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Η Λαϊκή εντολή ΔΕΝ

είναι ψευδαίσθηση

Εκτός απ’ το άρθρο του Μανώλη Γλέζου που τάραξε

τα νερά της “Λίμνης των Κύκνων”, ώστε να μην κατα-

στεί έλος και το οποίο δημοσιεύουμε στη σελ. 17, με

σχολιασμό του Κώστα Βενετσάνου, οι προτάσεις της

κυβέρνησης και συγκεκριμένα του

Υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βα-

ρουφάκη προκάλεσαν παρέμβαση

του Μίκη Θεοδωράκη, του αειθα-

λούς αυτού κολοσσού της ελληνικής

τέχνης και διανόησης της γαλουχη-

μένης και μπολιασμένης με τον ηρωι-

σμό της εθνικής αντίστασης και τα

“πέτρινα χρόνια” της πολιτικής και

του λαού που ακολούθησαν. Ο Μ.

Θεοδωράκης δεν έπαψε ούτε στιγμή

να δίνει το αγωνιστικό του “παρών” μέχρι τώρα δα, συ-

νεγείροντας το “πατριωτικό και αγωνιστικό φρόνημα

του λαού, με το λαμπερό φως νοητού ήλιου της δι-

καιοσύνης.

Είναι τιμή μου να του παραχωρήσω τούτον το μικρό

μου χώρο που αδυνατεί να χωρέσει το μεγαλείο

αυτού του υπέρλαμπρου αστεριού.

Ο Μίκης έστειλε γράμμα στον νεοφώτιστο ηγέτη

Αλέξη Τσίπρα - το οποίο δημοσιεύουμε αμέσως πα-

ρακάτω - κι εκείνος έσπευσε να συναντήσει τον πλά-

τανο την επομένη ημέρα στο σπίτου του. Εκανε καλά!

Εδώ και τώρα πείτε ΟΧΙ

Διάβασα σήμερα (Κυριακή 22 Φεβρουαρίου) το άρθρο

του Δελαστίκ με τίτλο «Τους έλιωσαν οι Γερμανοί!»
(ιστοσελίδα «ΠΡΙΝ», 21.2.2015), που επιβεβαιώνει τις

αντιρρήσεις μου για τη συμμετοχή της ΣΠΙΘΑΣ στις

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Προσλήψεις έκτακτου προσω-

πικού στους ΟΤΑ Σελίδα 6

Καρναβάλια στους Δήμους

Σαρωνικού, Κρωπίας και

Παλλήνης Σελίδες 12, 13

Η Περιφερειάρχης συζητά

με το ΕΕΑ Σελίδα 14

Συμφωνία ελλιμενισμού ρωσικών

σκαφών στην Κύπρο Σελίδα 16

Εκλογή Συμπαραστάτη του

Δημότη στα 3Β Σελίδα 3 Σελίδες 9, 17

Εδώ και τώρα 

πείτε ΟΧΙ
Ο Μίκης Θεοδωράκης

γράφει στον Αλέξη Τσίπρα

Πικέρμι: η Ακρόπολη
της Παλαιοντολογίας

Σελίδα 10

Με τη βούλα της δικαιοσύνης
προχωράει η εκποίηση Ελληνικού

Οι σύμβουλοι

του Ελεγκτικού

Συνεδρίου έκρι-

ναν ότι η Περι-

φέρεια Αττικής

δεν θεμελιώνει

άμεσα σπου-

δαίο έννομο

συμφέρον!!!

Σελίδα 14
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Συνέχεια από τη σελ. 1

εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, γιατί  όπως  είχα

δηλώσει τότε, πίστευα ότι ο στόχος για μια Κυβέρνηση

της Αριστεράς μέσα στον υπάρχοντα συσχετισμό δυνά-

μεων αποτελεί πράξη τυχοδιωκτική τόσο για τον ελλη-

νικό λαό όσο και για την ίδια την Αριστερά.

Η εικόνα που σχηματίζει κανείς απ’ αυτό το άρθρο είναι

εκείνη του άτυχου εντόμου που από λάθος πέφτει στα

δίχτυα της αράχνης ανήμπορο να αντιδράσει και να

σωθεί.

Όπως είναι γνωστό, από την εποχή που τέθηκε η προ-

οπτική του ευρωπαϊκού προσανατολισμού για τη χώρα

μας, υπήρξα ο μοναδικός αριστερός ευρωπαϊστής, όταν

οι άλλοι (ΠΑΣΟΚ και σύμπασα η Αριστερά) την θεωρού-

σαν -μαζί με το ΝΑΤΟ, φυσικά- Συνδικάτο του εγκλήμα-

τος («ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο»). Τότε όμως

είχαμε να κάνουμε με μια διαφορετική Ευρώπη, στον αν-

τίποδα της σημερινής.

Όταν η Ευρώπη άρχισε να παίρνει τη σημερινή της

μορφή, ήταν φυσικό να αλλάξω κι εγώ τη στάση μου

απέναντί της και να συνδέσω το σημερινό αρνητικό της

πρόσωπο με τις αδικίες, τις προσβολές και τα εγκλήματα

που έχει διαπράξει η Ευρώπη ενάντια στον λαό μας

στους δύο τελευταίους αιώνες και να θέσω στον εαυτό

μου το ερώτημα: «Ως ποιο βαθμό, ως ποιο σημείο θα
πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να εισπράττουμε προ-
σβολές, απειλές και πάσης φύσεως εγκλήματα από μια
Ευρώπη στην οποία δεσπόζουν οι Τράπεζες και τα συμ-
φέροντα της Γερμανίας, που έχει αναδειχθεί σε κυ-
ρίαρχη δύναμη με ακόρεστες ορέξεις και με στόχο την
υποταγή των λαών της Ευρώπης στη θέλησή της;». Η
απάντησή μου ήταν: «Φτάνει πια!».

Το πρόβλημα όμως ήταν, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε

να επιστρέψουμε το «ΝΕΙΝ» του Σόϊμπλε με ένα δικό

μας «ΟΧΙ».  Όποιος έχει διαβάσει την ομιλία μου στην

Ακαδημία Αθηνών («Η μόνη λύση»), θα δει μεταξύ

άλλων ότι ο Λαός μας που ζει πάνω στο πετσί του τις

προσβολές των «Φράγκων», όπως ο ίδιος ονομάζει τους

κυρίαρχους δυτικοευρωπαίους και τους Αμερικανούς ιμ-

περιαλιστές, ξεσηκώνεται -στην ουσία επαναστατεί-

πολύ δύσκολα. Κι αυτό γιατί οι «Φράγκοι», από την

εποχή των Βαυαρών, φρόντισαν να σχηματίσουν ένα

κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό σύστημα που τους εκ-

προσωπεί 100%, με σκοπό τον απόλυτο έλεγχο του

Λαού μας σε όλους τους τομείς και με όλα τα μέσα, ενώ

παράλληλα έχει διαμορφώσει ένα Σύστημα Εξουσίας

Εκφοβισμού και Ελέγχου (Στρατός, Αστυνομία, Κράτος,

ΜΜΕ κ.λπ.) με σκοπό να τον διαμορφώνει, δηλαδή να

τον παραμορφώνει στα πλέον ευαίσθητα σημεία του,

δηλ. στη σκέψη του, τις συνήθειές του, το ήθος του

εξουδετερώνοντας την ιστορική και πολιτική του

μνήμη, γεγονός που στην ουσία δημιουργεί ένα καθο-

λικό δέος και μια πλήρη εγκατάλειψη κάθε αντίθετης

προς το Σύστημα ιδέας κι ακόμα πιο πολύ, πράξης.

Σήμερα με τα Μνημόνια οι Φράγκοι κατόρθωσαν να

πτοήσουν περισσότερο ακόμα και από την γερμανική κα-

τοχή τους συμπατριώτες μας.

Να όμως που ο Λαός μας ξεσηκώθηκε μετά το πρώτο

Μνημόνιο με τη μορφή μεγάλων και συνεχών συγκεν-

τρώσεων διαμαρτυρίας. Λίγο πιο πριν, τον Δεκέμβρη του

2010, έγινε η ομιλία μου στο «Ίδρυμα Κακογιάννη». Τι

δήλωσα τότε; Ότι αποβλέπω σε ένα Κίνημα Ιδεών. Στη

συνέχεια, μετά από την ξαφνική ανάπτυξη της ΣΠΙΘΑΣ,

ενέδωσα στις πιέσεις για τη δημιουργία πολιτικής κίνη-

σης με οργανώσεις κ.λπ. Αυτό ήταν το μεγάλο μου

λάθος και το ομολογώ. Τα γεγονότα είναι γνωστά και

είναι περιττό να επανέλθω.

Όμως οι αρνητικές εξελίξεις που ακολούθησαν, μου δί-

νουν το δικαίωμα να πω ότι η αρχική μου άποψη, δηλαδή

το Κίνημα Ιδεών, ήταν ορθή. Τόσο ορθή, ώστε σήμερα

να επανέρχεται δριμύτερη, θα έλεγα, ιδιαίτερα μετά τις

τελευταίες εξελίξεις, που φανερώνουν ότι ο Λαός μας

αγνοεί ή θέλει να αγνοεί το παρελθόν, ενώ για το παρόν

και για το μέλλον είναι παγιδευμένος από την … γοη-

τεία του Συστήματος, που όπως είπα -σύμφωνα με το

άρθρο του Δελαστίκ- αυτή η γοητεία οδήγησε τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ στην αγκαλιά της αράχνης.

Και όμως, υπάρχει ελπίδα. Κι αυτή είναι να βρουν οι

ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ τη δύναμη να πουν έστω και τώρα

«ΟΧΙ» στο «ΝΕΙΝ» του Σόιμπλε. Να οχυρωθούν στην

εθνική νομιμότητα που τους προσφέρει η πλειοψηφία

στη Βουλή και να στραφούν αποφασιστικά στον Λαό και

στον Εθνικό μας Πλούτο, που κακώς –πολύ κακώς- τον

αγνοούν επιδεικτικά. Οχυρωμένοι πίσω από τη δύναμη

του Ενωμένου Λαού να προτείνουν Κοινοπραξίες για

την αξιοποίηση του Εθνικού μας Πλούτου με αντάλ-

λαγμα οικονομικές συμφωνίες που θα μας απαλλάξουν

μια για πάντα από τον θανάσιμο εναγκαλισμό των δα-

νειστών μας.

Θα πρέπει όμως, για να ξεκινήσουν αποφασιστικά, να

καταργήσουν άμεσα όλα τα μέτρα των Μνημονίων ξε-

κινώντας από την αποκατάσταση της Εθνικής μας Ανε-

ξαρτησίας, για την οποία δεν άκουσα ως τώρα να

γίνεται λόγος.

Αγαπητέ Αλέξη, μου έγραψες πριν λίγες μέρες ότι είστε

έτοιμοι να ματώσετε. Με τα μέτρα που σου προτείνω,

δεν πρόκειται να ματώσετε ούτε εσείς ούτε ο Λαός μας.

Θα περάσουμε ίσως δύσκολες μέρες μαζί, αλλά σκέψου

ότι ζούμε στο 2015 και όχι σε εκείνες τις σκοτεινές και

επώδυνες εποχές που οι ξένοι και ντόπιοι εξουσιαστές

μας αλώνιζαν ανεμπόδιστα, γιατί δεν υπήρχε απέναντί

τους δύναμη ικανή να τους σταματήσει.

Σ’ αυτόν τον νέο δρόμο που σου προτείνω, δεν θα

‘μαστε μόνοι μας. Ο παγκόσμιος χάρτης έχει αλλάξει. Η

διεθνής κοινή γνώμη είναι μαζί μας. Και στο κάτω-κάτω

κανείς, ούτε η Ευρώπη, δεν μας εμποδίζει (νομικά

εννοώ) να συνάπτουμε οικονομικές συμφωνίες προς το

συμφέρον της χώρας μας.

Αθήνα, 22.2.2015

Μίκης Θεοδωράκης

(Σημείωση σχετικά με το “νέο δρόμο” που γράφει παρα-

πάνω κοίτα και συμφωνία Πούτιν - Αναστασιάδη σελ. 16)

Εδώ και τώρα πείτε ΟΧΙ

Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ  Σελ. 4 - 5

Απομάκρυνση εγκαταλειμένων
οχημάτων στη Γλυφάδα Σελ. 6

Επί μελετών του Δήμου 3Β Σελ. 7

Συνάντηση δημάρχων με Πα-

ράκτιο Μέτωπο Α.Ε. Σελ. 7

“Υλικά και στασιμότητα” Απόστολος

Βιτάλης - Τσελαλίδης Σελ. 8

Vagif Samadoghlou Γιάννης Κορναρά-

κης Σελ. 8

Σε Ελληνες - εικονίσματα δεν
αυθαδειάζουμε Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Το διαχρονικό βόλεμα στα
γραφεία της Βουλής Σελ. 9 

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Η Διεθνής Αμνηστία κατά της
Ε.Ε. Σελ. 14

Αμεσος επαναπατρισμός αφαι-
ρεθέντων αρχαίων Σελ. 15

Το “Ποτάμι” δημιουργεί δημο-
τικές ομάδες Σελ. 16

Τουρνουά επιτρ. αντισφαίρι-
σης αστυνομικών Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ

ΔΗΜΟΣ 3Β

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 2/3 στις 7μ.μ. με 51 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη, εκ των οποίων τα 36 είναι επιβολή προστίμων

για πινακίδες, ταμπέλες και αφισοκόληση.

To 1ο θέμα αφορά την εκλογή Συμπαραστάτη του

Δημότη και της Επιχείρησης.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
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Συνήγορος του Δημότη; Τι είναι πάλι αυτό το «φρούτο»;

Κάτι σαν «δικηγόρος» του κατήγορου ή «κατηγορούμενου»

πολιτογραφημένου δημότη μου ακούγεται. 

Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένας νέος Καλλικρατικός θεσμός

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάτι σαν τον «Συνήγορο του

Πολίτη» σε τοπικό επίπεδο. Και δεν είναι του πολιτογρα-

φημένου δημότη, αλλά του συναλλασσόμενου καθ’ οιον-

δήποτε τρόπο με τον Δήμο. 

Είναι μια ανεξάρτητη αρχή διότι, δεν εντάσσεται στην

υπαλληλική ιεραρχία και «λογοδοτεί» στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο. Δεν θα ‘λεγα ότι είναι απέναντι στη διοίκηση (Υπαλ-

ληλία, Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι), αλλά ούτε,

βεβαίως, και συμπαραστάτης της. 

Εμβόλιμα να πούμε ότι γενικά ο θεσμός έχει αποτύχει. 

Και έχει αποτύχει, κυρίως διότι οι δήμαρχοι, τα κόμματα και

οι δημοτικές παρατάξεις τον έχουν μεταβάλει σε ρουσφε-

τολογικό θεσμό «βολέματος» κάποιου «δικού μας» απ’ τη

μία και νομικίστικης δικαιολογίας της υπηρεσίας απ’ την

άλλη, δηλαδή σε μετατροπή ουσιαστικά του θεσμού σε

«συμπαραστάτη του Δημάρχου»!

Τυπικά, ο ακριβής τίτλος είναι, «Συμπαραστάτης του Δη-

μότη και της επιχείρησης» και πρακτικά οι αρμοδιότητές

του συνίστανται στο να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγό-

μενων πολιτών και επιχειρήσεων, για κακοδιοίκηση των

υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων κ.λπ. 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι

ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγ-

γελίες και συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρα-

κτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της

διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δε-

σμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, αλλά αναζητά τον

κοινό τόπο, στον οποίον η λογική τεκμηρίωση μπορεί να

πετύχει την γεφύρωση της διάστασης. Χωρίς να ακυρώνει

την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο

νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους

άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιω-

μάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρε-

χόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή

ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, εντός 30 ημερών. 

Υποψήφιοι Συμπαραστάτες στο

Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Β.Β.Β. έχει προκηρύξει την διαδικασία εκλογής

«Συμπαραστάτη του Δημότη – Επιχείρησης», από τους

αιρετούς Δημοτικούς Συμβούλους, σε δημοτική συνε-

δρίαση την Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 7μ.μ. 

Εξ’ όσων πληροφορούμαστε εγκύρως, υπάρχουν 5-6 εν-

διαφερόμενοι, των οποίων, δεν γνωρίζουμε τα ονόματα

όλων και  δεν τα αναφέρουμε γιατί δεν έχει γνωστο-

ποιηθεί επίσημα η πρόθεσή τους. 

Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας, ως τη στιγμή που γρά-

φουμε το παρόν έχει καταθέσει ο Μιχάλης Στεφανίδης. 

Ο Μιχαλης Στεφανίδης έχει σπουδάσει Business Stud-

ies, με ειδικότητα στο marketing, στο πανεπιστήμιο του

East London, στο Λονδίνο. Έχει εργαστεί 18 χρόνια, ως

στέλεχος στον τραπεζικό και στον ευρύτερο χρηματο-

οικονομικό τομέα και σε εμπορικές εταιρίες, στο Λον-

δίνο, στην California των Ηνωμένων Πολιτείων και στην

Ελλάδα. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάστηκε στον κλάδο

της ηλιακής ενέργειας, ως Εμπορικός διευθυντής σε πο-

λυεθνική εταιρία. Τώρα παρακολουθεί μεταπτυχιακό,

στον κλάδο της ναυτιλίας. Είναι κάτοικος Βούλας.

Η
δημοτική παράταξη, Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών

Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης,  με δελτίο Τύπου

που μας απέστειλε, μας κοινοποίησε ότι προτείνει

για Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο 3Β, τον Χρή-

στο Πετράκο, δικηγόρο.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης
Εκλογή Σ.τ.Δ. στο Δήμο Β.Β.Β.
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Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την

Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 21:00 στην προβολή της ται-

νίας “Διατριβή για ένα Φόνο” (Tesis Sobre un Homicidio).

(Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)

Ο Ρομπέρτο Μπερμούδες είναι ένας αναγνωρισμένος δι-

κηγόρος που πλέον ασχολείται με τη διδασκαλία. Στο σε-

μινάριο εγκληματολογίας που παραδίδει θα δώσει

«παρών» ο Γκονζάλο, γιος του παλιού του φίλου Φελίπε

Ρουίς Κορδέρα. Η δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας στο

πάρκινγκ του πανεπιστημίου ταυτόχρονα με την εμφάνιση

του νεαρού θα κινήσει υποψίες στον καθηγητή...  

"7 Ημέρες στην Αβάνα" 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει την

ταινία   "7 Ημέρες στην Αβάνα" την Κυριακή 1 Μαρτίου

2015 και ώρα 18:00 (Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης  (Οινοποιείο Πέτρου -

Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

“Διατριβή για ένα Φόνο”

Hμέρα της Γυναίκας με τη
“Magna Grecia”

Ο Σύλλογος ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ -MAGNA GRAECIA

«G. ROLFHS»  και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελέτης

και Ερευνας Γυναικείων Επιχειρησιακών Θεμάτων

«Σεμέλη» προσκαλούν  να συνεορτάσουν την

Ημέρα της Γυναίκας με ομιλίες, τραγούδια και συ-

ζητήσεις την Κυριακή 8  Μαρτίου 2015 και ώρα 7μ.μ

στο Ξενοδοχείο DIVANI APOLLON στο Καβούρι.

Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες: Βούλα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια

Φιλοσοφίας και Γυναικείων Σπουδών 2108952269

Ελευθερία Μουρίκη Οικονομολόγος, 2108995355

Ξενάγηση στην «Ακρόπολη

της Παλαιοντολογίας»  

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, οργα-

νώνουν ξενάγηση στην «Ακρόπολη της Παλαιοντολο-

γίας» στο Πικέρμι, την Κυριακή 01 Μαρτίου ώρα 10:30.

Η περιοχή Πικερμίου Αττικής είναι περισσότερο σημαντική

από όσον ίσως πιστεύει κανείς και τούτο διότι η περιοχή

αυτή έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή στους επιστημονι-

κούς κύκλους λόγω της ανεύρεσης απολιθωμένων ζώων

τα οποία αποτέλεσαν σταθμό για την παλαιοντολογία των

σπονδυλωτών. 

Η ξενάγηση θα γίνει από τον Αντώνη Λαζαρή, καθηγητή

βιολόγο, και θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο χώρο των

ανασκαφών και στο χώρο του Μουσείου.

Η μετάβαση στο χώρους ξενάγησης, θα γίνει με ίδια μέσα

και θα ρυθμιστεί κατά τη δήλωση συμμετοχής σας. Για

συμμετοχή: (6-9μ.μ.) 2294098678, 6976864596, vdela-

gram@gmail.com

“Viva Padam”
με την Ολγα Βενέτη

Tη μουσική παράσταση

“Viva Padam” θα παρου-

σιάσει στο Φιλολογικός

Σύλλογος Παρνασού, με

την Ολγα Βενέτη, τη

Δευτέρα 9 Μαρτίου στις

8.30μ.μ. Διαχρονικά αρι-

στουργήματα αφιερω-

μένα στον έρωτα και το

όνειρο θα ταξιδέψουν το

κοινό σε άλλες εποχές.
Νίκος Παπαδογιώργος επεξεργασία

Νατάσσα Αγγελοπούλου πιάνο, Κωστής Βαζούρας πνευστά, Μι-

ρέλα Ρούτση βιολοντσέλο, Σουέλα Χαντζάρη κοντραμπάσο.

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού Πλ. Αγ. Γεωργίου Κα-

ρύτση 8 Αθήνα, τηλ. 210 3221917 www.tichetservices.gr

Γενική είσοδος 10 ευρώ. 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ EL GRECO

Μετά από επίμονα αιτήματα φίλων της, η “Εναλλακτική

Δράση” θα επαναλάβει την ιστορική περιήγηση στη ζωή

και το έργο του  Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (1541 – 7

Απριλίου 1614), γνωστού  επίσης με το ισπανικό προσω-

νύμιο El Greco. Ο Έλληνας, που  ήταν Kρητικός ζωγρά-

φος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της Ισπανικής

Αναγέννησης. Για το λόγο αυτό θα επισκεφθούν την  έκ-

θεση που έχει οργανώσει με αφορμή τα 400 χρόνια από το

θάνατό του το Βυζαντινό Μουσείο και που θα είναι ανοι-

χτή μέχρι τις 31 Μαρτίου 

Η Ξενάγηση θα γίνει το  ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 11πμ

Συνάντηση 11πμ στο σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός, έξο-

δος πολεμικό μουσείο. Η ξενάγηση είναι δωρεάν 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                                               

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

ή στο email  ena.drasi@gmail.com

Αφιέρωμα στον Γ. Παπανικολάου

O Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου σε συνεργασία με το

Ελληνικό Κέντρο τέχνης και πολιτισμού, οργανώ-

νουν εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα της γυναίκας,

το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 6μ.μ. στην αίθουσα του

ι.ν. Αναλήψεως Ραφήνας.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον Γεώργιο Παπα-

νικολάου, τον εφευρέτη του τεστ ΠΑΠ.

Ο  «Δον Τάκις»  

στο κουκλοΘΕΑΤΡΟ 

Έχετε πιτσιρίκι 3-6 ετών; Έχετε ξεκινήσει «εκπαίδευση»

για τη στοματική του υγιεινή; Αφήστε το κήρυγμα και δώστε

τις πληροφορίες που θέλετε μ΄ έναν πιο ευχάριστο τρόπο

ή αφήστε τους «ειδικούς» να το κάνουν για σας.

Mην πάει ο νους σας στον οδοντίατρο! Πηγαίνετε να γνω-

ρίσετε το «Δον Τάκι»!!!

Η κουκλοπαίχτρια Αλεξία Αλεξίου, με εμπειρία  στην

ψυχοσύνθεση των μικρών παιδιών με τις κούκλες της, ετοί-

μασε μια παράσταση για θεατές που φροντίζουν τα πρώτα

τους δοντάκια.

Ο «Δον Τάκις» είναι ένα κουκλίστικο δοντάκι που ζει στο

στοματόσπιτό του και μαζί με τους μικρούς θεατές ανα-

λαμβάνει δράση για να το γλιτώσει από γλυκούς πειρα-

σμούς!! Ένα κουκλοθεατρικό μιούζικαλ κομμένο και

ραμμένο στα μέτρα των μικρών!!! Με κούκλες, εκπλήξεις,

μουσική και δράση! Στο τέλος ο καθένας φεύγει με ένα επι-

πλέον δόντι, το δικό του «Δον Τάκι»!

Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισ:  7 ευρώ, Διάρκεια παρά-

στασης: 45 λεπτά.

«ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ»: Τριπόδων 30, Πλάκα (μετρό

Ακρόπολη), Τηλ. 2103227507

Παραστάσεις: Κυριακή 1, 15, 29 / 3  -  11.30 π.μ.

Παρασκευή 6 Μαρτίου Τα μέλη του ΚΑΠΗ διασκεδά-

ζουν στην Ιερά Οδό με τους Γιώργο Νταλάρα, Γλυκε-

ρία, Ελένη Βιτάλη.

Τιμή μενού με κρασί: 32€ Τιμή φιάλης:120€ ανά 4

άτομα

Τα έξοδα της μεταφοράς στο κέντρο είναι προσφορά

του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ” Νίκου Ορ-

φανού.

Ώρα αναχώρησης: 21:15 από ΚΑΠΗ Π.ΡΑΦΤΗ

21:30 από ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εγγραφές Δευτέρα 2 Μαρτίου

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Τα μέλη του ΚΑΠΗ μας θα παρακολουθήσουν τη λει-

τουργία των Γ΄ Χαιρετισμών στην Ι.Μ. Παναγίας Γαλα-

κτοτροφούσας στα Μέγαρα Αττικής (Αλεποχώρι).

Τιμή μεταφοράς: 6€

Ώρα αναχώρησης: 14:30 από ΚΑΠΗ Π.ΡΑΦΤΗ

14:45 από ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εγγραφές Τετάρτη 11 Μαρτίου

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

“Ζητείται νύφη”
Με πλούσια δραστηριότητα συνεχίζουν οι “Πολιτιστικές

Απόπειρες” Νέας Μάκρης. Ετσι στις ημερομηνίες 27, 28

Φεβρουαρίου, 1, 6, 7 και 8 Μάρτη, η ομάδα χορού του

συλλόγου ανεβάζει την μουσικοχορευτική της παράσταση

εμπνευσμένη από τον Ελληνικό Κινηματογράφο με τίτλο

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΥΦΗ», σε κείμενα Έφης Αλεξάνδρου.
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Το θέατρο «Ελεύθερη Έκ-

φραση» της Μαίρης Ιγγλέση

από το 2013  έχει θεσμοθετή-

σει τα «Λυσιστράτεια», ένα

φιλανθρωπικό φεστιβάλ που

τιμά τη Γυναίκα.

Τα φετινά «Λυσιστράτεια

2015» αφορούν στις δράσεις

γυναικών, με σπουδαίο κοι-

νωνικό έργο. Βραβεύουν τη

δήμαρχο Αγίου Δημητρίου

Μαρία Ανδρούτσου, τη διευ-

θύντρια της οργάνωσης «Για-

τροί χωρίς σύνορα»

Μαριέττα Προβοπούλου και

την καλύτερη νέα ερευνήτρια

του 2011 δρ. Αναστασία Πα-

παδοπούλου, η οποία άνοιξε

θεραπευτικό δρόμο στην αν-

τιμετώπιση της ρευματοει-

δούς αρθρίτιδας. Τις κυρίες,

θα βραβεύσει η περσινή τιμώ-

μενη Ματίνα Βαβούλη, (η δι-

ευθύντρια με την

ντουντούκα, που με το πάθος

της τα τσιγγανάκια έπαψαν

να είναι αναλφάβητα).

Η βράβευση θα πραγματο-

ποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρ-

τίου 2015, στις 20:00, στο

θέατρο «Ελεύθερη Έκ-

φραση» (Λέσβου 8, Κυψέλη,

(ύψος Πατησίων 212, στάση

Καλλιφρονά).

Μετά το τέλος της βράβευ-

σης θα παιχθεί η κωμωδία:

«Κουαρτέτο Τσέχωφ», σε με-

τάφραση Λυκούργου Καλ-

λέργη. Όλη η βραδιά είναι με

ελεύθερη είσοδο για το

κοινό.

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ»,

Απαραίτητη η κράτηση στο

τηλ. 210-8645400

Η επικαιρότητα του Βυζαντίου»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλω-

νία” οργανώνει ομιλία με

την Ελένη Γλύκατζη-Αρβε-

λέρ και θέμα: «Η επικαιρό-

τητα του Βυζαντίου”, το

Σάββατο 7 Μαρτίου στις

7μ.μ. στο Πνευματικό Κέν-

τρο του Ι.Ν. Παναγίας Φα-

νερωμένης στο Βουλιαγμένη.

Είσοδος ελεύθερη.

«Ο Πολιτικός 
στην Πλατωνική Σκέψη»

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας διοργα-

νώνει oμιλία με θέμα: «Ο Πολιτικός στην Πλα-
τωνική Σκέψη». 
Ομιλητής είναι ο Φαίδων Φιορέντζης

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη  4  Μαρτίου

2015 στις 6:15μμ στο Κέντρο Εικαστικών Τε-

χνών και Πολιτισμού  (Γυάλινο Κτίριο Παραλίας

Βάρκιζας). Είσοδος ελεύθερη

Διήμερη Εκδρομή 
Λάρισα - Βόλο - Πήλιο

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”

διοργανώνει διήμερη εκδρομή στη Λάρισα - Βόλο -

Πήλιο, το ΣαββατοΚύριακο 21-22 Μαρτίου.

Αναχώρηση 07.00 από το φούρνο στην οδό Σωκρά-

τους (Στεργίου). 12.00 Λάρισα. 

Ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο Α και επίσκεψη στον

Αγιο Αχίλλειο. Γεύμα στα τσιπουράδικα της Λάρισας

στο Φρούριο κ.λπ.

Τιμή κατ’ άτομο μονόκλινο 85 €, δίκλινο 65 €, τρί-

κλινο 60€. Περιλαμβάνει μεταφορά, διανυκτέρευση,

πρωινό σε μπουφέ, ξεναγό στη Λάρισα.

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6975.017018,

Εφη Γαβριλάκη 6937.730962

ΘΕΑΤΡΟ Βέμπο

«Πριν το χάραμα»
Πέμπτη 11 Μαρτίου    Ώρα παράστασης

7.15 μμ

Εγγραφές: 

Δευτέρα: 2 Μαρτίου έναρξη 9 πμ  Βάρη

Τρίτη : 3 Μαρτίου έναρξη 9 πμ  Βούλα.

Τετάρτη 4 Μαρτίου - 9 πμ  Βουλιαγμένη

Μονοήμερη εκδρομή 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ
Σάββατο 14 Μαρτίου 

Εγγραφές: 

Δευτέρα  2 Μαρτίου έναρξη 9 πμ   Βάρη

Τρίτη  3 Μαρτίου έναρξη 9 πμ  Βούλα

Τετάρτη  4 Μαρτίου 9 πμ  Βουλιαγμένη

Διήμερη εκδρομή

«Άρωμα Μάνης»
ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΑΡEΟΠΟΛΗ 

ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ

Σάββατο 21  - Κυριακή 22 Μαρτίου 

Εγγραφές: 

Δευτέρα   9 Μαρτίου έναρξη 9 πμ  Βάρη

Τρίτη 10 Μαρτίου έναρξη 9 πμ  Βούλα.

Τετάρτη  11 Μαρτίου 9 πμ  Βουλιαγμένη

«Η αξία της σωστής διατρο-

φής στην Ελληνική Οικογέ-

νεια»

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Μαρτίου 2015

Διάλεξη με θέμα: «Η αξία της σωστής

διατροφής στην Ελληνική Οικογένεια»

Ομιλητές:  Πολυχρονόπουλος Ευάγγε-

λος, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπι-

στημίου & Πάκα Ευστρατία,

Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, 

Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», Καραμανλή 18 παραλία

Βούλας, ώρα 7.30μμ

Εγγραφές για Θέατρα - Εκδρομές:  

Οι  εγγραφές αρχίζουν στις 9 πμ ακριβώς

μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων και γίνον-

ται μόνο με την επίδειξη της κάρτας μέ-

λους. Παρακαλούμε τα μέλη να έχουν το

ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου κατά τις εγ-

γραφές. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να γρά-

φει μόνο δυο άτομα μέλη ή έναν συνοδό. 

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ των 3Β

«Λυσιστράτεια 2015» & 
“Κουαρτέτο Τσέχωφ”
Mε δωρεάν είσοδο για το κοινό
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης καλεί φορείς και πολίτες να εκ-

δηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στη

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία λει-

τουργεί  ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότη-

τες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής

επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυό-

μιση έτη. 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επι-

τροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του

προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25)

έως πενήντα (50) μέλη. 

Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς και πολίτες) θα πρέπει

να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την 13η Μαρτίου

2015   στο Γραφείο Δημάρχου. Οσον αφορά τους

φορείς με την επισήμανση ότι, στο καταστατικό

τους αναγράφεται ως έδρα του φορέα, ο πρώην

Δήμος Παλλήνης ή ο πρώην Δήμος Γέρακα ή η

πρώην Κοινότητα Ανθούσας) 

Απομάκρυνση 

εγκαταλειμμένων οχημάτων 

από το Δήμο Γλυφάδας

Μια οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια

απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

πραγματοποιεί ο Δήμος Γλυφάδας. Με εντολή του

Δημάρχου, Γιώργου Παπανικολάου, οι αρμόδιες δη-

μοτικές υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή όλων

των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στους δρό-

μους της Γλυφάδας.

Οι υπάλληλοι του Δήμου επικολλούν  ειδικά αυτο-

κόλλητα, τα οποία περιέχουν στοιχεία και το διά-

στημα της προθεσμίας απομάκρυνσης του

οχήματος.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν

υποβάλλει ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου, μέσα στην προκαθορισμένη από το νόμο

προθεσμία, το όχημα θα απομακρύνεται και θα

οδηγείται προς ανακύκλωση, ενώ ο ιδιοκτήτης επι-

βαρύνεται με πρόστιμο εγκατάλειψης οχήματος.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από

800 εγκαταλελειμμένα οχήματα και αφού τηρηθούν

οι όροι που προβλέπει το καταστατικό καθαριότη-

τας του Δήμου θα απομακρυνθούν.

Έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες

Διοικήσεις, που αφορά τις προσλή-

ψεις έκτακτου προσωπικού στους

ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ.

αυτών, για το 2015, απέστειλε το

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης.  

Οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προ-

σωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δι-

καίου ορισμένου χρόνου και με

σύμβαση έργου στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση,  θα είναι μειωμένες κατά

10%, σε σχέση με το 2014.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται

το προσωπικό ανταποδοτικού χα-

ρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου και οι

απασχολούμενοι με σύμβαση

έργου, που αμείβονται αποκλειστικά

από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου,

καθώς και το προσωπικό που απα-

σχολείται στο πλαίσιο συγχρηματο-

δοτούμενων Κοινοτικών

προγραμμάτων, κατά το σκέλος που

δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προ-

ϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτε-

λείς Πόροι.

Από τον προγραμματισμό προσλή-

ψεων εξαιρούνται:

1. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»

Τα αιτήματα των ΟΤΑ α ́ & β ́ βαθμού,

ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυ-

χιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαί-

σιο του προγράμματος «Άθληση για

Όλους» δεν θα υποβληθούν στο

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στο πλαίσιο της παρού-

σας εγκυκλίου, αλλά στη Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού, έπειτα από

την ισχύ του άρθρου 29 του

ν.4151/2013

2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.

4277/2014 παρατάθηκε εκ νέου η

διάρκεια του προγράμματος «Βοή-

θεια στο Σπίτι» καθώς και η διάρκεια

των συμ βάσεων εργασίας ορισμέ-

νου χρόνου των απασχολούμενων

για την παροχή των σχετικών υπη-

ρεσιών από τη λήξη τους μέχρι 31-

12-2015

3. Πρόγραμμα «Ενέργειες Στήριξης

Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων

που χρήζουν βοήθειας για την ενί-

σχυση της απασχολησιμότητας των

εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»

(ΚΗΦΗ)

Παρατάθηκε η διάρκεια των συμβά-

σεων εργασίας ορισμένου χρόνου

των απασχολούμενων από τη λήξη

τους μέχρι τις 30-9-2015 (παρ. 3 του

άρθρου 14 του ν. 4312/2014)

4. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί

ασφαλείας.

Δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ,

εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προ-

σωπικό, για την διασφάλιση της

υγείας και της ασφάλειας των εργα-

ζομένων, η σύναψη συμβάσεων μί-

σθωσης έργου (κατά τις διατάξεις

του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με

ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφα-

λείας ή δημοσίων συμβάσεων παρο-

χής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του

άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυ-

σικά ή νομικά πρόσωπα που παρέ-

χουν συναφείς υπηρεσίες.

Η αποστολή των αιτημάτων για συμ-

βάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει

να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον

έως τις 31-3-2015, προκειμένου το

ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο

να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτή-

ματα.

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

έτους 2015 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού

Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Ατ-

τικής, Πέτρο Φιλίππου, είχε(17 Φεβρουαρίου), ο Δή-

μαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνασταντέλλος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε

στο γραφείο του Δημάρχου παρουσία του Αντιδη-

μάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας, Χρήστου Βαδάση, του

Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύση

Γεωργουλόπουλο, του Προέδρου της Επιτροπής Παι-

δείας, Νίκο Βάσση και της διευθύντριας της Τεχνικής

Υπηρεσίας, Παναγιώτας Γεωργιάκου. Στόχος της συ-

νάντησης ήταν να ενημερωθεί ο Αντιπεριφερειάρχης

για το σύνολο του Τεχνικού Προγράμματος του

Δήμου και να συζητηθούν οι πιθανότητες ένταξης

διαφόρων μελετών και έργων σε χρηματοδότηση από

την Περιφέρεια.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος μαζί με κλιμάκιο της Περι-

φερειακής Ένωση Δήμων Αττικής, (ΠΕΔΑ) της οποίας

είναι μέλος του Δ.Σ., επισκέφτηκαν τον Υπουργό

Εσωτερικών, Νίκο Βούτση, να συζητήσουν τα θέματα

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που άπτονται του Νομού

Αττικής.

O Aντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου συζητά

με το Δήμαρχο των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλο



ΕΒΔΟΜΗ  28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης
“Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων”

Από τη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κέν-

τρου Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος ανακοινώθηκε

ότι παρατείνεται ο διεθνής διαγωνισμός ποίησης

στην ελληνική γλώσσα, μέχρι και τις 15 Απριλίου

2015, με θέμα το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων.
Η παράταση δίδεται γιατί διαπιστώθηκε ότι πολλοί

επιθυμούντες να συμμετάσχουν πληροφορήθηκαν

την προκήρυξη του Διαγωνισμού πολύ αργά,

πράγμα που δυσκόλεψε την έγκαιρη υποβολή των

ποιητικών έργων τους μέσα στα καθορισμένα χρο-

νικά περιθώρια.
Την Προκήρυξη του Διαγωνισμού, μπορείτε να δείτε:

http://www.lit.auth.gr/node/3349  (ιστοσελίδα του Αριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) 

http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/

archive/2014/09/29/6069.html (ιστοσελίδα της Πύλης για

την Ελληνική Γλώσσα)

http://career.duth.gr/cms/?q=node/89786#.VOByPyyAnLW

(ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρί-

τειου Πανεπιστημίου Θράκης)

http://www.e-paideia.org/content/diethnis-diagonismos-poi-

isis-stin-elliniki-glossa (ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού por-

tal e-paideia)

Πώς οραματίζεται ένας νέος άνθρωπος ένα πρό-

τυπο Ενωμένης Ευρώπης; Υπάρχει χώρος έκφρα-

σης, δημιουργικής δράσης και εργασίας των νέων

στη «γηραιά» ήπειρο; Ποια είναι η γενικότερη

στάση των νέων απέναντι στην κοινή ευρωπαϊκή

ταυτότητα εν μέσω μιας οικονομικής και κοινωνικής

κρίσης που κλόνισε κεκτημένα και βεβαιότητες σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο; 

Με κεντρικό άξονα τις παραπάνω προβληματικές

και στόχο την προαγωγή δομημένου διαλόγου με-

ταξύ επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και νέων

φοιτητών, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστο-

ρίας (ΑΣΚΙ) διοργανώνουν από τις 7 έως τις 9 Μαρ-

τίου στην Αθήνα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα

Εθνική Συνάντηση Νεολαίας με τίτλο «Έλληνας και
Ευρωπαίος πολίτης: Οι στάσεις των νέων απέναντι
στην κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα τον καιρό της κρί-
σης».
Απευθύνεται  σε φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυ-

χιακού και διδακτορικού επιπέδου από όλα τα Πα-

νεπιστήμια της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι

τοποθετούνται στην ηλικιακή ομάδα 18-30 ετών.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν

τον πλήρη κύκλο της Εθνικής Συνάντησης Νέων θα

χορηγηθεί βεβαίωση.

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» - Αίθουσα «Οδοιπο-

ρικό στην Παλαιά Αθήνα» (Ηρακλειδών 66, Θησείο)

Tην Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου πραγμα-

τοποιήθηκε συνεδρίαση στα Γραφεία

της Εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέ-

τωπο Α.Ε.», όπου συμμετείχαν και αρ-

κετοί δήμαρχοι από την Ανατολική

Αττική: Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δη-

μήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος των 3Β

Γρ. Κωνστνατέλλος, ο δήμαρχος Σα-

ρωνικού Γιώργος Σοφρώνης, ο δή-

μαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης καθώς

και οι Δήμαρχοι Μοσχάτου - Ταύρου,

Καλλιθέας, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυ-

ρούπολης, Γλυφάδας. 

Τη συνάντηση προκάλεσε ο πρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος της Εται-

ρείας, Αριστείδη Ματιάτος. Αντικεί-

μενο της πρώτης αυτής συνάντησης

αποτέλεσε η χάραξη γενικών γραμ-

μών συνεργασίας, η ανταλλαγή από-

ψεων, καθώς και η συγκρότηση της

αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής

με στόχο την ανάπτυξη- αξιοποίηση

της εν λόγω περιοχής, με αποκλει-

στικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

σ.σ. Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι και η Πα-

ράκτιο Μέτωπο Α.Ε. παραμένει και ο

πρόεδρός της επίσης. 

Τα δικαστήρια τρέχουν και αναμέ-

νουμε με ανησυχία τη συνέχεια...

ΔΗΜΟΣ 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Προς: Εφημερίδα «Εβδόμη»

κ. Διευθύντρια,

Διαβάσαμε στο φύλλο αρ. 872 της

εφημερίδας σας, στη σελίδα 7, κεί-

μενο με τίτλο «13 μελέτες δίνει ο

Δήμος σε ιδιώτες».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

ότι, βάσει σχετικού νόμου ζητήσαμε

τη συνδρομή της (Τεχνικής Υπηρε-

σίας Δήμων και Κοινοτήτων) ΤΥΔΚ,

η οποία σήμερα εδρεύει στο Δήμο

Παλλήνης η οποία απάντησε αρνη-

τικά. Στη συνέχεια και εκ του πε-

ρισσού οι υπηρεσίες μας ζήτησε τη

συνδρομή της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης η οποία όμως δεν απάν-

τησε ποτέ. Μόνο τότε, και αφού η

δική μας Τεχνική Υπηρεσία δεν δια-

θέτει τα μέσα και κάποιες από τις

ειδικότητες που απαιτούνται για να

εκπονήσει τις μελέτες, οι οποίες

είναι άκρως απαραίτητες για το

Δήμο, αποφασίσαμε να καταφύ-

γουμε σε εξωτερικά μελετητικά

γραφεία.

Παράλληλα, προκειμένου να διασφα-

λίσουμε τους καλύτερους δυνατούς

όρους για το Δήμο, ανακοινώσαμε τη

δημιουργία άτυπου μητρώου τοπικών

μελετητών και κατασκευαστών – μη-

χανικών από τους οποίους ζητήσαμε

τη συνδρομή, και γενικότερα καλούμε

όσο γίνεται περισσότερους μελετητές

να υποβάλουν προσφορές.

Πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες που

ακολουθούμε όχι μόνο τηρούν από-

λυτα τους νόμους, αλλά και τους κα-

νόνες της διαφάνειας και της ηθικής.

Παρακαλούμε λοιπόν στο επόμενο

φύλλο σας να αποκαταστήσετε τις

ανακρίβειες που γράφονται στο δη-

μοσίευμα της εφημερίδας σας, που

δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώ-

σεις.

Σας αποστέλλουμε συνημμένο σχε-

τικό έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρε-

σίας του Δήμου το οποίο αναφέρει

τη διαδικασία που προβλέπεται,

καθώς και αυτή που ακολουθήσαμε.

Από το Γραφείο Τύπου

Eπιστολή απάντηση στο δημοσίευμά μας - στο προηγούμενο φύλλο

αρ. 872, λάβαμε από το Δήμο 3Β, που αφορούσε τις μελέτες που απο-

φάσισε ο Δήμος  να αναθέσει σε ιδιώτες, αφού ο ίδιος αδυνατεί να κα-

λύψει τις ανάγκες.

Γράφαμε, όπως είχαμε διαβάσει στο εισηγητικό που ψηφίστηκε το

θέμα, ότι ο Δήμος απευθύνθηκε στο Δήμο Παλλήνης και ότι «ο Δή-
μαρχος  ενημέρωσε το σώμα ότι απευθύνθηκε στην Περιφέρεια πριν
από 40 και ημέρες, αλλά η Περιφέρεια δεν απάντησε οπότε θεωρείται
ότι αρνείται να τις εκτελέσει λόγω αδυναμίας».

Η απάντηση από το γραφείο Δημάρχου, μας ζητάει να «αποκαταστή-

σουμε τις ανακρίβιες που γράφουμε».

Αν το εισηγητικό έγραφε και ο δήμαρχος είπε ανακρίβειες, τότε τις

αποτυπώσαμε κι εμείς έτσι.

Επί των μελετών του Δήμου 3Β

Συντονιστικό Οργανο  Πολιτικής Προστασίας Δήμου 3Β

ΚΑΛΕΣΜΑ
Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημαρχείου Λ. Κων/νου Καραμανλή 18 στη Βούλα), θα πραγματοποιηθεί η 1η

Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκειμένου να συντο-

νίσει τις ενέργειές της Πολιτικής Προστασίας για αρτιότερη και αποτελεσμα-

τικότερη εκπλήρωση των στόχων της. 

Τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 
1. Απολογισμός Αντιπυρικής Περιόδου 2014

2. Αναθεώρηση- Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

3. Προγραμματισμός Δράσης για αντιπυρική Περίοδο 1.5 έως 31.10.2015. 

Συνάντηση δημάρχων 

με την Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.
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Υλικά και στασιμότητα

Το χτίσιμο δεν είναι μαγειρική που

παίρνουμε τα γνωστά υλικά κάθε

φορά για να φτιάξουμε ένα φα-

γητό (εδώ που τα λέμε κι αυτό

έχει εξελιχθεί με νέες συνταγές).

Γιατί χρησιμοποιούμε τα ίδια

υλικά χτισίματος με τον ίδιο

τρόπο εδώ και 70 χρόνια; Όταν

είναι να φτιαχτεί ένα σπίτι, η

σκέψη όλων είναι αυτή: μπετόν

για σκελετό, τούβλα για τοίχους,

dow για μόνωση, κουφώματα

αλουμινίου, και ταράτσα με κλιμα-

κοστάσιο (για να την κάνουμε

μετά σπίτι κι αυτή).

Αν αναρωτιέστε ποια είναι τα νέα

υλικά, σαφώς και είναι δεκάδες

και πωλούνται μαζικά στην Ευ-

ρώπη (vinyl, fiberglass, polycarbon-

ate, plastic, transparent concrete,

mixed walls systems, aluminum)

αλλά εδώ όχι αφού δεν προ-

ωθούνται λόγω… Αυτό είναι το

σημείο κλειδί. Ποιος είναι ο

λόγος; Πριν αναφερθούμε σ'

αυτόν σκεφτείτε ποιοι τα προτεί-

νουν/αγοράζουν για τους πελάτες

τους. Είναι οι διάφοροι μάστορες,

κατά δεύτερον λόγο οι μηχανικοί

και κατά τρίτον εμείς οι ιδιώτες.

Οι μάστορες τι ενημέρωση έχουν;

Καμία. Απλά όποιος θέλει κάνει

μια αίτηση και εγγραφή στην εφο-

ρία και την άλλη μέρα είναι πχ:

σοβατζής. Ασφαλώς μαθαίνει τη

χειρονακτική εργασία μόνος του

με τον καιρό, και το εισόδημα ακο-

λουθεί. Μάλιστα έχει και άποψη

όταν τον ρωτάει ο πελάτης

(άλλος ανίδεος κι αυτός) και έτσι

πάει χρόνια η δουλειά. Ασφαλώς

και τα υλικά δεν είναι απλά το να

μάθεις ένα όνομα και που μπαί-

νουν, αλλά θέλουν βαθιά γνώση

γιατί επηρεάζουν τη κτιριακή από-

δοση σε θέματα στατικότητας, αε-

ρισμού, φωτός, μεταβλητότητας,

αλληλουχίας δόμησης, κόστους

κ.α. που χρίζουν επιστημονικής

ανάλυσης. Π.χ: Η σιδεροκατα-

σκευή δεν είναι μόνο για τους ου-

ρανοξύστες και το τούβλο δεν

είναι μόνο για τοίχους. Μια συνο-

λική μελέτη του κτιρίου με όλες

τις συνιστώσες επιβάλλει τα

σωστά υλικά.

Οι μηχανικοί μαθαίνουν αρκετά

παλιά και σύγχρονα υλικά στο πα-

νεπιστήμιο. Όμως όταν εισέρχον-

ται στην αγορά, μπλέκουν σε ένα

τυποποιημένο σύστημα που επι-

βάλλουν οι ανύπαρκτοι κρατικοί

μηχανισμοί (αυθαίρετα), οι μάστο-

ρες, οι μεγαλέμποροι υλικών και ο

ζήλος για γρήγορο κέρδος. Κατά

συνέπεια μαθαίνουνε ένα πράγμα

και το κάνουνε συνέχεια. Όσον

αφορά τους ιδιώτες, σαν άλλοι

θεοί γνώσης, σηκώνουν αυθαί-

ρετα ''του κεφαλιού τους'' παντού

ανά την επικράτεια, για να απο-

φύγουν το υπέρογκο κόστος της

αγοράς ενός νόμιμου οικοπέδου

και οικοδομής.

Τελευταία πήγε να ψηφιστεί

νόμος που θα υποχρεώνει όλους

όσους ασχολούνται με την οικο-

δομή να έχουν σχετικά πτυχία.

Αυτό από μόνο του δεν αλλάζει

κάτι, όταν οι περισσότερες εργα-

σίες γίνονται ''στο σκοτάδι'' και

χωρίς αποδείξεις. Με τα σωστά

υλικά κερδίζουμε σε χώρο, διαύ-

γεια, κόστος, χρόνο, προσαρμογή

στις ανάγκες μας και αντοχή. Η

ενημέρωση είναι η πηγή κέρδους

για όλα.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Ο Εκδοτικός Οίκος Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, στο

εικονογραφημένο ημερολόγιο, που  εξέ-

δωσε  για το 2015, σε επιλεκτική σταχυολό-

γηση κάνει αναφορά στους “Ποιητές του
Αζερμπαϊτζάν” με επιμέλεια Γ. Ν. Σχορετσα-

νίτη.  

Σε εσώφυλλο γίνεται η καθιερωμένη απαγό-

ρευση για πάσα αναδημοσίευση,  ή και περι-

ληπτικά διασκευή του έργου. Επ΄αυτών,

πήρα την άδεια από τον φίλο φίλων και εκ-

δότη, κύριο Σταύρο Ζαχαρόπουλο, ασμένως

να μου επιτραπεί στο παρόν μου άρθρο, να

χρησιμοποιήσω τις πηγές του, αλλά και τα

ποιήματα που αναφέρει. 

Προτού δε εκμεταλλευτώ αυτή την παραχώ-

ρηση, ανοίγω και διαβάζω από το εγκυκλο-

παιδικό λεξικό, το οικείο λήμμα για το

“Αζερμπαϊτζάν”.

Το Αζερμπαϊτζάν είναι η ανατολικότερη από

τις τρεις χώρες της Υπερκαυκασίας. Οι

άλλες δύο είναι η Γεωργία και από κάτω η

Αρμενία, με το Αζερμπαϊτζάν να δίνει δυτικά

μια χερσαία σφήνα και να παρεμβάλλεται

ανάμεσα στις δύο.

Τα Αζερμπαϊτζάν, βόρεια συνορεύει με τη

Ρωσία, νότια   προς το Ιρανικό Αζερμπαϊ-

τζάν,  ενώ ανατολικά   βλέπει προς την Κα-

σπία θάλασσα, με το  λιμάνι της  παλιάς

πόλης και  πρωτεύουσας, το Μπακού. Το

Μπακού λοιπόν είναι μια μεγάλη παραθα-

λάσσια πόλη. Η απογραφή που έγινε το

1995, της έδωσε  τον αριθμό των  7. 525.000

σε κατοίκους! 

Το 1936 το Αζερμπαϊτζάν  εντάχθηκε στην

Ένωση των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο-

κρατιών.  Αλλά το  1989  έγινε κυρίαρχο κρά-

τος και τελικά μόλις το 1991 αποσπάστηκε

ολοκληρωτικά  από τη Σοβιετική Ένωση.

Στην ιστορία του καταγράφονται σκληροί

πολιτικοί και όχι μόνο  αγώνες, αλλά οι λε-

πτομέρειες αυτών  εκφεύγουν του θέματος

του παρόντος άρθρου.

Στη διάρκεια της  ιστορικής  πορείας, ο πα-

νάρχαιος λαός του  Αζερμπαϊτζάν έχει

δώσει και συνεχώς δίνει δείγματα σημαντι-

κού πολιτισμού.   Εξέχουσα πνευματική δια-

νόηση με φιλοσόφους ποιητές και

συγγραφείς,  μουσικούς συνθέτες, ονομα-

στά μπαλέτα,  όπερα  θέατρο.  Πανεπιστή-

μιο, Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογικά

ερευνητικά κέντρα  πετρελαϊκού ενδιαφέ-

ροντος και διάφορα άλλα,  δίνουν την άν-

θησή τους στο Μπακού και στις άλλες

πόλεις. 

Η γενικότερη οικονομία εξυπακούεται, ότι

κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην άντληση

πετρελαϊκού και ορυκτού πλούτου, αλλά σε

άλλες δευτερεύουσες πηγές.

Γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τον

λαό και το κράτος είναι η επίσημη αζερική

και η ρωσική. Η Αζερμπαϊτζανική ή Αζερική

γλώσσα, η οποία ανήκει στην ομάδα των

τουρκικών γλωσσών   (τουρκικών, τορκομα-

νικών κλπ),   χρησιμοποιούσε  στη γραφή της

το κυριλλικό  αλφάβητο μέχρι το 1992,

οπότε επίσημα  αυτό αντικαταστάθηκε με

την καθιέρωση του  λατινικού.

Και επανέρχομαι στο κυρίως θέμα. 

«Ο Samadoghlou, θεωρείται σήμερα ως μία
από τις σημαντικότερες ποιητικές φωνές»

διαβάζω στο προαναφερθέν  και τόσο σχε-

τικά ενημερωμένο  “Ημερολόγιο 2015”.  Ο

ποιητής είναι βραβευμένος και έχει καθιε-

ρωθεί ως “εθνικός”. Είναι μέλος στο Κοινο-

βούλιο της χώρας του,  και εκπρόσωπος μαζί

με τον συγγραφέα αδελφό του   στο συμ-

βούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο.

Επαγγελματικά ασχολείται με το πιάνο, την

κλασική μουσική και  επιδίδεται στην μου-

σική τζαζ. Έχει  αποφοιτήσει από το Ωδείο

του Μπακού και έχει σπουδάσει στο Ωδείο

της Μόσχας. Είχε εκφρασθεί απέναντι  στο

σοβιετικό καθεστώς, το οποίο όπως διατεί-

νεται, απαιτούσε  από αυτόν, την   πνευμα-

τική του στράτευση. Συγκεκριμένα ο

ποιητής, δεν παύει να δηλώνει σχετικά ότι

«την ημέρα που κράτησα το στυλό μου, ανα-
κάλυψα πως ήμουν σκλάβος».
Η ποίησή του εννοιολογικά τραγική, υπο-

κρύπτει ένα πεσιμισμό σε  πλήρη νοηματικό

περιεχόμενο. 

Στο ποίημα “Παράδεισος και Κόλαση” γραμ-

μένο το 1964, γράφει:

«Όταν θέλω να δω τον ουρανό / κλείνω τα
μάτια μου./ 
Όταν θέλω να δώ την κόλαση/ τα ανοίγω/.»

Ή  ακόμα στο «Η επιτύμβια πλάκα μου»
(1963):

«Μην χτίζεις πλάκες επάνω στον τάφο μου
/ούτε ένα μεγάλο μνημείο./
Απλώς άφησε ένα ζευγάρι παπούτσια εκεί.

/Να τα φορέσει κάποιος ξυπόλυτος .»

Ο λόγος του κάθε ποιητή, φυσικό είναι να

επηρεάζεται και να εκφράζει τα ερεθίσματα

από τα πέριξ αυτού γινόμενα. Αλλά οι προ-

σωπικές θέσεις και απόψεις  παντός είναι σε-

βαστές. Περισσότερο ακόμα οι ιδεολογίες.

Η πυρά πρέπει να απαξιώνεται και να ανάγε-

ται στον θρησκευτικό μεσαίωνα.   

Από το “Ζωντανή μαρτυρία” 1982: 

«Ω, Θεέ μου!  / Σκοτώνουν ένα άνθρωπο./
Στο δάσος / Μπροστά σε τόσα δέντρα.»
Αλληγορικό το νόημα που μεταφέρει σε επο-

χές, σε καταστάσεις αυτές που ξυπνούν,

γιατί και ερωτηματικά.

Αλλά στο “Πνεύμα των Δέντρων” (1985) συ-

νεχίζει σε παρόμοιο τόνο και από αυτό  στα-

χυολογώ: «… Ίσως  ένα δάκρυ/ που θα πέσει
κάτω από το δέντρο /
Είναι πολύ χειρότερο για το δέντρο/ Από

ό,τι  ακόμη και ένα τσεκούρι.»   

Το 1991 γράφει αλληγορικά πάλι στο “Ένας
άλλος κόσμος”:
«Κάνει κρύο/ μακάρι να είχα ένα κερί /  να ζε-
στάνω το κορμί μου./
Κάνει ζέστη  Μακάρι να είχα ένα φύλλο να

με δροσίσει/… ́ Ετσι είναι ο κόσμος./ Μακάρι
να υπήρχε ένας άλλος, να μας  πάρει όλους
υπό την προστασία  του.».

Τα δυό ποιήματα που ακολουθούν, γραμμένα

σε διαφορετικό χρόνο,  με συγκλονίζουν και

τα φέρνω κοντά καθώς τα βλέπω σε μια εν-

νοιολογική συνέχεια. 

“Οδικός χάρτης 1986”:
«Πού βρίσκομαι; / Πού; Πές μου/ Σάς παρα-
καλώ ρίξτε λίγο φως / σε αυτό το μέρος
μόνο για μια στιγμή./ Και αφήστε με να δω
πού βρίσκομαι /  Ακόμα κι άν δεν μπορώ να
βγώ από αυτό το μέρος.»
Στο  επόμενο με τον τίτλο “Αλήθεια” (1083),

ο ίδιος καβαφικός μονόλογος, παλεύει συ-

νειδησιακά και  συνεχίζεται: 

«Αν ανάψω μια λάμπα / στο σκοτάδι ετούτης
την κούρασης/ 
Πού θα ρίξει το φως της; /Τι θα δώ; / 
Είμαι τόσο φοβισμένος μη δώ κάτι κακό…
/Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω./
Φοβάμαι να ανάψω τη λάμπα./ 

Αλλά φοβάμαι επίσης ότι κάποια μέρα/ μπο-
ρεί να συνηθίσω στο σκοτάδι /
και  θα μπορώ να βλέπω μέσα σε αυτό/».

Και αυτό το αδυσώπητο κακό, το  να συνη-

θίσεις δηλαδή τόσο πολύ αυτό το απέλπιδο

σκοτάδι, που θα σου αποστερήσει και την

έστω μικρή  προσδοκία κάποιας φωτεινής

αλλαγής, είναι η αποτελμάτωση  και η από-

σβεση της απελευθέρωσης σου. 

Την άλλη εβδομάδα υπόσχομαι να επα-

νέλθω με λιγότερο πεσσιμισμό. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου     

Βοηθήματα 

1)  “Ποιητές του Αζερμπαϊτζάν”  Εικονογραφημένο ημε-

ρολόγιο   2015. Εκδ .Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος

2) Εγκυκλοπαίδεια  Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

Vagif Samadoghlou (1939-  )

O   σύγχρονος “Εθνικός ποιητής” του Αζερμπαϊτζάν 
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To διαχρονικό βόλεμα στα
γραφεία της Βουλής

Αξίζει μία ιστορική αναδρομή, πώς διορίζονταν και διο-

ρίζονται(;) στη Βουλή των Ελλήνων οι διάφοροι εργα-

ζόμενοι με τους παχυλούς μισθούς.

Τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης και ως το 1980

οι υπάλληλοι της Βουλής χωρίζονταν σε Κορίνθιους

και Βοιωτούς, καθώς οι μεν είχαν διοριστεί επί προ-

εδρίας του Κ. Παπακωνσταντίνου που καταγόταν από

την Κόρινθο και οι δε επί προεδρίας του Βοιωτού Δ.

Παπασπύρου (ο οποίος έφερε και το παρατσούκλι

«Παλάντζας»).

Όταν παρέλαβε τη Βουλή ο Αθανάσιος Τσαλδάρης το

1989 από τον προκάτοχό του Ιωάννη Αλευρά είχε λι-

γότερους από 500 υπαλλήλους και το 1991 έφτασαν

τους 571. Το 1994 επί Κακλαμάνη οι κατεχόμενες θέ-

σεις ήταν 710 και σε μία 10ετία ανήλθαν σε 824. 

Ο παραπάνω αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε ως τις

εκλογές του 2004, ξεπερνώντας τους 1.000, καθώς

είχαν δημιουργηθεί νέες θέσεις λόγω της λειτουργίας

του Καναλιού της Βουλής, του Βρεφονηπιακού Σταθ-

μού, του γυμναστηρίου, αλλά και με την πρόσληψη ει-

δικών φρουρών. Επί Μπενάκη, το 2006, οι υπάλληλοι

είχαν φτάσει τους 1.305. Επί Σιούφα το 2009 και δίχως

να συμπεριλαμβάνεται το τελευταίο «κύμα» μονιμο-

ποιήσεων μετακλητών, το οποίο κάλυψε τις διακομ-

ματικές «ανάγκες», οι κατεχόμενες θέσεις έφτασαν

τις 1.514.

Οι υπάλληλοι σήμερα μαζί με τους 72 ειδικούς φρου-

ρούς ανέρχονται συνολικά σε 1.383. Αν προστεθούν

και οι 360 αστυνομικοί της φρουράς του Κοινοβουλίου

(αναμένεται να μειωθούν κατά 130), τότε ο συνολικός

αριθμός φτάνει τους 1.743. Και να σκεφθεί κανείς ότι 

η Γερμανία με 100 εκατ. πληθυσμό έχει μόλις 400

υπαλλήλους στην Ομοσπονδιακή Βουλή. 
Με τη ...βοήθεια του John Porfyris 

“Ξυπνήστε!!!” 
«Είναι πολύ δύσκολο να διεκδικείς προνόμια που δεν
έχουν άλλα κράτη»! 
...«Αν η Ελλάδα αυξήσει τον κατώτατο μισθό, τότε θα
υπάρξουν έξι ευρωπαϊκά κράτη που έχουν χαμηλό-
τερο κατώτατο μισθό, και επιπρόσθετα θα πρέπει να
υιοθετήσουν το ελληνικό πρόγραμμα στα κοινοβούλιά
τους (...) ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα θα είναι
υψηλότερος από την Ισπανία ή τη Σλοβακία»! Aυτά και

άλλα πολλά είπε ο  ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν

Κλοντ Γιούνκερ σε συνέντευξή του στη γερμανική

εφημερίδα Wirtschafts Woche.

Μπορεί κύριε τάδε έξι κράτη να έχουν χαμηλότερους

μισθούς, αλλά και άλλα 22  κράτη έχουν μεγαλύτε-

ρους μισθούς. Γιατί πρέπει να εξισωθούμε με την

αθλιότητα! 

Αλλά αυτό καταδεικνύει για ποια ευρωζούγκλα μας

ετοιμάζατε και δεν το καταλάβαμε. Να ξέρετε όμως

ότι ποτέ δεν είναι αργά...

Δούρειος Ίππος η Ελλάδα

«Δούρειο ίππο» χαρακτηρίζει την ελληνική πρόταση η γερ-

μανική πλευρά, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή της

στο Euroworking Group. «Η ελληνική επιστολή δεν είναι κα-
θόλου σαφής, αλλά ανοίγει τεράστιο χώρο για ερμηνείες»,

αναφέρει η γερμανική πλευρά και συνεχίζει:  «Αρκούμαστε

στα τρία σημαντικότερα σημεία: Δεν περιέχει σαφή δέ-

σμευση για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρέχοντος προ-
γράμματος και δεν παγώνει με ρητό τρόπο τα μέτρα από
πλευράς Ελλάδας. Είναι εντελώς ασαφές με ποιον τρόπο η
ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να καλύψει τις ανάγκες της
κατά τις προσεχείς εβδομάδες, με δεδομένη την πτώση στην
είσπραξη φόρων. 
Eλπίζω να επιβεβαιωθούν οι Κασσάνδρες και εύχομαι από

καρδιάς να είναι πράγματι Δούρειος Ιππος η Ελλάδα και

Τρώες οι ...Γερμανοί

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Θα έρθουν καιροί, μετ’ ου πολύ, όπου απεγνωσμένα

θα ζητάμε να κρατηθούμε από ανθρώπους-σύμβολα

αξιών, αλλά δεν θα υπάρχουν εν ζωή. Θα υπάρχουν

μόνο όσα ετοιμάσαμε, όσα συναινέσαμε, όσα ανεχ-

θήκαμε. Τα κάτω-κάτω, δηλαδή τα κατακάθια. Γι’ αυτό

κύριε Τσίπρα, κύριε Φλαμπουράρη, κύριε Σακελλα-

ρίδη και λοιποί κύριοι της ηγετικής παρέας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, όσο ακόμα έχουμε ευεργεσία ανάμεσά μας τον

Μανώλη Γλέζο, οφείλουμε να τον τιμούμε και να μην

αυθαδειάζουμε στο απροσκύνητο αγωνιστικό του

φρόνημα.

Κι αν θέλει, ως αεί έφηβος που είναι, να σηκώνει ση-

μαία του το ιδεατό κι όχι το εφικτό, είναι δικαίωμά

του να το κάνει. Το έχει κερδίσει στο διηνεκές αυτό

το δικαίωμα να κρίνει τους όποιους ρεαλιστές. Το

κέρδισε εκείνη τη σκοτεινή νύχτα του ’41 πάνω στην

Ακρόπολη, μαζί με τον Λάκη Σάντα, όταν όλοι οι ρε-

αλιστές στα πέριξ έκαναν τουμπεκί στην κρυψώνα

τους.

Δεν σας ζηλεύω καθόλου κύριοι και νυν υπουργοί –

στο χέρι σας είναι να καταδείξετε ότι δύνανται να συ-

νυπάρχουν οι δύο ιδιότητες- δεν σας ζηλεύω που

εσείς το αντέχετε να επικρίνετε τον Μανώλη Γλέζο,

ενώ εγώ δεν το μπορώ.

Δεν το μπορώ, με υπερβαίνει, να επικρίνω ανθρώ-

πους-εικονίσματα και νάματα της ψυχής μου.

Θέλετε να δεχθώ ότι η απολυτότητα κάποιων θέσεών

του ανθίζει στο πεδίο του ρομαντισμού και μιάς ερω-

τικής θα την έλεγα επαναστατικότητας; Να το δεχθώ.

Όμως πρέπει κι εσείς να δεχθείτε ότι την όποια λευ-

τεριά κερδίσαμε το ’21 την οφείλουμε σε τρελούς και

ρομαντικούς κι όχι στον κάθε Κοραή που μας έστελνε

συμβουλές καρτερικού ραγιαδισμού από το Παρίσι.

Έχω κι εγώ την ίδια την δική σας άποψη, ότι η μετω-

πική σύγκρουση με τη Γερμανία και τα μαντρόσκυλά

της δεν μας συμφέρει αυτή την στιγμή, σε αυτή την

συγκυρία. Αλλά απέναντι στον Μανώλη Γλέζο μόνο

«ευχαριστώ» μπορώ να ψιθυρίσω κύριοι, αν κατα-

φέρω να ψιθυρίσω κάτι.

Δεν το αντέχω ν’ αντιμιλήσω, ν’ αυθαδειάσω στα ει-

κονίσματά μου κι αυτό ακριβώς είναι γιά μένα ο Μα-

νώλης Γλέζος. Εικόνισμα, καμάρι, περηφάνεια μου,

γη ελληνική να σταθώ, ν’ ανασάνω και ν’ αντισταθώ.

Σας παραπέμπω σ’ ένα παλιό δημοσίευμά μου στην

«Εβδόμη» (19-2-2011), όταν ένοιωσα την ανάγκη ν’

απαντήσω σε κάποιους «ρεαλιστές»-ρεμαλιστές, που

υπό την ανωνυμία του διαδικτύου ύβριζαν το εθνικό

και πανανθρώπινο ανάστημα του Μίκη Θεοδωράκη,

γιά την «Σπίθα» αντίστασης που είχε τότε ανάψει:

«Ελπίζω, η πολυ-πολιτισμική κοινωνία σας στις
άκριες της ανεκτικότητάς της, ν’ αφήσει λίγο τόπο
και στην δική μας «μειονότητα» των κουζουλών, 
που μόνο μνημόνιο υπογράψαμε την ομολογία Πί-
στεως και Αγάπης στον Χριστό και στην Ελλάδα, 
που μόνο κάτω από τον Ήλιο αυτής της Πατρίδας,
στη γη και στη θάλασσά της μπορούμε ν’ ανασαί-
νουμε,
που βλέπουμε γυναίκες κι ερωτευόμαστε νεράϊδες,
που ετοιμάζουμε τα παιδιά μας όχι να γίνουν απο-
δεκτοί, αλλ’ ανεπίδεκτοι κάθε προσβολής στην Αξιο-
πρέπειά τους.

Είμαστε νεραϊδοπαρμένοι και δεν το κρύβουμε.
Ενώ κάποιοι άλλοι μάταια πασχίζουν
με τα κουρέλια του ρεαλισμού τους να κρύψουν
ότι είναι πανταχόθεν παρμένοι».

Σε Έλληνες-εικονίσματα δεν αυθαδειάζουμε
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ένα απέραντο παλαιοντολογικό φυσικό μουσείο φαίνεται να

είναι η περιοχή του Πικερμίου, αναγνωρισμένη μάλιστα από

την διεθνή επιστημονική κοινότητα!

Το Πικέρμι έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό στους επιστημονι-

κούς κύκλους λόγω της ανεύρεσης απολιθωμένων ζώων, τα

οποία αποτέλεσαν σταθμό για την παλαιοντολογία των σπον-

δυλωτών. Αν η Ελλάδα είναι γνωστή στους ξένους αρχαι-

ολόγους για την Ακρόπολη, άλλο τόσο είναι γνωστή στους

γεωεπιστήμονες για το Πικέρμι!

Ενδιαφέρον είναι ότι, τα ευρήματα αυτά δεν υπάρχουν απλά

σε κάποια αρχαία κείμενα, αλλά υπάρχουν στο θαυμαστό αρ-

χείο της φύσης. Μέσα στο αρχείο αυτό, οι καρτέλες είναι τα

διάφορα γεωλογικά στρώματα και λέξεις τα ζωτικά ή φυτικά

λείψανα που είχαν διατηρηθεί σ’ αυτά, κατά το παρελθόν. Σε

μία μακρινή εποχή (στο Πικέρμι της Αττικής!) δηλαδή πριν

επτά  με οκτώ εκατομμύρια χρόνια.

Η πρώτη  ανακάλυψη  έγινε από τον Άγγλο αρχαιολόγο G.

Finlay, που πριν από ενάμιση και πλέον αιώνα, το 1835, ανα-

ζητούσε στην περιοχή αρχαιότητες και βρήκε στο Μεγάλο

Ρέμα στο Πικέρμι, μερικά απολιθωμένα οστά χωρίς να δοθεί

βαρύτητα και συνέχεια για την ανεύρεση αυτή.

Ομως τον ίδιο χρόνο, το 1835, κάποιος Βαυαρός στρατιώτης ο

οποίος φαίνεται θα κυνηγούσε στην περιοχή, βρήκε στο Μεγάλο

Ρέμα του Πικερμίου οστά ζώων στις κοιλότητες των οποίων υπήρ-

χαν κρύσταλλοι από ανθρακικό ασβέστιο που έλαμπαν. Πι-

στεύοντας ότι είχε ανακαλύψει κάποιο μεγάλο θησαυρό από

διαμάντια (γιατί αυτοί οι κρύσταλλοι μοιάζανε σαν διαμάντια),

επέστρεψε το 1838 στο Μόναχο και έδωσε τα οστά αυτά να τα

εξετάσει ο τότε διαπρεπής Καθηγητής Α. Wagner.

Ο Καθηγητής διαπίστωσε ότι ένα από αυτά τα οστά ήταν απο-

λιθωμένη γνάθος ενός πιθήκου που έζησε πριν πολλά εκα-

τομμύρια χρόνια. Ο θησαυρός ήταν αυτό το εύρημα και όχι οι

κρύσταλλοι του ανθρακικού ασβεστίου. Τα οστά του πιθήκου

ήταν τα πρώτα αναμφισβήτητα απολιθώματα που είχαν βρεθεί

μέχρι τότε και όπως ήταν φυσικό, ιδιαίτερα για την εποχή

εκείνη, η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον. 

Ακολούθησαν πολλές ανασκαφές μέχρι το 1912 που πραγ-

ματοποιήθηκε η τελευταία μεγάλη ανασκαφή στην τυπική το-

ποθεσία (Μεγάλο Ρέμα Πικερμίου) από τον Καθηγητή O. Abel

(το υλικό αυτό είναι κατατεθειμένο στο Παλαιοντολογικό

Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Παρ’ όλες τις προσπάθειες τόσο των Κυβερνήσεων όσο και

των Πανεπιστημιακών δασκάλων ένας μεγάλος αριθμός Πι-

κερμικού υλικού έφυγε απ’ τον τόπο του ως... σουβενίρ.

Ο δεύτερος κύκλος ανασκαφών άρχισε το 1971 και έγινε σε

νέα θέση, στο Κισδάρι Πικερμίου, 3 χλμ. ανατολικά του Με-

γάλου Ρέματος. Τις ανασκαφές αυτές πραγματοποίησε το

Μουσείο Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό

την εποπτεία του Καθηγητή Ν. Συμεωνίδη.

Εκει, αποκαλύφθηκαν οστεοπαγείς ορίζοντες (δηλαδή αντι-

μπλοκ από οστά, δόντια, κρανία κλπ διαφόρων ζώων), σε

βάθος 4-5 μέτρων από την επιφάνεια. Είναι χαρακτηριστικό

πως σε επιφάνεια 10 τ.μ. περιλαμβάνονταν περίπου 1200 τε-

μάχια οστών, κρανίων, οδόντων κ.λπ. Τη θέση αυτή των ανα-

σκαφών την επισκέφθηκαν 400 περίπου σύνεδροι από όλο τον

κόσμο του VII Διεθνούς Συνεδρίου του Νεογενούς, μεταξύ

αυτών Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Διευθυντές

Μουσείων κ.λπ.

Στην περιοχή του Πικερμίου έζησε μία πλουσιότατη πανίδα

από χορτοφάγα και σαρκοφάγα ζώα του κάμπου ή του δά-

σους.

Πολλά από τα ζώα που έζησαν πριν 6.5 – 7 εκατομμύρια χρό-

νια στην περιοχή του Πικερμίου είναι νέα είδη για την επι-

στήμη και τους δόθηκαν ονομασίες από τους ερευνητές που

θυμίζουν άμεσα την Αττική ή την Ελλάδα όπως: Mesopithecus

pentelicus, Mastodon pentelici, Giraffe attica, Felis attica κ.α.

Το Πικέρμι έχει χαρακτηριστεί από το 19ο αιώνα, «Ακρόπολη

της Παλαιοντολογίας». Όμως ποτέ δεν δόθηκε η προσοχή

που θα έπρεπε απο την πολιτεία και τους αρμοδιους φορείς.  

Το Μουσείο της Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,

αναλογιζόμενο την ιστορική του ευθύνη, τόσο απέναντι στην

πολιτιστική κληρονομιά του τόπου όσο και απέναντι στο διε-

θνή επιστημονικό χώρο, είχε αποφασίσει τη δημιουργία ενός

τοπικού Παλαιοντολογικού Μουσείου σε χώρο του Πικερμίου.

Εδώ και 108 χρόνια έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες για την

ίδρυση τοπικού μουσείου... Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμ-

μιά ουσιαστική κίνηση για τη δημιουργία του Παλαιοντολο-

γικού Μουσείου. Παρ’ όλο που στο παρελθόν το

Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε προχωρήσει στην εκπόνηση προ-

καταρκτικής μελέτης ημι-υπαίθριου Μουσείου στη θέση "Κισ-

δάρι", η οποία θα στέγαζε τα αποκαλυφθέντα απολιθώματα

στο χώρο που βρέθηκαν καθώς και συντηρημένα ευρήματα

από τις παλαιότερες ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή, δεν

έγινε απολύτως τίποτε γιατί ο χώρος βρίσκεται σε ιδιόκτητη

έκταση, η οποία δεν έγινε δυνατόν μέχρι σήμερα να απαλλο-

τριωθεί.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, για λόγους αναγκαίας διατήρησης,

προστασίας και προβολής του μοναδικού παλαιοντολογικού

θησαυρού του Πικερμίου, κήρυξε την ευρύτερη περιοχή σε

τόπο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ως φυσικό μνημείο με

την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/αρχ./Α1/Φ02/59935/1894/1983 (ΦΕΚ 44

Β/1984) Υπουργική απόφαση και απαγόρευσε σε μεγάλες

εκτάσεις την οικοδόμηση και ιδίως στις νέες ανασκαφές στη

θέση Κισδάρι.

Λειτουργεί μόνιμη Έκθεση των 

Παλαιοντολογικών Θησαυρών του Πικερμίου

Η έκθεση στεγάζεται λίγο πιο έξω από την Αττική, στην κοι-

νότητα Πικερμίου (Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου)  και αποτελεί

το αποτέλεσμα τριετούς συνεργασίας του καθηγητού Γεωρ-

γίου Θεοδώρου, διευθυντού του Μουσείου Παλαιοντολογίας

και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με την Κοινότητα

Πικερμίου, ενώ από το 2010 η συνεργασία επεκτάθηκε και με

την τότε Νομαρχία Αθηνών. 

Η ανάδειξη των σημαντικών παλαιοντολογικών ευρημάτων

που άρχισαν να ανακαλύπτονται από το 1838 και συντάραξαν

τις γεωεπιστήμες παγκοσμίως και ο εκπαιδευτικός χαρακτή-

ρας της έκθεσης, με κείμενα, χάρτες, φωτογραφίες των ανα-

σκαφών και αναπαραστάσεις των ζώων στο φυσικό μέγεθος,

συμβάλλουν στην κατανόηση του παλαιοπεριβάλλοντος,

αλλά και στην ανάγκη προστασίας της φυσικής μας κληρονο-

μιάς. Γιγαντιαία δεινοθήρια, μαχαιρόδοντες και άλλα αιλου-

ροειδή, πικερμικές ύαινες, ιππάρια, γαζέλες, αντιλόπες,

ρινόκεροι, χοίροι, ελάφια, καμηλοπαρδάλεις, γιγαντιαίες και

μικρόσωμες χελώνες, πτηνά όπως φασιανοί και στρουθοκά-

μηλοι, είναι μερικά από τα απολιθωμένα ζώα, των οποίων

οστά, κρανία, γνάθοι, δόντια κ.ά., έχουν βρεθεί στη Γη του

Πικερμίου. Πρόκειται για την “Πικερμική πανίδα”, όπως την

ονομάζουν οι Παλαιοντολόγοι, σε όποιο μέρος του κόσμου κι

αν έχει βρεθεί. Πάνω από 50 είδη ζώων ζούσαν στο Πικέρμι,

στο ανώτερο Μειόκαινο, εκείνη την εποχή δηλαδή που

υπήρχε μια ανοικτή έκταση με δένδρα, θάμνους και λίμνες

που θύμιζε πολύ σημερινό Αφρικανικό τοπίο. Εκτός από τα

απολιθώματα σπονδυλοζώων της Πικερμικής πανίδας, στην

έκθεση παρουσιάζονται ενδεικτικά, απολιθώματα οργανισμών

που έζησαν στον Ελλαδικό χώρο τα τελευταία 500 εκατομ-

μύρια χρόνια, τα οποία μας δίνουν πληροφορίες για σημαντι-

κές κλιματικές αλλαγές καθώς και επαναλαμβανόμενες

μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. 

Ειδικά αυτή την Κυριακή, 1 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ξε-

νάγηση από τους Φίλους του Αρχαιολογικού Μουσείου Μα-

ραθώνα, στις 10:30π.μ. Περισσότερες πληροφορίες στην

σελίδα 4

Στην Αττική υπάρχουν σημαντικές αρχαίες πόλεις όπως τα

Μέγαρα, η Ελευσίνα, η Φυλή, ο Μαραθώνας, το Λαύριο κ.α.,

που όμως απουσιάζουν πλήρως από τους αρχαιολογικούς

χάρτες και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας περιορίζονται

χωρίς λόγο σε περιηγήσεις μόνο στα μουσεία του Κέντρου,

την Ακρόπολη και την Πλάκα.

Πηγή: http://www.erikeia.gr

Πικέρμι· η Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας
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Από τον Αντιδήμαρχο διαχείρισης απορριμμάτων, ανα-
κύκλωσης και πυρασφάλειας, Παν. Σωτηρόπουλο, και
υπεύθυνο των δράσεων της εθελοντικής ομάδας του
Δήμου 3Β, ελάβαμε επιστολή που αναφέρεται στο δη-
μοσίευμά μας για τις μπάρες που έχουν βάλει καταχεί-
μωνο στο βουνό και γίνεται απροσπέλαστο.
Δημοσιεύουμε την επιστολή, και βέβαια έχουμε πάρα
πολλές ενστάσεις επ’ αυτής, τις οποίες θα σχολιάσουμε
στο τέλος.

Προς εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

Στο τεύχος με αρ. 871 της 14ης Φεβρουαρίου 2015, δημο-

σιεύθηκε σχόλιο - ρεπορτάζ, της κας Αννας Μπουζιάνη, που

αφορά τις μπάρες και τα λουκέτα, που αποκόπτουν, όπως

ισχυρίζεται, την διέλευση του κοινού στο τμήμα του Υμητ-

τού που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Βούλας.

Η κα Μπουζιάνη μάς κατηγορεί ότι εμποδίζουμε την ελεύ-

θερη πρόσβαση των συμπολιτών μας στο βουνό, έχοντας

εγκαταστήσει αυθαίρετα μπάρες στα σημεία εισόδου.

Θα ήθελα λοιπόν να ενημερώσω την κα Μπουζιάνη, καθώς

και όλους τους συμπολίτες μας, ότι, κατ’ αρχάς, οι μπάρες

δεν τοποθετήθηκαν αυθαίρετα, αλλά κατόπιν σχετικών

αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας.

Πράγματι, η τελευταία απόφαση ήταν η με αρ.

265/16.7.2014, όπου αποφασίστηκε η «επικαιροποήση των
υπ. αρ. 103/2013 και 112/2013 προγενεστέρων αποφάσεων
του Δ.Σ. οι οποίες αφορούν τη φύλαξη των πευκόφυτων
κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν στο Δήμο Β.Β.Β. για
λόγους πυρασφάλειας και προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος από τους προσερχόμενους επισκεπτες και οχή-
ματα με εξαίρεση των οχημάτων του Δήμου καθώς και
οχήματα πυροσβεστικής, αστυνομίας και ασθενοφόρα».
Στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα προστατευόμενα ση-

μεία για τη Βούλα που είναι: οι δρόμοι της Δημοτικής Κοι-

νότητας Βούλας προς Πευκωτό, από οδό Κανελλοπούλου

έως λόφο Τάσσιανης, από Γλυνού και Στρατή Δεληγιαν-

νάκη έως λόφο Τάσσιανης, στο δρόμο μετά το Νεκροτα-

φείο προς Πανόραμα έως οδούς Αριστείδου και Θηβών,

στην οδό Υμηττού (από την οδό Μπέλες και πάνω) και στην

οδό Διστόμου (από την οδό Θηβών και πάνω).

Ενας προφανής λόγος που λαμβάνονται αυτά τα μέτρα

ασφαλείας είναι βέβαια η προστασία του δάσους από τυχόν

εμπρησμό, κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν είναι όμως

και ο μοναδικός. Υπάρχουν λόγοι, για τους οποίους πρέπει

να επαγρυπνούμε και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους.

Στην περιοχή βρίσκονται το κοιμητήριο της Βούλας και ο

όρχος οχημάτων του Δήμου μας. Πριν να τοποθετηθούν οι

μπάρες είχαν κατά καιρούς συμβεί συλήσεις τάφων στο

κοιμητήριο και είχαν καταστραφεί 17 εξ’ αυτών.

Ο όρχος οχημάτων είχε γίνει πολλές φορές στόχος και

είχαν παρατηρηθεί κλοπές εξαρτημάτων των απορριμμα-

τοφόρων (καθρέπτες, μπαταρίες, πετρέλαιο κ.ά.), εμπρη-

σμοί (περίπτωση φωτιάς σε νταλίκα το 2005, τη νύκτα της

εορτής του Αγ. Κωνσταντίνου, όταν κινδύνεψε να κατα-

στραφεί το σύνολο των οχημάτων μας και όλο το περια-

στικό δάσος), καθώς και λεηλασία δύο Ι.Χ. οχημάτων

υπαλλήλων καθαριότητας και καταστροφή τους με υδρο-

χλωρικό οξύ.

Επίσης, υπήρξαν περιπτώσεις που, διάφοροι ασυνείδητοι,

έρχονταν με μικρά φορτηγάκια, φορτωμένα με σκουπίδια

και τα επανέθεταν όπου τους βόλευε, ρυπαίνοντας έτσι το

δάσος.

Τέλος, σε διάφορα σημεία έχουμε κάνει εκτεταμένη δεν-

τροφύτευση που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και προστα-

σίας, όπως το μοναδικό περιβαλλοντολογικό πάρκο του

Υμηττού, το οποίο καταφέραμε να δημιουργήσουμε στη

Βούλα και δεν θα ήταν σωστό να το αφήσουμε ανεξέλεγ-

κτο στις διαθέσεις των, ολίγων ευτυχώς, ανεύθυνων που

έφθασαν στο σημείο να αφαιρούν ακόμα και τα από καλά-

μια μπαμπού στηρίγματα των νεοφυτεμένων δέντρων για

να τα πάρουν στα σπίτια τους.

Από τα παραπάνω μπορεί ο καθένας να καταλάβει γιατί

είναι απαραίτητη η συνεχής επαγρύπνηση για την προστα-

σία και ασφάλεια του δάσους. Αλήθεια, σε ποιον θα άρεσε

ο περίπατος σε ένα δάσος κατεστραμμένο από τη φωτιά ή

γεμάτο σκουπίδια;

Παρ’ όλα αυτά, ο καθένας μπορεί να εισέλθει στο δάσος

και να απολαύσει την παραμονή του, οποιαδήποτε ώρα της

ημέρας θέλει. Οι μπάρες κλείνουν μόνο μεά την δύση του

ήλιου και παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της νύ-

κτας. Αλλά και τις νυκτερινές ώρες, η πρόσβαση απαγο-

ρεύεται μόνο στα αυτοκίνητα. Οιοσδήποτε μπορεί να

εισέλθει στην περιοχή πεζός ή με ποδήλατο και να πραγ-

ματοποιήσει ένα βραδινό περίπατο. Σύνθημά μας είναι

“Δάσος επισκέψιμο - Δάσος προστατευόμενο”. Αλλωστε,

με ενέργειες του Σ.Π.Α.Υ. τοποθετήθηκαν σε διάφορα ση-

μεία παγκάκια για να ξεκουράζονται οι επισκέπτες και να

θαυμάζουν τη θέα.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Αντιδήμαρχος

σ.σ. Πολύ το νόμο και την τάξη επικαλείται ο κ. Αντιδήμαρ-
χος, ενώ την ίδια στιγμή παρανομεί τοποθετώντας τα οχή-
ματα του Δήμου στο δάσος καθώς και οχήματα των
υπαλλήλων όπως ο ίδιος γράφει.
Επικαλείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρα-
πλανά, αφού αυτή αφορά καθαρώς την περίοδο πυρασφά-
λειας.  Οσον αφορά τους “ολίγους ανεύθυνους” όπως ο ίδιος
γράφει, δεν νοείται να τιμωρούνται, με την επιβολή, οι πολ-
λοί στερώντας τους  το αίσθημα της ελευθερίας.

Οσο για τον απολογισμό της εθελοντικής ομάδας που μας
παραθέτει στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε προσεχώς, αφού
άλλωστε έχουν ανοιχτή συνάντηση την προσεχή Τετάρτη

4/3, στο Δημαρχείο στη Βούλα 12 το πρωί.

Προσχηματικές απαντήσεις και τιμωρητικές νοοτροπίες
Από τον αναγνώστη Γιάννη Τσόβολο

ελάβαμε την παρακάτω επιστολή ανα-

φορικά με τις τοποθετημένες μπάρες

στο βουνό της Βούλας, βάζοντας τη

δική του “πινελιά” μιας άλλης αντίλη-

ψης στο πνεύμα της ελευθερίας και

της δημοκρατίας.

Αγαπητή Εβδόμη,

σε σχετικό σας άρθρο για τις μπάρες,

που είναι τοποθετημένες αυθαίρετα

στον κρεμαστό λαγό, στο βουνο της

Βούλας, διάβασα, ότι σας απάντησε

ένας αναγνώστης. Γι’ αυτό θα ήθελα

να προσθέσω και τη δική μου φωνή λέ-

γοντας τα εξής:

Είμαι κάτοικος της περιοχής από το

1976. Από τότε και μέχρι πριν δύο -

τρία χρόνια η πρόσβαση στο βουνό

ήταν ελεύθερη. Για την ακρίβεια θυμά-

μαι και την περίφημη ανάβαση Βούλας

με αγωνιστικά αυτοκίνητα. Ξαφνικά

τοποθετήθηκαν μπάρες με αποτέλε-

σμα να μην έχουμε ελεύθερη πρό-

σβαση στο βουνό. Σε σχετική μου

διαμαρτυρία, γιατί εν μέσω χειμώνα

δεν μου επιτρέπεται η είσοδος στο

βουνό, έχω λάβει τις ακόλουθες απαν-

τήσεις/δικαιολογίες.

Α) Γνωρίζετε κύριέ μου ότι εδώ έρ-
χονται το βράδυ τα ζευγαράκια και κά-
νουνε τα αίσχη!!!
Β) Ανεβαίνουν οι χρήστες ναρκωτι-
κών!
Γ) Και πού ξέρουμε εμείς αν στο αυ-
τοκίνητό σας έχετε μπουκάλια με βεν-
ζίνη και στουπιά και πάτε να βάλετε
φωτιά στο βουνό!!!(Φεβρουάριος με
βροχή και θερμοκρασία 3 βαθμοί!).

Δ) Υπάρχουν νεροφαγώματα στο
δρόμο και μπορεί να κολλήσει το αυ-
τοκίνητό σας.
Ε) Εχουμε κρούσματα σύλισης τάφων
Ζ) Είναι ο όρχος των οχημάτων του
Δήμου
Η) Είναι εντολή της Περιφέρειας.

Λοιπόν, αυτά αν μη τι άλλο είναι γε-

λοίες δικαιολογίες· τόσα χρόνια που

ανεβαίνουμε στο βουνό ούτε μία φορά

δεν εκδηλώθηκε πυρκαϊά από την κο-

ρυφή ή από τον κύριο όγκο του βου-

νού. Αντιθέτως όλες οι πυρκαϊές

έχουν ξεκινήσει από τους πρόποδες

του βουνού και δίπλα από κατοικημέ-

νες περιοχές (Ανω Γλυφάδα, Πυρνάρι,

Αιξωνή).

Ουδέποτε Ρομά (και όχι Γύφτοι) έχουν

ανέβει και εγκαταστήσει σκηνές στην

προαναφερθείσα περιοχή. Λίγες, ευτυ-

χώς, φορές ορισμένοι ασυνείδητοι

έχουν πετάξει μπάζα, κοντά στην ΥΠΑ.

Γενικά, όλοι όσοι ανεβαίνουμε στο

βουνό, είτε με τα πόδια είτε με τζιπά-

ρες (έλεος κε Μαρκόπουλε, τι σας

φταίνε οι τζιπάρες), προσέχουμε το πε-

ριβάλλον. Τώρα αν μεταξύ ημών είναι

και μερικοί ασυνείδητοι, αυτό δεν δίνει

το δικαίωμα στην πολιτική προστασία

να κλειδαμπαρώσει το βουνό και να

μας τιμωρεί όλους! Εν ολίγοις κατά την

αντίληψη της πολιτικής προστασίας, το

κάθε άτομο που θέλει να πάει με αυτο-

κίνητο στο μέχρι πρότινος ελεύθερα

προσβάσιμο βουνό, αυτό το άτομο

είναι ύποπτο για τέλεση κακουργημα-

τικών πράξεων· ήτοι: διολοφθοράς,

κλοπής, εμπρησμού, τυμβορυχίας,

χρήση ουσιών, έκφυλων πράξεων, και

ό,τι άλλο βάζει ο νους τους.

Διότι, αγαπητή Εβδόμη, με αυτό το

σκεπτικό, της πρόληψης ατυχημάτων

και τέλεσης κακουργημάτων, θα πρέ-

πει να απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα.

Αρα δεν θα έχουμε ατυχήματα. Τις

πτήσεις με αεροπλάνα, τα πλοία κλπ.,

να μαντρώσουμε τις πλατείες και γε-

νικά κάθε κοινόχρηστο χώρο. Εάν δε,

κάποιο ζευγαράκι τολμήσει να ευρί-

σκεται σε πλατεία ή κοινόχρηστο

χώρο και να κάνει αίσχη(!!!) τότε να

συλλαμβάνεται για προσβολή δημο-

σίας αιδούς και χρηστών ηθών, εκτός

αν έχει μαζί του άδεια από την Πολι-

τική προστασία, που να επιτρέπει την

συνεύρεσή τους! Εάν δε κάποιος “μυ-

στήριος” θέλει να ανέβει στο βουνό,

τότε ο εν λόγω μυστήριος τύπος θα

πρέπει να έχει και αυτός άδεια από

την Πολιτική προστασία. Γελοιότητες!!

Προς τιμήν της, η κυβέρνηση, μάζεψε

τα κιγκλιδώματα και τα συρματό-

σχοινα που ήταν τοποθετημένα μπρο-

στά στον άγνωστο στρατιώτη και

εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση.

Εμείς εδώ έχουμε τις μπάρες.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας υπεν-

θυμίσω, ότι κατά τη διάρκεια του κα-

λοκαιριού, υπήρχε όχημα της

πυροσβεστικής το οποίο περιπολούσε

το βουνό, ενώ παράλληλα η πρόσβαση

ήταν ελεύθερη.

Με εκτίμηση 

Γιάννης Τσόβολος

Οι μπάρες τοποθετήθηκαν κατόπιν σχετικών αποφάσεων

του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου 3Β!
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Αστείρευτο κέφι , χαμόγελα, μουσική, χορός και ευφάνταστες μεταμφιέσεις από

τους μικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές του Δήμου Σαρωνικού, που έγινε για

πρώτη φορά.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο Σαρωνίδας έκανε την παρέλασή του,

το πρώτο Καρναβάλι του Δήμου Σαρωνικού, με τη φιλοδοξία να γίνει θεσμός και

να μεγαλώνει κάθε χρόνο. Κάτοικοι από όλο τον Δήμο Σαρωνικού αλλά και επι-

σκέπτες, αψήφησαν τον άστατο καιρό και αγκάλιασαν το Καρναβάλι και το με-

γάλο πάρτι που ακολούθησε μετά την παρέλαση στην κεντρική πλατεία της

Σαρωνίδας. 

Τα σχολεία του Δήμου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και κατέβηκαν οργανωμένα

με πρωτότυπες ιδέες.

Οι ομάδες εμπνεύστηκαν τα θέματά τους από την καθη-

μερινότητα, αλλά και την παράδοση. Στην πολύχρωμη

παρέλαση είδαμε λιλιπούτειες λιχουδιές, δεξιοτέχνες

μάγειρες και μαγείρισσες, πολυτάλαντους πιτσαδόρους

με εξαιρετικές ακροβατικές δεξιότητες, υδραυλικούς

έτοιμους να δώσουν λύση στο αποχετευτικό, ευαισθη-

τοποιημένους καρναβαλιστές να προβάλλουν την αξία

της ανακύκλωσης με τον δικό τους τρόπο.

Οι «Μουσούνες» αλλά και το παραδοσιακό γαϊτανάκι

έδωσαν το δικό τους στίγμα συμβάλλοντας στη σύν-

δεση με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας. Πα-

ρουσιάστηκε το χαρακτηριστικό αποκριάτικο δρώμενο

με την αρκούδα, έγιναν τα απαραίτητα πειράγματα, οι χορευτές έπλεξαν το γαϊ-

τανάκι και οι ξυλοπόδαροι μας κοίταζαν ...αφ’ υψηλού. 

Παρουσιαστής της παρέλασης ο σκηνοθέτης  Πετρινόλης, έδωσε τον παλμό για

την όμορφη εκδήλωση που ακολούθησε, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να χειρο-

κροτεί τους καρναβαλιστές και προτρέποντάς τους να ακολουθήσουν τον ρυθμό

της μουσικής.

Στην παρέλαση έλαβαν μέρος:

2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας, 

Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας, 

1ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Παλ. Φώκαιας, 

1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου, 

3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγονησίου, 

4ο Δημοτικό Σχολείο Λαγονησίου, 

Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Καλυβίων, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας και το 

Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων. 

1ο Καρναβάλι του Δήμου Σαρωνικού
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Αναβίωσε για άλλη μια χρονιά το έθιμο της αποκριάς στον

μεσογείτικο Δήμο Κρωπίας. Το έθιμο έλκει την καταγωγή

του από τις παγανιστικές διονυσιακές πομπές της αρχαι-

ότητας. Η φετεινή αποκριάτικη «παρέλαση» εστιάστηκε

σε  θέματα της καθημερινότητας.

Η οργανωτική επιτροπή του ΝΠΔΔ Σφηττός- Δήμος Κρω-

πίας, με επικεφαλής την πρόεδρο του Δ.Σ  του και δημο-

τική σύμβουλο, Αδαμαντία Μάλλιου κατάφερε να

διοργανώσει για άλλη μια χρονιά μια μεγάλη εκδήλωση με

δεκάδες εθελοντές και να προσφέρει «χώρο» για την ανά-

πτυξη της αυτενέργειας των πολιτών και των φορέων που

συμμετείχαν.

Το άρμα του Δήμου είχε την αναπαράσταση της Μεσογείτι-

κης Ταβέρνας (επελέγη η ονομασία μιας παλιάς ταβέρνας

του Κορωπίου Mon Plaisir- του Τζούτζουρη) και παρέας, την

περίοδο της Αποκριάς, με το ψητό αρνί, τη ρετσίνα Κορω-

πίου, και την προβολή των κοινωνικών σχέσεων των συν-

δαιτημόνων. Μια ήρεμη νοσταλγική εικόνα, τόσο γνώριμη

στις προηγούμενες γενιές των Ελλήνων πολιτών και ιδιαί-

τερα των Μεσογειτών. Το ψητό αρνί, το οποίο αρκετοί θεώ-

ρησαν ότι ήταν ψεύτικο(!), αποτέλεσε το βασικό πιάτο όσων

επισκεπτών της «Ταβέρνας»  το μυρίστηκαν…  ενώ ανάλογη

προτίμηση έδειξαν και για τον εκλεκτό οίνο (ρετσίνα Κορω-

πίου) που υπήρχε, εν αφθονία, στα βαρέλια. 

Η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός έδωσε

«πνοή» και «άρωμα εποχής» στο άρμα με την ενεργή συμ-

μετοχή της. Το άρμα του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός ονομαζόταν

«Minios» (εμπνευσμένο από τις δημοφιλείς τρισδιάστατες

ταινίες κινουμένων σχεδίων)  και συνεργάστηκαν μαθητές

του 3ου ΓΕΛ Κορωπίου. 

Τα μέλη του πνευματικού κέντρου του ΝΠΔΔ Σφηττός

(τμήμα πολιτιστικών θεμάτων) επιμελήθηκαν τις φετινές

θεματικές των αρμάτων του Δήμου και το παράδειγμά τους

φαίνεται να ακολούθησε,  αυθόρμητα, η πλειοψηφία των

πληρωμάτων αποδεικνύοντας ότι τα έθιμα «αποκαλύ-

πτουν» όψεις της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικό-

τητας κάθε εποχής, ή της χρονικής περιόδου που

εξελίσσονται.

Τα δύο άρματα του Δήμου κατασκευάστηκαν στο αμαξο-

στάσιο από μέλη της επιτροπής πολιτιστικών θεμάτων του

ΝΠΔΔ Σφηττός, υπαλλήλων και εθελοντών.

Στην αποκριάτικη παρέλαση συμμετείχαν 17 πληρώματα  
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ- ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ 

Α΄ και Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Άρμα ΣΦΗΤΤΟΣ «MINIONS» με τη συνεργασία των μαθητών του

3ο Λυκείου , 3ο ΓΕΛ.

ΚΑΠΗ Κορωπίου

ΚΑΠΗ Κίτσι-ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ 

KYNΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ - Σύλλογος Γονέων

2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ - Σύλλογος Γονέων 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ-Σύλλογος Γονέων 

4ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ - Σύλλογος Γονέων 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ- Σύλλογος Γονέων 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο)

“ΧΟΡΟΡΑΜΑ”

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ «ARTE DE LA DANZA»

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  «Mon plaisir – Η ταβέρνα του Τζουτζούρη», με

τη ρετσίνα Κορωπίου και το ψητό αρνί μαζί με μια παρέα Κορω-

πιωτών. Tο άρμα συνόδευσε, η θεατρική ομάδα ενηλίκων του

ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

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

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

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

H ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φε-

βρουαρίου ο Δήμος Παλλή-

νης και η Κοινωφελής

Επιχείρηση υποδέχτηκαν

για άλλη μια χρονιά τους

κατοίκους της περιοχής στο

χώρο του πρώην εκθεσια-

κού κέντρου EXPO ATHENS

στην Ανθούσα. 

Αψηφώντας τον βροχερό

καιρό πλήθος κόσμου συγ-

κεντρώθηκε από νωρίς προ-

κειμένου  να γευτεί την

καθιερωμένη  φασολάδα και

τους αχνιστούς κοχλιούς

από τον σύλλογο Κρητών

Γέρακα,  τον σιμιγδαλένιο

χαλβά που με μεράκι έφτια-

ξαν οι γυναίκες του συλλό-

γου «Η Εργάνη»,  αλλά και

τα Σαρακοστιανά εδέσματα

που προσέφερε ο σύλλογος

Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα.

Η ζωντανή ορχήστρα  ξεσή-

κωσε τους παρευρισκόμε-

νους  με το κεφάτο

πρόγραμμα της, καθώς  και

το εφηβικό τμήμα παραδο-

σιακών χορών του Δήμου,

που παρουσίασε χορούς

από τη Θράκη, αποσπώντας

το πιο δυνατό χειροκρότημα

του κοινού.

Πέρα από την συμμετοχή

των συλλόγων σημαντική

ήταν τόσο η προσφορά των

Αρτοποιείων του Δήμου οι

οποίοι προμήθευσαν με εκα-

τοντάδες λαγάνες όσο και

του ίδιου του Δήμου ο

οποίος  παρείχε 3.000 ατο-

μικές μερίδες με τα καθιε-

ρωμένα νηστίσιμα.

Την ευθύνη της διοργάνω-

σης είχε και φέτος η Κοινω-

φελής Επιχείρηση του

Δήμου. 

«Kούλουμα 2015»στο Δήμο Παλλήνης
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Με ομόφωνη απόφασή της η επταμε-

λής σύνθεση του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου, οριστικά και αμετάκλητα,

αποφάνθηκε ότι μπορεί να προχωρήσει

η διαδικασία του διαγωνισμού για την

αξιοποίηση του Ελληνικού με πλει-

οδότη την εταιρεία «Hellinikon Global Ι

S.A.» και εγγυητή αυτής την «Lamda

Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμε-

τοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δημο-

σιονομικό Δικαστήριο μετά την αίτηση

αναθεώρησης της Περιφέρεια Αττικής

και των παρεμβάσεων υπέρ της Περι-

φέρειας του δικηγόρου Γιώργου Κόκκα

ατομικά, αλλά και ως εκπρόσωπου της

πολιτικής κίνησης «Ελληνικό Κίνημα

Άμεσης Δημοκρατίας», της ‘Ένωσης

Προσώπων «Συσπείρωση για Δημοκρα-

τία και Σεισάχθεια» και δύο πολιτών.

Όλοι ζητούσαν να αναιρεθεί η από-

φαση του 6ου Τμήματος του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου που είχε κάνει δεκτή

την αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ και είχε ανακα-

λέσει την προγενέστερη απόφαση του

Ζ' Κλιμακίου του ίδιου δικαστηρίου,

που είχε «παγώσει» την επίμαχη διαδι-

κασία για το Ελληνικό. Τώρα, η μείζων

σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με

πρόεδρο τον Νίκο Αγγελάρα, γενικό

επίτροπο Επικρατείας τον Μιχαήλ Ζυμή

και εισηγητή τον σύμβουλο Σταμάτη

Πουλή, απέρριψε ως απαράδεκτους

όλους τους ισχυρισμούς της αίτησης

αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττι-

κής.

Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου έκριναν ότι η Περιφέρεια Αττι-

κής δεν θεμελιώνει άμεσα σπουδαίο

έννομο συμφέρον να προσφύγει ενώ-

πιον της Δικαιοσύνης και να ζητά την

ανάκληση της δικαστικής απόφασης

που άναψε το πράσινο φως για να προ-

χωρήσει ο διαγωνισμός “αξιοποίησης”

του Ελληνικού.
tovima.gr 

Aπό πότε, αλήθεια, η Περιφέρεια Αττι-

κής δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον

για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως η

πώληση του πρώην αεροδρομίου Ελλη-

νικού;

Να θυμίσουμε ότι η συνολική αξία πώ-

λησης του Ελληνικού είναι όσο 12 ημέ-

ρες τόκοι του χρέους της χώρας!!!
Το ξεπούλημα καλά κρατεί και το ΤΑΙΠΕΔ

φαίνεται ότι στεριώνει και στοιχειώνει...

Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας

πραγματοποίησε η Περιφερειάρχης Ρένα

Δούρου (25.02.2015) συνοδευόμενη από

τους Αντιπεριφερειάρχες, Ερμίνα Κυπρια-

νίδου και Γιάννη Βασιλείου, με τον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών &

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Πα-

νούση. 

Στη συνάντηση  συζητήθηκαν διεξοδικά ζη-

τήματα που αφορούν τόσο στην πολιτική

προστασία και στην ανάγκη δημιουργίας

κέντρου επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής

σε συνεργασία με το Υπουργείο, όσο και

στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας αντιμετω-

πίστηκε με τη σοβαρότητα που συνάδει και

επισημάνθηκε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί

στην πρόληψη, στην ευαισθητοποίηση και

στην εκπαίδευση μαθητών, οδηγών και

όλων των πολιτών, καθώς το κοινωνικό δι-

καίωμα της ασφαλούς μετακίνησης είναι

αδιαπραγμάτευτο. Παράλληλα, συμφωνή-

θηκε σε συνεργασία Υπουργείου – Περιφέ-

ρειας να εντοπιστούν τα επικίνδυνα σημεία

στο οδικό δίκτυο Αττικής, προκειμένου να

υπάρχει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

προς αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Η Περιφερειάρχης έθεσε επίσης το ζήτημα

φύλαξης του ΧΥΤΑ Φυλής, υπογραμμίζον-

τας ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο θέμα που

αφορά στη δημόσια υγεία και στην ανθρώ-

πινη ζωή, ζητώντας από τις Υπηρεσίες του

Υπουργείου να αντιμετωπίσουν τόσο το

θέμα της καταπολέμησης των κυκλωμάτων

παρανομίας, που βασίζονται στην κλοπή

υλικών από τη χωματερή, όσο και σε αυτό

το ζήτημα της περιφρούρησης του χώρου.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε να διερευνήσει τη

δυνατότητα κοινής συντεταγμένης δράσης

της ΕΛ.ΑΣ., της Περιφέρειας και των

Δήμων προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Περιφερειάρχης συμφώνησε με τον

Υπουργό πως η ισχύουσα ευρωπαϊκή νο-

μοθεσία στο θέμα των μεταναστευτικών

ροών λειτουργεί σε βάρος των χωρών -

πυλών εισόδου και επισημάνθηκε η ανάγκη

βελτιωτικών παρεμβάσεων στο υφιστάμενο

θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, ο Γ. Πανούσης πρότεινε τη σύναψη

μιας προγραμματικής συμφωνίας ανάμεσα

στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο, ανα-

θέτοντας μάλιστα την εκπόνηση του σχε-

δίου στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, που

λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου.

Επισήμως και με τη βούλα της δικαιοσύνης προχωρούν 

οι διαδικασίες για την αξιοποίηση του Ελληνικού

Συνάντηση με αντιπροσωπεία

του Επαγγελματικού Επιμε-

λητηρίου Αθήνας (ΕΕΑ) είχε

25/2 η Περιφερειάρχης Αττι-

κής, Ρένα Δούρου.

Στη συνάντηση, που πραγμα-

τοποιήθηκε στα γραφεία της

Περιφέρειας, μετείχαν η αν-

τιπεριφερειάρχης Κεντρικού

Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου

και ο αντιπεριφερειάρχης Οι-

κονομικών, Χρήστος Καραμά-

νος, ενώ η αντιπροσωπεία

του ΕΕΑ αποτελείτο από τον

Πρόεδρο, Γιάννη Χατζηθεο-

δοσίου, τον Γενικό Γραμμα-

τέα, Γιάννη Ρεκλείτη και τον

υπεύθυνο προγραμμάτων,

Σύρο Κοσκοβόλη. Αντικεί-

μενο της εποικοδομητικής

συνάντησης ήταν η διαμόρ-

φωση πεδίου συνεργασίας

Περιφέρειας - ΕΕΑ σε θέματα

αρμοδιότητας και δικαιοδο-

σίας τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφε-

ρειάρχης, Ρένα Δούρου,

έδωσε έμφαση στην ανάγκη

να προχωρήσει η συνεργα-

σία σε πρακτικά ζητήματα

υποβολής και υλοποίησης

προγραμμάτων που αφο-

ρούν την ανάπτυξη της αγο-

ράς, των επιχειρήσεων, της

εκπαίδευσης και της στήρι-

ξης της επιχειρηματικότη-

τας από την Περιφέρεια.

Από την πλευρά της η αντι-

προσωπεία του ΕΕΑ έθεσε

προς εξέταση τρία βασικά

θέματα: 

α) την ευρεία συνεργασία

σε προγράμματα επαγγελ-

ματικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης των επαγγελμα-

τιών καθώς και την πιστο-

ποίησή τους για την άσκηση

του επαγγέλματος.

β)  τη χαρτογράφηση των

επιχειρήσεων της Αττικής

ώστε να αποτελέσει βασικό

βοήθημα στους νέους επι-

χειρηματίες και σε όσους

αναζητούν δεύτερες ευκαι-

ρίες για την επιλογή του

χώρου και του είδους της

επιχειρηματικής δραστηριό-

τητας που μπορούν να ανα-

πτύξουν με βάση τα

χωροταξικά δεδομένα. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής συζητά 

με  αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθήνας
Σύναψη μιας προγραμματικής συμφωνίας

Περιφέρειας και Υπουργείου Εσωτερικών

Συνάντηση Περιφερειάρχου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
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Ο Οργανισμός Heritage & Museums*, πραγματοποίησε ημε-

ρίδα με θέμα “Πολιτιστική Διπλωματία” την περασμένη Τε-

τάρτη 25/2. Ομιλητής ήταν ο μουσειολόγος Χαράλαμπος

Χάιτας, Διευθυντής στο υπό κατασκευήν Grand Egyptian

Museum.

Παρόντες ήταν ανάμεσα σε άλλες προσωπικότητες, η Πρό-

εδρος του H&M Heritages and Museums και Πρόεδρος της

Επιτροπής Ανάπτυξης της Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας

Φίλων των Μουσείων WFFM Λίλα ντε Τσάβες, ο Πρόεδρος

Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

Χρήστος Τεντόμας, ο Πρέσβης της Αιγύπτου A.E. Mr.

Ahmed Fouad El-Bidewy και ο πολιτιστικός σύμβουλος του

Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Τζανάκης.

Το παρών έδωσε και ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλη-

σης” και δημοτικός σύμβουλος των 3Β Δημοσθένης Δόγ-

κας, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πρωτέας

Χαλκίδας, που είναι επίσημο μέλος του ΕUROPEAN MAR-

ITIME HERITAGE της UNESCO, υπευθύνος για τη διατή-

ρηση και διάσωση της Ελληνικής Παραδοσιακής

Ναυπηγικής Τέχνης και Τεχνικής. Επίσης είναι αναπληρω-

τής Έφορος των Ναυτοπροσκόπων σε όλη την Ελλάδα.

Ο Δημοσθένης Δόγκας στην παρέμβασή του επεσήμανε:

“το να θαυμάζει κάποιος αρχαιότητες της Πατρίδας, δια-
σκορπισμένες σε κομμάτια ανά τα μουσεία του κόσμου όχι
μόνο δεν εμπνέει, αλλά τελικά δημιουργεί έλλειψη σεβα-
σμού στον θεατή, λύπη ή και αποστροφή, ειδικά γνωρίζον-
τας με ποιο τρόπο όλες αυτές οι αρχαιότητες, τα αιώνια
αυτά έργα τέχνης έχουν συλλεχθεί, αφαιρεθεί βίαια και με-
ταφερθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη για να γίνουν εκθέ-
ματα”.

* Στόχος της Heritage & Museums είναι η συνεχής και συστη-

ματική συγκέντρωση τεχνογνωσίας στις γνωστικές περιοχές

της διαχείρισης πολιτιστικής πληροφορίας και έργων και η πε-

ρεταίρω ανάπτυξη δικτύου συνεργατών που μπορούν να κα-

θοδηγήσουν τα Μουσεία σε προσπάθειες αξιοποίησης του

πληροφοριακού τους πλούτου, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης

στην Κοινωνία της Γνώσης.

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Άμεσος επαναπατρισμός των βιαίως αφαιρεθέντων αρχαιοτήτων μας

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821

christy1985.mus@hot-

mail.com
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“Tο Ποτάμι” δημιουργεί 

δημοτικές ομάδες

Διακλαδίζεται “Το ποτάμι” και δημιουργεί δημοτικές ομά-

δες ανά Δήμο. 

Στο Δήμο 3Β

Ετσι στα 3Β, την Κυριακή 15/2/2015 μετά από πρόσκληση

της ομάδας στήριξης του εκλογικού κέντρου Βούλας συ-

ναντήθηκαν οι εθελοντές και φίλοι του κινήματος στον

Δήμο 3Β με την παρουσία του βουλευτή της Περιφέρειας,

Γιώργου Μαυρωτά. 

Ανταλλάχτηκαν απόψεις για την τρέχουσα πολιτική  κα-

τάσταση και εκλέχτηκε τριμελής συντονιστική επιτροπή

για τον Δήμο που μαζί με τον περιφερειακό συντονιστή

για την Ανατολική Αττική, είναι σύμφωνα με το καταστα-

τικό η σύνδεση της βάσης με το κίνημα

Μαριάνα Οάντα  oanta.mariana@yahoo.com 6973379555

Γιώργος Γερίμογλου  fgerimoglou@gmail.com 6993966039

Γιάννης Διβέρης  odyseas.diveris@gmail.com 6972092726

Αυγουστάτος Δημήτρης avgustat@gmail.com 6944205808

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, το Ποτάμι κάλεσε στην κα-

φετέρια – Bistro ΓΑΛΑΡΙΑ, στο Τεχνολογικό και Πολιτι-

στικό Πάρκο Λαυρίου, τους φίλους του από τη

Λαυρεωτική, σε συνάντηση γνωριμίας και παράλληλα σε

προσπάθεια οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο Δήμου.

Στο Δήμο Λαυρεωτικής

Δημότες και φίλοι του Ποταμιού, συναντήθηκαν, συζήτη-

σαν και αποφάσισαν τη συγκρότηση δημοτικής ομάδας

στο Δήμο Λαυρεωτικής. Ενημερώθηκαν για τις τρέχου-

σες πολιτικές εξελίξεις και έθεσαν την ατζέντα των προ-

σεχών δραστηριοτήτων της ομάδας. 

Αποφάσισαν να γίνονται τακτικές συναντήσεις σε τακτά

χρονικά διαστήματα, και αυτές θα είναι ανοιχτές στους

δημότες της Λαυρεωτικής.  

Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας Λαυρεωτικής ορί-

στηκε ο  Γιώργος Μανιώτης Τηλ. 6944300281

Νέα διοίκηση στο Σύλλογο

Εργαζομένων του Δήμου 3Β

Με μεγάλη συμμετοχή ο Σύλλογος Εργαζομένων στα 3Β,

πραγματοποίησε εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δι-

οικητικού Συμβουλίου.

Αλλαγές σημειώθηκαν, αφού εμφανίστηκε νέα παράταξη

με το όνομα ΑΣΚΕ (Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση

Εργαζομένων), η οποία κέρδισε και την πρωτιά εκλέγον-

τας τέσσερις συμβούλους, ενώ η παράταξη με το “Ενω-

τικό ψηφοδέλτιο” έβγαλε τρεις συμβούλους.

Οι εκλεγέντες

1. Βασίλης Λιοχρήστου (ΑΣΚΕ)

2. Δημήτρης Μπαγλατζής (ΑΣΚΕ)

3. Στέλιος Μπιρμπίλης (ΑΣΚΕ)

4. Νίκος Χρέμος (ΑΣΚΕ)

5. Βαγγέλης Αρναουτέλης (Ενωτικό Ψηφοδέλτιο)

6. Άρης Αυρηλιώνης (Ενωτικό Ψηφοδέλτιο)

7. Γιάννης Παναγόπουλος (Ενωτικό Ψηφοδέλτιο)

Aντιπρόσωποι στην ΠΟΕ-ΟΤΑ αναδείχθηκαν οι:

1. Βαγγέλης Αρναουτέλης (Ενωτικό Ψηφοδέλτιο)

2. Δημήτρης Μπαγλατζής (ΑΣΚΕ)

3. Στέλιος Μπιρμπίλης (ΑΣΚΕ)

4. Γιάννης Παναγόπουλος (Ενωτικό Ψηφοδέλτιο) 

Την ευγνωμοσύνη για τη στάση της

Κύπρου σε ότι αφορά τις κυρώσεις της

ΕΕ κατά της Ρωσίας εξέφρασε ο Πρό-

εδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας μέσω

διερμηνέα, στο πλαίσιο κοινής διάσκε-

ψης Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στην

εξοχική του κατοικία, στη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Ρώσος Πρόεδρος απο-

κάλυψε ότι μια εκ των συμφωνιών που

υπογράφηκαν προνοεί τον ελλιμενι-

σμό σκαφών της Ρωσίας σε λιμάνια

της Κύπρου.

Πρόκειται για

σκάφη μας που

παίρνουν μέρος

στις διεθνείς προ-

σπάθειες καταπο-

λέμησης της

τρομοκρατίας και

κατά της διεθνούς

πειρατείας, είπε ο κ.

Πούτιν.

Ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης ανέφερε

ότι η Κύπρος είχε

ταχθεί από την

πρώτη στιγμή υπέρ

ενός εποικοδομητι-

κού διαλόγου με τη Ρωσία και εξέ-

φρασε την αποφασιστικότητα της

Κυβέρνησής του να εργαστεί έτσι

ώστε να αποκατασταθεί η στρατηγική

συνεργασία Μόσχας-Βρυξελλών, προς

επίτευξη των κοινών στόχων αλλά και

προς όφελος όλων των λαών.

Σε αναφορά του στο Κυπριακό, ο κ.

Πούτιν επανέλαβε την προσήλωση της

Ρωσίας σε θέσεις αρχών για μια συνο-

λική και δίκαιη διευθέτηση του προ-

βλήματος, σύμφωνη με τα ψηφίσματα

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να εκ-

φράζει την ευγνωμοσύνη της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας για τη ρωσική στάση.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Πούτιν

ανέφερε ότι «δεν είμαστε φίλοι εναν-
τίον κάποιου αλλά για την υλοποίηση
των πανεθνικών μας προβλημάτων για
το καλό των λαών μας», προσθέτον-

τας ότι «η συνεργασία μας δεν εμπο-
δίζει κανέναν».

«Έχουμε δει σήμερα την υπογραφή μια

σειράς κειμένων που αφορούν τη συ-

νεργασία στο στρατιωτικό τομέα», είπε,

εξηγώντας ότι «αυτό αφορά παραδείγ-

ματος χάρη τον ελλιμενισμό των σκα-

φών μας στα λιμάνια της Κύπρου».

Πρόκειται, είπε, «για τα σκάφη μας
που παίρνουν μέρος στις διεθνείς
προσπάθειες για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και την καταπολέ-
μηση της διεθνούς πειρατείας».

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας συνέχισε λέ-

γοντας ότι η ενέργεια «αυτή αποτελεί
σημαντικό μέρος της συνεργασίας
μας».
«Υπάρχουν προοπτικές. Γνωρίζουμε
ότι ξένες εταιρείες, αμερικάνικες, ευ-
ρωπαϊκές και ασιατικές εργάζονται
στην ΑΟΖ της Κύπρου», σημείωσε.

Πολλοί από τους εταίρους μας, πρό-

σθεσε, «περιλαμβανομένης και της

ηγεσίας της Κύπρου, ενδιαφέρονται
για πιο δραστήρια συνεργασία και με
τις ρωσικές εταιρείες». Θα μελετή-

σουμε αυτές τις δυνατότητες, είπε,

«και δεν αποκλείουμε ότι θα γίνει κάτι
πιο συγκεκριμένο». Εξέφρασε παράλ-

ληλα την προθυμία του «να συνεχί-
σουμε και να διευρύνουμε αυτή τη
συνεργασία».
Από την πλευρά του, σε ερώτηση για

τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας,

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι

«από την αρχή ήμασταν υπέρ του δι-
πλωματικού διαλόγου για επίλυση της

κρίσης». Ως θέμα αρχής,

τόνισε, «υποστηρίζουμε
βεβαίως την εδαφική
ακεραιότητα και ανεξαρ-
τησία της Ουκρανίας",
αναφέροντας ότι αυτό

έπραξε και ο Ρώσος

Πρόεδρος στις συναντή-

σεις που έγιναν με τη

Γερμανίδα Καγκελάριο

Άγκελα Μέρκελ, το

Γάλλο Πρόεδρο Φραν-

σουά Ολάντ και τον Πρό-

εδρο της Ουκρανίας

Πέτρο Ποροσένκο.

Πιστεύουμε, επεσήμανε,

«ότι η διπλωματία πρέπει να δώσει την
απάντηση και όχι τα στρατιωτικά
μέσα».
«Την ίδια ώρα ήταν και παραμένει
θέση μας – παρά το γεγονός ότι ως
κράτος μέλος της ΕΕ είμαστε υποχρε-
ωμένοι να ακολουθούμε μια κοινή πο-
λιτική, αλλά έχουμε τις δικές μας
απόψεις, τη δική μας φωνή προτού κα-
ταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα
– ότι όποιες κυρώσεις στη Ρωσία θα
είχαν αντανάκλαση και στα κράτη
μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η
μικρή μου πατρίδα, η οποία εξαρτάται
πολύ από τη Ρωσική Ομοσπονδία, είτε
αυτό αναφέρεται στην οικονομία, είτε
στις υπηρεσίες, είτε στον τουρισμό,
είτε στην άμυνα, είτε στη συμπαρά-
σταση στο Κυπριακό», είπε ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης.

Στο μεταξύ σε ομιλία του στο Κρατικό

ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ρω-

σίας ο ΠτΔ. Ν. Αναστασιάδης εξέ-

φρασε την ευγνωμοσύνη του στον

Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέ-

γοντας ότι: ''Ο Πούτιν δεν ζήτησε το
παραμικρό που θα μπορούσε να μας
φέρει σε δύσκολη θέση και αυτό είναι
δείγμα ανιδιοτελούς ηγέτη που ενδια-
φέρεται για τα συμφέροντα της χώρας
του αλλά δεν παραγνωρίζει τα συμφέ-
ροντα των φίλων χωρών του. Όσον
αφορά το κόστος, μπορώ να πω ότι
είναι μηδενικό''.

Ελλιμενισμός ρωσικών σκαφών στην Κύπρο 

Συμφωνία Πούτιν - Αναστασιάδη

Στο “σκαμνί” η Κύπρος από τα διεθνή ΜΜΕ!!!
Στο σκαμνί έστησαν την Κύπρο διεθνή ΜΜΕ με αφορμή την επίσκεψη του προ-

έδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στη Μόσχα και ειδικότερα σε

σχέση με τη συμφωνία που έχει υπογραφεί για παραχώρηση ελλιμενισμού ρω-

σικών σκαφών.

Το χαρακτηρισμό του «δούρειο ίππου» στην Κύπρο έδωσε η γερμανική

Deutsche Welle, προτάσσοντας ότι «η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ουγγαρία, είναι
δούρειος ίππος της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Και πως «η Κύπρος
πήρε το δώρο της, με την αναδιάρθρωση του δανείου της».
Το αμερικανικό CNBC επικρίνει τη Λευκωσία και υποστηρίζει ότι «η Κύπρος
θα πρέπει να λάβει υπόψη πως η νέα επαφή με τη Ρωσία μπορεί να αποδειχ-
θεί επικίνδυνη και ένα ριψοκίνδυνο χαρτί για να παίξει με την Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες».
Εκτενή  αναφορά έκανε και το BBC, επικεντρώνοντας στο ρεπορτάζ την ανα-

φορά του  Πούτιν «πως τέτοιου είδους συνεργασίες δεν στρέφονται κατά τρί-
τους» και παρατήρησε πως η δήλωση αυτή αποσκοπούσε στο να καθησυχάσει

την Τουρκία.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρθεί στο ύψος των αρχών

της ως προς την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών, κα-

ταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία στην ετήσια έκθεσή της που

δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Η Συρία έχει εκατομμύρια πρόσφυγες και η Ευρώπη δεν
έχει δεχθεί παρά μερικές χιλιάδες. Ακόμη χειρότερο, εξω-
θούν τους ανθρώπους στην απόπειρα να διασχίσουν τη
Μεσόγειο, ελλείψει νόμιμων μεταναστευτικών διαύλων»,
κατήγγειλε ο Σαλίλ Σέτι, γενικός γραμματέας της οργάνω-

σης για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά

τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο.

Η Διεθνής Αμνηστία αποτιμά σε 3.400 τον αριθμό των προ-

σφύγων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο Θά-

λασσα τον περασμένο χρόνο στην προσπάθειά τους να

φθάσουν στις ευρωπαϊκές ακτές και καταγγέλλει ότι το

95% των Σύριων προσφύγων βρήκαν καταφύγιο στις γει-

τονικές χώρες της Συρίας.

«Οι Ιταλοί ανέλαβαν μία εξαιρετική πρωτοβουλία με την
επιχείρηση Mare Nostrum αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη δεν
ανέλαβε τις ευθύνες της», δήλωσε ο Σαλίλ Σέτι χαρακτη-

ρίζοντας «σκανδαλώδη» της συλλογική ευρωπαϊκή στάση.

Η επιχείρηση Mare Nostrum τερματίσθηκε στο τέλος του

2014 και αντικαταστάθηκε από την ευρωπαϊκή επιχείρηση

Triton.

Όμως, αντίθετα από την επιχείρηση Mare Nostrum, που κύ-

ριος στόχος της ήταν να σώζει ζωές, η επιχείρηση Triton

είναι κυρίως επιχείρηση ελέγχου, περιορισμένη στα ιταλικά

χωρικά ύδατα, και για την οποία οι χώρες που συμμετέχουν

περιορίζονται στην προσφορά λίγων πλοίων, ελικοπτέρων,

αεροσκαφών και ειδικών στην καταγραφή των μεταναστών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει συλλογική ευθύνη για την
προσφορά νόμιμων και ασφαλών μεταναστευτικών διαύ-
λων. Είναι ώρα να γίνει, και αν όχι, οι εκκλήσεις της για τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα είναι αξιό-
πιστες», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Διε-

θνούς Αμνηστίας.

Το 2014, περισσότεροι από 218.000 πρόσφυγες αποπειρά-

θηκαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, αλλά τουλάχιστον 3.500

από αυτούς έχασαν τη ζωή τους κατά το διάπλου, στην

«πιο θανατηφόρα διαδρομή του κόσμου», σύμφωνα με την

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Με επιστολή του ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής

Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος είχε ζητήσει από

το ΑΣΕΠ να παγώσει η διαδικασία κινητικότητας μέχρι να

εκδοθεί η νομοθετική ρύθμιση για την επαναπρόσληψη

των απολυμένων και «διαθέσιμων». Και όπως σημειώνει η

aftodioikisi.gr,  είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του

ΑΣΕΠ Γιάννη Καραβοκύρη ο ίδιος ο Γ. Κατρούγκαλος και

είχε λάβει σχετική διαβεβαίωση. Παρ᾽όλα αυτά το ΑΣΕΠ

προχώρησε σε ανακοίνωση  των πινάκων, πράγμα που

ανάγκασε τον Υπουργό να στείλει την επιστολή, στην

οποία σημειώνεται: «σε συνέχεια της έκδοσης από το

ΑΣΕΠ την 25η Φεβρουαρίου 2015 πινάκων διάθεσης προ-

σωπικού, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας, ο

αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι κάθε περαιτέρω σχε-

τική διαδικασία αρμοδιότητας της διοίκησης αναστέλλεται,

ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος». 

Oι πίνακες του ΑΣΕΠ αφορούν τη διαδικασία κινητικότητας

του προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκπαιδευ-

τικοί τεχνικής εκπαίδευσης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) του υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανακοινώσεις 8/2013 και

10/2014)

Αναστέλλεται η διάθεση προσωπικού σε

"κινητικότητα" μέσω ΑΣΕΠ με απόφαση 

του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Οι ελπίδες μπορεί ν’ αποδειχθούν υπερβολικές.

Η ανάκαμψη μπορεί ν’ αργήσει.

Μπορεί κάποιοι να μην τολμήσουν και κάποιοι, “ρεαλιστές”,

να προσπαθήσουν ακόμη και να ωφεληθούν!

Ενα δεν μπορεί κανείς ν’ αμφισβητήσει: τη λαϊκή βούληση

του 80% τουλάχιστον του ελληνικού λαού για αξιοπρέπεια,

για εθνική ανεξαρτησία, για εθνική κυριαρχία εκφραζόμενη

από την εντολοδόχο κυβέρνηση και από τη νέα Βουλή.

Αυτή η εντολή ΔΕΝ είναι ψευδαίσθηση. Είναι η υπαρκτή

πραγματικότητα που δεν δικαιούται κανείς ν’ αγνοεί.

Ετσι θεωρούμε εύλογη τη δήλωση του Μανώλη Γλέζου,

που τάραξε τα νερά της “Λίμνης των Κύκνων” ώστε να μην

καταλήξει σε τέλμα, έλος επώασης και ανάπτυξης “ανω-

φελών και επικίνδυνων κουνουπιών”. Εάν η “συγγνώμη” του

Γλέζου είναι υπερβολική ίσως, δεν δικαιούμαι να τον κρίνω.

(κι ας μην το έλεγα εγώ, ακόμη). Ουδείς δικαιούται. Η υπερ-

βολή, η ακρότητα, το υπέρμετρο είναι το χαρακτηριστικό

των ηρώων. Πόσοι “΄ρεαλιστές”, φυσιολογικοί άνθρωποι,

που τόλμησαν να τον κρίνουν, θα κατέβαζαν τη ναζιστική

σβάστικα από την Ακρόπολη;

Αλλά τί δήλωσε από τις Βρυξέλες, στις 22/2, ο Μανώλης

Γλέζος και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της “Κίνησης Ενερ-

γών Πολιτών” (ΚΕΠ);

ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

«Η μετονομασία της Τρόικας σε θεσμούς, του Μνημονίου

σε συμφωνία και των δανειστών σε εταίρους όπως και όταν

βαφτίζεις το κρέας ψάρι, δεν αλλάζει την προηγούμενη κα-

τάσταση. Δεν αλλάζεις, βέβαια και την ψήφο του Ελληνι-

κού Λαού στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015.

Ψήφισε αυτό που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ: Καταργούμε το

καθεστώς της λιτότητας, που δεν αποτελεί μόνο στρατη-

γική της ολιγαρχίας της Γερμανίας και των άλλων δανει-

στριών χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά και της Ελ-

ληνικής ολιγαρχίας. Καταργούμε τα Μνημόνια και την

Τρόικα, καταργούμε όλους τους νόμους της λιτότητας. Tην

επομένη των εκλογών, με ένα νόμο, καταργούμε την

Τρόικα και τις συνέπειές της. Πέρασε ένας μήνας και

ακόμα η εξαγγελία να γίνει πράξη. Κρίμα και πάλι κρίμα. 

Απ’ την πλευρά μου ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ απ’ τον Ελληνικό

Λαό διότι συνήργησα σ’ αυτή την ψευδαίσθηση. Πριν όμως

προχωρήσει το κακό, πριν είναι πολύ αργά, ας αντιδρά-

σουμε. Πριν απ’ όλα, τα μέλη, οι φίλοι και οι οπαδοί του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, σε έκτακτες συνελεύσεις, όλων των βαθμίδων των

οργανώσεων, να αποφασίσουν αν δέχονται αυτή την κατά-

σταση. 

Μερικοί υποστηρίζουν, πως σε μια συμφωνία πρέπει κι εσύ

να υποχωρήσεις. Κατ’ αρχήν ανάμεσα σε καταπιεστή και

καταπιεζόμενο δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός, όπως

ακριβώς ανάμεσα στον σκλάβο και στον κατακτητή, λύση

είναι μόνο η Λευτεριά.

Αλλά κι αν δεχτούμε αυτόν τον παραλογισμό, ήδη οι παρ-

χωρήσεις που έκαναν οι προηγούμενες μνημονιακές κυ-

βερνήσεις με την ανεργία, τη λιτότητα, την φτώχεια, τους

αυτόχειρες, ξεπερνούν κάθε όριο υποχώρησης.

Βρυξέλλες, 22.2.2015»

Μανώλης Γλέζος

Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ

“Οποιος μ’ αγαπάει με κάνει και κλαίω”, έλεγε η γιαγιά μου·

“με μαλώνει για το καλό μου”. Είναι εκείνο που έλεγε ο Επί-

κουρος: “Πρέπει να υπομένουμε καρτερικά τους μικρούς
πόνους, αν είναι αναγκαίοι για ν’ απολαύσουμε μεγαλύτε-
ρες ευχαριστήσεις (ηδονές)”.

Αλλοίμονο, αν δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Ισως έπρεπε να

ήταν και περισσότερες (και είναι οι περισσότερες υποβό-

σκουσες αντιδράσεις).

Το μοντέλο “όσα κάνει η ομάδα μας, καλώς καμωμένα”
πρέπει να τελειώσει, γιατί είναι καταστροφικό.

Εξ’ άλλου οι εύλογες αντιδράσεις χτίζουν διαπραγματευ-

τικά ερείσματα.

Αλλού είναι το “λάθος”, που το δικαιολογεί η ανάγκη του

χρόνου ανάσας: Εχουμε παρασυρθεί και “παίζουμε” στο

δικό τους γήπεδο, με δικούς τους κανόνες και δικο τους “δι-

αιτητή”, το δικό τους “παιχνίδι”. (Οι συμφωνίες, οι δεσμεύ-

σεις, τα χρέη, οι “θεσμοί”, τα κοινοβούλια, οι...δόσεις, γι’

αποφυγή του στερητικού συνδρόμου).

Το δικό μου γήπεδο, το δικό μου τερέν (άρα άλλο “παιχνίδι”)

είναι η εθνική κυριαρχία! Η ανεξάρτητη κρατική οντότητα.

Καμμιά “συμφωνία” ΔΕΝ  μπορεί να την καταργήσει, γιατί

κανένας δεν έχει τέτοια εξουσιοδότηση, αφού κανένας δεν

δικαιούται να του τη δώσει, δεν έχει την πρόθεση να του τη

δώσει και ΔΕΝ του την έχει δώσει.

Οι κυβερνήσεις δεσμεύουν τους λαούς, γι’ αυτά που οι

Λαοί συμφωνούν ξεκάθαρα. Οχι με απάτες, εκφοβισμούς κι

εκβιασμούς.

Αλλως δεν είναι συμφωνίες, είναι συνθηκολόγηση ήττας. 

Κώστας Βενετσάνος

H Διεθνής Αμνηστία κατά της Ε.Ε. 

Η λαϊκή εντολή ΔΕΝ είναι ψευδαίσθηση
Η ΔΗΛΩΣΗ Μανώλη ΓΛΕΖΟΥ
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Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 18
συναπτά έτη.

Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να δημοσιεύουμε:
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις  - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com

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 ασφαλτι-
κών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μα-
ραθώνος», με προϋπολογισμό
500.000,00€ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
24 / 03 / 2015 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
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 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 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
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 τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει 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 298.272,80€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 53.689,10€,
απρόβλεπτα 15% 52.794,29€, ανα-
θεώρηση 1.747,88 € και Φ.Π.Α.
93.495,94€. 
9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για
το σύνολο των εργασιών που περι-
λαμβάνονται στα τεύχη της δημο-

πράτησης. Εναλλακτικές προ- σφο-
ρές 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 εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών. 
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής 
13. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί -
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων)
και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττι-
κής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφο-
ρίες στα  τηλέφωνα 213 2005333,
FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρ-
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημο-
πρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 19-
03-2015.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: 7Φ8ΧΩΛ6-7Ν8        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί : 25-02-2015
Αρ. Πρωτ. : 3484
Βασ. Κων/νου 47, 9400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο:210 6624280 
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια  πινακίδων σή-

μανσης» όπως αναφέρεται στην
ΤΥ/6/2015 τεχνική μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
Μελέτης και στο Τιμολόγιο Μελέ-
της που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών. Κάθε άλλη προ-
σφορά απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη. Εναλλακτικές προσφορές δε
γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές. 
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές

μέχρι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015
και ώρα 10:00 έως και 10:30, στο
σημείο που αναφέρεται στην προ-
μετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015
ώρα 10:30, στο σημείο που αναφέ-
ρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 56.910,57€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 70.000,00€. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφ.:  Παπασωτηρίου Χρήστος
Τηλέφωνα : 2299 3 20348                                                                                     
Fax : 22990  48289
Email :xristos.papasotiriou@kalivia.gr
Καλύβια  26 /2/ 2015
Αριθ. Πρωτ  2937   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ
Προκηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρο-

νικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη τιμή μονάδος
ανά είδος (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδει-
κτικού προϋπολογισμού της μελέ-
της), υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι τεχνικές προδιαγρα-
φές της μελέτης, για την ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, (είδη παντο-
πωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη
κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου,
είδη αρτοποιείου είδη γαλακτοπω-
λείου) για τις ανάγκες σίτισης των
νηπίων των Παιδικών Σταθμών του
Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνι-
κού και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ που
ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο
‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’,
για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων
των Παιδικών Σταθμών της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης του Δήμου Σα-
ρωνικού που ανήκουν σε αυτή,
καθώς και τη προμήθεια σε είδος
(φρέσκο γάλα ή ίση ποσότητα γά-
λακτος μακράς διαρκείας ή τύπου
εβαπορέ) για το μόνιμο και με σύμ-
βαση ορισμένου και αορίστου χρό-
νου προσωπικό των συνεργείων
του Δήμου, το έτος   2015, με συ-
νολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό
190.523,17 με ΦΠΑ .

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις δια-
τάξεις του Ν.3463/06, του
Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του
Ν.2503/97, του Ν.2506/97, του
Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της
53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημ, Διοίκησης  &
Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οι-
κονομικών-Απασχόλησης & Κοιν.
Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006
Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει μέχρι σήμερα και την τροπο-
ποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007
Β’), του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10
του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α/2013)
άρθ.4 και την εγκύκλιο
3/11543/26/03/2013 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ.
269/5-11-14 Απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνι-
κού, με την οποία αποφασίστηκε η
διενέργεια της προμήθειας, την
352/2014 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού
και την ανάγκη του Νομικού Προ-
σώπου Δήμου Σαρωνικού, της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
και του Δήμου Σαρωνικού για τη
σχετική προμήθεια.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α:
15-6481.002, Κ.Α: 15-6481.003,
Κ.Α: 15-6481.004, Κ.Α: 15-
6481.005, Κ.Α: 15-6481.006 του
προϋπολογισμού του Νομικού Προ-
σώπου ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρω-
νικού’’ οικονομικού έτους 2015, τις
πιστώσεις των Κ.Α: 64.08.00.1000,
Κ.Α: 64.08.00.1001, Κ.Α:
64.08.00.1002, Κ.Α: 64.08.00.1003,
Κ.Α: 64.08.00.1004 του προϋπολο-
γισμού της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του Δήμου Σαρωνικού
οικονομικού έτους 2015 και τις πι-
στώσεις των Κ.Α. 20-6063.001, Κ.Α.
25-6063.001, Κ.Α. 30-6063.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου Σαρω-
νικού του οικονομικού έτους 2015.
Οι προμήθειες αφορούν τμηματικές
αγορές.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. Το πλήρες σώμα της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχε-
ται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ.
14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες ΄΄Προμήθειες Δη-
μόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων΄΄ & Ν.
3463/2006 ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμε-
τάσχουν στον διαγωνισμό οφεί-
λουν να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής που θα ανα-
λογεί σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις
εκατό (%) επί του προϋπολογισμού
της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται
η 25/3/2015, ημέρα Τετάρτη  και
ώρα 10:00 πμ. Ως καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών
στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
30/3/2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα
15:00. Μετά την παρέλευση της κα-
ταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβο-
λής προσφοράς στο Σύστημα. Ο
χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επι-
κοινωνία μέσω του συστήματος, βε-
βαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσή-
μανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-
2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 0 26570
Fax:            2292 0 26512
Λαύριο 25/02/2015
Αρ. Πρ.   440

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή δια-
δικασία, με το σύστημα προσφοράς,
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε
συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπη-
ρεσίας για την εκτέλεση των εργα-
σιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΑ 19 08 05 ΤΗΣ ΕΕΛ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015» προϋπολογισμού δημοπρά-
τησης: 125.000 Ευρώ πλέον το
Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με το Π.Δ 28/80, τον Ν.
3463/06 και το Ν. 2362/95 και τα
εκτελεστικά του διατάγματα όπως
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο-
μηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
καθώς και με τους όρους του τεύ-
χους της αναλυτικής διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα γίνει στις
24/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των
δικαιολογητικών συμμετοχής) στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο
Λαύριο.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώ-
σεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
• φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτο-
τελώς ή σε κοινοπραξία που θα συ-
σταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα
ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπρα-
ξιών):
1. προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγ-
γεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή
Εμπορικά Μητρώα του κράτους
2. προέρχονται από κράτη που έχουν
κυρώσει την συμφωνία για τις δημό-
σιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Ορ-
γανισμού Εμπορίου ή κράτη που
έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφω-
νίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την
Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε
Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα
του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο
• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δι-
καιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε με-
μονωμένα είτε ως μέλος κοινοπρα-
ξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από τη διαδικασία
όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύν-
θεση των οποίων συμμετέχει το
πρόσωπο
• Σε περίπτωση ενώσεων ή Κοινο-
πραξιών δεν απαιτείται να έχουν
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προ-
σφορά. Τα μέλη της Ένωσης ή της
Κ/ξίας ευθύνονται έκαστο έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγ-
γύως και εις ολόκληρο για την εκτέ-
λεση του έργου.
Απαραίτητη προϋπόθεση η στελέ-
χωση με το απαραίτητο επιστημο-
νικό προσωπικό και ανάλογη
εμπειρία σε εγκαταστάσεις επε-

ξεργασίας λυμάτων και διαχείριση
ιλύος.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία
πρέπει να κατατεθούν, από κάθε
διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμε-
τοχής 6.250,00 Ευρώ οι οποίες θα
απευθύνονται στην Αναθέτουσα
Αρχή και θα έχουν διάρκεια ισχύος
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
μέρες.
Χρόνος λειτουργίας και συντήρησης
του έργου ΕΝΝΕΑ (9) μήνες.
Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία
θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι
την προσφορά τους, καθώς και τα
τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης
διατίθενται από την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πά-
ρουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι την
Παρασκευή 20/03/2015, με κατα-
βολή των εξόδων παραγωγής όλων
των τευχών, που ανέρχονται σε πε-
νήντα (50) ΕΥΡΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν και ταχυδρομικώς τα δια-
τιθέμενα στοιχεία της
δημοπρασίας, αφού προηγουμένως
έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπη-
ρεσία, πέραν της αναφερομένης
στην ανωτέρω παράγραφο, δαπά-
νης παραγωγής και τη δαπάνη για
την ταχυδρομική αποστολή στον
ενδιαφερόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνον-
ται καθημερινά στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στο Λαύ-
ριο όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο τηλέφωνο 22920-22109.

Λαύριο 25/02/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται   και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ευχαριστήριο

Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγ-

ματοποιήθηκαν στα Σπάτα και στην Αρτέμιδα το τριήμερο

της Τελευταίας Αποκριάς 2015, ο Πολιτιστικός Οργανι-

σμός του Δήμου μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι-

στήσει τον κόσμο των Σπάτων και της Αρτέμιδος που

αγκάλιασαν με την παρουσία τους την προσπάθεια μας.

Η συμμετοχή του κόσμου είναι εκείνη που μας δίνει κου-

ράγιο, και μας υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζονται χρήματα

αλλά πρωτίστως αγάπη, κέφι και συμμετοχή. 

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τους συλ-

λόγους γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων

των δύο πόλεων, την ομοσπονδία εξωραϊστικών και πολι-

τιστικών συλλόγων, τις χορευτικές ομάδες, τις σχολές

χορού, όλους τους κοινωνικούς φορείς και τους εθελον-

τές που συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων μας. 

Σας υποσχόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας

και να έχουμε στις πόλεις μας ανάλογες εκδηλώσεις που

μόνο χαρά και διασκέδαση προσφέρουν στους πολίτες. 

H Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας

Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»

Ιωάννα Μωραΐτη 

Ευχαριστήρια

Ο Εξ. Σύλλογος Πανοράματος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” και το

Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους συντοπίτες και φίλους που

παρευρέθησαν στον ετήσιο χορό του Συλλόγου, επί-

σης και την Δημοτική Αρχή και την Αντιπολίτευση.

Ο Σύλλογος “Κόρμπι” ευχαριστεί τους χορηγούς

Το Σάββατο 17/1/2015 ο Σύλλογος ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΜΠΙ ορ-

γάνωσε και πραγματοποίησε την ετήσια κοπή πίτας στο

“Varkiza Resort”

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κάτοικοι του ΚΟΡΜΠΙ που

γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα της εκδήλωσης  και δια-

σκέδασαν μέχρι τις πρωινές ώρες. Παρευρέθηκαν πλήθος

εκπροσώπων των φορέων της πόλης και του Δήμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να εκ-

φράσει, δια του τύπου, τις ευχαριστίες στους ευγενείς χο-

ρηγούς της εκδήλωσης που βοήθησαν καθοριστικά στην

επιτυχία της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ “Ο ΡΟΒΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας συγκαλούμε

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μας, η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί στην Βούλα Αττικής την 15η Μαρτίου 2015, ημέρα

Κυριακή και ώρα 11:00, στην αίθουσα του “Καφέ Πεζόδρο-

μος”, Ποσειδώνος 14, τηλ. 210 8994.984 - 6942 449955.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.- Έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2.- Απολογισμός εσόδων εξόδων του ΔΣ και έκθεση Ελεγκτικής

Επιτροπής.

3.- Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνέλευσης.

4.- Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

5.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εννέα (9) τακτικών μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, τριών (3) αναπληρωματικών μελών του

Δ.Σ., τριών (3) τακτικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και δύο

(2) αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, με μυ-

στική ψηφοφορία.

Σε περίπτωση έλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί την 22α Μαρτίου στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια

θέματα ημερήσιας διάταξης.

Όποιο μέλος επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ.

και την Ελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να είναι οικονομικά τα-

κτοποιημένο και θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας

στα γραφεία του συλλόγου ή στον πρόεδρο του συλλόγου ή στο

e-mail: ioanniskolias@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου

2015 και ώρα 20:00.

Τα μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό

τους δικαίωμα, πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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 

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Ασφαλής, ανώδυνη  και με εξαιρετικά   αποτελέσματα, είναι

η εξελιγμένη επέμβαση καταρράκτη που πραγματοποιείται

πλέον με μικροτομή μόλις 1,8χιλιοστών!

Τα αποτελέσματα από την  εφαρμογή της  τεχνολογίας των

μικροτομών  παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο της Αme-

rican Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) τον

Μάιο του 2014.

«Τα οφέλη για τους ασθενείς, από την  τεχνολογική εξέλιξη
των μηχανημάτων φακοθρυψίας είναι πολλαπλά και άμεσα»

επεσήμανε ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος  Δρ Γιάν-

νης Μάλλιας, που παρακολούθησε το συνέδριο   στη Βο-

στώνη των Η.Π.Α. 

Αξίζει να τονιστεί ότι μέχρι πρόσφατα η συνήθης τομή για την

αφαίρεση του καταρράκτη ήταν στα 2,75 ή 3 χιλιοστά και τώρα

γίνεται σχεδόν στη μισή.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο Δρ Μάλλιας η επέμβαση κα-

ταρράκτη με μικροτομές πραγματοποιείται  με αναισθητικές

σταγόνες και μέθη. Είναι ασφαλής, ανώδυνη, γρήγορη, εξαι-

ρετικά ακριβής  και τα βασικά οφέλη για τους ασθενείς  είναι: 

― Ταχύτατη αποκατάσταση της όρασης

― Γρηγορότερη επούλωση της  τομής με λιγότερες μετεγ-

χειρητικές ενοχλήσεις 

― Μικρότερος μετεγχειρητικός αστιγματισμός  

― Μείωση της πιθανότητας για μόλυνση.

― Επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε διά-

στημα λίγων ημερών

ΑΦΑΙΡΕΣΗ      ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Σύμφωνα με τους χειρουργούς οφθαλμίατρους, δυστυχώς

ακόμη και σήμερα σε αρκετούς ασθενείς επικρατεί  η άποψη,

ότι πρέπει ο καταρράκτης να ωριμάσει για να γίνει η επέμβαση.

«Είναι σκόπιμο ο καταρράκτης να χειρουργείται έγκαιρα,
γιατί η επέμβαση γίνεται με τη μέθοδο της φακοθρυψίας κατά
την οποία θρυμματίζεται ο καταρράκτης και δεν χρειάζεται

να ωριμάσει όπως έλεγαν παλιά» διευκρίνισε ο Δρ  Μάλλιας

και συμπλήρωσε:

«Όταν ο καταρράκτης παραμείνει για μεγάλο χρονικό διά-

στημα μέχρι να γίνει η επέμβαση, τότε σκληραίνει και απαι-
τείται μεγαλύτερη ένταση στον υπέρηχο για να θρυμματιστεί,
με το αποτέλεσμα  να ταλαιπωρείται ο υπερκείμενος κερατο-
ειδής χιτώνας από το ακουστικό κύμα των υπερήχων και να
εμφανίζεται οίδημα του κερατοειδούς. Το οίδημα του κερα-
τοειδούς προκαλεί θαμπάδα τις πρώτες μετεγχειρητικές
μέρες και μετά σταδιακά υποχωρεί.  Γενικά όμως, ο παραμε-
λημένος καταρράκτης κάνει την επέμβαση πιο εργώδη και αυ-
ξάνει την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών». 

Για την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης επέμβασης καταρρά-

κτη σημαντικό ρόλο παίζει και ο τύπος του  ενδοφακού, ο

οποίος θα εμφυτευθεί στο μάτι. Με την εξέλιξη της τεχνολο-

γίας υπάρχουν ενδοφακοί οι οποίοι φιλτράρουν την υπεριώδη

ακτινοβολία και με τον τρόπο αυτό προστατεύουν τον ασθενή

από μία σχετικά συχνή πάθηση που ονομάζεται ηλικιακή εκ-

φύλιση της ωχράς κηλίδας. 

Επίσης σε ασθενείς με αστιγματισμό υπάρχουν τορικοί ενδο-

φακοί, οι οποίοι διορθώνουν τον αστιγματισμό καθώς επίσης

και την προϋπάρχουσα μυωπία ή υπερμετρωπία και με τον

τρόπο αυτό εξασφαλίζουν καλή όραση στους ασθενείς χωρίς

την χρήση διορθωτικών γυαλιών. Μπορούν να εμφυτευθούν

και πολυεστιακοί ενδοφακοί οι οποίοι διορθώνουν και την πρε-

σβυωπία μετά από προσεκτική επιλογή του υποψηφίου ασθε-

νούς από τον θεράποντα οφθαλμίατρο. 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ  ΠΑΘΗΣΗ  Ο  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους ο καταρράκτης είναι μία συ-

νηθισμένη πάθηση των ματιών, η οποία συνίσταται στη θό-

λωση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού. Πιο

συγκεκριμένα είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα γήρανσης.

Συνήθως εμφανίζεται μετά την 6η δεκαετία και η συχνότητα

του αυξάνει στην 7η και 8η δεκαετία της ζωής. Σπανιότερα

μπορεί να παρατηρηθεί σε νεαρούς ενήλικες ή ακόμη και σε

παιδιά. Η εμφάνιση και η εξέλιξή του διαφέρει από ασθενή σε

ασθενή. Μπορεί να περάσουν μήνες ή και χρόνια μέχρι ο κα-

ταρράκτης να φθάσει σε σημείο που να επηρεάσει σημαντικά

την όραση. Σπανιότερα μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε σύν-

τομο χρονικό διάστημα μετά από τραυματισμό, σε ασθενείς με

σακχαρώδη διαβήτη ή άλλα μεταβολικά νοσήματα. 

Τα συμπτώματα του καταρράκτη διαφέρουν από ασθενή σε

ασθενή. Τα συνήθη είναι:

- Προοδευτική μείωση της όρασης

- Εξασθένιση στην αντίληψη των χρωμάτων.

- Θαμπάδα ή μείωση της ευαισθησίας  των αντιθέσεων σε φω-

τεινό περιβάλλον

- Εμφάνιση ή αύξηση προϋπάρχουσας μυωπίας.

- Αντανακλάσεις γύρω από ορισμένα αντικείμενα (όπως ακτί-

νες γύρω από τα φώτα των αυτοκινήτων κατά την βραδινή

οδήγηση).

«Δεν υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία που να θεραπεύει ή να
προλαμβάνει τον καταρράκτη. Η μόνη θεραπεία του είναι η
χειρουργική αφαίρεση» αναφέρει ο χειρουργός οφθαλμία-

τρος Δρ Μάλλιας,   και καταλήγει «Πριν από την εγχείρηση,

για να έχουμε άριστο αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η  ειδική

μελέτη του ασθενούς με  ειδικές εξετάσεις όπως ο υπολογι-

σμός της δύναμης και του τύπου του ενδοφακού, η καταγραφή

των διαθλαστικών εκτροπών, η τοπογραφία κερατοειδούς, η

μέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς, η  με-

λέτη της σκληρότητας του καταρράκτη και ο έλεγχος του οπτι-

κού νεύρου και της ωχράς κηλίδας». 
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ασφαλής, ανώδυνη  και με εξαιρετικά   αποτελέσματα, η επέμβαση καταρράκτη

Η ψυχική υγεία ζητάει κάθαρση

Ανοιχτή επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Υγείας έστειλαν 16 φορείς και μια μεγάλη λίστα ονομάτων, ερ-

γαζομένων στην ψυχική υγεία.

Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι «μετά από 4,5 χρόνια μνη-

μονιακής συγκυβέρνησης η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έφερε ανα-

κούφιση σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και

δημιούργησε ελπίδες για την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων και

την επίλυση συσσωρευμένων προβλημάτων. 

Ο χώρος της Ψυχικής Υγείας έχει οδηγηθεί σε τέλμα. Η λεγό-

μενη «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση» που επιχειρείται εδώ και 25-

30 χρόνια απειλείται με κατάρρευση. Η έλλειψη αρχικού

σχεδιασμού και η ευκαιριακή πολιτική που ασκήθηκε στη συνέ-

χεια οδήγησαν στην πλήρη απορρύθμιση. Ωστόσο λήπτες και ερ-

γαζόμενοι μέσω και των σωματείων τους πρόβαλαν σθεναρή

αντίσταση, αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται με κάθε

διαθέσιμο μέσο.

Οι χρόνιες παθογένειες του χώρου γιγαντώθηκαν με αποτέλεσμα

όχι μόνο να χαθούν το όραμα και οι στόχοι της Ψυχιατρικής Με-

ταρρύθμισης αλλά να έχουμε έξαρση των φαινομένων αδιαφά-

νειας, κακοδιαχείρισης και εκμετάλλευσης εργαζόμενων και

ψυχικά πασχόντων από τις διοικήσεις φορέων ΝΠΙΔ (γνωστοί και

ως ΜΚΟ), στις οποίες έχει ανατεθεί η λειτουργία ενός μεγάλου

αριθμού Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Η ηγεσία του Υπ. Υγείας,

ενώ γνώριζε και κατήγγελλε(!), δεν δίσταζε να διαφημίζει το

κλείσιμο των ψυχιατρείων ως την “ολοκλήρωση” της Ψυχιατρι-

κής Μεταρρύθμισης! 

Οι καταγγελίες για τον τρόπο διοίκησης πολλών φορέων Ψυχικής

Υγείας (ΝΠΙΔ) είναι κυριολεκτικά εκατοντάδες. 

Με την επιστολή τους αυτή ζητούν από τη νέα κυβέρνηση, μια

πρώτη δημόσια τοποθέτηση που θα δείχνει με σαφήνεια τις προ-

θέσεις του Υπουργείου για την Ψυχική Υγεία. Μια τοποθέτηση

συγκεκριμένη όσον αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν σε όλους

τους τομείς καθώς και ως προς το χρόνο της υλοποίησης τους. 
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Ο Ν.Α.Ο. Κέκροψ συμμετείχε με την Ιστιοπλοϊκή Ομάδα

Laser στον 1o γύρο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος

για σκάφη τύπου Laser 4.7 που διοργανώθηκε από τον

Ναυταθλητικό Όμιλο Ειρήνης και Φιλίας στις 14 και 15 Φε-

βρουαρίου 2015.

Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από αρκετά καλές συνθήκες κάτι

που βοήθησε να ολοκληρωθούν συνολικά 6 ιστιοδρομίες.

Η ομάδα, με προπονητή τον Δημήτρη Μπουγιούκα, έκανε

μια πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με δύο αθλήτριες να

τερματίζουν στην 4η και 10η θέση.

Συγκεκριμένα, την 4η θέση κατέλαβε η Μαρία Τσιλιβάκου

και τη 10η η Δήμητρα Λεκατσά

Στην ομάδα του Ν.Α.Ο Κέκροψ συμμετείχαν οι αθλητές:

Μαρία Τσιλιβάκου, Δήμητρα Λεκατσά, Ειρήνη Παπαϊωάν-

νου και Αλέξανδρος Γιαννακάκος.

Eπιτυχίες έφερε ο ΝΑΟ Κέκρωψ με δύο αθλήτριές του

To 2ο Σχολικό Πρωτάθλημα 2015 τοξοβολίας, ολοκληρώ-

θηκε στην Λειβαδιά, με τους πρώτους νικητές: 

Μιχάλης Κοτσιφάκης (Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου),

Μαρία Μερμελά (1ο ΓΕΛ Καισαριανής) στο Ολυμπιακό Τόξο

και Παναγιώτης Σγάντζος (3ο ΓΕΛ Καλαμάτας),  Ευαγγε-

λία-Στυλιανή Κωστάκου (9ο ΕΠΑΛ Πειραιά) στο  Σύνθετο

Τόξο.  

Στην τελική φάση η συμμετοχή έφθασε τους 82, με την τε-

λική κατάταξη να έχει ως εξής: 

• Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) 

Αγόρια (33 συμμετοχές)

1. Κοτσιφάκης Μιχαήλ (Εκπαιδ. Θεοδωροπούλου) 536 (19

10άρια), 

2. Κατσαΐτης Παναγιώτης (ΓΕΛ Βραχατίου) 532 (20)

3. Κοσμίδης Σωτήριος (2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης) 527 (17)

4. Μπρουτζάκης Γεώργιος (6ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης) 525, 5. Χα-

τζηπασχάλης Ιωάννης (3ο ΓΕΛ Ευόσμου) 508, 6. Χάρος

Αθανάσιος (Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης 493) 

Κορίτσια (26 συμμετοχές)

1. Μερμελά Μαρία (1ο ΓΕΛ Καισαριανής) 557 (28 10άρια), 

2. Κονιτοπούλου Ελευθερία (1ο ΓΕΛ Γαλατσίου) 555 (26),

3. Ντάρσυ Ευγενία-Ελένη (3ο ΓΕΛ Κηφισιάς) 544 (24), 

4. Δράκου Αναστασία (Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου) 510, 

5. Κάμπερ Μαργαρίτα (8ο ΓΕΛ Βόλου) 507, 

6. Σιδηροπούλου Δομνίκη-Ραφαηλία (2ο ΓΕΛ Νεάπολης)  

• Σύνθετο Τόξο (Compound) 

Αγόρια (8 συμμετοχές)

1. Σγάντζος Παναγιώτης (3ο ΓΕΛ Καλαμάτας) 546 (16 10άρια),

2. Τσελεμπάνης Αθανάσιος (1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδελφείας) 533 (10),

3. Τσουλουφάς Θεμιστοκλής (Γυμνάσιο Λ.Τ. Λεχαίου) 524 (10),  

4. Δημητρακόπουλος Απόστολος (1ο ΓΕΛ Βύρωνα) 513, 5. Κο-

τρώνης Ευστράτιος-Γεώργιος (5ο ΓΕΛ Νίκαιας) 501, 6. Σακελ-

λαρόπουλος Χρήστος (ΓΕΛ Δροσιάς) 484

Κορίτσια (14 συμμετοχές)

1. Κωστάκου Ευαγγελία-Στυλ. (9ο ΕΠΑΛ Πειραιά) 555 (17 10άρια), 

2. Ελευθερίου Μαρία (6ο ΓΕΛ Γλυφάδας) 549 (12),

3. Κονιδάρη Κωνσταντίνα (5ο ΓΕΛ Ζωγράφου) 518 (4), 

4. Ζαϊμίδη Ευαγγελία (ΓΕΛ Κερατέας) 497, 

5. Κόντου Ίριδα (2ο ΓΕΛ Καλλιθέας) 477, 

6. Μπίσια Δήμητρα-Μαρία (1ο ΓΕΛ Κιάτου) 469.

2ο Σχολικό Πρωτάθλημα 2015 τοξοβολίας

Με επιτυχία και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο ολοκληρώθη-

καν οι διεθνείς αγώνες Παίδων – Κορασίδων των Αλπικών

αγωνισμάτων, στο Βίτσι της Καστοριάς, διοργάνωση στην

οποία συμμετείχαν χιονοδρόμοι από τις γειτονικές Βαλκα-

νικές χώρες.  

Στην κατηγορία Παίδων (U16 M) ξεχώρισε ο Αναστάσιος

Βασιλείου με δύο χρυσά στα ισάριθμα αγωνίσματα (γιγαν-

τιαία και τεχνική κατάβαση). Στην κατηγορία Κορασίδων

(U16 L) οι Φανή Μαρμαρέλη και Στεφανία Τσιτσέλη μοιρά-

στηκαν εντυπώσεις και χρυσά μετάλλια, ενώ στην συγκο-

μιδή τους προστέθηκαν ένα αργυρό και ένα χάλκινο στα

αγωνίσματα της γιγαντιαίας και τεχνικής κατάβασης αντί-

στοιχα. 

Στις κατηγορίες των μικρών Παίδων και Κορασίδων (U14) ο

Βούλγαρος Τόμοβ Άντον και η Μαρία Ελένη Τσιοβόλου ήταν

ένα επίπεδο πάνω από τους υπολοίπους αφού είχαν διπλές

νίκες και δύο χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνίσματα. 

O Παλαιστικός Σύλλογος Ραφήνας στο Καρναβάλι της πόλης

Κόντρα στον καιρό αλλά και

στις δυσκολίες της ζωής, ο Πα-

λαιστικός Ραφήνας - Πικερμίου

έλαβε μέρος στην αποκριάτικη

παρέλαση την Κυριάκη 22 Φε-

βρουαρίου στη Ραφήνα. Μικροί

και μεγάλοι, αθλήτριες της Ρυθ-

μικής, παλαιστές και γονείς,

ντυμένοι ροζ Μίνι και γαλάζιοι

Μίκι έδωσαν κέφι και χαρά,

σκορπίζοντας χαρτοπόλεμο

"της κρίσης" που είχαν φτιάξει

οι ίδιοι κόβοντας ανακυκλω-

μένο χαρτί!

Εξυπνες ιδέες με μηνύματα...

Διεθνείς αγώνες χιονοδρομίας ΠΚ στο Βίτσι 

Με 2 Χρυσά ο Αναστάσιος Βσιλείου
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Αναβολή των ποδοσφαιρι-

κών πρωταθλημάτων της

Κυριακής, αποφάσισε ο

Υφυπουργός Αθλητισμού

Σταύρος Κοντονής, σημει-

ώνοντας ότι «Οι καταστά-
σεις ανοχής έχουν
τελειώσει». Στη συνέχεια

συναντήθηκε 25/2, με τον

Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσί-

πρα, προκειμένου να προ-

χωρήσουν σε πιο ριζικές

επεμβάσεις και την ερχό-

μενη  Τετάρτη θα γίνει νέα

συνάντηση με τους εκπρο-

σώπους των διοργανωτριών

Αρχών για να κριθεί αν θα

αναβληθούν εκ νέου οι

αγώνες.

«Όσα έχουν συμβεί τις τε-
λευταίες εβδομάδες, ιδίως
όσα συνέβησαν στον
αγώνα της Λ. Αλεξάνδρας
και όλα όσα έγιναν στη συ-

νεδρίαση της διοργανώ-
τριας Αρχής διαμορφώνουν
ένα ζοφερό κλίμα» ανέ-

φερε ο Στ. Κοντονής.

Ανέφερε ότι θα  αναλη-

φθούν όλα τα νομοθετικό

μέτρα για να σταματήσει

αυτή η ζοφερή εικόνα του

ποδοσφαίρου στην Ελλάδα

και χαρακτήρισε «απολύ-
τως σαθρό, σχεδόν ανύπαρ-
κτο» το υπάρχον

νομοθετικό πλαίσιο.

Οι εισηγήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

ήταν “απαγορευτικές” και

δήλωσε ότι θα αναμένει τις

νέες εισηγήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

και της ΔΕΑΒ για τη μεθε-

πόμενη Κυριακή, προκειμέ-

νου να γίνει εκτίμηση της

κατάστασης, ενώ διευκρί-

νισε, ότι άνευ των εισηγή-

σεων αυτών, το Κράτος δεν

μπορεί να επέμβει.

«Δεν πιστεύω στις αυτοκρι-
τικές και τις αυτοκαθάρσεις
όταν συνδυάζεται με αν-
θρώπινες δραστηριότητες
που έχουν σκοπό το κέρ-
δος. Όμως όλοι πρέπει να
δίνουμε σημασία στους νό-
μους. Οι καταστάσεις ανο-
χής έχουν τελειώσει»,
κατέληξε.

σ.σ. Ελπίζουμε και ευχόμα-

στε να τα εννοεί ο Υπουρ-

γός και να γίνουν πράξη. Να

σταματήσει αυτή η αθλιό-

τητα στα γηπεδα.

Τα πρωταθλήματα επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης, που διοργανώνουν οι αθλη-

τικοί Σύλλογοι, σε συνεργασία με την

ομοσπονδία της επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης είναι ένας θεσμός  που υπο-

χρεώνει αθλητές και αθλήτριες των

μικρών ηλικιών να λαμβάνουν μέρος σε

αυτά,  προκειμένου (ανάλογα με τις

επιτυχίες τους) να διεκδικούν μία θέση

στις προ εθνικές ομάδες.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί

11 τέτοια πρωταθλήματα σε όλη την

Ελλάδα και οι αθλητές και αθλήτριες

του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βου-

λιαγμένης που διεκδικούν  θέσεις στις

προ εθνικές ομάδες έχουν αρκετές

διακρίσεις. 

Στους Εφήβους ο αθλητής του Γ.Σ.ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ,  ΔΑΜΙΑΝΗΣ έχει λάβει

μέρος στα 8 πρωταθλήματα και έχει

κατακτήσει 5 πρώτες θέσεις, 1 δεύ-

τερη, 1 Τρίτη και 1 τέταρτη.

Στις Νεανίδες  η ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ σε 6

πρωταθλήματα έχει 1 πρώτη θέση, 3

τρίτες θέσεις και 2 τέταρτες.

Στους Παίδες ο ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ σε 7

πρωταθλήματα έχει ισάριθμες πρώτες

θέσεις.

Στις Κορασίδες   η  ΦΙΣΕΡ σε 7 διοργα-

νώσεις έχει 4 πρώτες θέσεις, 2 δεύτε-

ρες και 1 Τρίτη 

Και η ΤΕΡΠΟΥ σε 8 πρωταθλήματα

έχει 3 πρώτες θέσεις και 4 δεύτερες.

Τα πρωταθλήματα αυτά θα ολοκληρω-

θούν στις 2 και 3 Μαΐου με το Πανελ-

λήνιο πρωτάθλημα που θα

πραγματοποιήσει ο Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006

στο Δήμο 3Β.

H Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος

υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φίλαθλης Ομο-

σπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (

Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α) και τη συνδρομή του αθλητικού

σωματείου «Άρης Βούλας» διοργάνωσε το 3ο

Πανελλήνιο Τουρνουά Αστυνομικών Επιτρα-

πέζιας Αντισφαίρισης στις αθλητικές εγκατα-

στάσεις που φιλοξενείται ο Αρης Βούλας, το

Σάββατο 14/02/2015.

Στο τουρνουά συμμετείχαν αθλητές από όλη

την Ελλάδα και πραγματοποήθηκαν αγώνες

στις κατηγορίες «Απλός ανδρών», «Διπλός

ανδρών» και «Παλαιμάχων».

Το Σάββατο 14/02  ξεκίνησαν οι προκριματικοί

αγώνες  των ομίλων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομί-

λου προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, ενώ οι

δύο δεύτεροι  ακολούθησαν την διαδικασία

αγώνων για την καλύτερη κατάταξη. Στη συ-

νέχεια οι νικητές διασταυρώθηκαν μεταξύ

τους, φθάνοντας στους τελικούς. 

Το επίπεδο των αγώνων ήταν πολύ υψηλό,

κάτι που εξέπληξε ευχάριστα τόσο τους διορ-

γανωτές όσο και τους διαγωνιζόμενους.

Αστυνομικοί-αθλητές με εγχώριες και διεθνείς

διακρίσεις έδωσαν το παρών. Τόσο στους προ-

ημιτελικούς, όσο στους ημιτελικούς και στους

τελικούς οι αθλητές υπερέβαλαν εαυτούς. 

Στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας απλος

αδρών για τρίτη συνεχή χρονιά, αναδεί-

χτηκε νικητής ο Ε.Φ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Γε-

ώργιος με δεύτερο τον Ανθ/μο

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Αριστοτέλη. Την τρίτη

θέση στην κατάταξη κατέκτησε ο Αρχ/κας

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαρδής και την τέ-

ταρτη θέση ο Ε.Φ.  ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος.

Στην κατηγορία παλαιμάχων νικητής αναδεί-

χτηκε ο Αρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βαρδής

και δεύτερος ο Α/Α΄ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Στέ-

φανος. Οι δύο τρίτοι της κατάταξης είναι οι

Αστ/κας  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Παναγιώτης και ο

Αρχ/κας ΝΑΘΑNAΗΛΙΔΗΣ Πέτρος.

Στην κατηγορία διπλός ανδρών νικητές ανα-

δείχθηκαν οι Ανθ/μος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αρι-

στοτέλης και Αρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βαρδής για δεύτερη συνεχή χρονιά και φινα-

λίστ τους Α/Α΄  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ Στέφανο

Ε.Φ. ΜΠΙΣΤΟΛΑ Δημήτριο. Την τρίτη θέση κα-

τέλαβαν οι Υπαρχ/κας ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Μιχαήλ

και Ε.Φ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ενώ την

τέταρτη θέση κατέλαβαν οι Υπαρχ/κας ΚΙ-

ΤΣΙΟΣ Βασίλειος και ο Αστ/κας (284957) ΚΑ-

ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Παναγιώτης.

Μεγάλο μερίδιο για την διοργάνωση των αγώ-

νων οφείλεται στην στήριξη του Προέδρου

του αθλητικού σωματείου «Άρης Βούλας»

Σταύρου ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ, ο οποίος επιφύ-

λαξε θερμή φιλοξενεία και παραχώρησε τον

άρτια καταρτισμένο αθλητικό χώρο στην

Α.Ε.Α.Ε., αλλά και στην συμβολή του  ΖΑΧΑ-

ΡΟΠΟΥΛΟΥ Ηλία ο οποίος με τις πολύτιμες

γνώσεις του συνέβαλε καταλυτικά στην δια-

δικασία διεξαγωγής και ολοκήρωσης του

τουρνουά. 

Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης επιβάρυ-

ναν τους ίδιους τους αθλητές αποδεικνύοντας

περίτρανα την αγάπη τους για το άθλημα

αυτό. Από την διεξαγωγή των 1ου, 2ου και

3ου Πανελλήνιων Τουρνουά Επιτραπέζιας Αν-

τισφαίρισης θα συγκροτηθεί, ύστερα από βαθ-

μολογία, αντιπροσωπευτική ομάδα για να

εκπροσωπήσει την Αθλητική Ένωση στο 7ο

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστυνομικών

που θα διεξαχθεί 27 έως 31/05/2015 στην

Βάρνα της Βουλγαρίας.

Το τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης δεν

επηρέασε την άσκηση καθηκόντων των αθλη-

τών αστυνομικών, αφού οι αγώνες έγιναν σε

ημέρα και ώρες που οι συμμετέχοντες δεν

είχαν υπηρεσία, ούτε επιβαρύνθηκε κατ’ ελά-

χιστον το Δημόσιο.

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Α.Ε. Ιωάννης Γρίμμας

ευχαρίστησε όλους τους διοργανωτές και

αθλητές για την προσπάθειά τους, το ήθος

τους καθώς και την εμπιστοσύνη που έδειξαν

στην Α.Ε.Α.Ε. όσο αφορά την διοργάνωση του

3ου Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Όλοι οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντε-

βού τους για το εγγύς μέλλον. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών

Ελλάδος ευχαρίστησαν τον Αρη Βούλας,  για

την παραχώρηση των γηπεδικών εγκαταστά-

σεων καθώς και για την πολύτιμη στήριξη και

ανιδιοτελή προσφορά του στην Ένωσή τους

συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση του

3ου  Πανελληνίου Τουρνουά Επιτραπέζιας Αν-

τισφαίρισης Αστυνομικών.

3ο Πανελλήνιο Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Αστυνομικών στην Αθήνα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Πολλές διακρίσεις αθλητών του Δήμου 3Β

Το ποδόσφαιρο ή θα αλλάξει ή θα βουλιάξει

«Οι καταστάσεις ανοχής έχουν τελειώσει»
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