
Αυτοί που είναι εναν-
τίον της πολιτικής, είναι
υπέρ της πολιτικής που
τους επιβάλλεται.
Bertolt Brecht, 1898-1956, 
Γερμανός συγγραφέας

Ξενάγηση στον Ραμνούντα Σελ. 4

Ρένα Δούρου: Μηδενική
ανοχή στους κατόχους πλα-
στών πτυχίων Σελίδα 3

Να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ Σελ. 16

815 εκατ.€ για μεγάλα
έργα στην Ελλάδα Σελ. 14

Καλά, τι ψηφίζετε;

Ποιούς ψηφίζετε;

Τους «ωραίους», τους «νέους» (σε ηλικία και ανά-

δυση – ξεφύτρωμα), ή , το πιθανότερο, τους τηλεο-

πτικούς «αστέρες»; Τί ψηφίζετε; 

Ακούω, βλέπω και διαβάζω,

- Ελαφρότητες

-  ανευθυνότητες

- ασύστολα ψεύδη,

Διακρίνω άγνοια, ημιμάθεια, δοκη-

σοσοφία*, δειλία, δουλοπρέπεια.

Και τους ψηφίζετε! (Κάποιους, κά-

ποιοι).

Τους δίνετε βήμα να μιλήσουν και να

εκφέρουν τον κενολόγο λόγο τους,

να ψηφίζουν νόμους, συμβάσεις,

μνημόνια! Και Προέδρους της Δημο-

κρατίας, για να διασφαλίσουν την

πρόσκαιρη επιβίωσή τους.

Να ξεπουλάνε τη χώρα, γιατί αυτό μόνον ξέρουν,

όσοι τα βρήκαν έτοιμα και δεν τα δημιούργησαν. 

Να καταστρέψουν ένα λαό, για να τον ...σώσουν!

Να καταστρέφουν μια πατρίδα, μια ιστορία ένδοξη,

ένα έθνος...

Τους ψηφίζετε, τους αχρείους (άχρηστους)

και τους δίνετε το σκοινί να μας δέσουν!

Κραυγαλέο και τυχαίο παράδειγμα και προσάναμα, οι

κ.κ. Σταύρος Θεοδωράκης του ποταμιού και των κα-

ναλιών – όχι της Βενετίας, αλλά των  τηλεοπτικών

διαύλων, των «βαρόνων» της «ενημέρωσης» και της

χειραγώγησης της κοινής γνώμης – κι απ’ την άλλη ο

Άδωνις Γεωργιάδης!

Βγήκε ο πρώτος στην εκπομπή του Παπαδάκη, στον

ΑΝΤ1 (Δευτέρα 22/9 – 9:40) και είπε για το χρέος με

βεβαιότητα: «δεν είναι βιώσιμο το χρέος»! Μπράβο,

ως εδώ καλά. Παρακάτω: «Ποιός πιστεύει, ότι θα πάει
σήμερα ένας Ελληνας, όσο ωραίος, όσο γοητευτικός
κι αν είναι,  όσο μαχητικός και να πει στους δανει-
στές “κόψτε μου περισσότερο από το μισό χρέος”».
Γιατί να το δεχθούν [...] κι εγώ θέλω να μας χαρίσουν
όλο το χρέος, γιατί να μας χαρίσουν μόνο το μισό;
[...] άρα το θέμα δεν είναι να ζητάς [...] (Πρέπει να

πεις στους δανειστές, αν είσαι σοβαρός, κατά τον εν

λόγω κύριο) «παιδιά, πρέπει να πάρετε τα λεφτά σας, 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Κούρεμα χρέους”
Πώς και γιατί;

Σύμπλευση δημάρχων με την
Παράκτιο Αττικό Μέτωπο;

Ξεκάθαρo όχι από την Περιφέρεια Αττικής

Επικίνδυνα υγρά απόβλητα
σε δρόμο στο Κορωπί!

Γιορτή σταφυλιού Σελίδα 5

“Προτεραιότητα στο περιβάλλον”
δηλώνει ο Δημοσθ. Δόγκας Σελ. 7

Ηπειρώτικο ξεφάντωμα
στη Βάρκιζα Σελ. 24

Σελίδα 6
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Συνέχεια από τη σελ. 1

αφήστε μας μερικά χρόνια [...]» Nα μας χαρίσουν! Ακου να

μας χαρίσουν!” Παράταση, δηλαδή, επιμήκυνση και συνα-

κόλουθη αύξηση του χρέους – διαιώνιση – λόγω του επι-

τοκίου και του ανατοκισμού προφανώς, διότι «οι άνθρωποι
πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους». Μπαταχτζήδες είμαστε;

Ηλίθιοι, ανεύθυνοι και ανεγκέφαλοι «είμαστε». 

Αφού θέλουμε(νε) μάλιστα, περιχαρώς «να βγούμε στις
αγορές»!!!
«Δανείζεσθε, τῆς ἐσχάτης ἀφροσύνης καί μαλακίας
ἐστίν» Πλούταρχος (Ηθικά 827 d). Τα’χε πει πιο  πριν κι ο

Μέναναδρος:

«Τα δάνεια, δούλους τους ελευθέρους ποιεί»
Δεν θέλουμε να φάμε τα λεπτά «των ανθρώπων».

Το επαχθές μέρος του χρέους θέλουμε να αποτινάξουμε.

Γιατί δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να τους κόψει την καραμέλα,

του Αδώνιδος και λοιπών; Εξηγούμαι και με λόγια δικά

τους· του Μανώλη Κεφαλογιάννη, από το επίσημο βήμα

της Βουλής, όχι ως «απλού» Βουλευτού, αλλά ως εκπρο-

σώπου της Ν.Δ., κατά τη συζήτηση των προγραμματικών

δηλώσεων της αντισυνταγματικής, της παράνομης Κυβέρ-

νησης του Λουκά Παπαδήμου (ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ.), μη το ξε-

χνάμε)!

Είχε πει, κατά λέξη, ο  Κεφαλογιάννης:

«...Υπάρχουν δάνεια τα οποία είχαμε συνάψει το 1985, για
παράδειγμα, [...] με περίοδο αποπληρωμής είκοσι πέντε
χρόνια, δηλαδή αποπληρώθηκαν το 2010. Το 1 δισεκατομ-
μύριο εκείνης της εποχής, πόσο νομίζετε ότι αποπληρώ-
θηκε; Πενήντα έξι (56 δις)!!! (15/11/2011 Πρακτικά Βουλής

– «7η» 26/11/2011)

Τα 56 δις του 2010, ισοδυναμούσαν με περισσότερο από το

1/6 του συνολικού δημόσιου χρέους. 

Αυτό είναι το επαχθές! Το επί πλέον του δυνάμενου να

κουβαλάς βάρος – άχθος. Είσαι αχθοφόρος για το δυνά-

μενο να φέρεις άχθος. Το παρα-πάνω είναι επαχθές και δεν

μπορείς να το σηκώσεις. Γονατίζεις. Γι’ αυτό το τινάζεις

από πάνω σου και ξελαφρώνεις. Αυτή είναι η σισάχθεια.

Και για τον παραπάνω τόκο που επιφέρει το υψηλό επιτό-

κιο, συνέπεια των spreαds, των αξιολογήσεων των ύπο-

πτων οίκων ...αξιολόγησης και των παπατζίδικων

παιχνιδιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ΔΕΝ

ζητάς να σου το χαρίσουν. Το διεκδικείς και τελικά το επι-

βάλεις και είναι αυτό η ήπια εκδοχή, γιατί τους τοκογλύ-

φους τους πας φυλακή, σαν τον Γούκο**. Επειδή αυτούς

τους μεγάλους τοκογλύφους, τους «επενδυτές» των funds,

των τραπεζών, των Σόρων κ.λπ. δεν μπορείς να τους πας

φυλακή, τους λες απλά, αν δεν συμφωνήσουν σε μια λο-

γική διαπραγμάτευση, «προέχει η σωτηρία του λαού» (salus

populi suprema lex esto – η σωτηρεία των λαών είναι ο

υπέρτατος νόμος) και επομένως ΔΕΝ σας πληρώνουμε το

παρα – πάνω, που είναι πολύ πάνω από το μισό. 

Απάντηση: Δεν είναι έτσι, Βενετσάνε, ακόμη κι αν έχεις

δίκιο. Τώρα το χρέος, στο μεγαλύτερο μέρος του οφείλεται

προς κράτη εταίρων, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

(ΕΚΤ) και το ΔΝΤ. Και επι πλέον το επιτόκιο είναι πολύ χα-

μηλότερο!

Ναι είναι έτσι, αλλά υπάρχει ανταπάντηση. Η τρόικα και τα

κράτη των «εταίρων», που μας δάνεισαν με χαμηλότερο

επιτόκιο για να μας ...σώσουν, ΔΕΝ το ‘καναν για την ψυχή

της μάνας τους ή χάριν «αλληλεγγύης». Το έκαναν για να

σώσουν τις Tράπεζές τους και την οικονομία τους. Για να

σώσουν την ΟΝΕ και την Ε.Ε. 

Ας μας παρουσιάσουν την «άκρως εμπιστευτική 17σέλιδη

έκθεση της Κομισιόν, που συζήτησε το Ecofin στις

10/2/2009. Καλά, η αντιπολίτευση γιατί δεν το απαιτεί; 

Όσον αφορά το χαμηλό επιτόκιο 5,25%, 3,5% ή 1,5 – είναι

πολλαπλάσιο του 0,5% που χορηγούσε και χορηγεί η ΕΚΤ.

Κερδίσανε πολλά δις, ακόμα κι από το χαμηλό επιτόκιο. 

Το θέμα είναι απλά θέμα νοοτροπίας, αξιοπρέπειας, «γνώθι

σ’ αυτόν», θέλησης, αίσθηση χρέους προς την πατρίδα και

το λαό μας και εν τέλει, ικανότητας. 

Οσο για τον Αδωνι, η δήλωσή του στις 23/9, ως κοινοβου-

λευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., ότι θα πάρει τα λεφτά του

από τις Τράπεζες, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι του ενδια-

φέροντος αντικειμένου μου. Μάλλον αντικείμενο αρμοδιό-

τητας του Σαμαρά είναι και της δικαιοσύνης. Αλλά τί να

κάνει ο Σαμαράς, αφού είχε προηγηθεί με την “προφητική”

δήλωση, πως αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μείνει ευρώ στις τρά-

πεζες. Τί να πεις!

Οι άνθρωποι προκειμένου να επιβιώσουν, τρομοκρατούν

τον κόσμο, αδιαφορώντας για την παραπαίουσα οικονομία

και το τραπεζικό σύστημα.

Τόσο γκαγκά!

Εχουν παρανομήσει χοντρά. Ποιος δικαστής όμως τολμά

να τους κυνηγήσει; 

――――――
* Δοκησισοφία: Η κατ’ αυταρέσκεια νομιζόμενη σοφία.

** Γούκος: τοκογλύφος, που πήγε φυλακή γι’ αυτό το λόγο.

Κούρεμα χρέους”
Πώς και γιατί;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου συνεδριάζει, στις

29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7μ.μ., με

34 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β καλεί στην  31η Δημόσια Τακτική

Συνεδρίαση, την 22η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα

19:00, για λήψη απόφασης σε 67 θέματα εκ των οποίων

πολλά αφορούν κοπή δέντρων.

Αναλυτικά τα θέματα στο:

www.ebdomi.com, στήλη προσεχή γεγονότα.

Αναμορφώσες, διαγραφές
στο Δ.Σ. των 3Β Σελ. 7

Δωρεάν μαθήματα Γυμνασίου -

Λυκείου στα 3Β Σελ. 8

Περιδιάβαση στο Μουσείο Ολυμ-

πίας γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Η Τ.Α. προ των εθνικών ευθυ-

νών της Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Βγάλτε πιστοποιητικό από το σπίτι
σας Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Συνάντηση κινημάτων και πολιτών

στη Βούλα Σελ. 14

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση

στον πλανήτη για καθαρή ενέρ-

γεια Σελ. 13

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

O Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»,

υλοποιεί  Πρόγραμμα που αφορά την

κατάρτιση των πολιτών σε βασικές δε-

ξιότητες για την απόκτηση Πιστοποι-

ητικού χρήσης Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών της VELLUM – UNI-

VERSITY OF CAMBRIDGE.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαί-

σια ενίσχυσης και στήριξης των ανέρ-

γων για συμμετοχή τους σε

προγράμματα θέσεων Απασχόλησης

και Εργασίας, των νέων, αλλά και των

εργαζομένων του δημοσίου και του

ιδιωτικού τομέα,  που επιθυμούν ενί-

σχυση των δεξιοτήτων τους.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και ολο-

κληρώνεται ταχύρυθμα σε 28 ώρες:

1) Internet (8ώρες)

2) Word (10ώρες)

3) Excel (10ώρες)

• Ολόκληρο το Πρόγραμμα προωθεί τη

Διάδοση και την Ανάπτυξη της Δια

Βίου Μάθησης

• Με αυτό τον τρόπο, προσφέρεται η

πρόσβαση στην μάθηση και στην από-

κτηση δεξιοτήτων - χωρίς διακρίσεις -

δημιουργώντας νέες προοπτικές.

• Το Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ που

αποκτάται από το πρόγραμμα, είναι

αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δη-

μόσιο και το ΑΣΕΠ.

• Η κατάρτιση θα διεξαχθεί από αξιό-

λογους εισηγητές – επιμορφωτές με

σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία

στα αντικείμενα τους.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ

(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Πληροφορίες  έως 3 Οκτωβρίου 

Τηλ. επικοινωνίας 210 – 9657957

Δωρεάν ταχύρυθμα προγράμματα 

εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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Η παραπληροφόρηση και η “λάσπη” που πέφτει εδώ

και ημέρες πάνω στην περιφερειάρχη είναι πρωτο-

φανής. 

Για την “αξιολόγηση” έχουμε γράψει ότι είναι ο σύγ-

χρονος Προκρούστης. (5/7, φ. 841). Γιατί δεν νοείται

να καθορίζεται ότι σε κάθε Δήμο να “αξιολογείς” με

συγκεκριμένα ποσοστά! 15% 1 έως 6 μονάδες. 60%

6 έως 7 μονάδες και 25% από 9 έως 10 μονάδες!! Και

ποιος θα κάνει την αξιολόγηση; Οι συνάδελφοι δι-

ευθυντές τμημάτων!! Αυτό είναι υποβολιμαίο και

υποχθόνιο και αποκρύπτει κουτοπονηριά. Γιατί μπο-

ρεί σε κάθε Δήμο τα ποσοστά να είναι απολύτως δια-

φορετικά και αντίστροφα. 

Εχον ως αντικείμενο λοιπόν την “αξιολόγηση”,  ξεκίνησε

με αντιπαραθέσεις το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

(23/9) ιδιαίτερα μετά την άρνηση της Ρένας Δούρου να

συμμετάσχει στην “αξιολόγηση”, δηλώνοντας πως η Περι-

φέρεια αναλαμβάνει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας

των υπηρεσιών της και γι’ αυτό δίνει εντολή σε όλες τις αρ-

μόδιες υπηρεσίες της να μην αποστείλουν κανένα έγγραφο

που να αφορά επιμερισμό ποσοστώσεων ή να συμβάλλει

καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ένα σύστημα “αξιολόγησης” επι-

ζήμιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου και των

υπηρεσιών του, σε βάρος της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Μάλιστα το αιτιολόγησε λέγοντας: Η περιβόητη “αξιολό-

γηση" μόνο πραγματική αξιολόγηση δεν είναι. Γιατί αποτε-

λεί άρνηση της ίδιας της έννοιας της αξιολόγησης. Και

αυτό δεν το λέμε εμείς αλλά το έχουν διαπιστώσει έγκριτα

όργανα όπως, μεταξύ άλλων, η Επιστημονική Επιτροπή της

Βουλής, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-

διοίκησης, η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δη-

μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η αυθαίρετη

ποσόστωση του 15%, ένα σύστημα που ακόμη και παγκο-

σμίου εμβέλειας ιδιωτικές εταιρίες έχουν πια εγκαταλείψει,

είναι το «όχημα» για την αποδυνάμωση ενός ήδη υποστε-

λεχωμένου δημοσίου. 

Το διαπιστώνουμε άλλωστε καθημερινά. Στα άδεια γραφεία

με τους ελάχιστους υπαλλήλους και την ανύπαρκτη εξυ-

πηρέτηση. Δεν μιλάμε λοιπόν για «αξιολόγηση» αλλά για

απαξίωση και υποστελέχωση. Και αυτήν την απορρίπτουμε

κατηγορηματικά.

Σημείωσε ακόμη ότι: Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο εγγυητής
της τήρησης της νομιμότητας και των κυρώσεων που προ-
βλέπονται σχετικά. Όσοι αναζητούν προστάτες κατόχων
πλαστών πτυχίων, ας τους αναζητήσουν αλλού. Και συγ-
κεκριμένα στους κόλπους εκείνων που επί 40 χρόνια ξε-
χαρβάλωσαν το δημόσιο με τις μαζικές, ρουσφετολογικές
προσλήψεις, κάνοντας τα στραβά μάτια στην έλλειψη τυ-
πικών προσόντων, αδιαφορώντας για την ποιότητα των

υπηρεσιών ενός δημόσιου τομέα που τότε χρησίμευε ως
δεξαμενή ψηφοφόρων. Σήμερα το χρησιμοποιούν ως δεξα-
μενή απολύσεων. 
Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι, μακριά από τις τηλεοπτικές

κάμερες, έχω ήδη υπογράψει κι έχουν ήδη πάρει το δρόμο
των όποιων προβλεπόμενων κυρώσεων περιπτώσεις που
εκκρεμούσαν από τον Μάρτιο, για παράδειγμα. Και πώς θα
μπορούσε να γίνει αλλιώς;

Οσο για την κατηγορία ότι καλύπτει υπαλλήλους με πλα-

στά στοιχεία ξεκαθάρισε: 

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση της μαζικής ανεργίας και

των μαζικών λουκέτων, εσκεμμένα επιχειρεί να συσκοτί-

σει την πραγματικότητα. Επιδιώκοντας με ένα σμπάρο δύο

τριγώνια: μικροκομματικά οφέλη και απαξίωση του δημο-

σίου. Και το πράττει αυτό, διακυβεύοντας τη νομιμότητα

και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Το πρώτο έχει να κάνει με τον έλεγχο των πλαστών πτυ-

χίων στον δημόσιο τομέα και ότι δήθεν η νέα περιφερειακή

Αρχή καλύπτει σχετικές παρανομίες. 

Mηδενική ανοχή στους κατόχους

πλαστών πτυχίων

Καλώ από αυτό το βήμα να μου φέρουν ένα

συγκεκριμένο παράδειγμα δήλωσής μου με

την οποία να υποστηρίζω την κάλυψη ή το

κουκούλωμα περιπτώσεων πλαστών πτυ-

χίων.

Δεν θα βρουν. Γιατί δεν υπάρχει. Η θέση μου

ήταν και είναι κρυστάλλινη: μηδενική ανοχή στους κατό-

χους πλαστών πτυχίων. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα: Ο

έλεγχος των πλαστών πτυχίων διενεργείται υποχρεωτικά

βάσει νομοθετικής πρόβλεψης από τις Διευθύνσεις Διοικη-

τικού των δημοσίων υπηρεσιών και μάλιστα υποχρεούνται

να ενημερώνουν για τα αποτελέσματα των ελέγχων τους

το Σώμα Επιθεωρητών, το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες

που ακολουθούν οι Διευθύνσεις Διοικητικού. 

[...]

Αποτελεί πρόκληση να κάνουν λόγο για «αξιολόγηση» και

«νομιμότητα» με αποτελεσματικά ιδιωτικο-οικονομικά κρι-

τήρια στον δημόσιο τομέα, οι νεκροθάφτες του ιδιωτικού

τομέα και της νεανικής επιχειρηματικότητας!! 

Αποτελεί πρόκληση  οι άνθρωποι που προκάλεσαν την

κρίση και που βόλεψαν επί τέσσερα χρόνια ημετέρους

στους κρατικούς μηχανισμούς, να στρέφονται κατά των

εργαζομένων του εναπομείναντος δημοσίου τομέα. Να

στρέφονται κατά γυναικών όπως οι ηρωικές καθαρίστριες.

Και να τις ξυλοκοπούν. Όπως ξυλοκοπούν κάθε εργαζό-

μενο που τολμά να βγει να διεκδικήσει το αυτονόητο δι-

καίωμά του. Το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία. 

Το ζητούμενο σήμερα είναι η ενότητα της δράσης, η συν-

τονισμένη κινητοποίηση για να ακυρώσουμε, όλοι μαζί, τις

καταστροφικές αυτές πολιτικές. 

Να ξεσκεπάσουμε τις συκοφαντίες περί δήθεν κάλυψης πα-

ρανομιών από τη νέα Περιφερειακή Αρχή, τις οποίες ανα-

παράγουν αφειδώς τα «παπαγαλάκια» της διαπλοκής. 

Να ακυρώσουμε την προσπάθειά τους να σπείρουν τη δι-

χόνοια μεταξύ εκείνων που έχουν ακόμη δουλειά και

όσων, εξαιτίας των πολιτικών τους, βρίσκονται στο περι-

θώριο της αγοράς εργασίας και της ίδιας της ζωής. 

Ας τους αφήσουμε στη λάσπη τους και τα συστηματικά

τους ψεύδη. Ας δράσουμε με αλληλεγγύη. 

Ας απορρίψουμε τις λογικές του κοινωνικού αυτοματισμού.

Από την πλευρά της η νέα Περιφερειακή Αρχή αναλαμβά-

νει την ευθύνη της προστασίας της αξιοπρεπούς εργασίας

στην Αττική.

Αναλαμβάνει την ευθύνη της εύρυθμης, ως εκ του νόμου

οφείλει, λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

Γι’ αυτό και δίνει εντολή σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες

της Περιφέρειας Αττικής να μην αποστείλουν κανένα έγ-

γραφο που να αφορά επιμερισμό ποσοστώσεων ή να συμ-

βάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ένα σύστημα

«αξιολόγησης» επιζήμιο για την εύρυθμη λειτουργία του

Δημοσίου και των υπηρεσιών του, σε βάρος της εξυπηρέ-

τησης του πολίτη. 

Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι για οποιεσδήποτε παρανομίες,

σε ό,τι μας αφορά, θα ενταθούν.

Γιατί όπως σας είχαμε προειδοποιήσει προεκλογικά, εμείς

θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα.

O Γ. Σγουρός συμφώνησε

με τη Ρ. Δούρου

Την αντίθεσή του στην αξιολόγηση κατέθεσε και ο  επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην Περιφερει-

άρχης Γ. Σγουρός, υπενθυμίζοντας  δική του απόφαση, επί

θητείας του. «Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής

της αξιολόγησης μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου της

Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του νόμου», τόνισε

και συμπλήρωσε ότι ο νόμος Μητσοτάκη για την αξιολό-

γηση έχει σοβαρά νομικά κενά και ζητήματα συνταγματι-

κότητας.  

Περί ...λαμογιών μίλησε 

ο   Γ. Κουμουτσάκος 

«Εδώ δεν είμαστε συνέλευση, ούτε συνδικαλιστικό όρ-
γανο, ούτε μη κυβερνητική οργάνωση. Είμαστε αιρετή Πε-
ριφέρεια που οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους του
κράτους. Είναι ευκαιρία με την αξιολόγηση να ξεχωρίσει
την ήρα των λαμογιών από το στάρι των αποδοτικών δη-
μοσίων υπαλλήλων», είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Κουμου-

τσάκος.

Τέλος την πρόταση υπερψήφισε η παράταξη της Ρ. Δού-

ρου, η παράταξη του  Γιάννη Σγουρού, η Λαϊκή Συσπεί-

ρωση, η παράταξη των ΑΝ.ΕΛ., η περιφερειακή σύμβουλος

του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η «Ανάσα για την Οικολογία», η «Ελληνική

Αυγή».

Πόλεμος λάσπης κατά της Περιφερειάρχου Αττικής 
Ρένα Δούρου: “Μηδενική ανοχή στους κατόχους πλαστών πτυχίων”
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“Ασφαλής πλοήγηση 

στο διαδίκτυο
- Επικίνδυνες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου”

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου σε συνεργασία με

το Δήμο Κρωπίας οργανώνουν εκδήλωση - ομιλία

με θέμα: “Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο - Επι-
κίνδυνες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου”, με ομι-

λητή τον διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος, Μανώλη Σφακιανάκη.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

στις 7.30μ.μ. στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Φυσητήρες: 
Ένας νομαδικός πολιτισμός

γιγάντων στις ακτές μας

Το ΣΑΒΒΑΤΟ    27    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 8μ.μ., στον αυτο-

διαχειριζόμενο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας, θα δοθεί

διάλεξη με θέμα: Φυσητήρες: Ένας νομαδικός πολιτι-
σμός γιγάντων δίπλα στις ακτές μας
Ομιλητής θα είναι ο Αλέξανδρος Φραντζής

επιστημονικός υπεύθυνος του Ινστιτούτου Κητολογικών

Ερευνών «Πέλαγος»

Υπάρχουν γίγαντες στην Ελλάδα;   Ζει ο Moby Dick στις

ελληνικές θάλασσες; Κι όμως ναι, και μάλιστα δίπλα στις

ακτές μας.

Πρόκειται για τον φυσητήρα, που δικαιολογημένα έχει

ονομαστεί «ζώο των υπερθετικών».  

Οι φυσητήρες, οι ειρηνικοί γίγαντες των ωκεανών ζουν

δίπλα μας μια συναρπαστική ζωή, που αξίζει όχι μόνο να

τη γνωρίσουμε, αλλά και να την προστατεύσουμε. Στην

παρουσίασή του ο Αλέξανδρος Φραντζής θα ανοίξει ένα

παράθυρο  στον θαυμαστό κόσμο τους και θα μας  εισάγει

στα μυστικά των κοινωνιών τους.

Η   παρουσίαση θα γίνει στο προαύλιο δίπλα  στο κτίριο

που βρίσκεται στην παραλία

http://www.voulacamp.blogspot.gr/

www.pelagosinstitute.gr/  

Εκδρομή στην Εύβοια
με το σύλλογο Αγ. Γεωργίου

Μονοήμερη εκδρομή με προορισμό την Χαλκίδα -

Στενή Ευβοίας - Αγ. Κυριακή - Ν. Αρτάκη διοργα-

νώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος του οικισμού Αγ.

Γεωργίου (στην Αγ. Μαρίνα) γιά την Κυριακή 12

Οκτωβρίου 2014 και καλεί τα μέλη του συλλόγου

να συμμετέχουν. 

Το εισιτήριο είναι στα 14 ευρώ το άτομο και οι δη-

λώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 6937617105. 

Η επιβίβαση στο πούλμαν θα γίνει στα γραφεία του

συλλόγου, στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου

και Ολυμπιάδος στις 7.30 π.μ.

Μία ωραία απόδραση και ξενάγηση

στον αρχαιολογικό χώρο του Ρα-

μνούντα, οργανώνει η “Εναλλακτική

Δράση” για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Ιερά Νέμεσης και Θέμιδας, ταφικός

περίβολοι, φρούριο, επαύλεις,  αρχαίο

λιμάνι, θέατρο, πύργοι, ιερό Αμφιά-

ραου,  αίθουσα μνημείων. 

Είναι μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση  και

περιήγηση σε ένα αρχαιολογικό χώρο

με πολλά μνημεία, στην περιοχή του

Μαραθώνα, στον αρχαίο  δήμο του

Ραμνούντα, της Αιαντίδος φυλής, που

βρίσκεται στο βορειανατολικό άκρο

της Αττικής, πάνω στον Ευβοϊκό

κόλπο και είναι ο καλλίτερα διατηρη-

μένος από τους αρχαίους δήμους  της

Αττικής 

Θα ξεκινήσουν την ξενάγηση από τον

ταφικό περίβολο με το ναϊσκο  του

Διογείτονος και ταφικά μνημεία και θα

συνεχίσουν  με τους ναούς  της  Θέμι-

δας και της Νέμεσης. Στη συνέχεια θα

περπατήσουν προς το Αρχαίο Φρούριο

μέσω του αρχαίου δρόμου, της βο-

ρείας οδού, που πλαισιωνόταν από

πολλά μνημεία και είχε θέα προς τη

θάλασσα και την Εύβοια. 

Το φρούριο είναι κτισμένο επάνω σε

λόφο μπροστά στη θάλασσα και  είχε

πολλούς πύργους, αφού έπρεπε να

ελέγχει την ελεύθερη ναυσιπλοοία

στον Ευβοϊκό κόλπο. Θα επισκεφθούν

επίσης το ιερό του Αμφιάραου βορει-

οδυτικά της πύλης του φρουρίου. 

Κάτω από το φρούριο υπήρχαν δυο

αρχαία λιμάνια με τις εγκαταστάσεις

τους, το δυτικό και το ανατολικό  στο

οποία θα ξεναγηθούν. Στο ένα από τα

δύο  θα έχουν και πικ-νικ με συλλογικό

φαγητό  που ο καθένας θα έχει φέρει

μαζί του.   

Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την αί-

θουσα των αγαλμάτων, όπου φυλάσ-

σονται πολλά καλλιτεχνικά έργα. Η

αίθουσα    είναι κλειστή για το κοινό

αλλά θα ανοίξει για τις ανάγκες της

ξενάγησης μετά από αίτημα της

«Εναλλακτικής Δράσης».

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει

με πούλμαν.

Αναχώρηση 9πμ με πούλμαν  από την

Πλατεία της Βούλας μπροστά στην

εκκλησία του Αγ. Ιωάννη. Θα ακολου-

θήσει την παραλιακή λεωφόρο  και τη

λεωφόρο Συγγρού και 

9.30πμ Θα γίνει επιβίβαση στην Ομό-

νοια

Το κόστος της μετάβασης και επι-

στροφής είναι 12 ευρώ για ενήλικες

και 6 ευρώ για παιδιά κάτω των 18

ετών και για φοιτητές 

Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο

είναι 2 ευρώ για ενήλικες και δωρεάν

για παιδιά κάτω των 18 ετών, όπως και

για φοιτητές με επίδειξη ταυτότητας 

Η ξενάγηση,  είναι δωρεάν 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Μιμίκα Θεοδωρίδου  6982209948 ή

στο email ena.drasi@gmail.com  

(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Όσοι συμμετέχουν στην ξενάγηση θα

πρέπει να φορούν παπούτσια αθλητικά

και να γνωρίζουν ότι μέσα στον αρ-

χαιολογικό χώρο, όπως και στο λόφο

του κάστρου θα υπάρχει περπάτημα

συνολικά μιάμιση ώρα.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΡΑΜΝΟΥΝΤΑ
Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Η Ομάδα Παραστατικών Τεχνών προ-

ΤΑΣΗ, τέσσερα χρόνια μετά την Dom-

inatrix, την πρώτη παράσταση σε

γκαρσονιέρα, παρουσιάζει τη νέα της

δουλειά στην Αθήνα  με τίτλο ΕΓΚΑ-
ΤΑλελειμμένοι - Σχεδίασμα Ι, από την

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στα «έγ-

κατα» του Αιγόκερου.

Μια πολύκροτη δίκη της δεκαετίας

του ’90 -πρωτοφανή στα εγχώρια χρο-

νικά- αποτελεί την πηγή έμπνευσης

του νέου θεατρικού έργου του Δημή-

τρη Φοινίτση, που εκτυλίσσεται κι

αυτή τη φορά σε μη θεατρικό χώρο,

στην αποθήκη ενός ιστορικού εκδοτι-

κού οίκου στην καρδιά της πόλης

((Τσαμαδού 8, Πλατεία Εξαρχείων). 

Ένα σπονδυλωτό έργο για δύο ηθο-

ποιούς με έξι καταθέσεις μαρτύρων

και μια ζωντανή σύνδεση από το Μέ-

γαρο των Δικαστηρίων. 

Ένας Λύκος κι ένα Ελάφι εγκλωβισμέ-

νοι σε ελάχιστα τετραγωνικά δράσης,

ανήμποροι να εντοπίσουν το σημείο

φυγής.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ιουλία Σιάμου,

Χρυσοβαλάντης Κωστόπουλος

Δύο πρόσωπα διασταυρώνονται τυ-
χαία και άκρως επεισοδιακά. Η σχέση
που αναπτύσσεται ανάμεσά τους,
είναι μια σχέση ανάγκης και αλληλε-
ξάρτησης με διαφορετικά –αντικρουό-
μενα- κίνητρα. Εκείνος γρήγορα θα
της αποκαλύψει πως την επιθυμεί.
Εκείνη θα του ζητήσει επίμονα να της
αφαιρέσει τη ζωή.
Άνθρωποι απομονωμένοι σε μια πόλη
που σφύζει από ζωή. Αποξένωση, μη
επικοινωνία, προβλήματα γάμου, αδυ-
ναμία κατανόησης του άλλου μα και
συνεννόησης, παραίτηση από τη ζωή,
επιθυμία για θάνατο... 
Για λίγες παραστάσεις από 28 Σε-

πτεμβρίου στα έγκατα του «Αιγόκε-

ρου»  (Τσαμαδού 8, Πλατεία

Εξαρχείων), Κυριακή στις 19:00 & Δευ-

τέρα – Τρίτη στις 21:30

Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Με προαιρετική συνεισφορά αντί εισι-

τηρίου.

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση:

693 4335659 (Ώρες επικοινωνίας:

17.00- 21.00) 

www.protasi.org 

ΕΓΚΑΤΑλελειμμένοι

Από το αστυνομικό δελτίο στη θεατρική σκηνή
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Η αυλαία του «Πολιτιστικού

Σεπτέμβρη Δήμου Παλλή-

νης» θα διαρκέσει μέχρι τις

11 Οκτωβρίου. Οι εκδηλώ-

σεις όλες είναι ελεύθερες

για το κοινό.

Συναυλία Εθνικής 

Συμφωνικής 

Ορχήστρας 
― ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9, 20.00,

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕ-

ΡΑΚΑ) (Κλειτάρχου & Αρι-

στείδου).

Συνάντηση 

Χορωδιών
― ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩ-

ΒΡΙΟΥ, 20.00 

Συμμετέχουν: ΧΟΡΩΔΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Η ΧΟ-

ΡΩΔΙΑ ΕΡΓΑΝΗΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1995, ΧΟΡΩΔΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕ-

ΡΑΚΑ), (Κλειτάρχου και

Αριστείδου).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ

ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ

― ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/10, 20.00:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Η ΧΡΥΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ (τραγούδι), Ο

ΤΖΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

(τραγούδι) ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡ-

ΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΠΙΑΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:ΑΛΕΞΗΣ

ΚΩΣΤΑΛΑΣ

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕ-

ΡΑΚΑ), (Κλειτάρχου και

Αριστείδου).

“Κλακέτα και Πάμε” 
(ένα πιάνο, τρεις φωνές)

Ο Πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου  Βάρης

και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προσκα-

λούν στη μουσική παράσταση “Κλακέτα και Πάμε”
(ένα πιάνο, τρεις φωνές) με

τους Μάρω Θεοδωράκη,

Αλίνα Κοτσοβούλου και

Τάσο Αλαντζά, το Σάββατο

27 Σεπτεμβρίου 2014 στις 8

μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο

Βάρης (Δημοτικό Σχολείο,

οδού Άττιδος) με την αρωγή

του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Χρήστος Ριφιώτης και Γ.

Γραμματέας η Άρτεμις Σουιτσμέ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κατηχητικές  Συνάξεις

στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας

Εγγραφές: Από 1/9 έως 12/10 2014. 

Αγιασμός: Κυριακή 5/10/2014 και ώρα 10:00 π.μ.,

κατά την Απόλυση της Θ. Λειτουργίας.

Οι Συναντήσεις ξεκινούν από 12/10/2014, μία φορά

την εβδομάδα, κάθε Σάββατο  10:30 π.μ. με 12:00

το πρωί.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μαρκοπούλου και η

Κοινωφελής Δημοτική του Επιχείρηση, διοργανώνουν και

τη «Γιορτή Σταφυλιού», την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου και

ώρα 7 το απόγευμα, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κυ-

ριακάτικης Πεζοδρόμησης της Κεντρικής Πλατείας, κλείνει

τον μεγάλο κύκλο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το

Καλοκαίρι 2014, με τον καλύτερο, παραδοσιακό τρόπο! Θα

συμπεριλαμβάνει έκθεση προϊόντων σταφυλιού (κρασιά,

μουσταλευριά, μουστοκούλουρα, γλυκό σταφύλι, κλπ.) και

άλλων προϊόντων, από τοπικούς παραγωγούς του Δήμου.

Ο Δήμος, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και

τα μέλη ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη, θα συμμε-

τάσχει με δικό του περίπτερο, όπου θα προσφέρονται πα-

ραδοσιακά εδέσματα και χειροποίητα προϊόντα σταφυλιού.

Ο Χάρης Παπασιδέρης και η  ορχήστρα του, θα δώσει μου-

σικό χρώμα στο γιορτινό κλίμα της ημέρας. 

Στα πλαίσια της εορτής, οι επισκέπτες, θα μπορούν να απο-

λαύσουν πλούσιο μουσικο-καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ορ-

χήστρα, καθώς επίσης και να θαυμάσουν το χορευτικό

συγκρότημα του Χορευτικού - Λαογραφικoύ Ομίλου Μαρ-

κοπούλου και Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς» και του Λαογρα-

φικού – Πολιτιστικού Ομίλου Μαρκοπούλου και Πόρτο

Ράφτη «Δήλιος Απόλλων», που θα φορέσουν τις παραδο-

σιακές τους στολές και θα σας ταξιδεύσουν με τις χορευ-

τικές του φιγούρες!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου υποστηρίζει με όλες του τις δυνά-

μεις την επιτυχία του θεσμού αυτού, ιδιαίτερα στην εποχή

μας, όπου ο πλούτος της παράδοσης, επαναπροσδιορίζε-

ται ως μια πολύ στέρεα και αξιόπιστη διέξοδος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη! Ο Δήμος απευθεύνει μόνιμο κά-

λεσμα για συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας, για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του. 

Γιορτή σταφυλιού στο Μαρκόπουλο

Η “Χρυσαλίδα” σε συνεργα-

σία με το Μουσείο Ελληνι-

κής Λαογραφίας

διοργανώνει βιωματικές

δραστηριότητες για όλη την

οικογένεια, με θέμα «Τρύ-

γος – Πάτημα Σταφυλιών!»

Ο μεγάλος και φιλόξενος

Αμπελώνας του Πάρκου

ζωντανεύει με τα γέλια και

τα τραγούδια των παιδιών

και… ο Τρύγος ξεκινά!!!

 Δράσεις στο Μουσείο 

Τα Παραδοσιακά, Πέτρινα

Πατητήρια του Πάρκου πε-

ριμένουν… Με πειράγματα

και αστεία, αδειάζουμε από

τα καλαθάκια μας τη σο-

δειά… και αρχίζουμε το Πά-

τημα των Σταφυλιών!!!

“Πολιτιστικό Πάρκο”, 16o

χλμ. προέκτασης Αττικής

Οδού προς Λαύριο 

Τηλεφωνικό κέντρο: (0030)

22990 - 47999 / 67999 /

67770  fax: 2299 - 47031

«Μάνος Χατζιδάκις  
20 χρόνια χωρίς…»

Tην Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα

της Συνιδιοκτησίας Παιανίας (Σπ. Αγγελή 14 Παι-

ανία), θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα-συναυλία

με τίτλο: «Μάνος Χατζιδάκις  20 χρόνια χωρίς…»                

Αποσπάσματα από τον Μεγάλο Ερωτικό, τον Μα-

τωμένο Γάμο και τα Εμπορικά θα ερμηνεύσει η με-

σόφωνος Μιράντα Γεωργάκη, ενώ στο πιάνο θα

την συνοδεύει  η Πόπη Μαλαπάνη.

Θα παρουσιαστεί η ζωή και το έργο του μέσα από

κείμενα και φωτογραφίες. Τιμή εισιτηρίου 5 €

Τα  έσοδα θα διατεθούν για το Κοινωνικό Φαρμα-

κείο του Δήμου Παιανίας-Γλυκών Νερών.

Κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλ. 2106020026

/6974380541

Την εκδήλωση οργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού σε συνεργασία με τον Επι-

μορφωτικό Σύλλογο Παιανίας.

«Τρύγος – Πάτημα Σταφυλιών» στο Πολιτιστικό Πάρκο “Χρυσαλίδα”

Εκδηλώσεις στην ΠΑΛΛΗΝΗ

«H φράση που δεν τέλειωσε»

ΠΡΟΒΟΛΗ  ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 8.30 μμ

Μάιο και Ιούνιο του 2011, η Αθήνα έγινε το κέντρο

του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.  Στην Πλατεία Συν-

τάγματος  συγκεντρώθηκαν άνθρωποι πολύ διαφο-

ρετικοί μεταξύ τους, για να διεκδικήσουν την

αξιοπρέπεια που τους στερούσαν οι κυβερνητικοί

«ζητιάνοι» των  δόσεων του Δ.Ν.Τ. 

Ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει έναν λαό, ο οποίος

ειρηνικά και ώριμα, ορίζει ξανά - εκεί στην Πλατεία

Συντάγματος το νόημα του ενεργού πολίτη.

Η   προβολή - παρουσίαση θα γίνει στο προαύλιο

δίπλα  στο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία.
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“40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

40 ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”
Φωτογραφική Έκθεση-Αφιέρωμα

στην Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά

Η υποβρύχια αρχαιολογία στην Ελλάδα μέσα  από το
έργο του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευ-
νών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) 

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 5  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

και το Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών

(Ι.ΕΝ.Α.Ε.), προσκαλούν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου  και

ώρα 20:00, στα εγκαίνια της  φωτογραφικής έκθεσης,  με

τίτλο, “40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 40 ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”
στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών (Γυάλινο), στην παραλία της

Βάρκιζας, με ελεύθερη είσοδο, για το κοινό.

Η έκθεση είναι αφηγηματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει

ενότητες μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η μεγάλη συμ-

βολή του Ινστιτούτου στην ανάπτυξη της υποβρύχιας αρ-

χαιολογίας στην Ελλάδα. Τις ενότητες συνθέτουν πλούσιο

εποπτικό υλικό, μακέτες και αντίγραφα κεραμεικών από

φορτία αρχαίων ναυαγίων, τα οποία έχουν ερευνηθεί από το

Ι.ΕΝ.Α.Ε. κατά τη διάρκεια των 40 ετών της πολύπλευρης

ερευνητικής δράσης του.

Ιδιαίτερη θέση μέσα στην έκθεση κατέχουν οι μεγάλες υπο-

βρύχιες ανασκαφές του Ι.ΕΝ.Α.Ε. στις περιοχές του Παγα-

σητικού, του Ν. Ευβοϊκού και του Αργοσαρωνικού (Δοκός,

Ίρια, Ύδρα, Πόρος-Μόδι, Στύρα, Μακρόνησος), όπου έχουν

εντοπιστεί και ερευνώνται ναυάγια εμπορικών πλοίων της

Μυκηναϊκής, Κλασικής, Ρωμαϊκής και Βυζαντινής εποχής,

που αποτελούν νέες σημαντικότατες μαρτυρίες για την με-

λέτη της ναυσιπλοΐας και του θαλάσσιου εμπορίου κατά την

αρχαιότητα. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης,  ο αρχαιολόγος και Γενικός Γραμ-

ματέας του Ι.ΕΝ.Α.Ε. Χρήστος Αγουρίδης, θα  μιλήσει με

θέμα: «Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (1973-

2014). Διαδρομή 40 χρόνων». 

Το βράδυ των εγκαινίων  θα προβληθεί η βραβευμένη αρ-

χαιολογική ταινία (διάρκειας 30΄) των Ν. Βεργίτση και Σ.

Στασινού «ΔΟΚΟΣ, Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο»,

ενώ σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται

ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του ΙΕΝΑΕ. 

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Καθημερινά:18:00- 21:00

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  της Ρι.Κι.Π ΒΒΒ 

Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ  θα πραγματο-

ποιήσει ανοιχτή συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

και ώρα 10:30 πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας

Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης,

ΒΟΥΛΑ).

Η συνέλευση είναι η πρώτη της νέας αυτοδιοικητικής πε-

ριόδου με τη  ΡιΚιΠ ΒΒΒ να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο και στα Κοινοτικά Συμβούλια της Βάρης και της

Βούλας.

Τα προτεινόμενα θέματα είναι:

1. Προγραμματισμός δουλειάς της ΡΙΚΙΠ εν’ όψει των με-

γάλων θεμάτων που θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλ-

λον στο Δήμο 

2. Δημιουργία Ομάδων Δουλειάς της ΡΙΚΙΠ

3. Ανάδειξη και ψήφιση μελών για  το νέο Συντονιστικό.

ΡιΚιΠ ΒΒΒ

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυ-

νομία, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

το βράδυ,  περίπολός της εντόπισε

10 δεξαμενές με υγρά απόβλητα

(πιθανόν όξινη πίσσα) σε παρά-

δρομο χωματόδρομο της Αττικής

Οδού (κοντά στον προαστιακό

σταθμό Κορωπίου προς Αεροδρό-

μιο). 

Οι πλαστικές δεξαμενές ήταν πα-

ραμορφωμένες προφανώς από τη

βίαιη εναπόθεσή τους από το οχή-

ματα μεταφοράς τους, είχαν φύγει

τα πώματα ασφαλείας και έφεραν

μικρά ρήγματα με αποτέλεσμα την

ροή υγρών στο οδόστρωμα και σε

παρακείμενο αγροτεμάχιο με αμ-

πελοκαλλιέργεια. 

Η Αστυνομία ειδοποίησε άμεσα

την Περιφέρεια Αττικής και την

αρμόδια Διεύθυνση Ποιότητας

Ζωής-Περιβάλλοντος, τμήμα

ελέγχου μετρήσεων και υδροοι-

κονομίας περιβάλλοντος. 

Κλιμάκιο της υπηρεσίας επιθεώ-

ρησης περιβάλλοντος του

ΥΠΕΚΑ, συνέλλεξε δείγμα προ-

κειμένου να διαπιστώσει το ακρι-

βές περιεχόμενο των υγρών

αποβλήτων που διέρρευσαν. 

Διεξάγονται έρευνες για τον εν-

τοπισμό των δραστών και τους

ιδιοκτήτες των δεξαμενών με τα

επικίνδυνα απόβλητα. Ο Δήμαρ-

χος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιού-

σης είναι σε συνεχή επικοινωνία

και συνεργασία με την Ελληνική

Αστυνομία για τον εντοπισμό των

δραστών. 

Ο δήμαρχος συνομίλησε άμεσα

και με τον Γενικό Επιθεωρητή Πε-

ριβάλλοντος Δρ. Παναγιώτη

Μέρκο για το δείγμα που συνέλ-

λεξε η υπηρεσία του,   για την επι-

κινδυνότητα των υγρών αυτών

αποβλήτων για την δημόσια υγεία

και την αγροτική καλλιέργεια

καθώς και για τον  τρόπο άμεσης

απομάκρυνσης και ασφάλισης του

περιεχομένου προκειμένου να μην

έχουν περαιτέρω διαρροή υγρών. 

Ζήτησε άμεσα μέτρα για την απο-

φυγή περαιτέρω περιβαλλοντικής

ζημιάς. Ο Δήμος Κρωπίας προβαί-

νει επίσης στις επιβαλλόμενες νο-

μικές ενέργειες εναντίον των

δραστών.  Η περιοχή βρίσκεται σε

συνεχή επιτήρηση.

Προσεισμικός έλεγχος 
στα δημόσια κτίρια του Δήμου 3Β

Ξεκίνησε από τις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης προσεισμικός έλεγχος στα Δημόσια Κτί-

ρια του Δήμου. 

Οι εργασίες των ελέγχων θα πραγματοποιηθούν από την

Τεχνική Υπηρεσία και θα ακολουθηθούν τα πρότυπα του

Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) και του

πρώην Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) σε όλα τα

δημόσια κτίρια, με απόλυτη προτεραιότητα στις σχολικές

μονάδες της πόλης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αποτελε-

σμάτων και θα ληφθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέρ-

γειες, οι οποίες θα θωρακίσουν αντισεισμικά τα κτίρια του

Δήμου.

Οι εργασίες της πρώτης φάσης αναμένεται να ολοκλη-

ρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Επικίνδυνα υγρά απόβλητα κοντά

στον Προαστιακό στο Κορωπί

10 δεξαμενές με άγνωστα υγρά στο δρόμο!
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“Προτεραιότητα στο περιβάλλον”

Ο Δημοσθένης Δόγκας 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ο επικεφαλής της παράταξης “Δημοτική Βούληση”, Δημο-

σθένης Δόγκας και δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας

εξελέγη τακτικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

Δήμου 3Β.

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου της παράταξης,

“από τη θέση αυτή, η Δημοτική Βούληση θα ξεκινήσει τον

αγώνα της ανανέωσης του Δήμου και καλεί όλους τους δη-

μότες με ενημερώσεις και κινητοποιήσεις να συμβάλλουν

στην επίτευξη αυτού του στόχου”.

Η θέση που κατέλαβε με την ψήφο των μελών του Δημοτι-

κού Συμβουλίου ο Δημ. Δόγκας είναι στο πιο νευραλγικό

πόστο του Δήμου, καθώς από την Επιτροπή αυτή θα περά-

σει κάθε μελλοντική τροποποίηση των χρήσεων γης, ένα

από τα ζητήματα που είχε ως “σημαία” του προεκλογικά. 

Η συμμετοχή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πέρα από

ενημερωτικό χαρακτήρα για όσα έρχονται, δίνει ουσιαστικό

βήμα και ρόλο στη Δημοτική Βούληση και προσωπικά στον

Δημοσθένη Δόγκα, για να τροποποιήσει και να βάλει τη

σφραγίδα της παράταξης  στα θέματα πρασίνου, περιβάλ-

λοντος και ποιότητας ζωής, πριν αυτά έρθουν έτοιμα προς

ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όπως δήλωσε ο Δημοσθένης Δόγκας,  “η Δημοτική Βού-

ληση ήταν η μόνη παράταξη με τόσο αναλυτικό και περιε-

κτικό πρόγραμμα στα ζητήματα περιβάλλοντος, με πρώτο

και κύριο αίτημα τη διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού

πλαισίου στη δόμηση των πόλεών μας”. 

Όπως υπενθύμισε ο Δημοσθένης Δόγκας, “σταθερή επι-

δίωξη της παράταξής μας είναι η απελευθέρωση των ακτών

σε όλο το παραλιακό μέτωπο και η απόδοσή τους στη δια-

χείριση του Δήμου προς όφελος των δημοτών μας, αλλά

και των άλλων κατοίκων της Αττικής και όχι μόνο”. Ακόμη,

βασικό σημείο του περιβαλλοντικού προγράμματος ήταν “η

εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για το περιβάλλον όσο και

για το Δήμο μέσα από τη χρήση του δημοτικού φωτισμού

χαμηλής κατανάλωσης”. . 

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης τόνισε επίσης ότι

προεκλογική του δέσμευση από την οποία δεν παραιτείται

είναι η δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Δημοτικού Φυτω-

ρίου, “που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχους

ευρωπαϊκούς κήπους, με υψηλή αισθητική και λειτουργικό-

τητα και με άνετη πρόσβαση ώστε να προσελκύει να τον

επισκεφθούν οι δημότες, οι επισκέπτες και οι τουρίστες

μας. Το Φυτώριο του Δήμου, θα καλύπτει τις ανάγκες των

υπηρεσιών σε φυτά και σε δέντρα, θα διαθέτει τράπεζα αν-

ταλλαγής σπόρων και θα διαχειρίζεται το τμήμα του κομ-

πόστ/λιπάσματος που θα προκύπτει από τα κλαδέματα των

δέντρων του Δήμου. 

Η παρουσία μας στα δημοτικά πράγματα θα είναι εποικο-

δομητική, κομίζοντας αέρα ανανέωσης”, πρόσθεσε, ο Δη-

μοσθένης Δόγκας. 

H πρώτη δημοτική συνεδρίαση του

Δήμου 3Β, (22/9) είχε πολλά ενδιαφέ-

ροντα στοιχεία, ιδιαίτερα από τα

έδρανα της μειοψηφίας, όπου διαφαί-

νεται ότι θα υπάρχει ένας γόνιμος κρι-

τικός λόγος.

Οι ερωτήσεις τους ήταν σύντομες και

μεστές. Οι παρατηρήσεις τους επίσης.

Εκαναν κάποιες χρήσιμες επισημάν-

σεις.

― Να θέτουν θέματα οι πολίτες και οι

Σύλλογοι (Θ. Ματόπουλος)

― Εχει πολύ μεγάλη σημασία ο σεβα-

σμός του χρόνου (Δημοσθ. Δόγκας)

― Οι Παιδικές χαρές που αφήνονται

στην ευθύνη των γονιών... (Κώστας

Πασακυριάκος)

― Να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση

του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε

εδώ για να υπηρετούμε τους πολίτες

(Δημήτρης Κιούκης).

Ιδιαίτερα “διαβασμένος” ήταν ο Θάνος

Ματόπουλος, αφού σε κάθε θέμα έβρι-

σκε και ένα λάθος ή παρατήρηση.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η

αναμόρφωση προϋπολογισμού προ-

κειμένου: 

1) να ψηφίσουν κονδύλι για λογιστική

υποστήριξη υπηρεσιών του Δήμου

από ιδιωτικές εταιρείες.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος το αι-

τιολόγησε  ότι «είναι πολύ μεγάλο
πρόβλημα να αντιμετωπίσει ο Δήμος
τις ίδιες λογιστικές ανάγκες του, λόγω

της ενδοκινητικότητας του προσωπι-
κού. Υπάρχει κενό προσωπικού».
Ο Σπ. Πανάς διαφώνησε τονίζοντας

ότι: «Είναι παράνομη η λογιστική υπο-
στήριξη από ιδιώτες και γίνεται η αρχή
να δίνονται εξωδημοτικά».

2) Να εγκριθεί κονδύλιο για την πρόσ-

ληψη Γενικού Γραμματέα.

Ο Σπ. Πανάς τόνισε ότι ο Γεν. Γραμμα-

τέας είναι απαραίτητος στο Δήμο για

να μπορεί να συντονίζει, αλλά όσες

φορές το έφερε στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, ουδέποτε το ψήφισαν.

Ολο τον προηγούμενο χρόνο αφιέρω-

σαν ώρες δημοτικών συνεδριάσεων

για το 6ο Νηπιαγωγείο και τελικά βρί-

σκονται στο ίδιο σημείο. Τα παιδιά στο

δρόμο...

Η λύση που έχει προκριθεί, όπως είπε

ο δήμαρχος, είναι η μεταβατική στέ-

γασή του στον προαύλιο χώρο (προ-

κάτ αίθουσα) του 1ου Δημοτικού, κάτι

που πέρυσι δεν ήθελαν να ακούσουν!

Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας ορί-

στηκε ο δημοτικός σύμβουλος Ν.

Βάσης (πρόεδρος) και αντιπρόεδρος ο

δήμαρχος.

Τις προσλήψεις προσωπικού που

είχαν απορρίψει τον περασμένο Δε-

κέμβριο και ξεσήκωσαν την οργή γο-

νιών που τα παιδιά τους είχαν

καταθέσει αιτήσεις και έχασαν άλλα

προγράμματα, ήταν το 5ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης. Ετσι τώρα πήραν

απόφαση να συμμετάσχουν στο πρό-

γραμμα και ζητούν 110 εργαζόμενους.

Επί 3 χρόνια ασφάλιζαν 13 αυτοκίνητα

του Δήμου που ήταν σε αχρηστία!

Κάθε χρόνο τα ασφάλιζαν ενώ δεν

ήταν ικανά να κινηθούν, όπως ενημέ-

ρωσε ο δήμαρχος.

Και προκύπτει βέβαια το ερώτημα από

εμάς; Ποιος είναι αρμόδιος γι’ αυτό; Γιατί

έχουν ξοδευτεί κάποιες χιλιάδες ευρώ

για αέρα! Η υπηρεσία δεν γνώριζε; προ-

ϊστάμενοι δεν υπήρχαν; αρμόδιος αντι-

δήμαρχος και εν τέλει και ο δήμαρχος;

Την απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου να στείλουν στον εισαγγελέα την

άδεια του πρώην “Καστέλο”, επανέφε-

ραν στο Δ.Σ. γιατί είχαν σημειωθεί

λάθος (αναγραμματισμός) οι αριθμοί

των δύο αδειών. 

Ο Θ. Ματόπουλος ανέφερε ότι το είχε

πει στην δημοτική σύμβουλο Ηλέκτρα

Τσιριγώτη ότι είναι λάθος οι αριθμοί

και να το προσέξει. 

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε στους

δημότες οι τόσες πολλές διαγραφές

χρεών στο πρώτο κιόλας συμβούλιο

(38 θέματα) με διάφορες αιτιολογίες.

Με μικροποσά αλλά και πολλών χιλιά-

δων ευρώ. 

Αννα Μπουζιάνη

Αναμορφώσεις - Ανατάξεις - Διαγραφές

στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

“Να μη μείνουμε απέξω από οποιαδήποτε 
αναπτυξιακή κίνηση”

Για τη συνάντηση των δημάρχων με την εταιρεία “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο

Α.Ε.”, που γράφουμε και σε άλλες σελίδες, ενημέρωσε το σώμα στο δημοτικό

συμβούλιο της 22/9 ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σημειώνοντας με-

ταξύ άλλων:

Πριν 15 ημέρες ξεκίνησε μία τοπική

αμφικτυονία με τη συμμετοχή 7 δη-

μάρχων. Στη συνάντηση με τον πρό-

εδρο κ. Ματιάτη «αυτό που ετέθη είναι
ότι υπάρχουν κομβικά ζητήματα. Πίσω
απ’ αυτά δεν θα υπάρξουν υποχωρή-
σεις.
Το Μάιο ξεκινάει master plan. Οι χρή-
σεις που θα επιτρέπονται θα είναι από-
φαση των πολιτών και του Δήμου.
Οποιαδήποτε εκμετάλλευση μπορεί να

προκαλέσει τοπικές επιβαρύνσεις. Θα πρέπει να γίνουν υποδομές για οποι-
αδήποτε επενδυτικά πλάνα. Είδαμε του Μοσχάτου και είναι πάρα πολύ καλό.

...Οποιοδήποτε οικονομικό όφελος προκύψει το οποίο θα αποδίδει οικονομικό
όφελος στην περιοχή, δεν θα πρέπει να βρει τους Δήμους απέξω και μακριά.
Θα κληθούμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Θα τις συζητήσουμε
εδώ. Να μη μείνουμε έξω από οποιαδήποτε αναπτυξιακή κίνηση»
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Βρισκόμαστε μέσα στο Μουσείο. 

Σε προθήκες θαυμάζομε τα ευρήματα των

ανασκαφών,  κυρίως χάλκινα και λιγότερα  τα

σιδερένια.   Σπαθιά και κράνη, θώρακες και

ασπίδες,  όλα σε τάξη και  λεπτομέρεια,  που

υποδηλώνεται με  τρίγλωσσες πινακίδες. Όλα

φέρνουν  τη μνήμη σε μια μακρινή πατρογο-

νική εποχή. 

Σε άλλες φωτεινές αίθουσες, αγάλματα αρ-

χαϊκά ελληνικά και ρωμαϊκά, ακρωτηρια-

σμένα από τον χρόνο ή το θρησκευτικό μίσος,

δέχονται στην αποκατάσταση,  την επέμβαση

από την  παλαιότερη και νεότερη τεχνολογία. 

Μένω έκθαμβος μπροστά στα αετώματα του

ναού του Ολυμπίου Διός, που φυλάσσονται

στη μεγάλη κεντρική αίθουσα. Η αίθουσα

αυτή είναι σε διαστάσεις ανάλογες του

χώρου του ναού του αρχαίου, προκειμένου να

μπορέσει να στεγάσει, σε   αριθμό και  μέγε-

θος,  το πλήθος των  αγαλμάτων των  αετω-

μάτων 

Στεκόμαστε λοιπόν  μπροστά στα αετώματα,

που προέρχονται από τον ναό του Δία. 

Στο ανατολικό αέτωμα, όπου και η είσοδος

προς τον ναό,  τα γλυπτά έργα αναπαριστούν

τον μύθο με την αρματοδρομία τού βασιλιά

της Πίσας Οινομάου. Στο αγαλμάτινο σύμ-

πλεγμα καταγράφεται  «ένα έργο δρόμου»,

όπως διαβάζομε στον Παυσανία.  Στο έργο

αυτό ο Παυσανίας  είχε αριθμήσει  τους  8  ίπ-

πους και τα 21 αγάλματα των πρωταγωνι-

στών.  

Στο κέντρο  του ανατολικού πάντοτε αετώ-

ματος, δεσπόζει η γιγάντια μορφή του  Δία.

Στο αριστερό  χέρι κρατεί σκήπτρο, ενώ  με

το δεξιό την άκρη του χιτώνα του, ο οποίος

ατημέλητα ριγμένος καλύπτει μοναχά το

κάτω μέρος του σώματος και αφήνει γυμνό

το άνω.  Η κεφαλή του  φαίνεται  να  κλίνει

ελαφρώς  δεξιά, καθώς νοηματικά ρίχνει την

εύνοια της στον Πέλοπα,  τον νικητή  του

αγώνα. 

Πιό δίπλα ο Οινόμαος γενειοφόρος, με τη γυ-

ναίκα του τη Στερόπη στο πλάι του,  είναι ο

θλιβερός πρωταγωνιστής, που από πράξη δο-

λίας υπονόμευσης  του ηνιόχου του, του

Μύρτιλου, χάνει τον αγώνα.

Και εκεί κοντά του,  ο Μύρτιλος γονατιστός

με σπασμένα τα ένοχα χέρια του,  ίσως συμ-

βολικά και όχι μοναχά από την μήνι του χρό-

νου. Από την άλλη πλευρά τού νεφεληγερέτη

Δία,  ποζάρει   ο Πέλοπας, νέος και αγένειος.

Κολλητά του  η Ιπποδάμεια, το γέρας, δηλαδή

το έπαθλο της νίκης. 

Και το αέτωμα μετά από πολλές παρεμβολές

και άλλων έργων, κλείνει τη σύνθεσή του στα

εκατέρωθεν  δυο άκρα του, αφ ένός  με τον

παραπόταμο   Κλαδέο  και αφ’  ετέρου  με τον

ποταμό Αλφειό. Και οι δύο ποταμοί παρου-

σιάζονται ανθρωπομορφικοί  και νωχελικά ξα-

πλωμένοι.  Να προσθέσω  μάλιστα πως ο

Αλφειός, με το χέρι σε ικεσία φαίνεται να  εγ-

γίζει την Αρέθουσα που βρίσκεται σιμά του.

Αυτά για τα όσα θαυμαστά στο ανατολικό αέ-

τωμα.

Στο δυτικό αέτωμα, περιγράφεται η μάχη με-

ταξύ Λαπίθων και Κενταύρων. Ο Θεσσαλός

βασιλιάς των Λαπίθων Πειρίθους,   παντρεύε-

ται την Δηιδάμεια  με τον Θησέα  σαν κουμ-

πάρο. Κατά τη διάρκεια του γάμου, οι

Κένταυροι με  αρχηγό τον Ευρυτίωνα  επιτί-

θενται με σκοπό να αρπάξουν την όμορφη

νύφη και μαζί όλες τις άλλες κοπελιές.  

Να σημειωθεί δε ότι οι Λαπίθες, κατά τον

μύθο είχαν κοινή την  καταγωγή με τους Κεν-

ταύρους, που είναι  κατά το εμπρός ήμισυ  άν-

θρωποι και κατά το πίσω άλογα,  αλλά

αργότερα οι  Λάπιθες άλλαξαν  και απέκτη-

σαν ανθρώπινη μορφή. Τα αγάλματα του δυ-

τικού  αετώματος αριθμούνται σε  21. Στο

κέντρο, ευθυτενής ο Απόλλων δείχνει με το

χέρι του να ευνοεί  τον αγώνα των Λαπίθων. 

Τα σύμπλεγμα τούτο εκφράζει την αλληγο-

ρική  σημασία της, μεταξύ τής αρχαίας  Ελ-

λάδας και βαρβαρικής Ανατολής, αέναης

σύγκρουσης.

Σε άλλη αίθουσα εκτίθεται  τεράστιο άγαλμα

του Δία,  αλλά σε αντίγραφο τού πραγματι-

κού έργου  του Φειδία (448-445 π.Χ.).  Το

άγαλμα   ήταν   πάλαι ποτέ χρυσελεφάντινο

και τώρα σε φτηνή φανταχτερή  απομίμηση,

πάλι σε εκστασιάζει.

Λέγεται ότι οι διαστάσεις του  ήταν  επτάκις

του ύψους του μέσου ανθρώπου. Στην ιστο-

ρία του  δε καταγράφεται ολόκληρος ο εξευ-

τελισμός του γένους μας. Το πρώτο χαστούκι

δόθηκε από τον αυτοκράτορα Καλλιγούλα, ο

οποίος το ορέγεται και επιχειρεί ανεπιτυχώς

να το πάρει στη Ρώμη. Θέλει  να το αποκε-

φαλίσει και στο θεϊκό κορμί να βάλει τό δικό

του ή και τό αντίστροφο. Στο δεύτερο χτύ-

πημα  το 334 π.Χ. πρωτοστατεί  ο βυζαντινός

αυτοκράτορας Θεοδόσιος. Ο ιερόσυλος    ξε-

κολλά  το άγαλμα από το βάθρο  του·  από το

βάθρο επάνω στο οποίο  επί  8 αιώνες  το

χρυσελεφάντινο έργο του Φειδία λάμπρυνε

τον ναό, και το σέρνει ως ένα  πτωματικό

άθυρμα  στη βυζαντινή βασιλεύουσα για παί-

γνιο  και για  να το κάψει λίγο μετά, και δήθεν

τυχαία. Η ιστορία της Ρώμης που αποκεφά-

λισε ό,τι το ελληνικό για ευτελή οικειοποίηση

με σκοπό απώτερο  να στήσει  και να ενισχύ-

σει  τον δικό της  πολιτισμό και σε συνέχεια

η ιστορία μιάς νέας θρησκείας που ιδρύθηκε

και στήθηκε   στη γλώσσα και  στα ερείπια της

παλαιάς, είναι η  ύστερη θλιβερή διαπίστωση.

Σε άλλη αίθουσα το άγαλμα,   η Νίκη  του

γλύπτη Παιωνίου, αρρενωπή και παρθένος.

Συνολικό το ύψος της  ήταν τρία μέτρα, μαζί

με τα φτερά ανοιγμένα.  Λέγεται πως  το

άγαλμά της  ήταν στημένο σε μια τριγωνική

στύλη  ύψους 9 μέτρων,  που αναφερόταν σε

12 σπονδύλους.  «Ούτως οιωνεί γυμνή αλλά

και βραδέως και ομαλώς λόγω της αντιστά-

σεως του ανέμου εικονίζεται διαρκώς εν κι-

νήσει, και προς την  γήν φερομένη,

απογυμνοί  τους βραχίονας, το αριστερόν

στήθος και σκέλος» γράφει ο πανεπιστημια-

κός  Καθηγητής της  Αρχαιολογίας    Νικό-

λαος Κυπαρίσσης,  γύρω στο 1930.   Και σε

επίχρυση αφιερωμένη ασπίδα αναγράφεται:

«Παιώνιος εποίησε Μενδαίος,  Μεσσάνιοι και

Ναυπάκτιοι ανέθεν Δα Ολυμπίω δεκάταν από

των πολεμίων. Παιώνιος εποίησεν Μενδαίος» 

Το έργο δηλαδή το κατασκεύασε ο καλλιτέ-

χνης Παιώνιος από την θρακική πόλη Μένδη

ως ανάθημα των Μεσσηνίων και Ναυπακτίων

για τη νίκη τους το 425 π.Χ. επί των Σπαρτια-

τών, στη Σφακτηρία. Και σε αυτό το άγαλμα,

συμβολικά η Νίκη με ανοιχτά τα φτερά της,

κατεβαίνει να στεφανώσει τους νικητές.

Χρονολογικά δε η εκ Παρίου μαρμάρου αυτή

κατασκευή, φέρεται να είναι  200 χρόνια πα-

λαιότερη της Νίκης της Σαμοθράκης.   

Σε διπλανή  άλλη αίθουσα εκτίθεται ο Ερμής,

έργο από μαρμάρινο του Πραξιτέλη, με τον

Διόνυσο βρέφος στην αγκαλιά του και το εμ-

βληματικό του  κηρύκειο στο χέρι.  Αυτό το

άγαλμα βρέθηκε το  1877  μέσα στο Ηραίο,

δηλαδή στον ναό της Ήρας, γκρεμισμένο από

το βάθρο του, με τα γόνατα  σπασμένα και  το

βρέφος  αποσπασμένο  και αποκομμένο

«Ερμήν λίθου, Διόνυσον δε φέρει νήπιον,

τέχνη δε εστί Πραξιτέλους» (Παυσ Ε΄. 17, 3)

Στο πρόσωπο του Ερμή, παρατηρεί κανείς την

ιδιαιτερότητα της έκφρασής του να αλλάζει,

ανάλογα με την οπτική γωνία που θα το πα-

ρατηρήσει κανείς, από λυπημένη αριστερά,

δεξιά γελαστή και  από μπροστά ήρεμη.  

Η περιήγηση στο μουσείο κράτησε περίπου

τρεις ώρες. Και βέβαια στον περιορισμένο

χώρο ενός  άρθρου,  αναγκαστικά η σταχυο-

λόγηση ήταν αυστηρή. 

Στο επόμενο άρθρο «Περπατάμε ανάμεσα

στα ευρήματα των ανασκαφών, του ιερού

χώρου»

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν:
Αρχαία Ολυμπία: 

“Η περιδιάβαση  στο  Μουσείο συνεχίζεται” 

Συλλογή τροφίμων για

ανθρώπους που έχουν

ανάγκη στα 3Β

Συλλογή τροφίμων για ανθρώπους

που έχουν ανάγκη πραγματοποιεί η

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής,

Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτι-

σμού, του Δήμου 3Β, στα πλαίσια

της Κοινωνικής Πολιτικής του

Δήμου.

Η συλλογή των τροφίμων θα γίνε-

ται από Δευτέρα έως Παρασκευή,

10:00 με 13:00, στα γραφεία της

Κοινωνικής Υπηρεσίας, Ζεφύρου 2,

Βούλα. Για οποιαδήποτε πληροφο-

ρία, επικοινωνήστε με τον Δήμο

στα τηλέφωνα 2132019904-906

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

& ΛΥΚΕΙΟΥ

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης “Μίτος των Πολιτών” σε

συνεργασία με το   αυτοδιαχειριζόμενο π. κάμπινγκ

Βούλας στα πλαίσια των αλληλέγγυων δράσεων τους, θα

προσφέρουν με εθελοντές εκπαιδευτικούς δωρεάν

εξωσχολική βοήθεια σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

που έχουν ανάγκη.

Τα  μαθήματα θα γίνονται σε αίθουσα του π. κάμπινγκ

Βούλας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 2-5μμ

και θα αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε

στην  Πάολα Μυτιληναίου 2109659153 – 6974732205 και

στο emai mitospoliton@gmail.com

Με την Π. Μυτιληναίου μπορούν να επικοινωνούν &

εκπαιδευτικοί, για να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια.

Δημιουργία τράπεζας αίματος Δήμου Σαρωνικού
«Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο»

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Σαρωνικού

διοργανώνουν Εθελοντική Αιμοδοσία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014, με στόχο τη

δημιουργία τράπεζας αίματος Δήμου Σαρωνικού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών του

Δήμου Σαρωνικού. Στο  μήνυμά του για τη δράση αυτή ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώρ-

γος Σωφρόνης σημειώνει: «Οι ανάγκες σε αίμα καθημερινά αυξάνονται. Δεν είναι λίγες οι

φορές που συγγενικά μας πρόσωπα έχουν έρθει αντιμέτωπα με τον κίνδυνο απώλειας ακόμα

και της ίδιας της ζωής τους από την έλλειψη αίματος. Σε μια προσπάθεια κινητοποίησης των

συμπολιτών μας, μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου μας, προβαίνουμε σε αυτή την

ενέργεια, στοχεύοντας στη δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας, στην υπηρεσία όλων

των συμπολιτών μας. Με μια τόσο απλή και σύντομη διαδικασία, αφιερώνοντας δέκα λεπτά

από το χρόνο μας μπορούμε να βοηθήσουμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας αλλά και

κάθε συνάνθρωπό μας. Είναι μια κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, την οποία αγκαλιάζουμε

ως νέα Δημοτική Αρχή και υποστηρίζουμε.  

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο Δημαρχείο του Δήμου μας, στα Καλύ-

βια για να προσφέρουμε απλόχερα την ελπίδα σε όποιον την έχει ανάγκη!»
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Πριν ο Ανδρέας Παπανδρέου αναβαθμίσει τον θεσμό

της Τ.Α. ακούστηκε σε Δ.Σ. των νοτίων προαστείων

το μνημειώδες «Τι θέλετε κύριοι; Εμείς είμαστε μόνο
γιά τα σκουπίδια». Σήμερα που οι ζοφερές διαθέσεις

των επικυριάρχων μας προωθούν μιά Τ.Α. σε διακο-

σμητικό ρόλο κι ακόμα και τα απορρίμματα προορί-

ζονται να πλουτίσουν κάποιους ιδιώτες, οι ευθύνες

των τοπικών αιρετών είναι εθνικών διαστάσεων και

απαιτήσεων, εφ’ όσον το τελευταίο προπύργιο της

άμεσης και συμμετοχικής Δημοκρατίας είναι ο μόνος

προς το παρόν συνδετικός ιστός των ανθιστάμενων

Ελλήνων κι επιπλέον ο μόνος φορέας παραγωγής πο-

λιτικής που δεν έχει πλήρως απαξιωθεί και μπορεί

ακόμα να συνενώσει και να συνεγείρει. 

Τα οικονομικά -και όχι μόνο- πλήγματα που στοχευ-

μένα δέχεται ο θεσμός, καταδεικνύουν επιπλέον και

το πόσο επίφοβος είναι γιά τους εθνικούς μας ολε-

τήρες και τα ξένα αφεντικά τους. Η κατάργηση της

Δημοτικής Αστυνομίας ήταν ένα τέτοιο στοχευμένο

πλήγμα και δεν πρόκειται να είναι το τελευταίο.

Με τον «Καλλικράτη» επιχειρήθηκε και ως ένα βαθμό

επετεύχθη η απροσωποποίηση της Τ.Α. και η απώλεια

της άμεσης επαφής των δημοτών με τους αιρετούς

εκπροσώπους τους. Αυτό που επιχειρείται τώρα είναι

η καταλήστευση των Δήμων και συνεπαγωγικά των

δημοτών από τα δημοτικά περιουσιακά στοιχεία που

περιλαμβάνονται στους καταλόγους προγραφών της

Μέρκελ και του Φούχτελ. 

Εάν οι αιρετοί της Τ.Α. δεν προτάξουν αποφασιστι-

κές και ισχυρότατες αντιστάσεις, το ερώτημα «ποιός
είναι Δήμαρχος» θα αντικατασταθεί οσονούπω από

το «ποιός παριστάνει τον Δήμαρχο». Είναι ώρα εθνι-

κής ευθύνης γιά τους πάντες, πόσο μάλλον γιά εκεί-

νους που είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι, επέλεξαν

να προμαχήσουν Ελλήνων.

Το κλειδί γιά την σύμπτυξη εθνικού μετώπου υπο την

αιγίδα της Τ.Α. είναι η απομόνωση εκείνων των κομ-

ματικών εγκαθέτων που συντάσσονται με την εισα-

γωγική αποστροφή του άρθρου μου «εμείς είμαστε
μόνο γιά τα σκουπίδια». Στην ουσία συνταυτίζονται

πλήρως, όχι μόνο με τα σκουπίδια, αλλά και με τα κυ-

βερνοειδή απορρίμματα που προωθούν μιάν Ελλάδα

χωματερή ανθρώπων και ονείρων. Η απομόνωση και η

καταγγελία τους είναι ευθύνη των άλλων αιρετών,

όσων τουλάχιστον αντιλαμβάνονται ότι το να παίζουν

με τις λέξεις κατάντησε βαρετό και κάποια στιγμή τα

πράγματα πρέπει να ειπωθούν με τ’ όνομά τους. Αυτό

δηλαδή που ο κόσμος τό ‘χει τούμπανο και κάποιοι

στον κόσμο τους τό ’χουν κρυφό καμάρι.

Η Κ.Ε.Δ.Ε πρέπει να μετεξελιχθεί σε κινητήρια δύ-

ναμη ανατροπών και συγκρούσεων. Τα «είδαμε τον
υπουργό, μάς είπε ο υπουργός» είναι φληναφήματα

ριψάσπιδων, όταν ο υπουργός κάνει ό,τι μπορεί γιά

να πείσει ότι είναι εχθρός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν συζητάς μ’ έναν άνθρωπο αποφασισμένο να μει-

ώσει κατά 30% το ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό

των Ο.Τ.Α, γιά να κάνει τα κέφια των αφεντικών του.

Απλά τον καταγγέλεις στο πανελλήνιο και συσπει-

ρώνεις αιρετούς και εργαζόμενους σε κοινό μέτωπο

αγώνα. Είμαστε χώρα υπό κατοχή ξένων δυνάμεων,

επομένως η Εθνική Αντίσταση είναι εθνικό χρέος οι

δε εξωραϊσμοί και αποπροσανατολισμοί συνιστούν

συνεργασία με τον εχθρό.

Το παράδειγμα στις Σκουριές Χαλκιδικής είναι χαρα-

κτηριστικό: Λαός ξεσηκωμένος να προστατέψει την

υγεία των παιδιών του και δήμαρχος καπαρωμένος

από τον δηλητηριαστή - «επενδυτή», να καταγγέλει

τους αγώνες των δημοτών του και να χειροκροτεί τις

τραμπούκικες νυχτερινές επιδρομές της Αστυνομίας

σε σπίτια οικογενειαρχών και τα ξυλοφορτώματα

μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους. Οι αρ-

Πάχτες αυτού του τόπου είναι γνωστοί, έχουν πα-

ρελθόν. Δεν πρέπει να έχουν πολιτικό μέλλον.

Στον αντίποδα τοιούτων αιρετών έχουμε τον Δή-

μαρχο Νάξου που πέταξε έξω από το νησί τον εκ-

πρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ, που πήγε στη Νάξο με τη

μεζούρα του ο άνθρωπος, να μετρήσει τις δημοτικές

εκτάσεις που γούσταραν ν’ αρπάξουν οι Γερμανοί

«επενδυτές». «Όξω βρε», που έλεγε ο αείμνηστος

Διονύσης Παπαγιαννόπουλος και να που αποδει-

κνύεται ότι αποδίδει διαχρονικά, όταν τους τόπους

φυλάνε άνθρωποι κι όχι κότες.

Το γεγονός ότι υπάρχουν προβληματισμοί και ανησυ-

χίες στην Τ.Α. δεν ανησυχεί τους ξεθεμελιωτές της.

Θα ανησυχήσουν όταν δουν χιλιάδες χιλιάδων πολι-

τών με τους δημάρχους μπροστάρηδες, να προστα-

τεύουν δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις από την

βουλιμία των κατακτητών μας. Έστω διά της βίας.

Μήπως δεν είναι ακραίες εκφράσεις βίας τα όσα

επεβλήθησαν και επιβάλλονται εις βάρος των Ελλή-

νων τα τελευταία 4 χρόνια;

Τα κοινωνικά παντοπωλεία και ιατρεία είναι σε τελική

ανάλυση αυτό που έλεγαν οι πρόγονοί μας: «Παρη-
γοριά στον άρρωστο μέχρι να βγεί η ψυχή του». Ο

ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι αυτός της

«αδελφής του ελέους». Πρέπει όχι μόνο να προασπί-

σει τα θέσμια αλλά και να τα υπερβεί με μιά πανελ-

λήνια αυτοδιοικητική συστράτευση. Είναι ο μόνος

θεσμός που δύναται να υπερβεί κομματικά και λοιπά

ιδιοτελή μικρομάγαζα. Αρκεί να αρθεί στο ύψος του

εθνικού διακυβεύματος και να μην κλαυθμηρίζουν κά-

ποιοι εκπρόσωποί του γιά την αδρανή ανημπόρια και

κακομοιριά τους.

“Φαίνεται ότι ο Αη-Βασίλης
έρχεται πολλές φορές το χρόνο”

Τη φράση του Δημ. Βαμβασάκη θυμήθηκε ο Κώστας

Πασακυριάκος στο πρώτο κατ’ ουσίαν δημοτικό συμ-

βούλιο της νέας 5ετίας στο Δήμο 3Β. “Φαίνεται ότι ο
Αη-Βασίλης έρχεται πολλές φορές το χρόνο” είχε πεί

ο Δημοσθένης Βαμβασάκης για να σατυρίσει κάποια

ενέργεια του τότε δημάρχου Σπύρου Πανά.

Με τη φράση αυτή λοιπόν ο Κ. Πασακυριάκος, δήλωσε

ότι ο Αη-Βασίλης ήρθε και το Σεπτέμβρη, αναφερόμε-

νος στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου και στον

τρόπο που αξιολογούνται... 
Πρότεινε δε ο Κ. Πασακυριάκος να φροντίσει η Δημοτική

Αρχή να εξασφαλίσει ένα γεύμα στα σχολεία της περιο-

χής.

Και με τον αστυφύλαξ και 
με τον χωροφύλαξ 

ο Γρ. Κωνσταντέλλος

Για τη συνάντηση των δημάρχων με την “Παράκτιο Ατ-

τικό Μέτωπο Α.Ε.” που πήρε όλο το παραλιακό μέτωπο

από το Φάληρο μέχρι το Λαύριο για να το ξεπουλήσει

σε ιδιωτικά συμφέροντα, ενημέρωσε ο Γρ. Κωνστνα-

τέλλος το Δημοτικό συμβούλιο (22/9).

Μας προβλημάτισε η ενημέρωσή του, γιατί προσπά-

θησε να είναι και με τον “αστυφύλαξ και με τον χωρο-

φύλαξ”.

Δεν απορρίπτει ένα master plan για την περιοχή. Θέλει

απλά να συμμετέχει και ο Δήμος στα έσοδα, απ’ τη μιά

και απ’ την άλλη δήλωσε ότι θα γίνει ό,τι αποφασίσουν

οι πολίτες με το Δήμο μαζί.

Γενικά οι δήμαρχοι έδειξαν ενδιαφέρον ως προς το ει-

σπρακτικό κομμάτι...

Λέτε οι πολίτες να θέλουν αποκλεισμό των παραλιών

και βαρύτατο κόστος για να τις απολαμβάνουν;

Ευρωπαϊκές ...επενδύσεις

Ενα ευρωπαϊκό τρίγωνο (Ολλανδός, Πολωνός, Γερμα-

νίδα), είχαν στήσει μεγάλη μονάδα “επένδυσης” στην

Κρήτη, καλλιεργώντας κάκτους που παράγουν παραι-

σθησιογόνα ουσία...

Από το Αστυνομικό δελτίο, μαθαίνουμε ότι πρόκειται για

ένα νέο είδος ναρκωτικού το οποίο οι αρχές κατέγραψαν

στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το 2008 είχαν κατα-

σχεθεί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 13 παρόμοιοι

κάκτοι, όταν κάποιοι προσπάθησαν να τους περάσουν στη

χώρα μας.

Ο συλληφθείς Ολλανδός καλλιεργούσε 246 κάκτους, με

την επιστημονική ονομασία San Pedro/Peyote, προκειμέ-

νου να παραγάγει την παραισθησιογόνο ουσία «μεσκα-

λίνη» η οποία σύμφωνα με τις αρχές έχει δράση

παρόμοια εκείνης του ναρκωτικού LSD.

Η παραγωγή της ουσίας αυτής γίνεται με τα αποξηρω-

μένα φύλλα του κάκτου και είναι τσουχτερό στην τιμή (15

€/γραμμ.

Και τους τρεις (Ολλανδό, Πολωνό και Γερμανίδα) συνέ-

λαβαν οι αστυνομικοί και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση προ των εθνικών ευθυνών της
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Μέσα στο 2013 ταξίδεψαν περίπου 3 δισεκατομμύ-

ρια άνθρωποι με αεροπλάνο με κάποια από τις 35

εκατομμύρια πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον

κόσμο σε ύψος 11 χιλιομέτρων από την επιφάνεια

της Γης. Κι όμως μόλις 224 σκοτώθηκαν σε ολό-

κληρο τον κόσμο εξαιτίας αεροπορικών δυστυχημά-

των, σύμφωνα με δημοσίευμα του John Zimmerman

στο airfactsjournal.com.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία φαίνεται να σκοτώ-

θηκαν περισσότεροι πέφτοντας από το κρεβάτι

τους... Συγκεκριμένα, πάνω από 400 άνθρωποι σκο-

τώθηκαν στις ΗΠΑ την περασμένη χρονιά πέφτοντας

από το κρεβάτι τους.

Ενώ πάνω από 300 πνίγονται στις μπανιέρες τους

κάθε χρόνο.

Να σημειώσουμε ότι το 2013 ήταν η πιο ασφαλής

χρονιά για τις αεροπορικές εταιρίες, ξεπερνώντας τις

επιδόσεις του 2012 που ήταν «η πιο ασφαλής χρο-

νιά», η οποία είχε ξεπεράσει το 2011 που ήταν «η

ασφαλέστερη χρονιά από ποτέ» κ.ο.κ. 

Ενδιαφέρον έχουν και οι συνηθέστερες αιτίες των

αεροπορικών ατυχημάτων που δεν είναι άλλες από

τα ανθρώπινα λάθη με 56%, μετά έρχεται το ίδιο το

αεροσκάφος και μετά οι καιρικές συνθήκες. 

Δεν χρειάζεται βέβαια καν να αναφερθούμε στον

αριθμό των αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων...

Μήπως την επόμενη φορά που θα πετάξετε με αερο-

πλάνο πάνω από την Σιβηρία, θα πρέπει να αισθαν-

θείτε πιο χαλαρά απ’ ότι στη μπανιέρα σας...           
στοιχεία από news.gr

Κι όμως το κρεβάτι μας 

δεν είναι η ασφαλέστερη 

τοποθεσία

Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι γε-

γονός. Δώδεκα χρόνια αφότου

έχει ψηφιστεί ο νόμος για την ισχύ

της ηλεκτρονικής υπογραφής άρ-

χισε επιτέλους να μπαίνει σε

εφαρμογή. 

Αυτό σημαίνει λιγότερη ή και κα-

θόλου ταλαιπωρία στις δημόσιες

υπηρεσίες, αφού θα μπορούμε με

μερικά κλικς να στείλουμε τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά που μας

ζητούνται. 

Η φυσική σας παρουσία θα χρει-

αστεί μία μοναδική φορά για την

πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σας

υπογραφής κι από κει και πέρα όλα

θα γίνονται από τον υπολογιστή

σας.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι

να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.ermis.gov.gr και να εγγρα-

φείτε στο σύστημα. Μέσα σε 2

μέρες πηγαίνετε σε ένα ΚΕΠ για

την πιστοποίηση που γράφω παρα-

πάνω και είσαστε έτοιμοι για την

νέα γενιά εξυπηρέτησης από τις

δημόσιες υπηρεσίες, βγάζοντας

πιστοποιητικά ηλεκτρονικά και

στέλνοντάς τα με email σε όποια

υπηρεσία σας τα ζητήσει. 

Βέβαια, δεν είναι όλες οι κρατικές

υπηρεσίες ακόμα on-line, αλλά η

αρχή έγινε. 

Πιο αναλυτικά οι δυνατότητες που

θα έχετε είναι να χρησιμοποιείτε

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διεκ-

περαίωσης που παρέχονται από

τον Ερμή, και να λάβετε on-line το

αντίστοιχο παραγόμενο έγγραφο.

Για να αποκτήσετε δυνατότητα

χρήσης των υπηρεσιών αυτών,

απαιτείται φυσική ταυτοποίηση

του πολίτη (μόνο μια φορά) σε

οποιοδήποτε ΚΕΠ. Μεταξύ των

υπηρεσιών με ηλεκτρονική διεκπε-

ραίωση περιλαμβάνονται η χορή-

γηση βεβαιώσεων πιστοποιητικών

γέννησης και οικογενειακής κατά-

στασης του Εθνικού Δημοτολο-

γίου, χορήγηση αντιγράφων

ληξιαρχικών πράξης γέννησης,

γάμου, θανάτου του Ειδικού Λη-

ξιαρχείου, βεβαιώσεις από τον

ΕΛΓΑ και αρκετές άλλες υπηρε-

σίες. 

Ηλεκτρονική θυρίδα

Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποκτά

πρόσβαση στην προσωπική ηλε-

κτρονική του θυρίδα. Στην ηλε-

κτρονική θυρίδα αποθηκεύονται σε

ηλεκτρονική μορφή τα διάφορα πι-

στοποιητικά που έχει εκδώσει ο

χρήστης μέσω των υπηρεσιών με

ηλεκτρονική διεκπεραίωση, τα

οποία είναι προσβάσιμα από τον

χρήστη για το διάστημα της

ισχύος τους.

Έχει επίσης την δυνατότητα να

παρακολουθήσει το ιστορικό των

ηλεκτρονικών συναλλαγών του,

να πληροφορηθεί για την πορεία

των αιτημάτων του, αλλά και να

λάβει άμεσα την πληροφορία για

το που μπορεί να χρησιμοποιήσει

το πιστοποιητικό του στην Δημό-

σια Διοίκηση.

Βγάλτε πιστοποιητικά απ᾽ το σπίτι σας!

Athens flying week
Την Πέμπτη 25/9 πραγματο-

ποιήθηκε το pre-show του

Athens Flying Week-2014

στην παραλία Παλαιού Φα-

λήρου με το F16 και τα ελι-

κόπτερα Apache να κερδί-

ζουν την παράσταση. 

Το μεγάλο show θα συνεχι-

στεί το Σαββατοκύριακο 27-

28/9 στο Τατόι με

συμμετοχές απ’ όλο τον

κόσμο! 

Ώρα εκίνησης  09:00 μέχρι

18:30. 

Ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων

www.viva.gr/tickets/festi-

val/athens-flying-week

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Έπιασα την κοπέλα μου να ξεφυλλίζει περιοδικό με νυφικά. Ελ-

πίζω να έχει γκόμενο. 

4 Κάθε φορά που ο Σαμαράς λέει πως δίνει μάχη, ο Λεωνίδας

βγάζει τα σανδάλια του, πετάει την μπέρτα του και τρέχει ανέ-

μελα, ανάμεσα στις παπαρούνες!

4 Μυρίζουν εκλογές ή είναι η αποχέτευση;

4 Στο νηπιαγωγείο: Πώς κάνει ο σκύλος; Γαβ. Η γάτα; Νιάου. Το

ποντίκι; Κλικ
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Ο 58χρονος Εμμανουήλ Μαρώλιας, συνταξιούχος καθη-

γητής από τη Σάμο έδωσε τέλος στη ζωή του την Παρα-

σκευή 19.9 πέφτοντας από το Κάστρο του Μολύβου.

Ο Εμμανουήλ Μαρώλιας που είχε εγκατασταθεί εδώ και

δέκα χρόνια μαζί με τη σύντροφό του στη Συκαμιά. Στο

νησί συνεργαζόταν με εφημερίδα της Μυτιλήνης, ενώ είχε

αφοσιωθεί στη συγγραφή ποιημάτων. Την Παρασκευή

όμως αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, δίνοντας

ένα ακόμη χαστούκι σε μια κοινωνία ναρκωμένη.

Το Lesvosnews.net δημοσίευσε το τελευταίο σημείωμα του

Εμμανουήλ. 

Eλλάδα 20/9/2013

Προς Ημάς:
- Δυστυχώς όλα τα κραυγαλέα και βδελυρά έχουν κατα-
κυριεύσει τον τόπο, σαν ένας κύκλος νοήματος που ορ-
χείται με το σκότος.
Εχοντας την πεποίθηση ότι ένας κόκκος αληθείας είναι
ενεργητικότερος από ένα οικοδόμημα ψευδαισθήσεων και
εν πλήρει νηφαλιότητι - όπως όταν μυρίζεις γιασεμί - απε-
φάσισα, μη δυνάμενος πλέον να υφίσταμαι το ειδεχθές

άλγος των κοινωνικών συνθηκών, την εκουσία ολοκλή-
ρωση του βιολογικού μου κύκλου.
Ερρώσθε! για τη μεταφορά: aftodioikisi.gr

σ.σ. Δεν καταλαβαίνουν από παθητική αντίσταση. Μήπως

πρέπει να γίνουμε πιο ενεργητικοί με θετική αντίσταση;

Βλέποντας στη μεταφορική εταιρία, η

οποία κάνει αποστολές δεματων απ την

Αθήνα προς την Κέρκυρα κ αντιστρό-

φως, ενα ξύλινο κουτί με μικρές τρύπες

στο πλάι, τοποθετημένο επάνω σε μια

ξύλινη παλέτα και όντας περιτριγυρί-

σμενο απο άλλα χαρτοκιβώτια και εμπο-

ρεύματα, αναρωτήθηκα:  τι είναι αυτο

που μπορεί να εχει συσκευαστει με

αυτόν τον τροπο. Δεν έμενε τίποτα

άλλο, παρά να το πλησιάζω, ώστε να

ανακάλυψω τι ηταν αυτο.

Βάζοντας, λοιπόν, το κεφάλι μου

κοντά στην τρύπα, για να δω μέσα στο

κουτί τι βρίσκεται, εμφανίστηκε μια

γλυκιά, απορημένη,  μουσούδα  ενός

μικρού σκυλιού.

Προφανώς, είχαν δημιουργήσει αυτές

τις μικρές τρύπες, ώστε να αναπνέει

απο εκεί. Ωστόσο, πριν προλάβω να

χαρώ την ευχάριστη αυτή έκπληξη,

συνειδητοποίησα την απανθρωπιά και

τη σκληρότητα κάποιων ανθρώπων, οι

οποίοι, στο βωμό του προσωπικού

τους συμφέροντος, ισοπεδώνουν

αβίαστα τα πάντα.

Μη θέλοντας να χρησιμοποιήσω πιο

σκληρά λόγια, προτιμώ να σας παρου-

σιάσω αυτο το άξιολυπητο θεαμα,

μέσω φωτογραφιών που τράβηξα ο

ίδιος, ώστε να κρίνετε εσείς και να έρ-

θετε στα λόγια, που ταραγμένος θα

ηθελα να χρησιμοποιήσω. 

Τέλος, αξίζει να προσθέσω πως κοιτά-

ζοντας με φακό μέσα απο τις προανα-

φερθείσες τρύπες, διαπίστωσα πως

στο κουτί του σκύλου δεν υπήρχε

νερό και τροφή. 

Στην ερώτηση μου προς το πρακτο-

ρείο, σχετικά με το πότε θα παραδινό-

ταν το ξύλινο αυτο κουτί, η απάντηση

ηταν 12 εώς 20 ώρες μετά!! 

Τα συμπεράσματα τα αφήνω σε εσάς.

ΠανOραματιστές
Μία δράση κάθε μήνα

Οι Πανοραματιστές περάσαμε ένα αξέχαστο καλοκαίρι, ένα

καλοκαίρι της παρέας. Είτε με τους γείτονες και φίλους μας

να βλέπουμε την Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ,

είτε απολαμβάνοντας τη θάλασσα με τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ. 

Το φθινόπωρο ήρθε και για το Σεπτέμβριο το σύνθημά μας

είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Ο στόχος μας: Μαζεύουμε χρήματα για να προσφέρουμε

στο ΠΙΚΠΑ είδη πρώτης ανάγκης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, μαζευόμαστε

την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 για τις δράσεις μας.

• Πρώτη δράση: Περιβάλλον-Γνωρίζουμε το Πανόραμα. 

Ξεκινάμε πρόγραμμα περιπάτων στην πιο όμορφη, ίσως,

περιοχή της Αθήνας. Η πρώτη βόλτα μας είναι στο παλαιό

πολυβολείο. Αναχώρηση στις 09:30 από το τέρμα της οδού

Δαρδανελίων. Η διαδρομή είναι διάρκειας περίπου 45 λε-

πτών, με 10΄διάλειμμα, χωρίς καμία δυσκολία. Οι Πανορα-

ματιστές θα είναι εκεί ως ξεναγοί σας. Ελάτε ως οικογένεια

για να γνωρίσουμε άγνωστα σε πολλούς μέρη. Ειδικά για

τα παιδιά που θα έρθουν θα υπάρξει διαγωνισμός φωτο-

γραφίας με θέμα το περιβάλλον. Όλες οι φωτογραφίες θα

πρέπει αναρτηθούν στο facebook και αυτή που θα πάρει τα

περισσότερα like σε διάστημα 15 ημερών θα βραβευθεί.

• Δεύτερη Δράση: Αθλητισμός στην Πλατεία του Πανορά-

ματος.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου - 17.30-20.00

➢ Ξεκινάμε με μαθήματα πρώτων βοηθειών σε  οικογέ-

νειες. Μιλάμε για την παιδική παχυσαρκία και για την

άσκηση στα παιδιά. Δείχνουμε ασκήσεις γυμναστικής με τη

συμμετοχή των γονιών και των παιδιών. Γιατί σαν οικογέ-

νεια περνάμε καλύτερα.

➢ Στη συνέχεια και με την υποστήριξη του Πρωτέα Βού-

λας, της ομάδας κόσμημα της πόλης μας, διοργανώνουμε

διαγωνισμό ελευθέρων βολών. Τέσσερις κατηγορίες (αγό-

ρια κορίτσια δημοτικού-αγόρια κορίτσια γυμνασίου, λυ-

κείου-άνδρες-γυναίκες) και τέσσερις νικητές οι οποίοι θα

βραβευθούν συμβολικά.

➢ Και τελειώνουμε με μία μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των

δύο γειτονιών του Πανοράματος σε αγώνα μπάσκετ. Ένας

αγώνας - Όλοι νικητές. Οι “Λευκοί” και οι “Μπλε”. Δεχόμα-

στε μεταγραφές μέχρι και την ώρα του αγώνα. Προσφέ-

ρουμε για συμβόλαιο διασκέδαση και παρέα.

Τι ζητάμε από εσάς;

Το κέφι σας, τη δημιουργικοτητά σας και μία χρηματική συμ-

βολή ανεξαρτήτως ύψους για όσους συμμετέχουν στις δρά-

σεις μας ώστε να γεμίσει ο κουμπαράς που θα βρίσκεται

στην πλατεία του Πανοράματος, με στόχο την ενίσχυση του

Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (πρώην

ΠΙΚΠΑ) με είδη πρώτης ανάγκης. Ο κουμπαράς θα ανοιχτεί

αμέσως μετά το τέλος του Αγώνα Μπάσκετ... και όλοι θα

είμαστε νικητές!

Πληροφορίες: http://www.panoramatistes.gr/ 

& https://www.facebook.com/panoramatistes.voulas

Οι ΠανΟραματιστές

Μία Δράση κάθε Μήνα

«...αποφάσισα μη δυνάμενος πλέον να υφίσταμαι 

το ειδεχθές άλγος των κοινωνικών συνθηκών, 

την εκούσια ολοκλήρωση του βιολογικού μου κύκλου»

Ασυνόδευτη αποσκευή, σε κιβώτιο, ένας γλυκύτατος σκύλος!

Από τον Θόδωρο Σαλιαρέλη, γνωστό για τις ευαισθησίες τους στα ζώα,  ελάβαμε το παρακάτω κείμενο που

δείχνει τη βαρβαρότητα των ανθρώπων στους τετράποδους αφοσιωμένους φίλους μας.
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Σύσκεψη επτά δημάρχων για το παραλιακό μέτωπο
Εκτακτη συνεδρίαση στο Δ.Σ. Κρωπίας

Oπως γράφαμε όλο το παραλιακό μέτωπο

και όχι μόνο, μεταβιβάστηκε στην ανώνυμη

εταιρεία “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας

συγκλήθηκε εκτάκτως την περασμένη Πα-

ρασκευή 19/9, όπου όπως είπε ο δήμαρχος

Δημήτρης Κιούσης, η συνεδρίαση είχε τη

μορφή της ενημέρωσης, μετά την είδηση

ότι όλη η Λουμπάρδα και η Αγία Μαρίνα με-

ταβιβάστηκαν στην “Παράκτιο Αττικό Μέ-

τωπο Α.Ε.”

Ο δήμαρχος Κρωπίας τόνισε ότι δεν δια-

πραγματεύεται τις ανοιχτές παραλίες για

τους πολίτες και τη διασφάλιση των εσό-

δων του Δήμου.

Στην “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.”  μετα-

φέρθηκαν 7.5 χιλιόμετρα παραλία και 45

στρέμματα κοινόχρηστα ακίνητα.

Δεν μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς την
σύμφωνη γνώμη του Δήμου, δήλωσε ο δή-

μαρχος και έκανε μικρή αναφορά για το

ιστορικό της Λομπάρδας.

Η Λομπάρδα σημείο 

αναφοράς για το Κορωπί

Η Λομπάρδα έχει ιστορία για τον τόπο μας.

Εκεί έπλεναν οι γυναίκες τα ρούχα, εκεί,

στα χαγιάτια περνούσαν τις ζεστές ημέρες

του καλοκαιριού και κολυμπούσαν στα ια-

ματικά λουτρά της. Γιατί στη Λομπάρδα πη-

γάζουν ζεστά νερά, τα ίδια που είναι και

στο Λίμνη Βουλιαγμένης.

Ενημέρωσε ακόμη, ότι από το Δήμο έχουν

επενδυθεί 400 εκατομύρια στη Λομπάρδα

και επομένως έχει διεκδικήσεις. «Εμείς το
μάθαμε από τις εφημερίδες. Σίγουρα θα
χρειαστούν δικαστικοί αγώνες, γιατί δεν θα
το δεχθούμε έτσι απλά», τόνισε ο δήμαρ-

χος.

H επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Αθηνά Κιούση, τόνισε ότι διεκδικούν την

πλήρη κυριότητα όλων των εδαφών για το

Δήμο. «Δεν μας ενδιαφέρει η πρόσβαση

όταν θα τα έχουμε χάσει όλα», επεσήμανε.

Ζήτησε δε να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή

Αγώνα που έχει συσταθεί από την προ-

ηγούμενη Δημοτική αρχή, γιατί «με ψηφί-
σματα και ευχολόγια δεν κάνουμε τίποτα»,
κατέληξε.

Στη συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Αγ. Μαρίνας, ο οποίος ενημέρωσε
ότι στην Αγία Μαρίνα ρίχνουν μπετόν και
επεκτείνουν τα μαγαζιά».

Κεκλεισμένων των θυρών!
Οι Δήμαρχοι που θίγονται  τα συμφέροντα των δήμων τους συναντήθηκαν τη Δευτέρα

22/9 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Γλυφάδας και στη συνέχεια μετέβησαν σε συγκεκριμένο

ραντεβού με τον πρόεδρο της εταιρείας “Παράκτιο Atτικό Μέτωπο”.

Οι δήμαρχοι που συμμετείχαν ήταν: Δ. Λουκάς (Λαυρεωτική), Γ. Σοφρώνης (Σαρωνικός),

Δημ. Κιούσης  (Κορωπί), Γρ. Κωνσταντέλλος (ΒΒΒ), Γ. Παπανικολάου (Γλυφάδα), Α. Κον-

δύλης (Αλίμου) Ι. Κωνσταντάτος (Ελληνικού) καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Ατ-

τικής Π. Φιλίππου. 

Βρεθήκαμε δημοσιογράφοι του τοπικού Τύπου στο δημαρχείο Γλυφάδας, αλλά μας επέ-

τρεψαν μόνο να φωτογραφήσουμε και όχι να παραμείνουμε στη συζήτηση!!

Οπως σημειώνουμε στη συνάντηση των δη-

μάρχων παρευρέθη και ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος

μας ενημέρωσε σχετικά για τη συζήτηση.

Ο Π. Φιλίππου εξέθεσε στους δημάρχους

τις θέσεις της Περιφέρειας Αττικής για το

συγκεκριμένο θέμα όπως μας ενημέρωσε

με το παρακάτω δελτίο τύπου.  

«Η νέα Περιφερειακή Αρχή είναι κατηγο-

ρηματικά αντίθετη με την εκποίηση του δη-

μόσιου πλούτου της χώρας μας που

επιχειρείται τα τελευταία χρόνια από το

ΤΑΙΠΕΔ, την ΕΤΑΔ Α.Ε. και πρόσφατα από

την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε., μια εται-

ρεία που συνέστησε το κράτος και στην

οποία παραχώρησε εκτάσεις και ακτές του

Σαρωνικού προκειμένου εκείνη με «σύντο-

μες» διαδικασίες να προβεί στην πώλησή

τους». 

Επεσήμανε ότι οι τοπικές αρχές από κοι-

νού με τις τοπικές κοινωνίες πρέπει ξεκά-

θαρα να δηλώσουν την έντονη αντίθεση

και διαμαρτυρία τους και να αγωνιστούν

ενάντια στην επιχειρούμενη αυτή προσπά-

θεια της κυβέρνησης να ξεπουλήσει τις πα-

ραλίες της περιοχής.

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέ-

ρωσε τους δημάρχους που συμμετείχαν

στη σύσκεψη, για προηγούμενη σχετική συ-

νάντηση που είχε γίνει μέσα στο 2013, των

τότε διοικήσεων των δήμων του παραλια-

κού μετώπου, με τον υφυπουργό Ανάπτυ-

ξης Νότη Μηταράκη και εκπροσώπους της

εταιρείας “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε”. 

Σ’ εκείνη τη συνάντηση οι δήμαρχοι είχαν

εκφράσει την αντίθεσή τους προς την τότε

επιχειρούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης

να δοθούν τα φιλέτα της Αττικής στην εν

λόγω εταιρεία, δηλώνοντας παράλληλα ότι

όλες αυτές οι εκτάσεις – παραλίες πρέπει

να παραχωρηθούν στους δήμους, οι οποίοι

πρέπει να είναι οι κύριοι της αξιοποίησής

τους.  Θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν τον

πρώτο λόγο στην περιοχή τους και η όποια

ανάπτυξη πρέπει να έχει κύριο στόχο την

εξυπηρέτηση των 4 εκατ. κατοίκων του λε-

κανοπεδίου της Αττικής που στις παραλίες

του Σαρωνικού βρίσκουν διέξοδο αναψυχής

τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Π.

Φιλίππου κάλεσε τους δημάρχους να αντι-

ταχθούν στην επιχειρούμενη – μέσω της

Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. – πώληση

των παραλιών της Αττικής και μαζί με τους

κατοίκους και τους κοινωνικούς – πολιτι-

κούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην

περιοχή να αγωνιστούν για να ανατρέψουν

την πολιτική του ξεπουλήματος των ακτών

και της δημόσιας περιουσίας που προωθεί

η κυβέρνηση. 

Σχετική ανακοίνωση έχουμε λάβει από τη

“Ριζοσπαστική Κίνηση Σαρωνικού” και την

“Πρωτοβουλία Πολιτών Κρωπίας”, όπου δη-

λώνουν την αντίθεσή τους στην εκποίηση

των παραλιών. Ολόκληρες οι ανακοινώσεις

στο www.ebdomi.com
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Σύμπλευση δημάρχων με την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο;

Από το δελτίο τύπου που μας απέστειλαν από κοινού

οι επτά δήμαρχοι, δείχνουν ικανοποιημένοι από τη

συνάντηση και αυτό είναι μάλλον ανησυχητικό.

Και είναι ανησυχητικό γιατί τέτοιες δηλώσεις από

εφήμερους διορισμένους προέδρους έχουμε πάρει

πολλές φορές, και μνημόνια υπογράφηκαν και υπο-

γραφές έπεσαν, αλλά στην ουσία δεν τηρήθηκε  τί-

ποτα!!!

Γι’ αυτό οι δήμαρχοι πρέπει να “κρατάνε μικρό καλάθι”

και βέβαια να μην είναι κύριο και βασικό τους μέλημα

«η διασφάλιση εσόδων για τους Δήμους από τις

επενδύσεις που θα γίνουν», όπως σημειώνουν στο

δελτίο.

Οι πολίτες πρέπει να έχουν ανοιχτές παραλίες, και

να είναι δωρεάν η χρήση τους, γιατί είναι ένα δώρο

της φύσης και όχι εμπόρευμα για επενδυτές, που θα

το εκμεταλλευθούν...

Γράφουν συγκεκριμένα οι δήμαρχοι:

«Οι δήμαρχοι με τη σειρά τους έθεσαν ως προτεραι-

ότητά τους τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κα-

τοίκων των πόλεων τους και τη διασφάλιση της

ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών προς τις παρα-

λίες. Παράλληλα, ζήτησαν να ενημερώνονται για την

πορεία ανάθεσης του master plan και να ληφθούν υπ’

όψιν οι προτάσεις τους για το παραλιακό μέτωπο.

Οι δύο πλευρές μετά το πέρας της πρώτης συνάντη-

σης έφτασαν σε ικανοποιητικό επίπεδο συνεννόησης

επί της αρχής, σε τρία βασικά σημεία:

- Τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής και της ελεύθε-

ρης πρόσβασης, με τον καθορισμό από κοινού των

χρήσεων γης στις παραλιακές εκτάσεις.

- Τη διασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών, ώστε

να αντεπεξέλθουν οι Δήμοι στην όποια περιβαλλον-

τική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

- Τη διασφάλιση εσόδων για τους Δήμους από τις

επενδύσεις που θα γίνουν, στα πλαίσια της ανάπτυξη

ολόκληρης της παραλιακής ζώνης». 

Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα, με τη δέ-

σμευση όλων να παραμείνουν σε επαφή, να υπάρχει

συνεχής ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις και πα-

ράλληλα να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες συ-

ναντήσεις στους κατά τόπους Δήμους».

“Oλα καλά για τους δημάρχους”!
Στη συνέχεια της συνάντησής τους  οι δήμαρχοι μετέβησαν στην εταιρεία, όπου τους υποδέχθηκε «σε καλό
κλίμα», όπως σημειώνουν στο δελτίο Τύπου που μας απέστειλαν, ο πρόεδρος της εταιρείας Ματιάτος, ο

οποίος ενημέρωσε τους δημάρχους για τις ενέργειες της εταιρείας σημειώνοντας ότι «πρώτο μέλημα είναι
η καταγραφή της δημόσιας περιουσίας, ο έλεγχος των νομικών εμπλοκών και αντιδικιών και η προστασία
των εκτάσεων.
Ζήτησε δε τη συνδρομή και τη συνεργασία των δημάρχων, και δεσμεύτηκε για τη διαρκή ενημέρωσή τους για
την πορεία της εταιρείας»(!)

Κύριοι δήμαρχοι, θυμηθείτε τον Χωμενίδη και τα ΕΤΑ Α.Ε.

Η “Ριζοσπαστική Ενότητα Σα-

ρωνικού” σε ανακοίνωσή της,

όσον αφορά τη μεταβίβαση

του παραλιακού μετώπου του

Δήμου Σαρωνικού στην “Παρά-

κτιο ΑττικόΜέτωπο Α.Ε.» γρά-

φει μεταξύ άλλων:

Η παραπαίουσα συγκυβέρνηση

«στρώνει» ένα νέο «φαγο-

πότι» με τα δημόσια ακίνητα

του Παραλιακού Μετώπου, την

αποκαλούμενη …Αθηναϊκή Ρι-

βιέρα, μεταβιβάζοντας  άρον –

άρον μεγάλες δημόσιες και

κοινόχρηστες εκτάσεις – φι-

λέτα δήμων στην «ΑΤΤΙΚΟ ΠΑ-

ΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με

σκοπό την «αξιοποίησή» τους

από «επενδυτές»,  δηλαδή να

«βγουν στο σφυρί» και να πα-

ραχωρηθούν σε διάφορα επι-

χειρηματικά συμφέροντα. 

Μεταξύ αυτών των φιλέτων

είναι, προς το παρόν,  οι Αλυ-

κές και άλλες εκτάσεις στην

Ανάβυσσο, ο Άγιος Νικόλαος

Αναβύσσου, τα εστιατόρια και

το Αλιευτικό Καταφύγιο στην

Παλαιά Φώκαια, το Μαύρο Λι-

θάρι και η έκταση του Grand

Resort στο Λαγονήσι.

Είμαστε και θα παραμείνουμε

πιστοί στην αδιαπραγμάτευτη

αρχή μας ότι η Δημοτική Αρχή

και η Τοπική Κοινωνία πρέπει

να είναι συμμέτοχοι και καθο-

ριστικός παράγοντας σε ανα-

πτυξιακές πρωτοβουλίες που

θα σέβονται το περιβάλλον,

την ιστορία και την πολιτιστική

μας κληρονομιά, θα δημιουρ-

γήσουν νέες θέσεις εργασίας,

θα εξυπηρετούν τον πολίτη, θα

ενισχύουν την τοπική οικονο-

μία και θα διασφαλίζουν  την

συνολική ανάπτυξη όχι μόνο

των παραλιακών μας πόλεων

αλλά συνολικά του Δήμου μας. 

Διεκδικούμε και απαιτούμε η

χρήση και διαχείριση του Πα-

ραλιακού Μετώπου να παρα-

μείνει στο Δήμο Σαρωνικού.

Προαναγγέλει

κινητοποιήσεις

Στο πλαίσιο αυτό η Ριζοσπα-

στική Ενότητα Σαρωνικού λαμ-

βάνει την πρωτοβουλία τις

επόμενες ημέρες να πραγματο-

ποιηθεί συνάντηση  δημοτικών

κινήσεων, συλλογικοτήτων, φο-

ρέων, κινήσεων πολιτών, όλων

των δήμων του Παραλιακού Με-

τώπου προκειμένου να συντονί-

σουν τις δράσεις τους και τις

αντιδράσεις τους για να σταμα-

τήσει  το ξεπούλημα της δημό-

σιας περιουσίας μας. 

Σε ανακοίνωσή της η “Πρω-

τοβουλία Πολιτών Κορω-

πίου” γράφει μεταξύ άλλων:
Στο φύλλο της εφημερίδας της

κυβέρνησης ΦΕΚ 2424/Β΄/

11−09−2014 δημοσιεύθηκε

απόφαση με την οποία παραχω-

ρείται και περιέρχεται χωρίς αν-

τάλλαγμα κατά πλήρη

κυριότητα, νομή και κατοχή στην

εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ

ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» το παραλιακό

μέτωπο της Λουμπάρδας και της

Αγίας Μαρίνας. 

Είναι η τελευταία πράξη με την

οποία ολοκληρώνεται ένα καλά

μελετημένο σχέδιο, καθώς επί

μήνες τώρα διακινείτο το σενά-

ριο παραχώρησης της έκτασης

στην πιο πάνω εταιρεία και σε

ιδιώτες που θα βαφτιστούν

«επενδυτές».

Η εξέλιξη αυτή ήταν προβλέ-

ψιμη μετά την ψήφιση του

Ν.4146/2013 τον Απρίλιο του

2013 με τον οποίο συστάθηκε η

«ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Α.Ε.». Στο διάστημα του 1,5

έτους που μεσολάβησε η Δημο-

τική Αρχή αδράνησε. Αν και ήταν

ενήμερη, δεν πληροφόρησε

τους δημότες και δεν ανάδειξε

το θέμα στη διάσταση του. Σύμ-

φωνα με την ενημέρωση του Δη-

μάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο

της 19/9/2014 απλά περίμενε να

κληθεί σε συνάντηση για να ενη-

μερωθεί για τις προθέσεις της

«ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Α.Ε.» και της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Καλούμε το Δήμαρχο κο Δημή-

τρη Κιούση έστω και καθυστερη-

μένα να: 

• εγκαταλείψει την τακτική της

αδράνειας και του συμβιβασμού,

που τον κατατάσσει σε παρατη-

ρητή των εξελίξεων και ουραγό

της μνημονιακής πολιτικής 

• να αγωνιστεί χωρίς συμβιβα-

σμούς και υποχωρήσεις, συντο-

νισμένα με τους γειτονικούς

δήμους, τους βουλευτές της πε-

ριοχής μας, την Περιφέρεια Ατ-

τικής, τους φορείς της πόλης

μας και όλους τους δημότες

ενωμένους για την ανατροπή

της παραπάνω απόφασης και τη

μεταβίβαση της κυριότητας του

παραλιακού μετώπουστο Δήμο

μας. 

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αδράνεια της Δημοτικής Αρχής καταγγέλει 

η Πρωτοβουλία Πολιτών Κoρωπίου
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Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με το Υπουργείο Παι-

δείας και Θρησκευμάτων συνεχίζουν για μια ακόμα χρο-

νιά τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαρωνικού, στο

οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενι-

κής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαι-

τείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή

φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. 
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε 

1. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Βασ.

Κων/νου & Κρήτης Ανάβυσσο, τηλ: 2291041220 (129), Υπεύ-

θυνη  Ελένη Ψυχογυϊοπούλου 

2. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Αθηνών & Ρήγα Φεραίου,  Καλύ-

βια, τηλ: 2299320300. Αντιδήμαρχος Παιδείας  Σπ. Δημητρίου

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, τηλ: 2299069422/67940.

4. ΚΕΠ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, τηλ: 2291038809/38856.

5. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, τηλ: 2291054444/54891.

6. ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, τηλ: 2299047399.

Σχολές Γονέων στο Δήμο

Σπάτων - Αρτέμιδος

Σχολές Γονέων για τους γονείς μαθητών και μαθητριών

των σχολείων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  οργανώ-

νει ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, με αντικείμενο την «Οι-
κογένεια στη Σύγχρονη Εποχή και τη Σύνδεση Σχολείου
και Οικογένειας» διάρκειας 50 ωρών. Επίσης προσφέ-

ρονται και θεματικές ενότητες διάρκειας 25 ωρών. 

Το έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη

των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επι-

τυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους. 

Οι γονείς που ενδιαφέρονται  θα πρέπει να δηλώσουν

συμμετοχή έως και την Τρίτη 30/9/2014 στις υπηρεσίες:
•  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Αύρας 5 & Αγίας Μαρίνας,

Άρτεμις, Μπέλμπα Δήμητρα  τηλ. 22940 45566 (ΦΑΞ: 22940-

87568, e-mail:dk_yp@yahoo.gr) και 

•  Τμήμα Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παι-

δείας, Βασ. Παύλου & Φλέμινγκ, Σπάτα,  Πρίφτη Μαρία, τηλ. 210

6632200 (fax: 210-6633290 & e-mail: ky.spata@gmail.com)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών

κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Η κατάσταση στο παραλιακό μέτωπο του

Σαρωνικού έχει αρχίσει  και παίρνει επι-

κίνδυνα ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθώς

η κυβέρνηση υπακούοντας πιστά στις επι-

ταγές των τοκογλύφων δανειστών προ-

χωρά συνεχώς μέσω του ΤΑΪΠΕΔ  σε

παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημό-

σιου πλούτου  και του δημοσίου συμφέ-

ροντος. Και τις παρανομίες αυτές

επισημαίνουν πλέον και επίσημοι θεσμικοί

φορείς. Συγκεκριμένα:

- Παραχώρησε παράνομα τη χερσόνησο

της Βουλιαγμένης, που είναι κηρυγμένος

δασικός και αρχαιολογικός χώρος στην

επενδυτική εταιρεία  JERMYN STREET

REAL ESTATE FUND IV LP αραβικών και

τουρκικών συμφερόντων. Την παρανομία

επισημοποίησε με υπόμνημά του προς

την Εισαγγελία,  ο Πρόεδρος της Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)

Βασίλης Αναστασόπουλος, στηριζόμενος

σε μαρτυρία και του π. Γενικού  Διευθυντή

Δασών Ελευθέριου Φραγκιουδάκη,

- Παραχώρησε παράνομα την έκταση του

π. αεροδρομίου Ελληνικού στην εταιρεία

LADA DEVELOPMENT, συμφερόντων

Λάτση. Την παρανομία δημοσιοποίησε το

Ελεγκτικό Συνέδριο.

- Κατέθεσε σε θερινό τμήμα της Βουλής

το παράνομο και αντισυνταγματικό νομο-

σχέδιο για την εκποίηση όλων των παρα-

λιών της χώρας, που αναγκάσθηκε να

αποσύρει από τις αντιδράσεις των κινημά-

των και τον ξεσηκωμό της κοινωνίας

- Και συνεχίζοντας την παράνομη δραστη-

ριότητα της την περασμένη εβδομάδα πα-

ραχώρησε παράνομα όλα τα φιλέτα του

παραλιακού μετώπου του Σαρωνικού, από

το Φάληρο μέχρι το Σούνιο στην επίσης

παράνομη εταιρεία που δημιούργησε με

την επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕ-

ΤΩΠΟ Α.Ε

Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού εκτι-

μώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης

και διαπιστώνοντας την ανάγκη να μπει

φραγμός στην παρανομία καλεί τις συλ-

λογικότητες (δημοτικές κινήσεις, συλλό-

γους και κινήματα) όπως επίσης και κάθε

πολίτη σε ανοιχτή συνάντηση.

Η συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη

1η Οκτωβρίου 7.30μμ στον αυτο-

διαχειριζόμενο χώρο του π. κάμπινγκ

Βούλας (200μ από την αφετηρία του

Τραμ Βούλας)

Προτείνουμε σε όσους συμμετέχουν

να έχουν επεξεργασθεί συγκεκριμέ-

νες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις,

τοπικές και κεντρικές προκειμένου να

καταρτήσουμε ένα “Πρόγραμμα δρά-

σεων ενάντια στιs   παρανομίες στην

παραλία του Σαρωνικού”

Η γραμματεία του Δικτύου

Για πληροφορίες 6977990887 -

6979775853 - 6974831170 και στο

email saronikosforall@gmail.com 

Συνάντηση κινημάτων και πολιτών για την αντιμετώπιση

της παρανομίας στο παραλιακό μέτωπο Σαρωνικού

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπε-

ζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόγιερ υπέ-

γραψε στην Αθήνα, την Πέμπτη 18

Σεπτεμβρίου, συμφωνίες συνολικού

ύψους 815 εκατομ. € για την κατα-

σκευή αυτοκινητοδρόμων, για αποπε-

ράτωση του Μετρό και βελτίωση

υποδομών της χώρας στην ενέργεια.

Στην υπογραφή των συμφωνιών

πέραν από τον Πρόεδρο της Ευρω-

παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πα-

ρέστησαν ο υπουργός Οικονομικών

Γκίκας Χαρδούβελης, ο υπουργός

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο υπουρ-

γός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιά-

της.

Όσον αφορά στον νευραλγικό

τομέα της ενέργειας 180 εκατομμύ-

ρια ευρώ θα επενδυθούν στην βελ-

τίωση του ηλεκτρικού δικτύου και 70

εκατομ. ευρώ θα επενδυθούν για

την σύνδεση του συνόλου των νη-

σιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλε-

κτροδότησης. Έργο που θα έπρεπε

να έχει υλοποιηθεί εδώ και δεκαε-

τίες, αλλα προτιμούμε να στηριζό-

μαστε στην καύση πετρελαίου, με

ότι αυτό συνεπάγεται για τα οικονο-

μικά, την ανεξαρτησία, αλλα και για

το περιβάλλον της χώρας.

Επίσης δανειακή σύμβαση, ύψους

70 εκατομ. ευρώ για την κατασκευή

του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης

Μεγαλόπολης, που θα υποστηρίξει

τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής

με φυσικό αέριο της ΔΕΗ, καθώς και

τη σύνδεση Νέα Μάκρη-Πολυπότα-

μος και μια σειρά μικρότερων έργων

μεταφοράς. 

Δάνειο ύψους 300 εκατομ. θα χρη-

ματοδοτήσει την κατασκευή του οδι-

κού άξονα Πατρών- Αθηνών-

Θεσσαλονίκης, έργο μήκους 239

χλμ. και μικρότερα έργα αναβάθμι-

σης αυτοκινητοδρόμων,  μήκους 434

χλμ. 

Δάνειο ύψους 200 εκατομ. ευρώ για

το Μετρό Θεσσαλονίκης. Η χρημα-

τοδότηση θα αξιοποιηθεί για την

επέκταση του δικτύου προς την Κα-

λαμαριά. 

Μιχάλης Στεφανίδης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής

Υγιεινής, συνεχίζει το πρόγραμμα καταπολέμησης κου-

νουπιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το διαγωνι-

σμό για τις περιοχές ψεκασμού.

Συγκεκριμένα από ΤΡΙΤΗ 23.09.2014 θα διενεργηθεί η 7η

Εφαρμογή καταπολέμησης κουνουπιών με επίγειες

επεμβάσεις στις περιοχές περιαστικά όλων των Δήμων

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  29.09 -  ΩΡΩΠΟΥ

ΤΡΙΤΗ  30.09 - ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ  01.10 - ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 02.10 - ΚΡΩΠΙΑΣ  &  3Β

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.10 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

* Στο πρόγραμμα ανάλογα με τις  καιρικές συνθήκες πι-

θανόν να προκύψουν τροποποιήσεις.                                                                                   

Προωθούνται μεγάλα έργα στην Ελλάδα 

με δάνεια 815 εκατομμυρίων ευρώ 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
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Πριν μερικούς μήνες, το κίνημα έβαλε έναν τρελό στόχο –

να οργανώσουν τη μεγαλύτερη κινητοποίηση για το κλίμα

στην ιστορία. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου έγινε πραγματι-

κότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στη

Νέα Υόρκη και σε πάνω από 2.000 πόλεις του κόσμου. Mια

παγκόσμια κινητοποίηση έξι φορές μεγαλύτερη απ’ οποι-

αδήποτε άλλη στο παρελθόν!!! 

Στη Νέα Υόρκη, κατέκλυσαν 80 οικοδομικά τετράγωνα:

Οπως σημειώνουν στη σελίδα τους avaaz@avaaz.org:

«Πάνω από 675.000 από εμάς διαδηλώσαμε σ’όλο τον

κόσμο εκφράζοντας την αγάπη μας προς όλα όσα κινδυ-

νεύουν απ΄την κλιματική αλλαγή, αλλά και την ελπίδα μας

ότι μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη και να οικοδομή-

σουμε έναν κόσμο που θα τροφοδοτείται με 100% ασφαλή,

καθαρή ενέργεια.  

Μαζί γράψαμε ιστορία, αλλά αυτή ήταν απλά η αρχή. Η κρί-

σιμη σύνοδος του Παρισίου θα γίνει σε 15 μήνες – εκεί

πρέπει να υπογραφεί μια διεθνής συνθήκη. Οι χώρες του

κόσμου έχουν συμφωνήσει να καταθέσουν εθνικές δε-

σμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

μέχρι τον Μάρτιο που μας έρχεται. Το κίνημά μας λοιπόν

θα χωριστεί για να επικεντρωθούμε σε εθνικούς στόχους.

Αλλά κάθε μήνα μέχρι τη σύνοδο στο Παρίσι θα συσπειρω-

νόμαστε και σε παγκόσμιο επίπεδο ξανά και ξανά και θα γι-

νόμαστε ολοένα και περισσότεροι κρούοντας το τύμπανο

της αλλαγής, απαιτώντας 100% καθαρή ενέργεια, μέχρι

που οι ηγέτες του κόσμου να μην έχουν άλλη επιλογή απ’το

να μας ακολουθήσουν. Το κίνημα που όλοι και όλες μας πε-

ριμέναμε έχει δημιουργηθεί». 

Η εφημερίδα Guardian αναφέρθηκε σε «οργανωτικό θρίαμβο»

του Avaaz και το BBC είπε πως «οι δράσεις τράβηξαν στους

δρόμους πιο πολύ κόσμο από κάθε άλλη φορά, χάρη στην ορ-

γανωτική δύναμη του κοινωνικού δικτύου του Avaaz». 

Το Avaaz είναι ένα κίνημα 38 εκατ. πολιτών απ’όλο τον κόσμο το

οποίο αγωνίζεται για να διασφαλίσει ότι οι απόψεις και οι αξίες

των λαών του κόσμου όχι μόνο ακούγονται, αλλά και διαμορφώ-

νουν παγκόσμιες πολιτικές αποφάσεις. (Η λέξη ‘Avaaz’ σημαίνει

‘φωνή’ ή ‘τραγούδι’ σε πολλές γλώσσες.). Mάθε περισσότερα στο

www.avaaz.org/el/contact ή πάρε τηλ. στο +1-888-922-8229 (ΗΠΑ).

Ο γενικός διευθυντής του Avaaz Ricken Patel παραδίδει 2 εκατομμύρια υπο-
γραφές στον Γ. Γραμμ. του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν στην δράση της Νέας Υόρκης

80 Οικοδομικά τετράγωνα κάλυψαν στη Νέα Υόρκη!

- ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

- ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗ

ΔΗΜ. Μ. ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ
πολιτικός μηχανικός

Ποσειδώνος 11 Βουλιαγμένη 16671

τηλ. 2108960172, kin. 6944025297

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση στον πλανήτη για καθαρή ενέργεια
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Νέες θέσεις εργασίας

για 21.620 ανέργους

στον ιδιωτικό τομέα

ηλικίας από 29 έως 64 ετών

Θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, για 21.620

ανέργους εξασφαλίζουν δύο νέα προγράμματα του

υπουργείου Εργασίας, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα

από τον ΟΑΕΔ.

Όπως δήλωσε, αναφερόμενος στα προγράμματα ο

υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ανήκουν σε μια

«νέα γενιά παρεμβάσεων με διαφορετικά ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν, ενώ διασφαλίστηκε
η συμμετοχή ανέργων από περιφέρειες που αποκλείον-
ταν σε προηγούμενα προγράμματα, όπως η Στερεά Ελ-
λάδα και το Νότιο Αιγαίο».
Aναφέρθηκε  στη «δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διά-
γνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ώστε τα
προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης να ανταπο-
κρίνονται στη ζήτηση και τις πραγματικές ανάγκες των
επιχειρήσεων και της οικονομίας».
Στόχος των προγραμμάτων είναι να διατηρούνται οι θέ-

σεις εργασίας και έπειτα από τη λήξη του προγράμματος.

Το πρώτο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 112

εκατ. ευρώ, αφορά 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως

64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, με στόχο

την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κα-

τάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχό-

λησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνεται θεωρη-

τική κατάρτιση 100 ωρών, πρακτική άσκηση των ωφε-

λουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της

οικονομίας διάρκειας 300 ωρών, και δράσεις Συμβουλευ-

τικής Υποστήριξης.

Με τη λήξη του προγράμματος παρέχεται πιστοποίηση

των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο

πλαίσιο του προγράμματος.

Προβλέπεται, εγγυημένη απασχόληση έπειτα από την

ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25%

των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον

δύο συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερο-

μίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστο-

λής σε κάθε εργαζόμενο.

Σημείωση: Δηλαδή θα απασχοληθεί 400 ώρες (100 κα-

τάρτιση και 300 πρακτική) για να μπει στη “ρουλέτα”

μήπως πετύχει να είναι ανάμεσα στο 25% των συμμετε-

χόντων που θα έχει την τύχη!! να εργαστεί επί δύο συ-

νεχείς μήνες!!!

Και να είσαι 62 χρόνων και να περιμένεις... Αιδώς!!!

Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για 

την πρόσληψη 5.000 ανέργων

Αλλο ένα πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, αφορά στην επιχορήγηση επι-

χειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25- 66 ετών και έχει σκοπό τη δημιουργία

νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που δεν έχουν προ-

βεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα,

σε μείωση προσωπικού.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ανέρχε-

ται στα 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα.  Η συνολική διάρκεια της επι-

χορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες

“Τσεκ” και σ’ έπιασα!
Απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στη λεγόμενη «μαύρη λίστα»  έναντι σχε-

τικά χαμηλού τιμήματος προσφέρει πλέον η θυγατρική εταιρεία των τραπεζών

«Τειρεσίας ΑΕ».

Μέσω της νέας υπηρεσίας, η οποία απέκτησε την εμπορική ονομασία «τσεκ»,

εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή επιτηδευματίες μπορούν με το πάτημα ενός

κουμπιού να συλλέξουν πληροφορίες για μια σειρά «αρνητικών στοιχείων»

που ενδεχομένως βαρύνουν τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους: 

ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, πλει-

στηριασμούς ακινήτων και κινητών, κατασχέσεις κ.α.. 

Πλέον ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση στα ίδια στοιχεία

που βλέπουν μέσω του συστήματος και οι τράπεζες.  Τα δεδομένα διατίθεν-

ται προς πώληση στο κοινό μετά από αίτηση.

«Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος άδικος
και αντισυνταγματικός. Είναι ένα
νέο χαράτσι, που επεκτείνεται στη
φορολόγηση της ιδιοκτησίας από το
πρώτο τετραγωνικό μέτρο και ανε-
ξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της
(αγροτεμάχια, οικόπεδα κλπ.), υπο-
λογίζεται επί πλασματικών αξιών
(αντικειμενικές του 2007), και οδη-
γεί σε απόλυτη οικονομική ασφυξία
και πραγματική αδυναμία πληρωμής.
Επιπλέον πρόκειται για τη φορολό-
γηση ιδιοκτησίας που είναι όχι μόνο
απρόσοδη, πολλαπλά φορολογη-
μένη, αλλά και επιβαρυμένη με υπο-
θήκες, κατασχέσεις κλπ)».
Και επιπλέον δεν διαχωρίζει καν τα

ιδιοκατοικούμενα από την προς εκ-

μετάλλευση ιδιοκτησία. Επιπροσθέ-

τως είναι τελείως παράλογο και

αντιεπιστημονικό να υπολογίζεται

και να φορολογείται το ιδιωκατοί-

κητο με βάση, έστω πραγματικής

αξίας ζώνης, δεδομένου ότι η αξία

ζώνης έχει νόημα επί εμπορεύσιμης

αξίας (πώλησης ή ενοικίασης) το

ιδιοκατοίκητο έχει αξία χρήσης και

όχι εμπορεύσιμη. Ψιλά γράμματα

για πολλούς. 

Και η Πρωτοβουλία Πολιτών συνεχί-

ζει: «Σταματάμε τον ΕΝΦΙΑ-λτη: Με
πρωτοβουλία που πήραν Δημοτικές
κινήσεις, εργατικά σωματεία, κινή-
σεις αλληλεγγύης, συσπειρώσεις
Νομικών, πρωτοβουλίες πολιτών
κ.ά. πραγματοποιήθηκε Παναττική
σύσκεψη για την ενεργοποίηση των
πολιτών σε ένα μεγάλο κίνημα που
θα σαρώσει όχι μόνο το συγκεκρι-
μένο άδικο νόμο, αλλά συνολικά τις
ανάλγητες αντιλαϊκές πολιτικές.

Το αίτημα είναι ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο
ΕΝΦΙΑ, να σταματήσει η φτωχοποί-
ηση της κοινωνίας, να τελειώνουμε
με τις πολιτικές που μας έφεραν ώς
εδώ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ όλων
αυτών που δεν πληρώνουν γιατί δεν
μπορούν, αυτών που δεν πληρώνουν
γιατί ο νόμος είναι αντισυνταγματι-
κός, με μαζική κατάθεση ατομικών
ενδικοφανών προσφυγών, ακόμη και
αυτών που θα πληρώσουν (με το πι-
στόλι στον κρόταφη, γι’ αυτούς
υπάρχει η εξώδικη δήλωση επιφύ-
λαξης) με μαζικές παρεμβάσεις στις

Εφορίες και στις Τράπεζες, με πραγ-
ματοποίηση εκδηλώσεων για ενημέ-
ρωση και οργάνωση δράσεων».

Πρόσθετη παρέμβαση

Εκτός αυτών υπενθυμίζουμε ότι το

αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου

έχει κηρύξει τον ΕΕΤΗΔΕ - προανά-

κρουσμα και προάγγελο του ΕΝΦΙΑ,

Αντισυνταγματικό, κατά πλειοψηφία

και για το λόγο τoύτο θα κριθεί ορι-

στικά το Δεκέμβριο από την

Oλομέλεια του Α.Π.

Γι’ αυτό θεωρείται επιβεβλημένο

εκτός από τις 20 περίπου οργανώ-

σεις που έχουν προσφύγει, μεταξύ

των οποίων και το ΙΝΚΑ, να κάνουμε

πρόσθετη παρέμβαση και όσοι

υπεύθυνοι και συνειδητοί πολίτες

της περιοχής αισθάνονται την

ανάγκη ν’α ντιδράσουν και να πα-

ρέμβουν, χωρίς κομματικές κατευ-

θύνσεις και εξαρτήσεις. 

Προς τούτο, επικοινωνείστε άμεσα

με τον Κώστα Βενετσάνο στα τηλέ-

φωνα 210 8959.004 και 

6937 153055.

Να καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ

Δημοσιεύθηκαν (19/9) οι αποφάσεις της Ολομελείας του

Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως

που είχαν ασκήσει οι Δήμοι Κρωπίας, Παιανίας και Ηλιού-

πολης κατά του Προεδρικού Διατάγματος του Ιουνίου 2011

«Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους

Υμηττού» (ΦΕΚ τ. Δ’ αριθμ. 187/16.06.2011).

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας αποφάσισε

να παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προδικαστικό ερώτημα αναφορικά με το αν απαιτείτο για

την έκδοση του εν λόγω π. δ/τος να προηγηθεί Στρατηγική

Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τους ορι-

σμούς της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

Όπως εξηγεί ο δικηγόρους Δρ. Απόστολος Παπακωνσταν-

τίνου (μέλος της δικηγορικής εταιρείας ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ), «η παραπομπή του εν λόγω
ζητήματος, που αποτελούσε έναν από τους βασικούς λό-

γους ακυρώσεως που προβάλλαμε ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, συνιστά ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη,
δεδομένου μάλιστα ότι το Ε’ Τμήμα του ιδίου Δικαστηρίου
είχε κρίνει, κατά την επεξεργασία του εν λόγω π.δ/τος, ότι
δεν απαιτείται η τήρηση της υπόψη διαδικασίας. Μετά την
έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα
αποφανθεί κατά τρόπο οριστικό επί των αιτήσεων ακυρώ-
σεως των Δήμων και, στη συνέχεια, επί των αιτήσεων ακυ-
ρώσεως που έχουμε ασκήσει εκ μέρους εκατοντάδων
ιδιοκτητών ακινήτων».
Σημειωτέον ότι η δικηγορική εταιρεία συνεχίζει την κατά-

θεση αγωγών εκ μέρους των ιδιοκτητών για την αποκατά-

σταση της ζημίας που έχουν υποστεί από το επίμαχο

προεδρικό διάταγμα. 
πηγή: mesogianews.gr

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι προσφυγές των Δήμων

κατά του Π.Δ. για τον Υμηττό
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Καμμία συζήτηση μεταξύ ελ-

ληνικής κυβέρνησης και δα-

νειστών δεν πρόκειται να

ξεκινήσει, εάν προηγουμέ-

νως δεν επιτευχθεί η «πλή-

ρης ικανοποίηση όλων των

προϋποθέσεων που περιέ-

χονται στο πρόγραμμα», δη-

λαδή, στο Μνημόνιο. 

Αυτό προκύπτει από απάν-

τηση του Επιτρόπου Οικονο-

μικών και Νομισματικών

Υποθέσεων, κ. Κατάϊνεν, σε

σχετική ερώτηση του Αντι-

προέδρου του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και ευρωβου-

λευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη

Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημή-

τρης Παπαδημούλης στην

ερώτησή του έθετε το θέμα

της αναθεώρησης των εκτι-

μήσεων της Κομισιόν και του

ΔΝΤ για την πορεία του ελ-

ληνικού χρέους, σε σχέση με

τις αρχικές προβλέψεις του

Μνημονίου και ρωτούσε την

Επιτροπή να τοποθετηθεί

αναφορικά με τη βιωσιμότητά

του.

Στη συνέχεια της ερώτησής

του ο Έλληνας ευρωβουλευ-

τής, αφού υπενθύμιζε την

απόφαση της 26ης Νοεμ-

βρίου 2012 του Eurogroup,

στην οποία αποτυπωνόταν η

δέσμευση των κρατών-μελών

της Ευρωζώνης για συγκεκρι-

μένα μέτρα ελάφρυνσης του

ελληνικού χρέους, ζητούσε

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

να τον ενημερώσει για τις

προτάσεις που έχουν συζητη-

θεί στο εσωτερικό της

Τρόικα, αναφορικά με το ελ-

ληνικό χρέος.

Στην απάντησή της η Κομι-

σιόν, διά του Επιτρόπου Κα-

τάϊνεν, διαψεύδει τους

ισχυρισμούς της ελληνικής

κυβέρνησης, για το δήθεν

τέλος του Μνημονίου και την

ελάφρυνση του ελληνικού

χρέους το φθινόπωρο, αφού

με τον πιο κατηγορηματικό

τρόπο συνδέει την έναρξη

συζήτησης για τα ενδεχό-

μενα μέτρα ελάφρυνσής του,

με την πλήρη εφαρμογή των

Μνημονιακών δεσμεύσεων. 

Λέει συγκεκριμένα ο Επίτρο-

πος ότι «…οποιαδήποτε πε-

ραιτέρω μέτρα και βοήθεια

στην Ελλάδα, εφόσον κρι-

θούν αναγκαία, εξαρτώνται

από την πλήρη ικανοποίηση

όλων των προϋποθέσεων που

περιέχονται στο πρόγραμμα.

Ως εκ τούτου, η ικανοποίηση

των όρων του Μνημονίου
Συμφωνίας αποτελεί βασική
προϋπόθεση για οποιαδή-
ποτε συζήτηση σχετικά με τα
θέματα αυτά».

Καταλήγοντας στην απάν-

τησή του ο αρμόδιος Επίτρο-

πος, αποφεύγει να απαντήσει

ξεκάθαρα στο ερώτημα κατά

πόσο θεωρεί βιώσιμο το ελ-

ληνικό χρέος, παραπέμπον-

τας, απλά, στην τελευταία

Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέ-

ους (Debt Sustainability Ana-

lysis, σελ 67, The 2nd

Economic Adjustmet Pro-

gramme of Greece, 4th Re-

view), στην οποία τονίζεται,

μεταξύ άλλων, ότι: «Η Ανά-

λυση Βιωσιμότητας Χρέους

δείχνει μια ελαφρά επιδεί-

νωση του δείκτη Χρέους

προς το ΑΕΠ μέχρι το τέλος

της δεκαετίας κατά την τρέ-

χουσα επανεξέταση του προ-

γράμματος, σε σχέση με την

προηγούμενη» (Στα αγγλικά:

The debt sustainability analy-

sis points to a slight deteriora-

tion in the debt-to-GDP ratio

by the end of the decade in the

current review compared to

the previous one.).

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο

Δημήτρης Παπαδημούλης δή-

λωσε: «Η απάντηση της Κομι-

σιόν αποτελεί κόλαφο και

εκθέτει την ελληνική κυβέρ-

νηση, καθώς διαψεύδει πλήρως

την κυβερνητική προπαγάνδα

για το δήθεν τέλος του Μνη-

μονίου».

Γάμος Συγκυβέρνησης-Μνημόνιου
ερώτηση του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη

54 βουλευτές της Ν.Δ. 

Ερωτούν για στέρηση 

συνταξιοδότησης 

σε οφειλέτες ΟΑΕΕ

Ερώτηση με θέμα τη στέρηση του δικαιώματος συν-

ταξιοδότησης από τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ κατέ-

θεσαν προς τον υπουργό Εργασίας 54 βουλευτές

της ΝΔ.

Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλει-

ονότητα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, που αδυνατούν να

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σταμάτησαν την

καταβολή εισφορών στα χρόνια της κρίσης λόγω αντικει-

μενικής οικονομικής  αδυναμίας και προτείνουν 

― την αύξηση του ισχύοντος ορίου οφειλών για απονομή

σύνταξης από τις 20.000 στις 30.000 ευρώ, 

― την αύξηση των δόσεων της ρύθμισης από 40 σε 60 και

τη δυνατότητα συμψηφισμού, προκειμένου να διευκολυν-

θούν οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δυ-

σχερή θέση εξαιτίας της κρίσης.

Την ερώτηση υπογράφουν οι: 

Κώστας Κόλλιας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Κώστας Μαρκό-

πουλος, Γιάννης Μιχελάκης, Κώστας Τζαβάρας, Αλέξαν-

δρος Κοντός, Λευτέρης Αυγενάκης, Φεβρωνία Πατριανάκου,

Γιάννης Ιωάννίδης, Κώστας Τσιάρας, Σπύρος Ταλιαδούρος,

Δάνης Τζαμτζής, Γιώργος Δεικτάκτης, Σάββας Αναστιασιά-

δης, Μενέλαος Βλάχβεης, Θόδωρος Καράογλου, Στάθης

Κωνσταντινίδης, Σταύρος Καλογιάννης, Χρήστος Δήμας,

Ηλίας Βλαχογιάννης, Κώστας Κουκουδήμος, Κώστας Σκρέ-

κας, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιώργος Κοντογιάννης, Μάξιμος

Σενετάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Διονυσία Αυγερινο-

πούλου, Φωτεινή Αραμπατζή, Γιώργος Κωνσταντόπουλος,

Τάνια Ιακωβίδου, Τιμολέων Κοψαχείλης, Χρήστος Κέλλας,

Δημήτρης Χριστογιάννης, Θύμιος Καρανάσιος, Θανάσης

Νταβλούρος, Ελένη Μακρή Θεοδώρου, Μάνος Κόνσολας,

Μαρία Αντωνίου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Γιάννης Πασχαλί-

δης, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, Κώστας Κοντογεώργος,

Γεωργία Μπατσαρά, Ανδρέας Μαρίνος, Ασημίνα Σκόνδρα,

Θανάσης Δαβάκης, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Κώστας

Κουτσογιαννακόπουλος, Διονύσης Σταμενίτης, Δημήτρης

Σαμπαζιώτης. Ανδρέας Κουτσούμπας, Μαρία Σόδη Σταυρια-

νούδη, Κυριάκος Βιρβιδάκης, Κώστας Κατσαφάδος.

Να παρέμβει ο εισαγγελέας

ζητάει ο βουλευτής 

Παν. Κουρουμπλής 

για όσα δήλωσε ο Γ. Σούρλας

Με δήλωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βου-

λευτής Β΄ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ  Π. Κουρουμπλής αιτείται:

την  άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου

Πάγου και των εντεταλμένων δικαστικών και διοικητικών

αρχών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος,  μετά τις δηλώ-

σεις του ΓΓ Διαφάνειας κ. Γ. Σούρλα για την  υπόθεση των

23 δισ. κριθέντων ως ανείσπρακτων επιχειρηματικών

κόκκινων δανείων καθώς και των απειλών που ο τελευ-

ταίος έχει δεχθεί. 

«Ο ΓΓ Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρ-

λας δημοσιοποίησε  με δελτίο τύπου επιστολή που απέ-

στειλε στο διοικητή της  ΤτΕ Ι. Στουρνάρα με την οποία

τον καλεί να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας ανα-

φορικά με τα ανείσπρακτα επιχειρηματικά  δάνεια. 

Η δήλωση του Γ. Σούρλα εστιάζεται στα 23 δισ. ευρώ κόκ-

κινων επιχειρηματικών δανείων και ειδικότερα στα δάνεια

που αφορούν δανειολήπτες επιχειρηματίες που μπορεί

να περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, στη λίστα Νι-

κολούδη και σε όλες τις άλλες λίστες όπου αναφέρονται

καταθέσεις Ελλήνων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Γ. Σούρ-

λας, μιλώντας  σε πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο του

ΣΚΑΙ (Σάββατο 20.9.2014), ανέφερε: 

α) ότι έχει δεχθεί απειλές, 

β) ότι αισθάνεται αβοήθητος και 

γ) ότι έχει διαπιστώσει απροθυμία του κ. Στουρνάρα να

απαντήσει σε αίτημα του ιδίου και για το λόγο αυτό  προ-

έβη στην έκδοση σχετικού δελτίου τύπου. 

Ερώτηση για το Κ.Υ. Σπάτων κατέθε-

σαν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

(Γιώργος Πάντζας, Αλέξης Μητρό-

πουλος, Νάσος Αθανασίου) το οποίο

υπολειτουργεί αφού έχει τεράστια

κενά στους γιατρούς των διαφόρων

ειδικοτήτων.

Η παρουσία του Κέντρου Υγείας στην

περιοχή των Σπάτων, καθώς και η

24ωρη λειτουργία του για παροχή

πρώτων βοηθειών και βασικών υπηρε-

σιών πρωτοβάθμιας υγείας, αποτελεί

απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για

την υγεία των πολιτών της ευρύτερης

περιοχής. Μόνο στο Δήμο Σπάτων –

Αρτέμιδος κατοικούν μόνιμα περίπου

35.000 κάτοικοι, ενώ τους καλοκαιρι-

νούς μήνες προστίθενται σε αυτούς

περίπου 100.000 άνθρωποι και συγ-

χρόνως δέχεται καθημερινά χιλιάδες

λουόμενους. 

Παράλληλα, το ΚΥ Σπάτων, ως η μο-

ναδική μονάδα υγείας στην περιοχή,

εξυπηρετεί και κατοίκους της Παλλή-

νης του Γέρακα. Ωστόσο, παρά τα δε-

δομένα, το Κ.Υ. υπολειτουργεί και

παρουσιάζει διαχρονικά προβλήματα

τα οποία πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

Σήμερα λειτουργεί με το 1/4 των για-

τρών διαφόρων ειδικοτήτων με απο-

τέλεσμα να υπολειτουργεί και να

πέφτει ένας δυσβάσταχτος φόρτος

στους λίγους εργαζόμενους.

Εφόσον δεν πραγματοποιηθούν άμε-

σες ενέργειες από πλευράς των αρ-

μοδίων φορέων του Υπουργείου

Υγείας, προκειμένου να στελεχωθεί

επαρκώς το Κέντρο Υγείας Σπάτων

και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και

ανεμπόδιστη 24ωρη λειτουργία του,

είναι προφανής ο κίνδυνος ακόμα και

για κλείσιμο της μονάδας. 

«Διαχρονικά άλυτα τα προβλήματα του ΚΥ Σπάτων»
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ΑΔΑ: 7ΦΒΙΩΨΖ-ΩΦΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 22/09/ 2014
Αρ. πρωτ. 46428

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/18 και 2004/17 Ν. 3669/2008
«Περί Κωδικοποίησης Νομοθεσίας
Δημοσίων Έργων»
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης,
1. Προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνι-
σμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ με συνολικό προϋπολογι-
σμό 454.933,19 Ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 23%) με βάση τα
συντασσόμενα τεύχη της (58/2014)
μελέτης του Δήμου, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Ε.
(Ν.3669/2008 τ116Α΄), όπως κάθε
φορά ισχύουν και σε εκτέλεση της
με αριθμό 240/2014 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Το έργο αφορά την ενεργειακή
αναβάθμιση των εξής κτιρίων του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης: (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 2Ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, 2ο & 3ο
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ και
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ), στα πλαίσια
του Προγράμματος Εξοικονομώ
του ΕΣΠΑ & Ε.Π. Αττικής.
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνει-
σφέρει στη χρηματοδότηση συν-
δρομής για την τόνωση της
οικονομικής και κοινωνικής συνο-
χής με τη μείωση των κυριότερων
περιφερειακών ανισορροπιών μέσω
της υποστήριξης της αναπτυξιακής
και διαρθρωτικής προσαρμογής των
περιφερειακών οικονομιών, συμπε-
ριλαμβανομένης της μετατροπής
των βιομηχανικών περιφερειών που
παρακμάζουν και των περιφερειών
που υστερούν και μέσω της υπο-
στήριξης της διασυνοριακής, δια-
κρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν
το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότη-
τες της Κοινότητας, και ιδίως την
ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνι-
στικότητας και της καινοτομίας, της
δημιουργίας και της διατήρησης
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και
εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Το έργο συντίθεται από τις ακό-
λουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με
προϋπολογισμό 302.160,17€
(περιλαμβανομένων δαπάνης εργα-

σιών, ΓΕ, ΟΕ και απροβλέπτων) και,
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
64.042,18 € (περιλαμβανομένων
δαπάνης εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και
απροβλέπτων).
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμ-
βάνουν με δική τους δαπάνη τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
από τα γραφεία της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας
– Βουλιαγμένης, (Βασ. Κωνσταντί-
νου 25, 166 72 ΒΑΡΗ) κάθε εργά-
σιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ.
έως 1:30 μ.μ. μέχρι και την 16/10/
2014, ημέρα Πέμπτη. Η Διακήρυξη
του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 -
2030420, FAX επικοινωνίας 213 -
2030439, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Ανδρέας Δάγλας Πολι-
τικός Μηχανικός
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης
(Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 166
72 ΒΑΡΗ), στις 21/10/2014, ημέρα
Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα
λήξης αποδοχών προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου. με σύστημα υποβολής προ-
σφορών, το οποίο περιλαμβάνει την
υποβολή προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν.3669/2008.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διε-
ξαχθεί η δημοπρασία την προανα-
φερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προ-
σφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημε-
ρομηνία που θα καθορίσει με πράξη
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλα-
βαν τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικα-
σία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ-
τερη φορά με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγε-
γραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
1η καθώς και σε οποιαδήποτε ανώ-
τερη τάξη καθώς και κοινοπραξίες
(σε αναβάθμιση) Α2 τάξης για έργα
κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» προ-
ϋπολογισμού 302.160,17€ (περι-
λαμβανομένων δαπάνης εργασιών,
ΓΕ & ΟΕ και απροβλέπτων) και σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις του
νόμου και στην Α1 καθώς και σε
οποιαδήποτε ανώτερη τάξη για
έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» προϋπολογισμού
64.042,18 € (περιλαμβανομένων
δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και

απροβλέπτων) και σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του νόμου και,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι Προ-
ερχόμενοι από κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει
την συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο-
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλού-
μενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προ-
ερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες ανα-
φέρονται στο τεύχος της Διακήρυ-
ξης.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 7.324,05
(2% του συνολικού προϋπολογι-
σμού δαπάνης του έργου χωρίς
Φ.Π.Α. & αναθεώρηση) και ισχύ
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και
τριάντα (30) ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού και βεβαιώνεται με την προ-
σκόμιση γραμμάτιου σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή εγγυη-
τική επιστολή αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας ή εγγυητική
επιστολή από το ΤΣΕΜΔΕ. Ο χρό-
νος ισχύος των προσφορών είναι
εννέα (9) μήνες.
7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις
της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ» (Σ.Α.Ε.
0618, κωδ. ΠΔΕ 2012ΣΕ06180058), η
οποία συγχρηματοδοτείται από εθνι-
κούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προ-
τεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Αν-
ταγωνιστικότητας της Καινοτομίας
και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ατ-
τική»
Προβλέπεται χορήγηση προκατα-
βολής.
8. Η προθεσμία για την κατασκευή
και πλήρη αποπεράτωση του όλου
έργου είναι έξι (6) μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βού-
λας – Βουλιαγμένης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-9-2014
Aρ. Πρωτ.:  46650

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥ-
ΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» 
(ΑΦΟΡΑ 12 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό
δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήρια κα-
τακύρωσης:
Για τις Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9  την επί τοις εκατό (%) έκπτωση
στις επίσημες τιμές του τιμοκατα-
λόγου των ανταλλακτικών, το κό-
στος ανά εργατοώρα εντός και
εκτός συνεργείου.
Για τις Ομάδες 11, 10 το κόστος
ανά εργατοώρα εντός συνεργείου. 
Για την Ομάδα 12 τη χαμηλότερη
τιμή βάσει του ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού της με α/α 55/2014 μελέ-
της  της Δ/νσης Καθαριότητας &

Ανακύκλωσης για την: «ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» 
Συνολικός προϋπολογισμός
199.495,00 € συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ και πιο συγκεκριμένα 12
Ομάδες εργασιών.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, , το
άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) ,το Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007), την
με αρ. Πρωτ. 45579/17-9-2014 σχε-
τική Διακήρυξη και την Τεχνική Με-
λέτη με α/α  55/2014
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά
για οποιαδήποτε από τις  12 βασι-
κές ομάδες .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
2014 με ώρα έναρξης  ορίζεται η
10:00  π.μ. και λήξης παράδοσης των
προσφορών 10:30 π.μ., κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός

δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρω βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς

λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι ποσό 3.243,82 € όταν η προ-
σφορά καλύπτει το σύνολο των ζη-
τούμενων υπηρεσιών.
Αν η προσφορά δεν καλύπτει το σύ-
νολο των υπηρεσιών η εγγυητική
επιστολή ορίζεται το 2%  επί του
προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ της συγκεκριμένης
ομάδας, ήτοι :
- Ομάδα 1 : 886,18€
- Ομάδα 2 : 341,46€
- Ομάδα 3 : 40,65€
- Ομάδα 4 : 32,52€
- Ομάδα 5 : 48,78€
- Ομάδα 6 : 65,04€
- Ομάδα 7 : 206,50€
- Ομάδα 8 : 4,88€
- Ομάδα 9 : 162,60€
- Ομάδα 10: 243,90€
- Ομάδα 11 : 81,30€
- Ομάδα 12 : 1.130,00€
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης καθημερινά από  Δευτέρα 29-9-
2014  έως Τετάρτη 8-10-2014 και
ώρες 8.30 - 13.00, Τηλ.:
2132020131,  2132019955

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-9-2014
Aρ. Πρωτ.: 46649

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ-
ΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩ-
ΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩ-
ΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ)
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης  προκηρύσσει επαναλη-
πτικό πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές  της με α/α  26/2014 μελέ-
της της Δ/νσης Διοικητικού  και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή  μόνο για την Ομάδα Γ

του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της ανωτέρω μελέτης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ-
ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,
ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩ-
ΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», προϋπολογισμού
9.994,83 €  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα για 105 τύ-
πους μελανιών και αναλώσιμων
εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  26/2014 και
την με αρ. Πρωτ. 27839/4-6-2014
σχετική Διακήρυξη.  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά
μόνο για την Ομάδα Γ  όμως για
ολόκληρη την ποσότητα και τα είδη
της ομάδας. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 3  Οκτω-
βρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής

των προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης. Σε περίπτωση που
ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημε-
ρομηνία που είναι ορισμένος, λόγω
κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της
επιτροπής και εφόσον συντρέχουν
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή
λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση
αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επα-
ναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσί-
ευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα
στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή που χρειάζε-
ται να κατατεθεί για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5%
επί της προϋπολογισθείσας δαπά-
νης 499,74 € με ισχύ 5 μηνών 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου (Δημ. Μπιτέλης, Αγγ. Αση-
μακόπουλος) με κόστος 5€ καθη-
μερινά  από  Δευτέρα 29-9-2014
έως Πέμπτη 2-10-2014 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνι-
σμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Δήμου στην διεύθυνση:
http://www.vvv.gov.gr

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΑΔΑ: 7Α7ΞΩΗΔ-ΚΣΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
152 34 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 2023843 - 844
ΦΑΞ: 213 2023846
Χαλάνδρι  24/9/2014
Aρ. Πρωτ.: 22733

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης),

σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγη-
σης και την οικονομική προσφορά
όπως αναλυτικά αναφέρεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές και πάντα
σύμφωνα με την 11389/93 Υπουρ-
γική Απόφαση για την «Προμήθεια
υλικών πυροπροστασίας του 
Δήμου Χαλανδρίου», προϋπολογι-
σμού 23.006,78 με ΦΠΑ 23% & με
Α.Μ. 29/14.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προ-
σφορών η 6η Οκτωβρίου ημέρα ευ-
τέρα και ώρα 10:00 π.μ..
Η γλώσσα σύνταξης των προσφο-
ρών θα είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

όσοι κατέχουν τα προσόντα και
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολο-
γητικά σύμφωνα με τα άρθρα 7 και
9 της Υπ.Απ. 11389/93.
Ισχύουσα νομοθεσία: Ν. 3463/06,
Ν. 2286/95, Υ.Α. 11389/93,
Ν.3852/10.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται
στο ποσό των 460,14€.
Περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμε-
νοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Tμήμα Προμηθειών του  Δήμου
τηλ. 213 2023844.

Ο Δήμαρχος
ΣΥΜΕ4Ν (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ποιότητα ζωής για όλους
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία, ως εξωτερική,  σε φύλαξη
παιδιών ή γοροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209

ZHTOYNTAI PANELS. Οικογένεια ζητάει πάνελς για
στέγη 35 τ.μ. προκειμένου να στεγαστεί. 
Τηλ. 6984 734133

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κορωπί, διαμέρισμα 65

τ.μ. στο 2ο όροφο, σε διπλοκατοικία με κήπο ολό-

γυρα και όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αμεση

πρόσβαση στο Μετρο και Προαστιακό. 5 λεπτά για

το αεροδρόμιο και 30 λ. για το κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες: 6931 543666.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με πολυετή

φροντιστηριακή πείρα σε όλα τα

επίπεδα, με άδεια διδασκαλίας

και πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστη-

μίου, παραδίδει μαθήματα κατ’

οίκον  με όλα τα σύγχρονα οπτι-

κοακουστικά μέσα σε προσιτές

τιμές. Παρέχονται βιβλία, σημειώσεις και συστά-

σεις!  Tηλέφωνο 6947736136
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στo ΚΙΤΣΙ, διόροφο κτίσμα

110 τ.μ. και 120 τ.μ. αντίστοιχα σε ένα στρέμμα οι-

κόπεδο. Με διαφορετικές εισόδους. Διαθέτει φως,

ηλιακό, αιρκοντίσιον, καλοριφέρ, τζάκι.

Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις, κατά προτίμηση

γιατροί.

Πληροφορίες 69322 18 255 κ. Παναγιώτη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπόδησης 25

ετών, εν λειτουργία, σε κεντρικό σημείο της

Βάρης λόγω συνταξιοδότησης.  Tηλ. επικοι-

νωνίας 6946 602918.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζι-

κής Εστίασης, Αναυψκτήριο με παρασκευα-

στήριο ζύμης και συναφών προϊόντων, στην

περιοχή Γέρακα.

Tηλ. επικοινωνίας 6946 143680

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας 210 6030.655 - 210 8959.004 -6937153052 ― www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει

κατ’ οίκον μαθηματικά Γυμνασίου – Λυκείου στις

περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρη.

Πολυετής πείρα, προετοιμασία για πανελλήνιες

εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία του ιδίου

για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδόσεις

Μεταίχμιο και επί πλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.

Τιμές ανά ώρα 20 – 30 ευρώ για Γυμνάσιο – Λύκειο

αντίστοιχα. Τηλ. 6984242123
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com
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Εξατομικευμένη θεραπεία για το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέ-

ρου (Σ.Ε.Ε.), το οποίο ταλαιπωρεί εκατοντάδες εκατομμύρια αν-

θρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο,  έχουν πλέον  οι εκατοντάδες

χιλιάδες πάσχοντες στην Ελλάδα!

Αυτό ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, με

αφορμή τη λειτουργία στην Αθήνα, του πρώτου Κέντρου Πεπτι-

κών Διαταραχών στην Ελλάδα (σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα),

αλλά και ένα από τα λίγα που υπάρχουν στις χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

Το Κέντρο Πεπτικών Διαταραχών λειτουργεί στις εγκαταστά-

σεις του Athens Beverly Hills Medical Group στη Γλυφάδα (Βασ.

Γεωργίου 12 & Λαοδίκης).

«Στόχος του Κέντρου είναι να προσφέρει εξατομικευμένη αντι-

μετώπιση του συνδρόμου σε κάθε πάσχοντα, καθώς όπως είναι

επιστημονικά γνωστό δεν υπάρχει ενιαία θεραπεία» τόνισε ο

Επιστημονικός Διευθυντής του Athens Beverly Hills Medical

Group και Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, στη Mayo Clinic

των Η.Π.Α, Δρ. Γρηγόριος Τσιώτος. 

«Το Κέντρο Πεπτικών Διαταραχών, είναι πλήρες, οργανωμένο

και στελεχωμένο με εξειδικευμένους για την περίπτωση επιστή-

μονες, γαστρεντερολόγους, διατροφολόγους και ψυχολόγους»

πρόσθεσε ο Δρ. Τσιώτος.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ  ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ  ΕΝΤΕΡΟΥ

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες το Σύνδρομο Ευερέθιστου

Εντέρου ή  κοινώς Σπαστική Κολίτιδα, είναι ίσως η συχνότερη

γαστρεντερολογική διαταραχή, από την οποία πάσχει περίπου

το 12% - 20% του πληθυσμού της γης (περίπου ένα δις άνθρω-

ποι) κυρίως γυναίκες.

Εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες 20-40 χρόνων και είναι εξαιρε-

τικά σπάνιο μετά την ηλικία των 60 χρόνων. Η ακριβής αιτιολο-

γία – παθογένεια του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου δεν είναι

απολύτως γνωστή. Στην πραγματικότητα είναι πολύπλοκη.

«Τα κύρια συμπτώματα του συνδρόμου είναι το κοιλιακό άλγος,

η κοιλιακή δυσφορία, το φούσκωμα και οι αλλαγές στις συνή-
θειες του εντέρου χωρίς να υπάρχει κάποια οργανική νόσος»
ανέφερε ο Διευθυντής του Κέντρου Πεπτικών Διαταραχών, γα-

στρεντερολόγος – μικροενδοσκόπος,  Δρ. Γεώργιος Αναγνω-

στόπουλος.

«Τα συμπτώματα, συμπλήρωσε ο Δρ. Αναγνωστόπουλος,   βελ-
τιώνονται συχνά ή υποχωρούν μετά την κένωση. Oι   πάσχοντες

παρουσιάζουν συχνότερα (σε σχέση με το γενικό πληθυσμό)

γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, σύνδρομο χρόνιας κόπω-

σης, πονοκεφάλους, πόνους στον αυχένα ή στη μέση, κατά-
θλιψη και αγχώδεις διαταραχές». 

Όπως διευκρίνισε από την πλευρά της η ψυχολόγος Στεφανί

Χριστοδούλου, μελέτες δείχνουν πως το 60% των ασθενών με

Σ.Ε.Ε. υποφέρουν από κάποια ψυχολογική διαταραχή, όπως αγ-

χώδεις διαταραχές ή διαταραχές της διάθεσης. 

Ανέφερε ότι «Κάποιοι ασθενείς αντιμετωπίζουν καθημερινά έν-
τονο άγχος, το οποίο έχει προκληθεί από μια δύσκολη κατά-
σταση της ζωής τους και επηρεάζει τόσο τη σωματική, όσο και

την ψυχική τους υγεία. Η ψυχολογική υποστήριξη θα βοηθήσει

τον ασθενή να κάνει τις συνδέσεις ανάμεσα στην ασθένεια και

στα προσωπικά του βιώματα, με στόχο τη βελτίωση της καθη-
μερινότητάς του».

Επίσης,  πολλοί ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα

που δεν εμπίπτουν ακριβώς στον ορισμό του Ευερέθιστου Εν-

τέρου, τα οποία όμως έχουν λειτουργικό χαρακτήρα  και ονομά-

ζονται αντίστοιχα λειτουργικός μετεωρισμός ή λειτουργικός

κοιλιακός πόνος κλπ.

Τα συμπτώματα αυτά αντιμετωπίζονται αιτιοπαθογενετικά με πα-

ρόμοιο τρόπο.

Το σύνδρομο μπορεί να εμφανισθεί υπό τη μορφή διάρροιας ή

δυσκοιλιότητας, ή με εναλλαγή αυτών, ή με μικτό τρόπο. Συχνά

μπορεί να ξεκινήσει μετά  από μία λοίμωξη του γαστρεντερικού

ή μετά από ένα επεισόδιο οξείας εκκολπωματίτιδας.

Επίσης, όπως τόνισε η διαιτολόγος - διατροφολόγος κα Αστε-

ρία Σταματάκη, το σύνδρομο μπορεί να οξύνεται και από δυ-

σανεξίες που  έχουν κάποιοι άνθρωποι σε τρόφιμα.

«Κάθε άτομο με Σ.Ε.Ε. έχει διαφορετική συμπεριφορά στις  τρο-

φές. Αυτό που αποτελεί τροφή για κάποιον, για κάποιον άλλο

μπορεί να είναι φαρμάκι» τόνισε η διαιτολόγος - διατροφολόγος

Αστερία Σταματάκη,  και πρόσθεσε

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΤΩΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ  ΧΡΟΝΩΝ

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πολλές μελέτες για να

γίνει κατανοητός ο μηχανισμός του συνδρόμου και να αναπτυχ-

θούν αποτελεσματικές μορφές θεραπείας. Είναι γεγονός πως

στους ασθενείς με Σ.Ε.Ε. υπάρχει διαταραχή της κινητικότητας

του πεπτικού συστήματος ή/και κάποια μορφή σπλαγχνικής υπε-

ρευαισθησίας. 

Μελέτες αποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιας οδού που συνδέει

το έντερο με τον εγκέφαλο (brain-gut axis) με αποτέλεσμα με-

ταβολές στην εντερική χλωρίδα να δρουν σε εξειδικευμένα κέν-

τρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ και το άγχος δρα στο

έντερο μέσω των οδών αυτών. Φαίνεται πως πολλοί παράγον-

τες ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του συνδρόμου. 

Συγκεκριμένα: 

Μικροβιακή χλωρίδα (καταστρέφεται από φάρμακα,  τρόφιμα, μόλυνση)

Διατροφικοί παράγοντες - δυσανεξία σε τρόφιμα

Συνεκτικότητα εντερικού τοιχώματος

Γενετικοί παράγοντες (άγνωστοι)

Ψυχολογικοί παράγοντες

Διαταραχές κινητικότητας του εντέρου

Σπλαγχνική υπερευαισθησία

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο Κέντρο Πεπτικών Διαταραχών, οι πάσχοντες μετά την

πρώτη κλινική εξέταση από τον γαστρεντερολόγο και εφόσον ο

ιατρός το κρίνει, υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων.

Εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις θα δείξουν αν υπάρχει

κάποιο είδος τροφικής δυσανεξίας, έτσι ώστε με τη βοήθεια του

διαιτολόγου να καθορισθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δια-

τροφής.

Μετά τον εντοπισμό του παράγοντα ο ασθενής υποβάλλεται

στην εξατομικευμένη θεραπεία
www.ibs-center.gr  

COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ  ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ  ΕΝΤΕΡΟΥ (Σπαστική κολίτιδα)

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

«Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις 

για άνεργους & ανασφάλιστους

μέσω ΕΣΠΑ»

H δυνατότητα σε άνεργους και ανασφάλιστους να κάνουν

μέσα στους επόμενους έξι μήνες ιατρικές εξετάσεις σε

επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία παρέχει πρόγραμμα το

οποίο εκτελείται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Βασικός στόχος του προγράμματος, πέραν της ενημέρω-

σης, αποτελεί η διενέργεια δωρεάν προληπτικών Εξετά-

σεων σε άνεγους ή ανασφάλιστους, ηλικίας 25- 65 ετών,

αναφορικά με την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη,

του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενα Νο-

σοκομεία και Κέντρα Υγείας της Αττικής.

Για πληροφορίες και ραντεβού για εξετάσεις στα συνερ-

γαζόμενα νοσοκομεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επι-

κοινωνούν με το Ι.Κ.Π.Ι.: τηλ. 210 7222727, e-mail:

info@ispm.gr, ιστοσελίδα: www.prolipsigiaolous.gr

Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και συγχρημα-

τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και από εθνικούς πόρους.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Εκπτωτική κάρτα Πρωτέας

Ο Πρωτέας προκειμένου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις

των δράσεών του, έχει δημιουργήσει μία εκπτωτική

κάρτα, συμβεβλημένος με αθλητικά καταστήματα και όχι

μόνο, την οποία διαθέτει στα μέλη του.

Οι εκπτώσεις είναι μεγάλες και διευκολύνουν γονείς και

αθλητές.

Εχει ήδη ξεκινήσει η διάθεση των καρτών διαρκείας του

συλλόγου για την νέα αγωνιστική περίοδο 2014-2015.

Μπορείτε να παίρνετε τις νέες κάρτες διαρκείας, καθη-

μερινά στα γραφεία του συλλόγου (Λυκούργου 17,

Βούλα), ωράριο γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή

(17:30-20:30),  Σάββατο - Κυριακή (09:00-14:00)

Και στο τηλέφωνο τις ίδιες ώρες στο 210-8953823.

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ. - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 48-65 

Με το δεξί στην καινούργια αγωνιστική σεζόν μπήκε η Αν-

δρική ομάδα του Πρωτέα Βούλας, καθώς επικράτησε με 65-

48 εκτός έδρας της Ευρυάλης για την 2η φάση του

κυπέλλου ΕΣΚΑΝΑ.

Επόμενος αντίπαλος για το κύπελλο της ΕΣΚΑΝΑ και την

3η φάση του θεσμού, ο Ερμής Πειραιά, ομάδα όπως και ο

Πρωτέας της Α΄ΕΣΚΑΝΑ, με το παιχνίδι να πραγματοποι-

είται στο Σαλπέας την Δευτέρα (29/9, 20:30).

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ .- ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 48-65 (31-35)

Διαιτητές: Τσαχάκης, Τηγάνης.

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ (Κουρής Φωτεινός):  Σκόρδος 2, Παρίσος

9(1) Σκουλούδης 2, Μποουρούσης 3, Κακκαβάς 10(1) Πε-

τρακάκης 5, Κελέσης 3(1) Μαρκογιαννάκης 4(1) Ευστρα-

τίου Δαγτζής 10

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης  Ποδαράς) Καπώνης 2

Τσελέκος, Κονδύλης 17(1) Σίθμος 2 Κοκαλιάς,. Αθηνιώτης

6(1) Παπαργυρόπουλος 13(1) Βαρδαβάς 20, Πιεβαλίτσα 2,

Γάργαλης, Πεφάνης 3 Βλάχος

Ο Πρωτέας έχει «μεγαλώσει» πολύ. Οι επιτυχίες στα γυ-

ναικεία τμήματα τα 2 τελευταία χρόνια, αλλά και η ξεκά-

θαρη αγωνιστική βελτίωση του Αντρικού και των τμημάτων

υποδομής του έχει εξασφαλίσει αναγνώριση. Το πρό-

γραμμα με την προώθηση νέων παιδιών στην Ανδρική

ομάδα κρίνεται επιτυχημένο και θα συνεχιστεί. Η τοπική

κοινωνία είναι περισσότερο κοντά του από κάθε άλλη φορά.

Το γεμάτο γήπεδο στα παιχνίδια του Γυναικείου είναι απο-

τέλεσμα της περσινής κατάκτησης του Κυπέλλου, της επι-

τυχημένης πρώτης συμμετοχής στην Α1 Γυναικών, αλλά

και της καλύτερης από άλλες φορές προβολής. 

Η κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων

επιβεβαίωσε την ορθότητα της επιλογής να προσεκλύσουν

συγκεκριμένα νεαρά παιδιά, στα οποία θα προσβλέπουν να

στελεχώσουν και τη Γυναικεία ομάδα στο μέλλον. Η στρα-

τηγική του θα συνεχιστεί και στο μέλλον και στα αγόρια και

στα κορίτσια, μας είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρός του Χρ.

Βασιλειάδης, σε μια μίνι συνέντευξη τύπου και τόνισε:

Οι πρώτες μας προσπάθειες είναι επιτυχημένες και δεί-
χνουν οτι ο Σύλλογος μπορεί να καταστεί οικονομικά αυ-
τοδύναμος και κοινωνικά καταξιωμένος.

Για την σαιζόν 2014-2015 οι στόχοι του Πρωτέα  είναι:

Αγωνιστικά

• Κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγο-

ρίας Γυναικών

• Κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Α κατηγορίας

ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών

• Επανάληψη της κατάκτησης του Πανελληνίου Πρωταθλή-

ματος Νεανίδων

• Διακρίσεις στα τμήματα Εφήβων, Παίδων κορασίδων στα

αντίστοιχα Πρωταθλήματα

•  Περαιτέρω βελτίωση των τμημάτων υποδομών ώστε να

συνεχίσουν να διακρατούν τον άτυπο τίτλου μιας εκ των

κορυφαίων αν όχι η κορυφαία ακαδημία μπάσκετ στην Ελ-

λάδα.

Οργανωτικά - Υποδομές

• Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια

του ΟΑΠΠΑ και του Δήμου 3Β

• Αύξηση των ενεργών μελών του από 600 σήμερα σε 1000

μέχρι το τέλος του χρόνου

• Αύξηση των συνεργαζομένων επιχειρήσεων (Εστιατόρια,

Καταστήματα Λιανικής, Υπηρεσίες) στις 70 από 40 σήμερα

• Βελτίωση των παροχών προς τα μέλη  

• Εξασφάλιση Χορηγών

Κοινωνικές Δράσεις

• Συγκέντρωση εθελοντών για τη βελτίωση του Κοινωνικού

έργου στου Συλλόγου με στόχο την ανάπτυξη περισσότε-

ρων δράσεων.

Πρωτέας Βούλας: μακρά ιστορία

και μεγαλεπήβολο μέλλον

Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών 

εις μνήμην Γεωργίου Στάντζου

Με τον Πρωτέα Βούλας να επικρατεί με 60-53 στον τελικό

του Παναθηναϊκού και να κατακτά την πρώτη θέση ολο-

κληρώθηκε την Κυριακή (21/9), το τουρνουά μπάσκετ γυ-

ναικών που διοργάνωσε στη μνήμη του Γεωργίου Στάντζου

ο σύλλογος την εφετινή σεζόν. Στην 3η θέση βρέθηκε η

Τερψιθέα η οποία επικράτησε με 65-59 του Αθηναϊκού ο

οποίος κατέλαβε την 4η θέση.

Λίγο πριν την έναρξη του τελικού, τιμήθηκε η οικογένεια του Γε-

ωργίου Στάντζου με αναμνηστική πλακέτα στη μνήμη του, από

τον Πρόεδρο του συλλόγου, Χρήστο Βασιλειάδη, την οποία πα-

ρέλαβε ο γυιός της Αρης. 

Ο Γεώργιος Στάντζος ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Πρωτέα,

ενώ επί 34 συναπτά έτη προσέφερε στον σύλλογο από όποια θέση

κι αν βρέθηκε. Ο υιός του Άρης Στάντζος υπήρξε παίκτης του Πρω-

τέα, ενώ η συνέχεια του Γεωργίου Στάντζου βρίσκεται ήδη στον

Πρωτέα καθώς τα 3 του εγγόνια αγωνίζονται στις ακαδημίες του.

Πλέον όλες οι ομάδες που αγωνίστηκαν στο τουρνουά

στρέφουν το βλέμμα τους στο Κύπελλο με τον Πρωτέα να

αγωνίζεται στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς την Κυριακή (28/9)

με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ για την φάση των «16». 

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 60-53

Διαιτητές : Τσώνος Β. , Πόντας

Δεκάλεπτα : 20-13, 30-28, 43-41 , 60-53

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας, Τασιόπουλος): Μπράβαρντ 9, Σπυρι-

δοπούλου 12(2), Χατζηνικολάου 9, Σωτηρίου 14(4), Μαντά 4, Φα-

σούλα 8, Λύμουρα 2, Κολλάτου 2, Αναστασοπούλου 2, Κίτσιου,

Θεοδώρου , Μπαρμπερίδου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρέκας, Μάλαμα): Όλιβερ 14, Σλούκα 5(1), Έϊ-

βερι 8(1), Καλέντζου 8(1), Κυριακοπούλου 3(1), Κόνιαλη 5(1), Γλυ-

νιαδάκη 5, Αυτζή 3, Δανούση 2, Δίελα 
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Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου 
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

"Κάντε τα παιδιά σας 
να αγαπήσουν τον αθλητισμό"

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει. Οι νεαροί φίλοι μας θα

έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα μυστικά των

αθλημάτων που καλλιεργεί ο Άρης Βούλας, να γυ-

μναστούν αλλά και να κοινωνικοποιηθούν στο πε-

ριβάλλον του Συλλόγου. 

Πληροφορίες για το ποδόσφαιρο στο τηλέφωνο 210-

8991154 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 18:00 έως

21:00.

Για την επιτραπέζια αντισφαίριση στα τηλέφωνα

6940637388 ή 6945549958.

http://www.arisvoulas.gr/

NEA της ΕΠΣΑΝΑ 

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Junior

Βάσει της προκήρυξης στο πρωτάθλημα JUNIOR συμμε-

τέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/2004-2005

και μεταγενέστερα. Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετέ-

χουν στο πρωτάθλημα Junior και έχουν κλείσει το δέκατο

έτος της ηλικίας τους πριν την έναρξη του πρωταθλήμα-

τος ήτοι 5/10/2014 θα αγωνίζονται υποχρεωτικά με δελ-

τία Ε.Π.Ο. Οι δε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν κλείσει

το δέκατο έτος της ηλικίας τους στις 5/10/2014 (για την

αποφυγή έκδοσης προσωρινού δελτίου) δύναται να αγω-

νίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου

με θεωρημένα πιστοποιητικά γεννήσεως (με ταυτοπρο-

σωπία) επικυρωμένα από την Γραμματεία της Ένωσης .

Ανακοίνωση Α & Β κατηγορίας

Μετά την διεξαγωγή των πρώτων αγωνιστικών της Α και

Β κατηγορίας διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό

των Σωματείων δήλωσε να αγωνίζεται ημέρα Κυριακή με

αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στον ορισμό Δι-

αιτητών και Ιατρών. 

Για την εύρυθμη λειτουργία στην οργάνωση των Πρωτα-

θλημάτων παρακαλούνται τα Σωματεία της Α & Β κατη-

γορίας που έχουν την δυνατότητα να ορίζονται ημέρα

Σάββατο όπως το δηλώσουν εγγράφως στην Ένωση. 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΡΑΖ 
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΪΟΥ (17.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ                                ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΣ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 1 - 3

ΔΡΟΣΙΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ 3 - 2

ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ-ΡΑΜΝΟΥΣ 2 - 0

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 5 - 1

ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ 0 - 1

ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 5 - 2

ΑΦΙΔΝΩΝ ΑΦΙΔΝΑϊΚΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ 3-1 καν., 4-2 παρ.

Για μία ακόμη χρονιά η

“Εναλλακτική Δράση” συμ-

μετείχε στην Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα κινητικότητας

(16-22/9) με πολύμορφη

ενημέρωση των πολιτών και

με διοργάνωση ποδηλατι-

κού γύρου, την Κυριακή

21/9  στο Δήμο Βάρης- Βού-

λας-Βουλιαγμένης. Για μια

ακόμη χρονιά εξήγησαν

στους συμπολίτες μας πόσο

πολύ θα ωφεληθούν οι ίδιοι,

εάν περιορίσουν τις μετακι-

νήσεις με το ΙΧ, και πολύ

περισσότερο, αν όλοι μαζί

διεκδικήσουν από την πολι-

τεία τη βελτίωση των δημό-

σιων μέσων μαζικής

μεταφοράς και τη δημιουρ-

γία πεζόδρομων και ποδη-

λατοδρόμων, όπως γίνεται

σε όλα το πολιτισμένα

κράτη. 

Στον ποδηλατικό γύρο συμ-

μετείχαν πολλοί νέοι και κυ-

ρίως παιδιά, για τη

βράβευση των οποίων,

όπως σημειώνει η “Εναλλα-

κτική Δράση” θα πραγματο-

ποιήσει ειδική εκδήλωση. 

Στον ποδηλατικό γύρο συμ-

μετείχε και ο δημοτικός

σύμβουλος των 3Β Φιλάρε-

τος Χατζηστεφάνου. 

Τέλος ευχαρίστησαν τη Δι-

εύθυνση της Τροχαίας Αθη-

νών, που διέθεσε όχημα για

την ασφαλή κίνηση των πο-

δηλατών, το οποίο τους συ-

νόδευε σε όλη τη διάρκεια

της διαδρομής. 

Χορηγός τους τα καταστή-

ματα ποδηλάτων BIKER του

Γιώργου Λουπέτη 
ΔΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ             

Ο Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ σε

συνεργασία με την Ομο-

σπονδία Χειροσφαίρισης

Ελλάδος (ΟΧΕ) και το Δήμο

Διονύσου, πραγματοποίησε

την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

στο κλειστό γυμναστήριο

Άνοιξης τη  2η Γιορτή Χάν-

τμπολ,  με την συμμετοχή

280 περίπου παιδιών από τα

11 δημοτικά σχολεία της

περιοχής.  

Συντονιστές της εκδήλωσης

ήταν ο υπεύθυνος ανάπτυ-

ξης του αθλήματος και Έφο-

ρος του τμήματος του Α.Ο.Α

Μάριος Λουκάτος και ο

Ομοσπονδιακός Προπονη-

τής Ανάπτυξης της ΟΧΕ  και

προπονητής του Α.Ο.Α Κώ-

στας Κότσιρας. 

Μεγάλο μερίδιο στην επιτυ-

χία της εκδήλωσης, πέραν

των μικρών αθλητών/τριών

που συμμετείχαν, είχαν ο

τερματοφύλακας της ΑΕΚ

Ηλιας Κότσιρας, ο προπονη-

τής ανάπτυξης Αγρινίου  Κώ-

στας Σαζάνης και οι

εθελοντές γονείς και φίλοι

του Α.Ο.Α , που  είχαν επω-

μιστεί  το έργο του διαχωρι-

σμού των παιδιών σε ομάδες

και της γραμματειακής υπο-

στήριξης. Διαιτητές στους

«αγώνες», ήταν οι μικροί

αθλητές της ομάδας χάν-

τμπολ του Α.Ο Άνοιξης.

Μαζί με τους γονείς, τη

γιορτή παρακολούθησαν,  ο

Αντιδήμαρχος Παιδείας Βασί-

λης Κοκμοτός, η Γραμματέας

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανθή Λουκάτου και η Δημο-

τική Σύμβουλος Κατερίνα Αυ-

γέρη. Ο B. Κοκμοτός

συνεχάρη τον Α.Ο. Άνοιξης

για την πρωτοβουλία της εκ-

δήλωσης και επισήμανε την

ανάγκη διατήρησης και δια-

φύλαξης των σχολικών και

αθλητικών χώρων από όλους,

ώστε να μπορούν να τα προ-

σφέρουν στα παιδιά τους.

Ο Έφορος χάντμπολ και

μέλος του ΔΣ του Α.Ο. Άνοι-

ξης Μ. Λουκάτος αναφέρ-

θηκε στην νέα προσπάθεια

ανάπτυξης του χάντμπολ

στην περιοχή με στόχο να

γίνει ο Διόνυσος «Χαν-

τμπούπολη». Επανέλαβε

για μια ακόμη φορά ότι απο-

τελεί τιμή για το σύλλογο η

συνεργασία του Α.Ο.Α με

τον Ομοσπονδιακό Προπο-

νητή Κώστα Κότσιρα, γιατί

έτσι ξεκινάνε να μπούνε

από την αρχή γερές βάσεις. 

Ποδηλατικός γύρος με την “Εναλλακτική Δράση” 

2η Γιορτή Χάντμπολ με τον Α.Ο.  Ανοιξης



Φίλοι μ’ καλωσορίσατε
φίλοι μ’ αγαπημένοι,
κι εγώ μ’ αυτόν τον ερχομό
πολύ ευχαριστώ σας.

Δημοτικό τραγούδι

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το αντά-

μωμα των Ηπειρωτών και των φίλων,

από κάθε γωνιά της Aττικής, που πραγ-

ματοποίηυσε το βράδυ της περασμένης

Κυριακής ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νο-

τίων Προαστίων “Ο Ρόβας” στην παρα-

λία της Βάρκιζας.

Εκπρόσωποι κρατικών φορέων, της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης και μια λαοθά-

λασσα “μετάλαβαν” από τα νάματα της

ηπειρώτικης παράδοσης κι ένιωσαν στα

τρίσβαθα της ψυχής τους ν’ αποφορτί-

ζονται, ν’ αλαφρώνουν από τα βάθη της

καθημερινότητας και να γαληνεύουν με

τους μαγευτικούς ήχους του κλαρίνου

του δεξιοτέχνη Νίκου Φιλιππίδη και

της αυθεντικής παραδοσιακής φωνής

του Σάββα Σιάτρα, του Αντώνη Κυρί-

τση και έντεκα ακόμη καλλιτεχνών που

πλαισίωσαν την εκδήλωση.

Την εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό

του ο πρόεδρος του Συλλόγου Πέτρος

Θανόπουλος. 

Στη συνέχεια τιμήθηκε με αναμνηστική

πλακέτα η βετεράνος ερμηνεύτρια των

ηπειρωτικών τραγουδιών Μπραχοπού-

λου, η οποία χάρισε και τρία τραγούδια

στο ακροατήριο. Την πλακέτα επέδωσε

ο πρόεδρος του Συλλόγου.

Ακολούθησαν αγαπημένα τραγούδια

από τους καλλιτέχνες, οι οποίοι κατέ-

βηκαν στον κόσμο και τον ξεσήκωσαν,

ενώ στη συνέχεια το χορευτικό συγ-

κρότημα του Συλλόγου Ηπειρωτών

Αγίου Δημητρίου “Το Κούγκι” άνοιξε το

χορό με χάρη και λεβεντιά απαράμιλλη.

Ο κόσμος, που ξεπέρασε κατά πολύ τις

2000 χόρευε στις καρέκλες... μέχρι που

το χορευτικό παρέδωσε την πίστα.

Μια απέραντη πίστα που φάνηκε μικρή

στους κυκλωτικούς χορούς των παρευ-

ρισκομένων.

Εκδηλώσεις σαν αυτές αναπτερώνουν

το ηθικό και την εθνική μας αξιοπρέ-

πεια. Τονώνουν την ελπίδα για ένα κα-

λύτερο αύριο, υπενθυμίζουν την

αδήρητη ανάγκη για τη διατήρηση της

εθνικής μας ταυτότητας και “μετακενώ-

νουν” στις ψυχές των παιδιών μας την

αγάπη για το αυθεντικό, παραδοσιακό

στοιχείο.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Σύλλογο

“Ρόβα” και σε όσους δούλεψαν για την

εκδήλωση αυτή καθώς και στους χορη-

γούς.

Ηπειρώτικο ξεφάντωμα στη Βάρκιζα

Από δεξιά ο πρόεδρος Π. Θανόπουλος, η Λίζα
Βραχοπούλου και ο Ν. Φιλιππίδης.  
Φωτο: Β. Γιαννούλης

Ο
πηγεμός των Ηπειρωτών στη Βλαχία

γινόταν δια ξηράς με τα καραβάνια

(ζώα φορτηγά άλογα και μουλάρια) με

επικεφαλής τον καραβανάρη, που διέθετε

από 20 έως 100 ζώα. Το ταξίδι μακρύ και

επίπονο, αφού  διαρκούσε ένα μήνα ως 40

μέρες. Και δεν ήταν μόνο πολυήμερο, αλλά

και δύσκολο με τα ποτάμια, τις κλεισούρες

του και τον κακό καιρό αλλά και επικίνδυνο,

γιατί συχνά έπεφτε σε συμμορίες ληστών,

που γύμνωναν τους ταξιδιώτες ιδίως τους

επιστρέφοντες ή και τους σκότωναν.

Ο καραβανάρης Ρόβας, που το ᾽λεγε η

ψυχή του, σαράντα σχεδόν χρόνια ήταν ο

μόνος σύνδεσμος της ελληνικής Ηπείρου

με τη Βλαχία. Ταξείδευε μία και σπανιότατα

δύο φορές το χρόνο από την Ηπειρό στο

Δούναβη και αντιστρόφως και πάντα με

ασφάλεια γι’ αυτό έγινε και θρύλος, με το

γνωστότατο τραγούδι:
"Κίνησ' ου Ρόβας κίνησι μεσ' στην Βλαχιά να πάει
νύχτα σιλώνει τάλουγου νύχτα του καλιγώνει
βάνει τα πέταλα ασημιά καρφιά μαλαματένια
κι η αρματοσιά τ' αλόγου του χρυσό μαργαριτάρι.

Σαράντα μέρες έκανι σαράντα μερουνύχτια
όσο να φτάκει στη Βλαχιά στο έρμο Μπουκουρέστι.

Φωτο: Β. Γιαννούλης


