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Ο Κώστας Βενετσάνος παραχωρεί κατά καιρούς
τη στήλη του σε κάποια ξεχωριστή πολιτική προ-
σωπικότητα. Τούτο και σ᾽αυτό το τεύχος κάνει.
“Με τιμή, θαυμασμό και συμπάθεια”, όπως λέει,
χωρίς να παραλείψει, στο τελος μια υπενθύμιση!

γράφει η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου

Καμμία χώρα, έστω και υπερδύναμη, δημόσια και

απροκάλυπτα δεν επικαλείται ως μέσο άσκησης

της πολιτικής της, την οικονομική ή στρατιωτική

της ισχύ. Η πράξη βέβαια

λέει άλλα.

Το ζήτημα της ισχύος

στη διεθνή σκηνή παρα-

μένει πάντα επίκαιρο.

Είτε πρόκειται για τη

στρατιωτική είτε για την

οικονομική ισχύ, το θέμα

τίθεται επιτακτικά.

Ποια χώρα είναι ισχυρή;

Εκείνη που μπορεί να επιβάλει τη θέλησή της στις

υπόλοιπες, με τρόπο μονομερή. Στο μεν στρατιω-

τικό επίπεδο, τα πράγματα είναι πιο σαφή: η

ισχυρή χώρα επιβάλλει τη βούλησή της διά των

όπλων ή της απειλής τους. Στο δε οικονομικό

πεδίο τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Η ουσία

και στις δύο περιπτώσεις παραμένει απαράλλακτη:

η επιβολή.

Και στις δύο περιπτώσεις η ισχύς, προκειμένου να

μην αποτελεί ύβρη, οφείλει, κυρίως μετά από τον

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, να συνοδεύεται από την αί-

σθηση ότι κινείται εντός του δικαίου. Να υφίστα-

ται δηλαδή, προκειμένου να επιβληθεί με τον ένα

ή τον άλλον τρόπο, η βούληση του ισχυρότερου, 
Συνέχεια στη σελ. 2

Toξοβολία στο Μαραθώνα!

Νέος φωτισμός στο Δήμο 3Β
και Παλλήνης Σελίδες 6, 13

Αθώος ο Παπακωνσταντίνου!   Σελ. 9

Σελίδa 22

Ισχύς και υποκρισία Ομόφωνο ΟΧΙ από Περιφέρεια στη
μονάδα με βιομάζα στο Κορωπί

Αρχαία & Παραδοσιακή Ναυπηγική Σελίδα 12

σελ. 11
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Συνέχεια από τη σελ. 1

μια νομιμοποιητική βάση, η οποία να παραπέμπει στην

εκπλήρωση ενός «κοινού αγαθού»: της ειρήνης, της

ασφάλειας, της σταθερότητας. Δεν είναι άλλωστε τυ-

χαίο ότι σε αυτά ακριβώς εδράζεται ο Καταστατικός

Χάρτης του ΟΗΕ. Αυτή ήταν άλλωστε και η μεταπολε-

μική προσέγγιση προκειμένου να «εξημερωθεί» η ωμή

βούληση των ισχυρών παικτών (που συχνά φθάνει στην

άσκηση στρατιωτικής βίας). 

Ή, με άλλα λόγια, αυτή ήταν η απόπειρα να συνδυαστεί,

από την πρωτοεμφανιζόμενη «διεθνή κοινότητα», μετά

από το 1945, η ισχύς με το δίκαιο, στο πλαίσιο μιας διε-

θνούς σκηνής όπου πλέον η άσκηση βίας έχει απονομι-

μοποιηθεί.

Καμία χώρα, έστω και υπερδύναμη, δημόσια και απρο-

κάλυπτα δεν επικαλείται ως μέσο άσκησης της πολιτι-

κής της, την οικονομική ή στρατιωτική της ισχύ. Η πράξη

βέβαια λέει άλλα. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι

ισχυροί υιοθετούν σε όλα τα επίπεδα τη στάση των Αθη-

ναίων απέναντι στους Μηλίους, όπως την έχει κατα-

γράψει ο Θουκυδίδης (Ιστορία, Ε’): «ότι δίκαια μεν εν τω
ανθρωπείνω λόγω από της ίσης ανάγκης κρίνεται, δυ-
νατά δε οι προύχοντες πράσσουσι και οι ασθενείς ξυγ-
χωρούσιν.» Ότι δηλαδή το δίκαιο υπολογίζεται μόνο

όταν υπάρχει ίση δύναμη, διαφορετικά οι ισχυροί πράτ-

τουν κατά το συμφέρον τους και οι ασθενέστεροι υπο-

τάσσονται. Η συνέχεια με τη σφαγή των Μηλίων από

τους Αθηναίους είναι γνωστή…

Ωστόσο συχνά ξεχνάμε την απάντηση των άτυχων Μη-

λίων: «χρήσιμον (…) μη καταλύειν υμάς το κοινόν αγα-
θόν», τη δυνατότητα δηλαδή επίκλησης του δικαίου από

τον ασθενέστερο. Την αποφυγή της ύβρεως της ισχύος

– μια απειλή που συχνά αγνοούν και οι σημερινοί ισχυ-

ροί. Κυρίως μάλιστα εκείνοι που διακρίνονται στο πεδίο

της οικονομίας. Επιλέγουν να αγνοήσουν την προειδο-

ποίηση των Μηλίων ότι κάποτε μπορεί τα πράγματα να

έλθουν με τέτοιο τρόπο, που και οι σημερινοί ισχυροί να

αναγκαστούν να επικαλεστούν το δίκαιο, το «κοινό

αγαθό».

Ακόμη και μια επιφανειακή ανάγνωση των διε-
θνών οικονομικών σχέσεων σήμερα αποδεικνύει
ότι μπορεί η στρατιωτική ισχύς να αποτελεί ένα
είδος ταμπού, ωστόσο η οικονομική μοιάζει εντε-
λώς από-ενοχοποιημένη. Προβάλλεται δεν από
αρκετές κυρίαρχες ελίτ ως η “κανονικότητα” του
υπέρτατου – ενίοτε και υπερκρατικού – κανόνα
στον οποίο οφείλουν άπαντες, κράτη, επιχειρή-
σεις, πολίτες, υποταγή. Χωρίς αναφορές στο
«κοινόν αγαθόν».

Τι κι αν δηλαδή μια κυβέρνηση επικαλείται την, βεβαιού-

μενη από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς, σοβούσα

ανθρωπιστική κρίση στη χώρα της; Τι κι αν αυτή είναι μια

καθημερινή πραγματικότητα, απτή για όλους; Σύμφωνα

με αυτές τις κυρίαρχες ελίτ οι φωνές (και οι κυβερνή-

σεις) που τα υποστηρίζουν αυτά, πρέπει να βοούν εν τη

ερήμω… Και πρέπει να ακολουθούν μια ιεραρχία αναγ-

κών που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λαών

τους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες, οι

οποίοι είχαν την “άφρονα” ιδέα να εκλέξουν τέτοιου εί-

δους κυβερνήσεις που διεκδικούν το «κοινό αγαθό»…

Γιατί το 416 π.Χ. αποτελεί μεν μια πολύ μακρινή εποχή.

Ωστόσο το 2015 συνειδητοποιούμε ότι η ισχύς, έστω κι

αν ενδύεται τη βελούδινη γλώσσα των τεχνοκρατών και

των ελίτ, παραμένει το ίδιο βάρβαρη…
πηγή: huffingtonpost

―――――――
Μια και μοναδική απάντηση - συμπλήρωση - υπόμνηση με
δάνειο και νιθετιθέν απόφθεγμα του Ηράκλειτου: “είς ἐµοί
µύριοι, εἰ ἄριστος ἦ” (ένας, για µένα, είναι 0.000, εάν
είναι άριστος). 
Κι αυτός ο “ένας” - ο κάθε ένας της Κυβέρνησης - δίνει αυτή

τη στιγμή εξετάσεις “εἴ ἀριστος εἶ

Ισχύς και υποκρισία

Κοινωνικό φροντιστήριο στο
Δήμο 3Β Σελ. 6

Διαφωνίες στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο για τις καταθέσεις Σελ. 7

Παράταση ρύθμισης κόκκινων

δανείων στους ΟΤΑ Σελ. 7

Η Φιλική Εταιρία, η οργάνωσή
της γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Η Κουζίνα Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8

Ο τσαμπουκάς που μας πουλάνε
οι “εταίροι” Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Παγκόσμια ημέρα Θεάτρου
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Εκδόθηκαν τα χρήματα για τις
αποζημιώσεις του Ερασίνου
ποταμού Σελ. 14

Προκλητικός ο Κοστέλο, ερωτά ο Χρυ-

σόγονος Σελ. 17

Παράνομα κυκλώματα σε 

εγκαταλειμένα οχήματα Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Τροποποίηση  του ρυμοτομικού στο
Ο.Τ. Γ. 1152 των Π.Ε. 7-8-9 της Δημοτικής Ενότη-
τας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος, με
καθορισμό κάλυψης 50% και συντελεστή  δόμησης
0,70, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες
ανάγκες της περιοχής. Σελίδα 18

Τη Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, συ-

ζητήθηκε στο Συμβούλιο της

Επικρατείας η αίτηση του Σω-

ματείου “Έλληνες Φορολο-

γούμενοι” με την οποία

ζήτησαν την ακύρωση της

γνωστής σύμβασης μεταξύ

του Ελληνικού Δημοσίου και

της γερμανικής εταιρίας

SIEMENS και την εξαφάνιση

των εκτελεστών διοικητικών

πράξεων που συνδέονται με

αυτή ή υποκρύπτονται σε

αυτή.

Γνωρίζουν καλά ότι τα νομικά

ζητήματα που πρέπει να ξεπε-

ραστούν για να ευοδωθεί η αί-

τηση ακύρωσης είναι πολύ

λεπτά και για αυτό τηρούν

στάση αναμονής ως προς το

τελικό αποτέλεσμα της όλης

προσπάθειας. Θεωρούν όμως

πολύ σημαντική ηθική δι-

καίωση το γεγονός της τόσο

έντονης ευαισθητοποίησης

της κοινής γνώμης, η οποία

προσβλέπει σε μία θετική εξέ-

λιξη της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση

συζητήθηκε και θα πρέπει να

περιμένουν πλέον την από-

φαση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας.

Παράλληλα, με μεγάλο προ-

βληματισμό διαπίστωσαν ότι

υπήρξε μια πολύ έντονη διά-

σταση μεταξύ της τοποθέτη-

σης της πολιτικής ηγεσίας και

της στάσης των εκπροσώπων

του Δημοσίου κατά τη συζή-

τηση της υπόθεσης. Είναι προ-

φανές ότι αυτή η διάσταση,

εντός του Υπουργείου Οικονο-

μικών, τους έχει δημιουργήσει

πολλά ερωτηματικά για τον

τρόπο με τον οποίο λαμβάνον-

ται οι σχετικές αποφάσεις.

Παρ’ όλα αυτά υπογραμμίζουν

ότι πρώτιστος στόχος είναι,

μέσα από τη ακύρωση της

σύμβασης, να ανοίξει η νομική

οδός για τη διεκδίκηση από το

Ελληνικό Κράτος, κάθε αστι-

κής και διοικητικής αξίωσης

λόγω της παράνομης δράσης

της εταιρίας, εξέλιξη η οποία

θα προσδώσει έσοδα στο Δη-

μόσιο και θα μειώσει ανάλογα

τη φορολόγηση των πολιτών. 

Έλληνες Φορολογούμενοι

τηλ: 210 3242032, 6948 259545

fax: 210 3242802

www.forologoumenos.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ

Δημοτική Κοινότητα Βάρης
H Δημοτική Κοινότητα Βάρης συνεδριάζει την Τρίτη 31/3,

ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος με

θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού καθαριότητας πόλης

2. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού κοιμητηρίου

Δήμος Κρωπίας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου συνεδριάζει εξ’ αναβο-

λής τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 7.30μ.μ. με 9 θέματα

στην ημερήσια διάταξη.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com - προσεχή γεγονότα  

Συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας 

Ελληνικού Δημοσίου και SIEMENS
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή,

22/3/2015, η προγραμματισμένη συναυλία – αφιέρωμα για

την 25η Μαρτίου και την ελληνική μουσική, με θέμα: «Ένα
τραγούδι… ένας χορός… μια ιστορία…», στο Δημοτικό Κι-

νηματοθέατρο «Άρτεμις», που διοργάνωσαν ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρησή του

(Κ.Δ.Ε.Μ.) και το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου.

Εντυπωσιακή η μεγάλη συμμετοχή, εντυπωσιακή και η μου-

σική πανδαισία, την οποία επιμελήθηκε η καθηγήτρια Μου-

σικής του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, Μαρία Μουσέτη,

που είχε τη διεύθυνση και τη διδασκαλία της χορωδίας, βά-

ζοντας όλους στο πνεύμα της Εθνικής Επετείου «αγγίζον-
τας την ψυχή μας», όπως είπαν οι θεατές.

Ορχήστρα καταξιωμένων μουσικών, πλαισιωμένη από την

χορωδία «Μουσικές Αποχρώσεις» του 1ου Γυμνασίου Μαρ-

κοπούλου, μαθητές από το 1ο Λύκειο Μαρκοπούλου και

φοιτητές του τόπου, που υπήρξαν μέλη της Χορωδίας και

συνεχίζουν με την ευγενική συμμετοχή τους να τη στηρί-

ζουν,  χάρισε στους παρευρισκόμενους όμορφες δυνατές

στιγμές πνευματικής ανάτασης και εθνικής υπερηφάνειας,

δίνοντας μηνύματα αισιοδοξίας. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε ευγενικά ο ακούραστος συνε-

χιστής της παράδοσής  μας Λάκης Χαλκιάς, που με το σπά-

νιο μέταλλο και την εκφραστικότητα της φωνής του, έδωσε

τη δική του μοναδική πινελιά στην συναυλία. 

Η εκδήλωση βασίστηκε σε πέντε θεματικές ενότητες: Αρ-

χαία Ελλάδα, Βυζαντινή μουσική, Δημοτικό τραγούδι, μι-

κρασιάτικο ρεμπέτικο, λαϊκό και νεώτερο έντεχνο

τραγούδι. 

Πηγή των στοιχείων αποτέλεσε το βιβλίο «2.500 χρόνια Ελ-
ληνική Μουσική» από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, του  Λάκη

Χαλκιά – έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής και πα-

ρουσίαση του Οργανισμού του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,

μεταφρασμένο σε πέντε γλώσσες, το οποίο συνεχώς επα-

νεκδίδεται. Στην έναρξη της εκδήλωσης, μετά από ομιλία

του  Λάκη Χαλκιά σχετική με το βιβλίο, παρουσιάστηκε ει-

κοσάλεπτο βίντεο με αποσπάσματα της παράστασης στο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε το

1995. Η τελική ηχογράφηση του έργου έγινε στο Studio του

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Οκτώβριο του 1999.

«Ύμνος εις Μούσαν», «Τη υπερμάχω!», «Κάλαντα της Άνοι-

ξης», «Ως πότε παλληκάρια», «Τζαβέλαινα», «Παιδιά της

Σαμαρίνας», «Μήλο μου Κόκκινο», «Έχε γεια Παναγιά»,

«Ήμουνα Μάγκας μια φορά», «Συννεφιασμένη Κυριακή»,

«Ένα το Χελιδόνι», «Ακορντεόν», «Την Ρωμιοσύνη μην την

κλαις» … Τραγούδια που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν

και να σιγοτραγουδήσουν όλοι μαζί, κάνοντας ένα ταξίδι

στην μουσική της Ελλάδας στη γλώσσα, τους χορούς και

την ιστορία μας.

Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλα τα παιδιά, στην Μαρία

Μουσέτη και στον Λάκη Χαλκιά, που οι φωνές τους ενώθη-

καν σ’ ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας, δημιουργίας και

πνευματικής ανάτασης, κόντρα στα απαισιόδοξα μηνύματα

των καιρών μας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι υπο-

στήριξαν το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα, δίνοντας υπό-

σχεση για πραγματοποίηση αντίστοιχων ποιοτικών

εκδηλώσεων και στο μέλλον!

«Ένα τραγούδι… ένας χορός… μια ιστορία…»
Συναυλία – αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου - “2500 χρόνια ελληνική μουσική”
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Η Μαρία Φαραντούρη στην
“Ανοιχτή Τέχνη”

Η «Ανοιχτή Τέχνη, σεμινάρια-διαλέξεις-δράσεις για τις

τέχνες και τον πολιτισμό», οργανώνει μια μοναδική βρα-

διά με την ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ!

Η θρυλική ερμηνεύτρια θα συνομιλή-

σει με την Αγαθή Δημητρούκα για την

πορεία της στο τραγούδι και τη συ-

νεργασία της με κορυφαίους συνθέ-

τες και ποιητές, στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, το Σάββατο, 28 Μαρτίου,

στις 6:00 μ.μ., στην Ανοιχτή Τέχνη,

Φιλελλήνων και Ναυάρχου Νικοδήμου

2 στην Αθήνα. Eίσοδος ελεύθερη.

Μεγάλο κομμάτι της νεότερης ιστορίας της

Αθήνας θα έχουν την ευκαιρία  να γνωρί-

σουν με τον ιστορικό περίπατο  στα νεο-

κλασικά του κέντρου της Αθήνας, όσοι

συμμετέχουν στην πειρήγηση που οργανώ-

νει η “Εναλλακτική Δράση”, για την Κυριακή

5 Απριλίου.  
Η περιήγηση  θα ξεκινήσει από τα  Παλαιά Ανά-

κτορα, τη σημερινή Βουλή  ένα νεοκλασικό κτί-

ριο, σχεδιασμένο από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα

της Βασιλικής Αυλής της Βαυαρίας Φρειδερίκο

φον Γκέρτνερ. Από το Σύνταγμα θα κατέβουν στο

εξαίρετο  νεοκλασικό,  το Ιλίου Μέλαθρον, γνω-

στό και ως Μέγαρο Σλήμαν, δημιουργία του Ερ-

νέστου Τσίλλερ, που το σχεδίασε το 1878 σαν

κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν. 

Στη συνέχεια, Ακαδημία Αθηνών,  κεντρικό κτή-

ριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Εθνική Βι-

βλιοθήκη.  Το κτήριο της Ακαδημίας  σχεδιάστηκε

το 1859, από τον Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο

Χάνσεν και είναι δωρεά του Σίνα. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε 3 Μαΐου 1837

και είναι σχεδιασμένο από το Δανό αρχιτέκτονα

Κρίστιαν Χάνσεν. Η Εθνική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε

το 1829 από τον Καποδίστρια, Πλατεία Κλαυθ-

μώνος και Παλαιά Βουλή.  

Συνάντηση Κυριακή  5/4, 11πμ στο σταθμό

Μετρό Σύνταγμα, 

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Μι-

μίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) -

Συλλογή

τροφίμων 

O Εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγίου Γεωργίου, Αγίας

Μαρίνας Κορωπίου, οργα-

νώνει Συλλογή τροφίμων

εν’ όψει της εορτής του

Πάσχα, προκειμένου να

εξασφαλιστούν μερίδες

φαγητού για το Πάσχα.

Τα τρόφιμα θα συλλέγον-

ται έως τις 10 Απριλίου και

θα δοθούν στην ενορία της

Αγίας Μαρίνας.

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-

σκευή από 6 - 8 μ.μ. & Σάβ-

βατο, Κυριακή 10 - 12π.μ.

ΤΗΛ: 6937617105 

Πασχαλινή 5ήμερη εκδρομή στη Σίφνο

Πενταήμερη Πασχαλινή εκδομή στη Σίφνο (9-13/4/15) οργανώνει ο Ομιλος Φίλων Βου-

νού & θάλασσας. Πληροφορίες στον ιστοχώρο του ομίλου: www.omilosfi.gr

Συνάντηση Μεγάλη Πέμπτη 9-4 , 15:45 στο λιμάνι του Πειραιά. Πλούσιο πρόγραμμα με

ξεναγήσεις, περιηγήσεις, πεζοπορίες και θρησκευτικές παρακολουθήσεις.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 9657879 - 6981101821

Σώμα Ελλήνων Οδηγών

Πασχαλινά καλάθια

Για όσους θέλουν να νιώσουν τις όμορφες στιγμές

των γιορτών κάτι διαφορετικό για φέτος.... θα δε-

χτούν επίσκεψη-έκπληξη γεμάτη δώρα, λιχουδιές

που θα κινητοποιήσουν όσους περισσότερους μπο-

ρούν μαζεύοντας σοκολατένια αβγά, εποχιακά λού-

τρινα, κουλουράκια, και Πασχαλινά βιβλία..... 

Ο αριθμός, η αξία και το μέγεθος δεν τους αφο-

ρούν... Ολα θα ετοιμαστούν με πολύ χρώμα, γέλιο,

ευχές και κορδέλλες...... σημασία έχει η ΠΡΑΞΗ.

Για όσους μεγάλους και παιδιά θέλουν να συνεισφέρουν αλλά βρίσκονται μακριά, απο-

στολες στην πρόεδρο του Τοπικού Κέλλυ Σκουρλή, Ειρηνης 4, ΤΚ 166.73 Βούλα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

118η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ

Η εαρινή 118η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων

Ελλήνων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-

Βιβλιοφιλία» θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τρίτη

7 Απριλίου 2015 στον Φιλολογικό Σύλλογο

«Παρνασσός» στην Πλατεία Καρύτση 8 και

ώρα 19:00.

Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλογος

(«Βιβλιοφιλία» τεύχος 147) και τα βιβλία θα

είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 27

Μαρτίου 2015 για το κοινό σε έκθεσή τους

στο «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» στην

οδό Μαυρομιχάλη 7 στην Αθήνα. 

Συνολικά δημοπρατούνται 630 παλιά και

σπάνια βιβλία, παλαιοί χάρτες της Ελλάδας,

χαρακτικά, έργα και αρχεία ταξινομημένα σε

60 κατηγορίες. 

Ακόμα 32 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία θα δημοπρατηθούν με τιμή εκκίνησης το ένα ευρώ.

“ Πάθη 
του Κυρίου”

O Αττικός Πνευματικός

Σύλλογος Γλυφάδας, ορ-

γανώνει κάθε Πέμπτη στις

7μ.μ., εκδηλώσεις με ομι-

λίες και συζητήσεις, στο

ξενοδοχείο   Congo

Palace (Ποσειδώνος  81

Γλυφάδα  210 8946715).

Η Πέμπτη  2.4.2015 είναι

αφιερωμένη στα Πάθη του

Κυρίου. Θα μιλήσει στο Α’

μέρος η Μάρι Δαμιανέα,

Επικοινωνιολόγος - Ποι-

ήτρια, με θέμα: “Τα Πάθη
του Κυρίου” και στο Β’

μέρος θα ψάλλουν

Υμνους Τριωδίου οι ιερο-

ψάλτες Γιώργος Παπαδά-

μου και Γιάννης

Γεωργούλης.

«Ταινία....!»
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης σας προσκαλεί την

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 και ώρα 21:00 στην προβολή

της Ταινίας Έκπληξη!!

Πρόκειται για μία ταινία που έχουν επιλέξει, την οποία οι

θεατές θα την μάθουν την ημέρα και την ώρα της προβο-

λής! Η είσοδος είναι ελεύθερη

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου -

Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

«Κυνηγοί Κεφαλών»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει το νορβηγικό νουάρ «Κυνηγοί Κεφαλών»

(Headhunters) που κόβει την ανάσα.

Θα προβάλλεται έως και την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015.

Προβολές: 7 μ.μ. και 9 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Morten Tyldum.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Aksel Hennie, Synnøve Macody

Lund και Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones).

O Ρότζερ μοιάζει να τα έχει όλα: είναι ο πιο επιτυχημένος κυνη-
γός επιχειρηματικών ταλέντων της Νορβηγίας, έχει παντρευτεί
την πανέμορφη ιδιοκτήτρια μιας γκαλερί και ζει σε ένα ονειρε-
μένο σπίτι. Για να κρατήσει όμως την ισορροπία στα οικονομικά
του, εξασκεί και ένα δεύτερο επάγγελμα, αυτό του ληστή πανά-
κριβων έργων τέχνης...
Είσοδος 5 € για φοιτητές, ανέργους και μαθητές (έως 17 ετών).

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια,

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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«Παρθενώνας αυτός ο άγνωστος» 

“Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα”,

οργανώνουν εκδήλωση την  Κυριακή 29 Μαρτίου

2015, ώρα 10.30 π.μ, στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης

(Ρούμελης 2, πίσω από το εργοστάσιο πορσελά-

νης), με θέμα: «Παρθενώνας αυτός ο άγνωστος» με

ομιλητή τον οικονομολόγο, συγγραφέα Θεόδωρο

Δημητρόπουλο

Ο Παρθενώνας το μέγιστο λιθοτεχνικό επίτευγμα
όλων των εποχών δυστυχώς, είναι ένα θαυμαστό
για όλους, αλλά «άγνωστο» στους περισσότερους
αρχιτεκτόνημα.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού

Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης

(ΟΑΠΠΑ) οργανώνει μουσι-

κοθεατρική παράσταση, το

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015,

στο Πολιτιστικό Κέντρο

«ΙΩΝΙΑ», στη Βούλα (Κα-

ραμανλή 18 – παραπλεύ-

ρως Δημαρχείου). Η

«Αναφορά στον Γκρέκο»

είναι μια παράσταση εξαι-

ρετικά ενδιαφέρουσα

καθώς είναι η μυθιστορημα-

τική αυτοβιογραφία του

συγγραφέα που δεν πρό-

λαβε να τελειώσει λόγω

του θανάτου του.

Στην παράσταση πρωταγω-

νιστεί ο Τάκης Χρυσικάκος,

που ερμηνεύει τον Νίκο Κα-

ζαντζάκη και συνομιλεί με

πρόσωπα του έργου του,

τον Καπετάν Μιχάλη, τον

Αλέξη Ζορμπά, το Δομή-

νικο Θεοτοκόπουλο και,

την ωραία Ελένη του Ομή-

ρου!

Μια παράσταση, στην

οποία μέσα από τους

ήρωες των έργων του

Νίκου Καζαντζάκη και τις

εξομολογήσεις στον παπ-

πού του, όπως αποκαλεί

τον Ελ Γκρέκο, συναντάμε

το μεγαλείο της Ελλάδας

και το ανυπόταχτο πνεύμα

του ίδιου του συγγραφέα.

Στην παράσταση, που συ-

νοδεύεται από πλούσιο

οπτικοακουστικό υλικό θα

συμμετέχει και μουσικό σύ-

νολο (λύρα και λαούτο), με

την ερμηνεύτρια Γεωργία

Νταγάκη, για ζωντανή από-

δοση τραγουδιών και θεμά-

των της Κρήτης και της

Μεσογείου. Η είσοδος

είναι ελεύθερη

«Αναφορά στον Γκρέκο»
Nίκου Καζαντζάκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ- ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ“Oταν
ο Αδάμ

δάγκωσε
το μήλο”

Οι Εκδόσεις Σκαραβαίος και
η εφημερίδα “ΕΒΔΟΜΗ”,
παρουσιάζουν το βιβλίο
“Οταν ο Αδάμ δάγκωσε το
μήλο” - το φαινόμενο των
θρησκειών, του  του Δρ.
της φιλοσοφίας Δημήτρη
Τσαρδάκη, την Κυριακή 29
Μαρτίου στις 11 π.μ. στην
Πνευματική Εστία Βούλας
(Ζεφύρου 2 πλατεία Βού-
λας).  Η εκδήλωση θα έχει
μουσική επένδυση.
Λεπτομέρειες σελ. 24
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«Η σημασία της πολιτικής
συναίνεσης για την έξοδο

από την κρίση: 
Προϋποθέσεις και Δομές» 

Η Ένωση Πολιτών Βούλας οργανώνει εκδήλωση με

θέμα «Η σημασία της πολιτικής συναίνεσης για την
έξοδο από την κρίση: Προϋποθέσεις και Δομές» και

ομιλήτρια την Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρο του

ΔΙΚΤΥΟΥ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στην Ελλάδα και

την Ευρώπη, πρώην Επίτροπο της Ε.Ε. και Υπουργό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα

«ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου 3Β) Λεωφόρος Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα, την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015,

ώρα 7μ.μ. (θερινή ώρα).  

Συνάντηση φορέων 
για την Υδρούσα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, καλεί

τους Συλλόγους, τους φορείς και τους κατοίκους του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, την Κυριακή 29

Μαρτίου στις 13.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας Βούλας (Ζεφύρου 2), προκειμέ-

νου να συζητήσουν για την εξέλιξη στη νήσο

Υδρούσα, όσον αφορά επιχειρούμενη εμπορική δρα-

στηριότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΒΒΒ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

"Κόμμα - Κυβέρνηση - Κοινωνία,
Όψεις μιας ιδιότυπης σχέσης"

Η οργάνωση μελών  ΣΥΡΙΖΑ   Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης   καλεί μέλη και φίλους/ες σε ανοιχτή Γε-

νική Συνέλευση με κύριο θέμα συζήτησης: 

"Κόμμα - Κυβέρνηση - Κοινωνία,   Όψεις μιας ιδιότυ-
πης σχέσης", με εισηγητή τον Α. Καρίτζη, Δρ. φιλο-

σοφίας του Παν/μίου Αθηνών,  μέλος της ΚΠΕ  του

ΣΥΡΙΖΑ, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, στις 7:30μμ.

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ.Ιωάννου 3)

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης, πραγματοποιεί το πρό-

γραμμα «δωρεάν φοίτηση σε

φροντιστήρια ξένων γλωσσών και

μέσης εκπαίδευσης». Στα πλαίσια

του προγράμματος αυτού, δίνεται

η δυνατότητα σε παιδιά απόρων

οικογενειών, να φοιτήσουν σε

φροντιστήρια του Δήμου, χωρίς

καμμία απολύτως οικονομική επι-

βάρυνση. Το πρόγραμμα αυτό δεν

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί

χωρίς τη συμβολή των ιδιοκτητών

των φροντιστηρίων του Δήμου.

Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών:

«ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΓΙΟΧΑΝΣΣΟΝ» - Βάρ-

κιζα, «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» - Βάρκιζα,

«ΕΥΡΩΜΑΘΕΙΑ» – Βάρη, «ΓΟΥΡΛΑ

Κ.& ΣΙΑ Ο.Ε.» - Βάρη, «ΜΕΛΕΤΗ

ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΛΕΝΗ» - Βάρη, «SO

EASY-WIN.NET» – Βάρη, «BRITA-

NIA» - ΒΟΥΛΑ, «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ» –

Βούλα, «ΦΟΡΤΟΥΝΗ Α. ΙΟΥΛΙΑ» –

Βουλιαγμένη.

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης:

«ΑΠΟΛΥΤΟ» – Βάρκιζα, «ΠΡΟ-

ΤΥΠΟ» – Βάρη, «ΚΙΝΗΤΡΟ» – Βάρη,

«ΜΕΘΟΔΙΚΟ» – Βάρη, «ΝΕΟ ΦΡΟΝ-

ΤΙΣΤΗΡΙΟ» – Βάρη, «ΠΑΠΑΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» – Βάρη,

«ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ» – Βάρη, «ΠΑΠΥ-

ΡΟΣ» – Βούλα, «ΑΡΧΕΤΥΠΟ» -

Βουλιαγμένη

Ο Δήμος ευχαριστεί

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης θέλει να τους εκφράσει τις

θερμές ευχαριστίες του για το γε-

γονός ότι ανταποκρίθηκαν στο κά-

λεσμα του Δήμου και βρέθηκαν

στο πλευρό των μαθητών που οι

οικογένειές τους αντιμετωπίζουν

οικονομικές δυσκολίες.

Με την τοποθέτηση νέου Δημοτι-

κού Φωτισμού στην Λεωφόρο Βασ.

Παύλου στη  Βούλα και στην κεν-

τρική πλατεία Βούλας, ξεκίνησε η

υλοποίηση του προγράμματος

«Εξοικονομώ» συνολικού ύψους

700.000 €. Το πρόγραμμα, εκτός

από την αντικατάσταση του Δημοτι-

κού Φωτισμού με νέας τεχνολογίας

φωτιστικά και λαμπτήρες εξοικονό-

μησης ενέργειας, προβλέπει και ση-

μαντικές παρεμβάσεις σε τέσσερις

σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Βούλας,

με στόχο την χαμηλότερη κατανά-

λωση ενέργειας στα συγκεκριμένα

κτίρια. Ετσι στα σχολικά κτήρια:  2ο

Νηπιαγωγείο Βούλας, 2ο Δημο-

τικό, 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

και 2ο Γυμνάσιο Βούλας θα τοπο-

θετηθούν ειδικές μονώσεις στις τα-

ράτσες, θα αντικατασταθούν όλα τα

αλουμινένια κουφώματα και υαλο-

πίνακες, θα τοποθετηθούν ειδικά

σκίαστρα και θα αντικατασταθούν οι

λέβητες και οι καυστήρες με πιο οι-

κονομικούς, όπως και τα φωτιστικά

σώματα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Παράλληλα, το σύστημα θέρμανσης

του 2ου Δημοτικό Σχολείο και το

2ου Νηπιαγωγείο Βούλας θα συν-

δεθούν με το δίκτυο φυσικού αε-

ρίου. Οι εργασίες στα σχολεία θα

ξεκινήσουν αμέσως μετά το Πάσχα

και θα ολοκληρωθούν μέχρι να ξε-

κινήσει η νέα σχολική χρονιά τον

Σεπτέμβριο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκί-

νησε το 2008, όταν ο σημερινός Δή-

μαρχος, (ως Αντιδήμαρχος

Διοίκησης και Οικονομικών του

Δήμου Βούλας τότε), Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, υπέβαλε μελέτη

που συντάχθηκε από τις Τ.Υ. του

Δήμου σε συνεργασία με το τμήμα

εξοικονόμησης ενέργειας του ΕΜΠ,

με επικεφαλής τον καθηγητή  Φραγ-

κίσκο Τοπαλή, στο ΚΑΠΕ (Κέντρο

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) το

οποίο είναι η διαχειριστική αρχή του

έργου. Η μελέτη εγκρίθηκε από το

ΚΑΠΕ και προωθήθηκε στο αρμόδιο

Υπουργείο για οριστική έγκριση.

Αντίστοιχη αίτηση ύψους 400.000€

είχε υποβάλει ο τότε Δήμος Βάρης,

η οποία όμως δεν εντάχθηκε τελικά

στο πρόγραμμα, ενώ ο πρώην

Δήμος Βουλιαγμένης δεν υπέβαλε

αίτηση. 

Στο τέλος Σεπτέμβριο του 2014 το

Υπουργείο Περιβάλλοντος προχώ-

ρησε στην  απένταξη 46 έργων του

προγράμματος «Εξοικονομώ», διότι

οι φάκελοί τους δεν ήταν σε επιθυ-

μητό επίπεδο ωρίμανσης. Ένα απ’

αυτά τα έργα ήταν και αυτό του

Δήμου 3B.

Με ενέργειες της νέας Δημοτικής

Αρχής, από τον Σεπτέμβριο έως τον

Δεκέμβριο του 2014, στην κατεύ-

θυνση της επιτάχυνσης των διαδι-

κασιών και της δημοπράτησης των

υποέργων, ο Δήμος 3Β κατάφερε,

στις 15 Δεκεμβρίου, να εξαιρεθεί

από τα έργα που απεντάχθηκαν από

το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» (μόνο

7 έργα απέφυγαν την απένταξη) με

αποτέλεσμα σήμερα ο Δήμος να ξε-

κινάει την υλοποίηση του προγράμ-

ματος. 

Κοινωνικό φροντιστήριο με τη βοήθεια των

φροντιστηρίων στο Δήμο 3Β

“Εξοικονομώ” με φωτισμό και παρεμβάσεις σε σχολεία

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Τοπικό Δίκτυο κατά της

Σχολικής Βίας στο Δήμο

Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης οργανώνει την Τετάρτη 1 Απρι-

λίου 2015, και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτι-

κού Συμβουλίου (Ιθάκης 12, Γέρακας) συζήτηση με

θέμα την συγκρότηση τοπικού δικτύου κατά της

σχολικής βίας.

Στην συνάντηση έχει κληθεί εκπρόσωπος του Εθνι-

κού Δικτύου Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας.
Ο Δήμος Παλλήνης ευαισθητοποιημένος στο διαχρονικό

πρόβλημα του εκφοβισμού (bullying), παρενόχλησης και

βίας έχει υλοποιήσει δράσεις αντιμετώπισης του, όπως

η ψυχοκοινωνική στήριξη, ατομική και ομαδική συμβου-

λευτική  στην σχολική κοινότητα, σχολές γονέων με αν-

τικείμενο την αντιμετώπιση της βίας αλλά και δράσεις

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους

επιστήμονες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Σήμερα, εμπλουτίζοντας αυτές τις δράσεις και αξιολο-

γώντας τα αυξανόμενα περιστατικά βίας που εμφανίζον-

ται, όχι μόνο στον Δήμο Παλλήνης, αλλά και γενικότερα,

προχωράει στην  δημιουργία ενός Τοπικού Δικτύου Αν-

τιμετώπισης της Σχολικής Βίας με την συμμετοχή συλ-

λογικών φορέων τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και

των λοιπών φορέων της πόλης. 

«Κατοχικό δάνειο, 
γερμανικές επανορθώσεις
και οφειλές της Γερμανίας

προς την Ελλάδα»

Ο «Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης και Έρευνας»

(ΜΑΧΩΜΕ), οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με

θέμα: «Κατοχικό δάνειο, γερμανικές επανορθώσεις
και οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα»
Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 30η Μαρτίου 2015,

στις 7μμ, στα γραφεία του ΜΑΧΩΜΕ (οδός Αγ.
Κωνσταντίνου & Γερανίου 47, 1ος όροφος, Ομόνοια)

Πρόγραμμα εκδήλωσης
Εισηγήσεις 

«Γερμανικές επανορθώσεις και το Ολοκαύτωμα
του Διστόμου», Γιάννης Σταθάς, βουλευτής Βοιωτίας

του ΣΥΡΙΖΑ

«Τεκμηρίωση των αξιώσεων της Ελληνικής Δημο-
κρατίας έναντι της Γερμανίας», Σαράντος Θεοδωρό-

πουλος, δικηγόρος, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου

Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας (ΕΣΔΟΓΕ)

«Εκτιμήσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις και
το κατοχικό δάνειο», Γιώργος Παπαλεξίου, οικονομο-

λόγος, μέλος της Πρωτοβουλίας «Διαγραφή του Χρέους

Τώρα!»

«Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, γερμανικές
αποζημιώσεις και το γερμανοελληνικό ταμείο
για το “μέλλον”, Χαρίλαος Ερμείδης, Πρόεδρος Ένω-

σης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Συντονίστρια εκδήλωσης: Βασιλική Λάζου, ιστορικός, δι-
δάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 

Ανακούφιση για τους Δήμους που

προσπαθούν να ισοσκελίσουν τους

ισολογισμούς τους μέχρι τέλος

Μαρτίου για να μη μπουν σε οικονο-

μική επιτήρηση. 

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εσωτερι-

κών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Νίκος Βούτσης, την Πέμπτη 26 Μαρ-

τίου ενημέρωσε ότι  παρατείνει τη

διορία που είχε δοθεί στους Δήμους,

προκειμένου να βάλουν τάξη στα οι-

κονομικά τους, η οποία  έληγε τέλος

Μαρτίου, με μετάθεσή της στο τέλος

Μαΐου.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση  θα συμπε-

ριληφθεί  στο νομοσχέδιο που ετοι-

μάζεται να καταθέσει το Υπ.

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγ-

κρότησης με τίτλο: «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Απο-
κατάσταση Αδικιών και άλλες διατά-
ξεις».
Ο Υπουργός στην ενημέρωσή του

στους δημοσιογράφους μίλησε για

«πολιτικές παρεμβάσεις» στις Απο-

κεντρωμένες Διοικήσεις, προκειμέ-

νου οι "κόκκινοι" Δήμοι να μην

ενταχθούν σε πρόγραμμα οικονομι-

κής εξυγίανσης σημειώνοντας ότι:

«Κάθε χρόνο, με οποιαδήποτε διαδι-
κασία, είτε μέσω των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων, είτε μέσω του
Παρατηρητηρίου και λοιπές ελεγκτι-
κές διαδικασίες βγαίνανε 30, 20, 15
Δήμοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να
ισοσκελίσουν σε καμμία περίπτωση
τους προϋπολογισμούς τους».

...«Αυτό που γινότανε είναι, πως
ενώ βρισκόμασταν μέσα στη κρίση,
με πολιτικές παρεμβάσεις στις Απο-

κεντρωμένες Διοικήσεις, ποτέ κα-
νείς Δήμος δεν μπήκε σε Πρό-
γραμμα ή πάρθηκαν ιδιαίτερα μέτρα.
Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θα αλ-
λάξει δίνοντας κίνητρα».

Ανακοίνωσε ακόμη ο Υπουργός Ν.

Βούτσης, πως θα υπάρξουν νέες

συμφωνίες με το Ταμείο Παρακατα-

θηκών & Δανείων και με άλλα χρη-

ματοδοτικά εργαλεία και μεθόδους,

ώστε «να μπορούμε εμείς να προ-
τείνουμε στο τέλος αυτής της δίμη-
νης παράτασης, ένα νέο πλαίσιο, για
να φύγουμε από την παρανομία, την
παρατυπία και την παραπολιτική».

Δήλωσε ότι έχουν επικοινωνία με

την ΚΕΔΕ, το έχουν συζητήσει και

έχουν  ανακοινώσει την πρόθεσή

τους για τη δίμηνη παράταση. Είναι

κάτι που το θέλανε βεβαίως οι ίδιοι.

Παράταση ρύθμισης κόκκινων δανείων στους ΔΗΜΟΥΣ

Εντονη και με αντιπαραθέσεις ήταν η

Περιφερειακή συνεδρίαση της

26/3/15, με το προ ημερησίας θέμα

που αφορούσε τη μεταφορά 80 εκα-

τομμυρίων ευρώ (αποθεματικό ταμείο

της Περιφέρειας) στην Τράπεζα της

Ελλάδος, ανοίγοντας ειδικό λογαρια-

σμό. 

Ηταν απόφαση της Οικονομικής Επι-

τροπής που εγκρίθηκε και από το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο κατά

πλειοψηφίαν, γιατί οι μειοψηφίες αν-

τέδρασαν έντονα, καθ’ ότι από ημέρες

φημολογείται ότι τα χρήματα αυτά τα

στέλνει η περιφερειάρχης προκειμέ-

νου να χρησιμοποιηθούν σε επενδύ-

σεις...

Εισηγητής ήταν ο  Αντιπεριφερειάρ-

χης Χ. Καραμάνος που σημείωσε ότι

η μεταφορά των 80 εκατ. (από τα συ-

νολικά 110 εκατ. που βρίσκονται σε

λογαριασμούς ταμιευτηρίου) είναι

συμφέρουσα καθώς το επιτόκιο είναι

μεγαλύτερο (2,4% στην Τράπεζα της

Ελλάδας έναντι 2% που είναι σήμερα)

Αυτό δεν έπεισε τις αντιπολιτεύσεις.

Ο Γ. Κουμουτσάκος επικεφαλής της

μείζονος μειοψηφίας (Ν.Δ.) αμφισβή-

τησε  την εισήγηση, λέγοντας ότι αν-

τίστοιχη διαδικασία ακολουθούν και

άλλοι φορείς του Δημοσίου...

Η Περιφερειάρχης σε non paper που

κοινοποίησε σημειώνει για το θέμα:

•  Η “Δύναμη Ζωής” έφερε προς έγ-

κριση στη συνεδρίαση του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου, την απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με

την ανάγκη να ανοιχθεί από την Περι-

φέρεια λογαριασμός ταμειακής δια-

χείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας,

όπου θα μεταφερθούν κεφάλαια που

βρίσκονται σε εμπορικές τράπεζες,

προκειμένου να εξεταστεί η δυνατό-

τητα επένδυσής τους.

• Για τη μεταφορά ποσών στο λογα-

ριασμό ισχύει η υπ’ αριθμ απόφαση

350/2014.

•  Το λογαριασμό θα δεσμεύουν ο εκά-

στοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Οικονομικών, αναπληρούμενος από

τον προϊστάμενο της ταμειακής υπη-

ρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών

καθώς κι ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Κα-

ραμέρος, αναπληρούμενος από την

περιφερειακή σύμβουλο, Αιμιλία

Τζίβα, και ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ.

Καραμάνος.

• Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε

την εξουσιοδότηση του αντιπεριφε-

ρειάρχη Χρ. Καραμάνου για να προβεί

στις απαραίτητες ενέργειες για να με-

ταφερθεί το μέγιστο δυνατό ποσό από

τους υπάρχοντες μη προθεσμιακούς

λογαριασμούς της Περιφέρειας Αττι-

κής στις εμπορικές τράπεζες στο λο-

γαριασμό.

• Εν κατακλείδι: Μέχρι σήμερα 110

εκατομμύρια της Περιφέρειας βρί-

σκονται διάσπαρτα σε 99 λογαρια-

σμούς εμπορικών τραπεζών, σχεδόν

άτοκα! 

• Στόχος της Περιφερειακής Αρχής

είναι να συγκεντρωθούν σε έναν λο-

γαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας,

ώστε στη συνέχεια να αξιοποιηθούν

με υψηλό επιτόκιο. Με διαφανείς και

διαγωνιστικές διαδικασίες, με υπευ-

θυνότητα προς το δημόσιο συμφέρον,

με εντιμότητα προς τους πολίτες.

• Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται ή /

και γράφονται, είτε περί του ύψους

του ποσού είτε περί του σκοπού του

λογαριασμού, εξυπηρετούν μικροκομ-

ματικές σκοπιμότητες, ιδιαίτερα προ-

κλητικές όταν εκφέρονται από τους

υπαίτιους της οικονομικής καταβαρά-

θρωσης της χώρας.

• Αλγεινή τέλος εντύπωση προκάλεσε

το γεγονός ότι βουλευτής του ελληνι-

κού κοινοβουλίου και άλλα έμπειρα

αυτοδιοικητικά στελέχη, αναφερό-

μενα στο άνοιγμα λογαριασμού στην

ΤτΕ, έκαναν λόγο για "απιστία" και

επικίνδυνη και ασταθή οικονομική κί-

νηση που μπορεί να επιφέρει ως και

ποινικές κυρώσεις. Στους δύσκολους

καιρούς για την πατρίδα, όλοι φέ-

ρουμε ακέραια την ευθύνη των λόγων

και των πράξεών μας.

Διαφωνίες στην Περιφέρεια για τη μεταφορά 

χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος
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Η Κουζίνα

Στον χώρο αυτό περνάμε αρκετό

χρόνο, και δεν είναι μόνο για το

φαγητό. Λόγω του ότι είναι ο με-

γαλύτερος αποθηκευτικός χώρος

του σπιτιού, αλλά σε λίγα τετρα-

γωνικά, κυριαρχεί μια στενότητα,

μια δυσκολία μετακίνησης ή από-

θεσης αντικειμένων. Συστήνεται να

υπάρχει ένα πτυσσόμενο τραπέζι

με σπαστές καρέκλες. Σε περί-

πτωση σχήματος Π, οι αντικριστές

πλευρές να μην απέχουν λιγότερο

από 1,5μ. Αν υπάρχει τραπεζαρία

σε σαλόνι δίπλα, να μη χρησιμο-

ποιείτε το τραπέζι στην κουζίνα ή

το πάσο. 

Σημείωση: Μην λυπάστε να χρησι-

μοποιείτε την τραπεζαρία επειδή

κοστίζει. Για εσάς την αγοράσατε

κι όχι για τους ξένους που έρχον-

ται 2-3 φορές το χρόνο. 

Ταξινόμηση: Αποθηκεύετε τα σερ-

βίτσια και τα ποτήρια σε εύκολα

προσβάσιμο ντουλάπι που δεν εμ-

ποδίζεται από την πόρτα του ψυ-

γείου ή την κουζίνα. Μην

υπερφορτώνετε τα συρτάρια ή τα

ντουλάπια με αντικείμενα και ει-

δικά, κάποια άσχετα με την κου-

ζίνα. Σκεφτείτε επίσης, πως το

ψυγείο πρέπει να είναι στο πιο

σκιερό μέρος και σε απόσταση απ'

την κουζίνα για να αποδίδει οικο-

νομικά.

Μια φορά τον χρόνο αδειάζετε όλα

τα αντικείμενα απ' τα ντουλάπια

και ελέγξτε τυχόν χαραμάδες πίσω

ή σπασίματα, και στο νεροχύτη για

διαρροές. Επίσης αν τα ντουλάπια

''κρεμάσουν'' ή δεν κλείνουν καλά.

Οι ανεπιθύμητοι ''επισκέπτες'' ει-

σβάλλουν από κάτω, πίσω απ’ τους

σωλήνες, τα άλλα δωμάτια, το πα-

ράθυρο. Το θέμα όμως είναι να μην

κάνουν φωλιά ή πέρασμα.

Συνήθως οι κουζίνες αποτελούνται

από ξύλινες σκούρες αποχρώσεις,

λίγες ανοιχτότερες, και ελάχιστες

σε άσπρο χρώμα. Ό,τι και να είναι

απ' αυτά, κυριαρχεί μια μονοτονία

ενός χρώματος. Δεν είναι κακό να

έχουμε μια κουζίνα με περισσό-

τερη ζωντάνια. Οι κουζίνες με έν-

τονα χρώματα, κάδρα, φώτα,

φέρνουν μια καλύτερη διάθεση,

μας τραβούν την προσοχή ώστε να

μη βαριόμαστε τρώγοντας, ή και

ακόμα να μην ανοίγουμε την τηλε-

όραση. Όλα αυτά συντελούν στο

να τρώμε καλύτερα και να μη φεύ-

γουμε αμέσως μετά για το σαλόνι

ή το δωμάτιο μας. 

Διακόσμηση με ελάχιστο κόστος:

Βάλτε ένα θέμα. Πχ: Κολλήστε αυ-

τοκόλλητα μουσικών συμβόλων

στα ντουλάπια και το ψυγείο και 1-

2 κάδρα ίδιου θέματος στον τοίχο.

Δεύτερο παράδειγμα: Αλλάξτε τα

πόμολα, τα σκαμπό και κάποια πο-

τήρια σε ένα (έντονο) άλλο χρώμα

που υπάρχει στο σαλόνι ή τον

χώρο. 

Τρίτο: Μπορείτε να πάρετε χρωμα-

τιστές αυτοκόλλητες ταινίες και να

φτιάξετε περιγράμματα, κάθετες ή

οριζόντιες γραμμές στα ντουλάπια.

Επιπροσθέτως, μπορείτε να χρησι-

μοποιήσετε και 2-3 μικρά φυτά

εσωτερικού χώρου πάνω στο πάσο

ή στον πάγκο.

Σε κάθε περίπτωση η κουζίνα είναι

ο χώρος που απαιτεί τη μεγαλύ-

τερη φροντίδα υγιεινής στο σπίτι,

γι' αυτό εκτός από ωραίος και άνε-

τος, θα πρέπει να είναι και πάντα

τακτοποιημένος και καθαρός, και

με απλές κινήσεις μπορεί να γίνει

και το σημείο ενδιαφέροντος του

σπιτιού.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

O Σκουφάς και ο Τσακάλωφ με τρίτο τον

Ξάνθο φαίνεται να είναι οι πρώτοι που

σκέφτηκαν να ιδρύσουν την Εταιρεία. Ο

Φιλήμων όμως  σαν τρίτο φέρνει τον Ανα-

γνωστόπουλο. Αλλά  ο Κόκκινος διευκρι-

νίζει, πως μέσα στο  σκοτάδι που

σκεπάζει εκείνες τις πρώτες ημέρες κα-

νείς δεν μπορεί να ξέρει το τι επακριβώς

έγινε. Στην όλη ενημερωτική σύγχυση ο

μεν  Τσακάλωφ διέπρεψε με τη σιωπή

του, και ο Ξάνθος με την έπαρση των

απομνημονευμάτων του, ο δε Σκουφάς,

που είχε και την πρώτη ηγεσία πέθανε

γρήγορα. Και όταν πέθανε, όπως θα μά-

θομε και πιο κάτω, οι άλλοι τρείς φιλονί-

κησαν για τη διαδοχή του, καθώς ο ένας

υπέβλεπε και φθονούσε  τον άλλο. Τε-

λικά ο Παναγιώτης Σέκερης, ένας πλού-

σιος μεγαλέμπορος ήπιου χαρακτήρα,

επελέγη και  ανέλαβε τα ηνία της Φιλι-

κής.

Η ηγεσία του έγραψε μια σημαντική

ενεργό πορεία, ιδιαίτερα δυναμική και δη-

μιουργική, χωρίς έπαρση  και χωρίς προ-

σωπική προβολή. 

Τέλος πάντων, το αν τρείς ή τέσσερεις

υπήρξαν οι ιδρυτές, ο λόγος καταγράφε-

ται  και είναι απλά ρητορικός. 

Με την ίδρυση ορίζονται τα σύμβολα και

ο όρκος στον οποίο οι ιδρυτές ομνύουν

μπροστά  σε ένα τραπέζι, που επάνω του

υπάρχει  ένα πιάτο με ένα μαχαίρι, ένα

σπαθί, ένα κίτρινο κερί αναμμένο, μαζί δε

και ένα ποτήρι  με κόκκινο κρασί.

Με το αριστερό χέρι ο ομνύων, παίρνει

και κρατά το ποτήρι με το κόκκινο κρασί

και το δεξί στο στήθος ακουμπισμένο,

απαγγέλλει με λόγια φρικτού περιεχομέ-

νου, τον όρκο της μύησης του. Μεταξυ

των άλλων υπόσχεται,   ότι σε περίπτωση

που ήθελε αισχροκερδίσει  ή  επιορκίσει ή

δειλιάσει, το μεν όνομα του να παραδο-

θεί σε αιώνιο ανάθεμα, το δε «το αίμα

να χυθή ως χύνεται αυτήν την στιγμήν ο

οίνος τούτος,  και το  σώμα  να μην αξιω-

θεί ταφής,  αλλά να γίνη τροφή των

αγρίων θηρίων και  ορνέων. Και τότε

χύνει λίγο κρασί στο μαχαίρι και πίνει το

υπόλοιπο». 

Ο Σκουφάς μεταβαίνει στη Μόσχα και

προσπαθεί να πείσει τους εκεί  εμπόρους,

ότι μαζί με βοήθεια που θα δωσει η έν-

ταξή τους στην    ανάσταση του Έθνους,

θα βοηθηθούν και ίδιοι  επαγγελματικά

στο εμπόριό τους, γιατί θα απαλλαγούν

και από το καθεστώς των πασάδων,  οι

οποίοι σε κάθε ευκαιρία τους άρπαζαν

την πραμάτεια τους. Οι έμποροι όμως που

τον ακούν, δεν τον παίρνουν σοβαρά, τον

θεωρούν ονειροπαρμένο και τον ειρω-

νεύονται. 

Αυτή δε η εισπραττόμενη ειρωνεία αρ-

χικά  υπήρξε η συνηθισμένη επωδός,

προς τον κάθε “αποστολο” όταν έκανε

τον για προσηλυτισμό προς την Εταιρία,

αλλά και προς κάθε παρόμοια ιδεολογική

προσέγγιση.  

Με τον καιρό όμως, την υπομονή, επι-

μονή,  πειθώ και τα επιχειρήματα ,η ιδέα

της μαζικής συσπείρωσης για εξέγερση,

έγινε έμμονη και άρχισε να ενσωματώνε-

ται στην ψυχή των Ελλήνων. 

Και τότε η προσέλευση και η ένταξη, δεν

άργησε να γίνεται αθρόα και κατά χιλιά-

δες. 

Κοντά, έστω μετά από πολλή σκέψη και

δισταγμό, έρχεται και συμπαρίσταται ο

πολύς  σοφός κατά την κρίση, Άνθιμος

Γαζής.

Συν τω χρόνω στην Οδησσό μυείται ο Γα-

λάτης. Ο Γαλάτης νέος ορμητικός, με εν-

τυπωσιακά ελκυστικό παρουσιαστικό,

είναι μαθημένος να κινείται σε υψηλούς

κοινωνικούς κύκλους. Ο Σκουφάς  προ-

σβλέπει και υπολογίζει  στον κοινωνικό

του περίγυρο, τον προσεγγίζει και τον

μυεί.  

Ο Γαλάτης δραστηριοποιείται έντονα,

προσηλυτίζει καινούργια μέλη, φέρνει

χρήματα, αλλά κομπάζει υπερβολικά,

μιλά για τον εαυτό του, μιλά ανοιχτά για

την Εταιρεία και τα μυστικά της. Τον

ακούνε τα ξένα  αυτιά που δεν έπρεπε και

βάζει σε κίνδυνο την οργάνωση. Φλυαρεί

και παρουσιάζεται σε επίσημους κύκλους,

άλλοτε σαν Ρώσος κόμης και  άλλοτε σαν

συγγενής του Καποδίστρια, αυτό  δε ενο-

χλεί την μυστική ηγεσία. Και όταν αργό-

τερα φτάνει στο σημείο να απαιτεί και να

ζητά συνεχώς χρήματα σε μεγάλα ποσά

από την οργάνωση, αλλά και να την εκ-

βιάζει με την απειλή ότι θα καταδώσει,

υπογράφεται η εξόντωση του. Απομονώ-

νεται στην Πελοπόννησο και εκτελείται.

Την εντολή της εκτέλεσης την έχει δώσει

ο Τσακάλωφ.

Αλλά ο Τσακάλωφ αμέσως μετά αισθάνε-

ται τύψεις για την εντολή που είχε δώσει

και αποτραβιέται από την ενεργό δράση

της Εταιρείας.    

Εν τω μεταξύ από την άλλη μεριά, ο Ξάν-

θος έχει κατηγορηθεί για αλόγιστες

υπερβολικές σπατάλες, ενώ ο Σκουφάς

καταθλιμμένος από την όλη κατάσταση

της οργάνωσης και κατατρυχόμενος από

την αρρώστια από την οποία από πολλού

υπέφερε, πεθαίνει την 31η Ιουνίου του

1818.  

Το πρόβλημα για μιά νέα ηγεσία έχει ήδη

προκύψει. Οι τρείς εναπομείναντες εκ

των ιδρυτών, αλληλοσυγκρούονται, αλ-

ληλομισούνται  και σε τίποτα δεν συμ-

φωνούν. Και τότε αναλαμβάνει όπως

προανέφερα την ηγεσία της Εταιρείας, ο

έμπορος Παναγιώτης Σέκερης, σεμνός

και λίαν ευκατάστατος  Έλληνας, τον

οποίο είχε συστήσει ο Αναγνωστόπουλος

και αυτός ο Σέκερης σώζει την κατά-

σταση.  

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Σέκερης αγνο-

ούσε για το ότι  παρουσία της αόρατης

αρχής ήταν στην πραγματικότητα εικο-

νική, αλλά και ψεύτικη. Όταν μαθαίνει

την αλήθεια, δεν πτοείται, προσγειώνεται

και αρχίζει να καθοδηγεί με επιτυχία τα

νήματα της οργάνωσης. Γρήγορα έτσι

εξελίσσεται και αναδεικνύεται σε πραγ-

ματικό αρχηγό.  

Αλλά οι οικονομικές αξιώσεις έρχονται

και χτυπούν συνεχώς και  αναίσχυντα το

ταμείο της Εταιρείας. Ο Πετρόμπεης, ο

οποίος φαντάζεται να είναι χρηματοδό-

της η Ρωσία, αρχίζει να εκβιάζει και να

απαιτεί υπερβολικά χρήματα που ανέρ-

χονται σε ένα εκατομμύριο γρόσια. Ο Σέ-

κερης του καταβαλλει μόλις 50.000

γρόσια. Ο Πετρόμπεης επανέρχεται και

ζητά εφ΄άπαξ ενίσχυση από 500.000

γρόσια και τακτική ετήσια χορηγηση  από

40.000 γρόσια, και απαιτεί την άμεση δια-

πραγμάτευση των όρων του με την αό-

ρατη αρχή, της οποίας θέλει το όνομα .

Από την άλλη δεν είχε λήξει ακόμα το

πρόβλημα του Γαλάτη, το οποίο έτρεχε

και αιμορραγούσε επικίνδυνα την οργά-

νωση.  
γιάννης κορναράκης του μάνθου

σημείωση: Λόγω του εκτεταμένου κειμένου, η

συνέχεια και το τέλος στο επόμενο φύλλο.

1821: Πρώιμες ζυμώσεις για τη μεγάλη Επανάσταση 
Η Φιλική Εταιρία  (1814-1820). Η ιστορική πορεία  και τα άπλυτα



ΕΒΔΟΜΗ  28  ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Σύμφωνα με μιά πολύ βολική θεωρία των όπου γης πο-

λιτικών, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Επομέ-

νως είναι λογικό να βαφτίζουν οι πολιτικοί ανέφικτα,

όλα εκείνα για τα οποία δεν διαθέτουν το απαιτούμενο

εύρος και βάθος ψυχής για να τα πραγματώσουν.

Το μήνυμα των δανειστών –δήθεν εταίρων μας– είναι

σαφές, ωμό και απροκάλυπτο. Πλήρης υποταγή μας

στις ορέξεις τους, ή ρήξη. Έχουν πεισθεί ότι μας έχουν

τόσο καλά αλυσσοδέσει, ώστε αποκλείεται να επιλέ-

ξουμε την ρήξη κι αναγκαστικά θα κάνουμε τα πικρά

γλυκά.

Πόκερ είναι, το ξαναλέω. Πόκερ με εκατέρωθεν αερο-

πλανικές μπλόφες, όπου «φοβάται ο Γιάννης το θεριό
και το θεριό τον Γιάννη». Δεν είναι έτοιμοι οι Γερμανοί

και οι υποχείριοι «ευρωπαϊκοί θεσμοί» τους ν’ αντιμε-

τωπίσουν τις ραγδαίες, εν πολλοίς απρόβλεπτες και

αλυσσιδωτές εξελίξεις που θα προκύψουν από μία εν-

δεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Απλώς

μπλοφάρουν, ευελπιστούντες ότι στο παρά ένα θα λυ-

γίσουμε, θα λερώσουμε τις πάνες μας και θα τους πα-

ρακαλάμε «σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω».
Χρήματα για μισθούς, συντάξεις και τα εν γένει λει-

τουργικά έξοδα του ελληνικού κράτους, υπάρχουν.

Πάντοτε υπήρχαν. Αυτά που δεν υπάρχουν σε επάρ-

κεια είναι τα κεφάλαια της  εξυπηρέτησης τοκοχρεο-

λυσίων και άμεσα απαιτητών ομολογιακών

υποχρεώσεων. 

Εκεί σφίγγουν τον βρόγχο οι εταίροι του γερμανο-

κρατούμενου εταιρείου. Αν τη στιγμή κατά την οποία

θα καταστεί άμεσα απαιτητή η εκ μέρους μας εκταμί-

ευση της όποιας δανειακής υποχρέωσής μας, δηλώ-

σουμε έστω προσωρινή αδυναμία, τότε τα

καραδοκούντα κοράκια θα κράξουν «πιστωτικό γεγο-
νός», δηλαδή χρεωκοπία, με επακόλουθη την εκπαρα-

θύρωσή μας από το ευρώ. Όμως ποντάρουν ότι θα

λυγίσουμε πριν τα πράγματα οδηγηθούν σε αυτή την

κατάληξη, την οποία κανείς δεν θα διεξέλθει αβρόχοις

ποσί.

Όταν το 1936 η διεθνής ληστοσυμμορία των προστα-

τών μας τοκογλύφων πίεσε τον Ιωάννη Μεταξά για

άμεση αποπληρωμή των ολοένα παχυνόμενων τοκο-

γλυφικών δανείων προς την Ελλάδα, ο δικτάτορας μεν,

άντρας δε και πατριώτης Μεταξάς προσέφυγε στο διε-

θνές δικαστήριο της Κοινωνίας των Εθνών, προκατό-

χου του ΟΗΕ, με το εξής πολύ απλό ερώτημα:

«Υποδείξατέ μου τι να πράξω. Να αφήσω τον λαό μου
να πεινάσει για να ικανοποιήσω τις δανειακές μας υπο-
χρεώσεις»;
Η απόφαση εκείνου του διεθνούς δικαστηρίου υπήρξε

καταπέλτης. Επέβαλλε την παραγραφή του μεγαλύτε-

ρου μέρους των ληστρικών εκείνων δανείων τα οποία

με τους επάλληλους τοκογλυφικούς ανατοκισμούς

είχαν καλοπληρωθεί πλειστάκις.

Εκείνη η ιστορική απόφαση, την οποία επεκαλέσθη

πρόσφατα η κυβέρνηση της Αργεντινής σε δικαστήριο

του ΟΗΕ –όπου και δικαιώθηκε με την παραγραφή με-

γάλου μέρους του τοκογλυφικού της χρέους– κατέ-

ληγε με το ρωμαϊκό ρητό “salus populi suprema lex
esto”. (Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος).

Μικρή λεπτομέρεια: Ο Ιωάννης Μεταξάς, όσο σωμα-

τικό μπόϊ κι αν του έλειπε, είχε κότσια πολύ βαρειά.

Όχι στραγάλια, σαν κάτι ψηλούς γλυκανάλατους από

τη Μεσσηνία, ή κάτι άλλους μουρόχαβλους Αχαιο-πο-

λωνο-βουλγαρο-αμερικάνους. Φαντασθείτε το ’40 να

ηγείτο της Ελλάδος κάποιος σαχλέουρας από δαύ-

τους!!! 

Ο τσαμπουκάς που μας πουλάνε οι «εταίροι»

είναι νόμισμα με δύο όψεις
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Το ακριβότερο κτήριο η Ε.Κ.Τ.

Πρόσφατα εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη,

το κόστος κατασκευής των οποίων σύμφωνα με δη-

μοσιεύματα αγγίζει τα 1,3 δις ευρώ. Οπως σημει-

ώνουν το κτίριο αυτό συγκαταλέγεται στα

ακριβότερα του κόσμου, μαζί με το One World Trade

Center στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Αθώος ο Παπακωνσταντίνου!!

Εκπληξη αποτέλεσε για τη μεγάλη πλειοψηφία του

ελληνικού λαού η αθώωση ουσιαστικά του πρώην

Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Είναι δυνατόν Υπουργός Οικονομικών να αποκρύπτει

μία λίστα, από την οποία διαφαίνεται ότι έχει ζημιω-

θεί το δημόσιο (και θα αποδειχθεί γιατί το ψέμμα έχει

κοντά ποδάρια), να έχει σβήσει ονόματα συγγενών

του και να αθωώνεται;;;

Αθώος λοιπόν από την κατηγορία ότι εζημίωσε το

δημόσιο (απόπειρα απιστίας) με ομόφωνη απόφαση,

με το σκεπτικό ότι: «Το usb αποτελεί έγγραφο με εκ-
δότη τις γαλλικές αρχές. Τα διέγραψε τα τρία αρ-
χεία. Είχε σκοπό να διαφυλάξει την πολιτική του
εικόνα, γι’ αυτό αφαίρεσε τα ονόματα, ενώ και δεν
αποδείχτηκε ζημία μεγαλύτερη των 150.000, ούτε
καν αν υφίσταται τέτοια σε βάρος του δημοσίου». 
Τιμωρήθηκε!! με ένα χρόνο γιατί έσβησε τα ονόματα

από τη λίστα. Με αναστολή τριών χρόνων, γιατί θε-

ωρήθηκε πλημμέλημα! Και μιλάμε για τον Υπουργό

Οικονομικών!

Πρόεδρος του Eιδικού Δικαστηρίου ο Νίκος Πάσσος,

ο οποίος μετά την έκδοση της απόφασης είπε στον

Παπακωνσταντίνου: "Το δικαστήριο εξήντλησε στο
πρόσωπό σας την επιείκειά του. Ελπίζουμε αυτό να
αποτελέσει οδηγό για τη μετέπειτα ζωή σας. Αν και
όπως φάνηκε δεν θα ασχοληθείτε εκ νέου με την πο-
λιτική. Πηγαίνετε και μηκέτι αμαρτάνετε".
Ένας απ’ τους 4 δικαστικούς του Αρείου Πάγου που

ψήφισαν υπέρ της παραπομπής του, ο αντιεισαγγε-

λέας Βασίλης Πλιώτας, στην εισήγησή του είχε επι-

σημάνει ότι «από τα στοιχεία που υπάρχουν στη
δικογραφία προκύπτει ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου
διέγραψε  τα ονόματα των συγγενών του από την
λίστα Λαγκάρντ, ενώ δεν διέταξε φορολογικό
έλεγχο για τα συγγενικά του πρόσωπα, με αποτέλε-
σμα να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο».  

Και ενώ ο Παπακωνσταντίνου αθωώθηκε γιατί δεν

ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο, οι Ελβετοί επιμένουν

για 80 δις ευρώ αδήλωτες καταθέσεις!! Ελβετός οι-

κονομολόγος δε μιλάει για 15 δις ευρώ δυνητικά

έσοδα για την κυβέρνηση από τη φορολόγηση τους.

“Βλακεία ή δόλος;”

Με τον παραπάνω τίτλο “Βλακεία ή δόλος” η Εφημε-

ρίδα των Συντακτών θέτει αμείλικτα ερωτήματα:

«Αμείλικτα ερωτήματα εγείρονται για το πώς μεθο-

δεύτηκε η «φυγή» από την Ελλάδα του 1,2 δισ. ευρώ

που είχε συνεισφέρει το Δημόσιο για τη «διάσωση»

των τραπεζών. Το ΤΧΣ έστειλε στον EFSF το σημαν-

τικό ποσό κάτω από τη «μύτη» της κυβέρνησης, ενώ

τα χρήματα αυτά είναι πλέον αντικείμενο της γενικό-

τερης διαπραγμάτευσης με τους εταίρους και τους

«θεσμούς», προσθέτοντας έναν ακόμα «πονοκέφαλο»

στο υπουργείο Οικονομικών. 
Εφημερίδα των Συντακτών 26/3/15

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Εχουμε γίνει Λονδρέζοι με τέτοια βροχή και δεν έχουμε

να βάλουμε και μια μπέρμπερι καπαρντίνα!

4 Πλέον οι επιβάτες θα χειροκροτούν σε όλη τη διάρκεια

της πτήσης, για να κρατούν ψηλά το ηθικό των πιλότων.

4 ”Αγαπάτε αλλήλους”, εκτός από τους ομοφιλόφιλους,

τους άθεους, τους αριστερούς, τους Εβραίους, τους πρω-

τεστάντες, τους μουσουλμάνους, τους, τους, τους.

Ακούω πολύ συχνά τώρα τελευταία, με αφορμή την κρίση και

την προσπάθεια κάποιων να φτιάξουν ένα προφίλ για τους Έλ-

ληνες - αυτό του τεμπέλη, του άχρηστου, του διεφθαρμένου,

του Ελληναρά (με την κακή έννοια), που τίποτα δεν έχει κρα-

τήσει μέσα στο DNA του απ’ τους προγόνους του - νέους ει-

δικά να αγανακτούν με την κάθε περήφανη αναφορά στους

Έλληνες της αρχαιότητας, αντιτείνοντας ότι εμείς δεν έχουμε

να επιδείξουμε τίποτα τώρα και νισάφι ποιά μ’ αυτούς τους αρ-

χαίους. Εμείς τι κάνουμε τώρα;;; Τίποτα...

Κι όμως τα παραδείγματα είναι πολλά και καθημερινά. Από

απλές καθημερινές ανθρώπινες συμπεριφορές, μέχρι τις συ-

χνές βραβεύσεις Ελλήνων ανά τον κόσμο για τα επιτεύγματά

τους. 

Πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό του Έλληνα αστροφυσικού,

Σταμάτιου Κριμιζή, που τιμήθηκε από το Εθνικό Μουσείο Αε-

ροπορίας και Διαστήματος των ΗΠΑ με το βραβείο «Συνολι-

κής Προσφοράς» (Lifetime Achievement Trophy), σε αναγνώ-

ριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων στο χώρο της αεροδια-

στημικής επιστήμης και τεχνολογίας. 

Ο J.R. Dailey, εκ των διευθυντών του Μουσείου, δήλωσε ότι ο

δρ. Κριμιζής «έχει συμβάλει όσο λίγοι άνθρωποι στη γνώση
μας για το ηλιακό σύστημα».

Ο δρ. Σταμάτιος Κριμιζής, έχει θεμελιώδη συνεισφορά στη δια-

στημική επιστήμη και εξερεύνηση. Είναι ο μοναδικός επιστή-

μονας στον κόσμο που έχει ηγηθεί, ή συμμετάσχει, σε

πειράματα διαστημικής φυσικής, που έχουν αποσταλεί και

στους οκτώ πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Έχει, επί-

σης, πραγματοποιήσει αξιόλογες ανακαλύψεις στη φυσική του

ηλιακού ανέμου και της μαγνητόσφαιρας, που περιβάλλει το

ηλιακό μας σύστημα.

Πρότυπα υπάρχουν, απλά για κάποιο λόγο, προβάλλονται οι

...φελλοί. πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Και τι δεν ακούστηκε για τον φετινό εορτασμό της 25η

Μαρτίου. Δεν θα τα αναπαράγω γιατί δεν υπάρχει κανένας

λόγος. Κατά την άποψή μου, ήταν η πρώτη ελεύθερη εθνική

επέτειος μετά από καιρό, χωρίς κάγκελα και χωρίς γελοί-

ους περιορισμούς. 

Εκτός από τις παρελάσεις, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, την

γιορτάσανε και με παραδοσιακό χορό, ενώ δεν έλλειψαν και οι

πρωτοτυπίες. Όπως αυτή του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου, οι

οποίοι άπλωσαν υποβρυχίως στα καταγάλανα νερά του κολ-

πίσκου της Αγίας Παρασκευής της Σάμου, Ελληνική σημαία 70

τετραγωνικών μέτρων, τη μεγαλύτερη γαλανόλευκη που έχει

απλωθεί ποτέ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ο άψογος συγχρονισμός κινήσεων μέσα και έξω από τη θά-

λασσα, από την ομάδα των έμπειρων αυτοδυτών και ελευθέ-

ρων δυτών εξασφάλισε την επιτυχία του εγχειρήματος και την

απόλυτη ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Οι παραβρισκόμενοι στη παραλία και οι κάτοικοι της περιο-

χής είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική σκηνή,

όταν οι δύτες έφεραν τη σημαία από το βάθος των 15 μέ-

τρων και τη κράτησαν για αρκετή ώρα στην επιφάνεια.
πηγή: www.huffingtonpost.gr

Παρασκευή 27 Μαρτίου, είναι η παγ-

κόσμια ημέρα Θεάτρου και ως είθισται

κάθε χρόνο επιλέγεται μια αναγνωρι-

σμένη προσωπικότητα από το χώρο

του θεάτρου για να γράψει ένα μή-

νυμα το οποίο διαβάζεται την συγκε-

κριμένη ημέρα πριν από κάθε θεατρική

παράσταση, σε όλο τον κόσμο.

Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα

Θεάτρου έχουν γράψει μεταξύ άλλων

οι: Ζαν Κοκτώ, Άρθουρ Μίλλερ, Λώ-

ρενς Ολίβιε, Ζαν Λουί Μπαρώ, Πήτερ

Μπρουκ, Πάμπλο Νερούδα, Ευγένιος

Ιονέσκο, Λουκίνο Βισκόντι, Μάρτιν

Έσλιν, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Αριάν

Μνουσκίν, Ρομπέρ Λεπάζ, Αουγκού-

στο Μποάλ, Τζούντι Ντεντς, Τζον

Μάλκοβιτς, Ντάριο Φο, Brett Bailey.

Φέτος το μήνυμα έγραψε ο Πολωνός

σκηνοθέτης Krzysztof Warlikowski,

ένας από τους πιο προβεβλημένους

σκηνοθέτες της γενιάς του.

Διαβάστε το φετινό μήνυμα: 

«Οι αληθινοί δάσκαλοι του θεάτρου

συχνά απαντώνται εκτός σκηνής. Και
γενικώς δεν δείχνουν κανένα ενδια-
φέρον για το θέατρο ως μηχανισμό
αντιγραφής συμβάσεων ή αναπαρα-
γωγής κοινοτυπιών. Επικεντρώνονται
περισσότερο στην πηγή της παρόρμη-
σης, τα πραγματικά ζωογόνα ρεύματα
που τείνουν να υπερβούν τις θεατρι-
κές αίθουσες και τα πλήθη που είναι
διατεθειμένα να αντιγράψουν έναν
οποιοδήποτε κόσμο. Αντιγράφουμε
αντί να δημιουργούμε κόσμους που να
εστιάζουν ή και να εξαρτώνται από
τον διάλογο με το κοινό και τα υποδό-
ρια συναισθήματά του. Ενώ στην
πραγματικότητα τίποτα δεν μπορεί να
αποκαλύψει καλύτερα από το θέατρο
τα κρυμμένα πάθη.

Αρκετά συχνά στρέφομαι στη λογοτε-
χνία για να με καθοδηγήσει στη σωστή
κατεύθυνση. Κάθε μέρα που περνά
σκέφτομαι τους συγγραφείς που σχε-
δόν εκατό χρόνια πριν περιέγραψαν
προφητικά την πτώση των Ευρωπαίων
Θεών, το λυκόφως που βύθισε τον πο-
λιτισμό μας σε ένα σκοτάδι που ακόμα
περιμένει το φως. Σκέφτομαι τον
Φράνζ Κάφκα, τον Τόμας Μαν και τον
Μαρσέλ Προυστ. Σήμερα θα προσέ-
θετα και τον Τζον Μάξγουελ Κούτσι σ’
αυτόν τον κύκλο προφητών.
Το κοινό τους όραμα για το αναπόφευ-

κτο τέλος του κόσμου –όχι του πλανήτη

αλλά  του μοντέλου των ανθρώπινων

σχέσεων– και της ανατροπής της κοινω-

νικής συνοχής, είναι σοκαριστικά επί-

καιρο για τον σύγχρονο άνθρωπο στο

εδώ και στο τώρα. Για μας που ζούμε

μετά το τέλος του κόσμου. Που ζούμε

με τα εγκλήματα και τις συγκρούσεις

που ξεσπούν καθημερινά παντού με τέ-

τοια ταχύτητα που ούτε τα πανταχού

παρόντα Μ.Μ.Ε. δεν μπορούν πλέον να

παρακολουθήσουν. Αυτές οι εκλάμψεις

γρήγορα γίνονται ενοχλητικές και εξα-

φανίζονται ανεπιστρεπτί από τους ειδη-

σεογραφικούς τίτλους. Αισθανόμαστε

ευάλωτοι, τρομαγμένοι και εγκλωβισμέ-

νοι. Δεν είμαστε πλέον ικανοί να κτί-
σουμε πύργους και τα τείχη που
επιμόνως ορθώνουμε δεν μας προστα-
τεύουν πλέον από τίποτα –αντιθέτως,
απαιτούν προστασία και φροντίδα που

απομυζούν μεγάλο μέρος της ενέργειάς

μας. Δεν έχουμε πλέον το σθένος να

προσπαθούμε να διακρίνουμε αυτό που

βρίσκεται πίσω από τις πύλες και πίσω

από τα τείχη. Αυτός ακριβώς είναι ο

λόγος ύπαρξης του θεάτρου κι εκεί ακρι-

βώς πρέπει να αναζητά τη δύναμή του.

Να διεισδύει στο εσωτερικό, εκεί όπου

απαγορεύεται.

"Ο μύθος επιδιώκει να εξηγήσει το ανε-
ξήγητο. Καθώς αναδύεται από ένα
φόντο αλήθειας, οφείλει να επιστρέψει
στο ανεξήγητο", με αυτό τον τρόπο πε-
ριέγραψε ο Κάφκα τη μετουσίωση του
μύθου του Προμηθέα. Είμαι απόλυτα
πεπεισμένος ότι οι ίδιες λέξεις θα όφει-
λαν να περιγράφουν το θέατρο. Και
αυτό το είδος θεάτρου που θεμελιω-
μένο στην αλήθεια βρίσκει την ολοκλή-
ρωσή του στο ανεξήγητο, εύχομαι σε
όλους τους εργάτες του θεάτρου, της
σκηνής και της πλατείας και το εύχομαι
με όλη μου την καρδιά».

Υποβρύχιος εορτασμός Υποβρύχιος εορτασμός 

της 25ης Μαρτίουτης 25ης ΜαρτίουΠαγκόσμια ημέρα Θεάτρου

Βράβευση Έλληνα επιστήμονα από την NASA
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Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό

συμβούλιο Αττικής σε συνεδρίασή του, την Πέμπτη

26 Μαρτίου 2015, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων που αφορούσε μονάδα παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας, στη θέση

Μικρό Μετόχι επι της επαρχιακής οδού Αγίας Μαρί-

νας -Κορωπίου. 
Από πλευράς περιφερειακών συμβούλων τον λόγο έλαβαν,

ο Νάσος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος παρουσίασε με  τεκ-

μηρίωση την αρνητική πολιτική εισήγηση της πλειοψηφίας

(«Δύναμη Ζωής»), ο αντιπρόεδρος του Π.Σ, Χάρης Δαμά-

σκος («Αττική»),  η Γιάννα Τσούπρα, εντεταλμένη περιφε-

ρειακή σύμβουλος πολιτικής προστασίας («Δύναμη Ζωής»),

Μάκης Μαντάς («Δύναμη Ζωής»), Κ. Καράμπελας («Ατ-

τική»), ο Πάρης Ευαγγελίου (180 μοίρες), ο Αντώνης Γάκης,

(Ανάσα για την Οικολογία), Αλεξάνδρα Μπαλού (Λαϊκή Συ-

σπείρωση Αττικής), η Δέσποινα Κουτσούμπα (Αντικαπιτα-

λιστική Ανατροπή για την Αττική).

Τη θέση του Δήμου Κρωπίας για την Μελέτη Περιβαλλον-

τικών Επιπτώσεων που αφορούσε μονάδα παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας παρουσίασε ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης. Ο Δ. Κιούσης

επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Δήμου ενάντια στην κα-

τασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με

καύσιμο βιομάζα: «Δεν μπορούν να εγκρίνονται επενδύ-
σεις ενεργειακών λεγόμενων ΑΠΕ και να ζητείται γνωμο-
δότηση από την Αυτοδιοίκηση αν, α) δεν υπάρξει πρώτα
ενεργειακή χωροταξική κατανομή των ΑΠΕ σε επίπεδο πε-
ριφέρειας Αττικής και β) αν δεν θεσπιστούν από το ΥΠΕΚΑ
προδιαγραφές και ανώτατα όρια εκπεμπόμενων αέριων
ρύπων αλλά και για το είδος της καύσιμης ύλης», επεσή-

μανε ο δήμαρχος. 

Ο Δ. Κιούσης αντέκρουσε τις αιτιάσεις των εκπροσώπων

της μονάδας για τα θετικά της λειτουργίας της μονάδας,

όπως για μηδενική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και ανέ-

πτυξε την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

«Η θέση του Δήμου τα τελευταία χρόνια ως προς το θέμα

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιομάζας

αγνώστου προελεύσεως, είναι γνωστή. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙ-

ΘΕΤΟΙ. Για το ως άνω θέμα υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση

του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκφράστηκε με την

αριθμ. 320/2014 απόφασή του. Θεωρούμε αδιανόητο να

επιτραπεί η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων μέσα σε

κατοικημένες περιοχές, σε γειτνίαση με περιοχές περια-

στικής κατοικίας σύμφωνα με τις απαγορεύσεις του άρθρου

6 της Κ.Υ.Α Σε όλες τις περιπτώσεις που εμφανίζονται τυ-

πικά να έχουν τις προϋποθέσεις, και σύμφωνα με τις μελέ-

τες να τηρούν τις προδιαγραφές, οι οποίες τηρούνται

μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ είναι ανεξέλεγκτη

η κατάσταση της λειτουργίας αυτών κατά τις νυκτερινές

ώρες. 

Τέλος, είπε ότι το αγροτεμάχιο δεν είναι άρτιο, επιχειρη-

ματολόγησε για την νομιμότητα της πολεοδόμησης, την

μορφή της χρήσης σε μια τέτοια περιοχή-κατοικήσιμη, κάτι

που κάνει την κατασκευή της μονάδας αδύνατη.

Ο δήμαρχος έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι: «Στο
βαθμό που επιχειρηθεί  η  έγκριση τέτοιων μονάδων από
την  κρατική διοίκηση χωρίς τη θετική γνωμοδότηση της
Αυτοδιοίκησης Α και Β΄ Βαθμού και τη σύμφωνη γνώμη των
τοπικών κοινωνιών δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε
όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα για την αποτροπή αυτών
των αποφάσεων».

Η  θέση του Δήμου  συνενώνει το σύνολο των δημοτικών

παρατάξεων, των Συλλόγων της Αγίας Μαρίνας και του

Κορωπίου που παρευρέθηκαν. Συνολικά 120 πολίτες του

Δήμου Κρωπίας μαζί με εκπροσώπους Συλλόγων συμμε-

τείχαν, οι οποίοι προσήλθαν με πούλμαν που μισθώθηκαν

ειδικά και έκαναν έντονη την παρουσία τους με πανό και

κάρτες με τη λέξη ΟΧΙ.  

Αντικείμενο της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά

στην « ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ

ΚΑΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΙΚΡΟ ΜΕΤΟΧΙ»

ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

», από την εταιρία «Ν.ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ – Α.ΧΑΣΑΠΗΣ Ο.Ε..».

Η ονομαστική ισχύς της προτεινόμενης εγκατάστασης ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας βιομάζας ανέρχεται σε

360kWp.

Το συγκεκριμένο έργο υπάγεται στην 2η Υποκατηγορία της

πρώτης Κατηγορίας της 10ης Ομάδας σύμφωνα με την

υπουργική απόφαση 1958/2012 σε συνέχεια του άρθρου 20

παρ. 10 του Ν.4014/2011.

Για το συγκεκριμένο Έργο έχει εκδοθεί Βεβαίωση απαλλαγής

από την υποχρέωση έκδοσης ΑΕΠΟ, από το Τμήμα Α’ της Γεν.

Δ/νσης Χωροταξικής και Περ/κης Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χω-

ρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

με αρ. πρ.: Φ 6825/ 5044/ 13/ 20.11.2013.

Συνεπώς, για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και πιο συγκεκρι-

μένα από την αλλαγή που προέκυψε στον Ν.4254/2014

(ΦΕΚ85Α/07.04.2014) απαιτείται σύνταξη μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τύπου ΙΙ.

Επίσης, έχουν εκδοθεί οι Όροι σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ

που ενέχουν θέση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας καθώς και μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης με

αρ.πρωτ. ΔΧΔ/4301/16.07.2014.

Έχει εκδοθεί βεβαίωση χρήσεων γης με υπ’ αριθμ. πρωτ.

8977/3.10.2013 από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Για το εν λόγω γεωτεμάχιο έχει επίσης εκδοθεί η υπ’ αριθμ.

πρωτ. 2471/06.04.99 Πράξη Χαρακτηρισμού, όπως αυτή

αναγνωρίστηκε ως οριστική και τελεσίδικη από το Δασαρ-

χείο Πεντέλης με την υπ’ αριθμ. 3028/29.07.99 πράξη τε-

λεσιδικίας.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος του

δημοτικού συμβουλίου Κρωπίας Θεοφάνης Μιχαιρίνας, ο αντι-

πρόεδρος του Δ.Σ, Γεώργιος Κ. Γκίκας, οι αντιδήμαρχοι, Αν-

δρέας Ντούνης, Θοδωρής Γρίβας, Αντώνης Κορωνιάς, Νίκος

Γιαννάκος, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Αθηνά

Κιούση, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Γεώργιος Ν. Γκίκας (Νέο Ξε-

κίνημα) Μανώλης Γρινιεζάκης, (Νέο Ξεκίνημα) Διονύσης Κε-

ρασιώτης (Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου). Εκπρόσωποι των

συλλόγων περιφέρειας Αγίας Μαρίνας - Κίτσι - Αγ. Δημητρίου:

Αμπελώνα, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας, Πανοράματος,

Ποντίων «Εύξεινος Πόντος», ΝΑΟ Κέκρωψ, Αγίου Δημητρίου,

Αλθέας, «Άνοιξη» Κιτσίου, σύλλογοι γονέων και Κηδεμόνων,

εκπρόσωπος του ΚΚΕ και της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση

Κορωπίου καθώς και του ΕΠΑΜ Κορωπίου.

Ομόφωνο ΟΧΙ από την Περιφέρεια Aττικής

στη δημιουργία μονάδας παραγωγής 

ενέργειας, με βιομάζα, στο Κορωπί
Ογκώδης και δυναμική η παρουσία του Δήμου Κρωπίας μαζί με Συλλόγους και πολίτες
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Τις προηγούμενες 2 εβδομάδες η Σχολή

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του

Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου διοργά-

νωσε στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, σεμι-

νάριο αφιερωμένο στην αρχαία και

παραδοσιακή ναυπηγική. Οι ομιλίες έγιναν

από τους σημαντικότερους Έλληνες και ξέ-

νους ερευνητές σε κάθε θέμα. Μάλιστα κά-

ποιες από τις ομιλίες έγιναν από ξένους

καθηγητές,  από διάφορες Ευρωπαϊκές

χώρες, απευθείας με χρήση τηλεματικής

(Τηλεδιάσκεψη μέσω υπολογιστή και inter-

net). Οι ομιλίες, μερικές εκ των οποίων πα-

ρακολουθήσαμε, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέ-

ρουσες. Περιέγραφαν το πώς

κατασκεύαζαν οι πρόγονοι μας τα πλοία

τους και την τεράστια δυνατότητα που αυτά

μας έδωσαν στο να εξερευνήσουμε τον

κόσμο, να αναπτύξουμε τον πολιτισμό μας,

αλλά και να τον διαδώσουμε σε άλλες

χώρες. 

Μάλιστα ένας καθηγητής, ομιλητής από την

Μασσαλία της Γαλλίας, μας είπε ότι κάποια

συγκεκριμένα αρχαία πλοία που έχουν βρε-

θεί σε ανασκαφές στην Γαλλία, ενώ μέχρι

το 1993 θεωρούνταν Ετρουτσκικά, έχει

αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι Ελλη-

νικά. 

Εκτός των ομιλιών, μέσα στα πλαίσια του

συνεδρίου πραγματοποιηθηκαν  και δύο επι-

σκέψεις στις 14 και 21 Μαρτίου με ξενά-

γηση από ειδικούς ερευνητές, στο πρότυπο

της αρχαίας τριήρους (Ολυμπιάς), στο Φά-

ληρο και η δεύτερη ξενάγηση σε ναυπηγείο

παραδοσιακών σκαφών, στην Χαλκίδα. 

Έτσι λοιπόν το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

επισκεφθήκαμε το ναυπηγείο παραδοσια-

κών ελληνικών σκαφών “Νεώσοικος”, στην

Χαλκίδα.  Εκεί βρεθήκαμε να μας ξεναγεί ο

ιδιοκτήτης του, επιστήμων ναυπηγός, Νικό-

λας Βλαβιανός, ο οποίος εκτός της επι-

στημονικής κατάρτισης που έχει, αυτό που

θα έλεγα ότι τον ξεχωρίζει είναι η αγάπη

που τρέφει προς την θάλασσα αλλά και ο

σεβασμός προς την παράδοση και τον πα-

ραδοσιακό τρόπο που οι Έλληνες σκάρω-

ναν τα πλοία τους.

Ο Νικόλας Βλαβιανός είναι αντιπρόσωπος

στην Ελλάδα του ευρωπαϊκού οργανισμού

για τη διάσωση της ναυτικής παράδοσης

(European Maritime Heritage) και   μέλος του

Πρωτέα. Ο «Πρωτέας» είναι ένας σύλλογος

για τη διάδοση και διατήρηση της παραδο-

σιακής ναυπηγικής και ναυτικής τέχνης και

κληρονομιάς. Στόχος του είναι η ανάπτυξη

ναυπηγημάτων και των τεχνών της θάλασ-

σας ως πολιτιστικού προϊόντος και η χρησι-

μοποίησή του ως τέτοιο, για την πολιτιστική

αναβάθμιση, αλλά και της δυναμικής προ-

βολής του ελληνικού πολιτισμού μέσα από

την ελληνική ναυτική παράδοση στον ευρύ-

τερο διεθνή χώρο  και συνεπακόλουθα και

την προαγωγή του Ελληνικού τουρισμού.

Στο ναυπηγείο “Νεώσοικος” επεξηγήθηκε

το κάθε στάδιο ναυπήγησης ενός παραδο-

σιακού σκάφους με μια διαδικασία που

εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές της πα-

ραδοσιακής μας ναυπηγικής. Μας εξηγή-

θηκε λεπτομερώς η χρήση των διαφόρων

εργαλείων, το πώς επιλέγεται η ξυλεία, τα

διαφορετικά είδη ξύλου που είναι ιδανικά

για κάθε μέρος του σκάφους, ο τρόπος που

αυτά ενώνονται κ.λπ. Μας βοήθησε στην

κατανόηση όλων αυτών που ακούγαμε και

η ύπαρξη ενός υπό κατασκευή αιγαιοπελα-

γίτικου  σκάφους, τύπος ονόματι “τσερνίκι”,

γρήγορο ιστιοφόρο σκάφος το οποίο ήκ-

μασε τον 19ο αιώνα, αλλά σήμερα έχει εξα-

φανιστεί. 

Επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης και πολιτευτής της

περιφέρειας Αττικής (ΑΝΕΛ) Δημοσθένης

Δόγκας με την ιδιότητά του ως αναπλη-

ρωτή εφόρου των Ελλήνων Ναυτοπροσκό-

πων μίλησε για την “άυλη παράδοση της
ελληνικής ναυπηγικής”, που μπορεί να προ-

ωθήσει την εκπαίδευση και την ελληνική

ναυτοσύνη με ένα μοναδικό, μη συμβατικό

τρόπο. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας  συμπράττει εθε-

λοντικά στην κατασκευή του σκάφους

αυτού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μαζί με

τον ναυπηγό Νικόλαο Βλαβιανό και το Μη

Κερδοσκοπικό Σωματείο για τη Διάσωση και

Διατήρηση της Παραδοσιακής Ναυπηγικής

και Ναυτικής Κληρονομιάς “Πρωτέας”. 

Με το πέρας της επίσκεψης στο ναυπηγείο

“Νεώσοικος”, οι συμμετέχοντες συνεργα-

στήκαμε ώστε να ξεκολλήσουμε απο ένα

βάλτο μια παλιά ξύλινη βάρκα, τύπου “κου-

ρίτα” (με επίπεδο πυθμένα για λίμνες) η

οποία μεταφέρθηκε για να αποκατασταθεί

στο ναυπηγείο του Νικόλα Βλαβιανού και

στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Σάμο για

να ενταχθεί στα εκθέματα του Μουσείου

Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αι-

γαίου.

Αυτό που θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι

οτι η  ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική

είναι μοναδική και αξιοσέβαστη διεθνώς και

έχει δημιουργηθεί σαν απόσταγμα εμπει-

ρίας και πρακτικής χιλιάδων χρόνων και

εμείς οι σύγχρονοι Ελληνες έχουμε υπο-

χρέωση να την προστατεύσουμε, να την

διατηρήσουμε και να την μεταλαμπαδεύ-

σουμε.
Mιχάλης Στεφανίδης

1o Διεθνές Σεμινάριο Αρχαίας & Παραδοσιακής Ναυπηγικής

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

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

O Δημοσθένης Δόγκας μέσα στο παραδοσιακό ναυπηγείο Νεώσοικος.
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Ο Δήμος Παλλήνης ολοκλήρωσε με επιτυ-

χία την αντικατάσταση των 207 ενεργοβό-

ρων φωτιστικών σωμάτων νατρίου, με νέας

τεχνολογίας φωτιστικές διατάξεις τεχνο-

λογίας Μαγνητικής Επαγωγής στους πα-

ρακάτω δρόμους:

Ιππάρχου(14), Λ.Λεονταρίου(82), Ιθάκης(9),

Αγαριστής(9), Ναυάρχου Μιαούλη(3), Πλά-

τωνος(14), Αριστείδου(17), Τρυγωνίων(10),

Ερμού(9), Αιόλου(9), Κοιμήσεως Θεοτό-

κου(8), Κυκλαμίνων(3), Εσπερίδων(10), Ζε-

φύρου(10).

Πλεονέκτημα αυτής της καινοτόμου τεχνο-

λογίας είναι η μεγάλη εξοικονόμηση ενέρ-

γειας που αγγίζει το 70%, λόγω του πολύ

μικρού ρεύματος που απαιτεί για να προ-

σφέρει υψηλής απόδοσης φωτισμό, προσο-

μοιώνοντας το φως της ημέρας.

Για το Δήμο Παλλήνης, αυτή η εξοικονό-

μηση ενέργειας που είναι συνυφασμένη και

με την ταυτόχρονη μείωση των ατμοσφαι-

ρικών ρύπων (CO2) συμβάλλει στη μείωση

των ανελαστικών δαπανών που στον δύ-

σκολο καιρό που περνά η πατρίδα μας καθι-

στά επιτακτική των ανωτέρω δράση.

Ο μεγάλος χρόνος ζωής της φωτεινής

πηγής (100.000 ώρες) θα απαλλάξει το

Δήμο από συντηρήσεις, μετακινήσεις προ-

σωπικού και οχημάτων.

Επίσης, ο υψηλής απόδοσης φωτισμός ή

ομοιομορφία σε όλο το ορατό φάσμα ορί-

ζουν συνθήκες καλής όρασης, εξασφαλί-

ζοντας ασφάλεια στους οδηγούς και τους

πεζούς.

Το υψηλό επίπεδο ορατότητας – λαμπρότη-

τας επιτρέπει στους χρήστες του δρόμου

να διακρίνουν έγκαιρα, με καθαρότητα και

σαφήνεια όλες τις απαραίτητες λεπτομέ-

ρειες και τα εμπόδια του δρόμου.

Η αναβάθμιση του τεχνητού Φωτισμού του

Δήμου Παλλήνης, συμβάλλει στην ενί-

σχυση της ταυτότητας και του στίγματος

μιας περιοχής με κουλτούρα και ευαισθη-

σία.

Ο σωστός τεχνικός φωτισμός  διαδραματί-

ζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των

ανθρωπίνων συναισθημάτων και προσφέρει

στην αστική αναβάθμιση της ζωής των κα-

τοίκων και επισκεπτών.

Επίσης, ο Δήμος Παλλήνης, υλοποιεί και τη

δέσμευση – υποχρέωση που απορρέει από

το Σύμφωνο των Δημάρχων για ενεργειακή

απόδοση-βιώσιμη ενέργεια καθώς και για

την μείωση του CO2 κατά 20% σε εθνικό

επίπεδο μέχρι το 2020.

Τα πλεονεκτήματα του τεχνητού φωτισμού

οδοποιίας μαγνητικής επαγωγής είναι τα

παρακάτω:

· Μεγάλη διάρκεια ζωής

· Εξοικονόμηση ενέργειας 75% έναντι

των συμβατικών

· Απαλλάσσουν το περιβάλλον από ατμο-

σφαιρικούς ρύπους

· Όχι κόστη συντήρησης

· Φιλικό στο περιβάλλον

· Ατρωσία από υπερτάσεις και πτώσεις

τάσης

· Σταθερή φωτεινή ροή σχεδόν σε όλο τον

χρόνο ζωής τους.

Νέος φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας στην Παλλήνη
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Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

(24 Μαρτίου), ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αν-

τιπολίτευσης Νεκτάριος Καλαντζής έθεσε προς τον δή-

μαρχο Παλλήνης σωρεία ερωτημάτων σε ότι αφορά το

τι γίνεται στον δήμο με την προκήρυξη θέσης για συμ-

παραστάτη του δημότη και αν αυτός είναι χρήσιμος, έτσι

όπως (δεν) λειτούργησε την προηγούμενη τετραετία ο

θεσμός αυτός.

Πιο συγκεκριμένα με ερώτημά του ο Νεκτάριος Καλαν-

τζής ρώτησε τον δήμαρχο

Παλλήνης εάν έχει προκη-

ρυχθεί θέση στον δήμο,

παίρνοντας καταφατική

απάντηση και στη συνέ-

χεια αναρωτήθηκε, γιατί ο

συμπαραστάτης του δη-

μότη για τον δήμο Παλλή-

νης όλη την προηγούμενη

τετραετία δεν κατέθεσε

ούτε μία έκθεση των πε-

πραγμένων του στον

δήμο, δικαιολογώντας έτσι τουλάχιστον τα χρήματα

που του καταβλήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να

έχει παράγει κανένα έργο ως όφειλε; 

Η απάντηση του δημάρχου Αθ. Ζούτσου όσον αφορά το

καταβληθέν ποσό όλα αυτά τα χρόνια, παρέπεμψε σε

αυτά που ορίζει ο νόμος για τον “Συμπαραστάτη του Δη-

μότη”.

Ακόμη όταν ο Νεκτάριος Καλαντζής επικαλέστηκε τον

δήμαρχο Κρωπίας Δ. Κιούση, όταν σε αντίστοιχη ερώ-

τηση της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να

υπάρχει συμπαραστάτης του δημότη και τα χρήματα

αντί αυτού, θα κατευθυνθούν στις ανάγκες της πόλης.

Ο Αθ.  Ζούτσος απάντησε στον δημοτικό σύμβουλο  ότι

ο δήμαρχος Κρωπίας είναι παράνομος και αν θέλετε ρω-

τήστε γι’ αυτό, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Κλείνοντας το θέμα, για το οποίο υπάρχουν σοβαρά

ερωτηματικά για τον σκοπό που λειτουργούσε ο θεσμός

του συμπαραστάτη στον δήμο Παλλήνης, ο Νεκτάριος

Καλαντζής αναρωτήθηκε αν όντως χρειάζεται να ψηφί-

σουμε ένα πρόσωπο που θα εκπροσωπεί έναν θεσμό-

φάντασμα, δημιούργημα του Καλλικράτη, όπως

επιβεβαιώθηκε και τα προηγούμενα χρόνια και πρότεινε

τα χρήματα και το κόστος αυτής της θέσης, να κατα-

βληθούν προς την κοινωνική μέριμνα του δήμου Παλ-

λήνης.

σημείωση έκδοσης: έχουμε γράψει πολλές φορές για

τον “φερετζέ” της δημοκρατίας που μας μοστράρουν

κάθε τόσο με τέτοιου είδους “πρωτοτυπίες”. Και ο “Συμ-

παραστάτης του Δημότη”, όπως και η Επιτροπη Διαβού-

λευσης και άλλα τέτοια έγιναν για να φιμώσουν τελικά

τον πολίτη στους Δήμους και να μην έχει δικαίωμα

λόγου στις ανοιχτές συνεδριάσεις. Γιατί απλά του λένε

από την έδρα: «τα παράπονά σου στο όργανο (Συμπα-

ραστάτης κλπ.) και δεν του επιτρέπεται να μιλήσει!!!

Οπως αποδεικνύεται καθημερινά, ο “Καλλικράτης” στή-

θηκε για να εξυπηρετήσει μνημονιακούς σκοπούς και

ιδιαίτερα οι Γερμανοί επιχειρηματίες έχουν αρχίσει και

βάζουν βαθύ χέρι στους ΟΤΑ, με τις ευλογίες βεβαίως

των διαφόρων εντεταλμένων Φούχτελ.

Ο Νεκτάριος Καλαντζής

παρεμβαίνει στο Δήμο Παλλήνης

για το “Συμπαραστάτη του Δημότη” Ανακούφιση για τους Δήμους που

προσπαθούν να ισοσκελίσουν

τους ισολογισμούς τους μέχρι

τέλος Μαρτίου για να μη μπουν σε

οικονομική επιτήρηση. 

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Εσωτε-

ρικών & Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης, Νίκος Βούτσης, την Πέμπτη

26 Μαρτίου ενημέρωσε ότι  παρα-

τείνει τη διορία που είχε δοθεί

στους Δήμους, προκειμένου να βά-

λουν τάξη στα οικονομικά τους, η

οποία  έληγε τέλος Μαρτίου, με

μετάθεσή της στο τέλος  Μαΐου.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση  θα συμ-

περιληφθεί  στο νομοσχέδιο που

ετοιμάζεται να καταθέσει το Υπ.

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης με τίτλο: «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση –
Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες
διατάξεις».

Ο Υπουργός στην ενημέρωσή του

στους δημοσιογράφους μίλησε για

«πολιτικές παρεμβάσεις» στις

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προ-

κειμένου οι "κόκκινοι" Δήμοι να

μην ενταχθούν σε πρόγραμμα οι-

κονομικής εξυγίανσης σημειώνον-

τας ότι: «Κάθε χρόνο, με
οποιαδήποτε διαδικασία, είτε
μέσω των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων, είτε μέσω του Παρατηρη-
τηρίου και λοιπές ελεγκτικές

διαδικασίες βγαίνανε 30, 20, 15
Δήμοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να
ισοσκελίσουν σε καμμία περί-
πτωση τους προϋπολογισμούς
τους».

...«Αυτό που γινότανε είναι, πως
ενώ βρισκόμασταν μέσα στη
κρίση, με πολιτικές παρεμβάσεις
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
ποτέ κανείς Δήμος δεν μπήκε σε
Πρόγραμμα ή πάρθηκαν ιδιαίτερα
μέτρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
Και θα αλλάξει δίνοντας κίνητρα».

Ανακοίνωσε ακόμη ο Υπουργός Ν.

Βούτσης, πως θα υπάρξουν νέες

συμφωνίες με το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών & Δανείων και με άλλα

χρηματοδοτικά εργαλεία και μεθό-

δους, ώστε «να μπορούμε εμείς να
προτείνουμε στο τέλος αυτής της
δίμηνης παράτασης, ένα νέο πλαί-
σιο, για να φύγουμε από την πα-
ρανομία, την παρατυπία και την
παραπολιτική».

Δήλωσε ότι έχουν επικοινωνία με

την ΚΕΔΕ, το έχουν συζητήσει και

έχουν  ανακοινώσει την πρόθεσή

τους για τη δίμηνη παράταση.

Είναι κάτι που το θέλανε βεβαίως

οι ίδιοι.

Παράταση ρύθμισης κόκκινων δανείων στους ΔΗΜΟΥΣ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου μετά από

πολλές καθυστερήσεις και πολλές

αγωνιώδεις προσπάθειες της Δημο-

τικής Αρχής, είναι στην ευχάριστη

θέση να ανακοινώσει στους δι-

καιούχους ότι «εκδόθηκε το ανα-
γκαίο Γραμμάτιο Παρακατάθεσης
χρημάτων, ύψους 20.744.361Ευρώ,
όσον αφορά στις αποζημιώσεις των
δικαιούχων ιδιοκτητών, από τις
Απαλλοτριώσεις στο Ρέμα του Ερα-
σίνου!»
Είναι δικαιολογημένη η ικανοποίηση

της Δημοτικής Αρχής και του δη-

μάρχου Σωτήρη Μεθενίτη ειδικό-

τερα, γιατί το θέμα το “έτρεξε” πάρα

πολύ και πέτυχε.

Γράφει συγκεκριμένα:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κυριο-

λεκτικά την τελευταία ημέρα της

προθεσμίας, η διαδικασία για την

παρακατάθεση των αποζημιώσεων,

σε πεντακόσιες (500) σχεδόν οικο-

γένειες συμπολιτών μας και ταυτό-

χρονα δρομολογείται, η κατασκευή

του μεγαλύτερου αντιπλημμυρικού

έργου για την περιοχή μας, στο

Ρέμα του Ερασίνου!

Είναι προφανές, ότι δεν θα είχαμε

σήμερα το θετικό αυτό αποτέλεσμα,

εάν το τελευταίο τετράμηνο, δεν

είχε καταβληθεί τεράστια προσπά-

θεια από τον Δήμο Μαρκοπούλου,

σε όλα τα επίπεδα! 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, αγωνιζόμε-

νος μέχρι τέλους, άσκησε επιτυχώς

(όπως αποδείχτηκε) πιέσεις, διαρ-

κώς και με όλους τους πρόσφορους

τρόπους και σε κάθε επίπεδο, ώστε

να υπάρξει επιτυχής κατάληξη. 

Επί τέσσερις μήνες, βρισκόταν σε

συνεχή επαφή και ενημέρωση, σχε-

τικά με την εξέλιξη της υπόθεσης,

τόσο με διοικητικά στελέχη, όσο και

με πολιτικούς παράγοντες των συ-

ναρμόδιων Υπουργείων, διεκδικών-

τας την αυτονόητη, αλλά εξαιρετικά

σημαντική, τόσο για τους συμπολί-

τες μας, όσο και για τον τόπο μας,

κατάληξη. 

Για μια ακόμη φορά, αισθανόμαστε

την υποχρέωση, να ευχαριστή-

σουμε θερμά τον αρμόδιο Υπουργό

κ. Γ. Σταθάκη, όλους τους Βουλευ-

τές και τα στελέχη της Αυτοδιοίκη-

σης Α΄ και Β΄ βαθμού, που

συνέβαλαν στην διεκπεραίωση της

υπόθεσης, περνώντας έτσι το μή-

νυμα, πως το κλειδί για την επιτυ-

χία, είναι η συνεργασία και η από

κοινού διεκδίκηση.

Απόλυτη δέσμευσή μας, είναι να συ-

νεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με το

ίδιο πάθος και να διεκδικούμε το κα-

λύτερο, για τον Δήμο Μαρκοπού-

λου!

Εκδόθηκε το Γραμμάτιο Παρακατάθεσης των χρημάτων

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

για τις αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων του Ερασίνου!
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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

6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
14-19 ΑΠΡΙΛΟΥ  2015

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ  375ε  ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

-2 Δ/ΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

-3 Δ/ΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΑΞΙΜ

-5 ΠΡΩΙΝΑ-5ΔΕΙΠΝΑ

-ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ - 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ TRAVEL
Βασ. Κωνσταντίνου 198 Κορωπί

ΤΗΛ. (210) 6623.018 - 6626.928 

κιν. 6944.543920 - mail: georbus@otenet.gr

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 128

(Πλησίον Μετρό Αγ. Δημητρίου)

Τηλ.: 210 9752137, Fax: 210 9769740

ΓΛΥΦΑΔΑ

Ζέρβα 6

Τηλ./Fax: 210 8982044

ΒΟΥΛΑ

Βασ. Παύλου 88

Τηλ.: 210 8996520

Eπιδιoρθώσεις	l Mεταπoιήσεις	l Παραγγελίες
Evδυμάτωv

Boρεάδωv	2	Bάρκιζα (πλατεία Zησιμoπoύλoυ)

Tηλ.	210	8974	515	l κιv.:	6946	967924

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας

Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Παρά τις πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες, η μεγάλη

εθνική γιορτή της παλιγγενεσίας του έθνους μας - 1821 οι

παρελάσεις έγιναν στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας

με λαμπρότητα και επισημότητα, όπως αρμόζει σε μία

τόσης μεγάλης σημασίας ημέρα. 

Γιατί κανείς δεν σκέπτεται βαθύτερα, πού θα βρισκόταν η

Ευρώπη σήμερα, αν η Ελλάδα δεν είχε απελευθερωθεί και

τό 1821 και βεβαίως το 1940.

Και αυτά τα “ακατόρθωτα” για τους πολλούς επιτέγματα

έγιναν με “μια χούφτα ανθρώπους”.

Γι’ αυτό, οι ημέρες αυτές, θα έπρεπε να γιορτάζονται με

μεγάλη επισημότητα και να γίνεται και η ανάλογη “ερμη-

νεία” στα σχολεία, για να αισθάνεται υπερήφανος ο μαθη-

τής, να συμμετέχει σε μια τέτοια γιορτή.

Λαμπρές οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου
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Ναι στην κατάργησή της 

δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής

Πέτρος Φιλίππου

Επιστολή με την οποία τάσσεται υπέρ της κατάργησης της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Α.Ε.» που προωθεί η κυβέρνηση, αλλά και της ανάληψης της ευθύνης διαχείρισης των πα-

ραλιών από τους δήμους που αποτελεί πάγια θέση της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου στους εννέα δημάρ-

χους που με πρόσφατη ανακοίνωσή τους αντιδρούν στην

κατάργηση της παραπάνω εταιρείας.

Στην επιστολή του, την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια

υπουργό Νάντια Βαλαβάνη, τους βουλευτές Περιφέρειας

Αττικής, την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τους

προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΑ,

ο Π. Φιλίππου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «όλα αυτά τα
χρόνια πάγια θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να

περιέλθει η διαχείριση των ακτών και των δημόσιων κτημάτων στους δήμους, οι οποίοι
πρέπει να είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι ως εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών. Εξάλλου,
στη συνείδηση των πολιτών, οι δήμοι αναγνωρίζονται ως οι κύριοι διαχειριστές των πα-
ραλιών» και κλείνοντας προτρέπει τους δημάρχους της παραλιακής ζώνης που εξέδωσαν

τη σχετική ανακοίνωση να επιμείνουν στη θέση της ΤΑ να αναλάβουν οι δήμοι την ευθύνη

για τη διαχείριση των ακτών, ενισχύοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης.

“Η πάγια θέση μας ήταν, είναι και θα είναι  η δια-

χείριση των ακτών και της δημόσιας περιουσίας

να έγκειται στην κάθε Δημοτική Αρχή”, γράφει εν

ολίγοις ο δήμαρχος Σαρωνικού στην επιστολή

του.

Γράφει μεταξύ άλλων:

Η διαχείριση των ακτών και των παραλιών αποτε-

λεί μήλο της έριδος τα τελευταία χρόνια ανάμεσα

στο κεντρικό κράτος και την αυτοδιοίκηση. Η

προηγούμενη Κυβέρνηση προχώρησε στη συγ-

κρότηση της εταιρείας ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.,

η οποία χρήστηκε υπεύθυνη για την αξιοποίηση

και διαχείριση προς όφελος των πολιτών του πα-

ραλιακού μετώπου από το ΣΕΦ έως το Σούνιο.

Στην πολλών χιλιομέτρων παραλιακή αυτή

έκταση, ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου

Σαρωνικού, περισσότερα από 22 χιλιόμετρα

ακτών και παραλιών. Πλήθος συγκεντρώσεων και

διαμαρτυριών οργανώθηκαν τα προηγούμενα

χρόνια από τους κατοίκους και τους εκπροσώ-

πους του Δήμου σε μια προσπάθεια διαφύλαξης

των αυτονόητων και συνταγματικά κατοχυρωμέ-

νων δικαιωμάτων των πολιτών και του Δήμου.

Σήμερα, παρακολουθούμε την κατάργηση της

εταιρείας ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. και την πα-

ραχώρηση δικαιωμάτων αξιοποίησης και διαχείρι-

σης του παραλιακού μετώπου στο ΤΑΙΠΕΔ

πράγμα το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Για μια ακόμα φορά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεί-

χνει να παραγκωνίζεται. Η πάγια θέση μας ήταν,

είναι και θα είναι ότι η διαχείριση των ακτών και

της δημόσιας περιουσίας εντός των διοικητικών

ορίων του κάθε Δήμου πρέπει να έγκειται στη

κάθε Δημοτική Αρχή. Η διαχείριση της εν λόγω

περιουσίας οφείλει να αφουγκράζεται την τοπική

κοινωνία, να διασφαλίζει και να προστατεύει τα

συμφέροντα των δημοτών.  

Οι ακτές, τα δημόσια κτήματα και η ακίνητη περι-

ουσία είναι πια από τους ελάχιστους πυλώνες δη-

μιουργίας εσόδων για τους Δήμους,   

Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο νέος σχεδιασμός του

Υπουργείου να λάβει σοβαρά υπόψη του τις θέ-

σεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των πο-

λιτών, ως εκφραστές των οποίων λειτουργούν οι

Δήμαρχοι. 

Η διαχείριση των παραλιών είναι αναγκαίο να πε-

ράσει στην αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. 

Διήμερο σεμινάριο εξελίχθηκε (26 & 27 Μαρτίου) που διορ-

γάνωσε η Περιφέρεια Αττικής  με θέμα: «Σχεδιασμός της
τουριστικής προβολής και ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο».
Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης τε-

χνογνωσίας σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του του-

ριστικού προϊόντος, προτείνοντας ταυτόχρονα με

επιστημονικό αλλά και πρακτικό τρόπο αποτελεσματικές

και σύγχρονες εξειδικευμένες μεθόδους τουριστικής προ-

βολής και σχεδιασμού. Με τη γνώση που θα αποκομίσουν

οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, θα είναι σε θέση να χει-

ριστούν πολύ πιο αποτελεσματικό τα ζητήματα της τουρι-

στικής προβολής και εν γένει της τουριστικής ανάπτυξης

για την περιοχή τους, μαθαίνοντας τα επιμέρους βήματα

για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μάρκε-

τινγκ, καθώς και τις πρακτικές πτυχές για την υλοποίησή

τους.

Είναι μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που απο-

σκοπεί στην ενδυνάμωση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της

τουριστικής προβολής, που ούτως ή άλλως αποτελεί πρω-

ταρχικό στόχο της νέας Περιφερειακής Αρχής.  

Κύριος εισηγητής του σεμιναρίου, ήταν ο Δρ. Δημήτρης

Κούτουλας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και πο-

λύπειρος επαγγελματίας του τουριστικού μάρκετινγκ με

δράση σε 27 χώρες.  

Χαιρετισμό απηύθυνε η  Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, η

οποία τόνισε μεταξύ άλλων:

• Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δίνει ιδιαίτερη

έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Μια

ανάπτυξη, η οποία θα στηρίζεται σε συγκεκριμένο σχεδια-

σμό, με εξειδικευμένα εργαλεία και με προοπτική.

•Είναι σημαντικό ο τουρισμός να αποδειχθεί το ισχυρό

χαρτί ανάπτυξης της Αττικής, με τρόπο που θα συμβάλλει

στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας, αφού η Ατ-

τική αποτελεί σημαντικό τμήμα της χώρας, σημαντικό πα-

ράγοντα της εθνικής οικονομίας.

• Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να σηματοδοτήσει

μια νέα πορεία ανάπτυξης, που λαμβάνει υπόψη της τα

σύγχρονα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τη γκετοποίηση

του ιστορικού κέντρου, την οικονομική κρίση, την έλλειψη

ελεύθερων χώρων, και επιχειρεί να τα αντιμετωπίσει στο

πλαίσιο μιας συμμετοχικής στρατηγικής, με τη συνεργασία

των δήμων, των αρμόδιων φορέων του τουρισμού, των το-

πικών κοινωνιών.

• Μέσα από πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή αλλά και άλλες

πρωτοβουλίες και δράσεις, είναι βέβαιο ότι θα το κερδί-

σουμε το στοίχημα.

Ενα στοίχημα που η Αττική οφείλει να κερδίσει.  Οφείλει

να το κερδίσει βασιζόμενη σε σκληρή και συστηματική δου-

λειά.

«Σχεδιασμός τουριστικής προβολής και ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο»

Ανάπτυξη της γυναικείας

επιχειρηματικότητας
Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής 

με αντιπροσωπεία του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών

Με αντιπροσωπεία του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, με επικεφαλής την

πρόεδρο Σοφία Οικονομάκου, συναντήθηκε σήμερα η Πε-

ριφερειάρχης Αττικής. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέ-

θηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα

διερευνήθηκαν οι δυνατότητες προώθησης δράσεων με

στόχο την προώθηση ζητημάτων που άπτονται της γυναι-

κείας επιχειρηματικότητας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν

στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης πρωτοβουλιών σχε-

τικά με τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματι-

κότητας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι μορφές και οι τρόποι

υλοποίησης εκείνων των δράσεων που θα λειτουργήσουν

επικουρικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Θέσεις και αντιθέσεις για την κατάργηση της “Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.”

O Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σοφρώνης

ξεκαθαρίζει τη θέση του

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τους 9 δη-

μάρχους, που τελικά ήταν 7, που υποστηρίζουν ότι

δεν πρέπει να διαλυθεί η εταιρεία “Παράκτιο Μέ-

τωπο Α.Ε.” που έχει πάρει υπό τη διαχείρισή της

όλο το παράκτιο μέτωπο από το Φάληρο μέχρι το

Σούνιο.

Σήμερα την αντίθεσή του εκφράζει και ο Αντιπερι-

φερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, ενώ “κάθετα αντί-

θετο”, βρίσκει το δήμαρχο Σαρωνικού Γ. Σοφρώνη,

που είναι ένας εξ’ αυτών που φέρεται να έχει υπο-

γράψει και την επιστολή των διαφωνούντων, αλλά

με άλλο σκεπτικό.
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Ερώτηση για την πρόσφατη προκλη-

τική επιστολή του υπαλλήλου  της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχο-

λείται με την Ελλάδα, Ντέκλαν Κο-

στέλο, προς την ελληνική

κυβέρνηση σχετικά με το νομοσχέ-

διο για την αντιμετώπιση της αν-

θρωπιστικής κρίσης υπέβαλε ο

Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγο-

νος.

Σημειώνει μεταξύ άλλων ο Κ. Χρυ-

σόγονος:

Ο Ντέκλαν Κοστέλο, διευθυντής στη

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπο-

θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

και μέλος της τρόικα από τον Ιούλιο

του 2014, σε πρόσφατη επιστολή

του χαρακτήρισε την ψήφιση από

την ελληνική Βουλή του νομοσχε-

δίου για την αντιμετώπιση της αν-

θρωπιστικής κρίσης ως «μονομερή

και αποσπασματική ενέργεια, η

οποία είναι ασυνεπής ως προς τις

δεσμεύσεις που υπάρχουν συμπερι-

λαμβανομένης και της συμφωνίας

της 20 Φεβρουαρίου»[1].

Εν τούτοις, λίγες μέρες αργότερα,

ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν

Κλωντ Γιούνκερ ανακοίνωσε πως

αποδεσμεύει δύο δισεκατομμύρια

ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου

να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική

κρίση και ότι ελπίζει στην υιοθέτηση

ενός ολοκληρωμένου προγράμμα-

τος για την αντιμετώπισή της ως τον

Ιούνιο. 

Αποδεικνύεται εξ’ αυτού ότι η αντι-

μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

όχι μόνο δεν συνιστά μονομερή

ενέργεια εκ μέρους της ελληνικής

κυβέρνησης, αλλά αντίθετα, προτε-

ραιότητα για την Ευρωπαϊκή

Ένωση.

Και ρωτάει ο ευρωβουλευτής την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πώς συνάδει το περιεχόμενο της

επιστολής του υπαλλήλου της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής με τις μεταγε-

νέστερες δηλώσεις του Προέδρου

της;

Σε ποιο βαθμό μπορεί να διασφαλί-

σει πως οι μετέχοντες στα τεχνικά

κλιμάκια που αποστέλλονται στην

Ελλάδα δεν μένουν προσκολλημέ-

νοι στις ρυθμίσεις των Μνημονίων

Συνεννόησης αρνούμενοι να δουν

την αποτυχία των εκεί περιλαμβανό-

μενων μέτρων και αγνοώντας το με-

ταγενέστερο πλαίσιο συμφωνίας

της 20ης Φεβρουαρίου 2015;

Παιδεία δέ τῶν ἐν ἡμίν µόνον ἐστίν ἀθάνατον καί
θείον, καί δύο τά πάντων κυριώτατα ἐν ἀνθρωπίνη
φύσει, νοῦς καί λόγος. (Πλούταρχος, περί παίδων αγω-
γής 5ε)
Παιδεία µέν γάρ ἐστι δύναµις θεραπευτική ψυχῆς,
Παίδευσις δέ παιδείας καί ἀρετῆς παράδοσις, καί
ἐκ παιδός ἀγωγή ἐπ᾽ἀρετήν ὁδηγοῦσα. (Πλάτων,
Όροι, 416α).
Τῆς παιδείας τήν µέν ρίζαν εἶναι πικράν, τόν δέ
καρπόν γλυκύν (Ισοκράτης, Απόσπασµα 19).
Παιδείας ἀντέχου. Ὑιούς παίδευε. Μελέτα τό πᾶν.
(Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος).

Ως δάσκαλος - λειτουργός (=λήιτον +ἔργον) δημό-

σιος υπηρέτης, θεωρώ την έννοιαν /όρον “καθηγητής”

αδόκιμον. Δεν θα μπορούσ ανα μην ξεκινήσω τη γνωριμία,

τη γνώση και τη μέθεξη των κειμένων της Αρχαίας Ελλη-

νικής Γραμματείας προς εσάς με μια αξία αναγνωρισμένη

απ’ όλους τους εχέφρονας ανθρώπους, αυτήν της παι-

δείας που αποτελεί και το σπουδαιότερον Κεφάλαιον

κάθε αναπτυγμένης κοινωνίας.

Θα πρέπει κάποτε να πάψουμε να ενδιαφερόμαστε για το

πώς θα αυξήσουμε το κατά κεφαλήν εισόδημά μας και να

ενδιατρίψουμε στην ενδυνάμωση της κατά κεφαλήν καλ-

λιέργειάς μας. Δεν αντιλέγω, χρειάζονται τα οικονομικά

κεφάλαια για την ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά πιο πολύ

χρειάζονται τα πνευματικά κεφάλια που θα διαχειριστούν

την οικονομική κατάσταση της χώρας με σύνεση, νηφα-

λιότητα και μέτρο. 

Κατηγορηματική προσταγή λοιπόν για τους νέους το “δρά-

ξασθε παιδείας”. Διότι:  «Ὅταν δέ κρηπίς μή καταβληθῆ γέ-

νους ὀρθῶς ἀνάγκη δυστυχεῖν τούς ἐκγόνους» ήτοι: όταν

δεν τοποθετηθούν οι σωστές βάσεις, τα θεμέλια από την

αρχή, η σωστή παιδεία για έναν λαό, τότε κατά φυσική ανα-

γκαιότητα οι απόγονοί του θα δεινοπαθούν!!! 

Καλά έγραφε ο Φωκυλίδης, Μιλήσιος ελεγειακός ποιητής

και φιλόσοφος πως «χρή παίδ᾽ἔτι ὄντα καλά διδάσκειν
ἔργα» και «ἐργάζευ μοχθῶν, ὡς ἐξ ἰδίων βιοτεύσης» και

ο Πλούταρχος ο ιστορικός υποστήριξε πως «ἄν χωλῷ
παροικήσης, ὑποσκάζειν µαθήση» δηλαδή αν συνα-

ναστρέφεσαι, κάνεις παρέα, με κουτσό άνθρωπο σιγά

σιγά θα μάθεις να κουτσαίνεις.

Σήμερα επέλεξα να επικοινωνήσω μαζί σας με τρία απο-

σπάσματα των κλασσικών συγγραφέων που αφορούν σε

σκέψεις για την ανατροφή και την ορθή παιδεία των νέων

καθώς και για τη σημασία του δασκάλου στη διαμόρφωση

της ηθικής προσωπικότητας αυτών.

Το πρώτο το αλίευσα από τους “Νόμους” του Πλάτωνα

“766ε).

Ἄνθρωπος παιδείας τῆς ὀρθῆς τυχών καί φύσεως εὐτυ-

χοῦς, θειότατον ἡμερώτατόν τε ζῷον γίγνεσθαι φιλεί,
µή ἱκανῶς δέ ἤ µή καλῶς τραφέν ἀγριώτατον
ὁπόσα φύει γῆ. 
Ὥν ἕνεκα οὐ δεύτερον οὐδέ πάρεργον δεῖ τήν παί-
δων τροφήν τόν νοµοθέτην ἐᾶν γίγνεσθαι.
Ο άνθρωπος, αν λάβει τη σωστή μόρφωση και “έχει” φυσικά

χαρίσματα, συνήθως γίνεται το πιο θεϊκό και το πιο ήμερο

ζώο ενώ, αν ανατραφεί όχι επαρκώς ή όχι σωστά, “συνήθως

γίνεται” το πιο άγριο “ζώο” από όσα γεννάει η γη. 

Γι’ αυτούς τους λόγους δεν πρέπει να αφήνει ο νομοθέτης

να καταντά η ανατροφή των παιδιών δευτερεύον έργο

ούτε επουσιώδης εργασία.

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

Στο επόμενο φύλλο μας η συνέχεια...

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ παιδείας ἄρχεσθαι”

Προκλητικός ο Κοστέλο απέναντι στην Ελλάδα
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

Για τα εγκαταλελειμένα οχήματα

στους δημόσιους δρόμους της Αθή-

νας και της Αττικής γενικότερα, κα-

τέθεσε ερώτηση ο Βουλευτής

Αττικής Γιάννης Δέδες επισημαί-

νοντας πως στη σχέση μεταξύ

Δήμων της Αττικής και ιδιωτικών

εταιριών που έχουν συμβληθεί για

την απόσυρση των αυτοκινήτων, δεν

τηρούνται οι προβλεπόμενες -από

τις ισχύουσες διατάξεις- διαδικα-

σίες, την ώρα μάλιστα που η μη νό-

μιμη λειτουργία διαφόρων

κυκλωμάτων συντελείται με ανεξέ-

λεγκτο τρόπο. 

Ο Γ. Δέδες ερωτά τον αρμόδιο

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης για τον τρόπο

με τον οποίο προστατεύονται οι κά-

τοχοι αυτοκινήτων που έχουν κατα-

θέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας

τους στις ΔΟΥ και λόγω μη κατοχής

ιδιόκτητου χώρου φύλαξης αναγκά-

ζονται να σταθμεύουν τα αυτοκί-

νητα τους στην είσοδο του σπιτιού

τους, καθώς και για τη διαδικασία

που οφείλουν να ακολουθούν οι

Δήμοι για την απόσυρσή τους  προ-

κειμένου να αποτρέπονται κακόβου-

λες πρακτικές. Επιπλέον, ζητά

ενημέρωση για το πώς θα αντιμε-

τωπιστεί δραστικά η έξαρση των

διαφόρων κυκλωμάτων που παρα-

τηρείται στο χώρο.

Επισημαίνει δε την αδυναμία του

ιδιοκτήτη να διαθέτει ιδιόκτητο

χώρο στάθμευσης προκειμένου να

καταθέσει τις πινακίδες του και να

βάλει το όχημα σε ακινησία, λόγω

οικονομικής δυσπραγίας.

Αφού δεν έχει να πληρώσει τα τέλη

κυκλοφορίας, θα έχει να πληρώσει

χώρο στάθμευσης;

Σημειώνει ακόμη στην ερώτησή του

για τα κυκλώματα που λειτουργούν

“πέρα από κάθε νομιμότητα”.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πώς προστατεύονται οι κάτοχοι

αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει

τις πινακίδες κυκλοφορίας τους στις

ΔΟΥ και λόγω μη κατοχής ιδιόκτη-

του χώρου φύλαξης αναγκαστικά

σταθμεύουν τα αυτοκίνητα αυτά

μπροστά από την είσοδο του σπιτιού

τους;

2. Ποια είναι η διαδικασία που πρέ-

πει να ακολουθούν οι Δήμοι για την

απόσυρσή τους, με ποιον τρόπο

ελέγχεται αυτή τη διαδικασία και

πώς η ίδια αποτρέπει κακόβουλες

πρακτικές;

3. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει

το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με

την έξαρση δραστηριοποίησης των

διαφόρων κυκλωμάτων στο χώρο;

Παράνομα Κυκλώματα στην απόσυρση 

εγκαταλελειμένων οχημάτων
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών

Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  24-3-2015
Aρ. Πρωτ.:  11899

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ-
ΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ-
ΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» με σφραγισμέ-
νες προσφορές και  συμπλήρωση
του αριθμημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της κάθε ομάδας της με α/α
30/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού
73.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α   15.000,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 37
διαφορετικά είδη ξυλείας)
ΟΜΑΔΑ Β    20.000,00€ (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 71
διαφορετικά  είδη σιδήρου)
ΟΜΑΔΑ Γ    8.000,00€ (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 6
διαφορετικά  είδη υαλοπινάκων)
ΟΜΑΔΑ Δ    15.000,00€ (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 31
διαφορετικά  είδη οικοδομικών υλι-
κών)
ΟΜΑΔΑ Ε    15.000,00€ (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 271
διαφορετικά  είδη υδραυλικών)
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  30/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
6311/17-2-2015 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-

ραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 7-4-
2015 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφρά-
γισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
(τεύχος διαγωνισμού) με κόστος 5
€ από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα
30-3-2015 μέχρι την Δευτέρα
6/3/2015 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  26-3-2015
Aρ. Πρωτ.:  12061

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει  Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ» με σφραγισμένες προ-
σφορές και  συμπλήρωση του αριθ-
μημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύ-
νολο της προσφοράς κάθε ομάδας
και με την προϋπόθεση η τιμή μο-
νάδας κάθε είδους να μην υπερβαί-
νει την αντίστοιχη τιμή του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της
με α/α 19/2015 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογι-
σμού 73.500,00€  (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά
ομάδα:

ΟΜΑΔΑ Α   70.000,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 81
διαφορετικά είδη ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού)
ΟΜΑΔΑ Β    1.500,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 3
διπλά ερμάρια ζεύξης)
ΟΜΑΔΑ Γ    2.000,00 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά 7
φανοστάτες)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 1.195,13 € σε πε-
ρίπτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.

Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
τριών ομάδων η εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ανέρχεται στο
2% επί του προϋπολογισμού της
δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομά-
δας, και συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 1.138,22 €
Για την Ομάδα B: 24,40 €
Για την Ομάδα Γ: 32,52 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  Yπ. Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  19/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
7911/27-2-2015 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Παρα-

σκευή 3-4-2015 και ώρα έναρξης
10:00 και λήξης παράδοσης των
προσφορών 10:30, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρω βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5 € από το Τμήμα Προ-
μηθειών του Δήμου, καθημερινά
από Δευτέρα 30/3/20145 μέχρι την
Πέμπτη 2/4/2015 και ώρες 8.30-
13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος

(ΣΕΛΠΕ) αποτελεί τον απο-

κλειστικό φορέα εκπροσώπη-

σης του οργανωμένου λιανικού

εμπορίου. Εδώ παρουσιάζεται

η θέση του για τις “τριγωνικές

συναλλαγές”.

Η επιβολή προκαταβολής

φόρου 26%, επί της αξίας τιμο-

λογίων, σε επιχειρήσεις που ει-

σάγουν από χώρες μη

συνεργαζόμενες φορολογικά ή

με χαμηλούς φορολογικούς

συντελεστές, θεωρεί όλους

τους επιχειρηματίες ενόχους

μέχρι να αποδείξουν ότι δεν

πρόκειται περί τριγωνικής αλλά

περί πραγματικής συναλλαγής.

Ως εκ τούτου, η φορολόγηση

με 26%, πέραν της καχυποψίας

απέναντι στην επιχειρηματικό-

τητα, θα έχει και δραματικές

επιπτώσεις στην πραγματική

οικονομία.  

Ο ΣΕΛΠΕ τάσσεται υπέρ της

φορολογικής δίωξης   των τρι-

γωνικών συναλλαγών με αυ-

στηρές ποινικές και διοικητικές

κυρώσεις για τους ενόχους.

Δεν μπορεί όμως λόγω αδυνα-

μίας των φοροελεγκτικών

αρχών να συλλάβουν τις τρι-

γωνικές συναλλαγές να κατα-

βάλλεται παρακρατούμενος

φόρος ιδιαίτερα υψηλός από

όλες τις εισαγωγικές επιχειρή-

σεις, κάτι που σε συνδυασμό

με την καθυστέρηση απόδειξης

της γνησιότητας της συναλλα-

γής αλλά και της αποδεδειγμέ-

νης αδυναμίας του κράτους να

επιστρέψει φόρους και οφειλές

στους ιδιώτες, θα επιτείνει την

χρηματοπιστωτική ασφυξία και

την ρευστότητα στην πραγμα-

τική οικονομία και θα έχει σαν

αποτέλεσμα την μείωση των

διατεθειμένων εμπορευμάτων

στην εσωτερική αγορά και την

αυτόματη ανατίμηση των υπαρ-

χόντων εις βάρος του Έλληνα

καταναλωτή-πολίτη. 

Ως εκ τούτου προτείνει 

1,- για κάθε εισαγωγή από τις

επίδικες χώρες να κατατίθεται

υπεύθυνη δήλωση του εισαγω-

γέα ότι το τιμολόγιο δεν είναι

προϊόν διαχείρισης μέσω τρι-

γωνικής σχέσης.  

2.- Ταυτόχρονα να δηλώνονται

τα πλήρη στοιχεία της εται-

ρείας, από την οποία λαμβάνε-

ται το τιμολόγιο, για έλεγχο σε

συνεργασία με τις φορολογικές

αρχές της χώρας εξαγωγής 

Σε περίπτωση που πληρούνται

οι δυο παραπάνω προϋποθέ-

σεις να μην προκαταβάλλεται

ο φόρος του 26%.      

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι

σε περίπτωση εφαρμογής της

διάταξης του νόμου περί προ-

καταβολής φόρου 26% υπάρχει

το ενδεχόμενο της επιβολής

αντίστοιχων περιοριστικών μέ-

τρων στο τουριστικό ρεύμα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ»
Μαρκόπουλο 26 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ: 442

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩ-
ΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΕΡ-
ΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΑΥΛΑΚΙ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πλειοδοτική, φανερή και προφορική
Δημοπρασία η παραχώρηση απλής
χρήσης χώρου (κτιρίου αναψυκτη-
ρίου και στεγασμένου πέριξ αυτού
χώρου) εντός χερσαίας ζώνης λι-
μένα, συνολικού εμβαδού 117 τ.μ.,
εντός της Πλαζ Αυλακίου Πόρτο
Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αττικής, για τη λειτουργία Αναψυ-
κτηρίου. Ο προς παραχώρηση
χώρος αποτελείται από τον κυρίως
χώρο του κτιρίου (αναψυκτηρίου),
εμβαδού 24,84 τ.μ. και στεγασμένο

πέριξ αυτού χώρο, εμβαδού 92,16
τ.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στη δια-
δικασία έχουν νομικά ή φυσικά πρό-
σωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών. Η παραχώρηση απλής χρή-
σης αφορά την περίοδο από την 1η
Μαΐου 2015 έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2017, από 08.00-20.00. Το αν-
τάλλαγμα της παραχώρησης θα
καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα
με τους όρους της Διακήρυξης. Κα-
τώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το
ποσόν των εκατόν εβδομήντα χι-
λιάδων (170.000) ευρώ, όπως ορί-
στηκε με το υπ’αριθμ. 407/
20-3-2015 πρακτικό της Εκτιμητικής
Επιτροπής για την εκμίσθωση ακι-
νήτων του ΔΛΤΜΜ, για το σύνολο
της διάρκειας ισχύος της παραχώ-
ρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την κατακύρωση της πα-
ρούσας δημοπρασίας εγγυητική
επιστολή καλής τήρησης των όρων
της παραχώρησης διάρκειας έως
την 31.12.2017, αξίας πενήντα χι-
λιάδων (50.000) ευρώ. Ως εγγύηση
συμμετοχής ορίζεται το ποσό των
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σε
ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τρά-
πεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθε-
σης του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων για την καλή εκπλή-
ρωση των όρων συμμετοχής στον
διαγωνισμό.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Μ.
Τετάρτη 8η Απριλίου 2015 και ώρα
13:00 στο Δημοτικό Μέγαρο του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία,
παρέχονται καθημερινά από το Γρα-
φείο του ΔΛΤΜΜ όλες τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση:
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου -
Σκοπελίτη 1, Τηλέφωνο: 22990
/20183 FAX: 22990/20182). Αντί-
γραφο της Διακήρυξης με το πλή-
ρες περιεχόμενο και τους
αναλυτικούς όρους αυτής, αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του Δήμου
Μαρκοπούλου στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: www.markopoulo.gr και
χορηγείται ή αποστέλλεται (σε ηλε-
κτρονική μορφή ή εντύπως, με δα-
πάνη του ενδιαφερομένου) στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αί-
τηση που υποβάλλεται στην παρα-
πάνω διεύθυνση μέχρι τις 12.00 της
ημέρας της διεξαγωγής της Δημο-
πρασίας.

Μαρκόπουλο, 26 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Ιωάννης Πολίτης

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως 

Ελλάδος για τις τριγωνικές συναλλαγές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠ. ΔΟΜ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρώνης Χριστόφορος
Λ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα,
Άρτεμις  Αττικής, Τ.Κ.190 04     
Τηλ.: 213 2007 326
Αρτέμιδα     8-1-2015
Αριθ. Πρωτ.:  402

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του ρυμοτο-
μικού σχεδίου  στο  Ο.Τ.Γ. 1152 της
Π.Ε.7-8-9 της Δ.Ε. Αρτέμιδος του
Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος, για
τον καθορισμό όρων και  περιορι-
σμών δόμησης σ’ αυτό.
ΣXET. : 6η/16-10-2014 Συνεδρίαση
ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ. αρ. 316/2014 Απόφαση
Δ. Σ. εγκρίθηκε η ανάρτηση και δη-
μοσίευση πρακτικού της  6ης /16-

10-2014 συνεδρίασης ( θέμα 2ο),
του ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Ανατολικής Αττι-
κής σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα
εγκρίθηκε η τροποποίηση  του ρυ-
μοτομικού στο Ο.Τ. Γ. 1152 των Π.Ε.
7-8-9 της Δημοτικής Ενότητας Αρ-
τέμιδος του Δήμου Σπάτων –Αρτέ-
μιδος, με καθορισμό κάλυψης 50%
και συντελεστή  δόμησης 0,70, προ-
κειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξη-
μένες ανάγκες της περιοχής. Κατά
τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι πε-
ριορισμοί δόμησης της περιοχής,
όπως αναλυτικά φαίνεται στο από
Ιουνίου 2012 τοπογραφικό διά-
γραμμα, κλίμακας 1:500. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν
γνώση της τροποποίησης και να
υποβάλουν τυχόν ενστάσεις  σε
(15) ημέρες από την τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες:    Σ. Βασταρδή 
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX :    22943 20555
e-mail: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 27/3/2015
Αριθ. Πρωτ. 7069

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές που θα διε-
νεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής για την
προμήθεια μελανιών και τόνερ για
τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά
μηχανήματα των υπηρεσιών του
Δήμου Μαραθώνος για το έτος
2015, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 20.953,94 € συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Η
δαπάνη της προμήθειας θα καλυ-
φθεί από ίδια έσοδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-

μοτικό Κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου
Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μα-
ραθώνος 104 από την αρμόδια Επι-
τροπή Διαγωνισμού την 7 Απριλίου
2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως
ώρα 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών). Μετά τις 10:30
καμία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπο-
βληθεί καμία προσφορά ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την 14
Απριλίου 2015 ημέρα Τρίτη την ίδια
ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο
χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προ-
αναφερθείσα επαναληπτική ημερο-
μηνία ή αν κατά την ημερομηνία
αυτή δεν υποβληθεί καμία προ-
σφορά ο διαγωνισμός θα επαναλη-
φθεί την 21 Απριλίου 2015 ημέρα
Τρίτη την ίδια ώρα όπως παραπάνω
στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι
προσφορές να σταλούν ταχυδρο-
μικά και με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο αρκεί να έχουν παραληφθεί
από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή
ως την ημερομηνία και ώρα λήξης

παράδοσης των προσφορών. Προ-
σφορές που κατατέθηκαν με τους
προαναφερθέντες τρόπους εκπρό-
θεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπη-
ρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, δια-
φορετικά θα αποκλείονται. Θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής που
θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο)
τοις εκατό (%) επί του προϋπολογι-
σμού της μελέτης ήτοι 340,71
Ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.site.marathon.gr ή από
το Διαύγεια με αριθ. ΑΔΑ
69Ψ2ΩΛΜ-0ΑΡ ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη στις κ.
Σ.Βασταρδή τηλ. 2294320585,
Α.Κατερέλου τηλ. 22943 20572,
Χ.Αλεξανδρή τηλ. 22943 20573,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ -

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Zητείται για αγορά ή ενοικίαση διαμέρισμα,

κάτω από 100 τετραγωνικά μέτρα, γύρω από την εκ-

κλησία του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα.

Τηλ. 210 8994.116.

Ευχαριστήριο προς το 

Αστυνομικό τμήμα Βούλας

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ευχαρίστηση και ευαρέ-

σκεια μου προς το τμήμα Ασφαλείας της Αστυνομίας της Βούλας  και

ιδιαίτερα στον Διοικητή κύριο Αλέξιο Κωτσιόπουλο και στους αστυ-

νομικούς υπαλλήλους  Μιχαλεάκο Στυλιανό και Δοδόλια Σωτήριο οι

οποίοι με προθυμία πάντα και οσάκις χρειάστηκε με βοήθησαν, πα-

ραβιάζοντας μερικές φορές  ακόμα και το ωράριο της υπηρεσίας

τους. 

Αυτή δε,  δεν είναι η μοναδική φορά που κάνω αυτή τη διαπίστωση

της ευγένειας που επικρατεί στο Αστυνομικό τμήμα της Βούλας.

Και εις το παρελθόν όταν ακόμα Διοικητής ήταν ο  εν αποστρατεία

σήμερα κύριος Ανδρέας Δασκαλάς, είχα βρεί απόλυτη κατανόηση και

επίλυση σε προσωπικό μου πρόβλημα καίτοι  βρισκόμουν εν “αδίκω’’. 

Ως εκ τούτου  αισθάνομαι υποχρεωμένος να πώ δημόσια ένα ευχαριστώ,

να εκφράσω με χαρά την  εμπιστοσύνη μου για τους υπαλλήλους που

υπηρετούν σε αυτό  και  να πω ότι αισθάνομαι, όσο γίνεται βέβαια  ασφα-

λής, με την παρουσία τους 

Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου    

Πρόγραμμα εκμάθησης 

Ελληνικής Γλώσσας για

Μετανάστες  
O Δήμος Παλλήνης εμπλουτίζοντας τους τομείς

παρέμβασης της Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνει

την πρόθεση υλοποίησης προγράμματος εκμάθη-

σης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες.

Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελ-

ληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελ-

ληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται

σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών

ανεξαρτήτως καταγωγής.

Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι

ενδιαφερόμενοι να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω

και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο

γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και

Δια Βίου Μάθησης, τηλ.210-6604658

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Κορωπί 26/03/2015
Αρ. Πρωτ.: 5414
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης υπαλλήλων του 
Δήμου Κρωπίας έτους 2015 (Α’ εξά-
μηνο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.
2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ.
4 και 284 παρ. 2 του Ν. 3463/2006.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και
176 του Ν. 3584/2007.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.
4024/2011 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-11-
2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οι-
κονομικών «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του
Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’) «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-
βαθμολόγιο εργασιακή  εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του με-
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι-
κής στρατηγικής 2012-2015».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.
4147/2013
8. Την με αριθμ. πρωτ. 28561/30-12-
14 του Δήμου Κρωπίας, που αφορά
την έγκριση προϋπολογισμού, οικο-
νομικού έτους 2015.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 85942/56215
στις 29-12-14 Έγκριση της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
10. Την υπ’ αριθ. 11/2015 απόφαση 
δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας περί
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου
και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και
αργίες των Υπηρεσιών Ύδρευσης,
Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού,
Πρασίνου, Τεχνικών Έργων και του
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της
Δ/νσης διοικητικών Υπηρεσιών του 
δήμου Κρωπίας, η οποία εγκρίθηκε
μετην υπ’ αριθ. πρωτ. 11298/6188
στις 19/02/2015 απόφαση της Απο-
κεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής και

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 374/18-03-
2015.
11. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015 περί αποδο-
χής παραιτήσεως του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
12. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμέ-
νων των Υπηρεσιών του 
Δήμου, σύμφωνα με τις οποίες, για
να αντιμετωπισθούν έκτακτες ή επεί-
γουσες υπηρεσιακές ανάγκες για το
έτος 2015, απαιτείται πρόσθετη και
υπερωριακή απασχόληση του προ-
σωπικού που δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τις είκοσι (20) ώρες ανά
υπάλληλο το μήνα.
13. Την μείωση του προσωπικού του 
ήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων
καθώς και την αδυναμία πρόσληψης
προσωπικού λόγω αναστολής των
διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
14. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α’) με τις οποίες τροποποιούνται
οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4024/2011.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Καθιερώνουμε υπερωριακή, νυχτε-
ρινή και εργασία Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών για το Α΄ εξάμηνο
έτους 2015, μέσα στα όρια που προ-
βλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α’) με τις οποίες τροποποιούνται
οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4024/2011, για το υπηρετούν
μόνιμο, Ι.Α.Χ. και Ι.Ο.Χ. προσωπικό
του  Δήμου Κρωπίας έτους
2015 ως εξής:

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά ερ-
γαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά ερ-
γαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνι-
αίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά ερ-
γαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνι-
αίως.
Στον ΚΑ 25-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 2.500 €.
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για είκοσι (20) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνι-
αίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για είκοσι (20) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνι-
αίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για είκοσι (20) μονίμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνι-
αίως.
Στον ΚΑ 20-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 18.000
€.
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟ-
ΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 1.000
€.
4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22η ώρα:
- Για εννιά (9) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά ερ-
γαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για εννιά (9) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά ερ-
γαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνι-
αίως.
Στον ΚΑ 30-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 1.350
€.
5. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλή-
λους με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά

εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνι-
αίως.
Στον ΚΑ 10-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 1.000
€.

ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για επτά (7) υπαλλήλους Ι.
.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για επτά (7) υπαλλήλους Ι.
.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνι-
αίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για επτά (7) υπαλλήλους Ι.Α.Χ με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 25-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 4.000
€.
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΤΙΣΜΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλή-
λους Ι.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλή-
λους Ι.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλή-
λους Ι.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 20-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 27.500
€.
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για έναν (1) υπάλληλο Ι.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για έναν (1) υπαλλήλους Ι.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-

μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για έναν (1) υπάλληλο Ι.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 30-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 1.000
€.
4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 70-6022.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 1.800
€.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.
.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνι-
αίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.
.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνι-
αίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους Ι.
.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά
εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνι-
αίως.
Στον ΚΑ 25-6042.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 3.150
€.
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλ-
λήλους Ι.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20)

ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-
μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλ-
λήλους Ι.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16)
ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλ-
λήλους Ι.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16)
ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 20-6042.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση 65.500
€.
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργα-
σία μέχρι 22 ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Ο.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Ο.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτι-
κής:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Ο.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζό-
μενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6042.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 750 €.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Α΄ εξα-
μήνου 2015.
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών
δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως
ανά υπάλληλο και ο αριθμός των ωρών
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και
κατά τις νυκτερινές ώρες δεν θα υπερ-
βαίνει τις 16 ώρες, ανά υπάλληλο μηνι-
αίως. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής
απασχόλησης δεν είναι ίδιος για κάθε
δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με τις ανάγ-
κες και τις πραγματοποιούμενες από
τον κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός
των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλή-
λων θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη 
ιαύγεια, να δημοσιευθεί σε τοπική εφη-
μερίδα και να παραμείνει αναρτημένη
στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρι-
κού καταστήματος του 
Δήμου.
Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική
ισχύ από 01/01/2015.

Ο  Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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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

Φυσιολογική ζωή χωρίς αναπηρία, μετά από καταστρο-

φικούς τραυματισμούς νεύρων, χαρίζει σήμερα  η μι-

κροχειρουργική σε  δεκάδες εκατομμύρια νέους (18 με

35χρόνων) σε ολόκληρο τον κόσμο!

Επεμβάσεις ασύλληπτες ακόμη και από τον ιατρικό νου

πριν από μερικές δεκαετίες, όπως η συρραφή και ανά-

πλαση τραυματισμένων νεύρων με απώλεια νευρικού

ιστού μήκους 10 και πλέον εκατοστών, είναι σήμερα κα-

θημερινότητα για τους μικροχειρουργούς!

«Η εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και της επιστήμης

στον τομέα της μικροχειρουργικής δίνει απίστευτα απο-

τελέσματα και χαρίζει φυσιολογική ζωή σε δεκάδες εκα-

τομμύρια νέους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο»

τονίζει ο   Χειρουργός  Ορθοπeδικός - Μικροχειρουργός

Χεριού και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χει-

ρουργικής Χεριού - Aνω Aκρου, Ιωάννης Α. Ιγνατιάδης.

Με βάση  τα νεα δεδομένα η μικροχειρουργική σήμερα

είναι σε θέση να δώσει θεραπευτική λύση με «τεχνική

μικροσκοπικής υπερμεγένθυσης» και χρήση μικροραμ-

μάτων και μικροεργαλείων σε διατομές περιφερικών

νεύρων άνω ή κάτω άκρων, προσώπου ή κορμού μεγι-

στοποιώντας και βελτιστοποιώντας τα αποτελέσματα.

Την τελευταία δεκαετία  οι μικροχειρουργικές επεμβά-

σεις σε συνδυασμό   με την μετεγχειρητική καθημερινή-

τουλάχιστον 30 λεπτη χρήση ηλεκτρικού νευροδιεγέρτη

ή ατομικού νευροδιγέρτη μπαταρίας για 4-10 μήνες-,

ανάλογα με το μήκος της καταστροφής του νεύρου,

αλλά και το ύψος,  κάνουν μικρά θαύματα. 

«Σύμφωνα  με τις επιστημονικές εργασίες που παρου-

σιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επανορθωτικής

Μικροχειρουργικής στη Βαρκελώνη ο συνδυασμός της

μικροχειρουργικής  στην συρραφή των περιφερικών νεύ-

ρων (κυρίως των άκρων) με την συνεχή και κατάλληλη

ηλεκτροθεραπεία και φυσικοθεραπεία, μεγιστοποιεί τα

αποτελέσματα όσον αφορά την αναγέννηση των νεύ-

ρων και την καλύτερη αποκατάσταση της κίνησης του

μέλους» προσθέτει  ο κ Ιγνατιάδης.

ΣΥΡΡΑΦΗ   ΚΑΙ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΝΕΥΡΩΝ

«Τα περιφερικά νεύρα είναι ζωντανοί σωλήνες με «κα-

λώδια»(νευράξονες ή νευρικές ίνες) που εκτελούν δυο

ειδών λειτουργίες: Πρώτον μεταδίδουν εντολές του εγ-
κεφάλου στους μυς προκειμένου να εκτελέσουν κίνηση

και δεύτερον φέρνουν πληροφορία από το δέρμα αί-
σθησης πχ πόνου, πίεσης, ψύχους ή θερμότητας  προς
τον εγκέφαλο» εξηγεί ο διαπρεπής Έλληνας μικροχει-

ρουργός  και προσθέτει.

«Ο βασικός κανόνας για καλή προοπτική αποκατάστασης

ενός επανορθωμένου νεύρου είναι ο εξής. Όσο πιο κοντά

αποκοπούν τα νεύρα στο περιφεριακό όργανο (π.χ.

ράγες δακτύλων χεριών) τόσο καλύτερη πρόγνωση έχει

για γρήγορη αποκατάσταση. Αντίθετα όσο πιο μακριά

κοπεί ενα νεύρο απο το τελικό όργανο που νευρώνει,

τόσο πιο αργά και πιο δύσκολα θα επανέλθει».

Όπως αναφέρουν οι   μικροχειρουργοί  η ταχύτητα αυ-

τόματης αναγέννησης ενός νεύρου απ’ το σημείο που

θα συρραφεί μέχρι το τελικό  όργανο που πρέπει να ξα-

ναφτάσει ειναι 1mm/ την ημέρα. 

Μετά τη συρραφή  το νεύρο αρχίζει να ξαναμεγαλώνει

σε μήκος (όπως η ουρά της σαύρας)   βγάζοντας  νεα-

ρές νευρικές ίνες (νευράξονες) κατευθυνόμενες προς

το περιφερειακό όργανο στόχο. 

Αν όμως  οι νέοι νευράξονες που αναγεννιούνται δεν

φθάσουν εγκαίρως (μέσα σε έξι  μήνες = 18 εκατοστά)

στο όργανο στόχο, τότε οι εντολοδόχοι πλάκες  νε-

κρώνονται, οι μύες ατροφούν και αχρηστεύονται ορι-

στικά.

«Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις που η  συρραφή του

νεύρου πραγματοποιείται σε απόσταση μεγαλύτερη των

18 εκατοστών από το περιφερειακό όργανο, τότε γίνε-

ται   υποστηρικτική  διέγερση μυών και νεύρων με    ηλε-

κτροθεραπεία για να μη νεκρώνουν, πριν φτάσει το

αναγεννημένο νεύρο» καταλήγει ο Ι.  Ιγνατιάδης. 

Υπάρχουν συσκευές φυσικοθεραπευτηρίου και ατομικές

συσκευές με φορτιζόμενη μπαταρία. Οι εξελιγμένες

σύγχρονες συσκευές διαθέτουν περισσότερα προγράμ-

ματα, τα οποία παρεμβαίνουν στη διαδικασία της ανά-

ληψης του νεύρου, εγγεγραμμένα σε ειδικές κάρτες που

αλλάζουν ανάλογα με το στάδιο της θεραπείας του νεύ-

ρου,  υπάρχουν προγράμματα για νευρική αναγέννηση,

μυική ατροφία, απονεύρωση,  πόνο κ.λπ.

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ το 30% των ατυχημάτων αφορά

ένα βαρύ συντριπτικό ή θλαστικό τραύμα χεριού και δα-

κτύλων, Tο 1/3 εξ αυτών εμπεριέχει βλάβη νεύρου και οι

τραυματίες είναι κατά μέσον όρο 24 χρόνων. Επίσης το

3-7% των τροχαίων ατυχημάτων περιλαμβάνει διατομή

περιφερικού νεύρου και οι τραυματίες κατά μέσον όρο

είναι 35 χρόνων.

www.ignatiadismicrohand.eu,
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

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

Αναγέννηση νεύρων με μικροχειρουργική!

“Καρδιοαναπνευστικό”

O Εκπολιτιστικός - φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώ-

ματος Βάρης “Νυμφόληπτος” οργανώνει διάλεξη με

θέμα “Καρδιοαναπνευστικό”, την Κυριακή 29/3,

7.30μ.μ. στο Arena Club (Μαραθωνομάχων & Καπο-

διστρίου) στο Χέρωμα.

Θα μιλήσουν: 

Θάλεια Καρέλη πνευμονολόγος - φυματιολόγος

Θεόδωρος Ζωγράφος καρδιολόγος.
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Η oμάδα Windsurfing του Ν.Α.Ο.

Κέκροψ συμμετείχε στο Athens

Eurolymp Week 2015 που διοργά-

νωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομο-

σπονδία στις 13-19 Μαρτίου 2015

Η ομάδα Techno293  είχε μια εξαι-

ρετική παρουσία, στην πρώτη της

συμμετοχή, σε έναν διεθνή αγώνα

που συμμετείχαν 53 αθλητές από

Ελλάδα, Ιταλία και Τουρκία. 

Ο Κριστιάν Τριανταφύλλου κατά-

φερε να κατακτήσει την πρώτη

θέση στην κατηγορία U17 και την

δεύτερη γενικής. 

Στα κορίτσια U15 η Ερατώ Τσι-

κρικά τερμάτισε στην 3η θέση.

Στην ομάδα του ΝΑΟ Κέκροψ συμ-

μετείχαν και οι αθλητές: Μιχάλης

Βρούτσης,  Πέτρος Δευτερίγος,

Ελένη Δαφνιά, Γιάννης Ιλιάδης,

Στέφανος Τζοτζολάκης, και Στέ-

φανος Χατζάκης.

O Ν.Α.Ο. Κέκροψ στο Athens Eurolymp Week

Με πολλές εμπειρίες 

επέστρεψε η Εθνική ομάδα

χιονοδρομίας παίδων-κορασίδων

Με τις αποσκευές τους γεμάτες εμπειρίες επέστρεψε η ελ-

ληνική αποστολή από τον παγκόσμιας φήμης διεθνή αγώνα

χιονοδρομίας παίδων - κορασίδων που διεξήχθη στο Άμ-

πετον της Ιταλίας. 

Οι μικροί πρωταθλητές είχαν πολύ καλή αγωνιστική πα-

ρουσία, κυρίως, στο  αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης. 

Στην κατηγορία U14 η Μαρία Ελένη Τσιοβόλου τερμάτισε

στην 9η θέση, που αποτελεί μία από τις καλύτερες ελληνι-

κές θέσεις στην ιστορία του θεσμού, και η Ιωάννα Τα-

στσιόγλου στην 17η. 

Στα αγόρια ο Θεόδωρος Παπαπαναγιώτου και ο Αθανάσιος

Τσιτσέλης τερμάτισαν 19ος και 20ος αντίστοιχα. 

Στην κατηγορία U16 η Αναστασία Τσιτσέλη κατετάγη 36η

και η Αλεξάνδρα Πασχάλη 43η, ενώ τα αγόρια δεν μπόρε-

σαν να τερματίσουν. 

Στην τεχνική κατάβαση ξεχώρισαν η 44η θέση της Αρίστης Κυ-

ρίτση και η 53η του Δημήτρη Δημητριάδη στην κατηγορία U16.

Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι και πρωτα-

θλητές Ευρώπης, αγωνίζονται την τρέ-

χουσα εβδομάδα στο European Grand

Prix–Marathon 2015 της τοξοβολίας,

που ξεκίνησε στον Μαραθώνα και

ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο.

Αγώνες που θα δώσουν και τις τελευ-

ταίες προκρίσεις για το Μπακού το κα-

λοκαίρι (1οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες). 

Στην αγωνιστική πρεμιέρα της διοργά-

νωσης, αγωνίστηκαν και έκλεψαν την

παράσταση, οι Ιταλοί Ολυμπιονίκες

Μάουρο Νεσπόλι, Μίκελ Φραντσίλι και

ο Ουκρανός Βίκτορ Ρούμπαν, αλλά και

οι πρωταθλητές Ευρώπης Ολλανδοί

Ρικ Βαν Ντερ Βεν, Τζεφ Βαν Ντερ

Μπεργκ και ο Ιταλός Μάντια Μασιμι-

λιάνο.    

Από ελληνικές πλευράς, 3 αθλητές, ο

Αλέξανδρος Καραγεωργίου, ο  Στέ-

φανος Τσερκεζής και ο Κωνσταντίνος

Γάντσιος προκρίθηκαν στην επόμενη

φάση στο Ολυμπιακό Τόξο ανδρών. 

Η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα

της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Μαραθώνα.   

Ο Χάνσεν ισοφάρισε το

Παγκόσμιο ρεκόρ 

Στους 16 η Ελπίδα Ρωμάντζη

Εντυπωσιακό ξεκίνημα. Οι ήπιες καιρι-

κές συνθήκες και η βροχή που είχε κο-

πάσει στο δεύτερο μέρος των αγώνων

της 1ης αγωνιστικής ημέρας, είχε ως

αποτέλεσμα την ισοφάριση ενός παγ-

κοσμίου ρεκόρ, ένα νέο Πανελλήνιο

ρεκόρ στο ομαδικό και την πρόκριση

της Ελπίδας Ρωμάντζη στις 16 του

Ολυμπιακού Τόξου. 

«Το επίπεδο των αγώνων είναι πολύ
υψηλό, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα από
την πρώτη μέρα της διοργάνωσης»,

δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Πέτρος Συναδινός. 

Ισοφάριση του Παγκοσμίου ρεκόρ στο

σύνθετο τόξο, με 712 πόντους, από

τον κάτοχό του Στεφάν Χάνσεν. Ο

20χρονος Δανός που στα 16του είχε

αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής,

ήταν πανευτυχής για την επιτυχία του

στα προκριματικά ανδρών.

Οι Έλληνες αθλητές είχαν εξαιρετική

παρουσία στο ομαδικό, στο σύνθετο

τόξο ανδρών, όπου πέτυχαν νέο πα-

νελλήνιο ρεκόρ, με 2083 πόντους. Η

χώρα μας είχε τρεις αθλητές μέσα

στην 10άδα. Ο Σταύρος Κουμερτάς

ήταν 7ος με 696, ο Δημήτρης Λαμπρά-

κης 8ος με 694 και ο Θανάσης Κωστό-

πουλος 9ος με 693. 

H Ελπίδα Ρωμάντζη συνεχίζει την

εξαιρετική πορεία της. Κέρδισε στους

32 την Ρωσίδα Αγιάνα Ντάσιεβα με 6-

2 και πέρασε στους 16 όπου θ’ αντιμε-

τωπίσει την Ιταλίδα Έλενα Τονέτα, μια

σπουδαία αθλήτρια με πολλά μετάλλια

όλων των αποχρώσεων. 

Η Ανατολή-Μάρθα Γκορίλα και η

Ευαγγελία Ψάρρα αποκλείστηκαν με

το ίδιο σκορ (6-4) στην φάση των «48»

από τις Γιοάνα Ρζάσα και Άκτινα Αϊμ-

πιούκε.

Ο μεγάλος τελικός 

στο Μαραθώνα

Ο  μεγάλος τελικός, γίνετια σήμερα

Σάββατο 28/3 στην αφετηρία του Μα-

ραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα,

με την συμμετοχή 304 αθλητών και

αθλητριών, από 37 χώρες.  

Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές τοξοβολίας στον Μαραθώνα
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

1ΟΣ ΔΑΦΝΗΦΟΡΙΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ   ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Το Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός του Δήμου Κρω-

πίας διοργανώνει,  την Κυριακή των

Βαΐων, 5 Απριλίου  2015, στις 10:30,

τον 1ο Δίαθλο Δαφνηφόριο Αγώνα

Σκυταλοδρομίας (ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ – ΤΡΕ-

ΞΙΜΟ)  στην κεντρική πλατεία Κορω-

πίου καθώς και ποδηλατάδα στις 13:00,

με αφετηρία το Δημαρχείο, υπό την αι-

γίδα του Δήμου Κρωπίας-Αντιδημαρ-

χία Αθλητισμού, Πολιτισμού &

Πολιτικής Προστασίας. 

Την εκδήλωση στηρίζει η Ένωση Επαγ-

γελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Κο-

ρωπίου. 

Ο αγώνας περιλαμβάνει: 

10:30: Ποδηλασία 800μ. & 400μ. και

τρέξιμο 400μ. γύρω από το πεζόδρομο

της Κεντρικής Πλατείας του Δήμου

Κρωπίας. 

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Δία-

θλο Δαφνηφόριο Αγώνα πρέπει να

είναι μαθητής/τρια, της,  Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄

Δημοτικού και  του Γυμνασίου - Λυ-

κείου του Κορωπίου καθώς και να έχει

συμπληρώσει τη σχετική αίτηση. Η επι-

λογή τύπου ποδηλάτου (πόλης, αγωνι-

στικό, ΜΤΒ, BMX, κ.α) είναι ελεύθερη. 

13:00: Ποδηλατάδα (ποδηλατοπορεία)

με ελεύθερη συμμετοχή, όλων των ηλι-

κιών, με αφετηρία το Δημαρχείο Κρω-

πίας, στην κλασσική διαδρομή με

κατάληξη στην κεντρική πλατεία. Για

την ποδηλατάδα η συμμετοχή είναι

ελεύθερη σε όλους. 

Όπως μας ενημερώνει,  ο  Κάρολος

Μαρκαριάν, πρώην Βαλκανιονίκης και

6ος παγκόσμιος πρωταθλητής  παίδων-

εφήβων, δημοτικός υπάλληλος,  μέλος

της οργανωτικής επιτροπής και εμπνευ-

στής της διοργάνωσης, πρόκειται «για
μια νέα πρωτότυπη αθλητική διοργά-
νωση  που συνδυάζει,  τον σεβασμό
στην ιερότητα της ημέρας (Κυριακή των
Βαΐων), την ελληνική αθλητική παρά-
δοση, την προβολή και ανάδειξη του πο-
δηλάτου και της μαζικής άθλησης. Αντί

σκυτάλης η μεταφορά θα γίνεται με
δάφνινο κλαδί κατάλληλα διαμορφω-
μένο. Πιστεύω ότι θα το διασκεδάσουν
μικροί και μεγάλοι, αθλητές και μη!».

Η πρόεδρος του Δ.Σ του Σφηττός, δημοτική

σύμβουλος, Αδαμαντία Μάλλιου επισημαί-

νει ότι «αυτή η διοργάνωση είναι η αρχή για
την καθιέρωση και άλλων πρωτότυπων
αθλητικών αγώνων που στοχεύουν στην
ενότητα της τοπικής μας κοινωνίας και στη
δημιουργία  ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές
μιας νέας αθλητικής παράδοσης. Είναι επί-
σης πολύ ευχάριστο ότι συμμετέχει στην
προσπάθειά μας και η Ένωση Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Κορωπίου,  που
μέλη τους, την ημέρα αυτή θα έχουν ανοι-
χτά τα καταστήματά τους. Μια ενεργή και
ζωντανή κοινωνία που συμμετέχει  είναι το
όραμά μας». 

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτικής

Προστασίας Θοδωρής Γρίβας δηλώνει:
Αμέσως αγκαλιάσαμε αυτή την πρωτοβου-
λία του Κάρολου Μαρκαριάν καθότι προέρ-
χεται από την μεγάλη αθλητική οικογένεια
της χώρας μας και η ιδέα του «παντρεύει»

αρμονικά  τις θρησκευτικές και αθλητικές
μας αξίες και τις « μεταλαμπαδεύει»  στην
νέα γενιά του Δήμου μας, σε όλους μας τε-
λικά. Η εθελοντική ομάδα της πολιτικής
προστασίας θα είναι και πάλι στις επάλξεις
για να διασφαλίσει την ασφαλή διεξαγωγή
των αγώνων. Καλώ τους μαθητές και τις μα-
θήτριες αλλά και όλους τους πολίτες  να
συμμετέχουν στους αγώνες. Θα περάσουμε
καλά!». 

———————————-
Κέντρο Εγγραφών Συμμετοχής :

Στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Κρωπίας (2ος Όροφος,

Γραφείο Προσωπικού, 210-6026272 εσωτ.

163)  & στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

(Κέντρο Κορωπίου, Θησέως 8 τηλ.: 210-662

45 11 & στη Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 22910-

92 510)

Προθεσμία εγγραφής μέχρι τη Τετάρτη 01

Απριλίου 2015 και ως 13:00 μ.μ. 

Πληροφορίες : Μαρκαριάν Κάρολος

Τηλ: 210-6026272 εσωτ. 163

Fax : 2106624963

Email: karolos.markarian@yahoo.gr

Mπαράζ ανόδου στην Α1 Εθνική

κατηγορία δίνει η γυναικεία ομάδα

του Α.Ο. Αρης 2006

Η γυναικεία ομάδα του Α.Ο. Αρης 2006, αποτελού-

μενη από τις αθλήτριες Τσαχάκη, Πατεράκη, Ισαμ-

πάλογλου, Φίσερ, Τέρπου & Πεχλιβανίδη, δίνει αυτό

το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου αγώνες μπαράζ

και διεκδικεί την άνοδό της στην Α1 εθνική κατηγο-

ρία.

Η ομάδα του ΑΡΗ 2006, αν και συμμετείχε στη φε-

τεινή αγωνιστική περίοδο για πρώτη φορά στο πρω-

τάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας, εν τούτοις

τερμάτισε τρίτη με 24 βαθμούς, 10 νίκες και 4 ήττες.

Η θέση που κατέλαβε της επιτρέπει να διεκδικήσει

την άνοδο στην Α1 εθνική κατηγορία αν καταφέρει

να επικρατήσει στις ομάδες Α.Ο. Ταταύλα, Φοίνικα

Πειραιά και ΑΣ.Α Καβάλας.

Η αντρική ομάδα του Γ.Σ. Αρη Βούλας που αγωνίζε-

ται στην Α1 εθνική κατηγορία ολοκλήρωσε τις αγω-

νιστικές της υποχρεώσεις στην κατηγορία αυτή

περιοριζόμενη στην 7η  θέση του βαθμολογικού πί-

νακα με 5 νίκες και 11 ήττες. 

Την αντρική ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ Βούλας αποτελού-

σαν οι αθλητές Τσαχάκης, Σγουρόπουλος, Δαμιά-

νης, Παμβούξογλου και Τσαπόγας.

Στην ίδια Α1 κατηγορία θα αγωνίζεται και στην επό-

μενη αθλητική περίοδο.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου πραγματο-

ποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο

Δροσιάς η συνέντευξη τύπου που πα-

ραχώρησαν από κοινού  οι 9 Σύλλογοι

Γονέων σχολείων του Δήμου Διονύ-

σου που οργάνωσαν και συμμετέχουν

στο πρόγραμμα της “Κάρτα Γονέα Μέ-

λους”, παρουσιάζοντας το πλαίσιο συ-

νεργασίας με την Τοπική Αγορά του

Δήμου Διονύσου και το πρόγραμμα

των εκπτωτικών παροχών που προ-

σφέρει η κάρτα στα μέλη των συλλό-

γων.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων παρου-

σίασαν το σκεπτικό, τον σχεδιασμό

και την πορεία προς την υλοποίηση

της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ σε επίπεδο

Συλλόγων Γονέων και όχι μόνο,  ιδέας

δημιουργίας της “Κάρτα Γονέα Μέ-

λους”.  Αναφέρθηκαν στην ανάγκη αλ-

ληλοϋποστήριξης και διαρκούς

επικοινωνίας που πρέπει να αναπτυχ-

θεί με την Τοπική Αγορά προς όφελος

και των δύο πλευρών, επισημαίνοντας

χαρακτηριστικά ότι μέχρι σήμερα στο

πρόγραμμα μετέχουν 9 σύλλογοι γο-

νέων από 6 περιοχές του Δήμου Διο-

νύσου που αριθμούν περισσότερα από

1100 εγγεγραμμένα μέλη, ενώ συμμε-

τέχουν περισσότερα από 90 καταστή-

ματα και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα εκτός από τις εκπτωτι-

κές παροχές, προσφέρει και κάλυψη

υγειονομικής περίθαλψης τόσο για

τους γονείς όσο και για τα παιδιά σε

συνεργασία με τον όμιλο «ΥΓΕΙΑ».

Υπενθυμίζεται ότι η “Κάρτα Γονέα Μέ-

λους” δίνεται δωρεάν στους δικαιού-

χους γονείς ενώ και τα καταστήματα

μετέχουν χωρίς καμία οικονομική επι-

βάρυνση. 

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων

1ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης, Δημοτι-

κού Άνοιξης, Γυμνασίου Άνοιξης, Λυ-

κείου Άνοιξης, Δημοτικού Ροδόπολης,

1ου Δημοτικού Αγ. Στεφάνου, Δημοτι-

κού Σταμάτας, 2ου Δημοτικού Κρυο-

νερίου και Λυκείου Δροσιάς

επιγραμματικά κατέληξαν: 

Η “Κάρτα Γονέα Μέλους” δημιουργή-

θηκε για τα μέλη μας, με γνώμονα τη

δυσκολία όλων μας πλέον στο ν’αντα-

πεξέλθουμε στις καθημερινές μας

ανάγκες και στα πλαίσια της συνε-

χούς ευαισθητοποίησής μας απέναντι

στα προβλήματα των οικογενειών που

απαρτίζουν τους συλλόγους μας.

- Η προσπάθεια δύσκολη και επίπονη,

αλλά το ενδιαφέρον από πλευράς γο-

νέων και επαγγελματιών του Δήμου

μας είναι μεγάλο

- Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ευελπι-

στούμε να είναι η αφορμή για περαι-

τέρω συνεργασία μεταξύ των

συλλόγων γονέων για την αντιμετώ-

πιση κοινών θεμάτων που μας απα-

σχολούν και εμάς και τα παιδιά μας. Οι

σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργα-

σίας που αναπτύσσουμε μεταξύ μας

θα είναι εφόδιο για πολλές ακόμα

δράσει.

- Η  στήριξη  της  τοπικής  αγοράς

από  τους  γονείς, όπως και η προ-

σφορά χαμηλότερων τιμών από τους

επαγγελματίες θα  δημιουργήσει  νέες

δυνατότητες βιωσιμότητάς της, προ-

σφοράς εργασίας, δημιουργίας σχέ-

σης εμπιστοσύνης και γενικότερα

αναβάθμισης της ποιότητας των πα-

ρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών.

- Η αλληλοβοήθεια και η αλληλοϋπο-

στήριξη σε τοπικό επίπεδο είναι για το

καλό όλων μας. Τα  οφέλη  επιστρέ-

φουν  και  πάλι  σ’εμάς, τα μέλη όχι

μόνο των 9 συλλόγων αλλά κυριως

στα μέλη της μικρής κοινωνίας, μέσα

στην οποία βιώνουμε την καθημερινό-

τητά μας.

- Ευελπιστούμε και άλλοι φορείς και

επαγγελματίες της περιοχής ν’ αγκα-

λιάσουν αυτό το εγχείρημα. 

Εννέα Σύλλογοι Γονέων δημιουργούν Κάρτα Γονέα Μέλους
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Το βιβλίο πραγματεύεται το ζήτημα 

των θρησκειών, από την πλευρά 

της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας 

και της θεωρίας της εξέλιξης.

Ειδικότερα εξετάζεται 

το ζήτημα της σχέσης σώματος 

και ψυχής ύλης και πνεύματος, 

το ζήτημα του θρησκευτικού 

φονταμενταλισμού και του ρόλου 

που έπαιξαν οι θρησκείες 

κατά την περίοδο του Διαφωτισμού.

Ο παιδικός εγκέφαλος και η τελεολογία 

καθώς και ο ρόλος των διανοουμένων 

αποτελούν κεντρικά ζητήματα 

αυτής της εργασίας.


