
ΦΙΛΟΤΙΜΟ

και Δημοκρατία

«Σε όλες μας τις κοινότητες, σε όλες τις χώρες μας
και τις κοινωνίες, πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερο
φιλότιμο, όπως λένε οι Έλληνες»

Barack Obama Πρόεδρος ΗΠΑ

Δεν μπόρεσα ν’ αποφύγω τον περια-

σμό, ν’ ασχοληθώ και να σχολιάσω

το λόγο του απερχόμενου Προέδρου

των Η.Π.Α. Μπαράκ Ομπάμα, την 16η

Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Στ. Νιάρχου,

αφού δεν μπόρεσε να τον εκφωνή-

σει στην Πνύκα, όπως επιθυμούσε,

για λόγους ασφαλείας.

Εξ’ άλλου οι κανόνες “filoxenias” το

επιβάλουν. (Συγγνώμη που δεν

μπορώ ν’ αποδώσω διαφορετικά,

γραπτώς, την αμερικάνικη προφορά του όρου «φιλοξε-

νία»!) Το σχόλιο δεν είναι σκωπτικό. Εξ’ άλλου του δό-

θηκε η ευκαιρία να ευχαριστήσει τους ιθαγενείς αυτής

της χώρας, μαθαίνοντας 5-10 λέξεις ελληνικές. Βέβαια

από τις 490.000 αγγλικές λέξεις, το 10% περίπου είναι

δάνειες από την ελληνική1. Επομένως εκτός από τη δη-

μοκρατία κι ένα σωρό άλλα σοφά και χρήσιμα πράγματα,

ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και κάθε αγγλομαθής

πρέπει να γνωρίζει πως μια στις δέκα λέξεις τουλάχι-

στον που χρησιμοποιεί, είναι ελληνική. (Μιλάμε για τους

μορφωμένους, κυρίως).

Έτσι σε μια θαυμάσια αποστροφή του λόγου του, ο Πρό-

εδρος Ομπάμα, τελειώνοντας την πενηντάλεπτη ομιλία

του, είπε για το phelotemo, που λέει ο Έλληνας και για

τον τίτλο του πολίτη! Ας το καταγράψουμε· είναι σημαν-

τικό:

«Σε όλες μας τις κοινότητες, σε όλες τις χώρες μας και
τις κοινωνίες πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερο  φ ι λ ό -
τ ι μ ο , όπως λένε οι Έλληνες. Αγάπη και σεβασμός και
καλοσύνη για τις οικογένειες, για τις κοινότητες και τις
χώρες τους, εννοεί προφανώς των μεταναστών και προ-
σφύγων. Και ένα αίσθημα ότι είμαστε όλοι μας από κοι-
νού σ’ ένα σκοπό.
Φιλότιμο! το βλέπω κάθε μέρα κι αυτό μου δίνει ελπίδα.
Γιατί στο τέλος, τα πάντα έχουν να κάνουν μ’ εμάς,
εξαρτάται από εμάς, όχι από κάποιον άλλον. Δεν είναι
ευθύνη κανενός άλλου, αλλά οι πολίτες των δικών μας
χωρών και οι πολίτες του κόσμου θα είναι εκείνοι που
θα στρέψουν την ιστορία τους στη δικαιοσύνη. Αυτό κά-
νουν στις δημοκρατίες.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η φτώχεια είναι ο γονιός
της επανάστασης και του
εγκλήματος.

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ., 

αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

40 χρόνια Κυνηγετικός
Σύλλογος Κορωπίου

Σελίδα  7

34ος Μαραθώνιος 
ο αυθεντικός

Σελίδα  22

Mείωση συντελεστή στα Πηγαδάκια 
Σελίδα 6

Ναυαγεί το 3ο Γυμνάσιο -
Λύκειο στη Βούλα

Σελίδα  6

Γκρεμίζονται οι καντίνες στο Μεγάλο Καβούρι  Σελίδα  7

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018
Νίκος Γεωργόπουλος Σελίδα  23

Iαματική ή εμπορική
η Λίμνη Βουλιαγμένης;

Σελίδα 6

43 χρόνια μετά, το ίδιο

σύνθημα, 

η ίδια ανάγκη:  

“Ψωμί - Παιδεία -
Ελευθερία”.

Σήμερα περισσότερο 

από τότε. 

Γιατί τότε, 

3 δεν έψαχναν άνθρωποι

στα σκουπίδια.

3δεν ξεσπιτώνονταν με

πλειστηριασμούς.

3δεν πέθαιναν χωρίς

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Γι’ αυτό, το πιο σημαντικό αξίωμα δεν είναι εκείνο του Προ-
έδρου ή του Πρωθυπουργού, σ’ οποιαδήποτε χώρα· ο πιο
σημαντικός τίτλος, ο πιο σημαντικός στόχος είναι αυτός
του ΠΟΛΙΤΗ!
Σε όλα τα έθνη, σ’ όλες τις χώρες μας, πάντοτε οι πολίτες
θα είναι εκείνοι που θ’ αποφασίσουν το είδος της χώρας
που θα είμαστε στο μέλλον· τα ιδανικά για τα οποία θα πα-
λέψουμε, τις αξίες που θα μας διακατέχουν.
Σε αυτό το ατελές σύστημα αυτοδιοίκησης, η ισχύς και η
πρόοδος, πάντοτε θα εκπορεύονται από το Δήμο· από
εμάς, τους ΠΟΛΙΤΕΣ. 
Και είμαι αισιόδοξος ότι αν εμείς θέλουμε αυτό το σύστημα
διακυβέρνησης, το μέλλον μας θα είναι λαμπρό».
Και έκλεισε την ομιλία του με τη φράση «Ζήτω η Ελλάς»

στα ελληνικά. 

Μόνο, που, για να ζήσει, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάψουν

να τη στριμώχνουν «σύμμαχοι και εταίροι», να μη τη χτυ-

πούν πισώπλατα, να μη την αδικούν, χάριν των συμφερόν-

των «ισχυρών» ή των δικών τους πρόσκαιρων

συμφερόντων και τέλος να μη την εκβιάζουν, να μην την

εκμεταλλεύονται, να μην την καταπιέζουν. Thank you very

much.

Δεν σας κρύβω ότι με συγκίνησε, ότι με ικανοποίησε, ότι

με βρήκε απόλυτα σύμφωνο! Όμως, επειδή είμαι μεγάλος

κι έχω μια μακρά πείρα και μνήμη ελέφαντα, θυμάμαι «τα
πολλά τα λόγια τα μεγάλα», που έλεγαν για μας τους Έλ-

ληνες που πολεμούσαμε δύο αυτοκρατορίες, για τη Δημο-

κρατία της ανθρωπότητας και την εθνική (μας) ανεξαρτησία

και αξιοπρέπεια (αυτό είναι ένα δείγμα του ελληνικού φι-

λότιμου), τα λόγια που έλεγαν ο Τσώρτσιλ της Αγγλίας, ο

Πρόεδρος Ρούσβελτ των ΗΠΑ, ο Στάλιν της ΕΣΣΔ, ο ραδιο-

σταθμός της Μόσχας, του BBC, ο διεθνής συμμαχικός

τύπος, αλλά και το θαυμασμό που εξέφρασε ακόμη κι ο Χίτ-

λερ – όπως και πολλοί Γερμανοί αξιωματικοί – για τον Έλ-

ληνα στρατιώτη! 

Κι ο Τσώρτσιλ κι ο Στάλιν ξέχασαν τις υποσχέσεις και μας

πρόδωσαν!

Μας «θαυμάζουν» (εντός κι εκτός εισαγωγικών), όταν εξυ-

πηρετούμε τα συμφέροντά τους, με τις θυσίες μας και

τα...ξεχνούν μετέπειτα, στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν

μας προδόσουν κιόλας, χάριν «υπερτάτων συμφερόντων,

του δυτικού κόσμου», χάριν, χάρη...

Οι Αμερικανοί επέβαλαν να μην απαιτήσουμε τότε, τις πο-

λεμικές επανορθώσεις και τα υποχρεωτικά δάνεια από τους

Γερμανούς, για να ορθοποδήσουν! Και ανέβαλε τις απαιτή-

σεις της η κατεστραμμένη Ελλάδα, για να πραγματοποιηθεί

το «γερμανικό θαύμα». Κι έφτασε έτσι η Γερμανία, δεκα-

τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφή της, που η ίδια είχε

προκαλέσει, να μας δανείζει(!) αλλά να μην εξοφλεί τις

υποχρεώσεις της. Τόσο φιλότιμο!

Κι έφτασαν ν’ απαιτούν οι Τούρκοι – αμέτοχοι στον πόλεμο,

αλλά εμπορικοί – και όχι μόνο – συνεργάτες των Γερμανών

ναζιστών – και να επιτυγχάνουν οι αφιλότιμοι! Χωρίς

μπέσα...

Οσο για τους Αγγλους και Αμερικανούς, το ‘παιζαν και το

παίζουν θρησκευτικότατα... Πόντιοι Πιλάτοι· απλώς «νί-

πτουν τας χείρας των», όταν δεν τα λερώνουν κιόλας, μ’

όλων των ειδών τα λήμματα!...

Εν πάση περιπτώσει  το «ελληνικό φιλότιμο» τους χρειάζε-

ται τώρα, για ν’ αποπληρωθούν τα πολλαπλώς αποπληρω-

θέντα χρέη, με επίχρισμα ελάφρυνσης, αλλά κυρίως τους

χρειάζεται για το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, για το

οποίο μόνο ο ελληνικός λαός ΔΕΝ ευθύνεται.

Και δεν την θέλουν μόνο την Ελλάδα, για «αποθήκη

ψυχών», αλλά ως μοντέλο πολυπολιτισμικής, πολυθρη-

σκευτικής παγκοσμιοποιημένης χώρας, γιατί το δύσκολο

μέρος της παγκοσμιοποίησης δεν είναι η οικονομία, αλλά

η κουλτούρα και η θρησκεία. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα

καλό μουσουλμανικό προγεφύρωμα που εξυπηρετεί θαυ-

μάσια την Τουρκία, που και το επιδιώκει - σε μια χώρα όπου

ο σπουδαιότερος συνδετικός της κρίκος είναι η θρησκεία

και η γλώσσα. (Με τον αφελληνισμό της γλώσσας καλά τα

πάμε, με κάτι «show», «event», «project” και πάει λέγοντας.

Και με το συντακτικό καλά τα πάμε: «δεν ακροώμαι» (κάνω

ακρόαση), «έχει υπάρξει πρόεδρος» (και όχι, υπήρξε πρό-

εδρος) κ.λπ.

Θα συμφωνήσω για το αξίωμα του πολίτη, πως είναι ανώ-

τερο από τον Πρόεδρο ή τον Πρωθυπουργό. Αλλά υπό ποί-

ους όρους; Ο πολίτης να είναι συνειδητός και

αντικειμενικά ενημερωμένος πολίτης. Να είναι ελεύθερος

από οικονομικές εξαρτήσεις πολίτης. Να είναι δημοκρατι-

κός πολίτης. Και να συμμετέχει των κοινών πραγμάτων.

Γιατί «αυτόν που δεν συμμετέχει, δεν τον θεωρούμε φιλή-

συχο, αλλά άχρηστο» (αχρείον νομίζομεν), έλεγε ο Θου-

κυδίδης στον «Επιτάφιο» του Περικλή.

Και ν’ αποφασίζει  π ρ α γ μ α τ ι κ ά ο πολίτης, με γνώση και

υπευθυνότητα. Γιατί αν «αποφασίζει» χειραγωγούμενος

από τους επικοινωνιολόγους και τους μανιπουλάτορες2 της

κοινής γνώμης μέσω κυρίως της πανίσχυρης τηλεόρασης,

τότε δεν αποφασίζει ο πολίτης, αλλά εκείνοι που τον κα-

τευθύνουν με μαεστρία κι αυτός απλώς «νομιμοποιεί» τις

αποφάσεις μιας ολιγαρχίας.

Σήμερα, καμμιά χώρα, καμμιά κοινωνία, κανένα Έθνος, δεν

έχει πραγματική Δημοκρατία.

Εχουμε επίχρισμα δημοκρατίας.

Εχουμε ελευθερία λόγου, αλλά λόγο διαφορετικής εντά-

σεως και διεισδυτικότητας. Αν ο δικός μου λόγος διαβάζε-

ται από 10-20 χιλ. Ανθρώπους, πάλι καλά! Πνίγεται όμως

και πάλι από την οχλοβοή πλημμυρίδας «λόγων» διαφορε-

τικής βαρύτητας και αντικειμένου και από το εκθαμβωτικό

φλας της τηλοψίας, που μετατρέπει σε σουπερστάρ και

υπερκαινοφανείς (super nova), διαφορετικής βαρύτητας ή

και εγκεφαλικής ελαφρότητας άτομα, αμφιβόλου ενίοτε

προθέσεων.

Για τη Δημοκρατία όμως, τελειώνοντας, ας ακούσουμε, ας

διαβάσουμε τί λένε Έλληνες και αλλοδαποί στοχαστές για

να διδαχθούμε, αν πραγματικά το επιθυμούμε:

1. Αριστη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πάρα

πολύ πλούσιους ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες (Θαλής

ο Μιλήσιος 643-548 π.Χ.) 

2. Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση του λαού, από το λαό, για

το λαό. (Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Αμερικανός πρόεδρος)

3. Οι ψήφοι πρέπει να ζυγίζονται και όχι να μετριούνται.
(Σίλερ, 1759-1805,  Γερμανός συγγραφέας)

4. Η πολυτέλεια καταστρέφει τις δημοκρατίες. Η φτώχεια

της μοναρχίες (Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής)

5. Δημοκρατία υπάρχει εκεί όπου ένας πολίτης έχει το δι-

καίωμα να πει ελεύθερα πως δεν υπάρχει Δημοκρατία (Jhn

Kenneth Galbraith 1908-2006, Καναδός οικονομολόγος)

6. Στην πολιτική, μια οργανωμένη μειοψηφία είναι μια πολιτική

πλειοψηφία (Jesse Jackson, 1941 Αφροαμερικανός πολιτικός)

7. Ο κανόνας της πλειοψηφίας ισχύει μόνο αν παίρνεις υπό-

ψιν σου τα ατομικά δικαιώματα. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις

πέντε λύκους και ένα πρόβατο να ψηφίσουν τι θα φάνε για

δείπνο (Larry Flynt, 1942-, εκδότης του περιοδικού Justler).

8. Στην Αμερική ο καθένας μπορεί να γίνει Πρόεδρος. Αυτός

είναι ένας από τους κινδύνους που διατρέχεις (ανώνυμος). 

σ.σ. Επαληθεύθηκε. Μένει να δούμε τους κινδύνους και να

συγκρίνουμε

―――――――
1. Λεξικό Γουέμπστερ: Για την ακρίβεια, οι ελληνικής προέλευσης λέ-

ξεις της αγγλικής, είναι 41.615.

2. Manipulation: χειραγώγηση· από το Λατιν. Manus dare alicui. Τον όρο

εισήγαγε ο Δ. Τσαρδάκης τη δεκαετία του ’80 με το ομώνυμο βιβλίο

του  «Ο άνθρωπος στα δίχτυα της manipoulation» σε έκδοση Σκαρα-

βαίος.

ΦΙΛΟΤΙΜΟ

Δημόσιος Απολογισμός έργου στο
Δήμο Κρωπίας Σελ. 7

Ο Θεόκριτος και η βουκολική ποίηση
Γ. κορναράκις Σελ. 8

Σ’ ευχαριστούμε φίλε
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Προτάσεις για έργα στο Κόρμπι Σελ. 11

Αμφικτυονία Πόλεων Σελ. 12

Ο Ωκεανός των αρχαίων Ελλήνων
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Νέα γραμμή, 324, στην Παλλήνη Σελ. 17

Μητροπολιτικό πάρκο πάρκο Ελληνι-
κού. Απαιτείται επειγόντως δημόσια
διαβούλευση Γ. Δημητριάδης Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 

συνεδριάζει

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί  την Δευτέρα 21 Νο-

εμβρίου 2016 και ώρα 7μ.μ. στην 27η συνεδρίαση

του Δ. Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του

μοναδικού θέματος:
την αυθαίρετη και αναιτιολόγητη απόρριψη, από το Πρό-

γραμμα Εκτελεστέων Έργων 2017 της Περιφέρειας Αττι-

κής και του αντίστοιχου Προϋπολογισμού, δύο εκ των

τριών ώριμων (με πλήρη Μελέτη) Έργων, που πρότεινε ο

Δήμος, παρά το γεγονός, ότι είχε παραδώσει έγκαιρα

τους Φακέλους, στον Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής  Π

.Φιλίππου, την 13/10/2016.

Τα αναιτιολόγητα, απορριφθέντα έργα, αφορούσαν: 

1. Στην Ασφαλτόστρωση οδών στο Μαρκόπουλο, ύψους

1,3 εκ ευρώ, όπου έχουν γίνει έργα Αποχέτευσης και

υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο οδόστρωμα οδών. 2.

Ανακατασκευή Στίβου (με δημιουργία Ταρτάν), στο Δημο-

τικό Στάδιο Μαρκοπούλου, 800.000 €!
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας  και οι  Εκδόσεις Σκαραβαίος

παρουσιάζουν το βιβλίο του  γιατρού Μιχάλη Γύρα

Συνταγές Ευτυχίας
την  Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016,  ώρα 11.00

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου)

Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004

Ο τρόπος που σκεπτόμαστε επηρεάζει και

τον τρόπο που αισθανόμαστε και τον

τρόπο που ζούμε. Άρα, αν αλλάξουμε τον

τρόπο που σκεφτόμαστε, αν μάθουμε να

σκεπτόμαστε πιο φιλοσοφημένα, ενδέχε‐

ται να καταφέρουμε να νιώσουμε καλύ‐

τερα, να ζήσουμε πιο ευτυχισμένα. 

Συνεπώς, εναρμονίστε τη σκέψη με το

συναίσθημα, για να μπορέσετε να κατα‐

κτήσετε την ευτυχία.

Στο χέρι μας είναι να είμαστε ευτυχι‐

σμένοι. Γιατί ευτυχία είναι η καλή ψυχική

διάθεση. Ευτυχία είναι το νόημα και ο

σκοπός της ζωής και η ζωή μας πρέπει να

είναι μια ατελείωτη προσπάθεια βελτίω‐

σης του εαυτού μας.

Πιστεύω ότι αυτές οι «Συνταγές ευτυ-
χίας», θα σας βοηθήσουν πολύ στην πο‐

ρεία της ζωής σας. Το βιβλίο είναι

ψυχοϋποστηρικτικό, παραινετικό και δι ‐

δακτικό συνάμα.

Ο λόγος που καταγράφω απόψεις

σοφών ανθρώπων και λαϊκές ρήσεις γίνε‐

ται σκόπιμα, για να προσ δώσω βαρύτητα

και προβληματισμό στις θέσεις και πα‐

ραινέσεις που σας προτείνω.

Οι επαναδιατυπώσεις, που θα διαβά‐

σετε σε αρκετές συνταγές, έγιναν για να

θεμελιώσω τις απόψεις μου.

Μιχάλης Γύρας

Eκυκλοφόρησε
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«Το Φως Ανάμεσα 
στους Ωκεανούς»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει τη συγκλονιστική ταινία «Το Φως Ανάμεσα
στους Ωκεανούς» (The Light Between Oceans),  έως και

την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σιανφράνς

Σενάριο: Richard Wenk, Edward Zwick, Marshall Herskovitz

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Μάικλ Φασμπέντερ, Αλίσια

Βικάντερ, Ρέιτσελ Βάις
Λίγα χρόνια μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας φαροφύ-
λακας και η σύζυγός του, που ζουν σε μια απομακρυσμένη ακτή
της δυτικής Αυστραλίας, χάνουν το μωρό που περιμένουν. Μια
μέρα, ενώ προσπαθούν να ξεπεράσουν το τραύμα, βρίσκουν ένα
φαινομενικά εγκαταλελειμμένο μωρό και αποφασίζουν να το πα-
ρουσιάσουν σαν δικό τους, ώσπου η συντετριμμένη μητέρα του
παιδιού μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους. 
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Η Εναλλακτική Δράση συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις  για

την ιστορία του κινηματογράφου θα πραγματοποιήσει το

δεύτερο αφιέρωμα με προβολές ταινιών και αφηγηματική

παρουσίαση για την περίοδο: ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΟΙ, ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΚΑΙ Ο Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ, 1913-1919

Θα προβληθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. στα

γραφεία της Εν.Δρ, Βασ. Παύλου 88 στη Βούλα αποσπά-

σματα από τις ταινίες:

-Carmen (1915) του Cecil B. DeMille.

-Intolerance (Μισαλλοδοξία) (1916) του D.W.Griffith.

-Korkarlen (Η άμαξα φάντασμα) (1921) του Σουηδού σκη-

νοθέτη Victor Sjostrom. (Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται

σε αναπαλαιωμένες κόπιες).

Μετά την προβολή θα ακολουθεί συζήτηση.  Πληροφορίες

τηλ 6978889438.   Η είσοδος είναι ελεύθερη.

www.enallaktiki-drasi.gr Facebook: enallaktiki drasi

Περιήγηση στο Μουσείο 

Μαραθώνιου δρόμου

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, οργα-

νώνουν περιήγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και στο

Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα, την Κυ-

ριακή 20 Νοεμβρίου 2016.

Θα επισκεφθούν: 

- το ιερό των Αιγυπτίων θεών στη Μπρεξίζα,

- το Πρωτοελλαδικό Νεκροταφείο στο Τσέπι,

- το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Τύμβο των Πλαταιέων και

- Μεσοελλαδικό νεκροταφείο στο Βρανά,

- το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου.

5€, πλέον το εισιτήριο για τους αρχαιολογικούς χώρους

(6€ ή 3€ για τους άνω των 65 ετών).

Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη δεν πληρώνουν είσοδο

στους αρχαιολογικούς χώρους.

Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από τη Νέα Μάκρη, πίσω από

την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου, στις 09:30 και θα επι-

στρέψει στις 14:30.

Δηλώσεις και διευκρινίσεις στην Μαρία Παπαπαύλου,

6945079690 ή το vdelagram@gmail.com

«ΚΡΑΤΥΛΟΣ» του Πλάτωνα 

περισπούδασμα ή περίπαιγμα

Η “Πολιτιστική Εταιρεία Παλαίχθων” οργανώνει διά-

λεξη με θέμα «”Κρατύλος” του Πλάτωνα, περι-
σπούδασμα ή περίπαιγμα», την Τρίτη 22 Νοεμβρίου

στις 7.30μ.μ. στον χώρο της (Παλλάδος 24-26,

Ψυρρή, Αθήνα). Ομιλητής είναι ο Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος.

Eπικοινωνία: 6937781003

«Το Πόρτο Ράφτη στα 
πινέλα ενός Ζωγράφου» 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης

ζωγραφικής του Δράμη Λιμπράντ (Librand), με θέμα «Το
Πόρτο Ράφτη στα πινέλα ενός ζωγράφου», την Τρίτη

22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 6 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο του Δήμου Μαρκοπούλου (οδ. Παπαβασιλείου 36).

Από την πρώτη επαφή με το Μαρκόπουλο και το Πόρτο

Ράφτη, όπου βρέθηκε τυχαία στις 22 Απριλίου του 1991,

ο καλλιτέχνης «σκλαβώθηκε» από τα όμορφα τοπία

τους, τα οποία τον έκαναν να ερωτευθεί περισσότερο

τη φύση, γεγονός που αποτυπώνεται έντονα στα ζω-

γραφικά του έργα.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 30/11.

Ωράριο έκθεσης: Καθημερινές 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη.

«Υπηρέτης δύο αφεντάδων”

Θεατρικές παραστάσεις  (Ενηλίκων και Παιδική)  από

τις Θεατρικές Ομάδες του Οργανισμού Παιδείας,

Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» του

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, θα έχουν την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν όσοι παρευρεθούν α) στη θεα-

τρική παράσταση ενηλίκων «Υπηρέτης δύο αφεντά-
δων” του Κάρλο Γκόλντον στις 20, 26 & 27

Νοεμβρίου στις 8μ.μ.

“Πλούτος”
β) την παιδική παράσταση “Πλούτος” του Αριστο-

φάνη στις το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στις 8μ.μ.

Και οι δύο παραστάσεις θα δοθούν  στο Κτίριο του

νομικού προσώπου του Δήμου “Ο Ξενοφών” (Λεωφ.

Βραυρώνος 5η στάση). Είσοδος δωρεάν.

Τηλ. κρατήσεων: 2294045565 

“Επικίνδυνες Σχέσεις”
θέατρο ΑΛΜΑ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας καλεί

τα μέλη και τους φίλους να παρακολουθήσουν την θε-

ατρική παράσταση “Επικίνδυνες Σχέσεις” στο θέατρο

ΑΛΜΑ, την Kυριακή 27 Νοεμβρίου. Aπό τη Βούλα θα

ξεκινήσουν στις 6.45. Η παράσταση είχε προγραμματι-

στεί για τις 18/11, αλλά ματαιώθηκε από τους συντελεστές.
Παίζουν Γιώργος Κιμούλης, Ευελίνα Παπούλια, Αννα - Μαρία Χα-

ραλάμπους, Μάρα Δαρμουσλή, Σπύρος Σαραφιανός, Λάμπρος

Κτεναβός, Νάνσυ Μπούκλη και Μάρω Κοντού.

Δύο πρώην εραστές, ξεκινούν ένα επικίνδυνο και ιδιαίτερα

εκλεπτυσμένο ερωτικό παιχνίδι με στόχο τη χειραγώγηση
και την αποπλάνηση των ανθρώπων...  

Πληροφορίες υπεύθυνο πολιτιστικού Κυριάκο Αμπα-

τζόγλου, τηλ. 6937120050 & 6938209798.

Πάμε θέατρο με το Σύλλογο

“Αγ. Γεωργίου”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργιος Κορωπίου πάει

θέατρο το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ.

Θα παρακολουθήσουν την  πολυσυζητημένη σύγχρονη

κωμωδία των Mathieu Delaporte και Alexandre de la Patel-

lière «ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ...» που χειροκρότησαν περισσότεροι

από 100.000 θεατές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνε-

χίζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Η σκηνοθε-

σία είναι του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυ-

ροπούλου, Φάνης Μουρατίδης, Μαρία Κωνσταντάκη και

Αντώνης Λουδάρος.

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ. Η μεταφορά επιβαρύνει το Σύλ-

λογο Τηλ. 6937617105.

«Είμαστε όλοι Πολίτες»

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης

του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου «Είμαστε όλοι Πολίτες», διοργανώνει,

το Σάββατο 19 Νοεμβρίου (από 11 το πρωί ως 10 το βράδυ)

μια ολοήμερη ανοιχτή γιορτή για την κοινωνία των πολι-

τών, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν

και να συμμετάσχουν σε μια σειρά εκδηλώσεων, όπως δια-

δραστικά εργαστήρια για παιδιά, νέους και ενήλικους, θε-

ατρικά δρώμενα, κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις

ζωγραφικής και φωτογραφίας, με κύριους θεματικούς άξο-

νες τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμετοχική δημοκρατία

και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όλες οι δράσεις είναι ανοι-

χτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.
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Γλέντι με τα ΚΑΠΗ των ΒΒΒ 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 3Β διοργανώνει γλέντι για

τα μέλη του ΚΑΠΗ στο νυχτερινό κέντρο «Ιερά Οδός», με

Γιάννη Πάριο, Ελένη Βιτάλη και Δήμο Αναστασιάδη, την Κυ-

ριακή 4 Δεκεμβρίου. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 23 € ανά άτομο και περιλαμβά-

νει menu και δωρεάν μεταφορά από και προς το κέντρο.

Έναρξη Προγράμματος: 7μμ -11μμ

Αναχώρηση: από Βάρη 5 μμ, Βουλιαγμένη 5.15 μμ, Βούλα

5.30 μμ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 202019920.

Εκδηλώσεις για τον Αριστοτέλη

Β’ Πανελλήνια Συνάντηση -

Αντάμωμα Φωκιανών

Η Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας &  το Πανελλή-

νιο Συντονιστικό Όργανο Φωκαέων Κοινοτήτων και Συλ-

λόγων οργανώνουν το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στις

5 μ.μ στην Β’ Πανελλήνια Συνάντηση/Αντάμωμα Φωκια-

νών στην αίθουσα δεξιώσεων του ξενοδοχείου ‘’Plaza

Resort’’ στην Παλαιά Φώκαια, σε ένα ταξίδι μνήμης και

ιστορικής αυτογνωσίας προκειμένου να διαφυλάξουμε

την ιστορία των προγόνων μας και την μεγάλη κληρονο-

μιά του Μικρασιατικού Πολιτισμού.

Θα ακουστούν παραδοσιακά τραγούδια και θα παρουσια-

στούν χορευτικά συγκροτήματα  από διάφορους τοπι-

κούς φορείς καθώς και ομιλητές για το δικαίωμα στην

ιστορική μνήμη. 

Συμμετέχουν Φωκιανοί από όλη την Ελλάδα (Νέα Φώ-

καια Χαλκιδικής, Λέσβο, Ρέθυμνο, Χαϊδάρι, Μεσολόγγι,

Βόλος, Αττική κ.τ.λ).  

Παραδοσιακό γλέντι στη Βάρη

O Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης & o Λαογρα-

φικός Όμιλος Βάρης "Σεμέλη" την Κυριακή 20 Νοεμβρίου

2016 και από τις 13:00 και μετά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Βάρης, (Άττιδος 30),  θα αναβιώσουν το παραδοσιακό πα-

νηγύρι της Βάρης, το οποίο γινόταν στη γιορτή της πολι-

ούχου εκκλησίας Εισόδια της Θεοτόκου μέχρι και τη

δεκαετία του 1950.

Θα προσφερθούν κρασί και οι παραδοσιακές, γλυκές κολοκυ-

θόπιτες όπως επιτάσσει το έθιμο. Το πανηγύρι θα ξεκινήσει

με μια σύντομη παρουσίαση των τοπικών, Αρβανίτικων χορών

από το Λ.Ό. "Σεμέλη" και θα συνεχίσουν με χορό για όλο τον

κόσμο. Η ορχήστρα  αποτελείται από καταξιωμένους δεξιοτέ-

χνες της ελληνικής, παραδοσιακής μουσικής. 

Θοδωρής Τασούλας κλαρίνο,  Γιάννης Παυλόπουλος βιολί

- τραγούδι, Θοδωρής Γιαννόπουλος λαούτο,  Γιάννης Γευ-

γελής κρουστά,  Σταυρούλα Δαλιάνη: τραγούδι

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Φιλική βραδιά των 
Ηπειρωτών ο “Ρόβας”

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο Ρόβας”

καλεί μέλη και φίλους στην ταβέρνα “Θανάσης” στα Βλά-

χικα (Πανος 22) Βάρης, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, από

8.30 μ.μ. Πληροφορίες Πέτρος Θανόπουλος, τηλ.

6942449544.

Υπατία: η ζωή και το τέλος της

αρχαίας Ελληνίδας φιλοσόφου
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σε συνεργασία

με την νεοϊδρυθείσα  Λέσχη Πολιτισμού  Βούλας, καλούν

την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7 μμ ακριβώς,

στην παρουσίαση του θέματος: Υπατία: η ζωή και το τέλος
της αρχαίας Ελληνίδας φιλοσόφου. Την παρουσίαση θα

κάνει ο Σωτήρης Αγγελετόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Η εκδήλωση γίνεται στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζε-

φύρου 2 και Αγ. Ιωάννου, Βούλα). Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: 2108957349 Σωτήρης Αγγελετόπουλος
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Η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, που

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14/11 ξεκίνησε με μεγάλη

καθυστέρηση, ώστε να επιτευχθεί μία οριακή απαρτία· πολ-

λές απουσίες συμβούλων. Παρ’ ότι η συνεδρίαση ήταν προ-

γραμματισμένη για τις 7μ.μ. η συνεδρίαση ξεκίνησε μισή

ώρα αργότερα. Στο διάστημα αυτό αποχώρησαν σύμβουλοι

της αντιπολίτευσης διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση.

Οι σύμβουλοι που αποχώρησαν είναι: Δημ. Κιούκης, Διον.

Κοντονής, Μ. Σίνα,  Δημ. Μπελετσιώτης, Δημ. Δαβάκης

και Σπ. Βαλάτας. Από την αντιπολίτευση δεν αποχώρησαν

και παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση, ο επικεφαλής της μεί-

ζονος μειοψηφίας Σπ. Πανάς, και ο επικεφαλής της ΡιΚιΠ.

Θάνος Ματόπουλος. Απουσίαζαν  επικεφαλής της “Δημο-

τικής Βούλησης” Δημοσθ. Δόγκας και ο επικεφαλής της

“Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας Πασακυριάκος.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Λυδία Αργυροπούλου αιτιολόγησε

την καθυστέρηση λέγοντας ότι: «Δεν είναι η πρώτη φορά
που καθυστερούμε. Πάντα καθυστερούμε γιατί υπάρχει
ένα θέμα με τον υπάλληλο που μας φτιάχνει τα ηλεκτρο-
νικά και δεν μπορεί να έρθει από τις 7.15. Αναγκαστήκαμε
να καθυστερήσουμε για να έχουμε απαρτία».

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος επίσης τόνισε για το θέμα

ότι: «νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση σήμερα γι’ αυτή την ξαφ-
νική απόφαση αποχώρησης 5 - 6 συναδέλφων, χωρίς ιδιαί-
τερο λόγο. Να ευχαριστήσω πρώτ’ απ’ όλα όσους ήταν
ασθενείς και ήρθαν σήμερα εδώ για να καλύψουν το κενό
και για να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζοντας την κα-
νονικότητα του Δ.Σ., που δεν μπορεί να γίνεται γιο-γιό στις
απόψεις του οποιουδήποτε συμβούλου ή οποιασδήποτε
ομάδας. Νομίζω ότι αυτό δεν τιμά το Δ.Σ. και την εύρυθμη
λειτουργία του». 
Και αφού έκανε ένα χαριτολόγημα για ...λυκάνθρωπους

λόγω φωτεινής πανσελήνου, συνέχισε: «Μην ευτελίζουμε
και μην παίζουμε με τους θεσμούς. Θα αντιπαρατεθούμε
πολιτικά, με επιχειρήματα. Κάποιος θα έχει δίκηο, κάποιος
θα έχει άδικο, πάντα όμως με κοσμιότητα και χωρίς να υπο-
νομεύουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και που είναι η ερ-
γασία και η δουλειά μας».
Έτσι η συνεδρίαση έγινε με δύο μόνο συμβούλους από την

πλευρά της αντιπολίτευσης, τον Σπ. Πανά και το Θάνο Μα-

τόπουλο.

Στο χρόνο των ερωτήσεων, ο μόνος ερωτών Θάνος Ματό-

πουλος αναφέρθηκε για την κινητοποίηση που έγινε στον

Αστέρα Βουλιαγμένης υποστηρίζοντας τους εργαζόμε-

νους, ενώ γκρέιντερ του Δήμου δούλευε διαμορφώνον-

τας(!) την παραλία περνώντας κάθε τόσο μέσα από τον

κόσμο... Επεσήμανε δε και την απουσία της Δημοτικής

Αρχής στην κινητοποίηση. 

Ο δήμαρχος επ’ αυτού απάντησε ότι δεν είχε ενημερωθεί

για την εκδήλωση αυτή.  «Δεν είχα κανένα πρόβλημα να
πάω γιατί μιλώ με τους περισσότερους εξ’ αυτών. Μάλιστα
έχω στείλει από τις αρχές του μήνα επιστολή στην Τράπεζα
για να γίνει μία τετραμερής συνάντηση ώστε να μπορέ-
σουμε να δούμε πιθανές λύσεις για τη διατήρηση όσων πε-
ρισσότερων εργαζομένων γίνεται. Αυτό δεν έγινε·
ακολουθήθηκε άλλη διαδικασία, όπου προτάθηκε η εθελού-
σια έξοδος του μόνιμου προσωπικού, που είναι εργαζόμε-
νοι πολλά χρόνια. Πρόβλημα υπάρχει με τους  εποχιακούς
εργαζόμενους, που είναι και οι περισσότεροι και επ’ αυτού
γίνετια μία συζήτηση».
Ο Σπ. Πανάς δεν είχε ερωτήσεις.

Πεζογέφυρα στην παραλιακή στη Βούλα

Εγκρίθηκε μελέτη για δημιουργία Πεζογέφυρας που θα το-

ποθετηθεί επί της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος της

οδού Νηρέως με την οδό Διός, πιο κάτω από το καφέ

Νότος.

Να σημειώσουμε ότι υπήρχε ήδη συγκεκριμένη μελέτη του

Υπουργείου από το 1983-84 εγκεκριμένη και από τον

Υπουργό και από το Δημ. Συμβούλιο Βούλας.

Επίσης μελέτη αντιστήριξης πρανών στο παραλιακό μέ-

τωπο έχει συμπεριληφθεί στην 6η αναμόρφωση προϋπολο-

γισμού 2016 του Δήμου. Η υλοποίηση της μελέτης είναι

υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής.

Αυτό το έργο πρέπει να κριθεί επείγον, γιατί οι νοτιάδες

“τρώνε” συνεχώς το έδαφος και πέφτουν μεγάλοι όγκοι

στις ακτές. Ιδιαίτερα ο τελευταίος ανεμοστρόβιλος έπληξε

ιδιαίτερα τις ακτές της Βούλας ρίχνοντας σε πολλά σημεία

εδάφη στην παραλία, αλλά και σπάζοντας, ξεριζώνοντας

πάρα πολλές αρμύρες! Αν δεν γίνει το έργο αυτό σε λίγο

καιρό το κύμα θα ανέβει στο δρόμο...

Χαιρέτα το Ο.Τ. 251 

για 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.

251 ΔΕ Βούλας σε συμμόρφωση απόφασης δικαστηρίου,

ήταν το 7ο θέμα της συνεδρίασης.

Το 2013, είχε παρθεί ομόφωνη απόφαση για να ξαναδε-

σμευτεί το Ο.Τ. 251 για χρήση σχολείου. Τότε οι ιδιοκτήτες

αντέδρασαν σ’ αυτή την απόφαση και προσέφυγαν σε ένα

γνωμοδοτικό όργανο, το ΣΥΠΟΘΑ, το οποίο γνωμοδότησε

να μη γίνει επανεπιβολή και να προχωρήσουν σε τροπο-

ποίηση ρυμοτομικού κατ’ εντολή της με αρ. απόφασης

4103/2011 του 2ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Πειραιά.

Σημειωτέον ότι το Ο.Τ. 251 έχει χαρακτηριστεί ως natura

2000 και προστατεύεται ως ζώνη ειδικής διαχείρισης.

Ωστόσο ο δήμος αποφάσισε να καταθέσει ένσταση επί της

απόφασης και αποφάσισε επίσης, να προχωρήσει σε επα-

νεπιβολή της απαλλοτρίωσης και χαρακτηρισμού ως σχο-

λείο στο Ο.Τ. 251, αφού το θεωρεί ως τον μόνο κατάλληλο

χώρο.

«Δεν θα προχωρήσουμε», δήλωσε ο δήμαρχος  «μόνο αν η
Περιφέρεια απορίψει την απόφασή μας με το αιτιολογικό
ότι για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι δυ-

νατή η ανέγερση σχολείου στο Ο.Τ. 251».
σ.σ. Βέβαια απαγορευτική είναι και η τιμή του γηπέδου, που

δεν θα μπορέσει ο Δήμος να αποδώσει, αφού δύο περίπου

δεκαετίες που ήταν και χαμηλότερες οι τιμές δεν το

έπραξε.

Στο μεταξύ όπως εξήγησε ο δήμαρχος, έχουν ήδη πάρει το

Ο.Τ. 110 και επειδή υπάρχει η πιθανότητα να κολλήσει, από

ενστάσεις θα προχωρήσει σε τροποποίηση του ρυμοτομι-

κού χαρακτηρίζοντάς το σχολείο. 

«Αν εγκριθεί η τροποποίηση ρυμοτομικού στο 11ο για σχο-
λείο θα άρουμε άμεσα και πλήρως τις δεσμεύσεις του Ο.Τ.
251 για να αποδοθούν οι ιδιοκτησίες στους ιδιοκτήτες;»,
ρώτησε ο Θ. Ματόπουλος και η απάντηση του δημάρχου

ήταν θετική. Ότι θα αρθούν οι δεσμεύσεις.

Απόφαση του ΣτΕ κατεβάζει το 

συντελεστή δόμησης στα Πηγαδάκια

Όπως ελέχθη από το δήμαρχο, εκδόθηκε απόφαση του

Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  κατεβάζοντας το συν-

τελεστή δόμησης από 14 μέτρα στα 12 στα Πηγαδάκια και

στην ευρύτερη περιοχή των Καλυμνίων. 

Η απόφαση του ΣτΕ, είπε ο δήμαρχος, είναι κολοβή, εκ πα-

ραδρομής. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, σήμερα αυτό

ισχύει. Και ισχύει μέχρις ότου τροποποιηθεί ή διορθωθεί με

άλλο ένδικο μέσο.

― Ελήφθη  απόφαση ανάρτησης και παράτασης χρόνου

εκτέλεσης της μελέτης: “Πολεοδομική μελέτη τροποποι-

ήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης.

Ιαματική ή εμπορική η Λίμνη Βουλιαγμένης;

― Εγκρίθηκε από το Δ.Σ., η ένταξη του Δήμου 3B στον Σύν-

δεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

Ο Δήμος 3Β διαθέτει ένα σπουδαίο ιαματικό χώρο, τη λίμνη

Βουλιαγμένης, που όμως τα τελευταία χρόνια μόνο ως ια-

ματική δεν χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές της.

Οπως είπε χαρακτηριστικά και ο Θάνος Ματόπουλος: «Το
βράδυ είναι μπάρ το μεσημέρι εστιατόριο, το πρωί καφετέ-
ρια και κάπου ενδιάμεσα κάνουμε και κανένα μπανάκι. Πρέ-
πει να πάρουμε την πρωτοβουλία να διευρύνουμε την
προστασία της λίμνης, γιατί εμείς αντί να το διευρύνουμε
το συρρικνώνουμε».
Κι επειδή μας αρέσει να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω

Καίσαρι, η λίμνη είχε τη σωστή της χρήση επί δημαρχίας

Γρηγόρη Κασιδόκωστα.

Σημαντικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β
Mείωση συντελεστή δόμησης στα Πηγαδάκια

Ναυαγεί το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο
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Απολογισμός αντιπυρικής

περιόδου και βραβεύσεις

εθελοντών στο Κορωπί

Ο  Δήμος Κρωπίας  και η εθελοντική ομάδα του

Δήμου Κρωπίας θα παρουσιάσουν τον  απολογισμό

της αντιπυρικής περιόδου 2016 και θα γίνει η ετήσια

εκδήλωση βράβευσης, Γενικής Γραμματείας Πολιτι-

κής Προστασίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Περιφέ-

ρειας Αττικής, εθελοντικών ομάδων και σωματείων,

Μεσογείων, Νοτιανατολικής Αττικής και μελών των

συνδέσμων προστασίας ΣΠΑΥ και Α.Σ.Λαυρεωτικής,

συλλόγων, αυτοδιοικητικών και άλλων κρατικών φο-

ρέων για τη συμβολή τους. 

H εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη  23 Νοεμβρίου

2016, στις 7  το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Κρωπίας (Λ. Βασιλ. Κωνσταντίνου 47, Ισό-

γειο) 

Θα ακολουθήσει βράβευση, χορηγών κοινωνικών

δημοτικών δομών του Δήμου Κρωπίας και αθλητή

της παραολυμπιακής ομάδας Ξιφασκίας για τις δια-

κρίσεις του και το παράδειγμα της θέλησής του για

όλους τους εθελοντές.

40 χρόνια Κυνηγετικός Σύλλογος

Κορωπίου (1976-2016)
Eπετειακή εκδήλωση

Μεγάλη επετειακή εκδήλωση των Κυνηγών για τα

40 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου Αττικής, θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016,

στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κορωπίου (Λεωφ. Β.

Κωνσταντίνου 47), στις 7 το απόγευμα.

Το προεδρείο του Δ.Σ και η οργανωτική επιτροπή,

έχουν προετοιμάσει ένα πρόγραμμα που περιλαμβά-

νει, ιστορική ανασκόπηση των ενεργειών του συλ-

λόγου και των προσώπων που ηγήθηκαν καθώς και

όλων όσων βοήθησαν το έργο και τους σκοπούς

του, με τελετές βραβεύσεων μνήμης και τιμής που

συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.  

Η χωρική ευθύνη δράσης του συλλόγου, από το Κο-

ρωπί έως τον Μαραθώνα, τον τοποθετεί ανάμεσα

στους σημαντικότερους συλλόγους της Κυνηγετι-

κής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και της Δ΄ Κυνηγετι-

κής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος ενώ αναμένεται

μεγάλη συμμετοχή από τις περιοχές της Αττικής.

Συμπληρώθηκαν φέτος, 40 χρόνια από την ίδρυση
του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου. Ο ιστορικός
σύλλογος με την πολύπλευρη δράση του και τους
πολύχρονους αγώνες, των μελών και φίλων του, για
την προστασία και διατήρηση της χλωρίδας και της
πανίδας της Αττικής και την επιβολή των σύγχρονων
κυνηγετικών προτύπων συμπεριφοράς και αξιών,
διοργανώνει μια πρωτότυπη εκδήλωση για να τιμή-
σει την επέτειο αυτή.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

18:00, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο δημόσιος απολογισμός για τα δημοτικά πεπραγ-

μένα έτους 2015 καθώς και για τα σημαντικότερα

έργα και πολιτικές του 2016, θα παρουσιαστεί, σε

ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κο-

ρωπίου, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, στις 6 μμ,

στο Δημαρχείο Κρωπίας (Αμφιθέατρο, Ισόγειο). 

" Για μια Δίκαιη 
Κοινωνική Πολιτική"
Η ΝΔ συζητά με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης   για την Κοινωνική Πρόνοια

Στις 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο

ΕΒΕΑ Ακαδημίας 7,  στην αίθουσα «Ερμής» 6ος όροφος

με θέμα " Για μια Δίκαιη Κοινωνική Πολιτική"
Η Συζήτηση είναι οργανωμένη σε 3 θεματικές ενότητες

α) 12:30-13:30 Αποτελεσματικές πολιτικές ενσωμάτω-

σης – Καλές πρακτικές Αντιμετώπισης Κοινωνικού Απο-

κλεισμού

β)13:30-14:30 Αποκεντρωμένη Κοινωνική Πολιτική – Για μια

νέα Αρχιτεκτονική του συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας

γ)14:30-15:30 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα   

Ώρα προσέλευσης 11:30 

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.ebdomi.com/προσεχή

γεγονότα.

Γράφαμε στο φύλλο της 22.10.16, αρ.

955 για την προσπάθεια του Δήμου

να έρθει σε μια συμφωνία με την κοι-

νοπραξία “HIGH LEVEL ΑΕΒΤΕ” - Δ.

Μουστάκας, που είναι μισθωτές των

καντινών που βρίσκονται στο Μεγάλο

Καβούρι, προκειμένου να κλείσει το

χρέος της, που έχει ανέλθει στα

2.200.000 ευρώ χωρίς τις προσαυξή-

σεις, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος

το σώμα.

Ο συμβιβασμός όμως δεν κατέστη

δυνατός, γιατί η πρόταση της κοινο-

πραξίας ήταν να δώσει συνολικά

270.000 σε δόσεις και η Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου αλλά και η Νο-

μική Υπηρεσία έκριναν επισφαλείς τις

δεσμεύσεις της κοινοπραξίας.

Η Νομική Υπηρεσία, η οποία αναφέ-

ρει μια σειρά από επιχειρήματα, που

μελετώντας τα θα μπορούσε να βρε-

θεί λύση, όπως σημειώνει στην έκ-

θεσή της, αλλά λείπουν ρητές

εγγυήσεις και εξουσιοδοτήσεις του

διαχειριστή που υπογράφει και δε-

σμεύει για το συμβιβασμό τους λοι-

πούς μετόχους, που αν δεν

υπογράψουν δεν μπορεί να γίνει συμ-

βιβασμός.

«Ζητήθηκε μετ’ επιτάσεως, αλλά δεν
μπόρεσαν να ανταποκριθούν, είτε
γιατί δεν μπορούν να τους εντοπί-
σουν είτε γιατί δεν έχουν τις καλές
σχέσεις που επιβάλλεται», τόνισε ο

δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι:

«Υπάρχουν μια σειρά ένδικα μέσα
από το Δήμο που ασκούνται από
εκείνη την πλευρά. Δυστυχώς δεν
υπάρχουν εγγυήσεις κανενός είδους,

δυστυχώς δεν υπάρχουν περιουσιακά
στοιχεία είτε αυτά που υπάρχουν
είναι δεσμευμένα από άλλους φορείς
(εφορία, ΙΚΑ κλπ.) και για το λόγο
αυτό, για τη νέα τάξη πραγμάτων στο
Καβούρι, για τις νέες μονάδες εστία-
σης που θα πρέπει να κατασκευα-
στούν τώρα και να λειτουργήσουν
απομακρύνοντας τις Α και Γ καντίνες,
προχωρήσαμε την προηγούμενη
εβδομάδα σε δημοπρασία, με διάφο-
ρες απειλές ενδιαμέσως για να μη
γίνει, γιατί υπάρχουν δικαιώματα που
η Κοινοπραξία Μουστάκας ακόμα πα-
ρέλκει. 

Δύο νέες καντίνες

Η δημοπρασία έγινε, ακόμα δεν έχει
ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο για να
μας απορρίψει το αποτέλεσμα. Τα
έχουμε μεταβιβάσει στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση και περιμένουμε την
απόφαση, ούτως ώστε να υπογρά-
ψουμε με τους νέους αναδόχους και
να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση
των νέων. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε με
ένδικα μέσα τα οφειλόμενα, έως ότου
η κοινοπραξία αυτή υπάρχει εν ζωή,
γιατί αύριο μπορεί να μπει σε εκκαθά-
ριση, εφόσον δεν έχει πλέον περιου-
σιακά στοιχεία και δεν έχει και
αντικείμενο.
Εχω την αίσθηση ότι η νέα διαδικασία
θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα και
η περιοχή θα ηρεμήσει».

Οι δύο υπάρχουσες καντίνες πρέπει

να κατεδαφιστούν μέχρι το τέλος του

Ιανουαρίου και έχει ενημερωθεί σχε-

τικά με εξώδικο η Κοινοπραξία, τόνισε

ο δήμαρχος.

Από το ακροατήριο ακούγεται ότι τη

δημοπρασία την πήραν δικοί τους άν-

θρωποι και απαντά ο δήμαρχος:

«Απ’ ότι άκουσα υπάρχουν κάποια θέ-
ματα και κάποια ζητήματα. Εκείνο που
ξέρω είναι ότι ο Δήμος θα αρχίσει να
εισπράττει. Εχει ήδη λάβει δύο ετών
μισθώματα σε εγγυητικές επιστολές. 
Τα έχω ακούσει κι εγώ για το ποιοι τα
πήρανε. Τα πήρανε αυτοί που δεν
τους απαγορεύει ο νόμος να συμμετέ-
χουν για να τα πάρουνε. 
...Σήμερα ανεξαρτήτως ποιος  πήρε,
κι εγώ τα έχω τα ακούσματα αυτά, τί
πήρε, ένα πράγμα ξέρουμε. Οτι ξεκι-
νάει με την υπογραφή της σύμβασης
ο δήμος να εισπράττει 180 με 200.000
ευρώ σε ετήσια βάση. 

Ο επικεφαλής της Ρι.Κι.Π,  Θ. Ματό-

πουλος σημείωσε επ’ αυτού:  «Οι συγ-
κεκριμένες μισθώσεις είχαν όντως
πρόβλημα ευθύς εξ’ αρχής. 
...Οσον αφορά τώρα αν πρόκειται για
ανθρώπους μαριονέτες, μισθωτές μα-
ριονέτες θα το καταλάβουμε αν ασκη-
θούν ένδικα μέσα. Αν δεν ασκηθούν
ένδικα μέσα ή είναι για τα μάτια του
κόσμου, γιατί μας είχαν απειλήσει αν
θυμάστε καλά ότι θα προβούν σε έν-
δικα μέσα εναντίον των καινούργιων
κλπ., κλπ., θα είναι ενδεικτικό του
ποιοί είναι οι καινούργιοι μισθωτές». 
Ολη η συνεδρίαση στο:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/what-

we-do/kainotomies/webtv

Αννα Μπουζιάνη

Γκρεμίζονται οι καντίνες στο Μεγάλο Καβούρι

Χρωστάνε 2.200.000 ευρώ!
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Ο Θεόκριτος θεωρείται ως  ο ποιητής  ο
οποίος κατά την Αλεξανδρινή εποχή κοντά
στον Πτολεμαίο διέπρεψε ανοίγοντας ένα
δικό του δρόμο  σε μια πρωτόγνωρη ποίηση,
όταν η γύρω του λογοτεχνική πνευματικότητα
περιοριζόταν στην άγονη στειρότητα μιας αρ-
χαίας μίμησης ή απλά για να δείξουν την πο-
λυμάθεια τους  (Croiset σελ.  830). Ο
Θεόκριτος γεννήθηκε στις Συρακούσες στα
τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα,  ως  δε ποιητής κυ-
ριάρχησε πνευματικά σε  Σικελία, Κω και Αλε-
ξάνδρεια. Ανάμεσα  στα χρόνια 270- 216  π.Χ.
βρίσκεται  στη Σικελία  και στην Αυλή του τυ-
ράννου Ιέρωνα. Αργότερα στην Κω, όπου
γνώρισε ή και μαθήτευσε κοντά στον μεγαλύ-
τερο σε ηλικία Φιλητά. 
Η  Κως τότε αποτελούσε ένα σημαντικό πνευ-
ματικό κέντρο με προσανατολισμό ξεχωριστό
προς την ιατρική, αλλά συνάμα  μάζευε κοντά
της πολλούς  σοφούς που αγαπούσαν την
ποίηση. Μεταξύ δε αυτών και ο μεγάλος φιλό-
λογος και ελεγειακός ποιητής Φιλητάς.
Ο Φιλητάς είχε διατελέσει στο παρελθόν και

παιδαγωγός στον  Πτολεμαίο τον  Φιλάδελ-
φον, πράγμα που ίσως ερέθισε τον Θεόκριτο
να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια. Εκεί στην Αλε-
ξάνδρεια,  συνέθεσε  και ένα “Εγκώμιο” για
τον Πτολεμαίο, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω,
ήταν μια διακεκριμένη πνευματική  μορφή της
εποχής του και συνάμα προστάτης  του πνεύ-
ματος και  γενικότερα της διανόησης, γι΄ αυτό
και  αποτελούσε  πόλο έλξης των σοφών.
Τελικά  αργότερα ο Θεόκριτος επανήλθε στη
Σικελία κοντά στον Ιέρωνα. Φαίνεται  όμως,

ότι  με κάποια γραφή του  δυσαρέστησε τον
τύραννο  Ιέρωνα  και όπως ψιθυρίζεται,  αυτός
του αφαίρεσε  τη ζωή. 
Παρεπιπτόντως δε, θα πρέπει να σημειωθεί,
ότι ο Θεόκριτος με την ποίησή του θεωρείται
ακόμα, ως ο  πρώτος  που εισήγαγε στη Σικε-
λία την ελληνική  δωρική διάλεκτο.  (Croiset).
Έγραφε τα ποιήματά του  στη  δωρική η οποία
ιστορικά φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τα
πρωτόγονα και ακατέργαστα τραγούδια των
γιδοβοσκών  της Λακωνίας. Την ποίηση  του
Θεοκρίτου την  βάφτισαν ‘’Βουκολική’’ και με
αυτή έκτοτε και ο ίδιος ταυτίστηκε. Ως δε
«Βουκολική ποίηση»,   βασικά ετυμολογείται
η  ποίηση που τραγουδούν οι βοσκοί βοδιών,
δηλαδή οι γελαδάρηδες.   «Βους» ίσον   Βόδι,
«κόλος» ίσον τροφή, και   σε σύνθεση αυτών
βγαίνει και το  «βουκόλος».
Στα ποιήματα πάλι του Θεοκρίτου οι  διάφοροι
μελετητές,   έδωσαν τον γενικό χαρακτηρισμό
“Ειδύλλια”,  δηλαδή μικρά ποιήματα κατάλ-
ληλα μοναχά για απαγγελία, τα οποία παρου-
σιάζουν τη ζωή των χωρικών και τον
θαυμασμό της φύσης. 
Και κατά  κανόνα, με αυτό το υποκοριστικό τα
ξεχώριζαν  από τα “Ειδη”, όπως τότε  έλεγαν
τα μεγάλα ποιήματα  του Πινδάρου, αυτά  που
είχαν μάλιστα  και στο επάνω τους μέρος, τα
σχετικά της αρμονίας για το τραγούδισμά
τους. 
Αναφορικά στα Ειδύλλια του Θεοκρίτου  μπο-
ρούμε να διακρίνομε  στοιχεία Δραματικά, Λυ-
ρικά και Επικά. Για τους ειδικούς σε  μια
περαιτέρω ανάλυση αξίζει να θυμίσομε,  ότι

συνήθως το αφηγηματικό ύφος  και ο εξάμε-
τρος δάκτυλος βλέπουν στα επικά στοιχεία,  η
επωδός, ο  υποκειμενισμός και η καθόλου διά-
θεση, τα λυρικά και ο διάλογος, συνθέτουν τα
δραματικά. 
Αναφερθήκαμε πιο πάνω,  ότι ‘’βουκολική’’

ονομάστηκε αυτή  η ποίηση,  επειδή την  τρα-
γουδούσαν οι βουκόλοι, δηλαδή οι γελαδάρη-
δες. 
Αλλά την τραγουδούσαν και οι “αιπόλοι”, δη-
λαδή οι γιδοβοσκοί. Το  δε “αιπόλος” ετυμο-
λογικά  αναλύεται  σε  “αιξ” και “πόλος”.  
‘Οπου το “πόλος” προέρχεται από το ‘’πόλεω’’
που αποδίδεται ως βόσκω. Έτσι λοιπόν η
‘’βουκολική ‘’ποίηση αρχικά μεν ερχόταν
κοντά στους βοσκούς αγελάδων και αιγών,
αργότερα όμως εννοιολογικά,  έμεινε για  οτι-
δήποτε  άπτεται και υπάρχει κοντά στη φύση,
στη φύση που  η θέα της  μπορεί και γαλη-
νεύει την ψυχή του ανθρώπου. 
Αλλά η  φύση του Θεοκρίτου  δεν είναι η μο-
νότονη φύση του κάμπου  που κάνει σκυ-
θρωπό τον Ησίοδο.  Η φύση που βασανίζει τον
άνθρωπο όταν τη σκάβει και την καλλιεργεί.
Το αντίθετο, η φύση του Θεοκρίτου  είναι η
φυσική ομορφιά  του βουνού που με τον
αστείρευτο  ερωτισμό της,  τρέφει και ζωντα-
νεύει άνθρωπο και ζώα.
Μυθολογικά οι Ορφικοί με τις μυστηριακές τε-
λετές τους  και ο κοντά σε αυτές   θεός Διό-
νυσος, αγκαλιάζονται   στο προσκήνιο με τη
σχέση τους με τη  γη, το αμπέλι και τα κοπά-
δια. 
Ο Διόνυσος, θεός του κρασιού και της βλά-
στησης,  έχει στον μύθο την προσωποποι-
ημένη εικόνα του πλεονέκτη θεού, που δεν
σταματά  πουθενά. Του θεού που  από μπρο-
στά του άρπαζε  ό,τι εύρισκε, είτε από θεό ή
και θνητό, για να το κάνει δικό του. 
Παιδί ακόμα προσπάθησε να αρπάξει  από τον
Δία την αρχή του κόσμου.   Τότε  ο  Δίας  θύ-
μωσε  εξοργίστηκε,   και έβαλε τους Τιτάνες
να τον εξοντώσουν. Ο Διόνυσος με συνεχείς
μεταμορφώσεις πάσχισε να ξεφύγει, αλλά τε-
λικά δεν τα κατάφερε. Στην τελευταία μετα-
μόρφωσή του σαν ταύρος, πιάστηκε από τους
Τιτάνες και  κατασπαράχτηκε.  Μόλις και πρό-
λαβε η Αθηνά, άλλοι ισχυρίζονται  η Ήρα, και
από τα δόντια τους τράβηξε την καρδιά του
και για να τη σώσει την έδωσε στον Δία. Αλλά
ο Δίας,  χωρίς να διστάσει, την καταβρόχθισε.  

Τότε  πάλι ήταν, που η φαγωμένη  καρδιά του
Διόνυσου,  λειτούργησε  μέσα στο αίμα του
Δια προφανώς σαν  γονιδιακό υλικό,   όταν  ο
Δίας μεταμορφωμένος σε θνητό  με τη Σε-
μέλη, την κόρη του Κάδμου,  συνευρέθηκε, και
το σπέρμα του χύθηκε στον κόλπο της για
αναπαραγωγή.  Και τότε πάλι ήταν, που από
τη συνεύρεση  αυτή ξεπετάχτηκε ένας νέος
Διόνυσος. Και σε αυτόν λοιπόν τον νέο Διό-
νυσο, οι Ορφικοί μύστες  της Θράκης είναι
που χάριζαν τις ενθουσιαστικές τους λα-
τρείες, τις απόκρυφες.
Αργότερα  από αυτή την ιστορία και σε πολλά
άλλα μέρη της αρχαίας Ελλάδος, μύστες ορ-
φικοί  ντυμένοι σαν βοσκοί, με το ιερό σήμα,
του, μεταμφιεσμένου σε ταύρο,  θεού Διονύ-
σου, και πιο συγκεκριμένα   με έμβλημα το κε-
φάλι ενός ταύρου σχεδιασμένο στα ρούχα
τους, έμπαιναν μυστικά  στις ψαλμωδίες και
τα τραγούδια των βοσκών.
Τώρα σχετικά με τις δωρικές ρίζες και τα όσα
μερικοί  υποστηρίζουν πως τα  τραγούδια  των
βοσκών πρωτοφάνηκαν  στην Σπάρτη, τον
καιρό του Τρωικού πολέμου έχω να πω τα πα-
ρακάτω.   
Σε μια γιορτή της θεάς Αρτέμιδος οι παρθένες
που υμνούσαν την θεά,  μόλις άκουσαν το
μαντάτο  του  Τρωικού πολέμου, τόσο κατα-
τρόμαξαν,  που φοβισμένες διέκοψαν τις λα-
τρευτικές ψαλμωδίες τους,  αποτραβήχτηκαν
και κρύφτηκαν για να σωθούν. Οι  γιδοβοσκοί
που παρακολουθούσαν  την τελετή απ’ έξω,
μόλις το κατάλαβαν μπήκαν  στον ναό και συ-
νέχισαν την τελετουργία με υμνωδίες αυτο-
σχέδιες και πρωτόγονες, προς την λατρεία
της ‘’Ποτνίας των Θηρών ‘’αλλά και  με προ-
σευχές και ικεσίες για την προστασία των κο-
παδιών τους. 
Έκτοτε δε στη Λακωνία  σε ανάμνηση αυτών
των στιγμών, σε θρησκευτικές γιορτές και
προς τιμή του Διονύσου, Δωριείς ντυμένοι
τσομπάνηδες   παρενέβαιναν με τραγούδια
και λατρευτικά άσματα.   
Μετά δε τέλος της τελετής, με σκωπτικούς
αυτοσχεδιασμούς, κάτι σαν την παραδοσιακή
διαλογική άμιλλα των Κρητικών μανταδώρων,
συνέχιζαν το ξεφάντωμα.

Αλλά ο χώρος  επληρώθη και  αφήνεται  η συ-
νέχεα μαζί και η σχετική  βιβλιογραφία για το
επόμενο άρθρο.

Ο Θεόκριτος και η βουκολική ποίηση
Μέρος πρώτο

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου

Αυτή η Βουλή είναι

εχθρός της κοινωνίας

Η Ελλάδα ανήκει στον πολιτιστικό της χώρο, εκεί όπου το

Ελληνικό πνεύμα δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και επηρέ-

ασε πολιτιστικά Λαούς αναδεικνύοντας πανανθρώπινες

αξίες. Ανήκει δηλαδή στην Ιωνία, Μέση Ανατολή, Ευρασία

και παράλια Μεσόγειο. Δεν ανήκει στην Δύση της οποίας

ναι μεν οι Κοινωνίες και οι πνευματικοί άνθρωποι επηρεά-

στηκαν και σέβονται την Ελληνική διανόηση, όχι όμως και

οι πολιτικές ηγεσίες και τα καθεστώτα τους, των οποίων η

συμπεριφορά ήταν και είναι εγκληματική κατά των Λαών

και εντελώς αντίθετη προς τις πανανθρώπινες αξίες του

Ελληνικού πολιτισμού.

Η Δύση ανέκαθεν λεηλατούσε και λεηλατεί τους Λαούς της

Αμερικής, Αφρικής, Ωκεανίας και της Μέσης Ανατολής η

οποία και μας ενδιαφέρει ειδικότερα.

Ήταν και είναι εχθρός του Ελληνισμού και λεηλατεί συστη-

ματικά τα πλούτη του ήδη από το 1203 μ.Χ. με την πρώτη

άλωση της Κωνσταντινουπόλεως.

ΗΠΑ και Ε.Ε. σήμερα με την πρόφαση ενός ψεύτικου και

επονείδιστου χρέους και σε συνεργασία με ένα διεφθαρ-

μένο και δωσίλογο πολιτικό προσωπικό, έχουν διαλύσει το

Ελληνικό κράτος το οποίο είναι πλέον ένα fake state. Γεγο-

νός που επισημοποιήθηκε με την υπογραφή και ψήφιση

από την κατοχική Βουλή του 3ου μνημονίου την

14/08/2015.

Πρόσφατα το δήλωσαν και ο Σόιμπλε (http://www.enikos.gr/in-

ternational/347489,Soimple-Oi-Ellhnes-einai-enas-megalos-laos-alla-

den-exoyn-kratos--BINTEO.html) και έμμεσα και ο Γενικός

Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όταν το CNN τον ρώτησε για την

κατάρριψη του Ρωσικού αεροσκάφους από την Τουρκία.

Ετοιμάζονται οι δυτικοί παράλληλα, να επιτεθούν κατά της

Ρωσίας με βάση και το προτεκτοράτο τους fake state of

Greece. Ο λόγος κατ' εμέ είναι η επικείμενη λήξη του ελέγ-

χου της Κεντρικής τράπεζας στην Μόσχα από το γνωστό

χρηματοοικονομικό καρτέλ της κόκκινης ασπίδας.

Την εξουσία τους στην Ελλάδα την βασίζουν στο εντελώς

διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό που δεν είναι παρά αχυ-

ράνθρωποι τους. Ούτε ένας ψηφοφόρος δεν ψήφισε το κυ-

βερνητικό πρόγραμμα που εφαρμόζουν, άρα είναι

πραξικοπηματίες και παράνομοι. Ο Λαός δεν ψήφισε αυτήν

την κυβέρνηση. Το αναλύουν και κομματικά ανεξάρτητοι

επιστήμονες της πολιτικής επιστήμης:

Ήδη από τις 14/08/2015 με την αποδοχή του 3ου Μνημο-

νίου το Ελληνικό κράτος έπαψε και τυπικά να υπάρχει.

Θα έπρεπε ίσως να καταγγελθεί το παραπάνω έγκλημα των

ΗΠΑ και Ε.Ε. στον ΟΗΕ. 

Λαμβάνοντας επί πλέον υπ' όψιν ότι η Γερμανία δεν έχει

υπογράψει σύμφωνο ειρήνης με την Ελλάδα, ενώ το έχει

κάνει με όλες τις άλλες χώρες “νικητές” συμμάχους στον

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια τέτοια πρόταση γίνεται με μόνο κίνητρο την αγάπη για

την Πατρίδα που την διαλύουν και νομοτελειακά διαλύεται,

τα δε νησιά μας Λέσβος, Χίος, Σάμος και Δωδεκάνησα ήδη

είναι στην γκρίζα ζώνη, εξού και οι δηλώσεις Ερντογάν περί

συνθήκης της Λωζάνης.

Η καταγγελία σε αυτή την περίπτωση θα είχε ως αποτέλεσμα

την ανατροπή του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος των

300 δωσίλογων της Βουλής και των συμβούλων – ακολούθων

τους, ενώ ο Λαός θα έκανε μια νέα αρχή με συντακτική εθνο-

συνέλευση και εγκαθίδρυση Δημοκρατίας, πολιτικού συστή-

ματος όπου η Κοινωνία είναι ο βασικός κυρίαρχος θεσμός.

Γιώργος Βαμβακούσης

Δρ Μηχανικός, email: gvam44@hotmail.com
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Δάσκαλε που δίδασκες... 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζοντας την κανονικότητα του
Δ.Σ., δεν μπορεί να γίνεται γιο-γιό στις απόψεις του οποι-
ουδήποτε συμβούλου ή οποιασδήποτε ομάδας. Νομίζω ότι
αυτό δεν τιμά το Δ.Σ. και την εύρυθμη λειτουργία του.
...Ίσως να φταίει η πολύ φωτεινή πανσέληνος που έχουμε
σήμερα. Μπορεί να τους δημιούργησε μία τρικυμία σελη-
νιακή...
ήταν η απάντηση του δημάρχου των 3Β Γρ. Κωνσταντέλ-

λου, όταν πολλοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αποχώ-

ρησαν στην δημοτική συνεδρίαση της 14/11, λόγω

έλλειψης απαρτίας. Δεν είχε απαρτία το Δ.Σ., διαμαρτυρή-

θηκαν και αποχώρησαν.

Όμως, θα θυμίσω στον κ. δήμαρχο, την ίδια τακτική δική

του και πολλών συμβούλων που βρίσκονται δίπλα του σή-

μερα, όταν βρίσκονταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης,

αλλά και της πλειοψηφίας - που όμως είχαν ήδη αποδράσει

- επί δημαρχίας Πανά. Συνεχείς προσκλήσεις δημοτικών

συνεδριάσεων, δεν κατάφερναν να υλοποιηθούν λόγω έλ-

λειψης απαρτίας, αφήνοντας τα θέματα να λυμνάζουν...

Να πούμε δάσκαλε που δίδασκες;

Βρε πως αλλάζουν οι καιροί!

Πριν τρία και πλέον χρόνια οι ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούσαν

στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πο-

ρείες, στεφάνια, διαδηλώσεις...

Σήμερα; Σήμερα αλλάξαν οι καιροί. Τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, έτσι κάπως είναι.

Ο πρωθυπουργός δεν κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο.

Σε πολλές πόλεις προπηλακίστηκαν οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ όταν

πήγαν να καταθέσουν στεφάνι.

Βρε πως αλλάζουν οι καιροί.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Περπατώντας στους δρόμους της αρχαιότερης πολιτιστι-

κής πρωτεύουσας της Ευρώπης, δηλαδή της Αθήνας, γεν-

νιέται η απορία, πως “ξεφυτρώνουν” μέσα στις

ακαλαίσθητες τετραγωνισμένες πολυκατοικίες, κάποια

κτίρια τόσο ωραία με μια μοναδική κατασκευή, που ξεχω-

ρίζουν από τ’ άλλα, όπως τα διαμάντα που είναι ανάμεσα

στα κάρβουνα!... 

Η πρωτότυπη αρχιτεκτονική των συγκεκριμένων κτιρίων,

που έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, ανήκει στο Γερμανό

αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ (1837-1923).

Ήταν ένας επιβλητικός και ευγενικός άνδρας, που μόλις

είχε τελειώσει τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο της

Δρέσδης, όταν ήρθε στην Αθήνα το 1860, ως βοηθός του

αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν. Η χώρα των θεών, γρή-

γορα κατέκτησε την καρδιά του Τσίλλερ και επειδή

υπήρχε και πολύ δουλειά στην αναπτυσσόμενη Ελλάδα,

ο νεαρός αρχιτέκτονας προτίμησε να εγκατασταθεί στην

Αθηνα. Απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα και νυμφεύ-

θηκε Ελληνίδα σύζυγο.

Εργάστηκε με ζήλο και μεράκι και ανταποκρίθηκε στην κα-

τασκευή 900 αδειών σ’ όλη την Ελλάδα, βάζοντας την

καλλιτεχνική του σφραγίδα σε κάθε μοναδική δημιουργία

του, που ήταν εμπνευσμένη από το ελληνικό μεγαλείο!

Το έργο του Τσίλλερ ήταν λαμπρό, αλλά και επίπονο, του

προσέφερε μεγάλα κέρδη, αλλά γεύτηκε και πολλές πί-

κρες, αδικίες και αμφισβητήσεις.

Ο Τσίλλερ έγινε ο καλύτερος εκπρόσωπος της εποχής του

νεοκλασικισμού. Κάποιοι όμως χαρακτήρισαν τα έργα του

σαν υπερβολικά φορτωμένα με πολλά διακοσμητικά στοι-

χεία και προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το σπουδαίο

έργο του. Η κατηγορία ήταν, ότι τα δημιουργήματά του

είχαν πολλά στοιχεία των ρωμαϊκών χρόνων, ίσως γιατί

αγνοούσαν, ότι τα ρωμαϊκά κατασκευάσματα ήταν αντι-

γραφές από τα ελληνικά έργα!...

Δεν μπόρεσαν όμως να τον κατηγορήσουν για τις αναλο-

γίες και τις κτιριολογικές του λύσεις, οι οποίες ήταν πάν-

τοτε σωστές! Ορισμένες συνθέσεις του, όπως το “Ιλίου

Μέλαθρον” στην οδό Πανεπιστημίου γνωστό με το όνομα

Μέγαρο Σλήμαν, εμφανίζουν ιδιαίτερη ευγένεια και κομ-

ψότητα!  Σήμερα στεγάζεται το Νομισματικό Μουσείο

Αθηνών. Το κτήριο είχε συστήματα εξαερισμού και θέρ-

μανσης με αεραγωγούς που κατέληγαν στα δάπεδα των

δωματίων, εγκατάσταση φωταερίου, ρολά στις πόρτες και

τα παράθυρα, ακόμα και πυροπροστασία!...

Μερικά από τα σπουδαία έργα του είναι τα ανάκτορα του

διαδόχου στην οδό Ηρώδου του Αττικού, που σήμερα είναι

το Προεδρικό Μέγαρο, το κεντρικό κτίριο της Σχολής

Ευελπίδων, το Ορφανοτροφείο του Χατζηκώστα, που κα-

τεδαφίστηκε το 1963, το παλαιό κτίριο του Υπουργείου

Εξωτερικών, το κινηματοθέατρο “Αττικόν”, η Ακαδημία

Αθηνών, το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεττάνια, το Εθνικό

Μουσείο Αθήνας, το Εθνικό θέατρο της Αθήνας, πολλά

κτίρια στον Πειραιά, αλλά και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα,

όπως στην Πάτρα, στη Μήλο, στη Σύρο, στην Ολυμπία,

στον Πύργο, στο Αίγιο, στη Θεσσαλονίκη, στο Γύθειο και

αλλού.

Μεταξύ των κτισμάτων του, περιλαμβάνονται και εκκλη-

σίες. Είχε κτίσει και το υπέροχο Δημοτικό θέατρο της Αθή-

νας, στο οποίο οι αρμόδιοι φορείς, στίβαξαν το 1922

πολλούς  Έλληνες πρόσφυγες, ξεριζωμένους από τις

όμορφες κατοικίες τους, της Ιωνικής Γης της Μικράς

Ασίας, όταν οι αιμοσταγείς κατακτητές, Τουρανικής, Χα-

ζαρικής και Μογγολικής καταγωγής, οι ονομαζόμενοι

Τούρκοι, προσπάθησαν να τους αφανίσουν με τη βοήθεια

των μεγάλων δυνάμεων της εποχής!

Οι πρόσφυγες δεν πατούσαν το ποδάρι τους σε άλλη Δα*

(σημαίνει Γη. Ο τύπος δα, ως Γη συναντάται στον Αισχύλο

στις «Ευμενίδες» στ. 835), δηλαδή δεν ήταν “αλλοδαποί”

αλλά ομόαιμα αδέλφια των άλλων Ελλήνων και παρείχαν

παντελή και συνεχή βοήθεια στους΄Έλληνες αδελφούς

σε ειρηνικούς, αλλά και εμπόλεμους καιρούς!

Η μητέρα πατρίδα, που δεν ήταν άμοιρη ευθυνών, για τον

ξεριζωμό των Ιώνων Ελλήνων, ήταν υποχρεωμένη να φερ-

θεί σαν στοργική μάνα

στους πρόσφυγες και όχι

σαν κακιά μητριά!

Οι εγκαταλελειμένοι πρόσφυγες μέσα στο Δημοτικό θέα-

τρο, για να επιβιώσουν στον παγερό χειμώνα του 1922,

έκαιγαν τις ξύλινες κατασκευές για να μαγειρέψουν και

να ζεσταθούν και έκαναν τις βελούδινες κουρτίνες κου-

βέρτες και παραβάν!

Όταν έφυγαν οι πρόσφυγες, ο δήμαρχος της Αθήνας,

εκείνη την εποχή Κοτζιάς, παππούς του σημερινού υπουρ-

γού, που φέρει το ίδιο όνομα, αντί να επισκευάσει το θέ-

ατρο, “περιχαρής” το κατεδάφισε!!

Τι κατάρα μάς βασανίζει, ώστε να μη μπορεί να “ορθοπο-

δήσει” κάτι καλό και ωραίο στον τόπο! Κάτι που να μην

προλάβουν οι κυβερνώντες να το καταστρέψουν, να το

κατεδαφίσουν και να το αφανίσουν!!

Η πολιτεία “ευγνωμονούσα” τον κατεδαφιστή δήμαρχο,

χάρισε στην πλατεία το όνομά του!

Πριν φύγει από τη ζωή ο Τσίλλερ γέυτηκε πολλές πίκες

και απογοητεύσεις, γιατί είδε τις επιχειρήσεις του να κλεί-

νουν και να πτωχεύουν, ενώ δέχτηκε το πιο σκληρό χτύ-

πημα όταν έχασε το υπέροχο σπίτι του σε πλειστηριασμό

και πέρασε στο αχέρια του τραπεζίτη Διονύση Λοβέρδου!

Βλέπουμε λοιπόν την ομοιότητα εκείνης της εποχής με τη

σημερινή και βγάζουμε το συμπέράσμα ότι τα “κοράκια”

κατασπαράζουν τις σάρκες των θυμάτων, που προκύπτουν

από τα εκάστοστε πολιτικά συμφέροντα!

Ο Τσίλλερ είχε μελετήσει τα αρχαία ελληνικά μνημεία και

είχε γράψει σπουδαία αρχαιολογική μελέτη για τον Παρ-

θενώνα και για το Παναθηναϊκό Στάδιο!!!

Η πολύχρονη και έντονη παρουσία του Τσίλλερ, στη νε-

οελληνική αρχιτεκτονική σφράγισε μεγαλοπρεπώς την

περίοδο του νεοκλασικισμού μέχρι τις πρώτες δεκαετίες

του περασμένου αιώνα. 

Σ’ ευχαριστούμε ...φίλε Ερνέστο!

Αθάνατο και τιμημένο το όνομά σου.

――――――――

* Δα = σημαίνει Γη. Ο τύπος δα, ως Γη συναντάται στον Αισχύλο

στις «Ευμενίδες» στ. 835.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σ’ ευχαριστούμε ...φίλε!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
3 Τριάντα αυτοκίνητα πομπή με σειρήνες. Να δεις

που τον παντρεύουν και δεν το έχει πάρει χαμπάρι.

- Ελα γλυκέ μου έφτασες; Είχε κίνηση στην Αθήνα;

- Τίποτα... αεροδρόμιο -κέντρο σε 5 λεπτά.

Ήξερες ότι όλα τα τρόφιμα δεν μπαίνουν στο ψυ-

γείο; Και όταν μπαίνουν άλλα καταστρέφονται και

άλλα χάνουν τις πολύτιμες ουσίες τους; 

Συγκεκριμένα: 

1. Ντομάτες

Μια καινούρια μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Florida

απέδειξε ότι η χαμηλή θερμοκρασία του ψυγείου δεν επιτρέ-

πει στην ντομάτα να αποκτήσει αυτή την πλούσια γεύση της.

Διατήρησε τις ντομάτες σου σε ένα μπολ πάνω στο τραπέζι

και θα δεις αμέσως τη διαφορά στη γεύση.

2. Αυγά

Όπως θα έχεις παρατηρήσει τα αυγά στο σούπερ μάρκετ

είναι εκτός ψυγείο, αλλά για κάποιο παράξενο λόγο εμείς

μετά τα βάζουμε στο ψυγείο. Από τη στιγμή που στο σπίτι

σου δεν έχει ακραίες θερμοκρασίες τα αυγά μπορούν να συν-

τηρηθούν και εκτός ψυγείου.

3. Μέλι

Το μέλι αν το διατηρείς σε ένα καλά κλεισμένο βάζο δεν πρό-

κειται να πάθει ποτέ τίποτα. Αν όμως το τοποθετήσεις στο

ψυγείο το μόνο που θα καταφέρεις είναι να το παγώσεις και

να χάσεις χρόνο προσπαθώντας να το ξεπαγώσεις.

4. Η μουστάρδα και το κέτσαπ

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς δεν χαλάνε τα μπουκάλια με

μουστάρδα και κέτσαπ που έχουν όλη μέρα πάνω στα τραπέ-

ζια σε πολλά φαστφουντάδικα; Ο λόγος είναι ότι και τα δύο

μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες, ακόμα και μετά

το άνοιγμά τους, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, επειδή πε-

ριέχουν συντηρητικά. Μην τα αφήνετε λοιπόν να σας πιάνουν

τζάμπα χώρο στην πόρτα του ψυγείου!

5. Πατάτες

Δεν μπαίνουν στο ψυγείο για κανένα λόγο. Για να διατηρη-

θούν και να μην πρασινίσουν χρειάζονται σκοτάδι και δροσιά.

6. Βασιλικός

Πόσες φορές έχεις πετάξει φρέσκο βασιλικό, μαϊντανό ή σέ-

λινο γιατί σάπισε ενώ το είχες στο ψυγείο; Ο βασιλικός δεν

επιβιώνει σε κρύο περιβάλλον- σκέψου μόνο ότι ανθίζει το

καλοκαίρι(!) γι’ αυτό αν θέλεις να διατηρήσεις φρέσκο το μα-

τσάκι που πήρες στη λαϊκή βάλτο σε ένα ποτήρι με λίγο νερό

και σκέπασέ το με ένα διαφανές σακουλάκι. Έτσι θα ζήσει

τουλάχιστον μια εβδομάδα, φρόντισε μόνο να αλλάζεις το

νερό ανά 2 μέρες.

7. Ψωμί

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως αν βάλουν το ψωμί στο ψυ-

γείο δεν θα μουχλιάσει. Aυτό που συμβαίνει τελικά είναι ότι

ξηραίνεται τόσο πολύ που δεν τρώγεται. Αν θέλεις να διατη-

ρηθεί, βάλτο σε μια σακούλα και μετά στην κατάψυξη. Eτσι

θα αντέξει περισσότερο καιρό· για να το φας απλώς το ζε-

στάνεις στο φούρνο μικροκυμάτων.

8. Μήλα

Τα μήλα αντέχουν μέχρι και 2 εβδομάδες σε θερμοκρασία δω-

ματίου ενώ στο ψυγείο θα μαυρίσουν πιο εύκολα..

9. Αγγούρια

Δίπλα στις ντομάτες φυσικά βρίσκονται τα αγγούρια, τα

οποία επίσης στο σούπερ μάρκετ είναι εκτός ψυγείου! Αυτό

το λαχανικό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και όταν το βάζεις

στο ψυγείο χαλάει πολύ πιο γρήγορα, μαραίνεται γιατί παγώ-

νει και δεν τρώγεται με τίποτα. Αν θέλεις οπωσδήποτε να τα

βάλεις στο ψυγείο φρόντισε να τα διατηρείς σε χάρτινη σα-

κούλα, ώστε να μην κρυώνουν πολύ.

10. Ο καφές

Το ίδιο ισχύει και για τον καφέ που έχει την ιδιότητα να απορ-

ροφά οσμές και να χάνει τη γεύση του, ακόμα κι αν είναι μέσα

σε σφραγισμένο βάζο στο ψυγείο. Βάλτε τον σε ένα ντου-

λάπι, μακριά από υγρασία.

Φάτε την πατάτα με την φλούδα

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε τη συνήθεια όταν μαγει-

ρεύουμε πατάτες, με οποιοδήποτε τρόπο (βραστές, τηγανη-

τές, ψητές) και να τις ξεφλουδίζουμε. Η αλήθεια είναι όμως

ότι η φλούδα της πατάτας έχει τα πιο πολύτιμα και ευεργε-

τικά συστατικά για τον οργανισμό, όπως:

– Η φλούδα της ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα καθώς

περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, Β και ασβέστιο.

– Προστατεύει από πολλές μορφές καρκίνου χάρη στα φυτο-

χημικά στοιχεία που διαθέτει.

– Συμβάλλει στη μείωση της χοληστερίνης καθώς έχει πολ-

λές φυτικές ίνες.

– Προστατεύει την καρδιά λόγω του καλίου αλλά και των

ωμέγα-3 ακόρεστων λιπαρών.

Αφήστε λοιπόν την φλούδα πάνω στην πατατούλα κι απλά

πλείντε την πολύ καλά για να φύγουν τα χώματα. 
πηγή: medicalnews.gr

Kεφαλιές ίσον χειρότερη μνήμη!

Κάθε φορά που κάποιος κάνει μια κεφαλιά με τη μπάλα του

ποδοσφαίρου, αμέσως συμβαίνουν μικρές αλλά όχι αμελη-

τέες αλλαγές στον εγκέφαλό του.

Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια νέα μικρή βρετανική

επιστημονική έρευνα, η πρώτη του είδους της, που διαπί-

στωσε ότι κεφαλιές ίσον χειρότερη μνήμη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στέρλινγκ, με επικε-

φαλής τη γνωσιακή νευροεπιστήμονα δρα Μαγκνταλένα Ιέ-

τσγουαρτ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό

περιοδικό EbioMedicine, ζήτησαν από μια ομάδα 19 εθελον-

τών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, ανδρών και γυναικών,

να βαράνε κεφαλιές σε μπάλες, τις οποίες πετούσε προς

το μέρος τους ένα μηχάνημα, που προσομοίωνε τα χτυπή-

ματα κόρνερ στο ποδόσφαιρο.

Πριν και αμέσως μετά από κάθε κεφαλιά, οι επιστήμονες έλεγ-

χαν τον εγκέφαλο των εθελοντών και τη μνήμη τους. Διαπι-

στώθηκε ότι μετά τις κεφαλιές οι επιδόσεις στα τεστ μνήμης

ήσαν 41% έως 67% χειρότερες. Η μνήμη αποκαθίστατο πλή-

ρως μετά από ένα 24ωρο περίπου. Επίσης μετά από μερικές

κεφαλιές ο εγκέφαλος εμφανίζει τάση συστολής.

Προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο οι αλλαγές

στον εγκέφαλο είναι προσωρινές στους ανθρώπους που παί-

ζουν ποδόσφαιρο για χρόνια και συνεχώς βαράνε κεφαλιές.

Το θέμα θα μελετηθεί περαιτέρω από τους επιστήμονες.

Αντίστοιχη έρευνα θα πρέπει ίσως να γίνει και στο μποξ.

Γιατί αν στο ποδόσφαιρο έχει τέτοια αποτελέσματα, τότε

στο μποξ τι συμβαίνει στον εγκέφαλο;

Χρήσιμες μικρές - μικρές γνώσεις
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Το κέντρο της Βούλας πνίγεται

από την άναρχη στάθμευση

Κύριε Δήμαρχε, 

κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι δημότες της Βούλας με χαρά πρόσεξαν τις δρα-

στηριότητές σας αμέσως μετά την εκλογή σας.

Έργα, πλήρης αναμόρφωση και διακόσμηση της

πλατείας Ίμια εμπορική δραστηριότης, νέος φωτι-

σμός, σχολεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ.

Όλα τα παραπάνω και άλλα, ωραία και καλά, επαι-

νετά.

Ομως η άλλη εικόνα! ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ!

Καμμιά μονοδρόμηση, κανένας νέος χώρος στάθ-

μευσης.

Σε όλες τις παρόδους του κέντρου, Διγενή, Πλα-

στήρα, Αντιοχείας, Αγ. Ιωάννη, Ζεφύρου, Αυλώνος

και φυσικά Βασ. Παύλου άναρχες, προκλητικές,

επικίνδυνες σταθμεύσεις (φορτηγά στις άβαφες

διαβάσεις), κατειλλημένα πεζοδρόμια, μια εικόνα

Βαβυλωνίας

Τι να τα κάνω εγώ ο πολίτης, μόνο τα εργα βιτρί-

νας και τις αναμορφώσεις, όταν δεν μπορώ να πε-

ράσω για να πάω σπίτι μου, ή όταν δεν μπορώ να

κατεβώ στην αγορά για να κάνω τα ψώνια μου;

Με τους ευγενικούς χαιρετισμούς 

Ιάσων Πανταζόπουλος, 
Βασ. Γεωργίου, Βούλα

Κυρία Διευθύντρια,

την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 στη συγκέντρωση που έγινε

με πρωτοβουλία του τοπικού Συλλόγου της περιοχής

Κόρμπι παρευρέθη ο κ. Δήμαρχος και επισήμανε τους χει-

ρισμούς του για την επίλυση των προβλημάτων που απα-

σχολούν την περιοχή.

Από την όλη συζήτηση καταδείχθηκε ότι οι προσπάθειές

του ήταν και μεγάλες και συνεχείς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην κατασκευή του έργου διο-

χέτευσης του υδάτινου όγκου (ρέμα) από τα όρια του

Δήμου Κρωπίας  προς τη θάλασσα μέσω της οδού Αιγαίου,

έργο το οποίο κρατάει δέσμια όλη την περιοχή για τις απαι-

τούμενες υποδομές (δρόμοι, πεζοδρόμια, αποχετεύσεις

κ.λπ.).

Με την παρούσα θέλω να επισημάνω και να μεταφέρω την

έντονη επιθυμία πολλών κατοίκων της περιοχής για την

άμεση προώθηση και επίλυση κάποιων σημαντικών προβλη-

μάτων που μπορούν να γίνουν χωρίς να περιμένουμε τις

χρονοβόρες διαδικασίες πολλών ετών για την κατασκευή

και οριοθέτηση του ρέματος που άμεσα θα ανακουφίσουν

την περιοχή όπως:

1) Μικρή γέφυρα στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων

117, που προσφέρεται τεχνικά για να είναι δυνατή η διά-

βαση των πεζών από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη,

γιατί και με ελαφρά ακόμα βροχή η οδός Αιγαίου γίνεται

επικίνδυνο ποτάμι, ακόμα και για μικρά αυτοκίνητα.

2) Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή απε-

λευθέρωσης επικίνδυνων αποβλήτων στους δρόμους με

άμεσο κίνδυνο της υγείας των κατοίκων.

3) Το σπουδαιότερο, άμεση έναρξη των εργασιών για κα-

τασκευή αποχετευτικού δικτύου η χρησιμότητα του οποίου

είναι αυτονόητη πολύ περισσότερο, που η κατασκευή γίνε-

ται στο μέση των υπαρχουσών οδών, χωρίς να εμποδίζει

την πιθανή αυξομείωση των ήδη ελαχίστων υπαρχόντων

πεζοδρομίων ή των μελλοντικών.

Το παραπάνω έργο ανάγεται στην πολεοδομική αρμοδιό-

τητα του Δήμου και δεν δικαιολογείται η καθυστέρηση

λόγω ρέματος, γιατί απλοούστατα τεχνικά είναι δυνατή η

κάθε ενδεχόμενη δυσχέρεια και η μελλοντική αντιμετώπισή

της.

Το σπουδαιότερο για το συγκεκριμένο έργο είναι το γεγο-

νός ότι η σχετική δαπάνη σε τελευταία ανάλυση θα βαρύνει

τους κατοίκους - χρήστες αυτού και απομένει η καλή θέ-

ληση και η προσπάθεια για δημιουργία ανθρωπίνων συνθη-

κών διαβίωσης που θα εκτιμηθούν στο έπακρο και

4) Η μονοδρόμηση των οδών επί των κύριων λεωφορειακών

γραμμών που η στενότητα αφενός (6 περίπου μέτρων) και

η διπλή κατεύθυνση των αυτοκινήτων και λεωφορείων αφε-

τέρου σε συνδυασμό με την ανυπαρξία στοιχειωδών πεζο-

δρομίων κάνουν τους ανθρώπους - πεζούς να

προσεύχονται να φτάσουν σώοι στα σπίτια τους. Ιδιαίτερα

όταν ο καιρός είναι βροχερός γεύονται τα λινάζοντα νερά

κατέρωθεν των δύο πλευρών του δρόμου.

Με τη σκέψη ότι η δεδηλωμένη ευαισθησία του δημάρχου θα

δώσει λύση στα άμεσα και επιτακτικά προβλήματα χωρίς πε-

ραιτέρω καθυστερήσεις, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Με εκτίμηση

Χρήστος Γ. Ζαχαράκης

Κόρμπι Βάρης

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Αμεση επίλυση αναγκαίων κατασκευών στο

Κόρμπι, προτείνει ο αναγνώστης 

Χρήστος Ζαχαράκης, γνώστης της περιοχής

του Κόρμπι, που τα κατονομάζει 

προς γνώση της Δημοτικής Αρχής των 3Β.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Κόρμπι χωρίς μεγάλα κονδύλια

Από αναγνώστη του Κορωπίου, ελά-

βαμε την παρακάτω επιστολή για την

οδό Αγίων Πάντων που έχει γίνει επι-

κίνδυνη, μετά τα έργα του Δήμου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000,

ασφαλτοστρώθηκε ένας μικρού μήκους

δρόμος (περ. 1800μ), η Αγίων Πάντων,

στα όρια του δήμου Κρωπίας. 1-2 χρό-

νια μετά ήρθε η υπηρεσία ύδρευσης και

έσκαψε μιά τάφρο στο άκρο του δρό-

μου, μήκους περίπου 100μ και πλάτους

1μ. για τις ανάγκες της ύδρευσης. 

Μετά το πέρας των εργασιών η τάφρος

σκεπάστηκε με χώμα και ένα στρώμα

άμμου και εγκατελείφθη χωρίς το τε-

λικό στρώμα της ασφάλτου. Βλάστηση

φύτρωσε στο κομμάτι αυτό και η κυ-

κλοφορία (που έχει αυξηθεί από τότε)

είναι προβληματική κατά τη συνάντηση

αντθέτως κινουμένων οχημάτων στο

κομμάτι αυτό, με κίνδυνο συγκρού-

σεων, μιά και τα οχήματα δεν μπορούν

να κινηθούν επάνω στο κατερστραμένο

κομμάτι του οδοστρώμματος.

Έχω κάνει άπειρα διαβήματα στον

δήμο, τόσο κατά τις θητείες προηγού-

μενων δημάρχων όσο και του παρόν-

τος, με επιστολές. e-mails, επισκέψεις,

ζητώντας να αποκατασταθεί το κατε-

στραμένο από τις δημοτικές υπηρεσίες

κομμάτι του οδοστρώματος. Η απάν-

τηση είναι από τίποτε έως "θα δούμε",
"δεν έχουμε λεφτά", κλπ. 

Τελευταία υπόσχεση του δημάρχου

ήταν πριν μερικούς μήνες ότι η αποκα-

τάσταση θα γινόταν τον περασμένο Σε-

πτέμβριο. Μετά από 10++ χρόνια

παραμένει μη αποκατεστημένο το κα-

ταστροφικό έργο των υπηρεσιών του

ίδιου του δήμου.

Σας επισυνάπτω φωτογραφία για ενη-

μέρωσή σας. Αυτή στάλθηκε στον δή-

μαρχο πριν περίπου 5 χρόνια καθώς και

σε κάθε νέα επικοινωνία μου με τους

δημοτικούς υπαλλήλους και τον ίδιο

τον δήμαρχο.

Στου κουφού την πόρτα....

Β.Σ.

Eπικίνδυνη η Αγίων Πάντων, στα όρια του δήμου Κρωπίας



12 ΣΕΛΙΔΑ -  19  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

30 προσφυγόπουλα υποδέχθηκαν σχολεία

του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Τριάντα περίπου παιδιά προσφύγων που φιλοξενούνται στο Κέντρο Προσωρινής

Φιλοξενίας στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου υποδέχθηκαν (14/11) στο 1ο Δη-

μοτικό Σχολείο Ραφήνας και στο 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας, εκπαιδευτικοί και μα-

θητές.

Παρών και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου καθώς και ο

Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης, οι οποίοι  μοίρασαν τετρά-

δια και παιχνίδια στα παιδιά εκφράζοντας την ευχή να έχουν καλή σχολική χρο-

νιά. 

Παράλληλα, Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησαν τους εκπαιδευτι-

κούς για τη συμβολή τους στην επιτυχία της πρώτης σχολικής ημέρας για τα

παιδιά των προσφύγων και τους ευχήθηκαν καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο

έργο τους. 

Μετά από πολύχρονη προ-

σπάθεια, ξεκίνησε η κατα-

σκευή του αγωγού

αποχέτευσης ομβρίων υδά-

των στην Λεωφόρο Κύ-

πρου, στο Πανόραμα

Παλλήνης, με χρηματοδό-

τηση και κατασκευή από την

Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για την κατα-

σκευή αγωγού μήκους 1660

μέτρων από την οδό Σα-

χτούρη, έως την οδό Μαρα-

θώνος.

Η προσπάθεια του Δήμου

Παλλήνης, εδώ και τρία

χρόνια, επικεντρώθηκε στο

να εξασφαλισθούν τα χρή-

ματα από τρίτες πηγές

(ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Αττι-

κής), προκειμένου η κατα-

σκευή του έργου να

προχωρήσει ταυτόχρονα με

την κατασκευή του έργου

οδοποιίας.

Διάφορα εμπόδια που προ-

έκυπταν κάθε φορά, είτε

στην προσπάθεια εξεύρε-

σης χρημάτων, είτε στη δια-

δικασία εκτέλεσης του

έργου των ομβρίων, δεν

επέτρεψαν την ταυτόχρονη

εκτέλεση της εργολαβίας,

στο πλαίσιο της ήδη εκτε-

λούμενης οδοποιίας της

οδού Κύπρου.

Σημειωτέον ότι όταν κατα-

σκευαζόταν το έργο της

οδού Κύπρου το 2009, δεν

προβλέφθηκε στη μελέτη η

τοποθέτηση αγωγών ομ-

βρίων  υδάτων.

Τέλος, προκειμένου να μην

παρατηρηθεί το κλασσικό

Ελληνικό φαινόμενο του

«ράβε – ξήλωνε» των οδο-

στρωμάτων, η παρούσα Δη-

μοτική αρχή προέβλεψε η

τελευταία στρώση ασφαλ-

τοτάπητα της οδού Κύπρου,

να γίνει αμέσως μετά την

κατασκευή του έργου αγω-

γών ομβρίων υδάτων.

Πάει καλά η ανακύκλωση στο Κορωπί
Παραδόθηκε στο Δήμο Κρωπίας και τον τομέα Καθαριότητας μετά από επίμονες προσπά-

θειες του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Αντώνη Κορωνιά, από την Ελληνική Εταιρία

Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) το τρίτο όχημα αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλι-

κών. Τα άλλα δύο οχήματα είχαν παραδοθεί  το 2007-2008. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ξεκινήσει τις ενέργειες για την απόκτηση πινακίδων κυ-

κλοφορίας και όλων των νόμιμων εγγράφων για την παράδοση σε κυκλοφορία του υπερ-

σύγχρονου οχήματος αποκομιδής.

Ήταν μια επιβράβευση της επιμονής μας να ζητήσουμε από το 2015 ένα τρίτο όχημα προ-

κειμένου να ενισχυθεί η φιλότιμη προσπάθεια κατοίκων και επιχειρήσεων που θέλουν να

διαχωρίζουν τα  οικιακά και επαγγελματικά τους απορρίμματα και συσκευασίες και να

συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Πείσαμε με την συνέπειά μας και τις

δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας να ανταποκρίνεται στα μηνύματα της πολύχρονης

εκστρατείας της ΕΕΑΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανακύκλωση», δήλωσε ο

Αντώνης Κορωνιάς.

Kατασκευάζεται αγωγός αποχέτευσης

ομβρίων υδάτων στο Πανόραμα Παλλήνης

Το πρώτο ιδρυτικό Συνέδριο – Φόρουμ, Ελ-

ληνικών και Κινεζικών Δήμων, πραγματο-

ποιήθηκε από «την Αμφικτιονία Αρχαίων

Ελληνικών Πόλεων» και την «Ένωση Φιλίας

της Κίνας με Ξένες Χώρες» την Παρασκευή

10 Νοεμβρίου 2016 στο Ζάππειο Μέγαρο,

με την αρωγή του Κινέζου Πρέσβη στην Ελ-

λάδα και υπό την Αιγίδα του Υπ. Εσωτερι-

κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν, οι «δημιουρ-

γικές βιομηχανίες» και η εξερεύνηση των

δυνατοτήτων για τη στενότερη οικονομική

και πολιτισμική συνεργασία μεταξύ των

δήμων και των επιχειρηματιών των δυο

χωρών 

Η εκδήλωση στοχεύει σε πολιτιστικές,

αθλητικές, τουριστικές ανταλλαγές μεταξύ

των δύο χωρών και τη δημιουργία φιλικού

περιβάλλοντος για ελληνοκινεζικές επεν-

δύσεις συγκέντρωσε πολλούς εκπροσώ-

πους, κρατικών, αυτοδιοικητικών και

ιδιωτικών φορέων. 

Στο Συνέδριο παρευρέθη συμμετείχε με-

ταξύ άλλων δημάρχων και ο δήμρχος Κρω-

πίας Δημ. Κιούσης με τον αντιδήμαρχο

Τεχν. Υπηρεσιών Νίκος Γιαννάκος.

Βασικός σκοπός της ίδρυσης του φορέα

της «Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πό-

λεων» είναι η προαγωγή του Αρχαίου Ελ-

ληνικού Πολιτισμού σε παγκόσμια βάση. Τα

μέλη της, οι ΟΤΑ, Α΄ βαθμού, μοιράζονται

τεχνογνωσία και εμπειρίες, προωθούν τη

συνεργασία σε πολιτιστικούς τομείς μεταξύ

των πόλεων, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν

καινοτόμες λύσεις με στόχο την επικοινω-

νία του έργου στους πολίτες, παρέχουν

πληροφορίες και κατάρτιση στους εργαζο-

μένους και στους πολίτες, συνεργάζονται

με άλλες χώρες της Ευρώπης στις οποίες

έχουν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρ-

χαιότητα.

Ο Δήμος Κρωπίας, που περικλείει στα διοι-

κητικά του όρια 4 αρχαίους Δήμους(!)

Αμφικτιονία αρχαίων

ελληνικών πόλεων
Ενωση Φιλία Ελληνικών

και Κινεζικών Δήμων
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Βιβλιοπαρουσίαση
Παρουσίαση του συγγραφικού έργου της Ιφιγένειας

Αμοργιανού πραγματοποιήθηκε από την Ενωση Κρη-

τών και τις Εκδόσεις Σκαραβαίος, την Κυριακή 13 Νο-

εμβρίου 2016  στην αίθουσα «Ιωνία», στη Βούλα.

Εισαγωγή στο έργο της έκανε ο εκπρόσωπος των εκ-

δόσεων Σκαραβαίος, Κώστας Βενετσάνος. 

Στη συνέχεια έγινε μία

σύντομη παρουσίαση των

δύο πρώτων βιβλίων της,

«Ο κηπουρός» και «Πίσω
από τις κλειστές πόρ-
τες», ενώ η συγγραφέας

Ιφιγένεια Αμοργιανού

αναφέρθηκε στα κίνη-

τρα και τις συνθήκες

συγγραφής του τρίτου

βιβλίου της «Έρωτας
και Επανάσταση». 

Για τα βιβλία μίλησαν ο Παναγιώτης Αλατσατιανός,

Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος, επίτιμος Διευθυντής

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

ο οποίος ανέπτυξε το θέμα του έρωτα, βασικού άξονα

των παραπάνω έργων. και η Κατερίνα Κουτουξιάδου,

Φιλόλογος, Διδάκτωρ Ιστορίας, Σύμβουλος Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έκανε κριτική ανα-

φορά στο βιβλίο «Έρωτας και Επανάσταση»
προβάλλοντας την υπαρξιακή και ερωτική διάστασή

του. 

Την εκδήλωση πλαισίωσε το χορευτικό της Ένωσης

Κρητών Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης. Ευχάριστη

νότα παράλληλα με την κρητική μουσική και τον χορό

προσέδωσαν οι προσφορές των χορηγών της εκδή-

λωσης.

Ανάδειξη του

Αρχαιολογικού

Χώρου της

Μπρεξίζας 

Μαραθώνα

Στον Αρχαιολογικό Χώρο της Μπρεξίζας

στη Νέα Μάκρη μετέβη κλιμάκιο  (17.11.16)

αποτελούμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη

Ανατ. Αττικής Πέτρο Φιλίππου, τον Διευ-

θυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατ. Αττικής Γιάννη

Ασπρουλάκη, την Προϊσταμένη της Εφο-

ρείας Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής Αναστασία

Λαζαρίδου, τις Αρχαιολόγους Στέλλα Ραυ-

τοπούλου και Καλλιόπη Φωτιάδη, τον Αντι-

δήμαρχο Αδάμ Μεγαγιάννη και το Δημ.Σ.

Φώτη Δεληβοριά του Δήμου Μαραθώνα. 

Το κλιμάκιο μετέβη προκειμένου να κάνει

αυτοψία  στο Β.Α. τμήμα της πρώην Αμερι-

κανικής Βάσης Νέας Μάκρης όπου βρίσκε-

ται ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος

της Μπρεξίζας. Από την αυτοψία που διε-

νήργησαν διαπιστώθηκε  μεγάλος όγκος

μπάζων και απορριμμάτων που έχουν καλύ-

ψει το σημείο και αποφασίστηκε η άμεση

λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και

την ανάδειξη του αρχαιολογικού αυτού

χώρου.

Συμφωνήθηκε αρχικά η εκπόνηση μελέτης

(ανάθεση από τον Δήμο Μαραθώνα) για την

αποκατάσταση του χώρου και τη μεταφορά

του κύριου όγκου των μπάζων από το συγκε-

κριμένο σημείο σε κοντινό λατομείο, αφού

προηγηθεί η σχετική αδειοδότηση και πάντα

υπό τον έλεγχο και σε συνεργασία με την

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο γενικό-

τερο πρόγραμμα δράσεων για τη συνολική

προβολή και ανάδειξη των σημαντικών αρ-

χαιολογικών χώρων – υδροβιοτόπων του

Δήμου σε συνδυασμό με την ανάληψη πρω-

τοβουλιών ώστε να αναδειχθεί το τοπίο του

Μαραθώνα και τα  συγκριτικά πλεονεκτη-

μάτα που θα τον καταστήσουν δημοφιλή

τουριστικό προορισμό και τόπο αναψυχής. 

4ο Φεστιβάλ Χορωδιών Δήμου Διονύσου

Ολοκληρώθηκε το  4ο Φεστιβάλ Χορωδιών που διοργάνωσε ο Δήμος Διονύσου,  στο  κα-

τάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016. 

Στο  Φεστιβάλ συμμετείχαν οι χορωδίες:  

η Μικτή Δήμου Διονύσου υπό τη διεύθυνση του Ματθαίου Λεγάκη, 

η Χορωδία Σαλαμίνας «Ο Απόλλων» υπό τη διεύθυνση της Ευαγγελίας Λαμπάρα, 

η Μικτή Χορωδία Λιβαδειάς «Έρκυνα» υπό τη διεύθυνση του Τοντόρ Καμπακτσίεφ και 

η Χορωδία Επιστημόνων Φιλοθέης υπό τη διεύθυνση του Θωμά Λουζιώτη.

Οι χορωδίες ερμήνευσαν έργα και τραγούδια Θεοδωράκη, Κουγιουμτζή, Χατζηδάκη, Λά-

γιου, Σπανουδάκη, Σακελλαρίδη, Ιγνατιάδη, Χατζηαποστόλου Cohen, Rodriquez και  Cor-

liano, καθώς και ελληνικά και ξένα παραδοσιακά, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα πλούσιο

μουσικό πρόγραμμα γεμάτο μελωδία,  στο οποίο οι θεατές ανταποκρίθηκαν με παρατετα-

μένο χειροκρότημα.

Ο Δήμαρχος Διονύσου  Διονύσης  Ζαμάνης,  στον χαιρετισμό του καλωσόρισε και ευχα-

ρίστησε τα μέλη των χορωδιών, τους μουσικούς και τους διευθυντές των χορωδιών για

τη συμμετοχή τους και αναφέρθηκε στη σταθερή  στήριξη και ανάδειξη της πολιτιστικής

δημιουργίας από τον Δήμο, ενώ επεσήμανε  και τη  σημασία του Φεστιβάλ για τον μουσικό

πολιτισμό της περιοχής.

Την παρουσίαση των χορωδιών και του προγράμματος έκανε η δημοτική σύμβουλος  Α.

Στασινοπούλου, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών και την

ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο αντιδήμαρχος Β. Κοκμοτός, οι δημοτικοί σύμβουλοι  Δ.

Κωστάκης, Χρ. Ντούντα και Γ. Ζυγούνας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στε-

φάνου Μ. Κασαπάκης και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.



14 ΣΕΛΙΔΑ -  19  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

«Κι αν κάποτε τα φρένα σου το Δίκιο, φως της αστραπής,
κι η Αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μη την
πεις.
Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν.
Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής.
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν».
(Κ. Βάρναλης, 1884-1974, “Σκλάβοι Πολιορκημένοι” ποίημα “Οι πόνοι

της Παναγιάς”, στίχοι 16-20).

«χρεώ δέ σε πάντα πυθέσθαι ἠμέν Ἀληθείης εὐκυκλέος
ἀτρεμές ἦτορ ἠδέ βροτῶν Δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πί-
στις ἀληθής»

(Παρμενίδης ο Ελεάτης, 514-440, “Περί φύσιος” στίχοι 28-30)

(= είναι ανάγκη τα πάντα να μάθεις, τόσο την ακλόνητη

καρδιά της ολοκληρωμένης Αληθείας, όσο και τις γνώμες

των  ανθρώπων, στις οποίες δεν υπάρχει αληθινή βεβαι-

ότητα).

«Ἴσκε ψεύδεα πολλά λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα»
(Όμηρος, “Οδύσσεια” τ. 203)

(= πολλές ψευτιές διηγόταν κι έλεγε - ο Οδυσσέας - που

σαν αλήθειες μοιάζαν).

σχόλιο: Η ραψωδία (τ) της Οδύσσειας περιλαμβάνει τη συ-

νομιλία του Οδυσσέα με την Πηνελόπη. Ο Οδυσσέας για

να μην αναγνωριστεί από τη σύζυγό του της λέει πως κα-

τάγεται από την Κρήτη - ίσως να κρύβεται εδώ κάποια πα-

ράδοση για τη σχέση του Οδυσσέα με την Κρήτη, άγνωστη

ακόμη σε μας - και της αυτοσυστήνεται ως ψευτο-Αίθων

(= θυμοειδής - πυρώδης - ορμητικός). Κατασκευάζει μια

πλαστή διήγηση η οποία φαίνεται ως αληθινή. 

Αυτό επιδιώκουν ακόμη και σήμερα γνωστοί παρ-επιστή-

μονες, Ασιανιστές, Ινδοευρωπεολάγνοι, αργυρώνητες

δουλο/δειλόφρονες γραφίδες υποστηρίζοντας την «ινδο-

ευρωπαϊκή» καταγωγή μας και τη «φοινικική» προέλευση

του ελληνικού αλφαβήτου μας!

Ο Βλαδίμηρος Λένιν (1870-1924) υποστήριζε: «ένα ψέμα
ειπωμένο πολλές φορές γίνεται αλήθεια».
Και ο Ρωμαίος ιστορικός Πόπλιος Κορνήλιος Τάκιτος (58-

117) διακήρυττε: η ιστορία γνωρίζει ένα νόμο, το νόμο να
κυνηγάει το ψέμα και να παρουσιάζει την αλήθεια.
Όταν το ψέμα αποκαλύπτεται δεν υπάρχει άλλο καταφύ-
γιο από το θράσος!
Εμείς αυτό το νόμο της ιστορίας τον τιμούμε και τον τη-

ρούμε απαρέγκλιτα. Με αυτόν οπλιζόμαστε και περνάμε

στην αντεπίθεση. Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ (1874-1965), πρω-

θυπουργός της Βρετανίας διατυμπάνιζε πως το πρώτο

προσόν που χρειαζόμαστε είναι το θράσος, και νομίζω πως

από τα γραφόμενά μας εσείς, οι ψαγμένοι αναγνώστες θα

έχετε αντιληφθεί πως αυτό το διαθέτουμε σε υπερβολικό

βαθμό.

Αυτό που λείπει σήμερα από τον άνθρωπο είναι η ΕΙΛΙΚΡΙ-

ΝΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ με τους συνανθρώπους του.

Με τα “κοινά οράματα” ο άνθρωπος δεν πήγε ποτέ μακριά.

Μόνο με τον ΚΟΙΝΟ ΝΟΥ (= “ΞΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ” του Ηρα-

κλείτου) και στην ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ όμως μπορεί

να πάει μακρύτερα...

Επί της Συνουσίας

Στο προηγούμενο φύλλο της “Εβδόμης” 12/11/2016 είχαμε

ανακοινώσει ότι θα επανέλθουμε στο θέμα της Συνουσίας

εκτεταμένως, καταιγιστικώς και αποκαλυπτικώς. Λοιπόν

συνεχίζουμε.

«Σοφοί τύραννοι τῶν σοφῶν Συνουσίᾳ»
(Πλάτων, 427-347, “Θεάγης” 125b-d)

(= οι σοφοί άρχοντες - βασιλείς γίνονται με τη συνανα-

στροφή των σοφών - των πεπαιδευμένων)

«ὅτι μέν γάρ δή ἄνευ φιλίας Συνουσία οὐδεμία ἀξιόλογος
πάντες ἐπιστάμεθα»

(Ξενοφών, 434-355, “Συμπόσιον” 8, 13, 2)

(= γιατί, ότι κανείς δεσμός / συναναστροφή δεν είναι άξιος

λόγου χωρίς την φιλίαν, όλοι το γνωρίζουμε).

Ο Δίων ο Προυσσαεύς (40-117) στο έργο του «Περί βασι-
λείας Δ’» τον διάλογο, συνάντηση συναναστροφή του

Αλεξάνδρου με τον Διογένη τον αποκαλεί “συνουσία”.

Είναι γνωστή η ιστορία του Λωτ και των κορών του που κα-

τοικούσαν στην πόλη Σόδομα, μια πόλη, της οποίας οι κά-

τοικοι ζούσαν μέσα στην κραιπάλη, ασωτία, ακολασία.

Ο θεός αποφάσισε να καταστρέψει την πόλη τους με

φωτιά. Δυο άγγελοι του Κυρίου πήγαν στον Λωτ και τον

ειδοποίησαν να απομακρυνθεί αυτός και η οικογένειά του.

Οι Σοδομίτες τους αντελήφθηκαν και είπαν στον Λωτ να

τους παρουσιάσει για να συνομιλήσουν. Ο Λωτ τους πρό-

τεινε να “συνομιλήσουν” με τις δυο κόρες του, ήτοι να “συ-

νουσιασθῶσι”.

Για λόγους σεμνοτυφίας από τότε που χρησιμοποίησαν

στην μετάφραση των Ο (70/72) τη λέξη “Συνουσία” ως “Συ-

νομιλία” η λέξη έχασε το αρχικό της νόημα και σήμερα

όλοι την χρησιμοποιούν με τη σημασία της σαρκικής ένω-

σης/επαφής. Προφανώς έγινε αντιληπτό και κατανοητό

πως οι κάτοικοι των Σοδόμων δεν ενδιαφέρονταν να “συ-

νομιλήσουν” με τους αγγέλους ή τις κόρες του Λωτ, αλλά

να έλθουν σε ερωτική επαφή μαζί τους, να συνουσιαστούν,

“να βγάλουν τα μάτια τους”. Όλα αυτά περιγράφονται στο

βιβλίο της Γενέσεως, 19,1 έως 19. 260.

Όσες λέξεις “δανείστηκε” η εκκλησία από την Αρχαία Ελ-

ληνική Γραμματεία τις αλλοίωσε / νόθευσε τόσο ώστε να

λάβουν αρνητική σημασία ή διαφορετική τουλάχιστον από

την αρχική τους. Σας αναφέρω μερικά παραδείγματα: Η

Εκκλησία του Δήμου, που ήταν η συγκέντρωση του λαού

στο ύπαιθρο έγινε οίκος του θεού στεγασμένος. “Στην αρ-

χαιότητα ήταν όλοι έξω (εκ-) σήμερα είναι όλοι μέσα (εις).

Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ, δεξαμενή νερού στην Ιερου-

σαλήμ, όπου κολυμπούσαν, έγινε πισίνα, ιχθυοτροφείο ή

ενυδρείο. Στην αρχαιότητα ήταν ένα ιερό χάλκινο σκεύος

σε σχήμα κρατήρα, όπου γινόταν η ανάμειξη οίνου και

ύδατος (κρασί). 

Από το αρχαιοελληνικό βάπτω = βυθίζω, βουτάω σε νερό,

εμβρέχω, βάφω, χρωματίζω υφάσματα στο νερό και βα-

πτίζω προέκυψε το βαφτίζω που σημαίνει καθιστώ κάποιο

μέλος μιας θρησκείας με το μυστήριο της βάπτισης ή δίνω

όνομα σε κάποιον.

Όταν πούμε θα βαπτίσω τα φασόλια στο νερό, οι άλλοι θα

με ρωτήσουν “τί όνομα τους έδωσα”!

Το βάπτισμα όμως γίνεται σε κολυμπήθρα η οποία έκλεψε

το όνομα της πισίνας. 

Ο Ωκεανός των αρχαίων Ελλήνων

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, το  υγρό  στοιχείο που περιβάλ-

λει τη Γη το ονόμασαν Ωκεα-νό από το ὠκύς + νέω, που

σημαίνει γρήγορα/ταχέως πλέω-κολυμβώ.

Στον Όμηρο στο Ξ της Ιλιάδας στίχοι 244-246 ο γλυκός

Ύπνος αποκρίνεται στη σεβάσμια Ήρα, κόρη του μεγάλου

Κρόνου: «ἄλλον µέν κεν ἔγωγε θεῶν ἀειγενετάων ρεῖα
κατευνήσαιµι, καί ἄν ποταµοῖο ρέεθρα Ὠκεανοῦ, ὅς
περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται».
(= εγώ όποιον άλλον από τους θεούς θα μπορούσα εύκολα

να κοιμήσω, ακόμη και τα νερά του ποταμού ωκεανού, που

απ΄αυτόν βαστούν τα πάντα).

Και στο Φ της Ιλιάδας στίχοι 194-198 ο Όμηρος μάς διδά-

σκει πως ο Ωκεανός αποτελούσε πηγή κάθε υδάτινου στοι-

χείου.

«τῷ οὐδέ κρείων Ἀχελώιος ἰσοφαρίζει οὐδέ βαθυρρείταο
μέγα σθένος Ὠκεανοῖο, ἐξ οὗ περ πάντες ποταµοί
καί πᾶσαι κρῆναι καί φρείατα µακρά νάουσιν».
(Μ’ εκείνον - τον Δία - ούτε ο βασιλιάς Αχελώος είναι ίσος

στη δύναμη, ούτε ο πάρα πολύ δυνατός Ωκεανός με το βαθύ

ρεύμα, που από κείνον ξεκινούν όλα τα ποτάμια και ολό-

κληρη η θάλασσα και όλες οι βρύσες και τα βαθιά πηγάδια).

Ο Διαχωρισμός σε πέντε Ωκεανούς είναι σύγχρονος και

αφορά στους: Ατλαντικό, Ειρηνικό, Ν. Παγωμένο, Αρκτικό

και Ινδικό. Είναι οι μεγάλες θάλασσες που βρέχουν τις

στεριές του κόσμου μας.

Η Ελλάδα είναι ο Ωκεανός που περιβάλλει τους άλλους 5

και όχι μια σταγόνα στον Ωκεανό, όπως την θέλουν οι

Ανελλήνιστοι.

Και για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Ωκεανός στις άλλες γλώσ-

σες λέγεται πάλι ωκεανός: ocean (αγγλικά), océan (γαλ-

λικά, oceano (ιταλικά), ozean (γερμανικά), océano

(ισπανικά), ócean (ουγγρικά), okean (ρωσικά).
Από τον ωκεανό των γλωσσών αλιεύουμε ελληνικά!

Και ύστερα σου λένε μερικοί “κυνοβολευτικοί” πατέρες -

εθνοπατέρες, που τους πληρώνουμε αδρά για να υπηρε-

τούν την πατρίδα και εμάς πως η ΕΛΛΗΝΙΚΗ είναι νεκρή

γλώσσα, η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΗΤΡΑ που γονιμο-

ποίησε όλες τις άλλες γλώσσες του κόσμου, που αποτε-

λούν τις θυγατέρες της!!!

Ο Lucio Russo, Ιταλός φυσικός, φιλόλογος και ιστορικός

των επιστημών ο οποίος διδάσκει στο Παν/μίο της Ρώμης

υποστηρίζει στο βιβλίο του “Η ξεχασμένη Αμερική: Η
σχέση μεταξύ των πολιτισμών και το λάθος του Πτολε-
μαίου”, πως οι Αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν πρώτοι την

Αμερική.

Εδώ στα ελληνικά “Πανεπιζήμια” οι καθηγητές διδάσκουν

πως ήρθαμε από τις στέππες τις ουγγρικές, από τον Καύ-

κασο υπό μορφή παγακίων ή κρυστάλλων, χωρίς να

έχουμε αφήσει εκεί καμμία ρίζα λες και εξαΰλώθηκαν όλες

οι πατρογονικές μας ρίζες.

Υπάρχουν βέβαια και φωτεινές εξαιρέσεις, όπως ο μελε-

τητής των Αιγαιακών Γραφών, Μηνάς Τσικριτσής, που υπο-

στηρίζει πως οι Μινωΐτες πρώτοι και οι Μυκηναίοι ύστερα

ανακάλυψαν την Αμερική, όπως αυτό φαίνεται από τα

Ηθικά του Πλουτάρχου στο έργο του “Περί τοῦ ἐμφαινο-
μένου προσώπου τῶ κύκλῳ τῆς Σεληνής” 941α-942.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Πρακτικισµοῦ

Φυσικότητος
ἄρχεσθαι

&
Θεωρητικισµοῦ

Καθωσπρεπισµοῦ
παύεσθαι
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Η Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης Κορωπίου, συνεχίζοντας για

5η χρονιά με σταθερότητα και ενθουσια-

σμό τις αναγνώσεις της, ξεκίνησε την φε-

τινή αναγνωστική της περίοδο με το

βιβλίο της Ξένιας Καλογεροπούλου

«Γράμμα στον Κωστή».
Την δημοφιλή και αγαπητή ηθοποιό και

συγγραφέα παρουσίασε, 6 Νοεμβρίου

2016, στο κατάμεστο από ανθρώπους

όλων των ηλικιών, αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Κορωπίου η υπεύθυνη της Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης Αγγελική Γκίκα.

Η Α. Γκίκα ανέγνωσε τα βιογραφικά στοι-

χεία της Ξένιας Καλογεροπούλου και του

Κωστή Σκαλιώρα, αγαπημένου συντρό-

φου της ηθοποιού επί 37 χρόνια, στον

οποίο απευθύνεται το «Γράμμα στον
Κωστή», που έγραφε για έναν ολόκληρο

χρόνο από την ημέρα που «έφυγε» από

τη ζωή, το 2013.

Από την υπεύθυνη των Θεατρικών Ομά-

δων Κορωπίου, Σταματίνα Παπαμιχάλη

και τα μέλη-ηθοποιούς, Πόλυ Παπαδο-

πούλου και Κωνταντίνο Νίκου, παρουσιά-

στηκαν σταθμοί της ζωής και του έργου

της Ξένιας Καλογεροπούλου, με αφή-

γηση, ανάγνωση αποσπασμάτων και πα-

ράλληλη προβολή φωτογραφιών.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση

της ηθοποιού με το κοινό μέσα σε μία

πολύ εγκάρδια ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση

πλαισιώθηκε μουσικά από τους ταλαντού-

χους Βαγγέλη Κολοτούρο και Νίκο Γκίκα,

μαθητές της Μουσικής Σχολής Μεσο-

γείων που διευθύνει η Πόλυ Ντούνη-

Kιούση.

Σύμφωνα με τα μέλη της Λέσχης Ανά-

γνωσης «ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, ιδι-
αίτερα ευχάριστη, που άφησε τις

καλύτερες εντυπώσεις ενώ δίνει τη δύ-
ναμη να συνεχίσει τη γόνιμη δραστηριό-

τητά της και να προσελκύσει  περισσότε-
ρους πολίτες στη δράση της».

«Γράμμα στον Κωστή» στη Βιβλιοθήκη Κορωπίου
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Δεντροφύτευση από 

μαθητές του Νταού Πεντέλης 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Ει-

δικές Ανάγκες θα πραγματοποιηθεί δράση δενδροφύτευ-

σης, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 09.30 το

πρωί από τους μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νταού Πεντέλης

και τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Κατά τη διάρκεια της κοινής δράσης θα φυτευτούν 50

νεαρά δέντρα σε χώρο εντός του Κέντρου Υγείας Ραφή-

νας – Πικερμίου, την προετοιμασία του οποίου έχει ανα-

λάβει το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας προάγεται η καλ-

λιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των συμμετεχόν-

των, οι οποίοι ερχόμενοι σε επαφή με τη φύση θα έχουν

την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους

στην κηπουρική, αλλά και παράλληλα θα ενισχυθούν αξίες

όπως η ομαδικότητα και η συνεργασία

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα από τα θεραπευτικά

προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό-

μων(ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου φορέα απεξάρτησης και

κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα και σύμβουλου ορ-

γανισμού του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών. Απευθύνεται

σε χρήστες ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικογένειες

τους .Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και δε χορηγούν-

ται υποκατάστατα. 

Λίγα λόγια για το Ε.Ε.Ε..Ε.Κ. Νταού Πεντέλης

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Ε.Ε..Ε.Ε.Κ.) Νταού Πεντέλης είναι Δημόσιο

Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτό εκ-

παιδεύονται έφηβοι 13-25 ετών με Ειδικές Εκπαιδευτικές

Ανάγκες απόφοιτοι Ειδικού ή Γενικού Δημοτικού Σχο-

λείου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 χρόνια. Τα εργαστήρια

του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νταού Πεντέλης  παρέχουν τις παρακάτω

εξειδικεύσεις: Κηπουρικής και Αυτόνομης Διαβίωσης.

Οι μαθητές  υποστηρίζονται από  Κοινωνική Λειτουργό,

Λογοθεραπευτή, Σχολικό  Νοσηλευτή, Εργασιοθερα-

πευτή και Ψυχολόγο. 

Η οικογένεια αποτελεί το βασικό, το

πρωτογενές κύτταρο της κοινωνίας. Αν

οι οικογένειες που αποτελούν την κοι-

νωνία είναι υγιείς, τότε και η κοινωνία

θα είναι υγιής και εύρωστη. 

Η ελληνική οικογένεια, παρ’ ότι κρατιέ-

ται ακόμα σε ανώτερο επίπεδο από τη

μέση ευρωπαϊκή, έχει επηρεαστεί από

τη γενικότερη κρίση, δεν έχει μείνει

αλώβητη. Αυτό καταδεικνύεται από την

τεράστια αύξηση των διαζυγίων, των

μονογονεϊκών οικογενειών, των γεννή-

σεων εκτός γάμου, την καθιέρωση των

συμφώνων συμβίωσης, και δη μεταξύ ομοφυλόφιλων ατό-

μων, ως νέων μοντέλων συμβίωσης. Ίσως δεν είναι πολύ

μακριά η εποχή που οι τόσο όμορφες και περιεκτικές λέξεις

«Πατέρας» και «Μητέρα» θα εξαφανιστούν από τα δημόσια

έγγραφα και θα αντικατασταθούν από τους όρους «Γονέας

1» και «Γονέας 2» για χάρη των ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι είναι πολλοί εκείνοι που

πιστεύουν στην υγιή οικογένεια, όχι μόνο στην Ελλάδα,

αλλά και στην Ευρώπη. Μια ομάδα

Ευρωπαίων πολιτών ανέλαβε μια

αξιέπαινη πρωτοβουλία προς την

κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται για την

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

με τον τίτλο «Μαμά, Μπαμπάς και

Παιδιά». Η Πρωτοβουλία Ευρω-

παίων Πολιτών είναι μια θεσμοθετη-

μένη διαδικασία της Ε. Ένωσης. 

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής

στους απλούς πολίτες στη διαμόρ-

φωση των πολιτικών της Ε.Ένωσης.

Σκοπός είναι η λήψη συγκεκριμένων

αποφάσεων ή κανονισμών ενταγμένων στο ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Για να υλοποιηθεί μια πρωτοβουλία και να φτάσει στην Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συλλεχθούν τουλάχιστον

1.000.000 υπογραφές από 7 τουλάχιστον χώρες. Οι υπο-

στηρικτές, αυτοί που υπογράφουν πρέπει να έχουν δι-

καίωμα ψήφου. Η επαλήθευση των δηλώσεων γίνεται από

κάθε κράτος στη βάση κάποιου δημοσίου εγγράφου, ταυ-

τότητας ή διαβατηρίου.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και

Παιδιά» στοχεύει στην προστασία του θεσμού του γάμου

και της οικογένειας. Αποσκοπεί σε έναν οριζόντιο εφαρμο-

στέο κανονισμό, ο οποίος θα ορίζει την έννοια του γάμου

και της οικογένειας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σκοπός του γάμου είναι η αλληλοβοήθεια και ολοκλήρωση

των συζύγων, καθώς και η ανατροφή της επόμενης γενιάς.

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν σε μια στα-

θερή οικογένεια αγάπης με τον πατέρα και τη μητέρα.

Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολι-

τών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» στη Ελλάδα είναι η Ανω-

τάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και οι

κατά τόπους Σύλλογοι Πολυτέκνων και έχει τεθεί υπό την

αιγίδα της Μητρόπολης Γλυφάδας.

Μπορείτε να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία:

Ηλεκτρονικά στο https://signatures.mumdadandkids.eu. 

Υπογράφοντας  σε σχετικό έντυπο, που μπορεί να βρει

στους κατά τόπους Συλλόγους Πολυτέκνων ή άλλους συ-

νεργάτες της εκκλησίας.

Στη συλλογή υπογραφών 

για την προστασία του θεσμού της

οικογένειας και η Μητρόπολη 

Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β

«Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το θεσμό της οικογένειας

Παράνομο έκρινε τον συλλήβδην

τρόπο παρέμβασης στις αντικειμενικές

αξίες των ακινήτων της χώρας το 2015

το Συμβούλιο της Επικρατείας σε

σχέση κυρίως με τον υπολογισμό του

ΕΝΦΙΑ που αφορά τα ακίνητα στους

Δήμους Φιλοθέης, Ψυχικού, Νέου

Βουτσά και Δελφών. Η αυξημένη σύν-

θεση του Β΄ Τμήματος του Συμβου-

λίου της Επικρατείας, με σειρά

αποφάσεών της, έκρινε παράνομο τον

τρόπο προσδιορισμού των αντικειμε-

νικών αξιών των ακινήτων και κατά

συνέπεια και τον προσδιορισμό του

ΕΝΦΙΑ στις συγκεκριμένες περιοχές οι

κάτοικοι των οποίων είχαν προσφύγει

στη δικαιοσύνη.

Με τις αποφάσεις αυτές ακυρώνεται η

υπουργική απόφαση καθορισμού των

αντικειμενικών αξιών κατά το σκέλος

που αφορά τις εν λόγω περιοχές και

όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς,

σύμφωνα με τις αποφάσεις, ο προσ-

διορισμός έγινε οριζόντια, δηλαδή

χωρίς να υπάρχει διαφανής, ορισμένη,

πρόσφορη και οικονομετρικά αρτια με-

θοδολογία προσδιορισμού των αντικει-

μενικών αξιών, όπως προβλέπεται από

τη νομοθεσία, αλλά ούτε ελήφθη

υπόψη η γνώμη του κάθε Δήμου,

όπως προβλέπεται. (νόμος 3852/2010,

άρθρο 261 παρ. 4).

Στην πράξη, όμως, οι συγκεκριμένες

αποφάσεις δεν σηματοδοτούν την επι-

στροφή του ΕΝΦΙΑ καθώς σε αυτές

ξεκαθαρίζεται πως δεν μπορεί ένα

μήνα πριν την εκπνοή του 2016 να

τροποποιηθεί ο κρατικός προϋπολογι-

σμός. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό

πως οι αντικειμενικές αξίες και ο

ΕΝΦΙΑ των περιοχών αυτών κρίθηκε

μη νόμιμος από 8.6.2016, ημέρα συζή-

τησης των υποθέσεων στο ΣτΕ.

Γι΄αυτό και το υπουργείο Οικονομικών

θα πρέπει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

2016 να έχει προσδιορίσει τις νέες αν-

τικειμενικές αξίες στους 4 αυτούς Δή-

μους προκειμένου βάσει αυτών να

υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ για το 2017, δε-

δομένου ότι βάση υπολογισμού του

είναι η αντικειμενική αξία που ισχύει

την 1η Ιανουαρίου κάθε οικονομικού

έτους.

Όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι η από-

φαση αποκτά ευρύτερη σημασία

καθώς σηματοδοτεί, όπως λένε, το

πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει σε

ακύρωση του ΕΝΦΙΑ και σε άλλες πε-

ριοχές καθώς στο Ανώτατο Δικαστή-

ριο εκκρεμούν χιλιάδες προσφυγές,

μεταξύ των οποίων οι περισσότερες

ομαδικές, που ζητούν να "πέσει" δι-

καστικά ο ΕΝΦΙΑ καθώς οι προσφεύ-

γοντες επικαλούνται σωρεία αδικιών

και υπέρμετρων χρεώσεων.

Συγκεκριμένα, με τις υπ΄ αριθμ. 2334-

2337/2016 αποφάσεις της η 7μελής

σύνθεσης του Β΄ Τμήματος επισημαί-

νει ότι «κατά την έννοια των εξουσιο-
δοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982, ερμηνευoμένων υπό το
φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78
(παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιο-
ρισμός από την κανονιστικώς δρώσα
Διοίκηση των αντικειμενικών αξιών
των ακινήτων πρέπει να διενεργείται
με βάση ενιαία (για το σύνολο των πε-
ριοχών που έχουν ενταχθεί στο σύ-
στημα αντικειμενικού προσδιορισμού),
διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρό-
σφορη και οικονομετρικά άρτια μεθο-
δολογία, ώστε να παρέχονται στους
βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού
καθορισμού της φορολογούμενης
(ελάχιστης εύλογης αγοραίας) αξίας
των ακινήτων τους και να τηρείται από
τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο
μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστι-
κής) κρίσης.
Η τοιαύτη ειδική μέθοδος πρέπει,
ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως
υπόψη την παρατεταμένη και στα-
διακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς
ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής
κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνη-
της περιουσίας με νέους φόρους, από
το 2010 και μετά».
πηγή: e-forologia.gr

Το ΣτΕ ακύρωσε τις αντικειμενικές αξίες 

Φιλοθέης, Ψυχικού Νέου Βουτσά & Δελφών
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Ανακατασκευάζεται το Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας

Η Δημοτική Αρχή, με συντονισμένες προσπάθειες, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της θεώρησε ανα-

γκαία σημασίας την ανακατασκευή του Πνευματικού Κέντρου «Χρήστος Μπέκας».

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις με την Περιφέρεια Αττικής η Διοίκηση του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

κατάφερε τελικά να εντάξει οριστικά το έργο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» στο πρόγραμμα

των Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2016

με ΚΑΕ 9722.05.011 και συνολικό προϋπολογισμό 1.365.000,00€. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου, δήλωσε ότι «είναι 
μια μεγάλη επιτυχία του Δήμου μας δεδομένου ότι το Πνευματικό Κέντρο αποτελεί τον σπουδαιότερο φορέα
πολιτισμού των πόλεων μας καθώς αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα διοργανώνοντας πλήθος πολι-
τιστικών, καλλιτεχνικών, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών εκδηλώσεων». 

Συμβουλευτική εφήβων

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Καλυβίων

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Αριστόδικου Δήμου

Σαρωνικού διοργανώνει  και φέτος συναντήσεις Συμβου-

λευτικής ψυχολογίας για εφήβους. Η Συμβουλευτική

εφήβων θα πραγματοποιείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Καλυβίων κάθε 15 μέρες μέχρι τον Ιούνιο και θα έχει τη

μορφή ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής εφήβων, τις

οποίες τις προσφέρει ο συμβουλευτικός ψυχολόγος  Σω-

κράτης Καραμπατέας. 

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η συναισθηματική

και ψυχολογική υποστήριξη των εφήβων του δήμου, ενώ

ο φιλόξενος χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προσφέ-

ρει ένα οικείο περιβάλλον αλλά και πλούσια βιβλιογραφία

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή στις συνεδρίες είναι δωρεάν, απευθύνεται

σε εφήβους (14 – 18 ετών), δεν είναι υποχρεωτική η πα-

ρακολούθηση όλων των συνεδριών, λόγω όμως περιορι-

σμού των θέσεων (μέχρι 12 άτομα) χρειάζεται

προεγγραφή τις προηγούμενες ημέρες. Η εγγραφή θα γί-

νεται αυστηρά μόνο από τον κηδεμόνα του κάθε εφήβου

στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων.

Η πρώτη συνάντηση είναι Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

ώρες 6 έως 8μ.μ. 

Μετά από παρεμβάσεις του Δήμου Παλλήνης προς

τον ΟΑΣΑ, οριστικοποιήθηκαν οι αλλαγές στις λεω-

φορειογραμμές  και των τριών δημοτικών ενοτήτων

Παλλήνης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παρατη-

ρήσεις του επιβατικού κοινού.

Ετσι ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην τροποποίηση  της  δια-

δρομής  και  τη  μετονομασία  της  λεωφορειακής

γραμμής  306 ‘ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΚΑΝΤΖΑ -

ΑΝΘΟΥΣΑ’, ως εξής: Λεωφορειακή  γραμμή  306

‘ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ -ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ -

ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ’.

Επίσης στην τροποποίηση της λεωφορειακής γραμ-

μής 301  ‘ΣΤ.  ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ -

ΠΕΝΤΕΛΗ’, ως εξής: Λεωφορειακή  γραμμή  301

‘ΠΕΝΤΕΛΗ - ΣΤ.ΠΑΛΛΗΝΗ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ’.

Ιδρυση της γραμμής 324

Την ίδρυση της λεωφορειακής γραμμής 324 ‘ΑΝ-

ΘΟΥΣΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΚΑΝΤΖΑ’, ως εξής:

Διαδρομή από Αφετηρία (κυκλική):

Από Καλλισίων, αριστερά, Ιάσονος, αριστερά  Λεωφ.

Ανθούσας, Γήπεδο Ανθούσας, Λεωφ. Ανθούσας, αρι-

στερά Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως,

δεξιά Λεονταρίου (κάτω από τον κόμβο Κ2), Λεοντα-

ρίου (Εργ. Κατοικίες), συνέχεια Λεονταρίου, Καμπά,

δεξιά Λεονταρίου κ.λπ.

Λεπτομέρεις θα βρείτε στο:

ΑΔΑ: 7ΔΨΩ46ΨΧΕ3-Φ5Π - Ίδρυση της λεωφορει-

ακής γραμμής 324.  

Νέα λεωφορειακή γραμμή 324 

στο Δήμο Παλλήνης 

τροποποίηση  στις γραμμές 301 & 306

Eθελοντές γιατρούς 

αναζητά 

ο Δήμος Παλλήνης

Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας του Δήμου Παλλήνης απευθύνει έκκληση σε

ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που προτίθενται να

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και ει-

δικότερα σε ιατρούς παιδιατρικής.

Με προτεραιότητα τους αδύναμους συμπολίτες,

τους ανασφάλιστους και τις ευπαθείς ομάδες, συ-

νεχίζουν τη λειτουργία τους τα Δημοτικά- Κοινω-

νικά Ιατρεία του Δήμου Παλλήνης, με τη ανιδιοτελή

συνεισφορά των επιστημονικών γνώσεων και των

υπηρεσιών εθελοντών ιατρών.

Τα Δημοτικά- Κοινωνικά Ιατρεία του Δήμου Παλλή-

νης, ως  φορέας  Πρωτοβάθμιας   Φροντίδας  Υγείας

παρέχουν   ΔΩΡΕΑΝ μια δέσμη βασικών υπηρε-

σιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  σε  εκα-

τοντάδες  δημότες κάθε  χρόνο.

Πληροφορίες στα: 2106668888, 2132031605-04 

Aρχισε η οδοποιία του Γέρακα, με συντηρήσεις στις οδούς

Μανιακίου και Κνωσού, ενώ θα ακολουθήσουν οι δρόμοι:

Πεζόδρομος Χείλωνος, Χώρος στάθμευσης Ο.Τ. 201 και πε-

ζοδρόμων που το περικλείουν,  Πεζόδρομος Ανδρούτσου,

Πεζόδρομος Κατσαντώνη, Πεζόδρομος Μινωτή, Πεζόδρο-

μος Δραγούμη, Οδός Δωδεκανήσου, Οδός Βερνου, Οδός

Αχιλλέα.

Επίσης είναι σε εξέλιξη είναι και οι συντηρήσεις δρόμων

του Γέρακα. Ειδικότερα: Ανδρούτσου, Κολοκοτρώνη, Ακρά-

τας, Σαλαμίνας, Ζήριας, Πολυζώητη, Συρνας,  Αξιού κ.α.

Παράλληλα την  Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, υπεγράφη η

σύμβαση συντήρησης οδών στην Δ.Ε. Παλλήνης, ενώ λόγω

τροποποιήσεων που προέκυψαν από τη νέα νομοθεσία,

αναμένεται και η υπογραφή σύμβασης για την Ανθούσα.

Εργα Οδοποιΐας στο Δήμο Παλλήνης
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Πρέπει να σημειώσουμε από την αρχή ότι, στον πολε-

οδομικό σχεδιασμό δεν χωρούν ακρότητες. Ούτε μπο-

ρεί να υπάρχουν «ιδανικές λύσεις» κατασκευασμένες

μέσα σε «κλειστά» γραφεία. Αντίθετα, τα τελικά σχέ-

δια πρέπει να προκύπτουν μέσα από επίπονες διαδικα-

σίες, οι οποίες περιλαμβάνουν, αφενός

εμπεριστατωμένη επιστημονική ανάλυση και, αφετέ-

ρου, συνθετική εργασία που λαμβάνει υπόψη της, τόσο

σύγχρονα πολεοδομικά πρότυπα, όσο και τα αποτελέ-

σματα ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης, κυρίως

στο στάδιο διαμόρφωσης των στόχων του σχεδιασμού.

Διότι, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση ο πολεοδομικός

σχεδιασμός συνήθως αποτυγχάνει, για τον απλό λόγο

ότι δεν απολαμβάνει ευρεία αποδοχή κατά την υλοποί-

ησή του. 

Δυστυχώς, στην περίπτωση του πρώην

αεροδρομίου του Ελληνικού υπήρξαν και

ακρότητες (όπως η επίμονη θέση διαφό-

ρων φορέων «να μην χτιστεί ούτε ένα λι-

θαράκι στο Ελληνικό») και παντελής

έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης. Και οι

μεν ακρότητες είχαν ως συνέπεια μια

στείρα αντιπαράθεση, που διήρκησε

πάνω από 15 χρόνια, από την ημερομηνία

μεταφοράς του αεροδρομίου στα Σπάτα

(27 Μαρτίου 2001) και οδήγησε το χώρο

του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού

να παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα της

πλήρους εγκατάλειψης, η δε έλλειψη δη-

μόσιας διαβούλευσης είχε ως αποτέλεσμα

ένα σχέδιο ανάπλασης για την περιοχή,

που δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στον

αρχικό βασικό στόχο, όπως αυτός είχε

διατυπωθεί στο νόμο 2338/1995 (άρθ. 9). Δηλαδή, ότι,

με δεδομένη τη μεγάλη έλλειψη πρασίνου στο Λεκα-

νοπέδιο Αθηνών, ο χώρος που καταλαμβάνει ο

πρώην αερολιμένας του Ελληνικού προορίζεται κυ-

ρίως για τη δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρα-

σίνου. Εδώ, οι λέξεις «κλειδιά» είναι: «κυρίως» και

«ζώνη πρασίνου». Διότι, το μεν «κυρίως» θα μπο-

ρούσε να ερμηνευτεί ως μία έκταση που καταλαμβάνει

άνω του 50% της συνολικής υπό ανάπλαση έκτασης

των 6.200 στρεμμάτων (δηλαδή, άνω των 3.100 στρ.),

ο, δε, όρος «ζώνη πρασίνου» αφήνει τελείως ανοιχτό

το τι είδος πράσινο εννοείται: χαμηλό, υψηλό ή γκαζόν

και σε τι ποσοστά;

Από την άλλη πλευρά, με το νόμο 4062/2012, περί

αξιοποίησης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, προ-

βλέπονται τα εξής για το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρα-

σίνου και Αναψυχής (άρθ. 2, παρ. 3ε):

(1)  Το πάρκο θα έχει έκταση τουλάχιστον 2.000

στρεμμάτων.

(2)  Το πάρκο θα έχει χρήσεις πρασίνου, ελεύθερων

χώρων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφε-

λών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών.

(3)  Η κάλυψη των πάσης φύσεως νέων μόνιμων κτη-

ρίων δεν θα υπερβαίνει το 10% της συνολικής έκτασης

του πάρκου.

(4)  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή, εντός του

πάρκου, ενός υψηλού κτηρίου ειδικής αρχιτεκτονικής

σχεδίασης (κτήριο «τοπόσημο»). 

(5)  Οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει

να ανέρχονται στο 75%, τουλάχιστον, της συνολικής

έκτασης του πάρκου, το οποίο, εάν ερμηνευτεί με την

«στενή» έννοια, σημαίνει ότι, σε μία συνολική έκταση

πάρκου 2.000 στρεμμάτων, το πράσινο και οι ελεύθε-

ροι χώροι μπορούν να καταλαμβάνουν μόνο 1.500

στρέμματα!

Επιπροσθέτως, στο σχέδιο γενικής διάταξης του Μη-

τροπολιτικού Πάρκου της LAMDA DEVELOPMENT

(του επιλεγμένου επενδυτή για το έργο «Ολοκληρω-

μένη Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνι-

κού – Αγ. Κοσμά»), που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην

εφημερίδα «Η Καθημερινή» (6 Νοεμβρίου 2016), γί-

νεται αναφορά σε επτά θεματικές ενότητες του πάρ-

κου, όπου κυρίαρχη θέση έχουν λειτουργίες οι οποίες

παραπέμπουν περισσότερο σε περιβάλλον τύπου Ντίσ-

νεϋ Λάντ (π.χ., εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, με-

γάλη περιοχή εκθέσεων και πολυλειτουργικών

υπαίθριων χώρων, «Health Club», «Fun Park», κλπ.),

παρά σε πάρκο που έχει ως κύριο σκοπό τη λειτουργία

του ως ένας σημαντικός πνεύμονας πρασίνου. Παράλ-

ληλα, γίνεται αναφορά στην ύπαρξη κτηρίων (νέων και

υφιστάμενων), τα οποία θα καταλαμβάνουν έκταση

329.000 τ.μ. (329 στρ.), δηλαδή, σημαντικά πάνω από

το 10% της έκτασης του πάρκου!

Προσωπική μου άποψη είναι ότι, τα παραπάνω, που

έχουν σχέση με το Μητροπολιτικό Πάρκο, αποτελούν

και το ποιο αδύναμο στοιχείο

του προτεινόμενου σχεδίου μι-

κτής αστικής ανάπτυξης στον

πρώην αερολιμένα του Ελληνι-

κού και, ως εκ τούτου, θα πρέπει

να υπάρξουν δραστικές αλλαγές

του σχεδίου του πάρκου, με

στόχο: (α) τη μείωση της επιφά-

νειας που θα καλύπτουν τα κτή-

ρια, (β) τη μείωση των

εμπορικών δραστηριοτήτων (γ)

τη δραστική αύξηση του υψηλού

πρασίνου, με στόχο τη δημιουρ-

γία ενός σημαντικού πνεύμονα

πρασίνου, έχοντας ως πρότυπο

αστικά πάρκα, όπως το Central

Park, στην καρδιά του Μανχά-

ταν της Νέας Υόρκης, όπου κυ-

ριαρχεί το υψηλό πράσινο και

(δ) την κατά το δυνατόν αύξηση της έκτασης του Μη-

τροπολιτικού Πάρκου πάνω από τα 2.000 στρέμματα.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

τους φορείς και τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις

τους, με στόχο τη βελτίωση του σχεδίου, προς όφελος

του κοινωνικού συνόλου, μέσα από τη διαδικασία της

δημόσιας διαβούλευσης , η οποία, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να ακολουθήσει την

(επικείμενη) δημόσια παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου

Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ)

και της συνοδευτικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του επενδυτικού σχε-

δίου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά.

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού:

Απαιτείται, επειγόντως, 

δημόσια διαβούλευση
Γιάννης Δημητριάδης, πολεοδόμος – χωροτάκτης μηχανικός
Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Βούλας

Θα πρέπει να υπάρξουν

δραστικές αλλαγές του

σχεδίου του πάρκου.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ για

την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, τους φορείς και

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

Η Ελληνική Εταιρεία Αντι-

ρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) έχει ανοικτή

τηλεφωνική γραμμή 210 82

37 302, σε όλους όσοι αν-

τιμετωπίζουν πρόβλημα με

τις αρθρώσεις τους. 

Είναι ελεύθερη, εμπιστευ-

τική γραμμή, που προσφέ-

ρει υποστήριξη και παρέχει

πληροφορίες μέσω τηλε-

φώνου, γραπτής ή ηλε-

κτρονικής επικοινωνίας.

Email:helpline@arthritis.org.gr

Όλοι μπορούν να τηλεφω-

νήσουν. Ατομα που μόλις

έγινε η διάγνωσή τους,

χρόνια ασθενείς, συγγενείς

και φίλοi που θέλουν να ξέ-

ρουν πώς θα στηρίξουν τα

αγαπημένα τους πρόσωπα

που πάσχουν από αρθρίτιδα

και ρευματισμό.

210 82 37 302 (10.00 –

16.00 καθημερινά εκτός

Σαββατοκύριακου)

Τηλεφωνική

γραμμή 

ψυχολογικής

υποστήριξης

210 82 37 302

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α

Τηλεφωνική γραμμή 

ψυχολογικής υποστήριξης  

210 82 37 302

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης

επιχείρηση φαρμακείου περίπου 30 χιλιόμετρα

από το Κέντρο της Αθήνας σε πολύ κεντρικό ση-

μείο.

Τριάντα πέντε έτη συνεχούς λειτουργίας. Σταθερή

πελατεία. Κύκλος εργασιών πάνω από 400.000,00

€ ετησίως. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973019535 και

2104519138.

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

Βούλα:  16-11-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  46591

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές  προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της με α/α 100/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανα-
κύκλωσης, προϋπολογισμού 114.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ CPV
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α. ΓΑΝΤΙΑ 19.473,30 €

Β. ΚΡΑΝΗ / ΓΥΑΛΙΑ / ΜΑΣΚΕΣ 4.712,00 € 181 1000-9

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 7.836,00 € 184 4300-0

Δ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 3.854,00 € 181 43000-3

Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 15.816,00 € 351 13400-3

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23.049,00 € 13440-5

Ζ. ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 17.598,00 € 351 188 16000-2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 92.338,30 €
Φ.Π.Α. 24% 22.161,29 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 114.500,00 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  100/2016 και την με
αρ. Πρωτ. 45560/9-411-2016 σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονι-
κών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ομάδων  είτε
μίας ή περισσοτέρων  ομάδων, δεδομένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη. 
Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά ομάδα. 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Πέμπτη 8-12-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες
ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική) προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών,
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκύρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και στο άρθρο 10 της
ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 16-11-2016 Παρασκευή 18-11-2016 Πέμπτη 8-12-2016 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 29338
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2016 και ως συνεχιζόμενο το 2017 20-6061.017 40.000,00 €
20-6061.18 20.000,00 €
30-6061.012 11.000,00 €
35-6061.016 20.000,00 €
35-6061.017 21.500,00 €
45-6061.012 2.000,00 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 114.500,00 €

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους ανωτέρω  κωδικούς  του προϋπολογισμού του
Δήμου (υπ’ αριθ.409/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστω-
σης
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτό-
ματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 1.846,77 € ή για κάθε ομάδα δε τα αντίστοιχα
ποσά :

Ομάδα Α : 389,47 € Ομάδα Ε: 316,32 €
Ομάδα Β : 94,24 € Ομάδα ΣΤ: 460,98 €
Ομάδα Γ: 156,72 € Ομάδα Ζ: 351,96 €
Ομάδα Δ: 77,08 €

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογί-
ζεται στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07,
σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963 
Κορωπί, 14 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 19620                                                                                                                                                                                                                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ  
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ:

Προφορική φανερή μειοδοτική δημο-
πρασία για μίσθωση ακινήτου για την
στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου του
Δήμου Κρωπίας, όπως αναφέρεται
κατωτέρω: 
Η περιοχή μέσα στην οποία θα πρέπει
να βρίσκεται το υποψήφιο προς μί-
σθωση ακίνητο είναι στο τμήμα των
εγκεκριμένων σχεδίων πόλης Κορω-
πίου που βρίσκονται δυτικά της οδού
Αττικής, περιοχή αντίστοιχα της χω-
ροταξικής περιφέρειας 5ου Νηπιαγω-
γείου.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόμιμα
υφιστάμενο, να έχει πιστοποιητικό
πυρασφάλειας, να ηλεκτροδοτείται-
υδροδοτείται και να έχει όλες τις
απαραίτητες υποδομές για τηλεφω-
νοδότηση. Επίσης θα πρέπει να παρα-
δοθεί βαμμένο, να μην έχει
προβλήματα υγρασίας, οι χώροι του
να είναι θερμαινόμενοι, φυσικά φωτι-
ζόμενοι και αεριζόμενοι και γενικά να
παραδοθεί σε άριστη κατάσταση
χωρίς φθορές.  
Το κτίριο από χώρους θα πρέπει να

διαθέτει κατ΄ ελάχιστον χώρους και
ωφέλιμα εμβαδά : 
• 2 αίθουσες κατάλληλες για διδασκα-
λία (τουλάχιστον 25μ2),
• 1 γραφείο για τους εκπαιδευτικούς
(τουλάχιστον 10μ2),
•  τουαλέτες νηπίων,
• 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών,
• 1 κουζίνα τραπεζαρία ,
• Αύλειο χώρο τουλάχιστον 90 μ2 ενι-
αίο,

• Να βρίσκεται σε δευτερεύοντα
οδικό άξονα, με ελάχιστη διερχόμενη
κίνηση οχημάτων και με επαρκή χώρο
νόμιμης στάθμευσης στους δρόμους
πέριξ του κτιρίου (δηλαδή εκτός της
οδού Αττικής).
Θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω
προδιαγραφές:
Αίθουσα Διδασκαλίας
Δυναμικό: 16 – 20 παιδιά
Μία ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 4 m
Ελεύθερο ύψος ≥  3,00m
Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να
μετακινούνται   από την μία γωνιά
στην άλλη χωρίς εμπόδια (δεν θα
υπάρχουν κολώνες και άλλα εμπόδια
μέσα στην αίθουσα).
Κάθε  αίθουσα  πρέπει  να  διαθέτει
νιπτήρα.
Κάθε αίθουσα πρέπει να έχει επαρκή
φωτισμό και εξαερισμό.
Κάθε  αίθουσα  πρέπει  να  διαθέτει
παροχές  ηλεκτρικού  ρεύματος  για
χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Το  πάτωμα  της  αίθουσας  να  είναι
κατά  προτίμηση  ξύλινο  η  πλαστικό
(linoleum).
Τραπεζαρία - Κουζίνα
Η   τραπεζαρία   πρέπει   να   συνδυά-
ζεται   με   άνετη   κουζίνα.   Θα απο-
τελούν ενιαίο χώρο με διαχωριστικό
η να είναι συνεχόμενες.
• Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό.
• Το δάπεδο της τραπεζαρίας να είναι
κατά  προτίμηση  από πλαστικό
(linoleum), ή κεραμικά πλακίδια.
Χώροι υγιεινής νηπίων
• Nα περιλαμβάνουν τουαλέτες νη-
πίων σύμφωνα με τις διεθνείς προδια-
γραφές.
• Οι τοίχοι θα επενδυθούν με πλακίδια
πορσελάνης μέχρι το ύψος της κάσ-
σας της πόρτας. Το δάπεδο θα επεν-
δυθεί με πλακίδια αντοχής
αντιολισθητικά.
Αύλειος χώρος
Η κατάλληλη διαμόρφωση του αύ-
λειου χώρου έχει σαν βασικό παιδα-
γωγικό στόχο, την ολόπλευρη

ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να πα-
ραγνωρίζεται ότι στον χώρο αυτό
υπηρετούνται κυρίως οι κινητικές
ανάγκες των παιδιών, η εκτόνωση και
αποφόρτιση τους.
Το κτίριο του Νηπιαγωγείου πρέπει να
περιβάλλεται από αυλή κατάλληλα
διαμορφωμένη για νήπια.
Ο  αύλειος  χώρος  κατά προτίμηση
να  είναι  διαμορφωμένος  έτσι  που
να  αποτελεί επέκταση  των  εσωτε-
ρικών  χώρων  παιγνιδιού  του  Νηπια-
γωγείου  και  να  δίνει στα παιδιά
φυσική και πνευματική παρόρμηση.
Το μεγαλύτερο τμήμα του αύλειου
χώρου κατά προτίμηση να βρίσκεται
συγκεντρωμένο προς την μία πλευρά
του οικοπέδου, διότι έτσι διευκολύνει
τις νηπιαγωγούς να παρακολουθούν
καλύτερα τα νήπια.
Ο αύλειος χώρος έχει ανάγκη περί-
φραξης. Η περίφραξη αυτή, κατά προ-
τίμηση να κατασκευάζεται με φυσικά
υλικά όπως πέτρα, ξύλα, δικτυωτό,
κορμούς δένδρων, μπορεί δε να
ομορφύνει με αναρριχώμενα φυτά.
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για
την επίστρωση της αυλής δεν πρέπει
να έχει  ανοικτό  χρώμα,  γιατί  η
λάμψη που δημιουργείται όταν  υπάρ-
χει ήλιος κουράζει τα μάτια τους.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφεί-
λουν εντός (20) ημερών από της δη-
μοσιεύσεως της παρούσης, να
υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέρον-
τος. Κατόπιν τούτου και μετά από
επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή
θα κρίνει περί της καταλληλότητας
των προσφερόμενων ακινήτων και
περί του αν αυτά πληρούν τους
όρους διακήρυξης, συντασσόμενης
σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10)
ημερών, όποτε λήγει η προθεσμία λή-
ψεως των προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα γρα-
φεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΥΣΗΣ



20 ΣΕΛΙΔΑ -  19  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                              ΕΒΔΟΜΗ

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

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Το μπρόκολο είναι θαυματουργό και σώζει ζωές!

Τα ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία είναι πάρα πολλά

και σημαντικά. Τονώνει το ανοσοποιητικό, ωφελεί τα μάτια,

βελτιώνει τα οστά, προλαμβάνει καρδιακά νοσήματα, δίνει

λαμπερή επιδερμίδα, αποτοξινώνει τον οργανισμό. 

Το μπρόκολο είναι ο εχθρός τους ελικοβακτηριδίου του πυ-

λωρού και κατ΄ επέκταση βοηθά στην καταπολέμηση του

έλκους και του καρκίνου του στομάχου. Μελέτη που έγινε

συνεργατικά από Αμερικανούς και Γάλλους ερευνητές, σε

εργαστηριακό επίπεδο, διαπίστωσε ότι το μπρόκολο περιέ-

χει την ουσία σουλφοραφάνη, η οποία σκοτώνει το ελικο-

βακτηρίδιο του πυλωρού, όπως και τα βακτηρίδια τα οποία

είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά ή βρίσκονται έξω από τα

κύτταρα όσο και αυτά που βρίσκονται μέσα στα κύτταρα.

Επιπλέον έχει αντικαρκινικές ιδιότητες και μπορεί να συμ-

βάλλει στην πρόληψη εναντίον του καρκίνου του στομά-

χου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ποσότητες της σουλφο-

ραφάνης που εμπεριέχονται στο μπρόκολο είναι αρκετές

ώστε να επιτευχθεί ένα ευεργετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα,

κάποιες από τις ποικιλίες μπρόκολων όπως και οι βλαστοί

του φυτού είναι πλουσιότεροι σε σουλφοραφάνη.

Τα στοιχεία αυτά είναι σίγουρα ελπιδοφόρα καθώς η δια-

τροφή σύμφωνα με τους ειδικούς, παίζει σημαντικό ρόλο

στην πρόληψη και καταπολέμηση του πεπτικού έλκους

αλλά και του στομαχικού καρκίνου.

Όπως λένε οι επιστήμονες, οι μολύνσεις με το ελικοβακτη-

ρίδιο του πυλωρού είναι τόσο συχνές στο στομάχι, που στις

αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό ανέρχεται στο 90%.

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θεωρείται η κυριότερη

αιτία πρόκλησης έλκους αλλά και καρκίνου του στομάχου.

Η καταπολέμηση γίνεται με αντιβιοτικά και μάλιστα ισχυρά,

όμως ακόμα και από αυτά στο 20% των ασθενών παρατη-

ρείται ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών και μη αποτε-

λεσματικότητα των αντιβιοτικών.

Φροντίστε να το καταναλώνετε γύρω στις 3-4 φορές την

εβδομάδα, δοκιμάζοντάς το σε διάφορες παραλλαγές, είτε

σε σούπα, είτε στη σαλάτα σας, είτε σκέτο στον ατμό με

λίγο λάδι, είτε μαζί με το κρέας και τον πουρέ σας κ.ο.κ. Το

σίγουρο είναι πως μπορεί να δώσει γεύση στο πιάτο σας

και ταυτόχρονα να τονώσει την υγεία σας, με εμφανή απο-

τελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Μπρόκολο το θαυματουργό!

«Μύθοι & Αλήθειες για 
Αντιβιοτικά και Εμβόλια» 

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες
για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» πραγματοποιείται

στο Δήμο Μαρκοπούλου, τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

2016, ώρα 6 μ.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού "Νικολάου

και Κωνσταντίνου Μεθενίτη", Δημοτικό Κινηματοθέατρο

Μαρκοπούλου "Άρτεμις" (1ος όροφος), οδός Γιαννάκη

5, Μαρκόπουλο Μεσογαίας.
Η εκδήλωση υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Μαρ-

κοπούλου, στο πλαίσιο της Εκστρατείας Ενημέρωσης για την

Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών & των Εμβολίων που διοργανώ-

νουν από κοινού το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πό-

λεων, η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η Ελληνική Εταιρεία

Χημειοθεραπείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, υπό την Αι-

γίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Στόχος της Εκστρατείας Ενημέρωσης είναι να γίνει κα-

τανοητό από όλους τους Δημότες: 

•     Πώς μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλλουν στη μείωση

της άσκοπης χρήσης των αντιβιοτικών, μαθαίνοντας

πότε πραγματικά χρειάζεται να πάρουν αντιβιοτικό, 

•     Ποιες είναι οι συνέπειες από την άσκοπη χρήση τoυς 

•     Πώς προλαμβάνονται οι λοιμώξεις μέσω των εμβο-

λιασμών στους ενήλικες ώστε να μη νοσήσουν και να μη

χρειαστεί τελικά να πάρουν αντιβιοτικό.

Το θέμα θα αναπτύξει η  Κυριακή Κανελλακοπούλου,

Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων ΕΚΠΑ.

H είσοδος είναι ελεύεθρη.

Αυξάνονται επικίνδυνα

τα νοσήματα θώρακος 
Πανελλήνιο Συνέδριο για τα νοσήματα και τις πα-

θήσεις του θώρακος πραγματοποιήθηκε στη Θεσσα-

λονίκη (10-13.11.16) με τη συμμετοχή πολλών

ιατρών, εξειδικευμένων στο Θώρακα.

Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η αύξηση των ανα-

πνευστικών νοσημάτων όπως οι αποφρακτικές πνευ-

μονοπάθειες, το εξωγενές βρογχικό άσθμα, ο

καρκίνος του πνεύμονα και η φυματίωση. Οι αποφρα-

κτικές πνευμονοπάθειες, η χρόνια βρογχίτιδα και τα

εμφυσήματα αναμένονται να είναι η τέταρτη αιτία θα-

νάτου το 2020. Η φυματίωση, μια ξεχασμένη ασθένεια

του παρελθόντος με 1,5 εκατομμύρια θανάτους ετη-

σίως, τα τελευταία χρόνια μας ξαναθυμήθηκε. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ HIV ΚΑΙ

ΗΠΑΤΙΤΙΔAΣ  

Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως περίπου το 23% των ορο-

θετικών ατόμων και το 80% των ανθρώπων που ζουν με

ηπατίτιδα C δεn γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του.

Σημαντικό ποσοστό των νέων διαγνώσεων γίνονται καθυ-

στερημένα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των

ατόμων και να απειλείται η δημόσια υγεία. Mία από τις πιο

σημαντικές ασπίδες για τον περιορισμό της μετάδοσής του

HIV και των ιογενών ηπατιτίδων και για την καταπολέμηση

του στίγματος, είναι η γνώση και η πρόληψη.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», ο

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και τα Κέν-

τρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint» συμμετέχουν

στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τον HIV και τις

ιογενείς ηπατίτιδες Β και C  που πραγματοποιείται από την

Παρασκευή 18 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας θα πραγματοποι-

ηθούν δράσεις παροχής δυνατότητας δωρεάν εξετάσεων

προσυμπτωματικού ελέγχου με τη μέθοδο «rapid test» και

ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας,

στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Οι σταθερές δομές

«Checkpoint» στην Αθήνα  θα παραμείνουν ανοιχτές για το

κοινό σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς και την Κυ-

ριακή 20 Νοεμβρίου από τις 12:00 έως τις 19:30, ενώ η κι-

νητή μονάδα θα επισκέπτεται καθημερινά διαφορετικές

περιοχές της Αττικής. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αρ. 41/2016 Διαταγή

του Ειρηνοδικείου Κρωπίας ανα-

γνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερ-

δοσκοπικού σωματείου με την

επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Ε.Ν.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα

και συγκεκριμένα επί της οδού

Αγάθωνος αρ. 12, Γέρακας Αττικής

και εγκρίθηκε το από 01/09/2016

καταστατικό του, αποτελούμενο

από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκο-

πούς τους αναφερόμενους στο

άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι την δια-

τύπωση απόψεων και θέσεων στα

ζητήματα που αφορούν στην Το-

πική Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθ-

μού, την αποστολή εισηγήσεων,

προτάσεων και συμπερασμάτων

στα αρμόδια συλλογικά όργανα

και τους φορείς κρατικούς και μη,

σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, τη νομοθεσία, τις δράσεις

της και τις αρμοδιότητές της, την

συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινά-

ρια, ημερίδες και εκδηλώσεις σχε-

τικές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

και τους σκοπούς  και αρμοδιότη-

τες αυτής, την προώθηση δρά-

σεων για την προβολή των

ζητημάτων και των έργων της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης σε πανελλα-

δικό και τοπικό επίπεδο, την

συνεργασία με αρμόδιες κρατικές

υπηρεσίες, οργανισμούς και φο-

ρείς, για τη προώθηση των σκοπών

του συλλόγου, την δημιουργία

ιστοσελίδας σχετικής με τους σκο-

πούς του συλλόγου και μόνο, την

διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερί-

δων και δράσεων  για την άνοδο

και περαιτέρω προώθηση των σκο-

πών του συλλόγου σε τοπικό, πα-

νελλήνιο και διεθνές επίπεδο,

καθώς και την συστηματική κατα-

γραφή των προβλημάτων που αν-

τιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση

σε τοπικό και πανελλαδικό επί-

πεδο και η εξεύρεση πιθανών λύ-

σεων για την επίλυσή τους, όπως

αυτά αναλύονται στο καταστατικό.

Η πληρεξούσια δικηγόρος
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Με πρωτιές άνοιξε η αγωνιστική χρονιά για το τμήμα

Ιστιοπλοΐας σκαφών κατηγορίας   LASER του ΝΑΟΒ.  

Πιο συγκεκριμένα η αθλήτρια του Ναυτικού Ομιλίου

Βούλας  Μαρίνα Καγιαλή κατέλαβε την πρώτη θέση

στον  αγώνα «ΑΛΕΠΟΧΩΡΕΙΑ»  του Ναυτικού Ομί-

λου Αλεποχωρίου στις 8-9/10/2016 καθώς και στο

«Κύπελλο Σαλαμινομάχων 2016» που διεξήχθη στις

29-30/10/2016 στον  Ναυτικό Όμιλο Βουρκαρίου Σα-

λαμίνας. 

Με αυτές τις νίκες  έκλεισε ο μήνας Οκτώβριος για

τα LASER και τα αποτελέσματα δείχνουν μια πολύ

δυναμική χρονιά. 

Με πρώτες νίκες ο ΝΑΟΒ στα σκάφη laser

1η θέση η Μαρίνα Καγιαλή

34ος Μαραθώνιος

της Αθήνας, 

ο Αυθεντικός

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε ενεργά και φέτος στη

διοργάνωση του Μαραθωνίου της Αθήνας, του 34ου

Μαραθώνιου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή

13 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή περισσότερων από

50.000 αθλητών από 105 διαφορετικές χώρες ανά τον

κόσμο. 

Ο φετινός Μαραθώνιος που συνέπεσε με τη συμπλή-

ρωση 120 χρόνων από τους πρώτους Ολυμπιακούς

Αγώνες και τον πρώτο Ολυμπιακό Μαραθώνιο, διοργα-

νώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ με συνδιοργανωτές την Περι-

φέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο

Μαραθώνα.

Η τελετή έναρξης του Μαραθώνιου έγινε την προηγού-

μενη ημέρα των αγώνων, Σάββατο 12/11 στον Αρχαι-

ολογικό Χώρο του Τύμβου και την Αφή της Φλόγας του

Μαραθωνίου με την παρουσία του αντιπεριφερειάρχη

Πέτρου Φιλίππου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου εκ-

προσώπησε την Περιφέρεια Αττικής σε διάφορες εκδη-

λώσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της φετινής

διοργάνωσης. 

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, ημέρα διεξα-

γωγής του 34ου Μαραθωνίου, της αυθεν-

τικής γιορτής ζωής για όλους τους

συμμετέχοντες, ο Αντιπεριφερειάρχης

Πέτρος Φιλίππου βρέθηκε μαζί με την

Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου και τον Πε-

ριφερειακό Σύμβουλο εντεταλμένο για

θέματα Αθλητισμού Σπύρο Πάντζα στην

Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου για

την εκκίνηση του Κλασικού Μαραθωνίου

των 42.195 μέτρων και των αγώνων δρό-

μου 5 και 10 χιλιομέτρων, όπου ένα πο-

λύχρωμο ατέλειωτο ποτάμι ανθρώπων

έστειλε μήνυμα χαράς, αισιοδοξίας και

ελπίδας για ένα καλύτερο ειρηνικό αύριο. 

Τον αφέτη έκανε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, ρί-

χνοντας την “πιστολιά” της εκκίνησης με τη βοήθεια του

δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη. 

Ο Κενυάτης Λούκα Ρότιτς Λόμπουβα έκανε την μεγάλη

ανατροπή και τερμάτισε πρώτος σε 2:12:49 προσπερ-

νώντας την τελευταία στιγμή τον επίσης Κενυάτη

Μπένσον Κιπρούτο, ο οποίος ακολούθησε δεύτερος με

χρόνο 2:13:03.

Τρίτος τερμάτισε ο επίσης Κενυάτης Μπερνάρντ Κιτούρ

με χρόνο 2:13:11. 

Ο Χριστόφορος Μερούσης είναι ο πρώτος Έλληνας που

τερμάτισε στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

σε χρόνο 2:24:56 κατακτώντας την 9η θέση στο σύ-

νολο.

H Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου πλαισιωμένη από τoν αντιπερι-
φερειάρχη Πέτρο Φιλίππου αριστερά της και τον περιφερειακό
σύμβουλο αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού Σπύρο Πάντζα.

Και ο Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

στον Μαραθώνιο

Με 80 αθλητές και αθλήτριες και 13 αθλητές των Special

Olympics συμμετείχε στον Μαραθώνιο ο Γ.Σ. Γλυφάδας.

O σύλλογος ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ την 9η & 16η θέση  στον ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΙΟ  ΑΝΔΡΩΝ, την 3η θέση στα 10 χλμ. Ανδρών, την 3η θέση

στα 5 χλμ. Γυναικών και 5 χλμ. Ανδρών (απόγευμα), και την

2η  και 3η θέση στα 1200 μ. Κοριτσιών Δημ. Σχολείων.

Την 3η θέση κατέλαβαν στα 5 χλμ. η Ανθή Κυριακοπούλου,

ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς (στον απογευματινό αγώνα των

5 χλμ.) και ο Ιάσονας Ιωαννίδης στα 10 χλμ. Στα 1200μ Δη-

μοτικών Σχολείων η Σμαράγδα Καρνασιώτη κατέλαβε την

2η θέση και η Άννα-Μαρία Ίβιτς την 3η θέση.

Στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Δρόμο ο Νίκος Τσικούρας κα-

τέλαβε την 9η θέση  με  χρόνο 2.39.53,  ο Κυριάκος Μπέης

την 16η  με 2.48.40 και ο  Γιώργος Κωνσταντάρας τερμά-

τισε με χρόνο  2.54.50.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  - ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ: 42.195μ

ΜΑΤΘΕΣ ΝΙΚΟΣ:  3.24  - ΝΤΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  4.15

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ:  4.16  - ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ: 4.35 - ΚΩ-

ΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ: 4.38
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Eνας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα

των επικίνδυνων παιχνιδιών εθνικι-

στικού χαρακτήρα που διεξάγονται

τα τελευταία χρόνια στα Βαλκάνια

και βρίσκουν τρόπο έκφρασης (και)

στο ποδόσφαιρο κυρίως στους

αγώνες των Εθνικών ομάδων προ-

στέθηκε αυτή την εβδομάδα. Το νέο

περιστατικό αφορά τα όσα συνέβη-

σαν στον αγώνα για τα προκριμα-

τικά του Μουντιάλ 2018 μεταξύ

Ελλάδας - Βοσνίας στο «Γ. Καραϊ-

σκάκης».

Συγκεκριμένα, στην ελληνική εξέ-

δρα υψώθηκαν σημαίες της εθνικι-

στικής φασιστικής οργάνωσης

«Τσέτνικ», σημαίες της Β. Ηπείρου

καθώς και ένα πανό με υβριστικό

περιεχόμενο για τη σφαγή της Σεμ-

πρένιτσα το 1995 (έγραφε στα σέρ-

βικα «μαχαίρι, σύρμα, Σεμπρένι-
τσα»). Το τελευταίο ήταν και αυτό

που άναψε το... φιτίλι των αντιδρά-

σεων, με τους Βόσνιους οπαδούς

να απαντούν με εκτόξευση φωτο-

βολίδων και πυρσών προς την ελλη-

νική εξέδρα. Εκτός των όσων

έγιναν εντός σταδίου, λίγες ώρες

πριν από τον αγώνα υπήρξαν επει-

σόδια σε σταθμό του ΗΣΑΠ όταν

Βόσνιοι οπαδοί δέχθηκαν επίθεση

από αγνώστους.

Οι πρώτες ενδείξεις για το περιστα-

τικό με το πανό θέλουν για μια

ακόμη φορά γνωστά φασιστοειδή

που δίνουν κατά καιρούς το

«παρών» στους αγώνες της Εθνι-

κής να ευθύνονται γι' αυτό, ενώ την

ίδια ώρα ο Τύπος της Βοσνίας κάνει

λόγο για παρουσία Σέρβων εθνικι-

στών στις εξέδρες των Ελλήνων

οπαδών.

Επικίνδυνες λογικές

Οπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι

και αυτό το περιστατικό ούτε τυχαίο

ούτε μεμονωμένο μπορεί να θεωρηθεί.

Αντίθετα και απ' αυτή την περίπτωση

αποδεικνύεται ότι για μια ακόμη φορά

τα γήπεδα και ειδικότερα οι εξέδρες

και ο φανατισμός των οπαδών αποτε-

λούν το πρόσφορο έδαφος ώστε να γί-

νουν επικίνδυνα... πειράματα για την

εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών

αντιλήψεων επεκτατικού χαρακτήρα.

Και φυσικά ο χώρος του σημερινού εμ-

πορευματοποιημένου ποδοσφαίρου

προσφέρει το έδαφος και την ιδανική

ευκαιρία για προβολή ή την καλλιέρ-

γεια του κατάλληλου κλίματος για την

αποδοχή τέτοιων πολιτικών. 

Το ίδιο μαρτυρούν άλλωστε τα επεισό-

δια στο ματς Ελλάδα - Κροατία το 2012,

τα προ διετίας έκτροπα στα ματς Σερβία

- Αλβανία, Ρουμανία - Ουγγαρία, Βουλ-

γαρία - Κροατία, όπου και πάλι οι πρω-

ταγωνιστές κινούνταν στο

συγκεκριμένο φασιστικό και εθνικιστικό

χώρο, ενώ οι αιτίες τους για τα όσα συ-

νέβησαν είχαν τις ρίζες τους στα όσα

εκφράζονται στα γεωστρατηγικού χα-

ρακτήρα παιχνίδια της αστικής τάξης

στην περιοχή (π.χ. σημαία της μεγάλης

Αλβανίας, αμφισβήτηση περιοχής Τραν-

σιλβανίας, αντιπαραθέσεις μεταξύ φι-

λοδυτικών - φιλορώσων κ.τ.λ.).

Αντιδράσεις και έρευνα για

τους ενόχους
Την ενέργεια με το συγκεκριμένο πανό

στο «Γ. Καραϊσκάκης» καταδίκασε με

ανακοίνωσή της η Ποδοσφαιρική Ομο-

σπονδία, η οποία εκφράζει τη συγ-

γνώμη της προ την αντίστοιχη

ομοσπονδία της Βοσνίας. Το πανό κα-

ταδικάστηκε και από τον επίσημο λογα-

ριασμό της Εθνικής μας ομάδας στα

social media. Από την πλευρά του ο

υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βα-

σιλειάδης, με ανακοίνωση χαρακτήρισε

απαράδεκτη την ενέργεια, έκανε λόγο

για ανθρωπόμορφα φασιστοειδή και ζη-

τάει από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. τον

άμεσο εντοπισμό των ενόχων.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018

Νέα κρούσματα φασιστικών

συμπεριφορών στα γήπεδα

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

«ΣΦΗΤΤΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός για  έκτη  χρονιά

διοργανώνουν την αθλητική εκδήλωση  «Σφήττιος Δρό-

μος» για την ανάδειξη της  αρχαίας Σφηττίας οδού και

του ομώνυμου αρχαίου Δήμου που βρίσκεται ανάμεσα,

στους πρόποδες του Υμηττού και την πόλη του Κορω-

πίου.  

Ειδικότερα, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, στις 10:30

το πρωί στο τέλος της οδό Σφηττού (πρόποδες Υμηττού-

Κάστρου Χριστού, λίγο πιο πάνω από την Ιερά Μονή Βη-

θλεέμ) θα διεξαχθεί ο «Σφήττιος Δρόμος 2016». 
Πρόκειται για αγώνα δρόμου και πεζοπορίας, ο οποίος στις τε-

λευταίες δύο διοργανώσεις (2014, 2015) έχει μετεξελιχθεί σε

αθλητικό γεγονός, με οργανωμένες συμμετοχές ενηλίκων

(4χλμ) και μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, με πολλές κατηγορίες- αγωνισμάτων (150μ, 400μ,

600μ,1000μ, 4.000 μ), ενώ μετέχει και ο σύλλογος ΑμεΑ Κορω-

πίου, «Αγάπη και Ελπίδα». Τα αγωνίσματα ξεκινούν  στις 11:00

και τελειώνουν στις 12:30. Οι αθλητές-συμμετέχοντες πρέπει να

βρίσκονται στο χώρο του αθλητικού κέντρου SAN SIRO στις

10:30 για την παραλαβή των αριθμών της συμμετοχής τους ενώ

έως και 10:45 μπορούν να δηλώνονται συμμετοχές. Μετά το

πέρας των αγωνισμάτων και ειδικότερα στις 13:15 ακολουθεί η

τελετή βράβευσης.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών, ενιαίο κέντρο

Επικοινωνίας: Ε: sportsevents.koropi@gmail.com

Τ: 210-6622324, εσωτ.163 (Κάρολος Μαρκαριάν)

www.koropi.gr

Mε νίκες συνεχίζουν οι γυ-

ναίκες του “Αναγυρούντα”

Η Γυναικεία ομάδα Μπάσκετ  του A.O. ΒΑΡΗΣ  “Αναγυ-

ρούς” συνέχισε με νίκη  την  Κυριακή 13 - 11 - 2016.

Α.Ο.ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ - ΑΣΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ” : 62 - 41

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ:  ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ:   Γκαβαλέκα - Λιώση 2 -  Κριλή 5 -  Aντύπα 4

- Δημέλη 10 - Δημοπούλου 2 - Μέξη 2 - Αδαμάκου 8  -

Νάκου   - Καραμέτου Χρ. 20 - Μπιλάλη 7  - Φειδά 2 .

Oι ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ του Α.Ο.  “Αναγυρούς” έπαιξαν με την

“Ευρυάλη”.

Α.Ο.ΒΑΡΗΣ “Αναγυρούς” - ΕΥΡΥΑΛΗ: 41 - 32

Σε καλή πορεία το εφηβικό τμήμα
Με δύο νίκες και μία ήττα συνέχισε στους τελευταίους

αγώνες του στην Α' Κατηγορία της ΕΣΚΑΝΑ το Εφηβικό

Τμήμα του Αναγυρούντα Βάρης.

Συγκεκριμένα  επικράτησε εκτός του Πανελευσινιακού

62-68,   στον επόμενο επίσης επικράτησε εντός έναντι

του Α.Ο. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 60-45, ενώ στον 3ο ηττήθηκε

εκτός από τον Ολυμπιακό 68-46 . 

3ος Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - Α.Ε.Κ.

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

ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων: ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ –

A.E.K., που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα

16:30, στο ανοιχτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπού-

λου.

Σκοπός της αθλητικής εκδήλωσης, είναι η συγκέντρωση τροφίμων μακράς

διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Πρωταγωνιστές σ’ αυτό τον ποδοσφαιρικό αγώνα ο Εθελοντισμός, η Κοινω-

νική Αλληλεγγύη, η Προσφορά στον συνάνθρωπο, μέσα από τον Αθλητισμό!

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Με πολλές νίκες προχωράει 

ο ΑΟ Βουλιαγμένης
Με σκορ 0-2 εκτός έδρας επικράτησε  (12/11), ο ΑΟ Βου-

λιαγμένης του ΑΟ Άρτεμις στο ματς της 11ης αγωνιστι-

κής για το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΑΟΒ «σκαρφάλωσε» στους

19 βαθμούς, έχοντας σημειώσει μέχρι στιγμής 6 νίκες, 1

ισοπαλία και 4 ήττες.

Στον τελευταίο αγώνα η Βουλιαγμένη τελείωσε τον

αγώνα με 6 παίκτες κάτω των 20 ετών (Λανάι, Τσοπου-

ρασβίλι, Ταγκούλη, Πουλάι, Νικολαΐδη και Χαντάτ).

Έπαιξαν: Παπαχριστόπουλος, Τσοπουρασβίλι, Λανάι, Ζακό-

πουλος, Αντωνόπουλος, Καρδαμίτσης, Πουλάι, Μαντακίδης

Π., Σωτηρόπουλος (20′ λόγω τραυματισμού Χαντάτ), Μαν-

τακίδης Λ., Παπαβασιλείου (75′ Νικολαΐδης).

Μπαμπάδες και Μαμάδες παίζουν

ποδόσφαιρο στον Αρη Βούλας

Αυτό που γίνεται φέτος, στο Δημοτικό Γυμναστήριο ποδο-

σφαίρου, που έχει παραχωρηθεί από  τον ΟΑΠΠΑ στο Γυ-

μναστικό Σύλλογο «ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ» δεν έχει προηγούμενο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του στον Αρη Βούλας δημι-

ουργήθηκαν ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών – ανδρών που

αποτελούνται κυρίως από μαμάδες και μπαμπάδες των νεα-

ρών παιδιών που αθλούνται στις ακαδημίες του Συλλόγου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρη καλεί άντρες και γυναί-

κες που θέλουν να δείξουν τις ποδοσφαιρικές τους  ικα-

νότητες να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του

Συλλόγου (Δευτέρα έως Παρασκευή από της 5.30 το

απόγευμα μέχρι της 9.30 το βράδυ, στο τηλέφωνο 210

8991154 για περισσότερες πληροφορίες.
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Είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Είναι ένα πνευματικό Κωσταλέξη!
Σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινω-
νίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος). 
Μαζί με τα δικά του θα διαβάζονται και τα δικά σου!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
συμμετοχικά. 

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Καιτίτακάνεις; 
Τακρατάςστοσυρτάρι;

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com


