μο-

ναδικό σκοπό θα έχει την αλλαγή

του φωτισμού. Το κόστος της όπως

σημειώνει ο προϊστάμενος της Δι-

εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

θα ανέλθει στα 4.216.000 ευρώ,

ενώ το ύψος του δανείου θα είναι

στα 4.500.000 ευρώ.

Η διάρκεια του δανείου θα είναι δε-

καετής με 3ετή περίοδο χάριτος,

με σταθερό επιτόκιο που μπορεί να

μετατραπεί σε κυμαινόμενο.

Στην Οικονομική Επιτροπή συμμετεί-

χαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (πρόεδρος),

Δημήτρης Δαβάκης (αντιπρόεδρος)

(απουσίαζε), Χρήστος Βαδάσης, Δημο-

σθένης Βαμβασάκης, Μαρία Μπραϊ-

μνιώτη (απουσίαζε), Μιχάλης

Ανδριόπουλος (απουσίαζε), Γιάννης

Αγαλιώτης (απουσίαζε), Σπύρος Πανάς

(απουσίαζε), Μαρία Σίνα (απουσίαζε).

Τους απόντες αντικατέστησαν οι ανα-

πληρωματικοί Kων/νος Σφέτσας και

Γρηγόρης Καγεώργης.

Εγκρίθηκε από την Ο.Ε. του Δήμου 3Β
Δάνειο για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων

Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α. στην

προσπάθεια της να προσελκύσει, να

ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει

περισσότερους Εθελοντές Αιμοδότες

έχει εντάξει στο θεσμικό της πλαίσιο

από το 2002 και την Ιδέα της Πανελλή-

νιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αι-

μοδοτών, η οποία θεσμοθετήθηκε από

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, με σκοπό την διάδοση

του Εθελοντικού Κινήματος.

Η Φλόγα της Αγάπης όπως έχει καθιε-

ρωθεί να ονομάζεται, περνάει από

όλες τις πόλης της Ελλάδας, μέσα

από ένα κλίμα γιορτής, για να καταλή-

ξει στο τέλος, στην πόλη όπου φιλο-

ξενεί την Αμφικτιονία

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στην

14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθε-

λοντών Αιμοδοτών. Έτσι, η Φλόγα της

Αγάπης θα περάσει από την Παλλήνη, η

οποία συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο,

το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24.9.16, 10.30

– Υποδοχή Φλόγας – Φιλαρμονική

Ορχήστρα Δήμου Παλλήνης  (Δη-

μοτικό Κατάστημα Παλλήνης – Πλ.

Ελευθερίας)

- Χαιρετισμοί

- Χορωδίες ΔΕ Παλλήνη & ΔΕ Γέ-

ρακα

- Παραδοσιακοί χοροί από την  Δια-

σχολική Ομάδα

- Λαμπαδηδρομία με τερματισμό στο

Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης   Γρ.

Λαμπράκης (Λ. Μαραθώνος)

«Σε μια περίοδο κοινωνικής κρίσης, η
εθελοντική προσφορά αίματος    απο-
τελεί για όλους ένα από τους πιο ση-
μαντικούς κρίκους κοινωνικού
εθελοντισμού. Ας ξανανιώσουμε πως
η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & η ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι οδηγοί στη ζωή μας.
Ας αποκτήσουμε ΔΕΣΜΟΥΣ ΑΙΜΑ-
ΤΟΣ», σημειώνει στο μήνυμά του ο δή-

μαρχος Αθανάσιος Ζούτσος.

Εθελοντές γιατροί στα ΚΑΠΗ των 3Β

Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών
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Συνεδρίασε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Παλ-

λήνη η Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης της Προ-

γραμματικής Σύμβασης «Κατασκευή Έργων διαχείρισης

υγρών αποβλήτων που αφορούν σε οικισμούς Β’ προτε-

ραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ» (Συλλογή, Μετα-

φορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων περιοχών

Κορωπίου – Παιανίας), μετά από πρόσκληση του Αντιπε-

ριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Παρόντες στη συνεδρίαση,  οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Γιάννης Σγουρός, Παύλος Καμάρας και Νάσος Αναγνω-

στόπουλος ως εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβου-

λίου Περιφέρειας Αττικής. Επίσης παραβρέθηκαν

εκπρόσωποι από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περι-

φέρειας. Από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε ο Γενικός Διευθυντής Ανά-

πτυξης και Παραγωγής Έργων Κων/νος Βουγιουκλάκης

και η Στέλλα Ράπτου, από τον Δήμο Κρωπίας ο Δήμαρ-

χος Δημήτρης Κιούσης και ο Αναπληρωτής Προϊστάμε-

νος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος Σιούντρης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής ενημέ-

ρωση των παρευρισκόμενων για την πρόοδο των εργα-

σιών αλλά και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει

και προκαλούν καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης

του εν λόγω έργου, που είναι το μεγαλύτερο έργο υπο-

δομής που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Περιφέ-

ρεια Αττικής και που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά

την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων

των παραπάνω περιοχών. Ο προϋπολογισμός του έργου

που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ατ-

τική» ανέρχεται συνολικά σε 124.890.213,00€ (ο συμβα-

σιοποιημένος προϋπολογισμός είναι 105. 961.323,34€)

και μέχρι σήμερα οι πληρωμές που έχουν γίνει για το σύ-

νολο του έργου είναι 60.704.601,29€. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι καθυστερήσεις οφεί-

λονται στα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα από την Αρ-

χαιολογική Υπηρεσία, στο γεγονός ότι δεν έχουν ολο-

κληρωθεί οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις, καθώς και

στη σημαντική χρονοτριβή στη διάνοιξη – κατασκευή

της μικροσήραγγας διέλευσης του αγωγού διάθεσης

ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων) στη Βραυρώνα και ότι δεν

έχει εκτελεστεί καμία εργασία για τον υποθαλάσσιο

αγωγό λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των σχετικών

αδειών. 

Σημειώθηκε δε ότι εφόσον δεν υπάρξουν περαιτέρω κα-

θυστερήσεις από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κυρίως

από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το έργο αναμένεται να

ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2017 και να ξεκινήσει στη

συνέχεια η δοκιμαστική λειτουργία του. 

Στη συνέχεια υπήρξαν τοποθετήσεις από όλα τα μέλη

της Επιτροπής Παρακολούθησης και μετά το πέρας της

συνεδρίασης ακολούθησε επιτόπια επίσκεψη στον χώρο

κατασκευής του ΚΕΛ όπου έγινε ξενάγηση και περαι-

τέρω ενημέρωση από τους εκπροσώπους της αναδόχου

εταιρείας. 

Συνεδρίαση για τις καθυστερήσεις του ΚΕΛ Κορωπίου

Περισσότερες από 1.625 ώρες εξατομικευμένης κα-

τάρτισης σε επαγγελματικές δεξιότητες θα προσφέ-

ρει ο Δήμος Μαρκοπούλου σε άνεργους δημότες

του, σε τομείς που έχουν ανάγκη για να διεκδική-

σουν μια θέση εργασίας, βάσει του επαγγελματικού

τους προφίλ.

Συγκεκριμένα, το καινοτόμο και βραβευμένο πρό-

γραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων

«Mellon, Επιταχυντής Δεξιοτήτων» έχοντας υλοποι-

ήσει δύο απολύτως επιτυχημένους κύκλους ενδυνά-

μωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων στους Δήμους

Αχαρνών και Ασπροπύργου, συνεχίζει τη δραστηριό-

τητά του στο Δήμο Μαρκοπούλου για τους επόμε-

νους 3 μήνες (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016).

«Βρίσκουμε βιώσιμες λύσεις που βοηθούν πρακτικά
και άμεσα τους ανθρώπους που βάλλονται από ανερ-
γία ή βρίσκονται σε εργασιακή επισφάλεια. Είναι γε-
γονός ότι πέρα από τη δυσκολία δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, υπάρχει και σοβαρό έλλειμμα δε-
ξιοτήτων για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά ερ-
γασίας και όσους δυσκολεύονται να επιστρέψουν.
Είμαστε ικανοποιημένοι που ο τρίτος κύκλος του
«Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon» θα υλοποιηθεί στον
τόπο μας» δήλωσε ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτή-

ρης Ι. Μεθενίτης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοινωνική

Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl για την Εκπαίδευση

και Δια Βίου Μάθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση

έως και 20 Σεπτεμβρίου 2016. Θα τηρηθεί αυστηρά

σειρά προτεραιότητας.  

Λίγα λόγια για τον «Επιταχυντή Δεξιοτήτων Μellon»

Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων «Mellon» είναι ένα καινο-

τόμο πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης επαγ-

γελματικών δεξιοτήτων που παρέχεται απολύτως

δωρεάν ως μια ευρηματική κοινωνική δράση με στόχο

την ένταξη και παραμονή περισσότερων ανθρώπων

στην αγορά εργασίας, με προτεραιότητα τους ανέρ-

γους για να επιτύχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πρόκειται για ένα οργανωμένο σχήμα ολιστικής επιτά-

χυνσης επαγγελματικών δεξιοτήτων που «απαντά»

στην προοπτική επαγγελματικής διεξόδου, και, κυρίως,

στις επιτακτικά επίκαιρες ανάγκες ανθρώπων που βάλ-

λονται από την ανεργία, την περιθωριοποίηση και τη

φτώχεια. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται 100% με

ιδιωτικούς πόρους και υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ.

knowl, ένα δυναμικό συμμετοχικό δίκτυο που διευρύνει

τα όρια και τους τρόπους απόκτησης γνώσης, προσφέ-

ρει καινοτόμες μαθησιακές διαδικασίες, και αποτελεί

σημείο αναφοράς ορθών πρακτικών.

Σε μόλις 9 μήνες από την έναρξη του προγράμματος,

40% των συμμετεχόντων του Α’ Εντατικού Κύκλου

(Δήμος Αχαρνών) και 37% του Β’ Κύκλου (Δήμος

Ασπροπύργου) έχουν βρει θέση εργασίας αντίστοιχη

του επαγγελματικού τους στόχου. Επίσης έχουν υλο-

ποιηθεί δωρεάν 830 διδακτικές ώρες συμβουλευτικής

και έχουν εκπαιδευτεί μέσω των ανοιχτών σεμιναρίων

επαγγελματικών δεξιοτήτων 1.321 άνθρωποι. 

Το πρόγραμμα αναγνωρίστηκε για την ουσιαστική συμ-

βολή του στην καταπολέμηση της ανεργίας με τιμητική

βράβευση από το θεσμό των Education Business

Awards 2016 ενώ επιλέχθηκε και παρουσιάζεται ως

καλή πρακτική στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα του I-LINC,

που έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των

νέων και της επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο

διεκδικεί το Telecentre Europe Best Practice Aaward

2016.
Αναζητήστε την αίτηση στο : http://www.mellon-accelera-

tor.eu/el/aitiseis/entatikos-kyklos.html

Περισσότερες πληροφορίες: Γιούλα Παπατσώρη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Τηλ. (+30) 210 83 128 68 

press@mellon-accelerator.eu
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“Αντάμωμα” θερινό με τους 

Σαρακατσάνους 

στην ορεινή Κορινθία 

Στο περασμένο άρθρο  αναφερθήκαμε στο

οδοιπορικό   για το “Ξεκίνημα”.  Σήμερα  σε

συνέχεια: 

Γ)   Στον  χώρο της εκδήλωσης 

Από τα περασμένα άρθρα, ο λόγος είχε

αρχίσει για τους Σαρακατσάνους  και το

παραδοσιακό “Αντάμωμα”  της φυλής στην

Ορεινή Κορινθία.

Οι Σαρακατσάνοι, καταγράφονται σαν ο

αρχαιότερος λαός της Ευρώπης και  σαν

λαός  αρχαίος  ελληνικός. Οι πατριαρχικές

τους  φάρες, κατά  καιρούς εξαπλώθηκαν

σε ολόκληρο  τον Ελλαδικό χώρο, την δε

παραδοσιακή συνοχής τους με τα  κατά

τακτά σε χρόνο “Ανταμώματα”, οι απόγο-

νοι  φροντίζουν να τη  διατηρούν σε μια

αδιάκοπη συνέχεια.  

Αλλά άς αφήσομε τα  περισσότερα ιστο-

ρικά   για τη συνέχεια της αφήγησης.  

Βρισκόμαστε   και πάλι στο χώρο της εκ-

δήλωσης.  

Εδώ το γιορταστικό κυκλικά επικλινές έδα-

φος, προσιδεάζει στο σκηνικό  αμφιθεά-

τρου,  στο οποίο  σε περιφερική

οριοθέτηση ξεχειλίζουν στις παρυφές του,

στεφανωτά τα καρεκλοτράπεζα. Αυτά τα

περιφερικά τραπέζια εκμεταλλεύονται τη

σκιερή φροντίδα  των ελάτων. Για  τα κεν-

τρικά, ο σύλλογος έχει   μεριμνήσει με με-

γάλες τέντες.

Η όλη διάταξη  όπως  ήδη προανέφερα,

υπηρετεί ένα σχήμα  πετάλου  θεατρικής

σκηνής.  Ολα βλέπουν προς ένα μεγάλο

τυπικό παλκοσένικο, όπου  νταούλια και

λοιπά συνοδά για την περίσταση μουσικά

όργανα, νωχελικά περιμένουν το σύνθημα.

Μπροστά στο παλκοσένικο, αφήνεται

ένας χώρος  κενός. Ο χώρος αυτός προ-

βλέπεται  για  χορευτική πίστα,  και τα συγ-

κροτήματα των συλλόγων.  Όλοι και όλα

βρίσκονται  σε αναμονή. Μοναχά  οι μου-

σικοί που θα πρωταγωνιστήσουν έχουν και

μάλιστα  πολύ καθυστερήσει. 

Εν τω μεταξύ συνεχίζομε  να  μαθαίνομε

από μικροφώνου,  για  συλλόγους, μέλη,

φίλους, αλλοδαπούς τουρίστες  και  οργα-

νωμένα χορευτικά συγκροτήματα,  που

ήδη έχουν αφιχθεί     από  βόρεια, κεντρική

και νότια Ελλάδα. 

Η  κουμπάρα μας  η Θοδώρα, Πυργιώτισσα

την καταγωγή και  Λιάκαινα από τον Σαρα-

κατσάνο Λιάκο άντρα της,   έχει  από πιο

μπροστά μεριμνήσει, ακόμα και για το τρα-

πέζι που θα καθίσομε.

Αλλά καλύτερα  μιλάμε όχι για τραπέζι

αλλά τραπέζια  εν συρμώ το ένα δίπλα στο

άλλο,  που  με τις απρόβλεπτες φιλικές εν-

σωματώσεις  όλο και μακραίνουν και χύ-

νονται σε  μια κατηφορική ακτίνα χώρου

προς το επικλινές κέντρο του αμφιθεατρι-

κού  διαζώματος.  Τελικά  σχεδόν όλοι μα-

ζευτήκαμε. 

Άλλοι γνωστοί, άλλοι όχι, με ένα «χαρή-

καμε για τη γνωριμία» έφεραν την ισορρο-

πία  του λόγου σε ένα αποδεκτό  ισοζύγιο. 

Είχαμε και διενέξεις, ελαφρές όμως. Αυτό

συνέβη  όταν μερικοί που  φτάσανε καθυ-

στερημένοι,   θελήσανε να  αλλάξουν  την

οριοθέτηση του συρμού των τραπεζιών. Τα

θέλανε σε ομόκυκλη περιφέρεια προς την

απλωσιά. «Για νάχομε αργότερα μια καλύ-
τερη σκιά» λέγανε. Οι άλλοι,  οι ήδη

στρογγυλοκαθισμένοι και βολεμένοι,   αν-

τιδράσανε. Κανείς  τους δεν υποχωρούσε.

Και τελικά ο συρμός, στο επάνω του μέρος

έσπασε και γώνιασε.  

Η Θοδώρα,  η Λιάκαινα και κουμπάρα μας

που λέγαμε, αλλά και όλοι οι άλλοι, εν

είδει σχολικής εκδρομής σε μορφή   πικ

νίκ, είχαν φέρει μαζί τους τα “τάπερ τους”

και τα πυρέξ τους υπερφορτωμένα με προ-

κλητικά  καλούδια.

Οι δε κουμπάροι μας, μέσα στα όλα,  αυτοί

πιο προνοητικοί, με το αγροτικό ακόμα και

στρωσίδια για σιέστα και κανέναν  υπνάκο

κάτω από τα έλατα. 

Η  Θοδώρα  έβγαλε ένα  καλοσιδερωμένο

όμορφο  τραπεζομάντηλο. Φάνταζε καθώς

ήταν λινό  και  χρυσοκεντημένο στις γω-

νίες. Όταν το είδα, το  λυπήθηκα.  Με κοί-

ταξε.  «Για το καλό»  έσπευσε  να πει

εκείνη.

Το τίναξε αέρινα και αυτό ξεδιπλώθηκε.

Εκείνη επιδεικτικά   το άφησε να κυμανθεί,

να πλανάρει   και να πέσει τρυφερά επάνω

στα  τραπέζια. Αυτά όμως ήταν πολλά και

αυτό δεν έφτανε. Και  τότε βγήκαν  σε επι-

κουρία τα  ‘’λαϊκά’’ υποκατάστατα  από

χαρτί. 

Σε λίγο,  τα τάπερ αραδιασμένα στα τρα-

πέζια, όλο και πλήθαιναν. Εγώ  ντράπηκα

που  τα δικά μας τα χέρια είχαν έρθει

άδεια.  Ένοιωθα σαν ο φτωχός στη γωνία.

Ο Λιάκος γρήγορα με κατάλαβε και «άδικα

τρώγεσαι» μου αντέτεινε. «Μα αφού επι-
μένεις, πήγαινε να  φέρεις καμιά δεκαριά
μπύρες στο τραπέζι και το πράγμα τελει-
ώνει  εδώ».  Και έτσι και έγινε. Και όταν

έγινε, ορθώθηκα  και άρχισα  πια  να νοι-

ώθω έξω  από τη γωνία.

Πίσω από την καμπούρα του λοφίσκου της

απλωσιάς, δειλά χωμένο ανάμεσα στο

πυκνό έλατο,   ένα   ταπεινό εξωκκλήσι λει-

τουργούσε ευκαιριακά για  την εκδήλωση.

Το ερημικό αυτό  εκκλησάκι,  που ήταν

πολύ μικρό,  μικρότατο,  άφηνε τον κόσμο

έξωθεν να ξεχειλίζει  και να προσεύχεται.

Το επισκεφθήκαμε. Προσευχηθήκαμε και

εμείς μαζί με όλους. ‘Ένας ιερέας από

μέσα έψελνε. Απέξω ψιλοψέλναμε και

εμείς. Το λιβάνι του  διαπερνούσε την ανοι-

χτή πόρτα και μας ευωδίαζε.  Δογματικά

πιστός ή όχι, σε τέτοιες στιγμές διαλογι-

σμού νοιώθεις και αποδέχεσαι το δικό σου

πεπερασμένο, το οποίο αναπόφευκτα υπό-

κειται  στο   άγνωστο υπέρτερο.

Δεν μείναμε όμως έως  την ολοκλήρωση

της λειτουργίας. Η κνίσα που ερχόταν από

κάτω με το αεράκι, ηδονικά υπερίσχυε και

μας λιποτάχτησε.

Γυρίσαμε  λοιπόν στον κυρίως  χώρο της

εκδήλωσης. 

Κοντά  στην είσοδο, λίγο πιο μέσα και χα-

μηλά προς στην απλωσιά,  ένα  καμιόνι τε-

ράστιο  ρυμουλκούμενο. 

Στα πλάγια ανοιγμένο έδινε τη θέα σε κα-

λύτερη απόλαυση του περιεχομένου του.

Μέσα στο καμιόνι, ψησταριές πολλές σε

διπλό επίπεδο με αμνοερίφια στριφογύρι-

ζαν.  Βλέπαμε το σούβλισμα του αθώου

αμνοεριφίου και εμείς ηδονιζόμαστε.

«Ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει»,  μου

ήρθε άθελα στο νου, εκείνο το Σοφόκλειο

αλλά δεν το ξεστόμισα.  Ήξερα πως δεν θα

είχα απήχηση. 

Μπροστά  από τις ψησταριές,  στο πιο

πάνω από το μισό ανθρώπινο μισό  μπόϊ

ψηλωμένο,  ένα τεράστιο  περιφερικά πρό-

χειρο  τειχικό ξυλοκατασκεύασμα. Μου

φάνταζε   σαν τετράγωνος μπαρόμορφος

πάγκος. Απ’ εξω εμείς,   ηδονοβλεψίες της

καμένης σάρκας. Από μέσα εκείνοι οι κό-

φτες, με μάχαιρες αιχμηρές,  να τεμαχί-

ζουν βροντοκοπώντας θεαματικά τα ψητά.

Ο πελάτης   διαλέγει, παραγγέλνει. Το

ψητό τυλιγμένο στη λαδόκολλα, προωθεί-

ται και έρχεται στο ταμείο.  Δένεται  στην

αγκαλιά και μετά τρέξιμο πρός το τραπέζι

της εστίασης. Στην αγορά αυτή, εδώ εμείς

ευνοηθήκαμε  στην επιλογή. Υπήρχε και το

μέσον. Ο κόφτης  ήταν συγγενής του κουμ-

πάρου! 

Πιο πέρα τεράστια καζάνια τεράστια βρά-

ζανε. Το εντός  αυτών δεν κατάφερα να το

ανιχνεύσω. Προφανώς κρέας και μάλλον

χρονιάρικο.  Μοσχομύριζε στο αχνό που

σκόπιμα διάφευγε. 

Σε παράταξη παραδίπλα, καμιά δεκαριά με-

γάλα  ταψιά, στρογγυλά. Στο καπάκι    σκε-

πασμένο με κάρβουνα  αναμμένα και

κατακόκκινα.  Το ψήσιμο γινόταν εκ των

άνω. Οι μάγειροι περνούν ένα μακρύ ραβδί

στη θηλιά - χερούλι  του σκέπαστρου  και

το  δίνουν με χάρη και υπερηφάνεια στην

τουρίστρια να το ανασηκώσει και να λιγω-

θεί. Τα σάλια μας ρέουν. 

Η ευωδία μιας ξεχωριστής απόλαυσης.

ερεθίζει και ξεχύνεται σε οσμή και  σε

θωριά.  Ολόασπρες ολοστρόγγυλες πατά-

τες αχνίζουν και κολυμπούν εν κοχλασμώ

στο  λεμονισμένο λαδοβούτυρο, συνωστι-

ζόμενες  στριμωχτά σε  λαχταριστά κομ-

μάτια  από κρέας. Οι ψηφιακές ανάβουν

και σβήνουν. 

Απεικονίζουν την άφθαστη ωραιότητα μιας

σαρκικής προσδοκίας εξόχως απολαυστι-

κής, στην οποία φεύ  δεν μπόρεσα να συμ-

μετάσχω.  

Απέναντι από τα ταψιά με τα ψητά, το πα-

ραδοσιακό κονάκι στημένο σε ενδεικτική

παρουσία.

Αυτό όμως και το ιστορικό της φυλής στην

επόμενη “Εβδόμη” με βάση τα περισσό-

τερα στοιχεία που άντλησα από το βιβλίο

“Σαρακατσάνοι της Αττικής”,  του Δημήτρη

Καλλιέρη. Αυτό το βιβλίο και σε ανύποπτο

χρόνο, ευγενικά μου είχε χαρίσει ο  κύριος

Χρήστος Γούλας πρώην πρόεδρος του

Συλλόγου Σαρακατσαναίων Διλόφου,

Βάρης Αττικής. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Σαρακατσάνοι ….Ζήρια 
Tρίτο μέρος
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Παγκόσμια Ολυμπιάδα 
Νεοελληνικής Γλώσσας

Η 23χρονη Άννα Βίνικ, από το Χάρκοβο της Ουκρα-

νίας, είναι η νικήτρια της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας

Νεοελληνικής Γλώσσας που διοργανώθηκε, για

πρώτη φορά φέτος, υπό την αιγίδα της Ελληνικής

Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, από την Παγ-

κόσμια Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακής Νεολαίας

(ΠΑΣΕΠΟΝ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης (ΑΠΘ), με τη στήριξη της Γενικής Γραμμα-

τείας Απόδημου Ελληνισμού. Η εκδήλωση

διοργανώθηκε στο πλαίσιο εορτασμού του Επετει-

ακού Έτους Αριστοτέλη.

Τη 2η θέση κατέλαβε η Ναρίν Χακομπιάν από την

Αρμενία και την 3η η Βαλεντίνα Ολίνικ από την Ου-

κρανία.

Οι τρεις νικήτριες αναδείχθηκαν μετά τις δύο φάσεις

του διαγωνισμού, που διήρκησαν πάνω από τρεις

μήνες, ανάμεσα σε δεκάδες διαγωνιζομένους.

«Ο διαγωνισμός βοήθησε πολύ στη διάδοση της
νέας ελληνικής γλώσσας. Έκανε γνωστή τη δυνατό-
τητα συμμετοχής κάποιου σε μία τέτοια διαγωνιστική
διαδικασία, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έφερε ιδέες και
προτάσεις προς αξιοποίηση και έστειλε ένα μήνυμα
προς όλο τον κόσμο ότι η ελληνική γλώσσα μαθαί-
νεται από άτομα που δεν έχουν ελληνική καταγωγή
και το μοναδικό τους κίνητρο είναι η αγάπη για τη
γλωσσομάθεια» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος

του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ,

Μαρίνα Ματθαιουδάκη.

Η Χούντα του Ερντογάν!!! 

28 εκλεγμένους Δημάρχους έπαψε εν μία νυκτί ο

“άρχοντας” Ερντογάν, στην Τουρκία, και τoυς αντι-

κατέστησε με δικούς τους (δοτούς).

Κανένας όμως από τους Ευρωπαίους δεν μιλάει!

Η τυραννία του Ερντογάν βασιλεύει και οι “μεγάλοι”

της Ευρώπης του χαϊδεύουν τα ...μνα!

Διαβάσεις θανάτου 
οι διαβάσεις πεζών 

στην παραλιακή Βούλας

Εγραφα στο προηγούμενο φύλλο για τη νησίδα της

παραλιακής που τα φυτά έχουν μπεί μέσα στις λωρί-

δες κυκλοφορίας των οχημάτων και από διάβαση

πεζών μετατρέπεται σε διάβαση θανάτου, λόγω της

παντελούς έλλειψης ορατότητας.

Λοιπόν, από το σημείωμα αυτό ελάβαμε σωρεία τη-

λεφωνημάτων προς ενίσχυση αυτών ακριβώς που

επισημαίναμε.

Η Δημοτική Αρχή δεν γνωρίζω αν έχει προβεί σε

καμμία ενέργεια μια που κρατάει “σιγήν ιχθύος”.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Το χάος είναι μια μικρή ελληνική λέξη, που περιέχει

συμπαντική έννοια, έχοντας δύο ερμηνείες, την επι-

στημονική και τη θεογονική αρχαία ελληνική!

Η επιστημονική ερμηνεία της λέξης προσδιορίζεται

από τη θεωρία του χάους, που αποτελεί έναν τομέα

των μαθηματικών, με πολλές επιστημονικές διακλα-

δώσεις στη φυσική, στη μηχανολογία, στις οικονομι-

κές επιστήμες και στη βιολογία.

Αυτή η θεωρία μελετά κάποια μη γραμμικά δυναμικά

συστήματα, τα οποία γίνονται από κάποια αιτία, που

τα διέπει, γι’ αυτό λέγονται αιτιοκρατικά και δηλώ-

νουν ότι η μελλοντική συμπεριφορά τους, καθορίζε-

ται από την αρχική και λέγεται ντετερμινισμός και η

θεωρία ντετερμινιστική.

Ο Έντουαρντ Λόρεντζ ασχολήθηκε με το ντετερμινι-

στικό χάος ή απλώς χάος.

Η χαοτική συμπεριφορά παρατηρείται σε πολλά φυ-

σικά συστήματα, όπως στη μελέτη της ατμόσφαιρας,

για να γνωρίζουμε τον καιρό, το ηλιακό σύστημα, τις

τεκτονικές πλάκες κ.ά.

Η έννοια που επικρατεί για τη λέξη “χάος” δηλώνει

την  αταξία, δηλαδή την παντελή έλλειψη τάξης και

είναι αντίθετη της πραγματικής έννοιας που δηλώ-

νει την πλήρη τάξη και συνδέεται με το συγγενές

πεδίο της Φυσικής, που λέγεται κβαντική θεωρία του

χάους, και η οποία μελετά τα μη αιτιοκρατικά συστή-

ματα!

Το χάος μπορεί να “γεννηθεί” από μια ντετερμινι-

στική συμπεριφορά, από μια πολύ απλή γεννήτρια

χάους, φτιαγμένη από ένα διπλό εκκρεμές! 

Για να εμφανιστεί η κίνηση στην εικόνα, πρέπει το

συννημένο αρχείο να γίνει download που σημαίνει

λήψη.

Η απεικόνιση του χάους, συμπίπτει με το φαινόμενο

της σχεδιαζόμενης πεταλούδας, όπως και άλλων

πολλών ομοίων σχημάτων με διαφορετικά επανα-

λαμβανόμενα μεγέθη, όπως είναι στη φύση η δημι-

ουργία των φύλλων της φτέρης, τα σχήματα που

κοσμούν ένα σχεδιασμένο κοχύλι και πολλά άλλα!!!

Στον αιώνα που έφυγε, δύο ήταν οι μεγαλύτερες

ανακαλύψεις “η κβαντική θεωρία” και η “θεωρία του

χάους”! Όλες όμως οι σύγχρονες μελέτες στηρίχθη-

καν στις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα

του Δημόκριτου, του Λεύκιππου και του Παρμενίδη!!!

Το χάος στη θεογονία του Ησίοδου, σημαίνει το

χάσμα και όχι την αταξία, όπως λανθασμένα επικρα-

τεί σήμερα η έννοια του χάους!

Το χάος κατά τον Ησίοδο είναι η αρχή των πάντων

και μαζί με τη Γαία (γήινη σύσταση) και του Έρωτα η

Φάνη, αποτελεί την τριαδική υπαρξιακή οντότητα!!!

Ο Πρόκλος, ο μαθητής του Πλάτωνα δηλώνει ότι το

ΩΟΝ (αυγό), από την έκρηξη του οποίου προήλθε

ολόκληρο το Σύμπαν, είναι το αγαθόν του Ορφικού

Χάους και του Ορφικού Αιθέρα, ενώ η νοητή τριάδα

είναι: Αιθέρας - Χάος - Ωόν! και οι απόψεις του

Ορφέα και του Πλάτωνα συμπίπτουν!!!

Το κοσμικό ΩΟΝ (αυγό), το άφησε η νύχτα στο Έρε-

βος και δημιουργήθηκε

το χάος και η Γαία, που

είχε μέσα στα σπλάχνα

της τον Τάρταρο και τον Έρωτα.

Από το Έρεβος και τη Νύχτα γεννήθηκε το αιώνιο

φως, ο αιθέρας και η ημέρα!

Η Νύχτα παντρεύτηκε το Θεό της αβύσσου από τον

κάτω κόσμο τον Τάρταρο, και γέννησε τον Ύπνο και

τον Θάνατο, αλλά γέννησε και τον Χάρωνα και τη

Νέμεση (εκδίκηση) και τέλος μόνη της γέννησε την

Απάτη και τη Θεά του βίαιου θανάτου την Κήρα της

οποίας κόρες ήταν οι Ερινύες και οι Εσπερίδες που

φύλαγαν το δέντρο της Ήρας με τα χρυσά μήλα.

Όλες οι έννοιες είναι κωδικοποιημένες και αλληγο-

ρικές, οπότε τα χρυσά μήλα, υπονοούν τα ορυχεία

χαλκού στη νέα Γη της Αμερικής τα οποία δημιούρ-

γησε ο Ηρακλής και έκλεισαν με την πτώση του πο-

λιτισμού των  Μυκηνών!!!

Η νύχτα παρουσιάζεται με σκούρα ρούχα και το κε-

φάλι της σκεπασμένο, όπως την συναντάμε στη Ζω-

φόρο του Μεγάλου Βωμού του Δία στην Πέργαμο,

που σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του Βερολίνου.

Ο Έρως ή Φάνης είναι ο νοητός νους του Ορφέα και

ένα από τα ονόματα της δημιουργικής αρχής του

Σύμπαντος, ο οποίος ξεπήδησε μέσα από το κοσμικό

αυγό, το οποίο γέννησε η Νύχτα.

Η Ορφική Θεογονία, αναφέρεται στην τριαδική υπό-

σταση του Ενός Θεού· ήταν η πρώτη μονοθεϊστική

θρησκεία του πλανήτη και πολλές χιλιετίες αργό-

τερα, ακούμπησαν επάνω της και δημιουργήθηκαν οι

άλλες θρησκείες.

To χάος
Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα



10 ΣΕΛΙΔΑ -  17  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                           ΕΒΔΟΜΗ

Ο πρώτος αγιασμός στο νέο συγκρότημα Κιτσίου

Το πρώτο κουδούνι βρήκε έτοιμα 

τα σχολεία του Δήμου 3Β

Με ολοκληρωμένες τις εργασίες συντήρησης καθαριότητας και καλλωπισμού

έγιναν οι αγιασμοί στα σχολεία του Δήμου 3Β, σηματοδοτώντας της έναρξη της

νέας σχολικής χρονιάς.

Εκπρόσωποι της Δημοτι-

κής Αρχής παρευρέθη-

καν στα σχολεία για να

ευχηθούν στους μαθη-

τές καλή σχολική χρονιά

και να έχουν προσωπική

άποψη για την κατά-

σταση των σχολικών μο-

νάδων.

Ο Δήμαρχος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ευχήθηκε στους μαθητές: «Kαλή σχολική χρονιά, δύ-
ναμη και πείσμα στους αντίξοους καιρούς για τα παιδιά και τους γονείς, ειδικό-
τερα για τα πρωτάκια που καρδιοχτυπούν. Καλή σχολική χρονιά με δημιουργία,
αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα».

Αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η νέα χρονιά στα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας πέντε

σχολεία του Δήμου, όπου παρέστη στον αγιασμό και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε

μαθητές, γονείς και εκπαι-

δευτικούς. 

Ενόψει της έναρξης του

νέου σχολικού έτους, ο

Δήμος Σαρωνικού πραγμα-

τοποίησε όλες τις απαραίτη-

τες εργασίες καθαρισμού

και συντήρησης των σχολι-

κών κτιρίων, ώστε να είναι

έτοιμες να υποδεχθούν τους

μαθητές. Παράλληλα, ο

Δήμος θα προχωρήσει

εντός των επομένων ημε-

ρών στη δημοπράτηση του

έργου ενεργειακής αναβάθ-

μισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης όλων των μονάδων του Δήμου. Πρόκειται για

ένα έργο με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που

εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή από την Περιφέρεια Αττικής. 

Όπως ανέφερε σχετικά ο Γ. Σωφρόνης, «Τηρώντας τις δεσμεύσεις μας, προχωρούμε
στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση του συνόλου των σχολικών 
υποδομών του Δήμου μας».

Μεγάλη ημέρα για το Κίτσι και το Δήμο

Κρωπίας γενικότερα, η Δευτέρα 12 Σεπτεμ-

βρίου 2016, αφού έγινε ο πρώτος Αγιασμός

στο νέο σχολικό συγκρότημα που χτίζεται

με ταχύτητες ...φωτός για να υποδεχτεί

τους μαθητές και μαθήτριες της Α΄και Β΄

τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου και του 3ου

Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2016-

2017.

Mια ιστορία 26 χρόνων φτάνει στην ολοκλή-

ρωση! Ήταν Ιανουάριος του 1990 όταν πρω-

τοχτύπησε το κουδούνι στο τριθέσιο

δημοτικό του Κιτσίου, με λυόμενη κατα-

σκευή και με εγγεγραμμένα 60 περίπου παι-

διά.

Τότε άρχισαν και οι προσπάθειες να χτιστεί

ένα σχολείο από φορείς και γονείς, αφού

ήδη στα δύο επόμενα χρόνια το σχολείο

λειτούργησε πλήρως με πολλά παιδιά και

μαζί το νηπιαγωγείο.

Η μεγάλη “κούρσα” για να καταφέρουν να

ανοίξει το σχολείο, εν πολλοίς έγινε πραγ-

ματικότητα, αφού έγινε ο αγιασμός, ο

οποίος ετελέσθη  με τις ευλογίες του Μη-

τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  Νι-

κολάου, παρουσία του Δημάρχου Κρωπίας

Δημητρίου Κιούση και επικεφαλής αντιπρο-

σωπείας του Δήμου. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν, ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Αν. Αττικής, Πέτρος Φιλίππου, ο

Πρεσβ. Σταύρος Κυριόπουλος του Ι.Ν Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Κιτσίου, ο αντιδήμαρχος

Διοίκησης και Οικονομικών, Ανδρέας Ντού-

νης, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Αθηνά Κιούση,  ο διευθυντής της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής

Στέφανος Καπέλλας, οι διευθυντές, του

3ου Γυμνασίου, του 2ου ΓΕΛ και του 3ου

ΓΕΛ, εκπρόσωποι της Διοίκησης του Δήμου

και της σχολικής κοινότητας.

Ο Δήμαρχος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό

επισημαίνοντας τις πολύχρονες πιέσεις της

δημοτικής διοίκησης προς τους φορείς χρη-

ματοδότησης και πολιτικής ευθύνης (Τράπε-

ζες και γραμματεία ΣΔΙΤ) για την έναρξη

των εργασιών της κατασκευής του σχολι-

κού συγκροτήματος, εξήρε τους υπεύθυ-

νους της κατασκευής για την γρήγορη και

άρτια υλοποίηση του έργου, ενώ ενημέ-

ρωσε ότι οι μικροκαθυστερήσεις ήταν προ-

βλεπόμενες λόγω αναγκαίων διαδικασιών

ελέγχου και αρχαιολογικών ανασκαφών, οι

οποίες ανέδειξαν σπουδαία αρχαιολογικά

ευρήματα που χρονολογούνται από τον 3ο

π.Χ. αιώνα. Για το θέμα θα επανέλθουμε.

Εκτίμησε ότι σε λίγες ημέρες το 2ο ΓΕΛ και

το 3ο Γυμνάσιο θα λειτουργήσουν στο νέο

σχολικό συγκρότημα, ενώ το Νηπιαγωγείο

και το Δημοτικό Σχολείο θα ακολουθήσουν

τους επόμενους μήνες. 

Ευχήθηκε καλή χρονιά σε μαθητές και εκ-

παιδευτικούς στις νέες σχολικές εγκατα-

στάσεις που προσφέρουν τις ιδανικές

συνθήκες για την προαγωγή της μάθησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου ευχή-

θηκε η νέα σχολική χρονιά  να είναι δημι-
ουργική, μια διαδρομή χαρούμενη και

εποικοδομητική για όλους και να συνεχιστεί
η καλή συνεργασία των προηγούμενων
ετών ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλή-
ματα στην καθημερινή λειτουργία των σχο-
λείων της Ανατολικής Αττικής και στο τέλος
της εκπαιδευτικής περιόδου να απολαύ-
σουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας τους καρπούς των προσπαθειών τους
και την κατάκτηση των στόχων τους. 
Όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών,
μέχρι σήμερα έχει εξασφαλιστεί για την
Ανατολική Αττική η κάλυψη των αναγκών
σε δρομολόγια σε ποσοστό 85% περίπου
ενώ άμεσα αναμένεται να καλυφθούν και οι
υπόλοιπες διαδρομές.  
--------------------
2ο ΓΕΛ Κορωπίου

Διευθυντής: Καλπίας Ευάγγελος

Τηλ./Φαξ: 210 9656353

E – mail: mail@2lyk-korop.att.sch.gr

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κορωπίου 

Διευθύντρια: Μερκούρη Ελισάβετ 

Τηλ./Φαξ: 210 9656309 

E – mail: mail@3gym-korop.att.sch.gr     

Διεύθυνση: Παπαγιαννοπούλου και Αγίας Τριά-

δος, Τ.Κ 19400 Κίτσι Κορωπίου
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . «Θα τελειώσω τα
Εξάρχεια από τον πρώτο

μήνα»!

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντικότερη δήλωση

του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ημέρα που

ανέλαβε την προεδρία της ΝΔ. Η πρώτη παραμένει

– με διαφορά – εκείνη με την οποία

αυτοπροσδιορίστηκε σαν… πολιτικός εξόριστος

από την ηλικία των έξι μηνών.

Αν, όμως, η ανείπωτη τραγωδία της νηπιακής

ηλικίας του κ.Μητσοτάκη αφορά τον ίδιο, το πάθος

και αυτή η σπινθηροβόλα αποφασιστικότητα που

θα πρέπει να ξεχείλιζε από το (γνωστό) βλέμμα

του μόλις εκτόξευσε την τοποθέτησή του για τα

Εξάρχεια, μας αφορούν όλους.

Διότι εδώ αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε, απλώς,

έναν ακόμα υποψήφιο πρωθυπουργό. Εδώ έχουμε

να κάνουμε με έναν Χαιλάντερ, έναν Τερμινέιτορ!

Αυτά ως προς το σφρίγος του ανδρός. 

Ως προς το πολιτικό του υπόβαθρο, επίσης δεν

υπάρχουν αμφιβολίες:

Πρώτον, ο κ.Μητσοτάκης δείχνει ότι είναι ένας

άνθρωπος που έχει προτεραιότητες. Ξέρει να

ιεραρχεί τα προβλήματα. Και κυρίως διαθέτει την

ικανότητα να ξεχωρίζει τα ζητήματα που

ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.

Δεύτερον, διαθέτει ασφαλές πολιτικό κριτήριο

και παροιμιώδη οξύνοια. Αντιλαμβάνεται ότι επειδή

ο Τσίπρας του έχει βουτήξει μέσα από τα χέρια τον

νεοφιλελευθερισμό, το ξεπούλημα και την

πολιτική της κοινωνικής βαρβαρότητας σε εκείνον

το μόνο που του έχει απομείνει να παίξει είναι με

τα κουβαδάκια του «νόμος και τάξη». Και παίζει…

Τρίτον, ο κ.Μητσοτάκης δείχνει συνεπής με την

πολιτική του καταγωγή. Πράγμα εξαιρετικά

σημαντικό. Τόσο συνεπής ο άνθρωπος που

ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε ο πατέρας του,

ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος πριν από

25 χρόνια, απευθυνόταν στα ΜΑΤ με τα παρακάτω

λόγια: «Εσείς είστε το κράτος»!   Άνθρωπος του

μέλλοντος ο κ.Μητσοτάκης (ο νεώτερος).

Τέταρτον, διαθέτει άριστη αίσθηση της αξίας των

συμβολισμών στην πολιτική. Τα Εξάρχεια

συμβολίζουν κάτι πέρα από τους «μπαχαλάκηδες».

Και αυτό είναι το ανυπότακτο, το συλλογικό, το

κοινωνικό μιας γειτονιάς που δίνει – μόνη της – τη

μάχη απέναντι στα ναρκωτικά, τη μαφία του

υποκόσμου, την αυθαιρεσία της εξουσίας και της

παραεξουσίας. Όλα δηλαδή όσα το κράτος των

Μητσοτάκηδων αρέσκεται να τα εμφανίζει σαν

«μπάχαλο» ώστε να στοιχειώνει την ησυχία των

«νοικοκυραίων».

Μπράβο, λοιπόν, στον κ.Μητσοτάκη που αφενός

έκανε τα Εξάρχεια να τρέμουν, αφετέρου βρήκε το

ρόλο του. Το είπαμε και πριν: Ο τόπος αυτό

χρειάζεται. Έναν Χαιλάντερ, έναν Τερμινέιτορ κι

έναν Ρόμποκοπ. Μαζί!     

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

“Πολλάκις” ο Πολάκης...

Οι σχάρες αποχετεύσεων στις οδούς της

Βούλας είναι καλυμμένες από σκουπίδια

και πευκοβελόνες.  Μήπως η πρόσφατη

θεομηνία της Καλαμάτας και των άλλων

περιοχών κατάφερε να αφυπνίσει την Δη-

μοτική μας Αρχή ώστε να ξεκινήσει εντα-

τικά  ο καθαρισμός  των φρεατίων;  Ας  μην

ασχολούνται μόνο με την τρίτη ανάπλαση

του….. συντριβανιού της κεντρικής πλα-

τείας.

Επίσης, μέχρι πριν τρία περίπου χρόνια ο

Δήμος της Βούλας καθάριζε/απολύμενε  1-

2 φορές τον χρόνο τους κάδους σκουπι-

διών στις γειτονιές μας με κάποιο ειδικό

όχημα καθαρισμού.  Γιατί αυτό έχει καταρ-

γηθεί;

Πιστεύω να υπάρξει κάποια απάντηση από

τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.  

Ευχαριστώ την ΕΒΔΟΜΗ για την φιλοξε-

νία.

Τ.Τ.

Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις άμε-

σες και "πολλάκις" σε συχνότητα

διαδικτυακές αντιδράσεις του γνω-

στού αναπληρωτού υπουργού υγείας

σε όποιον τολμά να κριτικάρει την

κυβέρνηση των ...Δήθεν Αριστερών.

Αντιδράσεις με τα λεγόμενα και τα

γραφόμενα του τα οποία τις περισ-

σότερες φορές ξεπερνούν τα όρια

της ευπρέπειας και φλερτάρουν με

αυτά της πολιτικής αλητείας και συ-

νολικά με το εν γένει παρουσιαστικό

του μας θυμίζει  "κουραδόμαγκα"

μπορεί και κουτσαβάκι άλλων επο-

χών. 

Συγχωρέστε με για την φρασεολογία

και τους χαρακτηρισμούς μου αλλά

ο εν λόγω κύριος ... πετάγεται σαν

τον Μαϊντανό .... (για να μη πω την

άλλη γνωστή λαϊκή φράση) και τουι-

τάρει  στα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης επί παντός επιστητού και όλων

των θεμάτων τις περισσότερες

φορές τραμπουκίζοντας και στοχο-

ποιόντας όσους τολμούν να αμφι-

σβητούν τα λεγόμενα και τα

πεπραγμένα του μεγάλου φυλάρχου

και των επιτελών του. 

Όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα προβλή-

ματα του υπουργείου που ηγείται και

είναι απορίας άξιον αν και πότε

ασχολείται με αυτά γιατί αυτή η δι-

κτυακή του αμεσότητα μας δίνει την

εντύπωση ότι ολημερίς κι ολονυχτίς

σερφάρει λειτουργώντας ως αιχμή

του δόρατος των σύγχρονων αριστε-

ρών Κατσαπλιάδων πρώτον για την

γελοιοποίηση ή και τον εκφοβισμό

όσων έχουν διαφορετική άποψη από

αυτούς και δεύτερον και κυριότερο

για τον αποπροσανατολισμό της κοι-

νής γνώμης από τα πραγματικά της

προβλήματα! 

κ. Αναπληρωτά υγείας πιστεύω ότι

με τέτοια προσόντα αδικείστε στην

συγκεκριμένη θέση μιας και από ότι

λένε οι ασθενείς αλλά και οι υφιστά-

μενοι σας γιατροί και νοσηλευτές το

έργο σας είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ οπότε

καλό θα είναι να ζητήσετε από τον

Πρωθυπουργό να δημιουργήσει και

να σας βάλει στην κατάλληλη θέση

δηλ. στο υπουργείο Γκαιμπελισμού &

Κιτρινισμού όπου είναι σίγουρο ότι

θα διαπρέψετε!!!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@gmail.com

Να γίνει καθαρισμός φρεατίων στη Βούλα!

Οι αρχαίοι και τα Δελφικά παραγγέλματα
Χαιρετε αγαπητη Εβδομη

Ελπιζω να ειχατε καλες διακοπες. Εμεις μειναμε εδω και

απολαμβάναμε μια ησυχη γειτονιά και μια ήσυχη (απο όγκο

κυκλοφορίας, υπερβολικες ταχυτητες, συγκρουσεις,

κλπ..κλπ.) αμαρτωλη οδό, Πριγκιπος Πετρου.

Εδω και αρκετες δεκαετίες όταν ήμουν μαθητής, θυμάμαι

να μου μιλάγαν για τις δέκα εντολές, τον Μωυσή, τις πλη-

γές του Φαραώ, τη δημιουργία του κόσμου, τον Αδαμ την

Ευα, τον κατακλυσμό του Νώε και διαφορα άλλα. Οταν μου

μίλαγαν για τους αρχαίους Ελληνες, μου ελεγαν επι τρο-

χάδην δυο τρία πραγματα και αυτό ήταν όλο. Το μονο που

μου εμαθαν για τους Δελφους ήταν το Μαντείο και τιποτε

άλλο!!

Ποτέ δεν μου μίλησαν για τον πλούτο του πολιτισμού, της

γλώσσας, της δημιουργίας, της τέχνης που οι αρχαίοι Ελ-

ληνες προώθησαν και πάνω σ’ αυτούς πιάστηκαν όλοι οι με-

τέπειτα επιστήμονες!

Πιστεύω ότι δεν είμαι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας και κα-

νένας μας δεν φωτίστηκε από τους δασκάλους μας για το

αρχαίο πνεύμα. Μάλιστα πρόσφατα μελετώντας έμαθα για

τους Δελφούς και τα δελφικά παραγγέλματα, τα οποία με

άφησαν άφωνο για το ήθος,  τη γνώση, την τιμή που “πα-

ραγγέλνουν” στις νέες γενιές της εποχής τους και μέχρι

σήμερα είναι αξεπέραστα. Τα έχουν πει όλα!!!

Παραθέτω μερικά Δελφικα Παραγγελματα και Καλη μελέτη.

Αν τα προσέξετε, πάρα πολλά τα γνωρίζετε...

Έπου Θεώ (Ακολούθα το θεό)

Νόμου πείθου (Να πειθαρχεις στο νομο)

Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεους)

Γονείς αίδου (Να σεβεσαι τους γονεις σου)

Ήττω υπέρ δικαίου (Να καταβάλεσσαι για το δίκαιο)

Γνώθι μαθών (Γνωρισε αφού μάθεις)

Ακούσας νόει (Κατανόησε αφου ακουσεις)

Σαυτόν ίσθι ( Γνωρισε τον εαυτον σου)

Εστίαν τίμα (Να τιμας την εστια σου)

Άρχε σ’αυτού (Να κυριαρχεις τον εαυτόν σου)

Φίλου βοήθε (Να βοηθας τους φιλους)

Θυμού κράτε (να συγκρατεις το θυμο σου)

Όρκο μη χρω (Να μην ορκίζεσαι)

Φιλίαν αγάπα (Να αγαπας την φιλια)

Παιδείας αντέχου (Να προσηλωνεσαι στην εκπαίδευσή σου)

Σοφίαν ζήτει (Να αναζητας την σοφια)

Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορεις κανενα)

Επαίνει αρετήν (Να επαινεις την αρετη)

Πράτε δίκαια (Να πραττεις δικαια)

Φίλοις ευνόει (Να ευνοεις τους φιλους)

Εχθρούς αμύνου (Να προφυλασσεσαι απο τον εχθρο)

Ευγένειαν άσκει (Να εισαι ευγενης)

Κακίας απέχου (Να απεχεις απο την κακια)

Σ’ ευχαριστώ και θα επανέλθω

Γιάννης Τσόβολος
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ΙΠΠΑΡΧΙΑ Η ΜΑΡΩΝΕΙΑ 
(360-280)

Από την ΥΦΑΝΤΙΚΗ στην ΠΑΙΔΕΙΑ

(Πνευματικά Συμπόσια)

Από τον Αργαλειό και το Γνέσιμο 

στη Μελέτη της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

“Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΙΠΙΣΣΑ”

Tόλμησε να αμφισβητήσει το κατεστημένο και τα κοινω-

νικά ήθη της εποχής της.

Διεκδίκησε με θάρρος και γενναιότητα την ισοτιμία των

δύο φύλων και τη διεύρυνση του ρόλου της γυναίκας

μέσα στην κοινωνία.

Έσπασε το ανδροκρατούμενο κατεστημένο / μονοπώλιο. 

Ακολούθησε το δρόμο της ανεξαρτησίας ενάντια στις

προκαταλήψεις.

Η Ιππαρχία είναι προάγγελος των κινημάτων, όπως του

Φεμινισμού, του Χιππισμού, του Ειρηνισμού (Πασιφι-

σμού), του Κοσμοπολιτισμού, του Γυναικείου Κυνισμού

και του Γυμνισμού. Τιθάσευε, Δάμαζε, Μαστίγωνε τα

Άλογα (= αλόγιστα - ανορθολογικά, ασύνετα, άφρονα).

Υποστήριζε, Ενίσχυε, Υπηρετούσε τα Έλλογα (= λογικά,

ορθολογικά, συνετά, φρόνιμα).

Από τις σύγχρονες Ιππαρχίες προσδοκούμε να μαστι-

γώνουν τα παράλογα!

«Ἱππαρχία ἀδελφή Μητροκλέους τοῦ Κυνικοῦ, Μαρω-
νεῖτις, φιλόσοφος Κυνική, γυνή Κράτητος του Κυνικοῦ,
ὅς ἦν Ἀθηναῖος, Βρύσωνος μαθητής τοῦ Ἀχαιοῦ ἤ ὥς
τινες Διογένους». 

(Λεξικόν, Σούδα, 517, 1)

«Ἱππαρχία ἤρα τῶν λόγων Κράτητος οὐδενός ἄλλου ἐπι-
στρεφομένη πράγματος»

(Λεξικόν, Σούδα, 448, 1)

(= Η Ιππαρχία ήταν ερωτευμένη με τους λόγους του

Κράτη και δεν ενδιαφερόταν / νοιαζόταν για κανένα άλλο

πράγμα).

«Ὀρθῶς ἐποιήσατε τήν πόλιν μεταχρηματίσαντες καί κα-
λέσαντες ἀντί Μαρωνείας ἥτις νῦν καλεῖται Ἱππαρχίαν,
ἐπεί κρεῖττον ὑμῖν ἀπό Ἱππαρχίας λέγεσθαι, γυναικός
μέν, ἀλλά φιλοσόφου, ἤ Μάρωνος, ἀνδρός οἰνοπώ-
λου».

(Διογένης ο Σινωπεύς, “Ο Κύων”, 412 -323, Επιστολή 43, 1, 3)

(= συνετά ενεργήσατε, αφού μετονομάσατε και καλέσατε

την πόλη σας αντί για Μαρώνεια, η οποία τώρα καλείται

Ιππαρχία, γιατί είναι καλύτερο / προτιμότερο για σας να

ονομάζεται από το όνομα της Ιππαρχίας, η οποία είναι

αφενός γυναίκα, αλλά φιλόσοφος παρά από τον (ιδρυτή)

της Μάρωνα που είναι άντρας οινοπώλης).

«αὕτη ἐστίν ἡ τάς παρ᾽ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας; ἐγώ,
φησίν, εἰμί Θεόδωρε· ἀλλά μή κακῶς σοι δοκῶ βεβου-
λεῦσθαι περί αὑτῆς, εἰ, τόν χρόνον ὅν ἔµελλον ἱστοῖς
προσαναλώσειν, τοῦτον εἰς Παιδείαν κατεχρησά-
µεν;»
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. “Βίοι Φιλοσόφων”, Ιππαρχία § 96-98)

(= αυτή είναι που παράτησε σαΐτες και τον αργαλειό; εγώ

είμαι, είπε Θεόδωρε, αλλά μήπως νομίζεις ότι κακώς

έπραξα, που δεν δαπάνησα το χρόνο μου στον αργαλειό,

αλλά τον χρησιμοποίησα για την μόρφωση / παίδευσή μου;)

«οὐχ εἷς πάτρας μοι πύργος, οὐ μία στέγη, πάσης δέ
χέρσου καί πόλισμα καί δόμος ἕτοιμος ἡμῖν ἐνδι-
αιτᾶσθαι πάρα».

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

(= Δεν έχω για πατρίδα μια και μόνη πόλη, ένα μόνο

σπίτι. Όλη η γη και κάθε χώρα και κατοικία είναι για μένα

και πατρίδα).

Στόναχος (= στεναγμός) και πόνος του πατέρα και της
μάνας για την κόρη τους, Αθηναΐδα
«Κεκροπία μέν ἐμοί σαόφρων πέλει, ὦ ξένε, μήτηρ
ξυνόν γῆς πατρίας οὔνομ᾽ἐνεγκαμένη
ἐκ δέ πατρός γενόμην μεγακύδεος ἐν Κεκρόπεσσι
Θεοφίλου, προγόνοις καί γένει εὐπατρίδου.
Οἷς βρεφέων καί πρίν μέν ἀνήρπασεν ἄγριος αἶσα
τερπνῶν, παρθενικήν ἄνθος Ἀθηναΐδα·
ἀµφί δ᾽ἐµεῦ καί δῆµος ἅπας ἐδάκρυσεν Ἀθήνης,
εἵνεκ᾽ἡλικίας τ᾽ἠδέ σαοφροσύνης,
καί κάλλους µελέων ἀνδρήιου ὥς τε µάλιστα
παιδείᾳ πινυτῇ καί σοφίῃ µελόµην·
δάκρυα δ᾽οὐ ψύχει γενέτης ἐµός οἰκτρός, ὀλέσσας
εὐφροσύνην βιότου καί χέρα γηροκόµον.
Μέτρον µοι ζωῆς ἔτη εἴκοσιν».
Ἀθηναΐς Θεοφίλου Κεκροπέος

(Ελληνική Ανθολογία, επιτίμβυον επίγραμμα 308/1)

(= Ξένε, η μάνα μου η συνετή Κεκροπία ήταν

και πατέρας μου υπήρξε ο ενδοξότατος στους Κέκροπες 

Θεόφιλος, ευπατρίδης στους προγόνους και το γένος.

Απ’ τα μάτια τους η αδυσώπητη μοίρα εξαφάνισε πρω-

τύτερα το άνθος των ευχάριστων βρεφών, την παρθε-

νική Αθηναΐδα· 

Όλος ο κόσμος της Αθήνας για μένα έκλαψε,

για τα νειάτα και την σωφροσύνη,

και το ανδρείο κάλλος των μελών μου. Και πιο πολύ,

γιατί φρόντιζα πολύ τη μόρφωσή μου και τη σοφία.

Τα δάκρυα δεν σταματάνε στου αξιολύπητου πατέρα

μου τα μάτια, που ‘χασε της ζωής του τη χαρά και τα

χέρια που θα τον γηροκομούσαν.

Τα χρόνια της ζωής μου είκοσι).

Όπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο, ο Πλάτων

είναι ο πρώτος από την αρχαία ελληνική διανόηση που

αναγνώρισε τη γυναίκα ως πλήρως ισότιμη με τον άνδρα

και την περιέβαλε με την αγάπη του και το σεβασμό που

της άξιζε.

Στην Σχολή του, την Πλατωνική Ακαδημία, φοιτούσαν

και γυναίκες. Στα δε έργα του “Πολιτεία” και “Νόμοι”

πρότεινε:

― την παροχή της ίδιας παιδείας και στα δύο φύλα

― τη φοίτηση σε κοινά γυμνάσια και διδασκαλεία 

― την πρόσκτηση γνώσεων και την αγωγή τους από κοι-

νούς δασκάλους

― την ίδια περίπου εκπαίδευση στα στρατιωτικά

― την εξ’ ίσου συμμετοχή και των γυναικών στην άμυνα

της πόλης και στη διοίκησή της. 

― το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης των γυναικών

στις ανώτερες σπουδές, φιλοσοφικές, στην πνευματική

και καλλιτεχνική δημιουργία και στην άσκηση επιστημο-

νικών λειτουργημάτων και επαγγελμάτων

― την απονομή των ίδιων τιμών και διακρίσεων με τους

ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε όσους και όσες δια-

κρίνονται για τις πνευματικές, καλλιτεχνικές επιδόσεις

τους, την κοινωνική προσφορά τους, την ευποιΐα τους

(= ευεργεσία / αγαθοεργία) στο δήμο τους, την πόλη

τους και την Ελλάδα.

Παρεξηγημένη και διαστρεβλωμένη είναι η θέση και ο

ρόλος της γυναίκας στην ελληνική αρχαιότητα. Δεν

ήταν ούτε φυλακισμένη, ούτε καταπιεσμένη, ούτε έγ-

κλειστη στο γυναικωνίτη, που ούτως ή άλλως δεν

υπήρχε στην αρχαιότητα. Ούτε αμόρφωτη και απαίδευτη

όπως υποστηρίζουν δο(υ)λόφρονες, αργυρώνητες γρα-

φίδες επιστημονολογούντων. Οι γυναίκες της αρχαι-

ότητας δεν κυοφορούσαν μόνο παιδιά (παιδοποιητικές

μηχανές!!!), ασχολούνταν και με τη Φιλοσοφία, τις Επι-

στήμες, τις Τέχνες και τον Αθλητισμό και γι’ αυτό κυο-

φορούσαν και Ιδέες και ήταν και Χρυσές Ολυμπιονίκες.

Ουδείς αμφισβητεί πως οι γυναίκες στην αρχαιότητα

δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, το δικαίωμα του εκλέγειν

και εκλέγεσθαι για την άσκηση αυστηρώς πολιτικών

αξιωμάτων. Το ότι δεν αναγνωρίζονταν πολιτικά δικαιώ-

ματα σ’ αυτές οφειλόταν στο γεγονός ότι η άσκησή

τους, ήτοι του βουλεύειν, του δικάζειν και του άρχειν

ήταν προνόμιο αποκλειστικό “των όπλα παρεχομένων”,

οι οποίοι διακινδύνευαν την ίδια τους τη ζωή υπέρ της

κοινής σωτηρίας και δόξας της πόλεώς τους. Εξάλλου

και τα όπλα - οι ιππείς και τους ίππους - και τις πανο-

πλίες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους οι  Αθηναίοι

ήσαν υποχρεωμένοι από μόνοι τους, οι ίδιοι, να τα προ-

μηθεύονται και να τα “παρέχουν” υπέρ της πόλεως.

Επειδή οι σοβαρές αποφάσεις για την κήρυξη πολέμου,

εκστρατείας κ.λπ. δεν θα ήταν αποφάσεις που άλλοι θα

αναλάμβαναν να εκτελέσουν, αλλά αυτοί οι ίδιοι, οι άν-

τρες, θεωρούσαν ότι αυτό ήταν μόνο ανδρικό δικαίωμα

και μάλιστα πολύ βαρύ και υπεύθυνο. Ας μη ξεχνάμε ότι

το δικαίωμα αυτό το απέκτησαν οι γυναίκες μόλις στις

αρχές του 20ού αιώνα και δεν είναι φαινόμενο μόνο της

αρχαίας Ελλάδος. Αργά ή γρήγορα οι εθελοτυφλούν-

τες, οι κακόπιστοι θα αναθεωρήσουν τις απόψεις τους

για την αρχαία Ελλάδα. Η σκέψη της, το πνεύμα της

αποτέλεσε την αρχή του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Η γυ-

ναίκα δεν ήταν στη σκιά του άνδρα, αλλά ήταν η ίδια

του η σκιά.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

―――――

* Ιππογνώμων = ο επιτήδειος, ο ειδήμων, ο ταχύς και οξύς στο να

κρίνει.

* Αλογοσύνη = αλογία, μωρία, ανοησία, παραλογισμός.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Λογικο-κρατίας
Ἱππο -γνωµοσύνης*

ἄρχεσθαι
&

Ἀλογο-κρατίας
Ἀλογοσύνης*

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Προβληθείτε στις σελίδες μας

με μία συνδρομή της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052

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

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων - κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee - Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821  christy1985.mus@hotmail.com
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Έγινε επαγγελματίας πολιτικός στα 21 της χρόνια η

κα Μαργκρέτε Βεστάγκερ. Για όσους δεν την γνωρί-

ζουν, η κα Βεστάγκερ, είναι η επίτροπος για τον αν-

ταγωνισμό στις Βρυξέλλες. Αν κάποιος νομίζει ότι

μόνο η Ελλάδα παράγει πολιτικούς που δεν έχουν

εργασθεί ποτέ στην ζωή τους, τότε δεν ξέρει αρκετά

πράγματα για την ευρωπαϊκή πολιτική τάξη, και ειδι-

κότερα την πολιτική τάξη των Βρυξελλών.

Είναι αρκετά πιθανότερο κάποιος Κύπριος να γνωρί-

ζει την κα Βεστάγκερ, μιας και το 2015 διέταξε τις κυ-

πριακές αερογραμμές να δώσουν στο κράτος 65

εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα να κλείσει η εται-

ρία και να χάσουν τις δουλειές τους 550 άτομα.  Υπο-

τίθεται ότι η Βεστάγκερ εργάζεται για να υπάρχει

ελεύθερος ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

αλλά ο τίτλος του ρόλου της μοιάζει να της έχει

δοθεί από κάποιον με μια ισχυρή διάθεση για ειρω-

νεία. 

Στην πιο πρόσφατη περίπτωση η κα Βεστάγκερ απο-

φάσισε ότι η Apple πρέπει να «επιστρέψει» στην Ιρ-

λανδία 13 δις ευρώ. Η αιτιολόγηση είναι ότι αυτό το

ποσό είναι αποτέλεσμα της ειδικής μεταχείρισης της

Apple από το κράτος της Ιρλανδίας. Βέβαια το μόνο

που δεν στοιχειοθετείτε στην συγκεκριμένη υπόθεση

είναι η ειδική μεταχείριση. Το κράτος της Ιρλανδίας

εδώ και αρκετές δεκαετίες αποφάσισε να ακολουθή-

σει μια οικονομική πολιτική χαμηλής φορολογίας.

Μετά από μια μακρά περίοδο σοσιαλμανίας η Ιρλαν-

δία του 90 θα αλλάξει οικονομικό μοντέλο. Η πολιτική

των χαμηλών φόρων θα φέρει άμεσα αποτελέσματα,

η ανάπτυξη την δεκαετία του 90 θα φτάσει στο 9.4%,

και την δεκαετία του 2000 θα πλησιάσει το 6%. Η

ανεργία από σχεδόν 15% τον καιρό της σοσιαλμανίας

θα φτάσει κοντά στο 4%. 

Για την ευρωκρατία η Ιρλανδία αποτελεί ένα κακό πα-

ράδειγμα. Η Ιρλανδία απέδειξε ότι μια χωρά μπορεί

να αναπτυχθεί αν το πεδίο είναι ελεύθερο για επεν-

δύσεις που δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας.

Αν όμως  η μακρά σου πολιτική καριέρα δημιουργή-

θηκε σε ένα περιβάλλον υψηλής φορολογίας και λίαν

διαδεδομένου παρασιτισμού, τότε προφανώς θα προ-

σπαθήσεις να εξαφανίσεις από τους πολίτες της Ευ-

ρώπης ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης. 

Τα πραγματικά κίνητρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

δεν άργησαν να φανούν. Ένας αντιπρόσωπος του κ.

Γιούνκερ θα πει στο Fortune ότι η απόφαση απορρέει

από «μια κατευθυντήρια γραμμή για μια πιο δίκαιη φο-
ρολογία.» Στην γλώσσα των ευρωκρατών δικαιότερη

σημαίνει υψηλότερη, και δη σημαντικά υψηλότερη

φορολογία. Στην γαλλικής εμπνεύσεως Ευρωπαϊκή

Ένωση, αν όλοι συμφωνήσουμε σε μια καταστροφική

επιλογή τότε, κάπως μαγικά, μπορούμε να εξαιρε-

θούμε από τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση κάλλιστα θα μπορούσε να

μετονομασθεί στο Καρτέλ εναντίον της Πραγματικό-

τητας.  

Φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την

απληστία της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης στο να

δημεύει τον πλούτο που παράγουν οι πολίτες. Αν δεν

το έχετε ήδη προσέξει, οι ευρωκράτες όχι μόνο δεν

έχουν κανένα πρόβλημα με τα μέτρα φορολογικής

ληστείας που έχουν επιβάλλει οι ελληνικές κυβερνή-

σεις στα χρόνια της κρίσης, αλλά ενθάρρυναν, επιδο-

κίμασαν και ορισμένες φορές απαίτησαν διαδοχικές

φορολογικές λεηλασίες. Επίσης εξ αρχής προσπάθη-

σαν να καταστρέψουν το χαμηλό φορολογικό καθε-

στώς της Ιρλανδίας. Οι Ιρλανδοί μέχρις στιγμής

έχουν καταφέρει να αντισταθούν. Και ενώ η Ελλάδα

έχει μπει σε ένα νέο κύκλο ύφεσης, η Ιρλανδία βλέπει

την ανεργία να πέφτει κάτω από το 10% και την ανά-

πτυξη να καλπάζει με 7.8%. Αλλά όπως είχε πει ο κ.

Σημίτης, εμείς «δεν θα γίνουμε Ιρλανδία.» 

Ναπολέων Λιναρδάτος 

Βρυξέλλες ίσoν παρασιτισμός

Ελληνική Δημοκρατία    
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Bούλα,  7/9/2016   -  Aρ. Πρωτ. : 35571 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τους παρόντες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   33ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αρ.Πράξης :  33   -    Αρ. Απόφασης  : 324
Στη Βούλα την  7η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνε-
δρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. Πρωτ. 35156/2-9-2016
πρόσκληση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβού-
λους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρόντες ήταν:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΑΒΑΚΗΣ                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Απών
3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών
4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ          ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Παρών
5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ                       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Απούσα
6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ                 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Απών
7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ                        ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Απών
8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                     ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Απών
9. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                  Απούσα

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*                          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ*                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών
3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Απών
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*Την κα  Μπραϊμνιώτη Μαρία αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Κων/νος Σφέτσας
*Τον κο Αγαλιώτη Ιωάννη αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Γρηγόριος Καγεώργης.

Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διά-
ταξης. 
ΘΕΜΑ 4ον: « Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη σύναψη δανείου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜ-
ΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη αυτής
το με αρ. πρωτ. 34666/31-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονο-
μική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους διακήρυξης
για τη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναγνωσμένη τράπεζα ή Χρηματο-
πιστωτικό Ίδρυμα, με μοναδικό σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας λαμπτήρων τεχνολογίας LED, προϋπολογισμού
4.216.000€, όπως προβλέπεται από το άρθρο 264 του Ν. 3852/10.

Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν.3463/2006, καλούνται όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υπο-

καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδηλώσουν εν-
διαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι την ...../...../...... και ώρα ...:.... στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
στην Οικονομική Υπηρεσία.

Η προσφορά για τη σύναψη δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:
•  Ύψος δανείου 4.500.000€
•  Η διάρκεια του Δανείου οφείλει να είναι 10 έτη και η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων άμεση (με την υπογραφή της σύμ-
βασης), με περίοδο χάριτος 3 ετών.
•  Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό.
•  Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι ...../...../...... . 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης πληροί τις προϋποθέσεις για
λήψη δανείου όπως ορίζονται στο Ν.3852/2010.

Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών»    

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3.- Την υπ.αρ. 383/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναγκαιότητα σύναψης δανείου για την «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  
4.- Την υπ.αρ. 297/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές της
υπ΄αριθμ. 103/2016 μελέτης, β) η διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 4.216.000,00€ και  γ) η  έγκριση των τευχών της
διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”
5.- Τη με αριθμ. πρωτ. 88355/47633/16-12-2015  επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 από την Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2016»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α) Εγκρίνει το υπ΄αρ.πρωτ. 34666/31-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Β) Εγκρίνει τους κάτωθι όρους της διακήρυξης για τη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, αναγνωσμένη τράπεζα ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με μοναδικό σκοπό τη χρηματοδότηση της προμήθειας λαμπτήρων τεχνολογίας LED,
προϋπολογισμού 4.216.000€, όπως προβλέπεται από το άρθρο 264 του Ν. 3852/10: 
• Ύψος δανείου 4.500.000€
• Η διάρκεια του Δανείου οφείλει να είναι 10 έτη και η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων άμεση (με την υπογραφή της σύμ-
βασης), με περίοδο χάριτος 3 ετών.
• Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό.
• Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της έγκρισης των διαδικασιών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν.3463/2006 θα κληθούν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υπο-
καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να εκδηλώσουν εν-
διαφέρον με την κατάθεση προσφορών 52 ημέρες μετά από την δημοσίευση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο
Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στην Οικονομική Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 324/2016

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ,  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   6-09-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  213/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας, που αφορά στην ‘Έγκριση
κυκλοφοριακής μελέτης στην οδό Ατ-
τικής για την  εκτέλεση εργασιών του
έργο “Συλλογή, μεταφορά, επεξερ-
γασία και  διάθεση ακαθάρτων  πε-
ριοχής  Κορωπίου-Παιανίας”. 
Στο Κορωπί στις 6  Σεπτεμβρίου   του
έτους  2016  κατά την 21η συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την κυκλοφοριακή μελέτη
στην οδό Αττικής για την εκτέλεση
εργασιών του έργου “Συλλογή, μετα-
φορά, επεξεργασία και διάθεση  ακα-
θάρτων περιοχών Κορωπίου -
Παιανίας”,  σύμφωνα με την 69/2016
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, την 14968/2016 εισήγηση των
Τεχνικών Υπηρεσιών και την σχετική
τεχνική περιγραφή, με την προϋπό-
θεση  ότι θα έχουν  ολοκληρωθεί οι
εργασίες στην οδό Σπ. Δάβαρη.
Η κυκλοφοριακή μελέτη αφορά  τις
προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμί-
σεις για την εκτέλεση εργασιών του
προαναφερόμενου έργου  στην οδό
Αττικής στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Παιανία-Αθήνα για χρονικό διά-
στημα τεσσάρων (4) μηνών.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Παιανία-Αθήνα, από την
διασταύρωσή της με την οδό Μετεώ-
ρων μέχρι την διασταύρωσή της με
την οδό Ύδρας. Η κατάληψη καθώς
και η κυκλοφοριακή μελέτη θα πραγ-
ματοποιηθεί σε δύο (2) διαφορετικές
φάσεις. Κάθε φάση θα εκκινεί εφό-
σον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
της προηγούμενης.

1) Φάση Α
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Παιανία-Αθήνα, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό Ύδρας
μέχρι την διασταύρωσή της με την

οδό Κων. Ι. Λάμπρου σε μήκος
180,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση
προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται
στην διασταύρωση της οδού Αττικής
με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου στο αντί-
θετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού
Αττικής μέχρι διασταύρωση της οδού
Αττικής με την οδό Ύδρας όπου τα
οχήματα θα επανέρχονται στην οδό
Αττικής στην κατεύθυνση προς Παι-
ανία-Αθήνα.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση
προς τον Προαστιακό σταθμό Κορω-
πίου, θα εκτρέπεται στην διασταύ-
ρωση της οδού Αττικής με την οδό
Ασκληπιού με δεξιά κίνηση στην οδό
Ασκληπιού και κατόπιν με αριστερή
κίνηση στην οδό Σπύρου Δάβαρη, και
κατόπιν θα επανέρχονται ατην οδό
Αττικής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-
ρινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ.
έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκα-
φών και τοποθέτησης αγωγών θα
διαρκέσουν δύο (2) μήνες από την
ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας
από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

2) Φάση Β
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Παιανία-Αθήνα, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό Μετεώρων
μέχρι την διασταύρωσή της με την
οδό Κων. Ι. Λάμπρου σε μήκος
200,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση
προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται
στην διασταύρωση της οδού Αττικής
με τον κυκλικό κόμβο των οδών Αττι-
κής-Δάβαρη στο αντίθετο ρεύμα κυ-
κλοφορίας της οδού Αττικής μέχρι
διασταύρωση της οδού Αττικής με
την οδό Κων.Ι.Λάμπρου όπου τα οχή-
ματα θα επανέρχονται στην οδό Αττι-
κής στην κατεύθυνση προς
Παιανία-Αθήνα.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση

προς τον Προαστιακό σταθμό Κορω-
πίου, θα εκτρέπεται στην διασταύ-
ρωση της οδού Αττικής με την οδό
Θάσου με δεξιά κίνηση στην οδό
Θάσου και κατόπιν με αριστερή κί-
νηση στην οδό Σπύρου Δάβαρη, με
δεξιά εκτροπή στην οδό Κων.Ι.Λάμ-
πρου και εν συνεχεία Γράμμου, με
αριστερή κίνηση στην οδό Ηρακλέ-
ους, με αριστερή κίνηση στην οδό
Αγίων Αναργύρων, με αριστερή κί-
νηση στην οδό Κούπι και κατόπιν θα
επανέρχονται στον κυκλικό κόμβο
των οδών Αττικής-Δάβαρη.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-
ρινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ.
έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκα-
φών και τοποθέτησης αγωγών θα
διαρκέσουν δύο (2) μήνες από την
ημέρα ολοκλήρωσης της Α φάσης.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια. 
Για την εφαρμογή των εν λόγω κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συ-
ναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας (άρθ. 52 ΚΟΚ).
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
• Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της και τα σχετικά σχέδια της κυκλο-
φοριακής Μελέτης  στην οδό Αττικής
για την εκτέλεση εργασιών του έργο
«Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων  περιοχής
Κορωπίου Παιανίας» βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατά-
στημα (Βασ. Κων/νου 47) για την ενη-
μέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Ωρωπός,   9-8-2016  -  Αρ. Πρωτ.  16296   -   ΑΔΑ: 7ΝΡ1Ω0Π- 0ΓΘ

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

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του
Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014) 
5. Την υπ’ αριθ. 64/17-3-2016 (ΑΔΑ:Ω5ΝΣΩ0Π-ΕΒΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού με θέμα:
«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μη ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους
2016 για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες του Δήμου Ωρωπού».
6. Το υπ’ αριθ. 23229/8680//11-04-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ωρωπού με κάλυψη δαπάνης από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους», προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-07-2016 απόφαση της Επιτροπής της του άρθρου 2 παρ. 1 της
αριθμ.33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 11966/26-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους», προς το Δήμο Ωρωπού. 
9. Την υπ’ αριθ. 206/8-8-2016 (ΑΔΑ:6ΓΓΘΩ0Π-ΔΣΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, με θέμα:
«Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
8μηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ωρωπού».
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού (ΦΕΚ 1938/τ΄Β΄/31-8-2011).    
11. Την υπ’ αριθ. 17838/6-9-2016 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού περί ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ωρωπού, που εδρεύει στον Ωρωπό Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Έδρα Διάρκεια Αριθμός
θέσης Υπηρεσία Υπηρεσίας Ειδικότητα σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
100 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8 μήνες 1
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση συνδρομής όλων
των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωρωπού, Λ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ. 19015 Ωρωπός, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Μαρίας Βασιλειάδου ή κας Παναγιώτας Μίχα (τηλ. επικοινω-
νίας: 2295320345-2295320346).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ωρωπού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επό-
μενη εργάσιμη ημέρα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        
ΚΟΡΩΠΙ,   6-09-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  214/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Έγκριση
κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά
στον κυκλικό κόμβο Αττικής-Δάβαρη
για την εκτέλεση εργασιών του
έργου: “Συλλογή, μεταφορά, επεξερ-
γασία και διάθεση ακαθάρτων περιο-
χών Κορωπίου – Παιανίας’. 
Στο Κορωπί στις 6  Σεπτεμβρίου   του
έτους  2016  κατά την 21η συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την κυκλοφοριακή μελέτη
στον κυκλικό κόμβο Αττικής-Δάβαρη
για την εκτέλεση εργασιών του
έργου “Συλλογή, μεταφορά, επεξερ-
γασία και διάθεση  ακαθάρτων περιο-
χών Κορωπίου-Παιανίας”, σύμφωνα
με την 70/2016 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής , την 14971
/2016 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρε-
σιών και  την σχετική  τεχνική περι-
γραφή, με την προϋπόθεση  ότι θα
έχουν  ολοκληρωθεί  οι  εργασίες
στην οδό Σπ. Δάβαρη, και το ρεύμα
από προαστιακό προς Κορωπί ανοι-
κτό.
Η κυκλοφοριακή μελέτη αφορά  τις
κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την

εκτέλεση εργασιών του προαναφερό-
μενου έργου στον κυκλικό κόμβο
των Αττικής-Δάβαρη για χρονικό διά-
στημα τριών (3) ημερών.
Ειδικότερα αφορά στην εκτέλεση ερ-
γασιών στον κυκλικό κόμβο των οδών
Αττικής, Κριεμάδη, Κούπι, Δάβαρη και
Μετεώρων. Σύμφωνα με την κυκλο-
φοριακή μελέτη και  σε συνέχεια του
αποκλεισμού της οδού Δάβαρη σύμ-
φωνα με την 198/2016 απόφαση Δ.Σ.
Δήμου Κρωπίας, προβλέπεται απο-
κλεισμός του κυκλικού κόμβου εκατέ-
ρωθεν της οδού Δάβαρη ως
εμφαίνεται και στη συνημμένη κυκλο-
φοριακή μελέτη. 
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-

σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση
Για την ομαλή κυκλοφορία των οχη-
μάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα
συνημμένα σχέδια. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-
ρινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ.
έως τις 19.30 μ.μ.
Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτη-
σης αγωγών θα διαρκέσουν τρεις (3)
ημέρες από την ημέρα έκδοσης της
σχετικής άδειας από το αρμόδιο
Τμήμα Τροχαίας.
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Σ.Σ.Κορωπίου από την διασταύ-
ρωση με την οδό Κων.Λάμπρου μέχρι
πριν την Διασταύρωσή της με την οδό
Κριεμάδη σε μήκος 200,00μ. Η κίνηση
των οχημάτων mpου κινούνται στην
οδό Αττικής με κατεύθυνση προς Σ.Σ.

Κορωπίου, θα εκτρέπεται δεξιά στην
οδό Κων.Λάμπρου, αριστερά στην
οδό Ηρακλέους, αριστερά στην οδό
Αγ. Αναργύρων, αριστερά στην Λεω-
φόρο Μαρκοπούλου και αριστερά
στον κόμβο του Σ.Σ. Κορωπίου. 

Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Κούπι με κατεύ-
θυνση προς την οδό Αττικής, θα
εκτρέπεται κατά την είσοδο στον κυ-
κλικό κόμβο στην αντίθετη Κατεύ-
θυνση του κυκλικού κόμβου και θα
κατευθύνεται στην οδό Αττικής.
Η εν λόγω απόφαση είναι κανονιστι-
κού χαρακτήρα και θα διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
• Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της και το σχετικό σχέδιο της Κυκλο-
φοριακής Μελέτης  που αφορά στον
κυκλικό  κόμβο Αττικής-Δάβαρη για
την  εκτέλεση εργασιών του έργου :
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου –  Παιανίας βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατά-
στημα Βασ. Κων/νου 47) για την ενη-
μέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Στη Βουλή κατατέθηκε  το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από

14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετο-

χικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής

Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων»,  μετά την υπογραφή του Μνημο-

νίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Lamda Development για την επι-

καιροποίηση της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού.

23% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ!!

Αύξηση της τάξης του 22,86% εμφάνισε τον Αύγουστο ο αριθμός των ακάλυπτων επιτα-

γών στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με στοιχεία του «Τειρεσία». Συγκεκριμένα, η αξία

των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε τον προηγούμενο μήνα σε 215,4 εκατ. ευρώ,

καθώς ο αριθμός τους ανήλθε σε 2.112 επιταγές έναντι 1.719 επιταγών τον Ιούλιο. Από

την αρχή του έτους (Ιανουάριος – Αύγουστος), η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών

διαμορφώθηκε σε 574 εκατ. ευρώ.



Παραδίδονται

Μαθηματικά
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου και υποψηφίους. 

Περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης.

Τηλ. 210 8957.077, 6994201212.

Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

Αναλαμβάνει
Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 15/9/2016
Αρ. Πρωτ. 26787

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩ-
ΛΕΙΟΥ» (ΟΜΑΔΑ 2) «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟ-
ΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»
(ΟΜΑΔΑ 4) ΚΑΙ «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙ-
ΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΑΠΗ» (ΟΜΑΔΑ 7)
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδο-
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩ-
ΛΕΙΟΥ» (ΟΜΑΔΑ 2) «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟ-

ΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»
(ΟΜΑΔΑ 4) ΚΑΙ «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙ-
ΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΚΑΠΗ» (ΟΜΑΔΑ 7) με κριτήριο κατα-
κύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλό-
τερη τιμή η οποία θα δοθεί ως εξής :
α) Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε δια-
μορφούμενης και πιστοποιούμενης
από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής, Μέσης Λιανικής
Τιμής πώλησης του είδους, κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους για τα είδη οπω-
ροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, 
β) Με τιμές μονάδος για τα υπόλοιπα
είδη ήτοι είδη  αρτοποιείου συνολι-
κής προϋπολογισθείσης  αξίας
40.175,59€ (Α.Μ. 19/2016).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνι-
σμού, την 30/9/2016 ημέρα Παρα-
σκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρού-
σης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τεύχη της διακήρυξης  και
τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου – 3ος όροφος - τηλ.
2132023842-4) καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.halan-
dri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-
Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτή-
σεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της Ελληνι-

κής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) ανοικτή σε όλους όσοι αντιμετωπί-

ζουν πρόβλημα με τις αρθρώσεις τους. Είναι ελεύθερη, εμπιστευτική γραμμή, που

προσφέρει υποστήριξη και παρέχει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, γραπτής ή ηλεκτρο-

νικής επικοινωνίας. Email:helpline@arthritis.org.gr

Όλοι μπορούν να τηλεφωνήσουν. Ατομα που μόλις έγινε η διάγνωσή τους, χρόνια ασθε-

νείς, συγγενείς αλλά και φίλοi που θέλουν να ξέρουν πώς θα στηρίξουν τα αγαπημένα

τους πρόσωπα που πάσχουν από αρθρίτιδα και ρευματισμό.

210 82 37 302 (10.00 – 16.00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου)

ΑΓΓΛΙΚΑ
Παραδίδονται Ιδιαίτερα

Μαθήματα 

σε παιδιά και ενήλικες

από έμπειρο καθηγητή.

Τιμές λογικές

τηλ. 6948428254

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

Εγκύκλιο με την οποία προσδιορίζονται οι δυνατότητες και

οι διαδικασίες για τους φορολογούμενους ώστε να ρυθμί-

ζουν τους φόρους τους σε πολλές δόσεις, ακόμη και για

τον ΕΝΦΙΑ, πριν λήξει η διορία πληρωμής τους εξέδωσε η

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Οι δόσεις, βέβαια, είναι έντοκες και το επιτόκιο που βαρύ-

νει την οφειλή είναι 8,76% ή πρόστιμο 15% αν καθυστερή-

σει μία ημέρα η δόση). Προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι ο

φορολογούμενος να αποκαλύψει στην εφορία όλα τα πε-

ριουσιακά του στοιχεία, τους λογαριασμούς του κλπ.

Οι δόσεις

α) Οι οφειλές ρυθμίζονται σε έως δώδεκα μηνιαίες  δόσεις.

Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μη-

νιαίες δόσεις μέχρι εικοσιτέσσερις για οφειλές που βεβαι-

ώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ.

Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να υπάγονται

οφειλές για τις οποίες χορηγούνται έως 12 δόσεις και οφει-

λές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 και έως 24 δό-

σεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζονται

κατά προτεραιότητα αυτές για τις οποίες χορηγούνται άνω

των 12 δόσεων.

β) Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρό-

τερο των 15 ευρώ.

γ) Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

δ) Σταματούν οι κατασχέσεις. Για οφειλές που έχουν υπαχ-

θεί σε πρόγραμμα ρύθμισης και εφόσον ο φορολογούμενος

συμμορφώνεται με το πρόγραμμα, δεν διενεργείται αναγ-

καστική εκτέλεση κινητών ή ακινήτων.

Στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους δύνανται να υπαχθούν,

εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης και:

α) βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.

β) βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,

Οι παραπάνω οφειλές δύνανται να υπαχθούν ανεξαρτήτως

α) ημερομηνίας βεβαίωσης αυτών, β) τυχόν απώλειας

άλλης ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής βε-

βαιωμένων οφειλών στην οποία είχαν υπαχθεί και η οποία

έχει απολεσθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη-

σης.

Κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέ-

πει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, η αδυ-

ναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της

βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

2. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις απαιτούμε-

νες φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας.

www.nextdeal.gr

Ρύθμιση οφειλών, φόρων και ΕΝΦΙΑ

Περιλήψεις

Διακηρύξεις

Tηλ. 210 8959.004,

210 6030.655

press@ebdomi.com

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο       15-9-2016
Αρ. Πρωτ.   13797 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
40320,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά συμφερότερη προσφορά
για την : «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», προϋπο-
λογισμού δαπάνης 40320.00€ πλέον
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 11/2016 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγω-
νισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία Ν4412/2016

καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές
προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:30πμ – 10:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι
του Εσωτερικού που κατασκευάζουν,
εισάγουν ή εμπορεύονται τα ζητού-
μενα είδη της υπ αριθμ 11/2016 με-
λέτης προμήθειας.
Εγγύηση συμμετοχής 2% (806,40€)
της συνολικής προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ αριθμ 11/2016 μελέτης
της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική
επιστολή που θα απευθύνεται προς
το  Δήμο Μαρκοπούλου  Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
14:00μμ στο τηλ 22990-20000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο       15-9-2016
Αρ. Πρωτ.         …13792 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

28225,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά συμφερότερη προσφορά
για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δα-
πάνης 28225€ πλέον ΦΠΑ 24%, σύμ-
φωνα με την υπ. αριθμ. 9/2016
θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρ-
κοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία Ν4412/2016 καθώς και τις λοιπές
ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλί-

ους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:30πμ –
09:00πμ (πέρας κατάθεσης προσφο-
ρών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο-
πής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατα-
σκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται
τα ζητούμενα είδη της υπ αριθμ
9/2016 μελέτης προμήθειας.
Εγγύηση συμμετοχής 2% (564,50€)
της συνολικής προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ αριθμ 9/2016 μελέτης
της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική
επιστολή που θα απευθύνεται προς
το  Δήμο Μαρκοπούλου  Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
14:00μμ στο τηλ 22990-20000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΠΥ Βαρη, Βουλα

ΚΤΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος - Εν-

δοσκόπος - Συμβεβλημένος με ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΟΠΥΥ,

Ποσειδώνος 11, Πεζόδρομος, Βούλα, 16673, 

Δρακόπουλος Δημήτριος Α., Χειρουργός Ουρολόγος - Αν-

δρολόγος - Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ, Αναγυρούντος 45,

Βάρη, 16672

Ροπόκη Ευθυμία Κ., Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρούργος

Κεφαλής και Τραχήλου Παίδων - Ενηλίκων - Συμβεβλημέ-

νος με ΕΟΠΥΥ, Ηφαίστου 20, Βάρη, 16672,

Μπισμπιρούλα Άννα Π., Παθολόγος - Συμβεβλημένος με

ΕΟΠΥΥ, Πανός 52, Βάρη, 16672, 

Μαρσώνης Αντώνιος Α., Καρδιολόγος - Συμβεβλημένος με

ΕΟΠΥΥ, Νίκης 2Α & Βασ.Κωνσταντίνου, Βάρη, 16672 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορθοπεδικός Χειρουργός

Ενηλίκων & Παίδων - Συμβεβλημένος με ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, Ανα-

γυρούντος 34, Βάρη, 16672, 
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. . . γ ια την υγειά μας

O πονοκέφαλος ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Σήμερα είναι εύκολο

να αντιμετωπιστεί αρκεί να εντοπίσουμε τί τον προκαλεί! Οι

κυριότερες αιτίες που τον προκαλούν έχουν να κάνουν με την

καθημερινότητα μας. 

Οι κεφαλαλγίες είναι το πιο συχνό σύμπτωμα για το οποίο οι

άνθρωποι απευθύνονται στον γιατρό. Εκτιμάται ότι στην Ελ-

λάδα η ημικρανία, που είναι και η πιο βασανιστική μορφή κε-

φαλαλγίας, ταλαιπωρεί το 10% του γενικού πληθυσμού, ενώ

το 30% υποφέρουν από πονοκέφαλο τάσεως. Οι περισσότε-

ροι άνθρωποι βιώνουν τουλάχιστον περιστασιακούς πονοκε-

φάλους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Σε αρκετές

περιπτώσεις μάλιστα ο ασθενής είναι εξαιρετικά ανήσυχος,

καθώς μπορεί να υπάρχει ο φόβος πως η αιτία του πονοκεφά-

λου μπορεί να είναι μία πολύ σοβαρή παθολογική οντότητα

που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια του τη ζωή. 

H ημικρανία δεν είναι ένας απλός πονοκέφαλος. Είναι μία

πολύ συχνή νευρολογική νόσος, που μπορεί να επηρεάσει αρ-

νητικά την ποιότητα ζωής του ασθενή, την επαγγελματική,

αλλά και την οικονομική του κατάσταση και να οδηγήσει σε

πραγματική αναπηρία σε σοβαρές περιπτώσεις. Οι ημικρανίες

συνήθως παρουσιάζονται με έντονο πόνο στο μισό της κεφα-

λής και διάρκεια από μερικά λεπτά έως και μερικές ώρες. Η

συχνότητα των επεισοδίων κεφαλαλγίας διαφέρει από άν-

θρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί να εμφανίζεται αραιά (ακόμη και

ένα επεισόδιο κάθε χρόνο) αλλά και πολύ συχνά (σχεδόν

κάθε μέρα). Ακόμη, μπορεί ώρες πριν την κρίση της ημικρα-

νίας ο ασθενής να είναι ευερέθιστος, να αισθάνεται γενικευ-

μένη ατονία, υπνηλία και ζάλη να παραμένει κλινήρης και να

αδυνατεί να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο πόνος

είναι σοβαρός και συνοδεύεται από ναυτία, τάση για έμετο,

αλλά και υπερευαισθησία στο φως (φωτοφοβία) και προκαλεί

ανικανότητα. Περιγράφεται επίσης ως σφύζων, ο ασθενής συ-

νήθως πιάνει το ένα ημιμόριο της κεφαλής, ενώ μπορεί να συ-

νοδεύεται από οπτικές διαταραχές (ο πάσχων μπορεί να

βλέπει φώτα, λάμψεις) και σπανιότερα μπορεί να μουδιάσει ή

και να παραλύσει το ένα χέρι και πόδι (ημικρανιακή ημιπλη-

γία). Τα χαρακτηριστικά αυτά φαινόμενα είναι παροδικά, προ-

ηγούνται συνήθως της ημικρανίας και χαρακτηρίζονται ως

«αύρα». 

Αν υποφέρετε από συνεχείς πονοκεφάλους, το να ανακαλύ-

ψετε την αιτία που τους προκαλεί μπορεί να σας βοηθήσει να

βρείτε κάποια θεραπεία ή ακόμα και ένα προληπτικό μέτρο

προκειμένου να κρατήσετε μακριά τον πόνο. 

Καταστάσεις που πιθανόν να πυροδοτούν την ημικρανία: 

Η έκθεση του ασθενούς σε πολύ έντονα φώτα ή δυνατούς

θορύβους. Εξαρτάται από τον άνθρωπο και το πόσο ευαίσθη-

τος είναι στο φως. Άλλοι έχουν ευαισθησία στον ήλιο, άλλοι

στους υπολογιστές και άλλοι σε λάμπες φθορίου. Ακούγον-

τας μουσική σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα

μπορεί να χαρακτηριστεί ως αιτία εμφάνισης ημικρανίας. Μά-

λιστα, ο πόνος θα είναι τόσο έντονος που μπορεί να διαρκέσει

μέχρι και 72 ώρες ή και περισσότερο. Φροντίστε, λοιπόν, να

κρατήσετε τη μουσική σε χαμηλή ένταση! 

Το αίσθημα της υπερκόπωσης 

Οι ορμονικές αλλαγές στις γυναίκες. Πολλές γυναίκες παρα-

πονιούνται ότι έχουν πονοκεφάλους κατά τη διάρκεια της πε-

ριόδου, της εγκυμοσύνης και της εμμηνόπαυσης. Αυτό

συμβαίνει λόγω της πτώσης των οιστρογόνων. 

Η στέρηση ύπνου: Τα χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης ενεργο-

ποιούν το κύριο νεύρο που είναι υπεύθυνο για την ημικρανία.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πολλοί δεν κοιμούνται όσο

θα ήθελαν. Έτσι, τα Σαββατοκύριακα κοιμούνται περισσότερες

ώρες, αλλά η συνήθεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ημικρανία.

Η ξαφνική αλλαγή οδηγεί σε ημικρανίες και κόπωση, καθώς

το σώμα είναι συνηθισμένο σε συγκεκριμένες ώρες ύπνου.

Κάποια “βαριά” μυρωδιά: Το νεύρο που συνδέεται με τη μύτη

όταν εντοπίζει άσχημες μυρωδιές (κολώνια, καθαριστικά κ.ά.),

μπορεί να απελευθερώσει ουσίες που προκαλούν τους πονο-

κεφάλους. 

Λάθος διατροφικές συνήθειες 
Η μειωμένη κατανάλωση νερού και οι παραλήψεις γευμάτων

κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να προκαλέσουν πονο-

κεφάλους. 

Ορισμένα τρόφιμα όπως η σοκολάτα και κάποια τυριά. Μερι-

κές προσθετικές ουσίες που περιέχουν νιτρώδη άλατα (συν-

τηρητικά) προκαλούν πονοκέφαλο. 

MSG (μονονατριούχο άλας γλουταμινικού οξέος): Έχει σαν

στόχο να ενισχύσει τη γεύση των τροφίμων. Την προσθετική

αυτή ουσία την βρίσκουμε στο κινέζικο φαγητό, σε κάποια πα-

τατάκια, στα καρύδια, και σε άλλα επεξεργασμένα τρόφιμα. 

Ορισμένα αλκοολούχα ποτά. Περιέχουν αιθανόλη, η οποία

προκαλεί αφυδάτωση και διαστέλλει τα αγγεία του αίματος,

οδηγώντας σε πονοκέφαλο. 

Τροφές που περιέχουν άλατα: κρασί, αποξηραμένα φρούτα

και κάποια οστρακοειδή. 

Η έντονη άσκηση 

Το κάπνισμα 

Καφεΐνη: Μολονότι την βρίσκουμε σε πολλά παυσίπονα, γιατί

βοηθά στην βελτίωση της εντερικής απορρόφησης αυτών των

φαρμάκων, μπορεί επίσης να αποτελέσει την αιτία ενός πο-

νοκεφάλου (εξαιτίας της υπερβολικής κατανάλωσής της ή της

απότομης έλλειψής της). Επειδή η καφεΐνη συμπιέζει τα αγ-

γεία του αίματος, μια παρατεταμένη έλλειψή της, από τη

στιγμή που το σώμα έχει συνηθίσει σε μία τακτική δόση, μπο-

ρεί να κάνει τα αγγεία του αίματος να διασταλούν, κάτι που

θα οδηγήσει σε πονοκέφαλο. 

Το στρες. Tο 80% των περιπτώσεων ημικρανίας τις προκαλεί

το άγχος! Αυτό συμβαίνει λόγω των διακυμάνσεων της κορ-

τιζόλης και της αδρεναλίνης που οδηγούν όχι μόνο σε πόνο

αλλά και σε ναυτία 

Καιρικές μεταβολές. Την περίοδο που αλλάζει ο καιρός είναι

πιο συχνές οι ημικρανίες λόγω της αλλαγής στις βαρομετρι-

κές πιέσεις. Η συχνή έκθεση στον ήλιο μπορεί να αποτελέσει

παράγοντα εμφάνισης ημικρανιών. Συγχρόνως, οι ψηλές θερ-

μοκρασίες καθώς και τα ψηλά ποσοστά υγρασίας χαρακτηρί-

ζονται ως «συνήθεις ύποπτοι» για τους έντονους

πονοκεφάλους. 

Αυχενογενής πονοκέφαλος 

Παρακολουθείτε το σάκχαρό σας Η μείωση των επιπέδων

σακχάρου, επειδή προκαλεί αύξηση της πίεσης, αποτελεί συ-

νηθισμένο αίτιο πρόκλησης ημικρανίας. Καλό θα είναι να μη

μένετε νηστικοί για πάνω από τέσσερις ώρες και να προτιμάτε

τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως φρούτα, λαχανικά

και λίγων λιπαρών ή άπαχο γιαούρτι και τυρί. 

Η υπερβολική κατανάλωση τροφών που περιέχουν μεγάλο

ποσοστό ζάχαρης καθώς και η συχνή κατανάλωση ζυμαρικών

έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ημικρανίας. Το σώμα πα-

ράγει επιπλέον ινσουλίνη, η οποία διασπά τη ζάχαρη βοηθών-

τας στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στον οργανισμό. Η

αύξηση ή και η μείωση του σακχάρου στο αίμα προκαλεί σο-

βαρές κεφαλαλγίες. 

Η μειωμένη πρόσληψη μαγνησίου πιστεύεται ότι μπορεί να

οδηγήσει σε μειωμένη παροχή αίματος στον εγκέφαλο και χα-

μηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα – και τα δύο σχετίζονται με

τις ημικρανικές κρίσεις. Καλές πηγές μαγνησίου είναι τα

σκουροπράσινα λαχανικά, ο πολτός τομάτας, τα καρύδια, τα

δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φασόλια, ο αρακάς, οι πατά-

τες, οι μπανάνες και η μαγιά. 

Οι ημικρανίες οφείλονται και σε γενετικούς παράγοντες που

μελετώνται. Υπάρχουν γονίδια που προδιαθέτουν ένα άν-

θρωπο για πονοκεφάλους.

Οριστική θεραπεία για την ημικρανία δεν υπάρχει, ωστόσο

δείτε τις συμβουλές, προκειμένου να αποφύγετε, κατά το δυ-

νατόν, τις ανυπόφορες κρίσεις. 

Εντοπίστε τι φταίει 

Παρακολουθώντας έτσι την ασθένειά σας, μπορείτε να αντι-

ληφθείτε καλύτερα ποιές τροφές πρέπει να αποφεύγετε, ποια

είναι τα φάρμακα που σας βοηθούν και ποιες αλλαγές στον

τρόπο ζωής σας επιδρούν θετικά στην εξέλιξη της ασθένειάς

σας. 

Ξενοφών Τσούκαλης, M.D., medlabnews.gr 

Ημικρανία, πονοκέφαλος και αιτίες...

Δωρεάν μαστογραφία στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρ-

κίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προ-

ληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη

θνησιμότητα από την ασθένεια, σε ποσοστό που φθάνει

το 30%. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο

χρόνο και με τα νέα μηχανήματα η δόση ακτινοβολίας

είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά

από πρόσκληση  του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Βούλας, στις 19 & 20 Σεπτεμ-

βρίου 2016 και θα διεξάγει ελέγχους κατόπιν ραντεβού.

Ο μαστογραφικός έλεγχος στις γυναίκες που το έχουν

ανάγκη είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2132019914 (09.00 – 12.00)
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Με ιδιαίτερη αγωνιστική και ορ-

γανωτική επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε το 49ο Βαλκανικό

Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας, που

διοργάνωσαν η Ελληνική Ιστιο-

πλοϊκή Ομοσπονδία και ο

Δήμος Σαρωνικού στην Παλαιά

Φώκαια, 4 έως 7 Σεπτεμβρίου

2016.  

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν

συνολικά 200 αθλητές και προ-

πονητές από έξι χώρες: Βουλ-

γαρία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο,

Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. 

Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, κη-

ρύσσοντας την έναρξη του

Βαλκανικού Πρωταθλήματος

Ιστιοπλοΐας, ο Δήμαρχος Σα-

ρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης,

αναφέρθηκε στις δυνατότητες

του Δήμου Σαρωνικού να εξε-

λιχθεί σε κέντρο ναυταθλητι-

σμού για την Ελλάδα και για

την ευρύτερη περιοχή. Όπως

τόνισε: «Τα τελευταία χρόνια
φιλοξενούμε με επιτυχία όλο
και πιο σημαντικές ναυταθλητι-
κές συναντήσεις, που η τοπική

μας κοινωνία αγκαλιάζει με εν-
θουσιασμό και που η τοπική μας
αγορά καλύπτει, με όλο και πε-
ρισσότερη εμπειρία, γνώση και
ποιότητα». 
Στην τελετή λήξης του Πρωτα-

θλήματος, (Τετάρτη 7 Σεπτεμ-

βρίου) στο θεατράκι της

Παλαιάς Φώκαιας, ο Δήμος Σα-

ρωνικού τίμησε τους χάλκι-

νους Ολυμπιονίκες του Ρίο

στην ιστιοπλοΐα, Παύλο Κα-

γιαλή και Παναγιώτη Μάντη.

Απονέμοντας τιμητικό έπαινο

στους Έλληνες Ολυμπιονίκες,

ο Δήμαρχος, Γιώργος Σωφρό-

νης, ανέφερε: «Η επιτυχία τους
είναι μια ιστορία συνεργασίας,
ομαδικότητας, ήθους, επίμονης
και κοινής προσπάθειας, που
καταφέρνει να ξεπερνά κάθε
εμπόδιο μέχρι το στόχο. Είναι
μια ιστορία που μας γεμίζει

υπερηφάνεια. Μας συγκινεί και
μας εμπνέει, σε μια περίοδο δύ-
σκολη.»
Στην εκδήλωση παρευρέθη και

ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης Κωνσταντέλλος

Γρηγόρης.

Με επιτυχίες έληξε το 49ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας

Εξαιρετικές επιτυχίες σημείωσαν οι παραολυμπιονί-

κες στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο, συγκεντρώ-

νοντας 13 μετάλλια μέχρι στιγμής (16.9) αφού δεν

έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες.

Οταν ολοκληρωθούν θα παρουσιάσουμε τους παρα-

ολυμπιονίκες και τις επιδόσεις τους, αν και ακόμη και

η τελευταία επίδοση είναι μία σπουδαία νίκη, μία

σπουδαία κατάκτηση όταν αναλογιστεί κανείς την

προσπάθεια που έχουν καταβάλει με τις ιδιαιτερότη-

τές τους.

Ενδεικτικά γράφουμε για την εκπληκτική εμφάνιση

του Παύλου Μάμαλου, που κατέκτησε το Χρυσό με-

τάλλιο στην κατηγορία των 107 κιλών της Άρσης

Βαρών σηκώνοντας 238 κιλά, επίδοση που αποτελεί

νέο ρεκόρ αγώνων.

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης χάρισε στην Ελλάδα

το πέμπτο χρυσό μετάλλιο και το 12ο συνολικά. Ο

17χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη, κά-

λυψε την απόσταση σε 59 δεύτερα 27 εκατοστά και

εκτός από την πρώτη θέση σημείωσε και νέο παραο-

λυμπιακό ρεκόρ. Έγινε δε ο πρώτος Έλληνας κολυμ-

βητής στη συγκεκριμένη κατηγορία με επίδοση κάτω

από ένα λεπτό.

Ο σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας την τελετή

έναρξης των 15ων Παραολυμπιακών Αγώνων, Γρηγό-

ρης Πολυχρονίδης, στα ημιτελικά του ατομικού BC3

στο μπότσια, επικράτησε 4-1 του Κορεάτη Χαν Σου

Κιμ, εξασφάλισε θέση στο βάθρο των νικητών και σή-

μερα Παρασκευή θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει

το δεύτερο χρυσό Παροαλυμπιακό μετάλλιο μετά

από αυτό που πήρε το 2012 στο Λονδίνο με τα ζευ-

γάρια BC3.

Ανέβασαν την Ελλάδα ψηλά οι Παραολυμπιονίκες

O Παύλος Μάμαλος, πρώτος, ανάμεσα στους συναθλητές του.
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Η Αμερικανίδα πρωταθλητρια του

τένις Σερένα Γουίλιαμς φέρεται να

έχει πιαστεί αρκετές φορές ντοπέ.

Mια νέα... βόμβα σκανδάλου ντό-

πινγκ στον παγκόσμιο αθλητισμό

φαίνεται να είναι στα... σκαριά, με

αυτήν τη φορά στο επίκεντρο να βρί-

σκονται κυρίως Αμερικανοί αθλητές,

αλλά και o ίδιος ο Παγκόσμιος Ορ-

γανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) που

φέρεται να έχει συγκαλύψει αρκετές

περιπτώσεις. Μάλιστα, σε αυτές φαί-

νεται να συγκαταλέγονται κορυφαία

ονόματα του παγκόσμιου αθλητι-

σμού, όπως οι Αμερικανίδες αδελ-

φές Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς στο

τένις, αλλά και η πρόσφατη πολυο-

λυμπιονίκης στη γυμναστική (4

χρυσά 1 χάλκινο) στους Ολυμπια-

κούς του Ρίο Αμερικανίδα Σιμόν

Μπάιλς.

Το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα, όταν

«οργάνωση χάκερ» φαίνεται να

«χτύπησε» τα αρχεία του WADA

υποκλέπτοντας σημαντικά έγγραφα,

σύμφωνα με τα οποία, κορυφαίοι

αθλητές και αθλήτριες των ΗΠΑ,

ακόμα και ολυμπιονίκες στο Ρίο ντε

Ζανέιρο είχαν κάνει χρήση απαγο-

ρευμένων ουσιών. Ωστόσο, οι αθλη-

τικές ομοσπονδίες των ΗΠΑ τους

συγκάλυπταν και ο WADA το γνώ-

ριζε.

Στα πρώτα έγγραφα που αναρτήθη-

καν στο διαδίκτυο εμφανίζονται οι

περιπτώσεις της Σερένα Γουίλιαμς

να είναι θετική σε αρκετές απαγο-

ρευμένες ουσίες (οξυκοδίνη, υδρο-

μορφίνη, πρεδνιζόνη

μεθυλπρεδνιζολόνη) το 2010, το

2014 και το 2015. Κάτι αντίστοιχο

ισχύει και για την αδελφή της Βίνους

που εμφανίζεται θετική στις ουσίες

πεδνιζόνη, πρεδνιζολόνη, τριαμσινο-

λόνη και φορμοτερόλη. Στην περί-

πτωση της Σιμόν Μπάιλς φέρεται να

βρέθηκε θετική σε μεθυλφαινιδάτη,

μετά από έλεγχο ούρων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, και στις

τρεις περιπτώσεις, οι αμερικανικές

αρχές, σε συνεργασία με τον WADA

κυρίως, κατάφεραν να εξασφαλί-

σουν εξαιρέσεις παρά τις ανιχνεύ-

σεις των ουσιών. Κάτι αντίστοιχο

ισχύει και για άλλες περιπτώσεις.

«Ρώσικο δάκτυλο» βλέπει ο WADA

Από την πλευρά του, ο WADA εξέ-

δωσε ανακοίνωση, με την οποία επι-

βεβαιώνει την κυβερνοεπίθεση που

δέχτηκε, υποστηρίζοντας ότι οφεί-

λεται σε ρωσική ομάδα χάκερ και ότι

αντιμετωπίζει το ζήτημα «πολύ σο-

βαρά».

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων,

υποστηρίζεται πως «Η ομάδα (των
χάκερς) απέκτησε πρόσβαση στα αρ-
χεία, συμπεριλαμβανομένων εμπι-
στευτικών ιατρικών δεδομένων,
όπως οι Εξαιρέσεις για Θεραπευτική
Χρήση που παραδίδονται από τις διε-
θνείς ομοσπονδίες και τους εθνικούς
οργανισμούς αντιντόπινγκ, σχετικά
με τους Αγώνες του Ρίο». Σύμφωνα

με τον WADA, οι πληροφορίες απο-

κτήθηκαν «μέσω "ψαρέματος" από
λογαριασμούς e-mail», ενώ θα αρχί-

σει άμεσα εσωτερική έρευνα.

Επίσης, με δηλώσεις του στην ιστο-

σελίδα του καναλιού «Russia Today»

ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομο-

σπονδίας Γυμναστικής επιβεβαίωσε

την εξαίρεση της Μπάιλς, αναφέρον-

τας ωστόσο πως αυτό έγινε γιατί τα

φάρμακα που πήρε ήταν για λόγους

θεραπείας. Μάλιστα, ο ίδιος υποστή-

ριξε πως η Διεθνής Ομοσπονδία λει-

τούργησε στο πλαίσιο των

κανονισμών.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Οσμή σκανδάλου με συγκαλύψεις

από WADA

Εκδηλώσεις στο Κεντρο Πολιτισμού

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης

Πρόγραμμα Αερόβιας Προπόνησης θα πραγματοποι-

ηθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 7 - 8 και 8 9 μ.μ.

στο Κεντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

(ΚΠΙΣΝ) και απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες που

ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την καρδιοαναπνευ-

στική τους αντοχή αλλά και να συμμετέχουν σε αγώ-

νες δρόμου μεγάλων αποστάσεων. 

Το πρόγραμμα καθοδηγείται από πεπειραμένο καθη-

γητή φυσικής αγωγής με αγωνιστική εμπειρία και στη-

ρίζεται σε επιστημονική προπόνηση λαμβάνοντας

υπόψιν τΙς φυσιολογικές παραμέτρους των αθλουμέ-

νων, με στόχο την βελτίωση της καρδιο-αναπνευστικής

αντοχής.

ΣΤΙΒΟΣ: Διάρκεια: 19:00 - 20:00 &  20:00 - 21:00

Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγ-

ματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας. 

Βελτίωσης υγείας και ευεξίας ενηλίκων

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου
Καθηγητές φυσικής αγωγής με προπονητική εμπειρία

θα βρίσκονται στους χώρους των υπαίθριων οργάνων

από τις 06:30 έως τις 09:30, και από τις 18:30 έως τις

21:30. Οι ασκούμενοι που ενδιαφέρονται μπορούν να

λάβουν συμβουλές και καλές πρακτικές και να ενταχ-

θούν στο πρόγραμμα αξιολόγησης της φυσικής τους

κατάστασης. Στη συνέχεια με την βοήθεια του προπο-

νητή θα σχεδιαστεί εξατομικευμένο προπονητικό πρό-

γραμμα, που θα περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, μυϊκή

ενδυνάμωση, ασκησιολόγιο ευλυγισίας και αποθερα-

πείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενήλικα

που επιδιώκει να βελτιώσει την υγεία και ευεξία του

μέσω  της άθλησης. 

H Εκδήλωση είναι με ελεύθερη είσοδο. (Δεν απαιτεί-

ται προεγγραφή)
ΣΤΙΒΟΣ : 06:30 - 09:30 &  18:30 - 21:30

Ο χώρος παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 06:00

έως τα μεσάνυχτα.

Yoga στο Πάρκο
(Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας)

Δευτέρα / 26 Σεπτεμβρίου / 2016, 19.00-20.30

Με οδηγό τις γενικές αρχές yoga, θα εμβαθύνουν στην

σχέση που έχει η ενέργεια με την ισορροπία του σώμα-

τος, του νου και του συναισθήματος με ήπιες πρακτικές

που περιλαμβάνουν αναπνοές, στάσεις της yoga και χα-

λάρωση. 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ενήλικες χωρίς σοβαρά

ιατρικά προβλήματα, με διάθεση να εξερευνήσουν νέους

τρόπους, που οδηγούν στη βίωση αρμονίας, ολοκλήρω-

σης και πληρότητας.

*Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν άνετα

ρούχα, να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και

ένα φουλάρι για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη χα-

λάρωση.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Βασ. Σοφίας 86Α, Αθήνα

info@snfcc.org  τηλέφωνα +30-216-8091001 / 002 / 003

Νέα επεισόδια στο σίριαλ της υπόθεσης ντόπινγκ στον

αθλητισμό. Στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου, βρίσκεται

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA), που κα-

τηγορείται γιατί έκανε τα στραβά μάτια σε περιπτώσεις

αποδεδειγμένης χρήσης απαγορευμένων ουσιών από Αμε-

ρικανούς αθλητές, μερικοί εκ των οποίων συμμετείχαν

στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προέρχονται

από τα αρχεία του WADA και υπεκλάπησαν από χάκερς

του διαδικτύου. Πολύ λίγο ενδιαφέρει, αν οι χάκερς ήταν

Ρώσοι, Ολλανδοί, ή Αμερικάνοι. Αυτό που έχει σημασία

είναι, ότι έβγαλαν τα άπλυτα του δήθεν «αμέμπτου ηθι-

κής» παγκόσμιου οργανισμού. Κάτι που όλη η υφήλιος

πάνω κάτω γνώριζε, αλλά έλειπαν οι αποδείξεις. Τώρα

γνωρίζουμε, και με τη βούλα, κάτι που για μένα είναι φυ-

σιολογικό. Ότι, δηλαδή, η επαγγελματοποίηση του αθλη-

τισμού (1984) κουβάλησε μαζί της και όλων των ειδών και

τύπων τα ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, κάτι το εντελώς φυσιολογικό από

τη στιγμή που μπήκαν το χρήμα, η διαφήμιση, τα διαμάν-

τια, οι Χορηγοί, κλπ, κλπ.

Με λίγα λόγια, για να κρατάμε όσο μπορούμε και την σο-

βαρότητα μας, η λύση είναι σαν τον «Γόρδιο Δεσμό». Ή

αφήνεις ελεύθερα τα ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ με ευθύνη των κρατών,

των προπονητών και των αθλητών, και όποιον πάρει ο

Χάρος…, ή δημιουργείται ένα παγκόσμιο αθλητικό κίνημα

επιστροφής στον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ. Υπάρχουν τα κότσια

για κάτι τέτοιο;

Το ρωτάω γιατί το σταμάτημα του επαγγελματικού αθλη-

τισμού είναι αιτία παγκοσμίου πολέμου… Είναι ασύλληπτα

τα δις που κινούνται μέσα από τον αθλητισμό. Άλλη λύση

δεν υπάρχει, και καλά θα κάνει ο φίλαθλος κόσμος να μην

ασχολείται με τα ναρκωτικά του αθλητισμού. Προσωπικά,

εδώ και αρκετά χρόνια, έχω σταματήσει να ασχολούμαι με

το ζήτημα.

Νίκος Γεωργόπουλος

Ο αμαρτωλός WADA
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Εκοψαν την κορδέλα στο

2ο Λύκειο Αρτέμιδας

Η νέα σχολική χρονιά, ξεκίνησε αισιόδοξα για το

Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, αλλά και τα παιδιά,

ασφού εγκαινιάστηκε το νέο σχολικό κτίριο που θα

στεγάσει το 2ο Λύκειο Αρτέμιδος. «λύνοντας ένα

σημαντικό κενό στη σχολική στέγη και επιλύοντας

ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των μαθητών της πε-

ριοχής», όπως τόνισε στον χαιρετισμό του ο Δή-

μαρχος  Δημήτριος Μάρκου. Χαιρετισμό απηύθυνε

και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φι-

λίππου.

Με την ευχή για μία «καλή σχολική

χρονιά με πρόοδο» έγινε ο καθιερω-

μένος αγιασμός στα σχολεία του

Δήμου Παλλήνης, σηματοδοτώντας

την έναρξη της σχολικής χρονιάς

2016-2017, ενώ ταυτόχρονα τελέσθη-

καν και τα εγκαίνια σε τρία νέα σχο-

λικά κτίρια, όπου για πρώτη φορά

ήχησε το σχολικό κουδούνι.

Πρόκειται για τρεις από τις αρτιότε-

ρες νέες σχολικές υποδομές όχι μόνο

στο Δήμο Παλλήνης, αλλά σε ολό-

κληρη την Ελλάδα.

Ο λόγος για: το 6ο Νηπιαγωγείο Γέ-

ρακα(επί των οδών Νυμφών και Αισώ-

που), το 7ο Δημοτικό Σχολείο

Γέρακα(επί των οδών Νυμφών- Αισώ-

που-Αθηνάς) και το 9ο Νηπιαγωγείο

Παλλήνης (επί των οδών Κ.Βάρναλη &

Κ.Δημουλά, περιοχή Βακαλόπουλο). 

Τα νέα σχολικά συγκροτήματα έρχον-

ται να καλύψουν τις ολοένα αυξανό-

μενες ανάγκες της πόλης μας για

σχολικές στέγες. 

Είναι κατασκευασμένα με τις πλέον

υπερσύγχρονες προδιαγραφές, για να

τις χαρούν τα παιδιά μας, στα οποία

ανήκουν αποκλειστικά και μέσα στις

κατάλληλες κτιριακές υποδομές να

αποδώσουν τα μέγιστα.

Να σημειωθεί ότι υπό κατασκευή είναι

το 3ο Νηπιαγωγείο και 3ο Δημοτικό

Σχολείο Γέρακα, επί της οδού Μι-

αούλη.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος, κα-

λωσόρισε τους μαθητές και τις μαθή-

τριες, ευχόμενος να είναι δημιουργική

η φοίτηση στο σχολείο, ενώ ενθάρ-

ρυνε τους δασκάλους και τους καθη-

γητές να συνεχίσουν το πολύ καλό

έργο τους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο

δημοτικός σύμβουλος Νεκτάριος Κα-

λαντζής, ο οποίος ευχήθηκε στα παι-

διά για τη νέα σχολική χρονιά.

Σε τρία νέα υπερσύγχρονα σχολειά του Δήμου Παλλήνης

ήχησε το σχολικό κουδούνι για πρώτη φορά

24 ΣΕΛΙΔΑ -  17  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                           ΕΒΔΟΜΗ


