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δηλώνει ο Ψινάκης Σελίδα 6

Τεχνικό Πρόγραμμα Μελε-
τών στο Δήμο 3Β Σελίδα 7

Θεσμική εκτροπή. Εκχωρούν δι-

καίωμα, εταιρείες, να ενάγουν κυ-

ρίαρχες κυβερνήσεις, καταγγέλει ο

βουλευτής Π. Κουρουμπλής Σελ 17

Σάλος τις τελευταίες μέρες  με τη δήλωση Σκουρ-

λέτη, υπεύθυνου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με δη-

μοσίευμα εφημερίδας, ότι «...κάποιοι επιχειρημα-
ματίες έχουν βγάλει κουμπαρά για να μαζέψουν
τους 180» απαραίτητους βουλευτές για την εκλογή

Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Η δήλωση Σκουρλέτη προκάλεσε

την άμεση αντίδραση της εισαγγε-

λέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης

Γκοντζαμάνη, η οποία διέταξε την

διενέργεια επείγουσας προκαταρ-

κτικής έρευνας, για να διαπιστωθεί

εάν έχει τελεστεί η αξιόποινη πράξη

της δωροδοκίας βουλευτή. 

Αμεσότατη ήταν η αντίδραση του

παρόντος στην εκπομπή του MEGA

Υφυπουργού Γερ. Γιακουμάτου ο οποίος χαρακτή-

ρισε την αναφορά του Πάνου Σκουρλέτη ως «πολι-
τική αγυρτεία». Η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία

Βούλτεψη δήλωσε σχετικά, μεταξύ άλλων, ότι «... οι
Έλληνες βουλευτές ούτε εκβιάζονται από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ούτε εξαγοράζονται από κανέναν...»!!!
Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε το

βράδυ της Δευτέρας 13/10: «Χαιρετίζω την παρέμ-
βαση των Δικαστικών Αρχών για τα άθλια υπονο-
ούμενα του ΣΥΡΙΖΑ περί χρηματισμού βουλευτών.
Μόλις προχθές είχα καταγγείλει τον κ. Τσίπρα στη
Βουλή, για πρωτοφανή απόπειρα τρομοκράτησης
του φρονήματος και σπίλωσης της συνείδησης
όσων βουλευτών θα ψηφίσουν τον επόμενο Πρό-
εδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Καλώ τον κ. Τσί-
πρα να τεκμηριώσει αμέσως τις καταγγελίες του με
ονόματα και στοιχεία». 
Λιτή και με ...εσάνς (essence) ειρωνίας ήταν η ανα-

κοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ευελπιστούμε πως η ετεροχρονισμένη εισαγγε-
λική έρευνα θα ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση. Θε-
ωρούμε πως ο πρωθυπουργός θα γίνει αρωγός της
ανεξάρτητης δικαιοσύνης, έτσι ώστε να διαλευκαν-
θεί πλήρως η υπόθεση».    
«...Οι Έλληνες βουλευτές ούτε εκβιάζονται, ούτε εξαγο-
ράζονται»!
Ποιός «αγύρτης» δύναται ν’ αποδείξει το αντίθετο και μά-

λιστα «...με ονόματα και με στοιχεία»! Ποιός;

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

«...Ούτε εκβιάζονται

Ούτε εξαγοράζονται»!!!

70ή Μαύρη Επέτειος 
του Ολοκαυτώματος  
στο Κορωπί Σελ. 13

Συμβούλιο της Επικρατείας

Τον αιγιαλό τον ορίζει η φύση,
όχι οι υπουργικές αποφάσεις

ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ!!! Ειδικό
τέλος “έκτακτης ανάγκης”
στο φυσικό αέριο Σελίδα 16
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ούτε η εισαγγελική έρευνα, ούτε ο ...επιθεωρητής

Πουαρό!

Ποιός μπορεί να προσκομίσει στοιχεία, επιστολές(!), μα-

γνητοταινίες, ή έστω υποκλεμμένες τηλεφωνικές συνομι-

λίες;

Η τελευταία μαγνητοταινία που είδαμε και ακούσαμε ήταν

του Κασιδιάρη με τον Μπαλτάκο και η αντίδραση της δικα-

στικής ηγεσίας ήταν ν’ απειληθούν οι υποκλέπτοντες. 

Για τα ... “κλοπιμαία” κανένα ενδιαφέρον, από κανέναν.

Γιατί; Επειδή ήταν του Κασιδιάρη; Το επιλήψιμο είναι επι-

λήψιμο έναντι οιουδήποτε. Εν προκειμένω, οι δικαστικοί

λειτουργοί έδειξαν ευαισθησία για το παράνομο παρκάρι-

σμα και αδιαφόρισαν για τη... λαθροχειρία ή για την έργω

βία (ή μήπως μου ‘χει διαφύγει κάτι;)

Δεν θα βρεθεί λοιπόν κανένα στοιχείο χρηματισμού ή

απόπειρας χρηματισμού, όχι λόγω της ακεραιότητας όλων

γενικώς των επιχειρηματιών και όλου ανεξαιρέτως του πο-

λιτικού κόσμου και όχι μόνον, λόγω αδυναμίας συλλογής

στοιχείων ή μεγάλης δυσχέριας προς τούτο, αλλά απλού-

στατα γιατί ΔΕΝ χρειάζεται!

Έγραφα προ μηνός (20/9) σε άρθρο μου στην «7η»:

«... Δεν χρειάζεται να χρηματιστούν εάν θα ήταν ευκταίο,
πιθανόν, για κάποιους· αρκεί η πολιτική τους επιβίωση». 
- Με δεδομένο ότι οι βουλευτές της διαλυμένης και εξα-

φανισμένης ως ανταπόκριση στο εκλογικό σώμα, ΔΗΜΑΡ, 

- ότι οι βουλευτές του σπαρασόμενου εν αποσυνθέσει,

αλλά συγκυβερνώντος ΠΑΣΟΚ, 

- ότι το ήμιση σχεδόν των βουλευτών της Ν.Δ. και 

- αρκετοί από τους ανεξαρτητοποιηθέντες, σε περίπτωση

εκλογών, «θα πάνε σπίτι τους».

Και επειδή για τον καθένα εξ’ αυτών των παραπάνω κομ-

μάτων υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας, το σύνολο τρέ-

μει τις εκλογές και επομένως εναγωνίως αγωνίζεται να

παραταθεί ο πολιτικός τους βίος, μέχρις εξαντλήσεως της

τυπικής βουλευτικής θητείας τους, ελπίζοντας πως ίσως

εν τω μεταξύ, θα συμβεί και κάποιο θαύμα! Ποιός ξέρει;

Για το λόγο τούτο είναι «πρόθυμοι» και ευάλωτοι σε προ-

τροπές και υποσχέσεις. Δεν απαιτούνται στοιχεία προς

τούτο. Είναι «ανθρώπινο»! Είναι το ένστικτο της αυτοσυν-

τήρησης που το υπαγορεύει. Κι από κι και πέρα, οι δικαιο-

λογίες, οι αιτιολογίες, οι αιτιάσεις βρίσκονται ευκόλως για

την καλύτερη ένδυση και το πειστικότερο περιτύλιγμα. 

Μια αναδρομή επίσης στην πρόσφατη και ιδιαίτερα στην

απότερη σύγχρονη ιστορία είναι χρήσιμη για πάντα ενδια-

φερόμενο και ιδιαίτερα για τους δικαστικούς που θα επι-

ληφθούν της υποθέσεως. 

Ο Πάνος Καμμένος στις 14/10 με τη δήλωσή του στους Δη-

μοσιογράφους, άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι: «Η εισαγ-
γελέας θα πρέπει πρώτα να καλέσει τον κ. Μητσοτάκη
(Κυριάκο) που στις 21/4/12 μιλούσε για τα 30 αργύρια του
κ. Συμπιλίδη...»
Και μια και μας θύμισε τον Συμπιλίδη, τον βουλευτή που

είχε «ρίξει» την Κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993, να τι είχει

γράψει στο F/B το 2012 ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «...20
χρόνια περίμενες να εξαργυρώσεις ΚΑΙ πολιτικά τα τριά-
κοντα αργύρια...» (υπονοώντας σαφέστατα ότι το 1993

είχε χρηματιστεί).

Ο δε Κώστας Μητσοτάκης το 2013 είχε πει για τον Σαμαρά

με ένα ειρωνικό ευφυολόγημα: «Νομίζω ότι το μεγαλύτερο
επίτευγμά του ως τώρα ήταν ότι έριξε εμένα. Έκανα
λάθος. Το κορυφαίο είναι ότι θα ρίξει και τον εαυτό του!»
Βέβαια, τα ευφυολογήματα δεν απαλλάσουν τον άντρα

από τις πρόσφατες και απώτερες αμαρτίες του. Η σημε-

ρινή πολιτική κατάσταση προοιωνίζει έντονα τα δραματικά

γεγονότα του 1965. 

Αποστασίες, εξαγορές, προδοσία της λαϊκής εμπιστοσύ-

νης, με τραγικό αποτέλεσμα το στρατικωτικό πραξικόπημα

την κατάργηση της όποιας δημοκρατικής νομιμότητας και

την επιβολή αισχρής, ξενοκίνητης δικτατορίας. Επτά χρό-

νια ήταν αυτά και πέρασαν, θα πουν μερικοί που δεν ξέ-

ρουν. Ουδέν κακόν αμιγές καλού ήρθε η μεταπολίτευση, ο

εκδημοκρατισμός κλπ, κλπ, καταργήθηκε και η βασιλεία και

τιμωρήθηκε ο κακός βασιλιάς. Ας δεχθούμε όλα αυτά τα

καλά, με όποιες ενστάσεις, υποσημειώσεις και αστερί-

σκους. Ενα κακό όμως που αποτελεί εθνική τραγωδία δεν

μπορεί ν’ αντισταθμιστεί με τίποτα: Η απώλεια του 40%

της Κύπρου [σε πρώτη φάση(;)] εδώ και σαράντα χρόνια. Η

τουρκική κατοχή της μισής Κύπρου, με τη μόνιμη στάθ-

μευση τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. Αυτό που ήταν

και ο απώτερος σκοπός των Αμερικανών, όπως οι ίδιοι ομο-

λογούν: «Στις 30 Σεπτεμβρίου (1965) η  CIA σε άκρως
απόρρητο υπόμνημα προς τον πρόεδρο Τζόνσον εκτιμά ότι
“Η πολύ μικρή πλειοψηφία” που έχει το σημερινό (1965)
καθεστώς στη Βουλή (152), καθιστά πολύ δύσκολη κάθε
προσπάθεια για τη λύση του Κυπριακού»1.

Καταλάβατε ποιό ήταν και είναι το “ψητό” για τους Αμερι-

κανούς; Το αβύθιστο, μεγάλο αεροπλανοφόρο και με μικρό

κόστος, για την επίτευξη των στρατηγικών και ενεργει-

ακών τους στόχων.

Ούτε η κυβερνητική και πολιτειακή μεταβολή, ούτε η “τάξη”

και οι λαϊκές διεκδικήσεις για τη δημοκρατία, ούτε η “Συν-

ταγματική νομιμότητα”!!! Χαρακτηριστικό είναι το απόσπα-

σμα από το βιβλίο του Ανδρέα Παπανδρέου, “Η
δημοκρατία στο απόσπασμα”: Ο επιτετραμένος της αμε-

ρικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα Ανσουτς συναντάται στις

13/7, μετά από πρωτοβουλία του, με τον Α. Παπανδρέου.

Ο Ανσουςτς εκφράζει την άποψη ότι έκανε καλά(!) ο βασι-

λιάς ν’ αρνηθεί στον Πρωθυπουργό το Υπουργείο Εθνικής

Αμυνας. Σε παρατήρηση του Ανδρέα ότι αυτό δεν συμβι-

βαζόταν με το Σύνταγμα, ο Ανσουτς χαμογέλασε λέγον-

τας: «Εγινε ποτέ σεβαστό το Σύνταγμά σας; Γιατί πρέπει
να γίνει σεβαστό τώρα;...»
Οσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν τότε, εξαντ-

λείται η γκάμα της συνταγής επηρεασμού συνειδήσεων:

Το δέλεαρ της εξουσίας, ο χρηματισμός, η αποδοχή στο

κλαμπ των προνομιούχων ημετέρων, ο διανοητικός προ-

βληματισμός, ο ψυχικός καταναγκασμός, οι εκβιασμοί, οι

απειλές και η υλοποίηση των απειλών. Τα τελευταία δεν

κατέστησαν αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν. Αυτό το απε-

ρίγραπτα νοσηρό κλίμα αθρόας εξαγοράς βουλευτών, έχει

οδηγήσει σε πολιτική παρακμή και διαφθορά.

Χαρακτηριστικό πάντως του κλίματος της εποχής, το οποίο

και εγώ έζησα ενεργά, είναι η επιστολή  Καραμανλή προς

τον Παπακωνσταντίνου, από το Παρίσι, όπου ζούσε αυτο-

εξόριστος: «Ολα αυτά οδηγούν εις καθολικήν ανυπολη-
ψίαν θεσμούς και πρόσωπα, ανυποληψίαν την οποίαν θα
πληρώσει ο τόπος»2.

Κατά τα άλλα “οι Ελληνες βουλευτές ούτε εκβιάζονται,

ούτε εξαγοράζονται”, όπως καταδείχνεται ιστορικώς.

Κι επειδή αναφερόμαστε στην απώτατη εκείνη εποχή της

σύγχρονης ιστορίας μας, ιδού τι γράφει σοβαρή και με-

τριοπαθής εφημερίδα3: «ο διευθυντής του πολιτικού γρα-
φείου του Κωννσταντίνου (του βασιλιά) τηλεφωνεί στον
Ανσουτς (τον Αμερικανό επιτετραμένο) και του ζητά να
...ενθαρρύνει τον Στεφανόπουλο να σχηματίσει κυβέρ-
νηση”. Κι αλλού: «Στις 30 Ιουλίου ο Κωνσταντίνος επιζητεί,
μέσω Ανσουτς την ολόπλευρη υποστήριξη της Ουάσιγκτον
στην εξασφάλιση ψήφων βουλευτών της Ενώσεως Κέν-
τρου, υπέρ του Νόβα».

Είναι πολλά και πρέπει κανείς όντως ν’ ανατρέξει σε κείνη

την εποχή για να διερευνήσει το βαθμό αξιοπιστίας ή ανα-

ξιοπιστίας που πρέπει να τρέφει προς τον πολιτικό κόσμο,

το βαθμό αντιστάσεών του σε πιέσεις, έναντι παντός

τύπου ανταλλαγμάτων, το βαθμό πατριωτισμού και τιμιό-

τητας.

Πολύ φοβούμαι πως ένας αναγραμματισμός όλος κι όλος,

κάνει τη διαφορά: Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πά-
τρις”  έλεγαν οι Αρχαίοι, ενώ ένα μήνυμα γραμμένο στους

τοίχους  έγραφε: “Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί
πάρτης", για ν’ αποδώσει εν πολλοίς τη σημερινή πραγ-

ματικότητα.

―――――――

1. “Καθημερινή”, Ιστορικό Λεύκωμα, 1965, σελ. 49

2. Ως άνω σελ. 48

3. Ως άνω σελ. 45

«...Ούτε εκβιάζονται
Ούτε εξαγοράζονται»!!!

Κατασκευή δικτύο ομβρίων
στην Ανθούσα Σελ. 6

Σμέρος αντί για Αφεντούλη στο

Περιφερειακό Συμβούλιο Σελ. 6

Ελλάδα: Δεύτερος Παγκόσμιος

πόλεμος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Τι κάνει νιάου - νιάου στα κερα-

μίδια; Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Συζητήσεις με τις εκπαιδευτικές

κοινότητες σε ΟΤΑ Σελ. 12

Δράσεις για αδέσποτα ζώα στο

Δήμο Σαρωνικού Σελ. 14

Συνάντηση χορωδιών στην Παλ-

λήνη Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ



ΕΒΔΟΜΗ  18 ΟΚΤΩΒΡΙΙΟΥ    2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Τα αυθαίρετα κτίσματα που ανεγέρθηκαν χωρίς την

προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί αιγιαλού διοικη-

τική άδεια, πρέπει να κατεδαφίζονται οποτεδήποτε και

αν έχει λάβει χώρα ανέγερσή τους. 

Αυτή ειναι η απόφαση των επτά μελών του Ε΄ Τμήματος

του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διαμάχη που προ-

έκυψε μεταξύ της κτηματικής υπηρεσίας Κυκλάδων και

ιδιοκτήτριας ακινήτου  στον αιγιαλό οικισμού της Σερί-

φου.

Σημειώνουν, μάλιστα, πως η κατεδάφιση πρέπει να γί-

νεται «άμεσα και υποχρεωτικά», ακόμη και αν αυτά

έχουν ανεγερθεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού

με διοικητική πράξη, καθώς «ο αιγιαλός δεν δημιουρ-
γείται με σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύ-
πτει από φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τις μεγαλύτερες
αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, η δε προβλε-
πόμενη στον νόμο διαδικασία καθορισμού των ορίων
του δεν αποσκοπεί παρά στη διαπίστωση του πραγμα-
τικού αυτού γεγονότος».

Οι ειδικές διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, ανα-

φέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «αποσκοπούν στην
άμεση και αποτελεσματική προστασία του αιγιαλού και

του θαλασσίου χώρου και επιβάλλουν την αποκατά-
σταση της μορφής τους, η οποία έχει αλλοιωθεί με την
χωρίς άδεια ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικού έργου,
κτίσματος ή κατασκευάσματος».

Το επίμαχο κτίσμα για το οποίο διατάχθηκε η κατεδά-

φισή του ανεγέρθη το 1960 ως αποθήκη με άδεια της

τότε Χωροφυλακής Σερίφου και το 1993 με άδεια του

Πολεοδομικού γραφείου Μήλου, επετράπη η αλλαγή

χρήσης του από αποθήκη σε κατάστημα, όπου και λει-

τούργησε ως «μίνι μάρκετ».

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος προσέφυγε στην Δι-

καιοσύνη και ζητούσε να ακυρωθεί το πρωτόκολλο κα-

τεδάφισης. Στη συνέχεια κατέθεσε αίτηση στην

Κτηματική Υπηρεσία για επανακαθορισμό του αιγιαλού

κατά τρόπο ώστε να εξαιρείται το επίμαχο κτίσμα,

καθώς έχει αναγερθεί με νόμιμη άδεια. Όμως, το αί-

τημα για επανακαθορισμό του αιγιαλού απερρίφθη.
http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

http://newpost.gr/

Αν η Eφορία σάς χτυπήσει την πόρτα για

έλεγχο, θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε

την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Με γνωμοδότηση του αντεισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, αρμόδιου για οικονομικά θέ-

ματα, Νίκου Παντελή, κρίνονται αντισυν-

ταγματικές πρόσφατες μνημονιακές

ρυθμίσεις του ν. 4174/13, που καθιέρωναν

φοροεπιδρομές και αναζήτηση χρημάτων

σε κατοικίες με απλή εισαγγελική εντολή,

χωρίς να υπάρχει εκπρόσωπος δικαστικής

αρχής κατά τον έλεγχο, με συνέπεια να πα-

ραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο

άσυλο της κατοικίας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σε αντίθεση με

τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομι-

κού Συμβουλίου του Κράτους, υπογραμμίζει

στη γνωμοδότηση του, ότι είναι αντισυν-

ταγματικές οι πρόσφατες ρυθμίσεις που

προβλέπουν τη διενέργεια «κατ' οίκον
ερευνών από όργανα της φορολογικής δι-
οίκησης, με απλή εντολή του εισαγγελέα
και χωρίς την παρουσία δικαστικού λει-

τουργού».
Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία

ότι είναι εντός των συνταγματικών πλαι-

σίων οι διατάξεις εκείνες του νόμου

4174/2013 που προβλέπουν την είσοδο

«οργάνων της φορολογικής διοίκησης στην

κατοικία φορολογουμένων, με απλή εντολή

του εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δι-

καστικού λειτουργού, προκειμένου να διε-

νεργούν φορολογικούς ελέγχους και να

προβαίνουν σε έρευνες που αποσκοπούν

στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων».

σ.σ. Δεν μας εκπλήσει, είναι γνωστές οι

γνωμοδοτήσεις τους και για το Βατοπέδι

και αλλού...

Σε άλλο σημείο, η Ολομέλεια του ΝΣΚ, ανα-

φέρει ότι «η διενέργεια φορολογικών ελέγ-
χων και ερευνών στην κατοικία του
φορολογούμενου, κατά τις διατάξεις των
άρθρων 25 και 40 του Κ.Φ.Δ, με μόνη την
εντολή του εισαγγελέα και χωρίς την πα-
ρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξου-
σίας, δεν έρχεται αντιμέτωπη με το άρθρο 9
του Συντάγματος».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου,

(τον 8/2014) είχε εκφράσει την αντίθεσή

του στις θέσεις του ΝΣΚ, λέγοντας σχετικά:

«Το επιτρεπτό της κατ' οίκον έρευνας από
όργανα των φορολογικών Αρχών, πρέπει να
μελετηθεί και να κριθεί στο πλαίσιο των δια-
τάξεων του άρθρου 9 του Συντάγματός μας,
με το οποίο διακηρύσσεται ότι η κατοικία

του καθενός είναι άσυλο και ότι η έρευνα
σε αυτή γίνεται πάντοτε με την παρουσία
εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. Η
ίδια προστασία παρέχεται και με το άρθρο
8 παρ. 1 της ΕΣΔΑ».

Το υπουργείο Οικονομικών μετά από όλα

αυτά ζήτησε τις απόψεις της Εισαγγελίας

του Αρείου Πάγου για το επίμαχο θέμα.

Στη συνέχεια ο Ν. Παντελής εξέδωσε γνω-

μοδότηση στην οποία αναφέρει ότι το

άρθρο 9 του Συντάγματος ορίζει τα εξής:

«Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η

ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου

είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνε-

ται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως

ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία

εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας».

Με το επίμαχο συνταγματικό άρθρο, υπο-

γραμμίζει ο Ν. Παντελής, «θεσπίζεται το

άσυλο της κατοικίας και το απαραβίαστο
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, με
την απειλή ποινικών κυρώσεων κατά των
παραβατών (άρθρα 239 και 251 του Π.Κ) και
την υποχρέωσή τους να αποζημιώσουν τον
παθόντα».
Σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές,

αναφέρει ο εισαγγελικός λειτουργός, ως

κατοικία «θεωρείται κάθε χώρος που χρησι-
μοποιείται για διαβίωση, διαμονή, ακόμη και
για εργασία, που δεν είναι προσιτός σε
όλους, στην έννοια δε αυτή εμπίπτει τόσο η
αμιγής, όσο και η μικτή κατοικία, αυτή δη-
λαδή που χρησιμοποιείται και ως έδρα της
επαγγελματικής δραστηριότητας του ατό-
μου».
Παράλληλα, διευκρινίζει ο κ. Παντελής,

«έρευνα κατ' οίκον είναι η πράξη που ενερ-

γείται από όργανα της δημόσιας Αρχής και

αποσκοπεί στην αναζήτηση προσώπων ή

αντικειμένων, σε μια κατοικία» και τονίζει

ότι μια τέτοια έρευνα επιτρέπεται μόνο πάν-

τοτε παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής

Αρχής.

Και καταλήγει ο Ν. Παντελής ότι ο νόμος

4174/2013, που προβλέπει ότι «η διενέργεια

κατ' οίκον ερευνών από όργανα της φορολο-

γικής διοίκησης, με απλή εντολή του εισαγγε-

λέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού

λειτουργού, για οποιονδήποτε λόγο και αν γί-

νονται αυτές και οποιονδήποτε σκοπό και αν

εξυπηρετούν, κείνται εκτός του πλαισίου της
συνταγματικής μας τάξης».
http://www.e-forologia.gr

Πηγή: www.imerisia.gr 

Φορολογικοί έλεγχοι στα σπίτια μόνο με εισαγγελικό λειτουργό
Αντισυνταγματικές οι μνημονιακές ρυθμίσεις του ν. 4174/13

“Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη”

Αλήθεια, τι αιγιαλό θέλουμε. Τη Ριβιέρα της Ισπανίας ή
την φύση της Ελλάδας;

Φωτο από το Buzzfeed

Συμβούλιο της Επικρατείας

Τον αιγιαλό τον ορίζει η φύση, όχι οι υπουργικές αποφάσεις
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“Ο αυτοσχεδιασμός και 
η αυτοκριτική στην καλλι-

τεχνική δημιουργία” 
στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας την Πέμπτη

23 Οκτωβρίου και ώρα 7μ.μ. θα μιλήσει ο Γιώργος Μαρι-

νάκης (μουσικοσυνθέτης - ποιητής), με θέμα: Ο αυτο-
σχεδιασμός και η αυτοκριτική στην καλλιτεχνική
δημιουργία,  στο Ξενοδοχείο Κονγκό Παλλάς (Λεωφ.

Ποσειδώνος 81Α) Γλυφάδα. 

Αυτοτελή Σεμινάρια, ταξίδι
στον κόσμο των χρωμάτων

Θέλετε να ταξιδέψετε στο μαγικό κόσμο των χρωμάτων

και της χειροτεχνίας? Θέλετε να δημιουργήσετε μονα-

δικά έργα, να εκφράσετε τα συναισθήματα και τις σκέ-

ψεις σας, αφυπνίζοντας την δημιουργικότητά σας? Είναι

εύκολο στον Νότιο.

Για ενήλικες και εφήβους. Αυτοτελή σεμινάρια.  

Νότιος. Χώρος Τέχνης & Δράσης

Βασιλέως Παύλου 108, 16673 Βούλα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0 25 1001

«Τα Παζάρια της Ανατολής» 

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας οργανώνει ομι-

λία με θέμα: «Τα Παζάρια της Ανατολής» Οι Μυθικές

Διαστάσεις ενός θεσμού. Η οργάνωση και λειτουργία

των μεγάλων εμπορικών κέντρων  που απλώνονταν

από την Κεντρική Ασία έως τη Βόρεια Αφρική

Ομιλήτρια η ξεναγός Νότα Παντελεάκη

Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις

6:30μμ στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών  (Γυάλινο Κτί-

ριο Παραλίας Βάρκιζας). Είσοδος Ελεύθερη.

"Τέσσερα χρόνια αγώνες
ενάντια στα διόδια"

Tην Κυριακή 19 Οκτωβρίου 11πμ, στην καφετέρια SE-

CRET, πλατεία Στεφανοβίκειου, θα γίνει εκδήλωση με

θέμα "Τέσσερα χρόνια αγώνες ενάντια στα διόδια"

Ομιλητές: 

Ξηρομερίτης Αντρέας (Λαϊκή Συνέλευση Αγ. Νεκτα-

ρίου), Χατζηγιάννης Γιάννης (Εργατικό Επαναστα-

τικό Κόμμα) Νομικός του κινήματος κατά των διοδίων

2η Έκθεση Οικοτεχνικών

Προϊόντων Δήμου Παλλήνης
«Συμμετέχω, παρακολουθώ, προσφέρω»

Ο Δήμος Παλλήνης καλεί να συμμετάσχετε στην 2η Έκ-

θεση Οικοτεχνικών Προϊόντων, που διοργανώνει στο

πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και θα

πραγματοποιηθεί μεταξύ 17, 18 & 19 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος της δράσης είναι, αφενός η προβολή και η δια-

τήρηση της παράδοσης του τόπου και αφετέρου η συμ-

μετοχική αλληλεγγύη των πολιτών.

Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες, φορείς

και σχολεία, εκθέτοντας τα προϊόντα και τις κατασκευές

που έχουν δημιουργήσει και τυποποιήσει οι ίδιοι, όπως

λάδι, κρασί, γλυκά του κουταλιού, μέλι, μαρμελάδες,

καλλιτεχνικές ή χρηστικές κατασκευές, χειροποίητα κο-

σμήματα, ψηφιδωτά, κεντήματα κ.λ.π..

Οικοτεχνία είναι η τέχνη που γίνεται στο σπίτι και απο-
σκοπεί στην παραγωγή των αγαθών, κρατώντας την Ελ-

ληνική παράδοση πολύ ψηλά, αλλά και ενισχύοντας το

οικογενειακό εισόδημα.

Τον Οκτώβριο συμπληρώνονται ακρι-

βώς 70 χρόνια από την απελευθέρωση

της Ελλάδος, που σήμανε το τέλος

της ναζιστικής κατοχής.

Με την ευκαιρία αυτή το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Τέχνης (EUARCE) της Ελλά-

δος αποφάσισε, να προκηρύξει διεθνή

διαγωνισμό ποίησης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
• του Κέντρου Ανατολικοευρωπαϊκών και

Ρωσικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Pittsburgh (Η.Π.Α.)

• του Προγράμματος Εβραϊκών Μελετών

του Πανεπιστημίου Pittsburgh (Η.Π.Α.)

• του Αμερικανικού Ιδρύματος «Τάξεις

χωρίς σύνορα» της Δυτικής Πενσυλβάνια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στη φετινή 70ή επέτειο της απελευθέ-

ρωσης της Ελλάδος από τη γερμανική

κατοχή (1944-2014), το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Τέχνης τιμώντας τη μνήμη των

χιλιάδων Eλλήνων Εβραίων-θυμάτων

της ναζιστικής θηριωδίας, προκηρύσ-

σει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης,

με θέμα το κατοχικό εβραϊκό ολοκαύ-

τωμα.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται στο

πλαίσιο των εκδηλώσεων για την υπο-

δοχή των επίσημων επισκεπτών του

διεθνούς διδασκαλικού οργανισμού

«Τάξεις χωρίς σύνορα»-CWB (Έδρα, η

Δυτική Πενσυλβάνια – Η.Π.Α.), που θα

ταξιδέψουν στην Ελλάδα τον Ιούνιο

2015 για να γνωρίσουν και να ευχαρι-

στήσουν τις οικογένειες των Eλλήνων,

οι οποίοι διέσωσαν στην Κατοχή κατα-

ζητούμενους, από τους ναζί, Eβραίους.   

ΟΡΟΙ

1.Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει

μέρος κάθε Eλληνας απανταχού της

γης (Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια) ή

αλλοδαπός ελληνιστής/ελληνομαθής

ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβα-

νομένων των μαθητών Λυκείου και

των φοιτητών. 

3.Τα ποιήματα αποστέλλονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση

artcentr@otenet.gr ή

euarceart@gmail.com σε μορφή word

(doc ή docx) ή pdf,  ή ταχυδρομικώς

στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύ-

σεως 14A’,  190 02 Παιανία, GREECE

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των

ποιημάτων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενα διήμερο πάρτυ με χορό, μουσική και ακροβατικά ορ-

γανώνεται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

στην πλατεία του Αγίου Παύλου και στον πεζόδρομο της

Μαιζώνος για να αποχαιρετήσουμε μαζί το φεστιβάλ «το

μικρό Παρίσι των Αθηνών».

Σάββατο 18/10

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ

Πλατεία Βάθης

14:00  Βασίλης Βασιλάτος και  "bb5 percussion system" >>

15:00  AcrOdance by Anna Omiridi

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Χίου, Αγ. Παύλου& Κρήτης

17:00 Δράση των Γιατρών του Κόσμου

17:30-18:00 Χορωδία του Εθνικού Ωδείου Αθηνών

18:30-19:30 Φωνητικό Σύνολο του Εθνικού Ωδείου με τρα-

γούδια από την Belle Epoque

Διδασκαλία: Άννα-Μαρία Καρκανιά, Πιάνο: Μπήλιω Μω-

ραίτη

19:30-20:30 Bailo de Bario, ανοιχτή ανοιχτή Milonga με συ-

ναυλία των Tanguerissimo και διαδραστική συμμετοχή του

Alex De Paris

20:30-21:00 Deva, ο χορός της φωτιάς

Κυριακή 19/10

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Αποχαιρετιστήριο πάρτυ, Ώρα: 18:30

Αλέκος Χρηστίδης

Αντιγόνη Κατσούρη

Κουαρτέτο Κλαρινέτων Εθνικού Ωδείου Χολαργού

Φίλανδρος Κάρρας (μπάσο κλαρινέτο), Χρήστος Κουτα-

ρέλλος (κλαρινέτο), Κωνσταντίνος Καραμπίνας(κλαρινέτο),

Εβελίνα Χαρκοφτάκη (κλαρινέτο)

Μαριαλένα Σπίνουλα-Μάριος Στρόφαλης-Kώστας Βλαχό-

πουλος, Nίκος Τουλιάτος και η ομάδα κρουστών του

― Το αποχαιρετιστήριο πάρτυ θα φιλοξενήσει επίσης καλ-

λιτέχνες που συμμετείχαν φεστιβάλ.

Αποχαιρετώντας «το μικρό Παρίσι των Αθηνών»
Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014
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Ξενάγηση στην Ακαδημία

Πλάτωνος

Η «Εναλλακτική Δράση» οργανώνει ξενάγηση στην Ακα-

δημία Πλάτωνος την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.  Το ραντεβού

είναι στις 10 το πρωϊ στη στάση Κρατύλου (πρώτη στάση

μετά το τέλος της οδού Πλάτωνος)  του λεωφορείου 051. Το

λεωφορείο 051 ξεκινά από την οδό Μενάνδρου στην Ομό-

νοια και φθάνει στα ΚΤΕΛ Κηφισού.  

- Ξενάγηση στο  αρχαιολογικό πάρκο

- Συζήτηση για την υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με

μπουφέ και αντίστοιχα εδέσματα. 

Το πάρκο της ακαδημίας Πλάτωνος ήταν ο χώρος που

στην αρχαιότητα κατέληγε η πανέμορφη  Αλέα του

Άστεος των Αθηνών, που ξεκινούσε από τον Κεραμικό,

θα γίνει ξενάγηση  στην φιλοσοφική σχολή που το 388

π.Χ. ίδρυσε  ο Πλάτωνας.  

Μετά την ξενάγηση θα ακολουθήσει εκδήλωση με την ευ-

καιρία  της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής με θέμα  την

υγιεινή μη κρεατική διατροφή.  

Πληροφορίες και συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου

6982209948  ή στο email ena.drasi@gmail.com 

4ήμερη εξόρμηση στα Ζαγοροχώρια
25-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Για τέσσερις ημέρες στην καρδιά του φθινοπώρου, που

τα ποτάμια  του Αώου και του Βοϊδομάτη κυλούν ήρεμα

και οι όχθες τους στολίζονται  από φυλλοβόλα δέντρα

με φυλλώματα  στη γνωστή φθινοπωρινή πανδεσία χρω-

μάτων, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το μεγα-

λείο της φύσης σε μια από τις ωραιότερες εποχές της,

στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού

Βίκου-Αώου. Παράλληλα θα επισκεφτούν και θα ξεναγη-

θούν σε χωριά και ιστορικούς τόπους που εκτός από την

μοναδική  “Ζαγορίτικη” παράδοση έπαιξαν καθοριστικό

ρόλο και στην απώθηση των Ιταλών στις 28 Οκτωβρίου

του 1940, αλλά και στην αντίσταση κατά των Γερμανών

κατακτητών. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Κόστος συμμετοχής 160 € για μέλη και 170 για μη μέλη 

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948 

“Cendrillon”
Οπερα δωματίου 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στο φεστιβάλ

Αθηνων (Πειραιως 260, “Και τα ψάρια βγήκαν να πολε-
μήσουν ενάντια στους ανθρώπους” της Ανχέλικα Λίν-

τελ), ο σκηνοθέτης Θέμελης Γλυνάτσης συνεργάζεται με

την Ομάδα Λυρικού Θεάτρου Ραφή (Οι Απαχηδές των

Αθηνών, Fables κ.α) για την οπερα δωματίου Cendrillon,

της Pauline Viardot στο Θέατρο Skrow.

Γραμμένη στις αρχές του 20ου αιώνα, αυτη η πρωτότυπη οπε-
ρατική εκδοχή της Σταχτοπούτας παρουσιάζεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, υπο τη σκηνοθετική καθοδηγηση ενός απο
τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, γνωστού
για τις ακραίες, ποιητικές και στοχαστικές του δημιουργίες. 
Η Cendrillon της Viardot, σκοτεινή, ενήλικη και γεμάτη χιούμορ,
σηματοδοτεί το τέλος μια εποχής και την απαρχή μιας καινούρ-
γιας.
Σκηνοθεσία: Θέμελης Γλυνάτσης

Μουσική διδασκαλία-πιάνο: Μιχάλης Παπαπέτρου

Θέατρο Skrow, Aρχελάου 5, Παγκράτι, 2107235842

13 Oκτωβρίου - 11 Νοεμβρίου 2014

(Κάθε Δευτέρα και Τρίτη), στις 9 μ.μ

Διάρκεια: 65 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμή εισιτηρίου:12 ευρώ, 8 ευρώ (μειωμένο)
Ασπα Αρώνη

19.10 Κυριακή και ώρα

12.30
Πειραματικές Πλαστικές
Τέχνες για Παιδιά
Εργαστήρι σκουπιδοτέ-

χνης για παιδιά 7 ετών και

άνω, υπ’ ευθύνη του εικα-

στικού Βασίλη Θαλασσι-

νού. Αναζητώντας την

πλαστική αξία των άχρη-

στων υλικών μέσα από τις

χειρονομίες των παιδιών.

Στο χώρο του Tennis Club

(Όμιλος Αντισφαίρισης Κο-

ρωπίου), 1η πάροδος

Κοσμά Νικολού, Κορωπί.

Κυριακή και ώρα 18.30

«Νίκη», Χρήστος Χωμενί-

δης

«Έζησε κάποτε ένα κορίτσι
που πέρασε όλη του την
εφηβεία στη βαθειά παρα-

νομία. Γιατί ήξερε πως, εάν
οι Αρχές ανακάλυπταν
ποιοι ήταν οι γονείς του, θα
τους εκτελούσαν...  Οι άν-
θρωποι της “Νίκης” είναι η
Ιστορία της Ελλάδας στον
20ό αιώνα». Εκδόσεις Πα-

τάκη

25.10

Σάββατο και ώρα 11.00

Λήδα Βαρβαρούση

«Τι ρόλο παίζει αυτή η
αγελάδα;»
Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Μια διαδραστική παρου-

σίαση γεμάτη ζωγραφιές,

χρώμα και χιούμορ σε μια

περιπέτεια αναζήτησης με

τη συγγραφέα-εικονο-

γράφο της γνωστής σειράς

ΤΡΕΛΟΔΑΓΚΩΝΙΤΣΕΣ.

H εκδήλωση γίνεται στο

χώρο της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης Κορωπίου, πε-

ζόδρομος Παπασιδέρη 13,

κεντρική πλατεία Κορω-

πίου.

«ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ» 
23 & 24 Οκτωβρίου 2014 

Το πρωτότυπο μουσικό έργο

του συνθέτη Δημήτρη Παπα-

δημητρίου για λυρικούς σολί-

στες, χορωδία και συμφωνική

ορχήστρα καταγράφει το

ήθος της οργιαστικής ιμπε-
ριαλιστικής Ρώμης του πολέ-
μου, του άκρατου σεξ και της
αχαλίνωτης φαγοποσίας. 
Η αρχαία Ρώμη, ο Πρίαπος,

όργια, ρήτορες, λωποδύτες

και 106 μουσικοί πάνω σε μία

σκηνή. 

«Πρόκειται για μια τεράστια
μυθιστορηματική “πλάκα” με
ήρωες τρείς νεαρούς: τρείς
συμπαθέστατοι, πάμπτωχοι,
περιθωριακοί, πανηδονιστές». 
Δημήτρης Παπαδημητρίου 

Κεντρική Σκηνή: 20:30

Διάρκεια: 80 λεπτά

Κέντρο Γραμμάτων & Τεχνών

Συγγρού 107, Αθήνα, 

τηλ. 210 9005800

Εκδηλώσεις για 

παιδιά στο Κορωπί
Eκδηλώσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του

«Σφηττός» και του Βιβλιοχαρτοπωλείου Πρόφη 

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”

Βούλας οργανώνει διήμερη εκδρομή

στην αρχαία Μεσσήνη, Πολυλίμνιο,

Καλαμάτα και Καρδαμύλη, με πλούσιο

πρόγραμμα και ξεναγήσεων, γευσι-

γνωσίας και διασκέδασης.

Η εκδρομή γίνεται το ΣαββατοΚύ-

ριακο 1-2 Νοεμβρίου.
Αναχώρηση 7π.μ. από την Βούλα (Σω-

κράτους & Παπάγου), 

10.30 Αρχαία Μεσσήνη, ξενάγηση στον

αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο.

12.30 Αναχώρηση για Πολυλίμνιο (απα-

ραίτητα αθλητικά παπούτσια)

14.30 Γεύμα στο χωριό Χαραυγή στην

παραδοσιακή ταβέρνα “Καταράκτης”

16.30 Αναχώρηση για Καλαμάτα και κα-

τάλυση στο ξενοδοχέιο Rex 4 αστέρων.

20.00 Δείπνο (μπουφές) και διασκέδαση

με ζωντανή μουσική.

Κυριακή πρωινό ελεύθερο για προαιρε-

τική επίσκεψη στο κάστρο, στο αρχαι-

ολογικό μουσείο, στο λαογραφικό

μουσείο και στο στρατιωτικό μουσείο της

επανάστασης του 1821.

12.30 Αναχώρηση για Καρδαμύλη.

14.30 Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα

και αναχώρηση για επιστροφή.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 75€. Περι-

λαμβάνει μεταφορά, διανυκτέρευση,

δείπνο και πρωινό, ξεναγό.

Θέσεις περιορισμένες.

Πληροφορίες Δημήτρης Ζησιμόπου-

λος 6974.017018 & Εφη Γαβριλάκη

6937730962.

Διήμερη εκδρομή στην αρχαία Μεσσήνη
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“Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

και Επιχειρήσεις στην περίοδο

της κρίσης - Νομικά 

δικαιώματα και λύσεις”

Το Ειρηνοδικείο Κρωπίας και ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την AHEPA (τμήμα-

τος Βάρης), και υπό την αιγίδα της Ένωσης Δικαστών

και Εισαγγελέων Ελλάδος,  διοργανώνουν ημερίδα με

θέμα: Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις

στην περίοδο της κρίσης - Νομικά δικαιώματα και λύ-

σεις, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ώρα 18.00,

στην αίθουσα «Ιωνία» Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (πα-

ραπλεύρως Δημαρχείου)

Ομιλίες:  

― «Η Φιλοσοφία του Δικαίου ατραπός που οδηγεί
στην επίλυση των νομικών ζητημάτων» 
Χριστόφιλος Σπυρίδων – Δικηγόρος υποψ. Διδάκτωρ

― «Η υπερχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων»
Κουβαρά Μαρία – Ειρηνοδίκης Προϊσταμένη Ειρηνο-

δικείου Λαυρίου

― «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα υπό το βάρος
της κρίσης»
Μπάης Νικόλαος, Οικονομολόγος AHEPA - Πρόεδρος

τμήματος Βάρης και Αντιπρόεδρος Φιλανθρωπίας Πε-

ριφέρειας Ελλάδος

Την ημερίδα θα χαιρετήσουν ο Δήμαρχος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η προ-

ϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Δέσποινα

Τηλιακού και η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και

Εισαγγελέων Ελλάδος – Αντιπρόεδρος του Αρείου

Πάγου, Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

στο Δήμο Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συνεχίζει και εφέ-

τος τη  λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου  στο οποίο θα

υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαί-

δευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και

τοπικής εμβέλειας. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου

Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μά-

θησης).

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου μπορούν να δημιουργηθούν τμή-

ματα για προγράμματα όπως:

ΟΙΚΟΝΟΜΙA- EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Εθελοντισμός για πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, θα-

λάσσια ατυχήματα, Αρχιτεκτονική Κήπων, Προληπτική ια-

τρική για την Τρίτη Ηλικία, Συντήρηση μικρών σκαφών -

καρνάγιο.

Πληροφορίες και εγγραφές Ζόγολου Φωτεινή  & Πάπαρη

Δήμητρα από 20 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου.                                                 

Ώρες: 09:00 – 13:00, Ζεφύρου 2, Βούλα.

Την πενία του Δήμου Μαραθώνα,

με συνέντευξη Τύπου, “κεκλεισμέ-

νων των θυρών” και συνοδεία

Αστυνομίας(!!!) ανακοίνωσε ο δή-

μαρχος Ηλίας Ψινάκης, ενάμισυ

μήνα μετά την ανάληψη των καθη-

κόντων του. 

«Μόνο ο Τρικούπης έχει βρεθεί
στη θέση που βρίσκομαι εγώ τώρα

με το γνωστό "δυστυχώς επτω-
χεύσαμεν"», δήλωσε ο δήμαρχος.

Ο Ηλίας Ψινάκης, όπως κατέθεσε

στα γυάλινα παράθυρα, ο Δήμος

Μαραθώνα χρωστάει 12,7 εκατ.

ευρώ σε προμήθειες, δάνεια και

λογαριασμούς ΔΕΚΟ που θα πρέ-

πει να πληρωθούν έως το τέλος

του χρόνου.

Παράλληλα στα  ταμεία του

δήμου, βρίσκονται μόλις 70.000

ευρώ και στο τέλος του μήνα πι-

θανόν ο Δήμος να μην έχει χρή-

ματα για τη μισθοδοσία των

εργαζομένων.

Ο Ηλίας Ψηνάκης ανάμεσα στα

στοιχεία που παρουσίασε, δήλωσε

οτι: «η προηγούμενη δημοτική
αρχή άφησε στους τραπεζικούς
λογαριασμούς του δήμου, περίπου
1.841.000 ευρώ. Από αυτά μπο-
ρούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
μόνο τις 370.000, καθώς τα υπό-
λοιπα ήταν δεσμευμένα! Η μισθο-
δοσία του δήμου είναι σχεδόν
400.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μας
έχουν μείνει 70.000 ευρώ».

Ο δήμαρχος, επέρριψε ευθύνες

στην προηγούμενη διοίκηση του

Ιορδάνη Λουίζου που του «παρέ-
δωσε καμμένη γη». Κατήγγειλε

απευθείας αναθέσεις έργων και

προμηθειών σε ...οικείους και γε-

νικότερα μίλησε για πάρτυ δεκαέξι

ετών της προηγούμενης διοίκησης

του Δήμου.  

Η μνημονιακή λαιμητόμος, όπως

γνωρίζουμε, έχει μπει ιδιαίτερα

στους Δήμους, με ασφυκτικό

έλεγχο στους προϋπολογισμούς

τους, έτσι που αν ένας δήμος απο-

κλίνει επί δύο συνεχόμενο τρίμηνα

από τους στόχους των εσόδων,

μπαίνει υπό την εποπτεία του «Οι-

κονομικού Παρατηρητηρίου», με

ό,τι συνεπάγεται αυτό...

Απηύθυνε λοιπόν ο δήμαρχος, αί-

τημα για βοήθεια στην κεντρική

κυβέρνηση και την Περιφέρεια Ατ-

τικής. Μάλιστα έχει ήδη έρθει σε

επαφή με τον Υπουργό Εσωτερι-

κών, όπως δήλωσε, για να βρεθεί

λύση.

Παράλληλα δε, όπως είπε, θα ξε-

κινήσει εκστρατεία σε Ελλάδα και

εξωτερικό, με τον τίτλο «Save
Marathon», για να σωθεί η πόλη.

Σημείωση: Θα πρέπει εδώ να ση-

μειώσουμε ότι ο Δήμος Μαρα-

θώνα, είναι καλλικρατικός και έχει 

συνενωθεί με το Γραμματικο και τη

Νέα Μάκρη.

Την Πέμπτη 16/10 συνεδρίασε το

δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα,

και υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις

και αντεγκλήσεις από τις πτέρυ-

γες της αντιπολίτευσης. 

Ο δε δήμαρχος, δήλωσε, ότι τα

περί πτωχεύσεως είναι αποκυή-

ματα φαντασίας των δημοσιογρά-

φων...

Βρίσκομαι στη θέση του Τρικούπη:
“Δυστυχώς επτωχεύσαμεν”

Το ταμείο είναι μείον δηλώνει ο δήμαρχος Μαραθώνα 

ΧΡΕΟΚΟΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Η Δημοτική παράταξη Μαραθώνα “Δύναμη Ζωής”, με ανακοίνωσή της

καταγγέλει το δήμαρχο ότι χρεωκοπεί το Δήμο Μαραθώνα.

Γράφει στην ανακοίνωσή της:

Φαίνεται ότι η μνημονιακή πολιτική για την τοπική αυτοδιοίκηση αρχί-
ζει από το Μαραθώνα. Ως νέος Χαρίλαος Τρικούπης εμφανίστηκε
16/10 σε συνέντευξη τύπου ο Ηλίας Ψηνάκης και εξήγγειλε την χρε-
οκοπία του Δήμου Μαραθώνα. Η συνέντευξη έγινε κεκλεισμένων των
θυρών με αστυνομικούς που απαγόρευαν την είσοδο ακόμη και σε δη-
μοτικούς συμβούλους. 
Η δήλωση της χρεοκοπίας έγινε παράτυπα και καταχρηστικά γιατί ο
νόμος απαιτεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλει-
οψηφία τριών πέμπτων, αίτηση που να συνοδεύεται από έκθεση ορ-
κωτών λογιστών οικονομική και επιχειρησιακή μελέτη για
αντιμετώπιση της κατάστασης και υποβολή τους στην Περιφέρεια και
το Υπουργείο εσωτερικών στην περίπτωση που εγκρίνεται η πτώ-
χευση.  
Δεν διαφωνούμε ότι υπήρχε κακοδιαχείριση και ατασθαλίες από τις
προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Μαραθώνα και Νέας Μάκρης και
ζητάμε να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά.
Αυτό όμως να προκύψει από ελέγχους εντεταλμένων οργάνων και όχι
με δηλώσεις στα ΜΜΕ. Δεν φταίει σε τίποτα ο Μαραθώνας και οι πο-
λίτες του να υποστούν τις συνέπειες μιας νέας αφαίμαξης πέρα από
αυτή που μας επέβαλαν το ΔΝΤ και η Τρόϊκα. Η Δύναμη Πολιτών ζη-
τάει να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες και να σταματήσει επιτέλους
η δυσφήμηση του Μαραθώνα. Ο Μαραθώνας χρειάζεται ανάπτυξη και
όχι επικοινωνιακά τρυκ στην τηλεόραση. 

Μαραθώνας 15-10-2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ “ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ”
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

4 υπάλληλοι με πλαστά πτυχία. 

Αλλοι 7 βρίσκονται υπό εξέταση

Το 70% των 2.280 υπαλλήλων της Περιφέρειας Ατ-

τικής έχει μέχρι σήμερα ελεγχθεί στο πλαίσιο του

«επανελέγχου νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητι-

κών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μη-

τρώου υπαλλήλων». Τον έλεγχο διενεργεί η

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέ-

ρειας Αττικής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Υπαλ-

ληλικός Κώδικας (ν. 3528/07) καθώς και η σχετική

νομοθεσία (ν. 4093/12 και ν. 4172/13). 

Στο πλαίσιο του ελέγχου εντοπίστηκαν τέσσερις

περιπτώσεις κατοχής πλαστών και παραποιημένων

τίτλων σπουδών, τις οποίες η Περιφερειακή Αρχή

έχει ήδη παραπέμψει  στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

και έχει ενημερώσει την αρμόδια Εισαγγελία, ενώ

στις περιπτώσεις μετάταξης έχει ενημερωθεί ο φο-

ρέας διορισμού για τις περαιτέρω ενέργειές του.

Αυτή τη στιγμή άλλες επτά υποθέσεις βρίσκονται

υπό εξέταση και πολύ σύντομα θα δημοσιοποι-

ηθούν τα σχετικά αποτελέσματα.

Εκθεση φωτογραφίας

Το Πολιτιστικό Στέκι του Προγράμματος Απεξάρτησης

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν έκθεση των

μελών του Φωτογραφικού Τομέα από τις 20 Oκτωβρίου

έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

To ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα απε-

ξάρτησης από τα ναρκωτικά και ο Πολιτιστικός Όμιλος

Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών συναντιούνται,

μια ακόμη φορά, για να παρουσιάσουν την έκθεση φω-

τογραφίας του Φωτογραφικού Τομέα ΠΟΦΠΑ στο Πο-

λιτιστικό Στέκι του Προγράμματος. 

Αναγνωρίζοντας την αξία που έχει η καλλιτεχνική έκ-

φραση των νέων ανθρώπων, το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ έχει

δημιουργήσει, με τη λειτουργία του Πολιτιστικού Στε-

κιού μέσα στην πρωινή Θεραπευτική Κοινότητα, ένα

περιβάλλον που υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των

μελών του Προγράμματος με ανθρώπους της τέχνης

και διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές ομάδες.

Μέσα από τις δράσεις του επιτυγχάνεται η γνωριμία με

τις Θεραπευτικές Κοινότητες, απορρίπτονται στερεό-

τυπα και προκαταλήψεις για τους πρώην χρήστες και

ενισχύεται η προσπάθεια πρόληψης της χρήσης ναρ-

κωτικών ουσιών. 

Εγκαίνια: Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου στις 8:00 μμ. 
Ημέρες και Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα-Πέμ-

πτη-Παρασκευή 6:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες: Πολιτιστικό Στέκι του

Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυροπούλου 29, Πλ.

Αμερικής, Τ 210 8640943, εσωτ. 111, E politistiko@kethea-

diavasi.gr

Πρόσβαση: Στάση Μετρό: Αττική - Στάση Ηλεκτρικού:

Άγιος Νικόλαος. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στην τελευταία συνεδρίαση του

Δήμου 3Β, 13/10, ψηφίστηκε το Τε-

χνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το

2015, ύψους περίπου 6 εκατομμύρια

ευρώ, με κυρίαρχο “έργο” τις μελέτες.

Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος το αιτιολόγησε ότι, ρίχνει το

βάρος του στη δημιουργία ολοκληρω-

μένων μελετών, αφού σήμερα στο

Δήμο δεν υπάρχει καμμία ώριμη με-

λέτη βάσει της οποία θα μπορούσε η

Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει χρημα-

τοδότηση από την Περιφέρεια ή από

κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 5

άξονες: 

1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον  με

προϋπολογισμό 1,105.627,17 €

2. Λειτουργία της πόλης – συνθήκες

διαβίωσης και ποιότητα ζωής  με προ-

ϋπολογισμό 2.453.746,79 €

3. Κοινωνική μέριμνα – Υγεία – Αθλη-

τισμός και Πολιτισμός 1.721.987,09 €

4. Τοπική ανάπτυξη και απασχόληση

με 30.000 €

5. Οργάνωση και Διοίκηση του Δήμου

με 508.336,34 €

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Δή-

μαρχος δήλωσε: «Ένα τεχνικό πρό-
γραμμα κρίνεται σε δύο σημεία. Το
πρώτο είναι κατά πόσο είναι πλήρες,
ολοκληρωμένο και δείχνει κατεύ-

θυνση και το δεύτερο είναι στο κατά
πόσο είναι υλοποιήσιμο.
Για το πρώτο είμαστε σίγουροι ενώ για
το δεύτερο θα είμαστε σε θέση να σας
απαντήσουμε σε έναν χρόνο από σή-
μερα. Στόχος μας είναι να υλοποιηθεί
τουλάχιστον κατά 75% το πρόγραμμα
που ψηφίζεται σήμερα το οποίο θα
δώσει νέα πνοή στην πόλη μας».
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Σπύρος Πανάς, σύστησε στον

δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, “να

είναι πιο προσεκτικός στις αναφορές

στα έργα πόυ έχουν γίνει, γιατί αυτά τα

έργα που έγιναν στη θητεία του δεν

μπορούν να γίνουν ούτε σε 20 χρόνια”.

Οπως διαπίστωσε ο Δημήτρης Δαβά-

κης, από τα 6 περίπου εκατομμύρια

που είναι συνολικά το Τεχνικό Πρό-

γραμμα, τα 3 εκατ. € πάνε για μελέ-

τες και τα 2.800 εκατ. € πάνε στα

συνεχιζόμενα έργα. Ακόμη δήλωσε

ότι έχει εκπλαγεί από τις πάρα πολλές

απευθείας αναθέσεις έργων των 15 χι-

λιάδων ευρώ.

Ο Θάνος Ματόπουλος το χαρακτή-

ρισε: «φιλόδοξο πρόγραμμα με μελέ-
τες σε όλο το φάσμα. Θετικό η
διευθέτηση τους ρέματος και η στα-
τική μελέτη στα σχολεία». Επεσήμανε

δε ότι για την διαχείριση των απορριμ-

μάτων δεν έχει τίποτα το πρόγραμμα.

Οσο για τη μελέτη που αναφέρεται για

το 6ο Νηπιαγωγείο με διάρκεια 12

μήνες, ο Θ. Ματόπουλος επεσήμανε

ότι ο δήμαρχος έχει δεσμευθεί ότι την

επόμενη χρονιά θα λειτουργεί!!

Ο Δημοσθένης Δόγκας πρότεινε να

δοθεί έμφαση στην ενεργειακή αναβάθ-

μιση των κτηρίων, η οποία θα έδινε και

αυτάρκεια στο Δήμο.

Θεωρεί επικίνδυνο, ένα υπόσκαφο γή-

πεδο.

Ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε για

τις πεζογέφυρες που προγραμματίζει το

Τεχνικό Πρόγραμμα. Πρότεινε να γίνει

διεθνής διαγωνισμός με έπαθλο που θα

βγάλει την πόλη στο εξωτερικό.

Οσο για τα έργα πρότεινε να δημιουρ-

γηθεί μία υπηρεσία μόνο για έργα ΕΣΠΑ

για να μην έρχονται αποσπασματικά

έτοιμα έργα.

«Δεν έχει την προοπτική που πρέπει. Η

Παιδεία είναι αυτό που μας καίει και δεν

βλέπω κάτι χειροπιαστό», δήλωσε ο Δη-

μήτρης Κιούκης.

Σπ. Βαλάτας ζήτησε από το δήμαρχο

να μιλήσει για την στρατηγική της

επόμενης πενταετίας. Τί σκέπτεται να

κάνει.

Στο μεταξύ στη δευτερολογία, και ενώ

μιλούσε ο Σπ. Πανάς, λήγοντας του

χρόνου που έχουν ορίσει, δεν του επέ-

τρεψε η πρόεδρος να ολοκληρώσει

την πρότασή του. Και στην επιμονή

του Σπ. Πανά να ολοκληρώσει, η πρό-

εδρος διέκοψε τη συνεδρίαση με διά-

λειμμα ενός λεπτού!!! 

Αυτό πυροδότησε την ατμόσφαιρα και

η μείζονα αντιπολίτευση αποχώρησε.

Σχετικά γράφουμε και στη σελ. 9.

Ο Δημ. Κιούκης δήλωσε σχετικά: «Χά-
σατε την ευκαιρία να έχετε μία ομό-
φωνη απόφαση για το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Επρεπε να αφήσετε τον
κ. Πανά να ολοκληρώσει για τα συνε-
χιζόμενα έργα. Λόγω του οριακού
αποτελέσματος των εκλογών, θα πρέ-
πει να λειτουργεί συνεναιτικά όποια
Δημοτική Αρχή και αν υπάρχει». και

αποχώρησε.

Νέα Διοίκηση στον ΟΑΠΠΑ

Ορίστηκε νέα Διοίκηση στο Νομικό

Πρόσωπο του Δήμου “ΟΑΠΠΑ” που

αποτελείται από 15 διοικητικούς συμ-

βούλους (4 δημοτικοί σύμβουλοι πλει-

οψηφίας, 2 μειοψηφίας, 9 δημότες ή

κάτοικοι και  εκπρόσωπος των εργα-

ζομένων. 

Στη σύνθεση δεν συμμετέχει ο τέως

πρόεδρος Γιάννης Νιτερόπουλος,

μετά από δική του επιθυμία, όπως ση-

μειώνει σε επιστολή του (σελ. 11).

Αννα Μπουζιάνη

Ενα Τεχνικό Πρόγραμμα με μελέτες στα 3Β
Ψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία

Σπύρος Πανάς: “Σας καλώ να βγάλετε τα κάγκελα” 

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Σπύρος Πανάς, καυτηρίασε το κλεί-

σιμο της Β’ πλαζ και κάλεσε τη Δήμαρχο να την ανοίξει, λέγοντας ότι «ανοίξαμε

τη Β’ πλαζ με την παρέμβαση των Συλλόγων και δείξαμε τις προθέσεις μας. Με το

πρόσχημα της καθαριότητας εσείς κλείσατε την είσοδο των οχημάτων. Σημειολο-

γικό· δεν έπρεπε να υπάρχει πύλη. Σας καλώ να βγάλετε τα κάγκελα».

Οσον αφορά το έργο στο Καβούρι, που ο Γρ. Κωνσταντέλλος είπε ότι «Στο Κα-

βούρι πετάξαμε 2 εκατ. €, που πήγαν στη θάλασσα γιατί δεν συντηρήθηκαν», ο Σπ.

Πανάς απάντησε: «εύχομαι να σε βοηθήσει ο θεός να κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο

έργο».

Και κατηγόρησε τους ενοικιαστές των καντινών, τονίζοντας ότι: «αυτοί ξερίζωσαν

τα δέντρα, αυτοί έσπασαν τις σωλήνες και χρωστάνε  2 εκατομ. € και δεν το συ-

ζητούσαμε γιατί συνεχώς το αναβάλατε».
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Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο

του Αχ. Κύρου “Η αποφασιστική Καμπή του
Πολέμου”, σε έκδοση του 1946. Το βιβλίο

αυτό,  μια μικρή εφθαρμένη από το χρόνο

φυλλάδα με  μόλις 140 σελίδες, μου το

είχε χαρίσει η έξοχη φίλη μου, η  φιλόλο-

γος Μαρία Λεωνιδάκη, όταν ακόμη ζούσε.

Η αξία του έγκειται, στο ότι αυτό εγράφη

μόλις μετά  τη λήξη του πολέμου, πράγμα

που θα πεί ότι κατά πάσα πιθανότητα, ή

λογοκριτική παρέμβαση του νικητή ίσως

και να μην πρόλαβε  να αλλοιώσει  σκόπιμα

τα συμπεράσματα.  

Ο  Αχιλλέας Κύρου στη μελέτη  αυτή, στη-

ρίζει την ύλη του στα πορίσματα  των ανα-

κρίσεων που έκανε ο στρατηγός των ΗΠΑ

Μάρσαλ, σε ανώτατους αξιωματικούς του

γερμανικού Eπιτελείου,  οι οποίοι τότε

ήταν αιχμάλωτοι και ως εγκληματίες του

πολέμου, υπόλογοι  σε δίκη στη Νυρεμ-

βέργη. Απώτερος σκοπός των ερωτήσεων

του Αμερικανού στρατηγού, ήταν να εκ-

μαιεύσει  από πρώτο χέρι, τί πρεσβεύουν

και ποιές θεωρούν σαν κύριες αιτίες της

ήττας τους, αυτοί οι πρωτεργάτες του πο-

λέμου. 

Σαν κύρια αιτία λοιπόν της  ήττας  του Βε-

ρολίνου, προέκυψε η σθεναρή αντίσταση

του Βρετανικού λαού στην άμυνα του νη-

σιού τους, αμέσως μετά τη συνθηκολό-

γηση της Γαλλίας, και η αποτυχημένη

έκβαση της χειμερινής εκστρατείας κατά

της Ρωσίας.  

Αλλά  και συμπερασματικά στην όλη ιστο-

ρία αυτού  του πολέμου, η Ελλάδα έπαιξε,

όσον αφορά τον τομέα της, κύριο ρόλο  με

την παντελή άρνηση  και την  αντίσταση

που έδειξε. Και αυτό  σε αντίθεση με τα

άλλα,  πολλά και προηγμένα  κράτη, που

συγκατένευσαν αμαχητί.  Και μάλιστα που

αυτά σήμερα,  αλίμονο  κοινή συναινέσει,

αδιάντροπα τολμούν, πολιτικά και οικονο-

μικά  να  μας διαφεντεύουν. Η Ελλάδα,

όμως, η οποία  ποτέ δεν αυτομόλησε  από

τις συμμαχικές και ηθικές υποχρεώσεις

της,  στο τέλος φάνηκε  να  βραβεύεται  με

τη γνωστή λοιδορία,  και  για την ηλιθιό-

τητά της  στο να έχει επιλέξει τέτοιους δι-

πρόσωπους  συμμάχους. 

Στο  βιβλίο αυτό το μικρό, συμπεριλαμβά-

νονται και άλλα έγγραφα επίσημα  και ιδιω-

τικά, και σχετικές συζητήσεις μεταξύ

Ρώμης και  Βερολίνου. Και τέλος απόψεις,

χαρακτηρισμοί και κρίσεις του Γερμανικού

Επιτελείου, επάνω  στη στάση, τη μαχητι-

κότητα και το φρόνημα του Ελληνικού ένο-

πλου αντιπάλου.

Αυτά λοιπόν εν ολίγοις πρόκειται να δια-

πραγματευθούμε, αλλά και  με το χρονικό

σκεπτικό της επιθετικής στρατηγικής

αυτού του πολέμου, όπως  οργανώθηκε

από το Βερολίνο και τη Ρώμη.

Πολλές απόψεις  και θέσεις  έχουν εκφρα-

σθεί  για την έμμεση έστω και μικρή  και

όποια θετική συμμετοχή του ρόλου της Ελ-

λάδος, στην έκβαση της χειμερινής εκ-

στρατείας κατά της Ρωσίας. Εμείς εδώ σαν

Έλληνες και μάλιστα στοχαστές του ορθού

λόγου, θα προβάλομε τις δικές μας θέσεις

με κριτήριο τις εκβάσεις των γεγονότων.

Αλλά και  τις  μαρτυρίες των εμπλεκομέ-

νων αντιπάλων. 

Και στη συζήτηση που θα ήθελε ακολου-

θήσει, το  πρώτο ερώτημα που εμπλέκεται

είναι   το «τι μεσολάβησε ανάμεσα στη

συντριβή ή καλύτερα στην εξευτελιστική
συνθηκολόγηση της Γαλλίας, στην σε συ-
νέχεια αποτυχούσας επίθεσης  κατά των
βρετανικών νήσων και στην πρώτη  επί-
θεση κατά της  Σοβιετικής Ρωσίας».
Και «τι  λοιπόν προκύπτει  από την ανά-

λυση των πραγμάτων, όσον αφορά αυτό
που  μεσολάβησε και  που επέφερε την
αναγκαστική χρονική μετακίνηση  της ιστο-
ρικής σύγκρουσης στο βαθύτερο χει-
μώνα.»  

Και η απάντηση έρχεται καταπελτική:

«κατά κύριο λόγο ο επιθετικός πόλεμος
κατά της Ελλάδος, το 1940-41».
Ένας πόλεμος, που μόνο η χρονική του το-

ποθέτηση στην κρίσιμη καμπή  εκείνου του

παγκόσμιου πολέμου και η σε κρίσιμο χρόνο

διάρκειά του, δίνει  την τεκμηρίωση,  από την

ενδελεχή αξιοποίηση του γεγονότος.

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η επίθεση κατά

της Ελλάδος που μεσολάβησε ήταν μια

επεκτατική σύγκρουση,  που σχεδίαζαν

από καιρού μαζί και εν ομοφωνία,  Γερμα-

νία και Ιταλία. Η διαφορά θέσεων και από-

ψεων αφορούσε τον αφέτη και την, σε

άμεσο  ή σε μετέπειτα χρόνο, επιλογή της

έναρξης του πολεμικού αυτού εγχειρήμα-

τος. 

Αλλά  βέβαια στην νικηφόρα μεγάλη πια

ρωσική αναμέτρηση,  αμέσως και πρωτί-

στως  συνέβαλε  η σθεναρή  αντίσταση

του ηρωικού  Ρωσικού λαού, η οποία αντί-

σταση σε συνεπικουρία της μεγάλης βα-

ρύτητας του προκεχωρημένου  εκείνου

χειμώνα, τού δριμύτερου χειμώνα της δε-

καετίας όπως αναγράφεται, επέσπευσε

την ήττα, μια ήττα πανομοιότυπης επανά-

ληψης της ναπολεοντείου κατατρόπωσης.  

Και αν όντως η βαρυχειμωνιά έπαιξε κά-

ποιο παραγοντικό ρόλο, και η  όποια χρο-

νική μετατόπιση επέφερε την επιδείνωσή

της, φυσικώ τώ λόγω και εμείς ως παρά-

γοντες οι οποίοι με την άμυνα που επιδεί-

ξαμε, διασπάσαμε και αποσπάσαμε

καίριες δυνάμεις από το κύριο Γερμανικό

σώμα, το οποίο  συμπίεζε τη Μόσχα. Προ-

σέτι  δε το αναγκάσαμε να μάχεται και να

δεινοπαθεί εν μέσω βαθυτέρου χειμώνος.

Ετσι τουλάχιστον προκύπτει από την απλή

αριστοτελική λογική, η οποία τεκμηριώνει

την έστω «μικρή»  συμβολή μας.

Αλλά και  σε  διασταύρωση και επιπρό-

σθετη  επίρρωση  αυτών όλων,  και σύμ-

φωνα πάντοτε με τις πηγές του  Αχ.

Κύρου, έστωσαν οι επίσημες θέσεις του

Γερμανικού Επιτελείου, με  τις οποίες

είχαν επισημανθεί οι κίνδυνοι  οι οποίοι

τυχόν θα προέκυπταν από την παρέλευση

και απώλεια της κατάλληλης καιρικής στιγ-

μής για επίθεση, δεδομένου ότι η προετοι-

μασία δεν  προέβλεπε  πολεμική επάρκεια

για χειμερινή  έναρξη της  σύγκρουσης. 

Εν συμπεράσματι αν  όλα αυτά τα οποία

δηλώνονται και όχι μόνο από τον Αχ.  Κύρο

είναι αληθή, τότε κατά την απλή μου

γνώμη, βεβαιότερο είναι ότι ο πόλεμος

κατά της Ελλάδος αποτέλεσε για τις

ορδές του επιτιθεμένου, την αχίλλειο

πτέρνα  του, κατά την ιστορική εκείνη ανα-

μέτρηση.  

Και πάλι αν και κουραστικός θα επανα-

λάβω, ότι  το  Γερμανικό επιτελείο, με

σκέψη στρατηγική  είχε συμβουλεύσει και

προβλέψει  σχετικά για τους κινδύνους και

είχε δηλώσει ότι χρονικά είχε  ξεφύγει η

κατάλληλη στιγμή λόγω του προκεχωρη-

μένου χειμώνα, με το αιτιολογικό ότι για

τέτοιο βαρύ χειμώνα, δεν είχε  γίνει  η κα-

τάλληλη και ασφαλής για πολεμικές επι-

χειρήσεις προετοιμασία. Αλλά ο Φύρερ

παρατόλμως και στηριζόμενος στην προ-

σωπική του  έμπνευση και διαίσθηση, είχε

αποφασίσει την αμέσου χρόνου επίθεση. 

Αυτά σε αποστόμωση, προς όσες μεταπο-

λεμικές φίλιες Κασσάνδρες προσπαθούν

να αποσιωπήσουν  και εσκεμμένα να υπο-

τιμήσουν την Ελληνική συμμετοχή στη

γενικότερη νίκη.      

Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα συνεχί-

σομε.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Είναι γνωστόν, ότι πολύ απέχω από την ιστορι-

κήν επιστήμη,  και  ότι εξ άλλου από επιφανείς

επαϊοντες συγγραφείς ιστορικούς έχει γίνει πλή-

ρης σχετική αναφορά και ανάλυση  αυτών  των

γεγονότων, σε δημοσιεύσεις που εποχιακά κα-

λύπτουν τον ποικιλώνυμο Τύπο. Με τα δύο- τρία

μου άρθρα, δεν επιζητώ παρά μόνο βάσει των

πηγών μου, να δώσω  το  γενικό  πλάνο εκείνου

του πολέμου, και τη  θέση της Ελλάδος μέσα σε

αυτόν,   παραλείποντας κατ’  ανάγκην  ενίοτε ση-

μαντικές  λεπτομέρειες, αλλά και να προκαλέσω

το ερέθισμα για μια περαιτέρω μελέτη και συζή-

τηση.

Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος*
Γνωστές και άγνωστες διπλωματικές στιγμές  

Σε ηλικία 95 χρόνων πέθανε 16 Oκτωβρίου,

το πρωί,  ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. 

Ενας αγωνιστής που βασανίστηκε και εξο-

ρίστηκε για τα ιδανικά της δημοκρατίας. 

Πολέμησε στην πρώτη γραμμή ως διοικητής

λόχου Πεζικού στο Αλβανικό Μέτωπο συμ-

μετέχοντας στην απελευθέρωση της Βο-

ρείου Ηπείρου. Κατά την Κατοχή διέφυγε

στη Μέση Ανατολή, όπου υπηρέτησε σε μά-

χιμες μονάδες. 

Ήταν ηγέτης του ΠΑΚ στην Ελλάδα. Το

1974 μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου και

άλλα στελέχη του κινήματος ίδρυσε το

ΠΑΣΟΚ, του οποίου διετέλεσε κοινοβου-

λευτικός εκπρόσωπος και μέλος του Εκτε-

λεστικού Γραφείου. 

Διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών (1981 -

1985), Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

(1985-1989), και υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ηταν ένας από τους 24 βουλευτές,  που

διατέλεσαν ευρωβουλευτές χωρίς να έχουν

εκλεγεί, το χρονικό διάστημα που μεσολά-

βησε από την ένταξη της Ελλάδας στην

ΕΟΚ (1/1/1981) έως τη διενέργεια των πρώ-

των εκλογών για την ανάδειξη ευρωβου-

λευτών 18/10/1981).

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Πα-

πούλιας τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Η
ζωή του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου ήταν
ένας διαρκής αγώνας για τη δημοκρατία,
την ελευθερία και την κοινωνική δικαιο-
σύνη. Εξορίστηκε, φυλακίστηκε, βασανί-
στηκε, υπερασπιζόμενος ιδέες και ιδανικά
που καθόρισαν την ύπαρξή του. Η πολιτική
ήταν γι’ αυτόν μια υπόθεση προσφοράς, όχι
εξουσίας. Για τους δικούς του ανθρώπους η
απώλειά του είναι αξεπέραστη γατί πίσω
από τη δημόσια εικόνα βρισκόταν ένας χα-
ρισματικός άνθρωπος».

...Eφυγε ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος
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Αχ «Ελένη»! Του Ευριπίδη σύγχρονη τραγωδία εσύ,

δίχως μιάν άτη θεϊκή να σε προσμένει, αχ «Ελένη».

Να, πάλι ο «Γκοτζαμάνης» εφορμά, 

τα πράγματα να γίνουνε ως πρέπει,

κι ο «Εμμανουηλίδης» με λοστάρι να χτυπά,

όχι δεν είναι η Σαλονίκη του ’63.

Στο άστυ το κλεινόν είμαστε, τω σωτηρίω έτει 2014,

μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη

κι άμα τη βρούνε να μου γράψουν.

«Θέμις», με το μαντήλι το ση-θρού στα μάτια

κι εκείνη σου τη ζυγαριά, με τα παράξενα τα ζύγια,

δυό μέτρα πάντοτε και δυό σταθμά,

σε τούτη την Ελλάδα του φονιά,

να του κρατάς φανάρι.

Μονόπλευρες ευαισθησίες, εις αγγελικές χοές,

προσφέρουσες αυτεπαγγέλτως πίστιν και υποταγήν

στων μνημονίων τον βωμό

κι αν το μπορεί ο κάθε «συκοφάντης»

ας αποδείξει την εξαγορά 

«ανεξαρτήτων» κι ανυπάρκτων συνειδήσεων

σ’ εκείνη την παράσταση τη «θεσμική»,

βγάζουμε πρόεδρο απόψε βρε,

οι 180 του γνωστού μπερντέ.

Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια;

Η «Θέμις», η ψιψίνα η ανεξάρτητη, καημένο ζωντανό,

σαν να ‘φαγε πετριά κι έχει κλειστό

το ένα της ματάκι το γκαβό,

μνημόνια υποταγής κι έσχατες προδοσίες δεν θωρεί,

ούτε το Σύνταγμα που έγινε ντροπή,

ούτε τα αίσχη νόμων-τροχονόμων στο παζάρι,

ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι αυτή κρυφό καμάρι.

Ευτυχείτε …

Νέους Τερτσέτη και Πολυζωϊδη μην ποθείτε.

Τους πάτησε το τρένο το γερμανικό

και κάτι αναδρομικούλια στο μισθό.

Και το ‘λεγε να δεις, ένας προφήτης ποιητής:

«Πίσω ολοταχώς στην ανταλλακτική οικονομία».

Σου δίνω τ’ αναδρομικά, δώσε μου γνωματεύσεις

κι αυτεπάγγελτες διώξεις, αχ, άγριες ονειρώξεις,

ας μην αφήσουνε ποτέ τον κορβανά εκείνα τα παιδιά

που ξέρουν της κονόμας τη δουλειά

να τη βαφτίζουνε βουλή.

Καλά, κι οι άλλοι, οι πολλοί;

Ας πάνε να κουμπουριαστούν βρε αδερφέ, 

ας πρόσεχαν λιγάκι.

Έτσι κατά πως το ‘λεγαν, στην Κατοχή μας την παλιά

οι θρυλικοί μαυραγορίτες: 

«Πού πεθαίνει ο βλάκας; Στον πόλεμο.

Πού κονομάει ο ξύπνιος; Στον πόλεμο».

Που είσαι εθνικέ μας ποιητή;

«Άκρα του τάφου η σιωπή, στον κόσμο βασιλεύει».

Κι η «Θέμις», η ψιψίνα μάς δουλεύει

με το ψιλό της το γαζί.

«Να ζεί κανείς ή να μη ζεί»;

στη χώρα πού ‘χουν υπό Κατοχή, της Μέρκελ οι νεοναζί.

«Θέμις» μιμόζα αισχυντηλή και «μη μού άπτου»,

κυνήγα πάλι εκείνη τη γιαγιά στη Μυτιλήνη,

που είχε στο κλουβί το καναρίνι, 

πάνω απ’ τη γλάστρα

και φύτρωσε «καναβουριά»,

καλλιεργητής ναρκωτικών η ογδοντάχρονη γιαγιά,

αχ «Θέμις» …Δεν είναι από πάρκινσον που τρέμεις.  

Στοχευμένη διάλυση

H διάλυση του δημόσιου τομέα και των Δήμων καλά

κρατεί με τις απολύσεις, τις κινητικότητες και άλλα τέ-

τοια τερτίπια προκειμένου να παρουσιάζουν πλεόνα-

σμα. Πλεόνασμα βουτηγμένο στο αίμα και την

απελπισία.

Οι Δήμοι είναι εδώ και πολύ καιρό στο στόχαστρο.

Πολλοί Δήμοι υπολειτουργούν λόγω δραματικής μεί-

ωσης του προσωπικού.

Είναι ακριβώς αυτό που θέλουν και επιδιώκουν. Να πε-

ράσουν οι Δήμοι σε ιδιωτικές εταιρείες και έχει αρχί-

σει και εφαρμόζεται ήδη. Oι μεγκάλοι επιχειρηματίες

μαρσάρουν τα απορριμματοφόρα τους...

Ο Δήμος 3Β, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

δίνει τα λογιστικά του Δήμου σε ιδιώτη! 

Την καλοκαιρινή περίοδο πήραν εργαζόμενους μέσω

ιδιωτικής εταιρείας και πολλοί άλλοι και πολλά άλλα.

Το άκρον άωτον  στα 3Β

Οσοι μας διαβάζουν, με τα ρεπορτάζ που κάναμε για τα

δημοτικά συμβούλια στα 3Β τον τελευταίο χρόνο, είχαν

διαπιστώσει ότι ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Ολοι οι σύμ-

βουλοι που δεν ανήκαν στην πλειοψηφία ή που είχαν

“δραπετεύσει” από αυτήν, ήταν τόσο λαλίστατοι στα προ

ημερησίας, που χρειάζονταν ώρες ολόκληρες για να

μπουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με αποτέλε-

σμα να γίνονται συνεδριάσεις 3 και 4 το πρωί!!! Εκμεταλ-

λεύονταν στο έπακρον την αδυναμία ή την μεγαθυμία του

προέδρου του Δ.Σ. για να ακουστούν όλοι και όλα· τα ίδια

και τα ίδια, ωσάν κασέτα...

Μία εξ’ αυτών των συμβούλων είναι και η σημερινή πρό-

εδρος του Δ.Σ. η οποία κρατάει το “ρολόι στο χέρι” για το

χρόνο ομιλίας του καθενός, κάτι που δεν σεβάστηκε ποτέ

στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, ούτε εκείνη ούτε

βεβαίως οι περισσότεροι.

Οι κανόνες είναι λογικό να τίθενται και να ισχύουν για

όλους και πριν και μετά. Και όταν γίνονται σεβαστοί χα-

ρακτηρίζουν και τον καθένα μας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. των 3Β, 13/10, σε

ένα σοβαρότατο θέμα συζήτησης, όπως το Τεχνικό Πρό-

γραμμα, λήγοντας ο χρόνος του τ. δημάρχου Σπ. Πανά,

για να τον σταματήσει διέκοψε τη συνεδρίαση κάνοντας

διάλειμμα ενός λεπτού!!! 

Δάσκαλε που δίδασκες...

Τέτοιου είδους κινήσεις θυμίζουν άλλες εποχές...

Τί συμβαίνει στην Υδρούσα;

Τί γίνεται με τις Καντίνες στη νήσο Υδρούσα, κύριε

Δήμαρχε. Εχουν περάσει περίπου τρεις εβδομάδες, τα

κτίσματα είναι στη θέση τους και το σκάφος μπαινο-

βγαίνει κάθε μέρα. Τι φτιάχνει, ποιος ξέρει!!!

Θα βρεθούμε προ τετελεσμένων;;

Είσοδος για ...τρωγλοδύτες

Την απουσία, κυριολεκτικά, εισόδου στην Β’ πλαζ επεσή-

μανε ο Θ. Ματόπουλος, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε
να μπαίνουμε σαν τρωγλοδύτες». Και είναι πράγματι έτσι,

ιδιαίτερα από την οδό Ακτής, δεν υπάρχει καμμιά είσο-

δος.  Εχουν σπάσει oi “τρωγλοδύτες” το σύρμα και ο αν-

τιδήμαρχος το ονόμασε είσοδο!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Τι κάνει νιάου - νιάου στα κεραμίδια;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

στο όνομα του Ελληνικού Λαού...
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο μικρότερος χάκερ

της Κίνας
Την στιγμή που άλλα παιδιά παρακαλούν τους γονείς τους

να τους αγοράσουν το αγαπημένο τους ηλεκτρονικό παι-

χνίδι, ο μόλις 13 χρονών χάκερ Wang Zhengyang χακάρει

το διαδικτυακό κατάστημα και… κατεβάζει την τιμή όσο

θέλει!

Με τον ίδιο τρόπο αποφάσισε μια ωραία ημέρα να χακάρει

το σχολείο του για να ελέγξει πώς ακριβώς λειτουργεί. 

Αυτά είναι μερικά από τα «επιτεύγματα» του νεαρού έφη-

βου από την Κίνα, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί στη χώρα

του ως ένα «θαύμα του χάκινγκ».

Ο νεαρός μαθητής συνεργάζεται ήδη με το πανεπιστήμιο

Tsinghua του Πεκίνου και είναι μια δημόσια φιγούρα στη

χώρα του.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τα μέσα

ενημέρωσης στη χώρα του τον κατηγορούν για εξαπάτηση.

Ο δεκατριάχρονος μάταια προσπαθεί να πείσει ότι θέλει να

χρησιμοποιήσει τις «δυνάμεις» του για καλό σκοπό.  

«Πρέπει να επιτεθείς πρώτα στις ιστοσελίδες για να βρεις
τις αδυναμίες τους», είπε και εξήγησε ότι όταν μπήκε στο

σύστημα του σχολείου του, δεν μπήκε στα αρχεία της

τάξης του, αλλά σε αυτά μιας μεγαλύτερης τάξης.

Ακόμη, ανέφερε ότι όταν «εισέβαλλε» στο διαδικτυακό κα-

τάστημα για να αλλάξει την τιμή ενός προϊόντος από 2.500

γιουάν σε 1, φρόντισε να ειδοποιήσει τους υπευθύνους για

την παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας τους και πως

δεν προχώρησε στην αγορά.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο νεαρός επικοινώνησε με μια

πολύ γνωστή εταιρεία λογισμικού στο Πεκίνο (Qihoo 360)

για ένα πιθανό ελάττωμα στο σύστημά της, το οποίο θα

μπορούσε να επηρεάσει περισσότερα από 100 εκπαιδευ-

τικά ιδρύματα στη χώρα του.

«Πιστεύω ότι εκείνοι που χακάρουν όλη την ημέρα για προ-
σωπικό τους κέρδος είναι ανήθικοι», είπε ακόμη ο νεαρός

Wang και κατέληξε: «Έχει ενδιαφέρον να κοιτάς για τους
κινδύνους ασφαλείας σε διάφορες ιστοσελίδες. Εγώ εν-
θουσιάζομαι όταν καταφέρνω να εντοπίσω κάποιο. Όμως
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω το ταλέντο μου για να
κάνω κάτι παράνομο».

«Μέχρι τα 20 μου χρόνια
δεν ήξερα καν τι είναι ο
χορός. Στο Αφγανιστάν,
όπου γεννήθηκα, κι έπειτα
στο Ιράν όπου αναγκά-
στηκα να διαφύγω εξαι-
τίας των Ταλιμπάν, δεν
υπήρχε χρόνος ή διάθεση
για οτιδήποτε άλλο, εκτός
από δουλειά, πολύ σκληρή
δουλειά… Ξεκίνησα να
δουλεύω στην οικοδομή
στο Ιράν από 10 ετών.
Έπρεπε να βοηθάω τον
πατέρα και τα τρία μικρό-
τερα αδέρφια μου, που
είχαν μείνει πίσω στο Αφ-
γανιστάν. Τη μητέρα μου
και μία από τις αδερφές
μου τις χάσαμε σε μια επι-
δρομή των Ταλιμπάν στο
χωριό μας στο Γκαζνί,
όταν καταστράφηκε το
σπίτι μας και θάφτηκαν
κάτω από τα χαλάσματα…
Την ίδια ημέρα επιτέθηκαν
και στο σχολείο μου. Σκο-
τώθηκαν δεκατρείς συμ-
μαθητές μου, όλα μικρά
παιδιά 7-9 ετών… Εγώ
ήμουν από τους τυχε-
ρούς…
Στο Ιράν έζησα οκτώ χρό-
νια, αλλά η κατάσταση
ήταν πολύ δύσκολη εκεί
για εμάς τους Αφγανούς.
Έτσι, με τα χρήματα που
είχα μαζέψει, αποφάσισα
να έρθω Ελλάδα…
Yunan… Από μικρός τη
θαύμαζα την Ελλάδα για
την ιστορία της, τον πολι-
τισμό της, τη γλώσσα της.
Ο πατέρας μου, που του
άρεσε πολύ το διάβασμα,
μου μίλαγε συχνά για την
Ελλάδα με μεγάλο σεβα-
σμό και όλο μου έλεγε

πόσο πολλά της χρωστάει
ο υπόλοιπος κόσμος – κι
ας ήταν απλός αγρότης, κι
ας μην είχε φύγει ποτέ
από τον τόπο του.

Ο χορός για μένα 
είναι χαρά, δύναμη·
η πυξίδα μου στο
ταξίδι της ζωής

Η πρώτη μου επαφή με το
χορό ήταν στα τέλη του

2009, στην Αθήνα. Γνωρί-
στηκα με κάτι παιδιά που
συμμετείχαν σε χορευτι-
κές ομάδες, παρακολού-
θησα κάποιες από τις
συναντήσεις τους και συ-
νειδητοποίησα ότι αυτό

που έβλεπα μου άρεσε
πολύ. Κάποια στιγμή είπα
στον εαυτό μου: “Αυτό
είναι κάτι που μπορώ να
κάνω κι εγώ”. Κι έτσι,
απλά, ξεκίνησα να χο-
ρεύω.
Κανείς ποτέ δεν μου
έδειξε τι έπρεπε να κάνω.
Λειτουργώ… πώς το
λέτε… αυτοσχεδιαστικά!
Αφήνω τα συναισθήματά
μου και τις σκέψεις μου να
με καθοδηγούν. Αυτό που
δεν μπορώ να εκφράσω με
λόγια, το εκφράζω με το
σώμα μου. Απλώς κλείνω
τα μάτια και αφήνομαι στις
μνήμες μου… Όλα όσα
έχω βιώσει – τον πόλεμο,
τη βία, τη μοναξιά, το

φόβο, το θάνατο – αντα-
νακλώνται στις κινήσεις
μου.
Ο χορός με βοήθησε και
συνεχίζει να με βοηθάει
με πολλούς τρόπους.
Μέσα από αυτόν, γνωρίζω

κόσμο “όμορφο” στην
ψυχή, επικοινωνώ με τους
ανθρώπους χωρίς να μας
απασχολεί η γλώσσα που
μιλάμε, η καταγωγή μας,
το χρώμα μας. Ο χορός
για μένα είναι χαρά, δύ-
ναμη· η πυξίδα μου στο τα-
ξίδι της ζωής.

Μία από τις καλύτερες εμ-
πειρίες που είχα πρό-
σφατα ήταν όταν μου
δόθηκε η ευκαιρία να συμ-
μετάσχω σε ένα Master-
Class μάθημα της σχολής
χορού Martha Graham
Dance Company όταν πε-
ριόδευσε στην Ευρώπη το
καλοκαίρι του 2014 και
στην Αθήνα. Ξαφνικά,
βρέθηκα να χορεύω δίπλα
στους καλύτερους χορευ-
τές του κόσμου· ήταν κάτι
το μοναδικό! Εκεί έμαθα
πολλά πράγματα και τε-
χνικές. Κυρίως έμαθα ότι ο
χορός σου δίνει τα φτερά
και τον τρόπο να αποκτή-
σεις αυτό που θέλεις, να
έρθεις ένα βήμα πιο κοντά
στα όνειρά σου… 
Ακόμα κι αν σε λένε Αμ-
πντούλ κι είσαι από το
Γκαζνί του Αφγανιστάν».

––––––––––––––

*Ο Αμπντούλ Ναζαρί είναι σή-

μερα 25 ετών. Τα τελευταία

πέντε χρόνια που ασχολείται

με το χορό, έχει συμμετάσχει

σε περισσότερες από 50 χο-

ρευτικές και μουσικοθεατρικές

παραστάσεις.
http://www.unhcr.gr

Ο χορός εξαφανίζει τα σύνορα!
Πολλοί από εσάς, γνωρίζετε την δράση μου και

την αγάπη μου για τον χορό. Έπεσε στα χέρια

μου λοιπόν το παρακάτω κείμενο, που προσω-

πικά με άγγιξε και θέλησα να το μοιραστώ, μιας

και πιστεύω πολύ σ’ αυτό που λέει ο τίτλος.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Χαμογέλασέ της. Αγκάλιασέ την, φίλησέ την κι εκεί που έχει χαλαρώσει λίγο παρ’

της απότομα το τηλεκοντρόλ και βάλε να δεις μπάλα...

4 Αν οι σκύλοι μπορούσαν να μιλούν, δεν θα έκανα παρέα με ανθρώπους...

4 Νέος τρόπος προσέγγισης “πελατών” με spam μηνύματα που σε χρεώνουν αν κα-

λέσεις: “Σε είδα στην καφετέρια και μου άρεσες πολύ. Ο Σάκης μου έδωσε το τηλέ-

φωνό σου. Είμαι η ψηλή μελαχρινή που σε κοίταζα επίμονα. Θα χαρώ να τα πούμε...

τηλέφωνο τάδε”. 
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Με επιστολή του ο μέχρι πρότινος

πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτε-

ρόπουλος, παραιτήθηκε από τη θέση

του προέδρου, λίγο πριν εκπνεύσει η

αλλαγή της διοίκησης.

Την επιστολή αυτή, όπως μας ενημε-

ρώνει, είχε καταθέσει στο προεδρείο

του Δήμου από τις 3/10, αλλά το προ-

εδρείο δεν την ανέφερε καν στην τε-

λευταία δημοτική συνεδρίαση, ως

όφειλε.

Γράφει σχετικά ο Γ. Νιτερόπουλος:

«Εκφράζω την απορία μου και τη
λύπη μου για την απαράδεκτη ενέρ-
γεια της κας Προέδρου, να μην δια-
βάσει στο Δημ. Συμβούλιο της
13.10.2014 την υποβληθείσα παραί-

τησή μου της 3.10.2014,  με αρ. πρωτ.
49023,  από τη θέση του προέδρου
του Ο.Α.Π.Π.Α.
Δεν γνωρίζω εάν η «πρωτοβουλία»
ήταν δική της, η ευθύνη όμως βαρύ-
νει αποκλειστικά αυτήν, δεδομένου
μάλιστα ότι την ημέρα που την κατέ-
θεσα την ενημέρωσα και προσωπικά.
Αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να
σας παραθέσω και πάλι το κείμενο
της παραίτησής μου και ταυτόχρονα
να σας δημοσιοποιήσω πλέον και τη
σχετική μου επιστολή προς τον κ. Δή-
μαρχο, προκειμένου να σταματήσουν
τα όσα διαρρέουν διάφοροι καλοθε-
λητές».

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

«1) Προς την Πρόεδρο του Δημ.Συμ-

βουλίου κα Λ. Αργυροπούλου και τους

κ.κ. Δημ. Συμβούλους

3.10.2014

Δια της παρούσης, σας υποβάλλω την
παραίτησή μου από την θέση του προ-
έδρου του ΟΑΠΠΑ και του απλού μέ-
λους του Δ.Σ. του.

Οι λόγοι είναι σοβαρότατοι και προσω-
πικοί και δεν μου επιτρέπουν να παρα-
μείνω μέχρι της αντικατάστασης του
Δ.Σ. του Οργανισμού από το νέο Δημο-
τικό Συμβούλιο.
Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν
στο δύσκολο έργο που μου ανετέθη,
για την επιτυχία του οποίου προσπά-
θησα, μη φειδόμενος κόπου και χρό-
νου».

Παράλληλα την παραίτησή του είχε

στείλει και στο Δήμαρχο σημειώνοντας

ακόμη:  «Σας επισυνάπτω την παραί-
τησή μου και σας ευχαριστώ για την
άριστη συνεργασία μας.
Επειδή οι λόγοι της παραίτησής μου
άπτονται της προσωπικής μου αξιοπρέ-
πειας, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη,
με αναγκάζουν να μην περιμένω την
αντικατάστασή μου από το νέο Δημ.
Συμβούλιο.
Όσον αφορά την πρόθεσή σας να με
προτείνετε και να με στηρίξετε στη
θέση του αντιπροέδρου του νέου Δ.Σ.
του Ο.Α.Π.Π.Α σας ευχαριστώ, αλλά
σας ενημερώνω ότι δεν επιθυμώ να
είμαι ούτε απλό μέλος στο νέο Δ.Σ.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Νιτερόπουλος

Κινήσεις καλής γειτονίας...

Σαν συλλογος του Πανοραματος Βουλας θελουμε να σας προ-

τεινουμε μια κινηση καλης θελησεως και γειτονιας μεταξυ των

Πανοραμιτων αρχικα! και μακαρι επειτα να μας ακολουθησουν

ολοι οι κατοικοι των 3Β οσον αφορα την ανακυκλωση και την

σωστη διαχειριση των ζωων ουτως ωστε να βελτιωσουμε τις

συνθηκες ζωης μας στην πολη μας! 

Απο εμας εξαρταται να δειξουμε το καλο παραδειγμα και στους

αλλους και ειναι παρα πολυ ευκολο και απλο και δειτε πως μπο-

ρει να γινει αυτο! Εαν ορισουμε στο σπιτι μας τρεις διφορετι-

κους καδους  εναν για τα απολυτα σκουπιδια εναν για τα

πλαστικα και εναν για τα χαρτια!

Εαν εχουμε μεγαλα απορριματα οπως στρωματα επιπλα και συ-

σκευες μη τα βγαζετε στον δρομο, στα ρεμματα και τις πλα-

τειες, αλλα συνεννοηθητε με τις υπηρεσιες του Δημου το πώς

θα τα διαχειριστητε διοτι οπως καταλαβαινετε μενουν στο πε-

ριβαλλον μας [σας] για ημερες μεχρι να τα σηκωση ο δημος η

καποιος αλλος.

Οσον αφορα τα κατοικιδια γνωριζουμε οτι οσοι εχουν τα φρον-

τιζουν σωστα! Αυτο ομως που πρεπει να επισημανουμε ειναι οτι

πρεπει να σιγουρευτειτε οτι δεν ενοχλουν τους γειτονους σας,

οποτε απλα ρωτηστε τους και πραξτε αναλογα. 

Οταν τα βγαζετε βολτα στο δρομο στο παρκο η' στο δασος

[παντα με το λουρι τους] να καθαριζετε παντα τις ακαθαρισιες

τους για να βρισκετε και εσεις τον χωρο αυτον παντα καθαρο.

Αθηνά Ζωγράφου

Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι

Εχει περάσει πολύς χρόνος από τότε, αλλά στη μνήμη
μου έχει γραφτεί ανεξίτηλα, ο νέος άνδρας, όπου στο
ταξί του, ξέχασα την τσάντα μου. 
Ετρεξε στο σημείο που μας άφησε, για να μου παραδώ-
σει την τσάντα που είχα ξεχάσει.
Ποτέ δεν περίμενα αυτή την κίνηση - έκπληξη. Του
έδωσα μία υπόσχεση που δεν τήρησα. Γιατί;
Τ’ απροσδόκητα της ζωής, έπνιξαν κάθε μου προσπάθεια
για να είμαι συνεπής στην υπόσχεσή μου.
Αλλά η σκέψη: ποτέ δεν είναι αργά, με κάνει να επα-
νορθώσω.
Να δημοσιεύσω το όνομά του. Η εντιμότητα στην πράξη
του, παράδειγμα προς μίμηση.
Είναι ο κύριος Κώστας Μπενταχάκης.

Βικτώρια Γαβαλά, Γλυφάδα

Τι και αν εγκαινιάστηκε από

τον Πρωθυπουργό  η

«Φτηνή αγορά για τον Κα-

ταναλωτή» στην Κεντρική

Λαχαναγορά Αθηνών,  εμείς

οι καταναλωτές διαπιστώ-

νουμε καθημερινά, ότι τα

αγροτικά προϊόντα  στις

λαϊκές  αγορές, συνεχίζον-

ται    να πωλούνται  με τιμές

«Κολωνακίου».

Θα βρεθεί επιτέλους κά-

ποιος  Υπουργός Ανάπτυ-

ξης που θα σπάσει αυτό το

οικονομικό «απόστημα»

στην «Αλυσίδα μεταφο-

ράς», που έχει δημιουργη-

θεί εδώ και δεκαετίες,  από

το χωράφι στον Κατανα-

λωτή και να βάλει τέλος

στην αισχροκέρδεια που

συντελείται εις βάρος των

Καταναλωτών & Αγροτών;

Θα βρεθεί επιτέλους κά-

ποιος  Υπουργός Ανάπτυ-

ξης που  θα καταλάβει

επιτέλους την «εμπορική

φιλοσοφία»  που  δημιουρ-

γήθηκαν οι Λαϊκές Αγορές;   

Θα βρεθεί επιτέλους κά-

ποιος  Υπουργός Ανάπτυ-

ξης που θα καταλάβει ότι

δεν είναι δυνατόν Παραγω-

γοί και Έμποροι, να έχουν

την ίδια τιμή στους Πάγκους

τους;

Θα βρεθεί κάποιος  Υπουρ-

γός Ανάπτυξης  που θα κα-

ταφέρει να επιβάλει στις

Λαϊκές αγορές, τιμές (ον

line)   του παρατηρητηρίου

Τιμών,   με επίσημο Καρτε-

λάκι του ΥΠ.ΑΝ. και όχι

τιμές με κιμωλία σε μαυρο-

πίνακα;

Ποιος Υπουργός θα καταλά-

βει επιτέλους την ουσία της

Πρότασης του ΙΝΚΑ, για την

δεξιά μεριά (Παραγωγοί)

και την αριστερή μεριά ( Έμ-

ποροι);

Ποιος Υπουργός Ανάπτυξης

θα βάλει τέλος στην «Υπερ-

τιμολόγηση»   των Προϊόν-

των που ξεκινά από την

αρχική του πώληση (Χω-

ράφι);

Μέχρι να «Βρούμε αυτόν

τον Υπουργό», εμείς οι κα-

ταναλωτές,  συνεχίζουμε

να αισθανόμαστε,  ότι Ψω-

νίζοντας στις Λαϊκές Αγο-

ρές ψωνίζουμε στο

«Κολωνάκι».

Μετά Τιμής

Φώτης Αλεξόπουλος
Γραμματέας για θέματα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΝΚΑ /

Γεν. Ομοσπονδία Καταναλωτών

Ελλάδος

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Νιτερόπουλος, 

λίγο πριν την αλλαγή του Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ

Απάντηση σε δημοσίευμα περί

αποχέτευσης Δήμου Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης, απαντά σε δημοσιεύματα που αφο-

ρούν το δίκτυο αποχέτευσης στην Παλλήνη και πού θα

διοχετευθεί.

«Η λύση για την αποχέτευση του Δήμου Παλλήνης προς
το ΚΕΛ Ψιττάλιας, είναι δρομολογημένο και ώριμη  στην
υλοποίηση της.
Το δημοσίευμα με τίτλο: «Πήγαν για μαλλί και βγαίνουν
κουρεμένοι Σπάτα – Άρτεμις, Ραφήνα – Πικέρμι για
ΚΕΛ», περί αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης προς το
ΚΕΛ Μεσογείων, δεν έχει καμία βάση και θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι οφείλονται σε παρανόηση του συντάκτη,
παρ’ ότι οι αναφορές του Δημάρχου Παλλήνης κ. Αθανά-
σιου Ζούτσου στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, για το
θέμα της αποχέτευσης, δεν επιδέχονταν καμμιάς πα-
ρερμηνείας».

Συγχαρητήρια 

Μία εξαιρετική παράσταση

παρακολούθησα και

οφείλω να το σημειώσω: 

Συγχαρητήρια στη θεα-

τρική ομάδα του “Νότιος”

(σκηνοθέτης Δημήτρης

Αγοράς και τρεις γυναίκες:

Μαρία Βλασιάδη, Μαρία

Παχή, Μάιρα Σιγανού) για

την αληθινή και την αν-

θρώπινη αφήγηση του

έργου “Κοινός Λόγος” της

Ελλης Παπαδημητρίου.

Ακόμα τα  αγροτικά προϊόντα  πωλούνται

με τιμές «Κολωνακίου»
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

δεδομένης της γενικότερης ασφυκτι-

κής οικονομικής κατάστασης που επι-

κρατεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και

ιδιαίτερα με την υποχρηματοδότηση,

του ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα της

Παιδείας, η οποία προκαλεί σημαντικά

προβλήματα, στην ομαλή λειτουργία

των Σχολείων, υπονομεύοντας τη

σωστή μόρφωση των παιδιών, θεωρεί

ουσιαστικά και πολιτικά σκόπιμο, να

προτείνει σε όλους, την άμεση προ-

ετοιμασία για την πραγματοποίηση κι-

νητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας

& Θρησκευμάτων, με προτεινόμενη

ημερομηνία, την Παρασκευή, 24η

Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11 π.μ.

Οπως σημειώνει: «Σε αυτόν τον αγώνα,
προσκαλούμε ως βασικούς και κρίσι-
μους συμμέτοχους, συμπαραστάτες και
αρωγούς, όλους τους διδάσκοντες, μα-
θητές, γονείς και κηδεμόνες, συλλό-
γους, κλπ.
Αυτονόητη προσπάθεια και βασικό μέ-
λημα όλων μας, θα πρέπει να είναι,
συμμέτοχοι στον αγώνα αυτό, να υπάρ-
ξουν οπωσδήποτε και άλλοι, όσο το δυ-
νατόν περισσότεροι Δήμοι της Αν.
Αττικής. 

Αυτονόητη προτεραιότητα όλων μας,
ήταν, είναι και θα είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ.
Μόνο ενωμένοι, θα μπορέσουμε να
διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε
το καλύτερο, για την εκπαίδευση και
το μέλλον των παιδιών μας!»

Συναντήσεις με τους διευθυντές των σχο-

λείων της πόλης πραγματοποίησε την πε-

ρασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος μαζί με τον Πρόεδρο της

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Νίκο Βάσση

και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττι-

κής,  Στέφανο Καπέλα, προκειμένου να

γίνει μια πρώτη επίσημη επαφή του Δήμου

με την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευ-

καιρία να αναπτύξουν στη Δημοτική Αρχή

όλα τα προβλήματα και τα αιτήματα τους.

Ο Δήμαρχος τους ενημέρωσε ότι οι προτε-

ραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής για

την παιδεία είναι:

- Η ασφάλεια των μαθητών μέσα στις σχο-

λικές μονάδες και η σωστή συντήρηση των

εγκαταστάσεων προκειμένου να μην κινδυ-

νεύει η σωματική ακεραιότητα των παιδιών. 

- Η αποτελεσματική λειτουργία των σχο-

λείων με τη σωστή κατανομή των μαθητών

ανά σχολείο, αλλά και η δημιουργία νέων

σχολικών μονάδων. Ζήτησε δε απ’ όλες τις

εμπλεκόμενες πλευρές να συμβάλουν ώστε

να γράφονται στα σχολεία μόνο όσοι μαθη-

τές δικαιούνται σύμφωνα με τα γεωγραφικά

όρια που ορίζονται από τη διεύθυνση κατοι-

κίας τους.

- Ο εξωραϊσμός όλων των σχολικών μονά-

δων του Δήμου. 

Ακόμη ενημέρωσε του διευθυντές των σχο-

λείων ότι την περασμένη εβδομάδα δημο-

πρατήθηκε εργολαβία 500.000 € για τις

συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, ενώ

στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολο-

γισμό του 2015 έχει εγγραφεί πίστωση 1

εκατομμυρίου ευρώ για έργα και μελέτες.

Μία παρέλαση 

σε όλο το Δήμο

O Δήμαρχος ενημέρωσε τη σχολική κοινό-

τητα, ότι απόφαση της Δημοτικής Αρχής

είναι να σταματήσουν οι παρελάσεις να γί-

νονται και στις τρεις κοινότητες, αλλά να

γίνεται μόνο μία εκ περιτροπής σε κάθε

Κοινότητα. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλοτικά

ξεκινώντας από την προσεχή 28η Οκτω-

βρίου στη Βούλα. H 28η δηλαδή στα 3Β θα

γίνει στη Βούλα: δοξολογία, κατάθεση στε-

φάνων και η παρέλαση με τη συμμετοχή

όλων των μαθητών του Δήμου, σε μια προ-

σπάθεια για την αναβάθμιση των εκδηλώ-

σεων αυτών. 

Πώς να αποφύγουν εξαπάτηση και κλοπή

Ο διοικητής Ασφαλείας Μαρκοπούλου ενη-

μέρωσε την τρίτη ηλικία

Με πολύ ενδιαφέρον μέλη των ΚΑΠΗ Μαρ-

κοπούλου και Πόρτο Ράφτη παρακολούθη-

σαν το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας

Μαρκοπούλου, να τους ενημερώνει πώς

πρέπει να προφυλάσσονται και να αποφεύ-

γουν κρούσματα εξαπάτησης και κλοπής.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Δήμος Μαρκο-

πούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος».

Οι παρευρισκόμενοι άκουσαν προσεκτικά

τις εξαιρετικά χρήσιμες συμβουλές του,

ενώ ακολούθησαν ερωτήσεις και αναφορά

εμπειριών από μέλη των ΚΑΠΗ. Ο Διοικη-

τής έδωσε απαντήσεις σε όλες τις απορίες,

εφοδιάζοντας τους ηλικιωμένους με πολύ-

τιμες γνώσεις, για την αποφυγή πιθανών

μελλοντικών κρουσμάτων. 

Πώς να αποφύγουν εξαπάτηση και κλοπή
Ο διοικητής Ασφαλείας Μαρκοπούλου ενημέρωσε την τρίτη ηλικία

O Δήμαρχος Μαρκοπούλου πρωτοπορεί

και καλεί σε διαμαρτυρία για την παιδεία

συμπόρευση με άλλους Δήμους

Ο Δήμαρχος Παιανίας 

συζητά με την εκπαιδευτική κοινότητα

Συζήτηση για θέματα εκπαίδευσης και λειτουργίας των σχολικών κτιρίων  πραγματοποι-

ήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Παιανίας Σπύρου Στάμου με την παρουσία του προ-

ϊσταμένου της Β' βάθμιας

Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

κ. Στεφ. Καπέλλα. 

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν

οι διευθύντριες Γυμνασίων και

Λυκείων Παιανίας και Γλυκών

Νερών, κυρίες Παυλίδου,

Μαυρόματου, Τερζάκη, Τατα-

ράκη, Πεζοπούλου και Τσο-

λάκη, οι οποίες μαζί με τον

Πρόεδρο του Συλλόγου Γο-

νέων και Κηδεμόνων των Σχο-

λείων του Δήμου Παιανίας k.

Γιαννάκη, περιέγραψαν τα θέ-

ματα που απασχολούν τα σχο-

λεία του Δήμου, ανάμεσα στα

οποία η μεταφορά μαθητών, οι

ελλείψεις που παρουσιάζον-

ται, αλλά και το κρίσιμο θέμα

δημιουργίας νέων σχολικών

κτιρίων.

Θέματα σχολείων συζήτησαν Δήμος 3Β και σχολική κοινότητα
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Συνάντηση με το Διοικητικό

Συμβούλιο του Πανελλαδι-

κού Συλλόγου «SOS Τρο-

χαία Εγκλήματα» είχε,

8/10, η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής, Ρένα Δούρου. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε

στην ανάγκη, ώστε ενέργειες

της Περιφερειακής Αρχής για

την οδική ασφάλεια, να εν-

ταχθούν  στο πλαίσιο της

10ετίας δράσης του ΟΗΕ

(2011 - 2020) για το θέμα.

Και οι δύο πλευρές έκριναν

σκόπιμο να δώσουν ιδιαί-

τερη έμφαση στην Παγκό-

σμια Ημέρα Μνήμης

Θυμάτων Τροχαίων Δυστυ-

χημάτων, στις 16 Νοεμ-

βρίου, καθώς και στη

σταδιακή διαμόρφωση ενός

σταθερού πλαισίου δρά-

σεων, για να αρχίσει η Πε-

ριφέρεια να εφαρμόζει

σχετικές εξαγγελίες για

την οδική ασφάλεια.

Τέλος, και οι δύο πλευρές

συμφώνησαν ότι η οδική

ασφάλεια πρέπει να παρα-

μείνει υπόθεση των δημο-

σίων φορέων (κράτους,

Περιφέρειας, Δήμων) και να

μην εκχωρηθεί σε ιδιώτες

και μάλιστα σε μία χώρα

όπως η Ελλάδα, που κατα-

τάσσεται στις τελευταίες

θέσεις σε επίπεδο τρο-

χαίων δυστυχημάτων, στην

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«SOS Τροχαία Εγκλήματα»

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης 

Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων

Η  Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου 

συνομιλεί με τον ΓΓ του ΚΚΕ, 

Δημήτρη Κουτσούμπα

Συνάντηση  με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα του

κόμματος, είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Στη συνάντηση, η οποία

πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα της Περιφερειάρχη Αττικής, μετείχαν η αντιπερι-

φερειάρχης Πολιτισμού, Εύη Αποστολάκη και ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής,

Παναγιώτης Αθανασιάδης, ενώ η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, πέραν του Γενικού Γραμματέα,

αποτελείτο από τους: Νίκο Σοφιανό, μέλος του ΠΓ, και Γιάννη Μανουσογιαννάκη μέλος

της ΚΕ του ΚΚΕ και περιφερειακό σύμβουλο.                                                                                 

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου ανα-

φέρθηκε στο κοινό ψήφισμα για το θέμα της αξιολόγησης των εργαζόμενων ενώ έθεσε

το ζήτημα της ανάγκης ενός νέου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας ενημέρωσε την

Περιφερειάρχη σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και άλλα ζητήματα

που απασχολούν τους εργαζόμενους και το λαό συνολικότερα στην περιφέρεια Αττικής. 

Με τη παρουσία αντιπροσωπειών μαθητών των σχολείων

του Κορωπίου, τιμήθηκε η 70η «μαύρη» επέτειος του ολο-

καυτώματος της πόλης του Κορωπίου (9-10-1944) τόσο

στον μητροπολιτικό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου(επί-

σημη Δοξολογία) όσο και στην εκδήλωση στην πλατεία 9ης

Οκτωβρίου 1944, απέναντι από το 1ο Δημοτικό Κοιμητήριο

Κορωπίου. Η  πυρπόληση της πόλης του Κορωπίου (400 σπί-

τια και κοινοτικά καταστήματα κατεστραμμένα) και η εκτέ-

λεση 47 αμάχων πολιτών (3 επίσημα καταγεγραμμένοι

τραυματίες) από τους ναζιστικούς μηχανισμούς της Γερμα-

νικής Κατοχής, λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση της

Αθήνας, είναι μια άγνωστη, σε πολλούς πολίτες της Αθήνας,

μαύρη σελίδα της κατοχής. Μόλις το 2011 με  την υπ’ αριθ-

μόν 275/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η

επίσημη αναγνώριση της πόλης μας ως  Μαρτυρικής.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης εκφώνησε

στο Μνημείο της Τραγωδίας του Κορωπίου,  μια σύντομη

ομιλία λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά το Κορωπί, ως Μαρτυρική Πόλη, θέτει το ζήτημα της
θλιβερής αυτής επετείου του, ως σημείο εκκίνησης της
ανάγκης για τη διατήρηση και ενίσχυση της ιστορικής μνή-
μης. Μια μνήμη που αφορά τις Μαρτυρικές πόλεις και τα
χωριά της χώρας μας αλλά και άλλων πόλεων, άλλων
χωρών που υπέφεραν από την ναζιστική και φασιστική κα-

τοχή. Για το Κορωπί το ζήτημα το έχουμε θέσει από το
2011: θέλουμε  την επίσημη αναγνώριση και  από το ελ-
ληνικό κράτος. 

Ενημέρωσε ακόμη ότι την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 7μ.μ., συ-

νεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα: «Κορωπί Μαρ-
τυρική πόλη» με σκοπό την επίσπευση της κατάθεσης του

φακέλου με όλα τα στοιχεία στην αρμόδια επιτροπή του

Υπ. Εσωτερικών. 

Κάλεσε δε όσους έχουν  ασχοληθεί με το ζήτημα, με αδη-

μοσίευτες εργασίες, με τη  συγγραφή βιβλίων και άρθρων,

είτε είναι συγγενείς θυμάτων ή μάρτυρες των γεγονότων

να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

Ο  Δ. Κιούσης έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας: «Το
αίμα των θυμάτων μας, ενώνει το Κορωπί. Καμμία πολι-
τική ή άλλη διαίρεση δεν μπορεί να σταματήσει την ενό-
τητά μας. Μόνο ενωμένοι οι Έλληνες, με γνώση και
μνήμη, μπορούμε ν’ αλλάξουμε την πορεία  μας. Αιωνία η
μνήμη των νεκρών μας!». 

Την εκδήλωση πλαισίωσε η Δημοτική Φιλαρμονική  του

Σφηττός υπό τη διεύθυνση του Ηλία Σοφρώνη και την πα-

ρουσίαση έκανε η δημοτική υπάλληλος Γιάννα Ντούνη.

Στεφάνι,  εκτός του Δημάρχου Κρωπίας, Δημητρίου Κιούση

κατέθεσαν,  εκ μέρους της αιρετής Περιφέρειας Αττικής, o

αντιπεριφερειάρχης αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου και του

Πυροσβεστικου Σώματος, ο διοικητής της Π.Υ Κρωπίας,

Σπυρίδων Πέτρου.

70ή Μαύρη Επέτειος του Ολοκαυτώματος στο Κορωπί
400 σπίτια και καταστήματα κατεστραμμένα και εκτέλεση 47 αμάχων
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Ο Δήμος Σαρωνικού και η νέα Δημοτική

Αρχή δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθητο-

ποίηση στο θέμα της προστασίας των

αδεσπότων ζώων συντροφιάς συνεχίζει

τις ενέργειες αντιμετώπισης του τόσο

σοβαρού αυτού προβλήματος. 

Συγκεκριμένα, σε εφαρμογή του

Νόμου 4039/2012 και σε συνέχεια

προγραμμάτων που υλοποιούνταν

τα προηγούμενα χρόνια στις κοι-

νότητες που τον αποτελούν, ο

Δήμος Σαρωνικού και φέτος

πραγματοποίησε συντονισμένες

δράσεις για τη στείρωση θηλυκών

αδέσποτων σκύλων της περιοχής

και προχώρησε σε νέα σύμβαση

με τον κτηνίατρο κο Κιαπόκα. Στο

πλαίσιο αυτής της προσπάθειας

που έχει ως στόχο να επιτευχθεί

ο έλεγχος των γεννήσεων και η μεί-

ωση του αριθμού των αδέσποτων, κα-

ταλυτική είναι η συμμετοχή των

εθελοντών φιλόζωων. 

Επιπροσθέτως, ο Δήμος προχωρά στη

εξεύρεση και σήμανση ειδικών ση-

μείων στα οποία πρόκειται να τοποθε-

τηθούν ταΐστρες και ποτίστρες για τα

αδέσποτα ζώα. Με την κίνηση αυτή ο

Δήμος αποσκοπεί στην αποφυγή

κρουσμάτων επιθέσεων από πεινα-

σμένα ζώα, ενώ συγχρόνως συμβάλ-

λει στη διασφάλιση της υγείας των

ζώων και την αποφυγή εστιών μόλυν-

σης καθώς και μετάδοσης ασθενειών.

Στην προσπάθεια αυτή εξαιρετικά πο-

λύτιμη χαρακτηρίζεται η βοήθεια του

Αντώνη Συμεντεριάδη, ο οποίος θα

προσφέρει δωρεάν τροφές για τα αδέ-

σποτα στους φιλόζωους και τον οποίο

ο Δήμος ευχαριστεί δημοσίως.

Η άριστη συνεργασία ανάμεσα στις

υπηρεσίες του Δήμου, τους εθελοντές

φιλόζωους, αλλά και  τους ιδιώτες οι

οποίοι πραγματοποιούν σημαντικές

χορηγίες αποτελεί το θεμέλιο λίθο της

επίλυσης του σοβαρού θέματος των

αδέσποτων ζώων. Άλλωστε είναι γνω-

στό ότι παρά τις προσπάθειες κάλυ-

ψης των αναγκών από ιδίους

πόρους του Δήμου, αυτές

δεν θα μπορούσαν να αποδώ-

σουν τα δέοντα χωρίς την

εθελοντική συμμετοχή των

συμπολιτών. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

απευθύνει θερμή παράκληση

στους δημότες αλλά και τους

επισκέπτες να επιδεικνύουν

σύνεση και υπευθυνότητα και

να μην εγκαταλείπουν τα ζώα

συντροφιάς. 

Σε μια προσπάθεια επιπλέον ενίσχυ-

σης του προγράμματος προστασίας

των αδέσποτων ζώων, ζητάμε την

ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

Όσοι φιλόζωοι και εθελοντές επιθυ-

μούν να βοηθήσουν, παρακαλούνται

να επικοινωνήσουν με το Δήμο στο

τηλ. 2299 320341 (Λίλη Πεδιώτη).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής

Πέτρος Φιλίππου συναντήθηκε με εκ-

προσώπους του Φιλανδικού Οργανι-

σμού MAGMA, Björn Sundell

(δημοσιογράφο) και Johan Häggman

(επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για την πολυγλωσσία), με θέμα

της «θνήσκουσες γλώσσες» και ιδιαί-

τερα την αρβανίτικη.

Οι εκπρόσωποι του MAGMA ενημέ-

ρωσαν τους παραβρισκόμενους ότι

στον ελλαδικό χώρο το ενδιαφέρον

του συγκεκριμένου οργανισμού επι-

κεντρώνεται στα βλάχικα, στη

γλώσσα των Ρομά, στα αρβανίτικα

κ.α. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε

μια πρώτη συζήτηση – προσέγγιση

για το θέμα της αρβανίτικης διαλέ-

κτου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην

περιοχή της Αττικής. Κοινή διαπί-

στωση ήταν ότι η αρβανίτικη γλώσσα

τείνει να εκλείψει από τον ελλαδικό

χώρο, καθώς ποτέ δεν έγινε συστη-

ματική καταγραφή αυτής, ούτε ποτέ

διδάχθηκε όπως έγινε στα αρβανιτο-

χώρια της Νότιας Ιταλίας, οπότε μαζί

με την εξαφάνιση της, χάνονται και

σημαντικά στοιχεία του αρβανίτικου

λαϊκού πολιτισμού. 

Για τον λόγο αυτό, συζητήθηκε από κοι-

νού με τους εκπροσώπους του MAGMA

η δυνατότητα αξιοποίησης υπαρχόντων

ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις

θνήσκουσες γλώσσες με σκοπό την κα-

ταγραφή, διατήρηση και ανάδειξη της

αρβανίτικης γλώσσας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο

πρόεδρος του Αρβανίτικου Συνδέ-

σμου Ελλάδας Γιώργος Γέρου, ο αρ-

χιτέκτων μηχανικός Σωτήρης Μπλέ-

τσας που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με

τη βλάχικη γλώσσα, η Δρ. Κοινωνιο-

γλωσσολογίας – ερευνήτρια Έλενα

Μποτση, ο καθηγητής – συγγραφέας

Κων/νος Τσοπάνης και ο δημοσιογρά-

φος – ερευνητής (κυρίως στα αρβανί-

τικα) Δημήτρης Μαντάλας. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

καλεί δημότες για τη 

Δημοτική Διαβούλευση

Καλεί Συλλόγους, φορείς, επαγγελματικές οργα-

νώσεις, επιστήμονες και δημότες να εκφράσουν εγ-

γράφως το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους

στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου

Μαρκοπούλου, οργάνου με συμβουλευτικές αρμο-

διότητες που αναδεικνύει τη συμμετοχή φορέων

και πολιτών στις διαδικασίες προγραμματισμού του

Δήμου, έως την Παρασκευή 24/10/2014 στο γρα-

φείο της Δ.Ε.Π στον 2ο όροφο του Δήμου, αρμόδια

υπάλληλος Βασιλική Χασιώτη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερό-

μενοι υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το νόμο

αριθμό, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στη συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δράσεις Δήμου Σαρωνικού για τα

αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Η Ευρώπη αναζητεί τις “θνήσκουσες” γλώσσες 

Βλάχικα, Ρομά, αρβανίτικα...

Αν γνωρίζετε επικοινωνήστε

Το Αστυνομικό τμήμα Ασφαλείας της Παλλήνης ζητάει πλη-

ροφορίες, σχετικά με κάποιο «Πανελλήνιο Σύλλογο συμ-

παράστασης & αρωγής παραπληγικών & ατόμων με ειδικές

ανάγκες “Ηλιαχτίδα”», που μαζεύει συνδρομές με αποδεί-

ξεις, όπως η εικόνα.

Κάνει λοιπόν έκκληση το Τμήμα Ασφαλείας: «Παρακαλεί-

ται όποιος πολίτης έχει δώσει χρήματα για να συνδράμει

στον αναγραφόμενο σύλλογο και έχει παραλάβει αυτή την

απόδειξη,να προσέλθει σύντομα στο Τ.Α. Παλλήνης έχει

δεν έχει την απόδειξη..... Ο Δράστης έδινε και γνήσιες απο-

δείξεις, αλλά κυρίως πλαστές.... σε διαφορές περιοχές της

Αττικής».

πηγή: http://pallinipress.blogspot.gr

Καταπολέμηση κουνουπιών

με επίγειους ψεκασμούς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που  ενημερώνει για την 8η Εφαρμογή καταπολέμησης

κουνουπιών με επίγειες επεμβάσεις στις περιοχές περια-

στικά όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-

τολικής Αττικής. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2014 ΩΡΩΠΟΥ

ΤΡΙΤΗ 21.10.2014 ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.10.2014 ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 23.10.2014 ΚΡΩΠΙΑΣ  &  ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥ-

ΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2014 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  &  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
* Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών ανάλογα με την εξέ-

λιξη της εφαρμογής και τις καιρικές συνθήκες, πιθανόν να προκύψουν

τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.   
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Λίγο πριν το τέλος των φετι-

νών εκδηλώσεων του Πολι-

τιστικού Σεπτέμβρη 2014,

τέσσερις χορωδίες από δια-

φορετικά μέρη της Ελλάδας

έσμιξαν πάνω στη σκηνή του

Πολιτιστικού Κέντρου Γέ-

ρακα το Σάββατο 4 Οκτω-

βρίου στην 2η Συνάντηση

Χορωδιών.  

Στην εκδήλωση  συμμετεί-

χαν οι χορωδίες: Αλιβερίου,

Πανεπιστημίου Πάτρας, Ερ-

γάνης και Δήμου Παλλήνης. 

Η  βραδιά άνοιξε με τη Χο-

ρωδία Αλιβερίου η οποία

επέλεξε έντεχνα κομμάτια

της δεκαετίας του 70 & 80,

τα περισσότερα με τη στι-

χουργική υπογραφή  του

Λευτέρη Παπαδόπουλου.  Η

χορωδία Αλιβερίου  μετρά

ήδη 19 χρόνια παρουσίας και

πάνω από 300 συναυλίες και

εκδηλώσεις στο ενεργητικό

της υπό την διεύθυνση του

Μιχάλη Κοκκίνη.

Επόμενη ήταν η  Χορωδία

του Πανεπιστημίου Πατρών

η οποία  απαρτιζόμενη  κατά

κύριο λόγο από  φοιτητές και

έχοντας λάβει μέρος σε συ-

ναντήσεις χορωδιών, Φεστι-

βάλ και Πανεπιστημιάδες σε

όλη τη χώρα και το εξωτε-

ρικό παρουσίασε διασκευές

κυρίως ξένων κλασικών τρα-

γουδιών δίνοντας μια κοσμο-

πολίτικη νότα στη βραδιά.

Υπεύθυνη για τη διεύθυνση

χορωδίας του Πανεπιστη-

μίου Πάτρας είναι η Λίνα Γε-

ρονίκου.

Σε ατμόσφαιρα κινηματο-

γράφου κινήθηκε η Χορωδία

Εργάνης γεμίζοντας την αί-

θουσα με γνώριμες μουσικές

από παλιές, αγαπημένες ελ-

ληνικές ταινίες σε  διασκευή

από  τον Αγγελο Βελεγράκη

ο οποίος διδάσκει  τη  χορω-

δία  από την σύσταση της.

Την αυλαία της συνάντησης

έκλεισε η Χορωδία του

Δήμου Παλλήνης με  ένα

ποικίλο ρεπερτόριο που πε-

ριελάμβανε από Κεφαλλονί-

τικες αριέττες μέχρι

Παραδοσιακά Πολίτικα «τα-

ξιδεύοντας»  μουσικά σε δια-

φορετικές εποχές και

τόπους υπό τη  διεύθυνση

του μαέστρου Χαράλαμπου

Μιχαηλίδη.

Τιμήθηκε μια σπουδαία Ελληνίδα

η Ερμιόνη Πρίγκου

Συνάντηση Χορωδιών στην Παλλήνη

Τιμήθηκε, 15 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η

Ερμιόνη Πρίγκου από το Σκουτάρι της Χειμάρρας. Η Ερ-

μιόνη Πρίγκου για 74 ολόκληρα χρόνια φροντίζει τα μνή-

ματα των ενταφιασμένων στην αυλή του σπιτιού της στη

Χειμάρρα, 6 Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν στο έπος

του 1940.
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης

Αβραμόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Λαμπρό-

πουλος, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων Γεώργιος Σούρλας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός

Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος

Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος

Τουρνάς και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χρίστος Μανωλάς.
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Ειδικό τέλος “έκτακτης ανάγκης” επιβάλλει η μνημο-

νιακή κυβέρνηση από φέτος στους καταναλωτές φυσι-

κού αερίου!

Αλλο ένα χαράτσι στο κεφάλι των καταναλωτών, που

επέλεξαν την καθαρή ενέργεια για να ζεσταθούν.

Στόχος, λένε, είναι να συγκεντρωθεί λογαριασμός

ασφάλειας εφοδιασμού σε περίπτωση κρίσης!

Με το «μοναδιαίο τέλος ασφάλειας» στόχος είναι να

συγκεντρωθεί το ποσό των 9,8 εκατ. ευρώ ως το ανώ-

τατο επιτρεπόμενο όριο του λογαριασμού ασφάλειας

εφοδιασμού, το οποίο κόστος θα επιμεριστεί στους κα-

ταναλωτές ανάλογα με την κατηγορία κατανάλωσης.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (διαβά-

στε εδώ), εισάγεται «ρήτρα διακοψιμότητας» για τους

μεγάλους καταναλωτές αερίου, οι οποίες θα συνάψουν

σύμβαση με τον Διαχειριστή Αερίου. Σε περίπτωση «επι-

φυλακής» οι βιομηχανίες είναι υποχρεωμένες να κό-

ψουν τη ζήτηση αερίου άνω του 40% της ημερήσιας

ζήτησής,  εντός έξι ωρών από τη στιγμή που θα το ζη-

τήσει ο προμηθευτής αερίου, ενώ θα πρέπει να διατη-

ρούν μειωμένο το επίπεδο ζήτησης για όσο διάστημα

διαρκεί η κρίση.

Ως αντάλλαγμα, οι καταναλωτές

της κατηγορίας αυτής θα έχουν μηδενικό συντελεστή

υπολογισμού του τέλους, τουλάχιστον την πρώτη χρο-

νιά εφαρμογής του μέτρου, αφού ο συντελεστής θα

αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Το “μοναδιαίο τέλος ασφάλειας” εφοδιασμού που κατα-

βάλλουν οι Χρήστες για κάθε κατηγορία κατανάλωσης

φυσικού αερίου ορίζεται ως εξής:

i) 0 €/ MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από

διακόψιμους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι ικα-

νοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9 της

ενότητας Στ της παρούσης (για τους μεγάλους κατανα-

λωτές αερίου που εφαρμόζουν διακοψιμότητα).

ii) C (συντελεστής) x 0,16 €/MWh για την κατανάλωση

Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας. (Ηλεκτροπαραγωγούς)

iii) C x 0,48 €/MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου

από Προστατευόμενους Καταναλωτές. (οικιακοί κατα-

ναλωτές)

iv) C x 0,18 €/MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώ-

σεις φυσικού αερίου

Οπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, το νέο χαράτσι θα πληρώ-

σουν και πάλι οι καταναλωτές, αφού ο μεγαλύτερος συν-

τελεστής μπαίνει στα οικιακά τιμολόγια!!!

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

http://www.protothema.gr

Ειδικό τέλος «έκτακτης ανάγκης» 
στους καταναλωτές φυσικού αερίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

με αφορμή την απόφαση των πλοι-

οκτητών να αποσύρουν τα πλοία τους

από την πορθμειακή γραμμή Ωρωπού-

Ερετρίας, από 31 Οκτωβρίου 2014 έως

31 Μαρτίου 2015,, υιοθέτησε ομόφωνο

ψήφισμα των πολιτών, οι οποίοι έχουν

κινητοποιηθεί από την ώρα που έγινε

η ανακοίνωση για τη διακοπή της

γραμμής και πραγματοποίησαν προ-

γραμματισμένη εκδήλωση-διαμαρτυ-

ρία στις αρχές Σεπτεμβρίου στην

Ερέτρια. 

Σημειωτέον ότι η  πορθμειακή γραμμή

Ωρωπού-Ερετρία, λειτουργεί ανελλι-

πώς επί 50 χρόνια. 

Στο  Ψήφισμα σημειώνεται μεταξύ

άλλων:  Θεωρεί το πρόβλημα της δια-

κοπής των δρομολογίων της παρα-

πάνω ακτοπλοϊκής γραμμής για τους

χειμερινούς μήνες πολύ σοβαρό, και

που συνολικά ζημιώνει την οποιαδή-

ποτε αναπτυξιακή προοπτική της Βο-

ρειοανατολικής Αττικής και της Νότιας

Εύβοιας, δημιουργώντας ακόμη μεγα-

λύτερη ύφεση και θα μειώσει την κί-

νηση από και προς τον Δήμο Ωρωπού

ιδιαίτερα.

Η απόφαση αυτή που βγήκε με γνώ-

μονα τις αποφάσεις των πλοιοκτητών

να διατηρούν τα πλοία τους στη

γραμμή μόνο τους θερινούς μήνες της

αυξημένης τουριστικής κίνησης ενώ

για τους χειμερινούς αφήνουν απομο-

νωμένους τους κατοίκους και εργαζό-

μενους της περιοχής, έγινε με τη γνω-

μοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊ-

κών Συγκοινωνιών του ΥΕΝ.

Αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση του

χρόνου μετακίνησης και μεγαλύτερη

οικονομική επιβάρυνση.

Καλεί την Κυβέρνηση να διασφαλίσει

το Δημοκρατικό Συνταγματικό Δι-

καίωμα της Ελεύθερης Μεταφοράς

Ανθρώπων - Προϊόντων -Εμπορευμά-

των, που σημαίνει να διασφαλίσει με

νομοθετική ρύθμιση την απρόσκοπτη

και αδιάλειπτη λειτουργία της ακτο-

πλοϊκής γραμμής, όπως γίνεται εδώ

και 50 χρόνια τώρα.. Η συγκεκριμένη

πορθμειακή γραμμή δεν πρέπει να δια-

κόψει την λειτουργία της ούτε για μια

μέρα.

Τη μόνιμη λειτουργία της πορθμιακής γραμμής Ωρωπός -

Ερέτρια υποστηρίζει η Περιφέρεια Αττικής

Και online πληρωμές 

στην ΕΥΔΑΠ

- Online πληρωμή λογαριασμών

- Εύχρηστο και φιλικό στο χρήστη περιβάλλον

- Ταχύτατες και σαφείς πληροφορίες

- 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτή

Η ΕΥΔΑΠ, απέκτησε νέο λειτουργικό και εύχρηστο

site, www.eydap.gr

Με τον επανασχεδιασμό του ιστότοπου της

(www.eydap.gr ) προσφέρει πλέον μέσα από ένα εύ-

χρηστο και λειτουργικό περιβάλλον, όλες τις πλη-

ροφορίες που έχει ανάγκη ο πολίτης, αλλά 

και μια σειρά πρωτοποριακών online υπηρεσιών. 

Το νέο site περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• εύκολη, ασφαλή και ταχύτατη online εξόφληση

λογαριασμών,

• αναλυτική ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και

τους όρους του κοινωνικού τιμολογίου,

• πλήρη και σαφή πληροφόρηση για όλες τις υπη-

ρεσίες παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης, 

• πληροφορίες κοινωνικού και επενδυτικού ενδια-

φέροντος για τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Διαθέτει 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών

1022, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του κατανα-

λωτή με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και με διαρκή

κοινωνική ευαισθησία.
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Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-

ματος Νίκος Νικολόπουλος, εξερχόμενος από

το Εφετείο Αθηνών, και μετά την έκδοση και

της νέας καταδικαστικής απόφασης κατά του Γ.

Μπόμπολα για συκοφαντική δυσφήμιση, έκανε

την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους

των ΜΜΕ:

«Η "εργολαβία" που δεν ολοκληρώθηκε.

Η Δικαιοσύνη για άλλη μια φορά απέδειξε ότι

δεν "γνωρίζει" πρόσωπα, πορτοφόλια και χρώ-

ματα, αλλά μόνο το δίκαιο και το νόμιμο.

Για άλλη μια φορά ο "εθνικός εργολάβος" ο κ. Γ.

Μπόμπολας  καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό,

στο εφετείο, για δημοσιεύματα της εφημερίδας

«ΕΘΝΟΣ», που εκδίδει ο ίδιος. Η εφημερίδα του

κ. Μπόμπολα αμέσως μετά την παραίτηση μου

από την θέση του Υφυπουργού Εργασίας, της

τρικομματικής κυβέρνησης, όπως απεδείχθη και

στο Πρωτοδικείο και στο Εφετείο ήσαν ανυπό-

στατα και φανταστικά.  

Σκοπός τόσο των «σεναριογράφων» - συντα-

κτών όσο και του εκδότη να καταστήσουν, τόσο

εμένα όσο και την πολιτική μου επιλογή της πα-

ραίτησης "μειωμένης σημασίας και αξίας". 

Ήταν προφανές και επιβεβαιώθηκε πλέον και

από τους δυο βαθμούς της Δικαιοσύνης, ότι

επρόκειτο για άλλη μια "εργολαβία" λάσπης. 

Με την σημερινή απόφαση μπορώ να κοιτάξω

στα μάτια τους πολίτες και τους ψηφοφόρους

μου και να επαναλάβω ότι είμαι περήφανος για

την επιλογή μου.

Μια επιλογή - η παραίτηση μου από το Υπουρ-

γείο Εργασίας - την οποία έκανα συνειδητά και

με αίσθημα ευθύνης, αμέσως όταν πήρα την

πρωθυπουργική εντολή στα «4» και κατάλαβα

ότι η νεοεκλεγείσα τρικομματική κυβέρνηση,

όχι μόνο δεν θα πήγαινε για διαπραγμάτευση

αλλά ήδη είχε "δώσει τα κλειδιά της χώρας

μας " στους ξένους δανειστές - δυνάστες.

Δυο και πλέον χρόνια μετά, δυστυχώς κάθε

μέρα επιβεβαιώνονται, τα όσα υποστήριξα τότε

και η χώρα μας παραδίδεται κομμάτι - κομμάτι.

Ούτε μια στιγμή δεν μετάνιωσα για την επιλογή

μου αυτή.

Διάλεξα έναν δύσκολο, δύσβατο και επίπονο

δρόμο. Τότε μόνος. Τώρα είμαστε - δυστυχώς

γι’ αυτούς - πολλοί! Η συγκεκριμένη "εργολα-

βία" δεν πέτυχε!!!!

Η Δικαιοσύνη απεφάνθη. Τα δημοσιεύματα

είχαν στόχο να μειώσουν την προσωπικότητα

και την υπόληψη μου.

Τέλος, θέτω το εξής ερώτημα: 

Να περιμένω ο κ. Μπόμπολας να βρει ην γεν-

ναιότητα να αποκαταστήσει την αλήθεια, αν όχι

να δημοσιεύσει την καταδικαστική εις βάρους

του απόφασης, τουλάχιστον  μετά από 2 χρόνια

να ενημερώσει το αναγνωστικό και τηλεοπτικό

του κοινό, από τα Μέσα Ενημέρωσης που ελέγ-

χει,  ότι η παραίτηση μου από το Υπουργείο

έγινε για λόγους αρχής, όσο και αν του φαίνε-

ται παράδοξο  γιατί απλά διαφωνούσα με την

παράδοση της πατρίδας μου στους ξένους δα-

νειστές και την συμμετοχή μου στην δυστυχία

των Ελλήνων;

Δήλωση του Νικόλαου Ρουσσόπουλου
Πληρεξούσιου Δικηγόρου Πολιτικής Αγωγής του

Νίκου Νικολόπουλου

Με την απόφαση του σήμερα το Τριμελές  Εφετείο

Πλημμελημάτων Αθηνών καταδίκασε ως εκδότη

τον Γεώργιο Μπόμπολα για την συκοφαντική δυ-

σφήμιση δια του τύπου που διέπραξε εις βάρος του

Νίκου Νικολόπουλου. Το Δικαστήριο τον έκρινε

ένοχο και του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προ-

τέρου εντίμου βίου, ενώ απέρριψε τα άλλα δύο ελα-

φρυντικά που ζήτησε αυτά των μη ταπεινών αιτίων

και της ειλικρινούς μεταμέλειας αφού μέχρι και σή-

μερα δεν προέβη σε καμμία επανορθωτική δήλωση

αποκατάστασης της αλήθειας.

Προστασία Εθνικού

Πάρκου Σχινιά

Ερώτηση του βουλευτή

Γιώργου Βλάχου

Το ζήτημα της άμεσης προστασίας του Εθνικού Πάρκου

Σχινιά, έφερε στη Βουλή με κατάθεση σχετικής ερώτησης,

ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος.

Στην απάντησή του ο Υπουργός

Εσωτερικών, επισημαίνει μεταξύ

άλλων ότι η σημερινή κατάσταση

αφορά στην διαχειριστική λειτουρ-

γία του Φορέα Διαχείρισης του

Εθνικού Πάρκου Σχινιά, τονίζον-

τας παράλληλα την ανάγκη τρο-

ποποίησης της απόφασης

σύστασης του Δ.Σ του ανωτέρου

φορέα, προκειμένου ο Δήμος Μα-

ραθώνα, να μπορεί να συμμετά-

σχει ενεργά στην διαχείριση του

πάρκου. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής, απαντώντας για το ίδιο θέμα, τονίζει ότι στο πλαί-

σιο του Εθνικού Διαλόγου Προστατευόμενων Περιοχών,

επανεξετάζονται όλα τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης

των Προστατευόμενων περιοχών από τις αρμόδιες Υπηρε-

σίες του ΥΠΕΚΑ, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότη-

τας τους, αλλά και της συνέχισης του έργου τους και μετά

την 31.12.2015, προσθέτοντας ότι για το σκοπό αυτό,

έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας, υπό την αιγίδα της

Γενικής Γραμματείας του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να υπάρ-

ξουν προτάσεις και να καθοριστεί το νομικό πλαίσιο, αφε-

νός για τη διαχείριση, τη φύλαξη και την επόπτευση των

προστατευόμενων περιοχών και αφετέρου για την ενδυ-

νάμωση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρε-

σιών και φορέων.

Με επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή ο

ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει το έλλειμμα δη-

μοκρατικής νομιμοποίησης, λογοδο-

σίας και διαφάνειας στις

διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ για τη

Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και

Επενδύσεων (TTIP) και ζητά άμεση

διακοπή των συνομιλιών και ενημέ-

ρωση των εθνικών κοινοβουλίων της

ΕΕ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης επισημαίνει ότι η Συμφωνία TTIP

είναι ένα σαρωτικό πρόγραμμα απορ-

ρύθμισης των κανόνων εργατικής, κοι-

νωνικής, περιβαλλοντικής και

καταναλωτικής προστασίας που περιο-

ρίζουν την κερδοφορία των πολυεθνι-

κών σε ΗΠΑ και ΕΕ, ενώ το αναπτυ-

ξιακό της όφελος είναι αποδεδειγμένα

ανάξιο λόγου.

Καταγγέλλει επίσης τη θεσμική

εκτροπή που επιχειρείται με ρυθμί-

σεις που εκχωρούν στις μεγάλες

εταιρείες αφενός γνωμοδοτικές αρ-

μοδιότητες στο πλαίσιο της νομοθετι-

κής διαδικασίας της ΕΕ και αφετέρου

το δικαίωμα να ενάγουν κυρίαρχες

κυβερνήσεις για διαφυγόντα κέρδη

σε ad hoc διαιτητικά δικαστήρια. «Δεν
πρόκειται για μια ακόμη νεοφιλελεύ-
θερη στροφή στην πορεία της ΕΕ,
αλλά για ένα σαφές άλμα προς τη θε-
σμοθέτηση μιας στυγνής εταιρει-

οκρατίας, με όλους τους κινδύνους
που αυτό συνεπάγεται για τη δημο-
κρατία και την ευημερία στην Ευ-
ρώπη», τονίζεται χαρακτηριστικά. 

Η συμφωνία TTIP αλλά και οι συνα-

φείς CETA και TISA έχουν ξεσηκώσει

κύμα κατακραυγής και στις δύο

πλευρές του Ατλαντικού από φορείς,

πολίτες και πολιτικά κόμματα που ζη-

τούν ένα οικονομικό σύστημα προς

όφελος των λαών και όχι των πολυε-

θνικών. Στην Ευρώπη οι κινητοποι-

ήσεις κορυφώνονται αύριο, Σάββατο

11 Οκτωβρίου, Πανευρωπαϊκή Ημέρα

Διαμαρτυρίας ενάντια στις TTIP,

CETA και TISA.  

Eταιρικό πραξικόπημα συνιστά η «Διατλαντική Συμφωνία

Εμπορίου και Επενδύσεων ΗΠΑ-ΕΕ» (TTIP)
Επίκαιρη επερώτηση Π. Κουρουμπλή και άλλων 50 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Καταδίκη Γ. Μπόμπολα μετά από μήνυση του Νίκου Νικολόπουλου

Aφορμή για ερώτηση τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - Δη-

μήτρη Β. Τσουκαλά, Βασιλικής Κατριβάνου, Αφροδίτης

Σταμπουλή - για τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν οι με-

τανάστες στα κέντρα πρώτης υποδοχής, έδωσε μια γενι-

κευμένη διαμαρτυρία (1/10) στο Τμήμα Αλλοδαπών

Αναφέρουν στην ερώτησή τους,  ότι εκατοντάδες μετα-

νάστες και πρόσφυγες χωρίς χαρτιά κρατούνται σε άθλιες

συνθήκες σε κέντρα κράτησης ή στοιβάζονται στα εντε-

λώς ακατάλληλα κρατητήρια των αστυνομικών τμημάτων.

Οτι πολλοί από τους κρατούντες στα Κέντρα υποδοχής

έχουν ξεπεράσει το 18μηνο, κάτι που δεν επιτρέπεται και

που είχε τονίσει  σε πρόσφατη δήλωσή του και ο Επίτρο-

πος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Yποθέσεων της Κο-

μισιόν, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

και τους Εξόριστους (ECRE), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και η οργάνωση «Αίτημα» ζήτησαν

από την επίτροπο της Ε.Ε. για τις Εσωτερικές Υποθέσεις,

Σεσίλια Μάλμστρομ, να ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυ-

ρώσεων στην Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν ανακληθεί

άμεσα η απόφαση του τότε Υπουργού κ. Δένδια που υιο-

θετούσε την υπ’ αριθ. 44/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους περί της επ’ αόριστον κράτησης

και που χαρακτηρίστηκε ως «νομική εκτροπή».

“Νομική Εκτροπή” η παράταση σε άθλιες συνθήκες

στα Κέντρα Υποδοχής μεταναστών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «Ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης» του άρθρου 5
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανά-
θεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙ-
ΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ –
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ, με προϋπολο-
γισμό 505.770,00 Ευρώ με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με
την μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη
εργασιών): Δαπάνη Εργασιών:
301.688,70 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 54.303,97 € 
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.):  53.398,90 € 
Αναθεώρηση: 1.803,55 € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
94.574,88 € 
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
4/11/2014 ημέρα TΡITH και ώρα 10
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Α.Α.(17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε πε-
ρίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η
δημοπρασία την προαναφερόμενη
ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδο-
ποιηθούν με FAX.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-

σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που
τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην: 1η και άνω
τάξη (άρθρο 59 Ν.4278/14)για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 
3. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδα-
πές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ-
γεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-
ρία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
4. Γίνονται δεκτές επίσης Κοινο-
πραξίες εργοληπτικών επιχειρή-
σεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του
N.3669/08 (ΚΔΕ)(αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).
5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε. και
υπόκειται στις κρατήσεις που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά, περι-
λαμβανομένης της κράτησης 6%0
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93)
καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμ-
φωνα με το αρ. 4 Ν 4013/2011, ως
ισχύει σήμερα.
6. Δυνατότητα χορήγησης προκα-
ταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 51 του Ν.3669/08
(κατ’εφαρμογή του άρθρου 242
παρ,3 του Ν.4072/12-ΦΕΚ 86Α/11-
4-2012), με μέγιστο ποσοστό 5%
επί της σύμβασης.
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 8.223,9 ΕΥΡΩ, κατατίθεται από

τους διαγωνιζόμενους κατά τους
όρους του άρθρου 157 παρ.1 περί-
πτωση (α) του Ν.4281/2014 και
απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ-
πει να είναι κοινή υπέρ όλων των
μελών της. 
8. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά, όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε (6)  μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης. 
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα έξι μηνών από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μα-
ραθώνος στην Παλλήνη (2ος όρο-
φος) πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132005327, FAX επικοινωνίας
2132005359, αρμόδιοι υπάλληλοι
για επικοινωνία Μ. Σκλαβενίτη όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση, να παραλάβουν τα
τεύχη της δημοπράτησης, καθώς
και αριθμημένο τεύχος για την συμ-
πλήρωση της προσφοράς τους τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι
και την  30/10/2014 ημέρα Πέμπτη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
δ.τ. “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ”
Δημοκρατίας 8, Ραφήνα – 19009
Τηλ.: 2294075555 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2014  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙ-
ΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας &
Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφή-
νας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ρα-
φήνα Αττικής, ανακοινώνει την
πρόσληψη προσωπικού με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε
(5) ατόμων για την κάλυψη εποχι-
κών ή παροδικών αναγκών του νο-
μικού προσώπου και συγκεκριμένα
για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά
προσόντα και την αντίστοιχη χρο-
νική περίοδο.
Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ 8 ΒΟΗΘΟΣ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ : 1- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
: Από την υπογραφή της σύμβασης
έως τις 31/7/2015.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφο-
νηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοη-
θών Βρεφοκόμων ή Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουρ-
γίας και Έκφρασης ή Επιμελητών
Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντι-
στών ή Προσχολικής Αγωγής Ημε-
ρήσιας Φροντίδας Παιδιών με
ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυ-

χίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών μονάδων:
-Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ε.Κ.) ή Τεχνικού Επαγγελ-
ματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου  Πολυ-
κλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή –Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ή –Σχολής
Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983
ή –άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής αντίστοιχης ειδικότητας

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ 1 Διοικητικών
Γραμματέων
ΘΕΣΕΙΣ : 1- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
8 μήνες και όχι πέραν της
31/7/2015, ημερομηνία λήξης της
σχολικής περιόδου.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικό-
τητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην
Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο
Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ),
ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυ-
χίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυ-
κείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-
κείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή
ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδι-
κότητα ή Λυκείου Γενικής
Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονά-
δας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικεί-
μενα: (ι) επεξεργασίας κειμένων, (ιι)
υπολογιστικών φύλλων και (ιιι) 

υπηρεσιών διαδικτύου.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ 16 Προσωπικό
Βοηθητικών Εργασιών-Καθαριότητας
ΘΕΣΕΙΣ : 3- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Από την υπογραφή της σύμβασης
έως τις 31/7/2015.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προ-
σόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.
2527/97).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία  και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμ-
παράσταση), με την επιφύλαξη της
επόμενης εξαίρεσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της
υπηρεσίας μας, οδός Δημοκρατίας
αριθ.8 Τ.Κ 19009 και ειδικότερα
στην Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ. (κ.
Καπριγιάννη Ευγενία, τηλ. Επικοι-
νωνίας 2294075555) εντός  προθε-
σμίας δέκα (10) ημερών, που
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας και στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού  ή κοινο-
τικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφη-
μερίδες (παρ. 9 άρθρο 21
Ν.2190/1994).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές  της με α/α
46/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού 60.000,00€ και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο της προσφοράς κάθε
ομάδας και με την προϋπόθεση η
τιμή μονάδας κάθε είδους να μην
υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης. Η προμήθεια αφορά τις
ανάγκες του Δήμου Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης σε οικοδομικά
υλικά και συγκεκριμένα για τις κά-
τωθι ομάδες υλικών:
ΟΜΑΔΑ Α:  «Προμήθεια Υδραυλι-
κών υλικών συντήρησης & επι-

σκευής  δημοτικών κτιρίων & κοι-
νοχρήστων χώρων», ενδεικτικού
προϋπολογισμού 5.000,00€,
(αφορά 44 διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Β:  «Προμήθεια μονωτι-
κών υλικών», ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 5.000,00 €, (αφορά  10
διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Γ: «Προμήθεια διαφ.χρω-
μάτων για ανάγκες συνεργείων»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού
15.000,00 €,  (αφορά 39 διαφορε-
τικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Δ: «Προμήθεια σιδήρου
για συντηρήσεις και επισκευές κτι-
ρίων Δήμου», ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού 5.000,00 €, (αφορά 61
διαφορετικά είδη),
ΟΜΑΔΑ Ε: «Προμήθεια υαλοπινά-
κων», ενδεικτικού προϋπολογισμού
5.000,00 €, (αφορά 4 διαφορετικά
είδη),
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «Προμήθεια οικοδομι-
κών υλικών για συντηρήσεις & επι-
σκευές κτιρίων», ενδεικτικού
προϋπολογισμού 15.000,00 €,
(αφορά 28 διαφορετικά είδη), 
ΟΜΑΔΑ Z: «Προμήθεια ξυλείας»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού
10.000,00 €, (αφορά 24 διαφορε-
τικά είδη),
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με

τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κα-
νονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης»(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμά-
των», του Ν.3463/06 «Νέος Δημοτι-
κός και Κοινοτικός Κώδικας», του Ν.
3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
την Τεχνική Μελέτη με α/α 46/2014

και την με αρ. πρωτ. 49629/8-10-
2014 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 3
Νοεμβρίου 2014 και ώρα έναρξης
10.00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ , κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παρα-
λαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της καθαρής συνολικής
δαπάνης, ήτοι ποσού 975,61 € αν η
συμμετοχή αφορά όλες τις ομάδες
και ως κάτωθι για τη συμμετοχή ανά
ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α:  81,30 €
ΟΜΑΔΑ Β:  81,30 €
ΟΜΑΔΑ Γ:  243,90 €
ΟΜΑΔΑ Δ: 81,30 €
ΟΜΑΔΑ Ε: 81,30 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: 243,90 €
ΟΜΑΔΑ Z: 162,60 €

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου, με κόστος 5€, καθημερινά
από Δευτέρα 20-10-2014 έως Πα-
ρασκευή 31-10-2014 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 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου «Συντήρηση του οδικού
δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής»,
με προϋπολογισμό 500.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
04 / 11 / 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον  ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω (άρθρο 59
Ν.4278/14) για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, β) Κοινοπραξίες εργο-
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ-
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π.

για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας).  
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλό-
γους αναγνωρισμένων εργοληπτών
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
την τάξη και κατηγορία του Ελληνι-
κού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. με
ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 8.130,08€ αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 157 του Ν.4281/2014 και
απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέ-
πει να είναι κοινή υπέρ όλων των
μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 298.452,47€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 53.721,44€,
απρόβλεπτα 15% 52.826,09€, ανα-
θεώρηση 1.504,07 € και Φ.Π.Α.
93.495,94€. 
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-

τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε έξι (6) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 9 μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων. 
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση-Διαγωνισμοί- Δημοπρατή-
τήσεις Τεχνικών Έργων) και στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλ-
λήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα
τηλέφωνα 213 2005333, FAX επικοι-
νωνίας 213 2005359, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ.
Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν τα τεύχη της δημοπρά-
τησης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφοράς
τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα
της δημοπρασίας και τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμ-
πτη 30-10-2014.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία, ως εξωτερική,  σε φύλαξη
παιδιών ή γηροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - 

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

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

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.

Καθηγήτρια γαλλικών, κάτοικος Βού-
λας, αναλαμβάνει δημιουργική απασχόληση παι-
διών όλων των ηλικιών. Συστάσεις διαθέσιμες.
Τηλ.επικοινωνίας 69-7777-3457

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 ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζι-

κής Εστίασης, Αναψυκτήριο με παρασκευαστή-

ριο ζύμης και συναφών προϊόντων, στην περιοχή

Γέρακα. Tηλ. επικοινωνίας 6946 143680

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 60τ.μ. στην ΠΑΛΛΗΝΗ,

67.000 ευρώ. Τηλ. 6977 161209

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Θήβα - Aσκρη Βοιωτίας

Πωλείται κτήμα 3,5 στρεμμάτων με 80 ελιές μεγά-

λες. Εφάπτεται σε αγροτικό δρόμο και απέχει 200μ

από το χωριό. Τιμή 16.000 ευρώ 

Τηλ. Επικοινωνίας 6981266603

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση του Σχολικού  Κυ-
λικείου στο  Σχολικό συγκρότημα
της οδού Κολοκοτρώνη  Κορω-
πίου)

Η  Σχολική Επιτροπή Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του   Δήμου Κρωπίας
διακηρύσσει ότι  προκηρύσσεται
δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνι-
σμός με ενσφράγιστες  προσφο-
ρές για τη μίσθωση του Σχολικού
κυλικείου  του, για έξι χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα-
φείο του  Διευθυντή του ΕΠΑΛ Κο-
ρωπίου  στις   11/11/2014  ημέρα
Τρίτη  και ώρα 10:00’ π.μ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν να
απευθύνονται στο γραφείο του
Δήμου (ΤΗΛ: 2106628405  ) κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής
Π/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΕΝΗ  ΑΔΑΜ

ΑΔΑ: ΩΓΠΜΩΛΝ-Ζ33
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
MEΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο     19-3-2014
Αρ. Πρωτ.  5650 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 43513,05 € (με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικο-
νομικά χαμηλότερη προσφορά  για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογι-
σμού δαπάνης 43513,05 € με ΦΠΑ
23%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ.2/2014 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Δια-
γωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ
11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.
3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερ-

μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την 24η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
08:30πμ – 09:30πμ (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισά-
γουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω
είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5%
(1768,23€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
2/2014 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτι-
κού ιδρύματος που θα απευθύνεται
προς τον  Δήμο Μαρκοπούλου  Με-
σογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ
2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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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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Περισσότερα από 60 είδη κουνουπιών έχουν καταγραφεί

μέχρι σήμερα στην χώρα μας και μόνο 10 απ’ αυτά καταπολε-

μώνται με τα προγράμματα που εφαρμόζουν οι Περιφέρειες,

έχοντας στόχο την μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών

και κατά συνέπεια την μείωση της όχλησης και επικινδυνότη-

τάς τους στη μετάδοση σοβαρών ασθενειών-επιδημιών, όπως

ο Ιός του Δυτικού Νείλου(ΙΔΝ), η ελονοσία κα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που

διοργάνωσε η “Οικοανάπτυξη”αε, τα δύο απ’ τα μεγαλύτερα

προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών εφαρμόζουν φέτος

οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, οι

οποίες αντιμετώπισαν τα προηγούμενα χρόνια τα δύο σοβα-

ρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας που προκάλεσαν κου-

νούπια, την επιδημία του Δυτικού Νείλου (2010, η Κεντρική

Μακεδονία) και την επανεμφάνιση της ελονοσίας στην Λακω-

νία (2011, η Πελοπόννησος).

Παρουσιάζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα 2009-2014 για

τον ΙΔΝ και την ελονοσία, η εκπρόσωπος-γιατρός του ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ Δανάη Περβανίδου τόνισε ότι για μεν τον ΙΔΝ παρατη-

ρήθηκε μείωση των κρουσμάτων μετά την επιδημία του 2010

στην Κεντρική Μακεδονία (φέτος κανένα κρούσμα),  αλλά

υπήρξε διασπορά του σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ για

την ελονοσία για πρώτη φορά μετά την επανεμφανισή της,

φέτος δεν καταγράφηκε -μέχρι τώρα -κανένα νέο κρούσμα

ελονοσίας στην Λακωνία.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μόνη Περιφέρεια της

χώρας, όπως τόνισε στην ημερίδα ο διευθυντής Δημόσιας

Υγείας Πελοποννήσου  Βασ. Διαμαντόπουλος που εφαρμόζει

τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών προκειμένου

να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση πρόληψης και αδιάκο-

πης εφαρμογής των μέτρων.

Ο Β. Διαμαντόπουλος το απέδωσε στην καλή συνεργασία Πε-

ριφέρειας, Δήμων, Δημοσίων Φορέων Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, πρό-

γραμμα MALWEST ) και του έργου καταπολέμησης, την φετινή

τιθάσευση της ελονοσίας στην Λακωνία.

Στην Πελοπόννησο εφαρμόζονται προγράμματα καταπολέμη-

σης στην περιοχή του Ευρώτα, όπου συνεχίζεται και η επιτή-

ρησης, στο νομό Μεσσηνίας και στους υπόλοιπους δήμους της

Περιφέρειας συνολικού ύψους 2,3 εκατομμυρίων € (τριετές).

Ομάδα του Πάντειου Πανεπιστημίου με επικεφαλής τον καθη-

γητή Κ. Μπίθα προχώρησε σε αξιολόγηση των οικονομικών

παραμέτρων  των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών

που εφαρμόστηκαν την περίοδο μετά το 2010.

Τα πρώτα συμπεράσματα της αξιολόγησης η οποία στηρίχθηκε

σε στοιχεία που διέθεσαν η ΚΕΕΛΠΝΟ και η “Οικοανάπτυξη

αε”, μας δείχνουν ανέφερε ο Κ. Μπίθας ότι “το κόστος της πρό-

ληψης είναι τέσσερις φορές  χαμηλότερο από το οικονομικό

κόστος των συνεπειών της όχλησης, ενώ το κόστος στην

υγεία εμφανίζεται μεν μικρότερο από αυτό της πρόληψης,

αλλά έχουν προηγηθεί όλες τις χρονιές τα προγράμματα κα-

ταπολέμησης και τα προληπτικά μέτρα”.

Η αποτίμηση έγινε από το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος

και Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του

ευρωπαϊκού  προγράμματος Life Conops. Οπως ανέφερε ο Κ.

Μπίθας το συνολικό κόστος των δημοσίων προγραμμάτων κα-

ταπολέμησης κουνουπιών στην Κ. Μακεδονία υπολογίζεται πε-

ρίπου σε 3,3 εκ. € κατ’ έτος. Το όφελος των προγραμμάτων

αυτών ως προς την καταπολέμηση της επιδημίας του Ιού του

Δυτικού Νείλου υπολογίζεται σε περίπου 0, 8 εκ. € κατ’ έτος,

ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε κόστη υγείας (που επιβαρύνουν

το δημόσιο σύστημα υγείας και τα νοικοκυριά) και τα οποία

αποφεύγονται. Αν συνυπολογιστούν και τα οφέλη που προκύ-

πτουν από την αποφυγή της όχλησης που προκαλεί το πρό-

βλημα των κουνουπιών στο σύνολο των νοικοκυριών της

Κεντρικής Μακεδονίας, τότε προκύπτει ένα σαφές κοινωνικό-

οικονομικό όφελος των προγραμμάτων αυτών, το υπολογίζε-

ται σε περίπου 14 εκ € κατ’ έτος. 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ

δρ. Βιολογίας-διευθύνων σύμβουλος 

“ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης

«Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ο Υ»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Σκελετικής

Υγείας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης

θυμίζοντας ότι η πρόληψη σώζουν ζωές!

Το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (IOF) με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα, σημειώνει: 

• Το 1 στα 3 σπονδυλικά κατάγματα γίνεται αντιληπτό

μόνο ύστερα από κλινική εξέταση

• Παρόλο που η οστεοπόρωση μπορεί να διαγνωστεί και

να θεραπευτεί εύκολα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι πα-

ραμένει σοβαρά υποδιαγνωσμένη και υποθεραπευμένη.

Το ετήσιο ραντεβού είναι για το Σάββατο 18 Οκτω-

βρίου 2014, στο Divani Caravel. 

Πληροφορίες και ραντεβού στο www.osteocare.gr

και στα τηλέφωνα: 213 2086698, 6979 25 25 70,

6979 25 10 25.

«Πρόληψη Καρδιαγγειακού

Κινδύνου

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ το

πρόγραμμα «Ενημέρωση και Πρόληψη του Καρ-

διαγγειακού Κινδύνου» σε ενδιαφερόμενους πολί-

τες άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 40 ετών και

άνω.

Εξειδικευμένο προσωπικό ενημερώνει τους πολί-

τες, μετράει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό

ρυθμό και  προσδιορίζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

σε όσους γνωρίζουν την ολική χοληστερόλη τους,

βάσει του ηλεκτρονικού προγράμματος της Ευρω-

παϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. 

Απαραίτητο δικαιολογητικό προσκόμισης κατά την

εξέταση  η πρόσφατη εξέταση χοληστερόλης.

Το Πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δε-

κέμβριο του 2014.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται, μπορούν να απευθύ-

νονται στα Δημοτικά Ιατρεία Αρτέμιδας, Αύρας 5 &

Αγίας Μαρίνας, κάθε Τετάρτη από 9 πμ έως 12μμ. 

Πληροφορίες  στα τηλέφωνα 22940 45566 ή 22940

88088 εσωτ. 306 στην υπεύθυνη (Δημοτικά Ιατρεία)

Δήμητρα Μπέλμπα. 
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό

Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και το Ινστιτούτο

Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής, υπό την Αιγίδα της Ελληνι-

κής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρ-

διολογίας (ΕΛΚΑΡ), από 12/2/2014, 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Κάλλον, αστική εταιρία  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2010 με σκοπό τη προώθηση

διαδεδομένων και τεκμηριωμένων εναλλακτικών  θερα-

πειών και μεθόδων που συμβάλουν στη πρόληψη και στη

προαγωγή της υγείας με αποτέλεσμα την ολιστική ψυ-

χική και πνευματική υγεία. Απευθύνεται σε κοινωνικά ευ-

παθείς ομάδες όπου τα οφέλη είναι πολυεπίπεδα.

Από το 2010 προσφέρει δωρεάν συνεδρίες συμβουλευ-

τικής σε άτομα με αναπηρία.  Τα προγράμματα βασίζον-

ται σε εθελοντές και προσφέρονται δωρεάν για άτομα με

εισόδημα κάτω των 5000 ευρώ το χρόνο. Από το 2014

συμπεριλαμβάνονται και οι άνεργοι με τις ίδιες προϋπο-

θέσεις. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6978597071 

Εκδηλώσεις υγείας στα ΚΑΠΗ

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Πνευμονολογικό Έλεγχος και Σπιρομέτρηση από Κινητή

Μονάδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, έχει

οργανώσει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 3Β και στις

τρεις κοινότητες όπως παρακάτω:

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 9 πμ με 1 μμ

Κεντρική Πλατεία Δήμα, Κοινότητα Βάρης

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 9 πμ με 1 μμ

Κεντρική Πλατεία Βούλας, Κοινότητα Βούλας

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 9 πμ με 1 μμ

Πλατεία 24ης Ιουλίου, Κοινότητα Βουλιαγμένης

«Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,

Η επιδημία του 21ου Αιώνα»
Επίσης οργανώνεται ομιλία με θέμα: «Χρόνια Αποφρακτική

Πνευμονοπάθεια, Η επιδημία του 21ου Αιώνα» την Παρα-

σκευή 24 Οκτωβρίου, ώρα 7.30 μμ, στην αίθουσα “ΙΩΝΙΑ”

Καραμανλή 18 δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα.

Ομιλητής είναι ο Δρ. Λεωνίδας Πιλιλίτσης Ιατρός Πνευ-

μονολόγος- Φυματιολόγος.
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Συλλογή 

φαρμάκων

στον Πρωτέα

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας και

ο ΣΚΑΙ ένωσαν τις δυνάμεις

τους συγκεντρώνοντας φάρ-

μακα για τον Ιατρικό Σύλλογο

Αθηνών και το Ιατρείο Κοινω-

νικής Αποστολής.

Η συνεισφορά του κόσμου

από τις 10:00 έως και τις

14:00 ήταν μεγάλη, καθώς

συγκεντρώθηκαν 13 μεγάλες

μαύρες σακούλες γεμάτες

φαρμακευτικό υλικό. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

των Ενόπλων Δυνάμεων 

και Σωμάτων Ασφαλείας

Νικήτρια ομάδα η Πυροσβεστική

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014  πραγματοποιήθηκε με

μεγάλη επιτυχία στο κολυμβητήριο του  Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης  ο τελικός αγώνας του Πρωταθλήματος Ενό-

πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. 

Η τελική αναμέτρηση ανέδειξε νικήτρια ομάδα την Πυρο-

σβεστική και δευτεραθλήτρια  την ομάδα του Λιμενικού

Σώματος.

Τον αγώνα μεταξύ άλλων παρακολούθησαν ο Αρχηγός του

Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Βασίλης Παπαγε-

ωργίου,  ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικού Σώμα-

τος  Ανατολικής Αττικής, Αρχιπύραρχος Αθανάσιος

Τζοϊτης, ο Διευθυντής Ασφαλείας του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας Βασίλης Γκαλογιάννης και η Πρόεδρος του Ναυ-

τικού Ομίλου Βουλιαγμένης Στέλλα Λαζάρου – Τίγκα.

Τη νίκη με 68-63 κατέκτη-

σαν οι Άνδρες του Πρωτέα

Βούλας απέναντι στον Πορ-

φύρα για την 2η αγωνιστική

ημέρα της Α' ΕΣΚΑΝΑ Αν-

δρών. Την ερχόμενη Δευ-

τέρα (20/10, 20:30) ο

Πρωτέας θα αγωνιστεί

εκτός έδρας με την Ένωση

Νέας Περάμου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι η

ομάδα του Πρωτέα αν και

κατάφερε αρκετές στιγμές

να αποκτήσει διψήφια δια-

φορά πόντων, δεν μπόρεσε

να κλειδώσει τη νίκη από

νωρίς και ο Πορφύρας εκμε-

ταλλευόμενος κυρίως την

αστοχία των παικτών του

Πρωτέα από την γραμμή

των βολών, αλλά και την πε-

ριφέρεια, έμεινε μέσα στο

παιχνίδι μέχρι τα τελευταία

λεπτά.

Με τους Καπώνη (12π.),

Κονδύλη (10π.) και Γεώρ-

γαρο (10π.) να έχουν διψή-

φιο αριθμό πόντων και τον

Παπαργυρόπουλο να ακο-

λουθεί με 9 πόντους, ο

Πρωτέας έφτασε στη νίκη

με 68-63, αλλά στο πρωτά-

θλημα της Α΄ΕΣΚΑΝΑ τί-

ποτα δεν θα είναι εύκολο

και όλα τα ματς θα είναι

ντέρμπι.

Για άλλη μια φορά ο κόσμος

του Πρωτέα στήριξε την

ομάδα, που τον χρειάζεται

δίπλα της στην προσπάθεια

που κάνει φέτος ώστε να

βρεθεί για πρώτη φορά στην

ιστορια της στην Γ΄Εθνική

κατηγορία.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ –ΠΟΡ-

ΦΥΡΑΣ 68-63(41—32)

Διαιτητές: Καλογερόπου-

λος, Τεφτίκης

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανου-

σέλης, Τσεμπέρης): Καπώνης

12(3), Κονδύλης 10(2), Γεώρ-

γαρος 10(1), Κοκαλιάς 5,

Αθηνιώτης 5, Παπαργυρόπου-

λος 9, Βαρδαβάς 6, Πιεβαλί-

τσα 6(2), Γάργαλης 2,

Πεφάνης 3(1), Σίμος, Μαρά-

κης

ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Κλιγκόπουλος,

Γεωργάκης): Οικονόμου 3(1),

Παλτόγλου 9(2), Χαραλαμπί-

δης 12(1), Ευαγγελίτσης 17,

Καδής 10, Βαμβακάρης 2,

Στουραίτης 4 , Καλαμαράς 4,

Βούτας 2, Δελέγκος, Χατζη-

δημητρίου, Χόρτσας  

Α΄ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών: 

Πρωτέας Βούλας - Πορφύρας 68-63 (pics)

Με νέα εμφάνιση οι γυναίκες

Βόλεϊ Γλυκών Νερών

Με νέα εμφάνηση θα μπει στο  πρωτάθλημα το τμήμα

Γυναικών Βόλεϊ του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών

Νερών. Η νέα εμφάνιση θα είναι και πάλι  “αμάνικη”,

στα χρώματα τυρκουάζ-λευκό-ρουά.

Αποκλειστικός χορηγός της νέας φανέλας, θα είναι η

εταιρεία KLIMAT  (Κλιματισμός-Θέρμανση-Φυσικό

Αέριο), η οποία είναι ήδη χορηγός ταου Συλλόγου τα

τελευταία 2 χρόνια στο ρουχισμό προπόνησης.

* Η εταιρεία KLIMAT ιδρύθηκε το 2007 από τον Μπεσίρη Γιάννη, με

σκοπό την εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων, και κατασκευή οικια-

κών και εμπορικών συστημάτων κλιματισμού.
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Προγράμματα γυμναστικής 
To αθλητικό τμήμα του Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός του Δήμου

Κορωπίου, ανακοίνωσε τα προγράμματα άθλησης

του Δημοτικού Γυμναστηρίου (Αδριανού 13, τηλ.:

210-6624511) και του Δημοτικού Γυμναστηρίου

Αγίας Μαρίνας (Λεωφ. Αγ. Μαρίνας, τηλ.: 22910-

92510). 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των γυ-

μναστικών ειδών και έχει ένα πολύ πλούσιο πρό-

γραμμα σε ημέρες και ώρες, έτσι που μπορεί ο

καθένας να επιλέξει. Ρυθμική Γυμναστική, Ενόρ-

γανη, Αερόβικ, Πιλάτες, Μυική Γυμναστική, Σουη-

δική Γυμναστική, Τζούμπα κ.α 

Ενημερωθεί στα τηλέφωνα: Tηλ. : 210-662 23 24

(εσωτ. 111) & sfittos.diav@gmail.com

Ο Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ και ο Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006

στα πλαίσια των αποφάσεών τους

για τόνωση του σχολικού αθλητι-

σμού προκηρύσσουν και διοργα-

νώνουν:

α) Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Δη-

μοτικών Σχολείων του Δήμου 3Β

β) Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Γυ-

μνασίων Δήμου 3Β

γ) Ομαδικό Πρωτάθλημα επιτρα-

πέζιας αντισφαίρισης Δημοτικών

Σχολείων Δήμου 3Β

1) Τα πρωταθλήματα του ποδο-

σφαίρου θα πραγματοποιηθούν

στο Δημοτικό γήπεδο του ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ σε ημερομηνίες και ώρες

που θα συμφωνηθούν με τα Δημο-

τικά και Γυμνάσια που θα δηλώ-

σουν συμμετοχή.

2) Το πρωτάθλημα Πινγκ-Πονγκ θα

διεξαχθεί στην αίθουσα επιτραπέ-

ζιας αντισφαίρισης της ΒΟΥΛΑΣ

(κάτω από την γέφυρα της Λεω-

φόρο Βουλιαγμένης) σε ημέρες

και ώρες που επίσης θα συμφωνη-

θούν με τα σχολεία.

3) Πληροφορίες για το ποδό-

σφαιρο στο τηλέφωνο 210 89 91

154 (κάθε απόγευμα από 18:00-

21:00) και για το Πινγκ –Πονγκ

στο 6932 62 78  35 .

4) Στις νικήτριες ομάδες θα απο-

νεμηθούν κύπελλα ,μετάλλια και

διπλώματα και στις δεύτερες και

τρίτες ομάδες μετάλλια και δι-

πλώματα.

5) Οι απονομές των επάθλων θα

γίνουν σε ειδική εορταστική εκδή-

λωση των Συλλόγων τον προσεχή

Δεκέμβριο.    

Αγιασμός με

βραβεύσεις στον

ΓΑΣ Παιανίας

Πραγματοποιήθηκε το πε-

ρασμένο Σάββατο  ο κα-

θιερωμένος αγιασμός του

Γυμναστικού Αθλητικού

Συλλόγου Παιανίας, για

την νέα αγωνιστική πε-

ρίοδο 2014-15 παρουσία

των αθλητών, προπονη-

τών, μελών του διοικητι-

κού συμβουλίου και γονείς

των αθλητών.

Επίσης  στην εκδήλωση βρα-
βεύτηκαν οι διακριθέντες στα

πανελλήνια,  πανελλήνια

σχολικά, βαλκανικά και παγ-

κόσμια σχολικά πρωταθλή-

ματα,  αθλητές του συλλόγου

για τη χρόνια που πέρασε.

Oι γυναίκες του Πρωτέα θα

αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ

Τον ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν οι γυναίκες του Πρωτέα

Βούλας,  την Κυριακή (19/10, 12:00) για την 3η αγω-

νιστική ημέρα της Α1 Μπάσκετ με στόχο τη νίκη που

θα διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και για το κύπελλο

Ελλάδος πάλι στο κλειστό της Βούλας στις 28/9,

όπου η ομάδα είχε επικρατήσει με 65-43 παίρνοντας

την πρόκριση στα προημιτελικά.

Το Δ.Σ. του Πρωτέα, το προπονητικό τιμ και οι αθλή-

τριες της γυναικείας ομάδας σας καλούν όλους στο

Κλειστό Γ. Γεννηματάς της Βούλας την Κυριακή

(19/10, 12:00), ώστε να ενισχύσετε την ομάδα του

Πρωτέα, να διακσεδάσετε με πολύ μπάσκετ και να

πανηγυρίσετε μια ακόμη νίκη σε μια ατμόσφαιρα

γιορτινή.

19 Οκτωβρίου ΒΟΥΛΑΣ 12.00 

ΠΡΩΤΕΑΣ Β. - ΠΑΟΚ 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (15.30)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――

ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ, ΜΗΤΑΡΗΣ-ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (15.30)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.-ΜΑΡΚΟ 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ,ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ.-ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 

ΓΛ. ΝΕΡΩΝ ΓΛ.ΝΕΡΑ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:  ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ, ΡΟΥΝΤΟΣ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 

Α.ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ.ΛΑΜΠΡΟΥ-ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΛΑΧΟΣ Α.,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ.-ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ 

Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΠΕΡΕΤΑΣ,ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ-ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. 

Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΑ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΕΡΔΙΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΑΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΔΡΑΓΑΤΗΣ, ΜΗΤΑΡΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (15.30)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――

ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΛΑΜΑΣ, ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ-ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 

ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ-ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡ.,ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ--ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΩΡΩΠΟΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ,ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤ.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧ.

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΥΒΙΑ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ-ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. 

ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΔΡΑΓΑΤΗΣ,ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ. 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (15.30)
――――――――――――――――――――――――――

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ.,ΜΠΕΚΑΣ-ΤΣΕΛΙΟΣ 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝ.-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ,ΚΑΡΡΑΣ-ΓΚΟΥΒΑΣ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΟΣΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΣΜΑΚΗΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΡΑΜΝΟΥΣ-ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΡ.,ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ-ΒΑΛΛΑΣ 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ,ΣΤΑΣΗΣ-ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ με τον ΑΡΗ Βούλας

Το πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων Α', Β', Γ' Κατηγορίας  της ΕΠΣΑΝΑ
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H οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι

ένας επιπλέον λόγος  που έχει κάνει πολλούς συμπολίτες

μας να προβληματιστούν ως προς τις προτεραιότητες που

είχαν στην ζωή τους και να αναλογιστούν μήπως είχαμε

βάλει στην άκρη σημαντικά πράγματα όπως η ουσιαστική

και ανιδιοτελής σχέση με τις οικογένειες μας (παιδιά-γο-

νείς-αδέρφια),  τους φίλους μας και τον κοινωνικό μας πε-

ρίγυρο, την σχέση μας με τη φύση και την ευαισθητοποίηση

προς το περιβάλλον,  την ποιότητα και τον τρόπο  που πα-

ράγουμε και καταναλώνουμε την τροφή μας, την υγεία και

την άσκηση του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. 

Ξεκινώντας από αυτή την αρχική σκέψη εντοπίσαμε μια

ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν οργανωθεί έτσι ώστε να

εξoβελίσουν όλα αυτά τα “κακώς κείμενα” από τη ζωή τους.

Επίσης έχουν σχεδιάσει ενα “σχολείο αυτάρκειας και βιω-

σιμότητας” μέσα από το οποίο φέρνουν συνεχώς καινούρ-

γιους ανθρώπους σε επαφή με τη “λύση” τους.

Έχουν ονομάσει το εγχείρημα τους “Free and Real”, το

οποίο σημαίνει «Freedom of Resources for Everyone, Every-

where & Respect, Equality, Awareness and Learning», δη-

λαδή «Ελευθερία Πόρων για Όλους Παντού & Σεβασμός,

Ισότητα, Αντίληψη και Γνώση».

Αποφασίσαμε να τους επισκεφθούμε στο χώρο που έχουν

επιλέξει να υλοποιήσουν αυτό το εγχείρημα, στο όρος Τε-

λαίθριον, στην Εύβοια και να τους γνωρίσουμε από κοντά.

Μια οικοκοινότητα είναι μια συλλογική προσπάθεια, μιας

ομάδας ατόμων τα οποία οργανώνουν την ζωή τους καλύ-

πτοντας τις ανάγκες στέγης, σίτισης, ενέργειας, υπηρε-

σιών και άλλα με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η

αυτονομία, η αυτάρκεια, η σύνδεση με το περιβάλλον, η χα-

μηλή επίδραση και συνεπώς επίπτωση στο περιβάλλον.

Αυτό το επιτυγχάνουν μέσα από ένα τρόπο ζωής που δεν

δημιουργεί σκουπίδια, δεν καταναλώνει ορυκτά καύσιμα

(πετρέλαιο, βενζίνη κλπ.), με λογική χρήση της τεχνολο-

γίας, με φυσική άσκηση μέσω των καθημερινών ασχολιών

(κατασκευών, παραγωγή τροφής), αλλά και των αθλημάτων

και ασχολιών στη φύση, που είναι τόσο επωφελή για το

μυαλό, την ψυχή και το σώμα.  

Ο σκοπός του σχολείου είναι να φέρει τους συμμετέχον-

τες σε επαφή με την απλότητα που ενυπάρχει μέσα σε μια

τέτοια ζωή, έτσι ώστε ο καθένας να κατανοήσει πως το να

καταναλώνει απεριόριστα, έχει μεγάλες επιπτώσεις, κα-

ταρχήν στον ψυχικό του κόσμο και έπειτα στο περιβάλλον

και στις πηγές, οι οποίες δεν είναι αστείρευτες. 

Επιπλέον η ζωή της υπερκατανάλωσης την οποία ζούμε,

ακόμα και τώρα στην Ελλάδα της κρίσης, επιφέρει εκτός

από την κατασπατάληση των πολύτιμών πόρων όπως το

νερό, τα δέντρα, τα μεταλλεύματα κλπ. την κατασπατά-

ληση ενέργειας, αλλά και κόπου από εμάς τους ίδιους, της

προσπάθειας και του χρόνου που απαιτείται ώστε να πα-

ράξουμε, να αποκτήσουμε και να καταναλώσουμε υλικά

αγαθά, τα οποία όχι μόνο δεν μας χρειάζονται, αλλά κά-

νουν κακό στην ψυχική και σωματική μας υγεία, μας απο-

ξενώνουν από τον κοινωνικό μας περίγυρο, μας στερούν

την επαφή μας με το φυσικό περιβάλλον και τελικά τον ίδιο

μας τον εαυτό, με αποτέλεσμα να νοιώθουμε ανικανοποί-

ητοι, μοναχικοί, ανισόρροποι.

Μάθαμε λύσεις  για τις επιμέρους ανάγκες. Συγκεκριμένα

για τη βασική ανάγκη της στέγασης,  η κοινότητα “Τελαί-

θριον” έχει ήδη καλύψει τις ανάγκες στέγασης των μελών

της, με καταλύματα τύπου “Yurt”. Τα “Yurt” είναι εμπνευ-

σμένα από τους Μογγόλους νομάδες και είναι εύκολα στην

κατασκευή, ελαφρά, στιβαρά και μπορούν να ξεστηθούν

γρήγορα και να μεταφερθούν εύκολα. Επιπλέον έχουν ενι-

σχυθεί με μόνωση, κουζίνα, τουαλέτα και ηλεκτρική εγκα-

τάσταση για πιό άνετη διαβίωση.

Η επόμενη σημαντική κατασκευή είναι ο γεωδαιτικός

θόλος. Ο κύριος θόλος που έχει ήδη κατασκευαστεί σε υπέ-

ροχο σημείο, ψηλά ανάμεσα στις κορυφές του όρους Τε-

λαίθριον και βλέπει τη θάλασσα, είναι 100 τετραγωνικών

μέτρων και χρησιμοποιείται σαν “πολυχώρος” για τους σκο-

πούς της εκπαίδευσης. 

Στον γεωδαιτικό θόλο μπορούν να γίνουν διάφορες δρα-

στηριότητες τέχνης, αθλητισμού, μουσικής αλλά και γενι-

κότερα είναι ένας μεγάλος χώρος που μπορεί να υποδεχθεί

όλη την κοινότητα για ανταλλαγή απόψεων και συζητή-

σεων. Είναι μια κατασκευή που ενώ είναι στιβαρή και ασφα-

λής είναι ταυτόχρονα ελαφρά και μπορεί να ανεγερθεί

εύκολα από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας, συναρμολο-

γώντας ράβδους αλουμινίου και καλύπτοντας την κατα-

σκευή με ειδικό μουσαμά, χωρίς προηγούμενη εμπειρία και

εξειδίκευση. Υπάρχει όραμα για 4 ακόμα μικρότερους γε-

ωδαιτικούς θόλους τριγύρω από τον κεντρικό, ώστε να μπο-

ρούν να γίνονται διαφορετικές δράσεις στον καθένα και

όλα να μπορούν να υλοποιούνται παράλληλα. Για παρά-

δειγμα στο χώρο αυτό είχαμε την πρώτη μας επαφή με το

Tai Chi, κινέζικη εσωτερική τέχνη.

Ακρογωνιαίος λίθος στο όλο εγχείρημα είναι να δημιουρ-

γηθεί ένας δασόκηπος, δηλαδή να γεμίσει ο χώρος από

πυκνή βλάστηση, όπου όλα τα φυτά θα έχουν αναπτυχθεί

με φυσική καλλιέργεια, χωρίς φυτοφάρμακα και με φυσι-

κούς τρόπους άρδευσης. Όλα τα φυτά που θα αναπτυχ-

θούν θα είναι βρώσιμα, έτσι θα καλύπτονται και οι ανάγκες

για τροφή των μελών της κοινότητας.

Οι ενεργειακές ανάγκες της κοινότητας σε ένα βαθμό κα-

λύπτονται από φωτοβολταϊκά, αλλά υπάρχει σχέδιο να κα-

λυφθεί το 100% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας, όσο αυτές θα γίνονται πιό προσιτές.

Πέρα από τις υποδομές για την κάλυψη των βασικών αναγ-

κών των μελών FREE & REAL, ανώτερος σκοπός είναι να

λειτουργούν ως μια κοινωνία που βασίζεται στα αναφαί-

ρετα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό, την ισότητα, την

προσφορά χωρίς ανταλλάγματα, την αλληλεγγύη, το ελεύ-

θερο πνεύμα, την υγεία, την ευεξία, την ψυχαγωγία, την

δημιουργικότητα, την ενσυναίσθηση (πνευματισμό), τη συ-

νειδητοποίηση και την αρμονική συνύπαρξη με τον συνάν-

θρωπο και τη φύση, ζώα και φυτά.

Όποιος αναγνώστης ενδιαφέρεται για περισσότερες πλη-

ροφορίες και έρευνα στο θέμα μπείτε στο site

http://www.freeandreal.org/. Οι επισκέπτες είναι ευπρόσδε-

κτοι και τα θεματικά σεμινάρια πολύ συχνά, με γνώσεις

πάνω στην Yoga, το Tai Chi, τις κατασκευές, την καλλιέρ-

γεια, τα μανιτάρια κ.α 

Η συμμετοχή ήταν 70€ το άτομο και για τις δύο ημέρες και

περιελάμβανε διαμονή, διατροφή, σεμινάρια και δραστη-

ριότητες.

Η εκδρομή-συμμετοχή στο “σχολείο αυτάρκειας και βιωσι-

μότητας” που κάναμε μας άφησε  πολύχρωμα συναισθή-

ματα, μέσα από τη γνωριμία μας με ενδιαφέροντες

ανθρώπους, με την επαφή με την φύση που τόσο μας λεί-

πει και επιπλέον μας έφερε σε επαφή με νέες ιδέες και πώς

όλα αυτά που σκεφτόμαστε για ένα καλύτερο αύριο, μπο-

ρούν  να υλοποιηθούν τώρα, αν εμείς οι ίδιοι γίνουμε η αλ-

λαγή που περιμένουμε.

Μιχάλης Στεφανίδης

“Σχολείο αυτάρκειας και βιωσιμότητας”
Μια οικοκοινότητα, ένας άλλος τρόπος ζωής που δεν δημιουργεί σκουπίδια, δεν καταναλώνει ορυκτά καύσιμα... 


