
γράφει ο Πέτρος Μηλιαράκης*

Προσφάτως κομματικά στελέχη του CDU, του Κόμματος

της Άγκελας Μέρκελ επαναφέρουν την «άποψη» του

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «περί προσωρινού Grexit»!..

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του Οικονομικού

Συμβουλίου του κόμματος, Βόλφγκανγκ Στάιγκερ, σε δη-

λώσεις του άσκησε κριτική σε βάρος

της Ελλάδας υποστηρίζοντας μεταξύ

των άλλων και την ανάγκη για ένα

προσωρινό Grexit. Συνεπώς, με βάση

τις τοποθετήσεις αυτές εξακολουθεί

να υφίσταται μια ευρύτερη σύγχυση

ή άλλως μια ήδη ειλημμένη απόφαση

που ανήκει σε μια ευρωπαϊκή πολι-

τική και οικονομική ελίτ.

Έτσι όμως είναι σαφές ότι η επικράτηση των νεοφιλελεύ-

θερων δογμάτων δεν διολισθαίνουν απλώς την Ευρω-

παϊκή Ένωση σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις, αλλά

ενέχουν ακριβώς και την εσωτερική αντίθεση που οδηγεί

στην αυτοκαταστροφή της. Όσο όμως διατυπώνονται και

μάλιστα σε κεντρικό επίπεδο αυτές οι «περί προσωρινού
Grexit» απόψεις, τόσο και πιο πολύ νομιμοποιούνται όσοι
ήδη από καιρό έχουν επιστήσει την προσοχή για την
αναγκαιότητα ενός σχεδίου (όταν τούτο καταστεί ανα-

γκαίο) εξόδου της χώρας από το ευρωσύστημα!

Επίσης όσο οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και των Θεσμών δεν αντιλαμβάνονται ότι η επικράτηση

του ευρωσυστήματος έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αποτελεί διαδικασία διολίσθησης από τις βασικές Αρχές

και Αξίες του όλου εγχειρήματος, τόσο η ανεπίτρεπτη

αυτή πλάνη θα αυξάνει τον ευρωσκεπτικισμό με κίνδυνο

δημιουργίας ανεξέλεγκτων τάσεων και εξ αυτών κατα-

στάσεων –με συνέπεια την αποσύνθεση της Ευρωζώνης.

(Σ.Σ. και αυτής της Ε.Ε. ακόμη).

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει τα στοιχεία της Eurostat,

αναφορικώς με το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη. 

Η Ελλάδα ασφαλώς είναι μια υπερχρεωμένη χώρα εντός

του ευρωσυστήματος. Άξιο παρατήρησης όμως είναι ότι το

δημόσιο χρέος των κρατών-μελών της ευρωζώνης κατά το έτος

2014 ανερχόταν στο 92% στο ΑΕΠ, όταν το 2007 ανερχόταν στο

65%, το 2009 στο 78%, το 2011 στο 86% και το 2013 στο 91%.

Δηλαδή παρατηρείται διαρκής άνοδος του δημόσιου χρέους συ-

νολικώς στην ευρωζώνη. Συνέχεια στη σελ. 2

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
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ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.E.

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

Ανακλήθηκε η 

απόφαση  μετατόπισης

περιπτέρων στα 3Β
Σελίδα 6

Κάποια “αλλιώτικα”

για τον εκλογικό νόμο 
(ή, περί πολιτικής αλητείας)

Ανοιχτή Επιστολή 

Δημάρχου Σαρωνικού

“Ταξιδεύοντας”
με τον Ανδρέα Γρηγορίου

Σελίδα 13

Oι καλύτερες σκόρερς

της Εθνικής μας
Σελίδα 22

Εξω oι οικονομο-πολιτικές λυκομαχίες από τον Αθλητισμό

Απέκλεισαν όλους τους 
Ρώσους αθλητές στίβου 
απ’ τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Δημήτρης Ράπτης
Σελίδα 8

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα...

Ηρθε η ώρα να κατέβει πράγματι το “αρχαίο

πνεύμα” για να θυμίσει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώ-

νες, είναι αγώνες ειρήνης και αδελφοσύνης

των λαών.

Τούτοι εδώ, μετέτρεψαν τους Ο.Α. σε οικονο-

μικές μπίζνες και πολιτικές σκοπιμότητες.

Επανέρχεται “στο τραπέζι”, η συζήτηση να ξανα-

γυρίσουν οριστικά και μόνιμα οι Ο.Α. στη χώρα

που τους γέννησε, την Ελλάδα. Σελίδα 23

Σελίδα 24
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι ενώ κατά μέσο όρο οι Μητροπολιτικές

χώρες της ευρωζώνης έχουν δημόσιο χρέος ισοδύναμο του ΑΕΠ,

εν τούτοις υπάρχουν και οι χώρες κυρίως της Περιφέρειας ή

άλλως του Νότου που έχουν (σχεδόν) υπερδιπλάσιο δημόσιο

χρέος έναντι του ΑΕΠ –το δημόσιο, όμως χρέος σε αυτό το μέ-

γεθος είναι αδιατήρητο, μη βιώσιμο και πέραν αυτού πιέζει αφο-

ρήτως και την «αποστολή» του ευρώ.

Το «ευρώ» αποτελεί εισαγωγή ομοσπονδιακού στοιχείου στη

δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς η πορεία του ενιαίου νο-

μίσματος συνδέεται αρρήκτως με τις Αρχές και Αξίες (1) της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης που αφορά όχι μόνο στην ελεύθερη αγορά με

ανόθευτο ανταγωνισμό, αλλά αφορά και στις πρόνοιες για την

ευημερία των λαών, την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική συ-

νοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών. Πολιτικών

δηλαδή που εδράζονται στο Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Ενωσιακό

Δίκαιο.

Ασφαλώς σε ζητήματα που αφορούν imperium επί προσώπων και

dominium επί πραγμάτων, σε ζητήματα δηλαδή κυριαρχίας (2),

τίθεται εκ προοιμίου πέραν του πολιτικού ζητήματος και το νομικό

ζήτημα: εάν η εκχώρηση της κυριαρχίας υπηρετεί την επιβαλλό-

μενη «Ομοσπονδιακή λογική» ή εάν και κατά πόσο η εκχώρηση

κυριαρχίας κράτους-μέλους που αφορά ειδικότερα στο νόμισμα,

συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση κυριαρχίας άλλου κράτους-μέ-

λους, στο πλαίσιο Νομισματικής Ένωσης. Τίθεται δηλαδή το νο-

μικό και πολιτικό ζήτημα εάν το ευρώ παρά τον ομοσπονδιακό του

χαρακτήρα καταργεί εξ αντικειμένου την έννοια της ομοσπονδο-

ποίησης!..

Ασφαλώς, για την ένταξη στην ΟΝΕ πέραν των σταδίων που είχαν

προβλεφθεί, είχαν προβλεφθεί και κριτήρια που αφορούσαν στον

πληθωρισμό, στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο κρατικό –δημό-

σιο χρέος (3). Παραλήφθηκαν όμως τα στοιχεία της ανεργείας και

του επιπέδου ανάπτυξης, ενώ αγνοήθηκε η βασική προϋπόθεση

της πολιτικής ένωσης. Η ιστορία ήδη διδάσκει ότι το ευρώ αφορά

πολιτική πρωτοβουλία και ότι οι χώρες που εντάχθηκαν στην ευ-

ρωζώνη εντάχθηκαν κατά το μάλλον και μάλλον με πολιτικά κρι-

τήρια!

Κατά το μέρος δε που αφορά στην Ελλάδα, παρά που αρχικώς

δεν πληρούσε τα σχετικά κριτήρια ένταξης στην ευρωζώνη, εν

τούτοις «πέτυχε» στη συνέχεια να υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό

νόμισμα, με μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου -

2000/427/ΕΚ (4).

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

από την ΟΝΕ και το Ευρώ

Από τη συνολική δόμηση και τις ρυθμίσεις της Νομισματικής Ένω-

σης προκύπτει ευκρινώς η δυνατότητα αποχώρησης τόσο στην

περίπτωση της αποτυχίας του συμφώνου σταθερότητας λόγω

αδυναμιών στη δημοσιονομική πειθαρχία, όσο και στην περίπτωση

γενικότερων οικονομικών επιβαρύνσεων, που ενδεχομένως θα

οδηγούσαν το κράτος-μέλος σε αδυναμία τήρησης των ανειλημ-

μένων υποχρεώσεών του –και το χειρότερο σε περίπτωση που η

κοινωνία του κράτους-μέλους οδηγείται ή αντιμετωπίζει ανθρω-

πιστική κρίση. Υπ’ όψιν δε ότι η ανθρωπιστική κρίση αντιβαίνει

Αρχές και πρόνοιες της ενωσιακής έννομης τάξης (5).

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ, ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ενταύθα τίθεται το ζήτημα του «τεχνικού τρόπου», από νομική

άποψη, της εξόδου κράτους-μέλους από την ευρωζώνη.

Τη δυνατότητα αυτή που αφορά ακόμη και στην μονομερή απο-

χώρηση κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, μπορεί το κράτος-

μέλος να στηρίξει κατ’ αρχήν στις διατάξεις των αρθ. 61 και 62

της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών. Τα

άρθρα αυτά προβλέπουν, στο πλαίσιο της δογματικής του Δημο-

σίου Διεθνούς Δικαίου, τη δυνατότητα λύσης μιας Συνθήκης

λόγω ριζικών και απρόβλεπτων καταστάσεων (clausula rebus sic

standibus).

Δηλαδή, το κράτος-μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει μονομε-

ρώς από την ευρωζώνη μπορεί να επικαλεσθεί επιγενόμενη αδυ-

ναμία εκτέλεσης της Συνθήκης, καθώς και θεμελιώδη μεταβολή

των περιστάσεων σε σχέση με αυτές που υπήρχαν κατά το χρόνο

της συνομολόγησης, και η μεταβολή αυτή δεν προβλέφθηκε και

δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από τα μέρη. Ως εκ τούτου: το

κράτος-μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει μονομερώς από την

ευρωζώνη, μπορεί να προβάλει τον ουσιώδη ισχυρισμό της ριζι-

κής μεταβολής της έκτασης των υποχρεώσεων που απομένει να

εκπληρωθούν.

Τούτων δοθέντων εκ προοιμίου τίθενται τρία καίρια και κύρια νο-

μικά ερωτήματα:

Α) εάν υφίστανται διατάξεις με βάση τις οποίες υπάρχει δυνατό-

τητα αποβολής κράτους-μέλους από την ευρωζώνη

Β) εάν υφίστανται διατάξεις με βάση τις οποίες μπορεί οικειοθε-

λώς να αποχωρήσει κράτος-μέλος από την ευρωζώνη και

Γ) εάν εθελοντική έξοδος από την ευρωζώνη προϋποθέτει ή συ-

νεπάγεται κατ’ ανάγκη και έξοδο του κράτους-μέλους από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση.

Οι απαντήσεις δίδονται από τις υπερκείμενες αυστηρές διατάξεις

της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία συγκροτείται σε δύο ισο-

δύναμες Συνθήκες (του αυτού κύρους), που αφορούν το πρωτο-

γενές Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο. Συνεπώς αναφορά γίνεται: α)

στους κανόνες της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και

β) στους κανόνες της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στο πρώτο ερώτημα:

Εάν υφίστανται διατάξεις με βάση τις οποίες υπάρχει δυνατότητα

αποβολής κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, η απάντηση έχει

ως εξής:

Η συνολική άρθρωση των σχετικών διατάξεων ΣΛΕΕ δημιουργεί

ανένδοτο πλέγμα κανόνων δικαίου που κατηγορηματικώς δεν επι-

τρέπουν την αποβολή κράτους-μέλους από την ευρωζώνη.

Από τη συνολική άρθρωση των σχετικών διατάξεων η αποπομπή

κράτους-μέλους χωρίς τη σύμπραξή του δεν προβλέπεται και δεν

είναι νομικά δυνατή. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει πρωτίστως

από την παρ. 3 αρθ. 140 ΣΛΕΕ (6), αλλά και τον Κανονισμό εισα-

γωγής του ευρώ (974/98), με τον οποίο θεσπίζεται «αμετακλή-

τως» η ισοτιμία με την οποία το ευρώ αντικαθιστά το νόμισμα του

συγκεκριμένου κράτους.

Ο Κανονισμός εισαγωγής του ευρώ (974/98) μόνο με μια actus

contrarius θα μπορούσε να αντικατασταθεί. Από το πρωτογενές

όμως Ενωσιακό Ευρωπαϊκό Δίκαιο εξουσιοδότηση προκειμένου

να θεσπισθεί μια τέτοια actus contrarius, δεν υφίσταται.

Ενδεχομένως μπορεί να «υποστηριχθεί» ότι αποπομπή κράτους-

μέλους από την ευρωζώνη, μπορεί να λάβει χώρα με προσφυγή

στο άρθρο 352 ΣΛΕΕ. Η διάταξη αυτή προβλέπει την αναγκαία

εξυπηρέτηση στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ωστόσο για

την επίτευξή του δεν έχει θεσπισθεί δράση του Ενωσιακού Οργά-

νου. Όμως η διάταξη αυτή προβλέπει ομοφωνία. Περαιτέρω μια

τέτοια διαδικασία που αφορά στην αποπομπή κράτους-μέλους

από την ευρωζώνη, προσκρούει και στη διάταξη του άρθρου 5 ΣΕΕ

που αφορά την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, με βάση της Αρχή

της δοτής αρμοδιότητας.

Ως εκ τούτου η ενωσιακή έννομη τάξη δεν παρέχει νομικό έρει-

σμα αποβολής κράτους-μέλους από την ευρωζώνη.

Αλλά και στο πλαίσιο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου τα Ενω-

σιακά Όργανα δεν μπορούν να επικαλεσθούν τη Σύμβαση της

Βιέννης, την οποία αντιθέτως μπορεί να επικαλείται μόνο το κρά-

τος-μέλος που επιθυμεί την αποχώρηση του από την ευρωζώνη.

Τα Ενωσιακά δε Όργανα δεν μπορούν να προσφύγουν στις δια-

τάξεις των άρθρων 61 και 62 της Σύμβασης της Βιέννης, καθόσον

δεσμεύονται από τις ειδικότερες διατάξεις του πρωτογενούς Ευ-

ρωπαϊκού Ενωσιακού Δικαίου, και συγκεκριμένα από τις διατάξεις

των άρθρων 7 ΣΕΕ και 126, 258 και 259 ΣΛΕΕ οι οποίες ακυρώ-

νουν το δικαίωμα των Ενωσιακών Οργάνων να επικαλεσθούν τις

προαναφερόμενες διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης.

Ως εκ τούτου αποχώρηση από την ευρωζώνη με πρωτοβουλία των

Ενωσιακών Οργάνων κατηγορηματικώς αποκλείεται.

Αντιθέτως μια συναινετική απόφαση με βάση το άρθρο 50 ΣΕΕ

και το άρθρο 352 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με τα άρθρα 61 και 62 της

Σύμβασης της Βιέννης και σε αναφορά με τις επιφυλάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 4 ΣΕΕ, αποτελούν επαρκή νομική βάση για την

αποχώρηση κράτους-μέλους από την ευρωζώνη, ειδικό-

τερα εάν το κράτος-μέλος πιέζεται στο πλαίσιο της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με όποια δικαιολογία

από τη στέρηση ρευστότητας, ακόμη και με ELA.

Σ.Σ. Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευθεί η συνέχεια που

αφορά τα δύο επόμενα ερωτήματα καθώς και τεχνικά ζη-

τήματα αποχώρησης από το ευρώ και την ευρωζών καθώς

και οι παραπομπές. 

* Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικα-

στήρια της Ελλάδας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρα-

σβούργου και του Λουξεμβούργου (E.C.H.R. & GC-EU).

Προληπτικές εργασίας πυροπροστασίας

ζητάει η Περιφέρεια Σελ. 6

Εργασίες συντήρησης στο 3ο Νηπιαγω-

γείο Αναβύσσου Σελ. 7

Στοματική Υγεία στα σχολεία του
Δήμου Σαρωνικού Σελ. 7

Η νόσος Trump... Ναπολ. Λιναρδάτος Σελ. 8

Oυκ εν τω πολλώ... Σελ. 11

Η παρεξηγημένη τροφή Φαίδρα Φραγκομα-

νώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Συνάντηση δημάρχων για ΠΕΠ Σελ. 12

Ἐκ ΓλωσσοΠανελληνισµού ἄρχεσθαι
&  ΓλωσσΑφελληνισμού παύεσθαι Πέτρος

Ιωαννίδης Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.E.
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Αντάμωμα εθελοντών 

Πυρασφάλειας στη Σαρωνίδα

Η  ομάδα εθελοντών Πυρασφάλειας Σαρωνίδας στις 29

/7/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00,  θα υποδεχθεί

στο Πυροφυλάκιο στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Διονύσου και Έκτο-

ρος, 15 εθελοντές από διάφορα κράτη του κόσμου (Βρα-

ζιλία, Τσεχία, Δανία, Αίγυπτο, Γαλλία, Ελλάδα, Λίβανο,

Ισπανία Σουηδία και Ταϋλάνδη) συνοδευόμενοι από 5 Έλ-

ληνες συντονιστές.

Καλό είναι να τους γνωρίσετε φέρνοντας μαζί σας, το

κάτι τις για φαγητό και την ...καρέκλα σας.

Για την Ομάδα Δημήτρης Βόγγολης 6944357378

Τα παραβάν
30 & 31 Ιουλίου, 21:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Δ

Το εμβληματικό και μνημειώδες έργο του Ζαν Ζενέ “Τα πα-
ραβάν”, που αναστάτωσε τη γαλλική κοινωνία το 1966 όταν

ανέβηκε στο θέατρο Οντεόν σε σκηνοθεσία Ροζέ Μπλεν,

παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθε-

σία Δαμιανού Κωνσταντινίδη, 30 χρόνια από το θάνατο του

συγγραφέα και των 50 χρόνια από την πρώτη παράστασή

του στο Παρίσι.  
Το έργο γράφτηκε κατά τη διάρκεια της «επιχείρησης διατήρη-

σης της τάξης στην Αλγερία» και προκάλεσε μεγάλη δυσφορία

τόσο στους συντηρητικούς όσο και τους προοδευτικούς κύκλους

της εποχής, καθώς ο Ζενέ χρησιμοποίησε τη γαλλική εισβολή

στην Αλγερία για να ανατρέψει τα πρότυπα του ηρωισμού, της

ηθικής και της στράτευσης. Μέσα από την ακραία θεατρικότητα

και το γκροτέσκο στοιχείο που χαρακτηρίζει τα έργα του, απο-

καλύπτονται οι μηχανισμοί της Ιστορίας και η θέση του ατόμου

στο κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα της εποχής του.

Οι δεκαπέντε ηθοποιοί της παράστασης ερμηνεύουν τα πάνω

από 100 πρόσωπα του έργου, που ζουν σε μία αποικιοκρατού-

μενη αραβική χώρα τη στιγμή της εξέγερσής της. Ακολουθώντας

την ιστορία της οικογένειας των Τσουκνίδων και με βασικό σκη-

νικό μια σειρά από παραβάν που κινούνται καθ’ όλη τη διάρκεια

της παράστασης, το έργο αποκαλύπτει τις συνέπειες του πολέ-

μου σε μία κοινωνία, με καυστικό χιούμορ και πικρή ειρωνία.

Διάρκεια: 3 ώρες 15’ με διάλειμμα

Τιμές εισιτηρίων: 20€, 10€ (Φοιτητικό), 5€ (Άνεργοι-A.μεΑ.)

The Dark Manifesto

27 - 28 Ιουλίου, 21:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΧΩΡΟΣ Η

Μια οπτικοακουστική lecture performace όπου μουσική, ει-

κόνα και κείμενο συνθέτουν ένα μανιφέστο για την πραγ-

ματικότητα που βιώνουμε και για το σκοτεινό μέλλον που

είναι ήδη εδώ.

Μπροστά σε μια οθόνη και χρησιμοποιώντας ως όπλα τους

laptop, μουσικά όργανα, κείμενα, παραμορφωτές ήχου, ει-

κόνες και τη μουσική οι τέσσερις performer διαλύουν και

συνθέτουν τις μνήμες και τις προσδοκίες, την μαγεία και

τον φόβο της τεχνολογίας, το ψηφιακό και το πραγματικό.

Το σκοτεινό μανιφέστο είναι το ποίημα ενός νέου κόσμου

που στοιχειώνεται βασανιστικά από καθέτι παλιό.

Τα υλικά που συνθέτουν το σκοτεινό μανιφέστο είναι αε-

ροφωτογραφίες από data center και αεροδρόμια, ένας κα-

τάλογος με τα μανιφέστα του προηγούμενου αιώνα, νέες

μορφές εργασίας, προσωπικές φωτογραφίες, μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης, επιτήρηση, έρωτας, πτώση, σύγκρουση

μέσα στην αχανή έρημο της πληροφορίας.

Σκηνοθετούν και παίζουν οι: Γιώργος Βαλαής, Μάκης Κεν-

τεποζίδης, Θάλεια Ιωαννίδου, Voltnoi Brege

Βραδιά Νίκου Καββαδία 
Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή της θά-

λασσας Νίκο Καββαδία, οργανώνει ο Εξωραϊστικός

Σύλλογος Λαγονησίου, την Κυριακή 24 Ιουλίου

στις 8.30μ.μ. στο Λαγονήσι επί της οδού Σοφούλη

& Περικλή Λαγονήσι. Είσοδος ελεύθερη

“Όρνιθες” στην Επίδαυρο 
Την παράσταση “Όρνιθες” του Αριστοφάνη θα πα-

ρακολουθήσουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή στον

Λαογραφικό - Πολιτιστικό Ομιλο “Δήλιος Απόλ-

λων”, στις 19 Αυγούστου, στο Αρχαίο θέατρο Επι-

δαύρου.

Πληροφορίες για κρατήσεις στα τηλέφωνα:

6974377211, 6984436268, 6976785244 &

6944695712.  

4ήμερη Εκδρομή 

στο ιστορικό Σούλι
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων διοργανώνει

4ήμερη εκδρομή από 02-05 Σεπτεμβρίου 2016

(3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό) στο

ιστορικό Σούλι, με έδρα την Παραμυθιά & ημερήσιες εξορ-

μήσεις, όπως: Θέατρο Δωδώνης, Σούλι, Ζάλογγο, Αχέ-

ροντας (Νεκρομαντείο).

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων στα:  Πούλια Μουρε-

λάτου: 694 2465860 - Γ. Πιερράκος: 693 2766111.

Κρατήσεις θέσεων αυστηρά έως 10 Αυγ. 2016. Θα τηρη-

θεί σειρά προτεραιότητος.

To “Αρχειο Πολέμου” παρουσιάζει το Σάββατο, 23

Ιουλιου 2016, 19:30, την τελευταία ταινία γι’ αυτή τη

σεζόν, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ των Ηλία Γιαννα-

κάκη και Εύης Καραμπάτσου για τη Μακρόνησο. Πρό-

κειται για μια συγκλονιστική ταινία που τολμάει να

«αγγίξει» την πλέον βάναυση πλευρά του εμφυλίου

πολέμου. Το ντοκιμαντέρ «Μακρόνησος» προετοιμα-

ζόταν και γυριζόταν επί δέκα ολόκληρα χρόνια. Το

2008 απέσπασε το βραβείο κοινού στο φεστιβάλ

Θεσσαλονίκης, απέναντι στο σύνολο της κινηματο-

γραφικής παραγωγής μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ,

κάτι που συνέβη για πρώτη φορά με ελληνική ταινία

τεκμηρίωσης. Στη συνέχεια προβλήθηκε με επιτυχία

στους κινηματογράφους σε ολόκληρη την Ελλάδα

και απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές από το σύνολο

σχεδόν του Τύπου.

Ο σκηνοθέτης, Ηλίας, Γιαννακάκης, θα παρευρίσκεται

στην προβολή, όπως επίσης και στον διάλογο, που θα

ακολουθήσει μετά το πέρας της ταινίας, με τους φί-

λους του Αρχείου.

Για κράτηση επικοινωνήστε με την διδα Μάκα Ντοκχνάτζε στο τη-

λέφωνο του Αρχείου 2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η

email afreris@wararchivegr.org καθώς ο χωρος είναι περιορισμέ-

νος.

«ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ» 

ντοκιμαντέρ
των Ηλία Γιαννακάκη & Εύης Καραμπάτσου

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα

Μονοήμερη Κρουαζιέρα το Σάββατο 9 Ιουλίου, οργανώνει

το Εθνικό Κέντρο Υποθαλάσιας Προστασίας για Υδρα -

Πόρο - Αίγινα. Εκκίνηση από Παλ. Φάληρο, ώρα 8 π.μ.

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950,  6942429244

Εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
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«Tango»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφε-

λής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας προσκαλούν σε μία

ξεχωριστή μουσική βραδιά, το Σάβ-

βατο, 23 Ιουλίου 2016 και ώρα 9 μ.μ.,

στη Συναυλία από την Ορχήστρα Σύγ-

χρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με θέμα το

«Tango», στο θέατρο Σάρας Μαρκο-

πούλου. Θα ακουστούν έργα Astor Pi-

azzola και μερικά από τα ωραιότερα

tango, όλων των εποχών!

Σολίστ στο ακορντεόν, ο Χρήστος

Ζερμπίνος και σόλο κιθάρα ο Δημήτρης

Παπαγγελίδης. 

Τραγουδά η Αργεντίνα Natalia Soledad

Petsalis. 

Την Ορχήστρα διευθύνει, ο Μαέστρος

Ανδρέας Πυλαρινός.

Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

Απευθύνουμε κάλεσμα προσφοράς

τροφίμων μακράς διαρκείας, για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Imam Baildi

την Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016 και ώρα

9:30 το βράδυ, συναυλία με τους

“Imam Baildi”, στην Δημοτική Πλαζ

Αυλακίου.

Οι Imam Baildi, είναι ένας συνδυασμός

μουσικών γεύσεων, που φέρνουν κοντά

το παλιό με το καινούργιο και την Ελ-

λάδα με τον κόσμο, με εφόδιο τη σκη-

νική τους παρουσία και τα κομμάτια

που αγαπάει ο κόσμος, για μια εκρη-

κτική συναυλία δίπλα στην θάλασσα.

Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο Μαρκόπουλο
Συναυλία για τα 42 χρόνια από την τουρ-

κική εισβολή στην Κύπρο το 1974, θα εξε-

λιχθεί την Κυριακή 24 Ιουλίου, ώρα: 21:00

Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Κώστας Χα-

τζηχριστοδούλου, Δώρος Δημοσθένους και

Ηρώ Σαΐα. 

Συμμετέχουν: Μιχάλης Βιολάρης, Υακίνθη

Λάγιου και το Νεανικό Χορωδιακό Σύνολο

"Έμπνευσις" υπό τη διεύθυνση της Έλενας

Καντάρη.

Απαγγελία: Μαρίνα Αργυρίδου. 

Ορχήστρα: 

Ντίνος Χατζηιορδάνου: ακορντεόν

Ρία Αναστασίου: βιολοντσέλο

Βασίλης Χατζηλούκας: κιθάρα

Νίκος Πολίτης: κοντραμπάσο

Βασίλης Παπαδόπουλος: μπουζούκι

Βάσος Αργυρίδης: πιάνο, ενορχηστρώσεις

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Ταύρος - Ρούφ

Πειραιώς 206 

Τηλ.: 210 3463333, 210 3418550,

Είσοδος ελεύθερη. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την προσέ-

λευση με δελτίο εισόδου από τα ταμεία του Ιδρύματος.  

ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΗΝΕΣ, ΠΑΝΕ ΧΡΟΝΙΑ …
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Aνακάλεσε

την απόφαση για

τη μετατόπιση

περιπτέρων

o Δήμος 3Β

Οπως έχουμε γράψει ο Δήμος 3Β, αποφάσισε,

τέλος Ιουνίου (αρ. πρ. 203/2016), να μετατοπίσει

πάρα πολλά περίπτερα της Βούλας και της Βάρης,

δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στους ενοικια-

στές και τους ιδιοκτήτες* των περιπτέρων, που προ-

σπαθούν να επιβιώσουν αυτούς τους δύσκολους

καιρούς.

Οι νέες θέσεις που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο

για τα περίπτερα, θεωρούνται “νεκρές” ζώνες, αφού

τοποθετούνται μέσα σε μικρούς δρόμους, έτσι που

ουσιαστικά οδηγούνται σε κλείσιμο.

Παράλληλα έβαλε όρους για κοινή σχεδίαση και αλ-

λαγή όλων των περιπτέρων για ομοιομορφία, κάτι

που σημαίνει ότι ο κάθε περιπτεράς θα μπει σε ένα

επιπλέον έξοδο για να ευθυγραμμιστεί με την από-

φαση του Δήμου.

Οι περιπτεριούχοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά δεν εισα-

κούσθηκαν.

Την απόφαση όμως του Δημοτικού Συμβουλίου ακύ-

ρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αριθ. πρωτ.:

38475/14514/27-6-2016). Ετσι ο Δήμος 3Β προχώ-

ρησε στην ανάκληση προκήρυξης παραχώρησης θέ-

σεων περιπτέρων και θα επανέλθει με νέα απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου και τις μετατοπίσεις των πε-

ριπτέρων.

* Να θυμίσουμε ότι ιδιοκτήτες περιπτέρων προέρ-

χονται από πολυτέκνους, ΑΜε.Α και ανάπηρους πο-

λεμιστές Κύπρου.

Αννα Μπουζιάνη

Ενημέρωση σχετικά με τις ενέρ-

γειές τους για τη λήψη μέτρων

αποτροπής εκδήλωσης πυρκαγιών,

ζήτησε με επιστολή της η Περιφε-

ρειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου,

από τους εμπλεκόμενους φορείς

που διαθέτουν δίκτυα τα οποία

διέρχονται μέσα από δάση ή δασι-

κές εκτάσεις.

Ειδικότερα, και με στόχο τον κα-

λύτερο συντονισμό για την αντιπυ-

ρική προστασία, στην επιστολή

της προς τον ΟΣΕ (Οργανισμό Σι-

δηροδρόμων Ελλάδος), τη ΔΕΗ

(Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι-

σμού), τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-

κτρικής Ενέργειας) καθώς και τον

ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητο Διαχειριστή

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας), η Περιφερειάρχης ζητά την

παροχή αναλυτικών στοιχείων

αναφορικά με τα σημεία αρμοδιό-

τητας της Περιφέρειας Αττικής,

που έχουν ολοκληρωθεί ή προ-

γραμματίζεται να γίνουν προληπτι-

κές εργασίες πυροπροστασίας,

ιδιαίτερα στις «ευαίσθητες» περιο-

χές (δάση - δασικές εκτάσεις).

Η ίδια υπογράμμισε επίσης ότι η

λήψη προληπτικών μέτρων αποτε-

λεί το καλύτερο μέτρο αποτροπής

μίας καταστροφής, και κάλεσε

όλους τους αρμόδιους φορείς,

κατά το μέρος της ευθύνης που

τους αναλογεί, να σχεδιάσουν και

να λάβουν όλα τα κατάλληλα προ-

ληπτικά μέτρα με βάση και τις οδη-

γίες που εκδίδονται από τη Γενική

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

για την αποφυγή των δασικών

πυρκαγιών. Στο πλαίσιο μάλιστα

του σχεδιασμού και της τρέχου-

σας αντιπυρικής περιόδου, υπεν-

θυμίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής

είχε προβεί εγκαίρως, με σχετικό

έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύ-

θυνσης Πολιτικής Προστασίας, σε

ενημέρωση φορέων που διαθέ-

τουν δίκτυα τα οποία διέρχονται

μέσα από δάση ή δασικές εκτάσεις

ώστε να προβούν στις απαιτούμε-

νες προληπτικές ενέργειες καθα-

ρισμού και αποψίλωσης φυτικής

βλάστησης στους χώρους αρμο-

διότητάς τους.

Πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο

Στην άμεση συνδρομή της Πυροσβε-

στικής Υπηρεσίας, με τη διάθεση 2

υδροφόρων οχημάτων και ενός φορ-

τηγού, προχώρησε η Περιφέρεια Αττι-

κής, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η

πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, 19

Ιουλίου, σε περιοχή του Δήμου Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας. 

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής

ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα της

Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Αττικής, διαθέτοντας μέσω της Αυτο-

τελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προ-

στασίας, για την υποστήριξη του

έργου της αντιμετώπισης της πυρκα-

γιάς και την κατά το δυνατόν απο-

τροπή επέκτασής της, δύο υδροφόρα

οχήματα για την αδιάκοπη παροχή με

νερό στις πυροσβεστικές δυνάμεις

καθώς και ένα φορτηγό για τη μετα-

φορά χώματος.

Επί τόπου βρέθηκαν από την πρώτη

στιγμή στελέχη της Πολιτικής Προ-

στασίας της Περιφέρειας, τα οποία

ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τους

υπεύθυνους του Δήμου και του Πυρο-

σβεστικού Σώματος για την κάλυψη

των αναγκών και τον καλύτερο συντο-

νισμό των διαθέσιμων πόρων.

Υπερψηφίστηκε και σε δεύτερη

συνεδρίαση (18.7.16) η αλλαγή

ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο 3Β

(με λάμπες νέας τεχνολογίας, led)

με τη λήψη δανείου. 

Στην φάση αυτή κατατέθηκαν οι

μελέτες, ενώ ακόμη δεν έχει ολο-

κληρωθεί η διαδικασία λήψης δα-

νείου ή μη, ή η χρηματοδότηση

μέσω ΕΣΠΑ. 

Διευκρίνιση στο Δημοτικό Συμβού-

λιο κατέθεσε  ο Θ. Ματόπουλος

(Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών,

ΡΙΚΙΠ) αν η αλλαγή αφορά όλο

τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου ή

μόνο τους οδικούς άξονες. Ο δή-

μαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος

απάντησε ότι δεσμεύεται και προ-

σωπικά ότι αφορά όλο τον ηλε-

κτροφωτισμό όλου του Δήμου και

όχι μόνο του οδικού δικτύου.

Ο Θ. Ματόπουλος είχε εκφραστεί

θετικά στη λήψη δανείου, αλλά

κράτησε αποστάσεις ως προς τις

μελέτες και ως προς τον τρόπο

που ετέθη το θέμα στο Δημοτικό

Συμβούλιο. Σε δελτίο τύπου που

κυκλοφόρησε η ΡΙΚΙΠ σημειώνει

σχετικά: «Η ΡΙΚΙΠ θα μελετήσει
προσεκτικά και θα συζητήσει το
θέμα στα συλλογικά της όργανα
και θα αποφασίσει, εάν θα προχω-
ρήσει σε προσφυγή για έλεγχο νο-
μιμότητας της απόφασης στα
αρμόδια όργανα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, εφ’ όσον αυτό

θα κριθεί απαραίτητο για το συμ-
φέρον του Δήμου».

Ισολογισμούς προηγουμένων διοι-

κήσεων ενέκρινε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο (18.7.16) για τον

Κοινωνικό Ξενώνα Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα υπερψήφισε, κατά

πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου 3Β ισολογισμούς

από το 2011(!).

Σημειωτέον δε ότι βρίσκονται σε

αναμονή χρόνια, υποψήφιοι εργα-

ζόμενοι που συμμετείχαν σε δια-

γωνισμό για εργασία στον Ξενώνα

(μέσω ΑΣΕΠ) (μαγειρεία) και άλλα,

πέρασαν και περιμένουν κάποια

χρόνια  ...να τους φωνάξουν!!! 

Προληπτικές εργασίες πυροπροστασίας ζητάει 

η Περιφερειάρχης Αττικής από ΔΕΚΟ

Ψηφίστηκε το επόμενο βήμα για την 

αλλαγή του ηλεκτροφωτισμού στα 3Β
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Ο Δήμος Σαρωνικού παρέλαβε οκτώ κούτες με δωρεάν φαρμακευτικό υλικό για τη

στήριξη των κοινωνικών δραστηριοτήτων του, από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Στο πλαίσιο της δωρεάς του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, που τελεί υπό την αι-

γίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, παραδόθηκαν συνολικά 250 κούτες με

φάρμακα σε 24 Δήμους της Αττικής. Το υλικό συγκεντρώθηκε από εθελοντές, μέσω

της δράσης του ΣΚΑΙ «Όλοι Μαζί Μπορούμε». 

Η παράδοση του φαρμακευτικού υλικού έγινε την Τρίτη 12 Ιουλίου, στα γραφεία του

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, από τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. Γιώργο Πατούλη. 

Το Δήμο Σαρωνικού εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλ-

ληλεγγύης, Σταμάτης Γκίνης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των κοινω-

νικών υπηρεσιών των Δήμων και ειδικά των δομών υγείας και πρόνοιας, σε μια

περίοδο όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

Το φαρμακευτικό υλικό που παρέλαβε ο Δήμος Σαρωνικού έχει προωθηθεί και διατί-

θεται ήδη μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε δεκάδες οικογένειες και

πολίτες του Δήμου, που χρειάζονται στήριξη. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρη-

σης και επισκευής του 3ου Νηπιαγω-

γείου Αναβύσσου, που

πραγματοποίησε ο Δήμος Σαρωνικού

στο πλαίσιο των δράσεων με στόχο τη

διαρκή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών

υποδομών. 

Οι εργασίες, ξεκίνησαν το Μάιο του

2016, και περιελάμβαναν μια σειρά από

επισκευές και συντηρήσεις, καθώς και

βαφή των εγκαταστάσεων. Ο Αντιδή-

μαρχος Παιδείας του Δήμου Σαρωνικού

και Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης, Σπυρίδων Δημητρίου, εξέφρασε

την ικανοποίησή του για το αποτέλε-

σμα των εργασιών και για την εμφανή

αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση

του σχολείου. 

«Η αναβάθμιση των σχολικών υποδο-
μών είναι βασική μας προτεραιότητα,
προκειμένου να διασφαλίσουμε για τα
παιδιά μας σύγχρονους, ασφαλείς
αλλά και όμορφους χώρους μάθησης.
Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε συ-
στηματικά για το σκοπό αυτό, αξιοποι-

ώντας όλους τους διαθέσιμους
πόρους» ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος

Γιώργος Σωφρόνης. 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2016 το πρόγραμμα προαγωγής στο-

ματικής υγείας, που υλοποιήθηκε στα σχολεία της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Σαρωνικού, για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Το πρόγραμμα ολοκληρώ-

θηκε με τη δωρεάν οδοντιατρική εξέταση μαθητών σχολείων της περιοχής Ανα-

βύσσου και ειδικότερα του 1ου, 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Αναβύσσου και του

1ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου. 

Στόχος του προγράμματος, που υλοποιήθηκε με μέριμνα της Ενιαίας Σχολικής

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού, είχε ως στόχο την

προώθηση της στοματικής υγείας των μαθητών, καθώς και την ευαισθητοποίησή

τους σχετικά με τη σωστή υγιεινή των δοντιών. 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

του Δήμου Σαρωνικού και

Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολι-

κής Επιτροπής Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης, Σπυρίδων

Δημητρίου, ευχαρίστησε

τους οδοντιάτρους της Περι-

φέρειας οι οποίοι προσέφε-

ραν τις υπηρεσίες τους,

καθώς και τους διευθυντές

των σχολείων, για την άρι-

στη συνεργασία με σκοπό

την επιτυχία του προγράμμα-

τος. Εξέφρασε επίσης την

ελπίδα ότι, με τη συμβολή

όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η δράση αυτή θα συνεχιστεί και στη νέα σχο-

λική χρονιά.  

«Στόχος μας είναι τα σχολεία του Δήμου μας να λειτουργούν ως χώροι απόκτη-
σης γνώσης, αλλά και προαγωγής της  σωματικής και ψυχικής υγείας των παι-
διών. Το πρόγραμμα προαγωγής στοματικής υγείας υπηρετεί αυτό το στόχο,
βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν από νωρίς καλές συνήθειες για τη
φροντίδα των δοντιών. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στην υλοποίηση του
προγράμματος και εύχομαι μια εξίσου επιτυχημένη συνέχεια», δήλωσε ο δήμαρ-

χος Γιώργος Σωφρόνης.

Ο Δήμος Σαρωνικού ευχαριστεί και συγχαίρει 

το Σύλλογο «Πανόραμα Σαρωνίδας» για την

πρωτοβουλία καθαρισμού της περιοχής από

εύφλεκτα κλαδιά και χόρτα

Με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Πα-
νόραμα Σαρωνίδας» υλοποιήθηκε μια σημαντική δράση, για τον καθαρισμό των κεν-
τρικών και παράπλευρων δρόμων του Πανοράματος Σαρωνίδας. 
Ειδικότερα, με δαπάνες του Συλλόγου και με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, έγινε
αποψίλωση των ξερών χόρτων και κλαδιών στους δρόμους και στην πλατεία της πε-
ριοχής, καθώς και γύρω από πινακίδες κυκλοφορίας. 
Η δράση, που διήρκεσε 25 ημέρες, είχε στόχο να συμβάλει στην αποτροπή του κιν-
δύνου πυρκαγιάς, αλλά και στην αισθητική αναβάθμιση του Πανοράματος. Ο Δήμος
Σαρωνικού ανέλαβε τη συλλογή των σάκων με τα κλαδιά από τα σημεία όπου είχαν
τοποθετηθεί. 
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γιώργος Σωφρόνης, δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοβουλία
του Συλλόγου Πανοράματος Σαρωνίδας είναι παράδειγμα ευαισθητοποίησης και ανι-
διοτελούς προσφοράς, από ενεργούς πολίτες με πραγματική αγάπη για τον τόπο
τους. Είμαστε υπερήφανοι για τη δραστηριότητα τέτοιων φορέων στην περιοχή μας
και ως Δημοτική Αρχή, θα είμαστε πάντα πρόθυμοι για συνεργασία και βοήθεια στο
έργο τους. Θέλω προσωπικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, κ. Βα-
σίλη Πετρόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου, για την αξιέ-
παινη αυτή δράση. Εύχομαι να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερους μιμητές.»

Εργασίες συντήρησης στο 

3ο Νηπιαγωγείο Αναβύσσου

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 

Προαγωγής Στοματικής Υγείας 

στα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού 

24 Δήμοι της Αττικής παρέλαβαν φάρμακα

από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
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Η νόσος Trump
Ο Trump είχε κάποια δυσκολία να πει στην σύζυγο από το

δεύτερο γάμο ότι ήθελε διαζύγιο. Έτσι, για να αποφύγει

την δυσκολία μιας απευθείας αντιπαράθεσης, προτίμησε

πρώτα να διαρρεύσει την είδηση του διαζυγίου στην εφη-

μερίδα, Daily News. Την ημέρα της είδησης, τοποθέτησε

την εφημερίδα στο μαξιλάρι δίπλα από την κοιμωμένη κυρία

Trump. ‘Έφυγε από το δωμάτιο και πήγε έξω για πρωϊνό. 

Γενικώς, ο κ. Trump αποφεύγει τις δύσκολες στιγμές. Η

γραμματέας του λέγεται ότι έχει διατηρήσει την θέση της

για εικοσιπέντε χρόνια επειδή πάση θυσία αποφεύγει να

του δώσει δυσάρεστες ειδήσεις. Η φυγοπονία του κ. Trump

δεν φαίνεται να συνάδει με το ρόλο του Αμερικανού προ-

έδρου που συνήθως έχει να αντιμετωπίσει ένα βουνό αρ-

νητικών γεγονότων κάθε μέρα. 

Ο Trump για τους Ρεπουμπλικάνους έχει δύο προβλήματα.

Δεν είναι συντηρητικός ούτε στην ιδιοσυγκρασία, ούτε στις

αρχές. Απλά λέει πράγματα με έναν ωμό τρόπο που σε μια

σημαντική, αλλά όχι πλειοψηφική, μερίδα του Ρεπουμπλι-

κανικού κόμματος ακούγονται ως οι αλήθειες ενός ανθρώ-

που που θέλει να τα βάλει με ένα αποτυχημένο

κατεστημένο.  

Βέβαια ο Trump όχι μόνο είναι γέννημα-θρέμμα αυτού του

κατεστημένου, αποτελεί το καλύτερο σωσίβιο σωτηρίας

του μιας και η παρουσία του επιτυγχάνει δύο στόχους.

Πρώτον, γιατί ενώ η κύρια εκπρόσωπος αυτού του κατεστη-

μένου θα έχανε τις εκλογές εναντίον όλων των Ρεπουμ-

πλικάνων υποψήφιων, τώρα η Hillary Clinton έχει ένα

αντίπαλο που μπορεί να τον κερδίσει. Δεύτερον, γιατί

ακόμα και στο σενάριο που ο Trump κερδίζει τις εκλογές,

τα τραγελαφικά που είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσουν,

θα αμαυρώσουν το δικαίως αντισυστημικό κλίμα που δημι-

ουργείται τώρα. 

Το πλεονέκτημα του Trump σε όλη αυτή την διαδικασία

είναι η πολύ φανερή απέχθεια των συστημικών ΜΜΕ εναν-

τίον του. Είναι αυτή η απέχθεια που έχει δημιουργήσει την

πολιτική νομιμοποίηση γύρω από το πρόσωπό του. Είναι το

σύνηθες λάθος που γίνεται στην πολιτική, όπου ο «εχθρός

του εχθρού μου» αποκτά αυτομάτως τα εχέγγυα ηγεσίας

λόγω αυτής της αντιπαλότητας. Έτσι δεν υποστηρίζουμε

κάποιον γι’ αυτά που πραγματικά πιστεύει, γι’ αυτά που

μπορεί να κάνει, αλλά για το τι αντιπροσωπεύει στην σκέψη

των αντιπάλων μας.  Δεν υπάρχει στην πολιτική πιο αποτε-

λεσματική συνταγή αυτοκαταστροφής απ’ αυτήν. 

Το 1950 ο Lionel Trilling θα γράψει ότι στις ΗΠΑ το συντη-

ρητικό ένστικτο εκφραζόταν ως μια «εριστική διανοητική

χειρονομία που προσπαθεί να παρουσιασθεί ως ιδεολογία.»

Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια και αυτή η «εριστική δια-

νοητική χειρονομία» κατάφερε να αποκτήσει αρχές και πο-

λιτικές θέσεις, αλλά και να δημιουργήσει μια πλειάδα

θεσμών που της επέτρεψαν όχι μόνο να αποκτήσει την

εξουσία, αλλά να καταφέρει να κυβερνήσει επιτυχώς. Ας

ελπίσουμε ότι η υπάρχουσα κρίση είναι η περίοδος που θα

έχει ως τελικό αποτέλεσμα το συντηρητικό κίνημα στις

ΗΠΑ να ανακτήσει τις δυνάμεις του, να ξαναβρεί τον λόγο

του που η κοινωνία τον έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ.

Ναπολέων Λιναρδάτος

Εστία, 18.7.16

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ

Καταλαβαίνω τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν

σχετικά με το μπόνους στο πρώτο κόμμα και το όριο

εισόδου στη Bουλή για τα μικρά κόμματα, οι οποίες

έχουν κατά βάθος ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν κατα-

λαβαίνω όμως πώς δεν συμφωνούν όλοι στο αυτο-

νόητο και πώς η κυβέρνηση δεν το ακουμπάει καν! 

Aναφέρομαι στην κατάτμηση των περιφερειών-μα-

μούθ, που είναι το πιο αναγκαίο δημοκρατικά. Σκε-

φθείτε πόσο χρήσιμος (άχρηστος, ακριβώς ειπείν)

μπορεί να είναι ένας βουλευτής του Υπολοίπου Αττι-

κής, που είναι ταυτόχρονα βουλευτής Μεγάρων και

Λαυρίου, ή της Β΄Aθηνών, που είναι ταυτόχρονα βου-

λευτής Κηφισιάς και Γλυφάδας! 

Επειδή έχω πολιτευθεί στην Περιφέρεια Αττικής (το
λεγόμενο “Υπόλοιπο”), που είναι ένα τεράστιο “πέ-

ταλο” γύρω από την πόλη της Αθήνας, έχω συνειδη-

τοποιήσει πόσο δύσκολο (έως αδύνατο) είναι να

έχεις πληροφόρηση για τα προβλήματα της περιοχής

σου, όταν αυτή εκτείνεται από τα Βίλια και τις Ερυ-

θρές (σε 15 χλμ. φτάνεις Θήβα!) μέχρι την Εκάλη, τον

Ωρωπό και το Σούνιο! 

Επιπλέον, πέρα από τη δυσχέρεια, δημιουργείται και

κίνδυνος για τη δημοκρατία, γιατί η υποψηφιότητα σε

μια τέτοια περιφέρεια-τέρας συνεπάγεται τόσα

έξοδα που είναι αδύνατο να έχει ελπίδες εκλογής

σ΄αυτήν ένας τίμιος υποψήφιος, αν δεν έχει μεριμνή-

σει να τεθεί υπό την “πατρωνεία” κάποιου εκατομμυ-

ριούχου μεγαλοεπιχειρηματία (με τα δέοντα
ανταλλάγματα φυσικά)! 

Με αυτά τα δεδομένα, θα ισχυρίζομαι κάθε φορά που

έρχεται θέμα εκλογικού νόμου ότι, όποιος αποσιωπά

την άμεση ανάγκη κατάτμησης των μεγάλων περιφε-

ρειών, δεν είναι απλά ανεύθυνος - είναι άπατρις και

παλιάνθρωπος! 

Η εμμονή του πολιτικού κόσμου να μην αγγίζει επί

δεκαετίες αυτό το θέμα, ενώ ομολογεί -εν χορώ και
σύσσωμος σε κάθε κατ΄ιδίαν συζήτηση- ότι αυτό συ-

νιστά σοβαρή παθογένεια του πολιτικού συστήματος,

δεν αφήνει περιθώριο να υποθέσεις κάτι άλλο, πέρα

από τη σκέψη ότι πρόκειται περί πολιτικής αλητείας! 

[ Ξέρω ότι θα εκπλαγείτε, γιατί δεν συνηθίζω τέτοιες

αγοραίες διατυπώσεις. Ωστόσο, ζητώ την κατανόησή
σας, γιατί εν προκειμένω δεν υπάρχει ηπιότερος τρό-
πος να χαρακτηρίσει κανείς αυτή την εθνικά απαρά-

δεκτη αβελτηρία, που αποτελεί σκανδαλώδες δείγμα
οπορτουνισμού και μικροπολιτικής. ]

Δεν είναι δυνατό η χώρα να είναι χωρισμένη σε 50 εκλο-

γικές περιφέρειες (και μονοεδρικές ακόμα) και η μισή

πληθυσμιακά χώρα, το Λεκανοπέδιο Ατττικής, να παρα-

μένει χωρισμένη σε 5 μόνο περιφέρειες. Ειδικά η Β΄

Αθηνών, με 44 έδρες (= το 15% των εκλεγόμενων βου-

λευτών όλης της χώρας), δεν είναι πια εκλογική περι-

φέρεια, είναι ένα “κράτος” μέσα στο κράτος! 

Θεωρώ ότι ο πολιτικός χάρτης της Αττικής πρέπει

άμεσα να διπλασιάσει τουλάχιστον τις περιφέρειές

του, με γνώμονα τη γεωγραφική συνάφεια των

δήμων που θα απαρτίζουν την κάθε περιφέρεια. Αντί

της Β΄ Αθηνών και του Υπολοίπου Ατττικής, να γίνει

ένας ανασχεδιασμός με μικρότερα διαμερίσματα, που

το καθένα να περιλαμβάνει γειτονικούς δήμους και

από τις δύο πρώην περιφέρειες-μαμούθ, που να

έχουν μια κατά το δυνατό κοινωνική ομοιογένεια και,

επομένως, και ταυτότητα προβλημάτων. 

Στο παρακάτω σκαρίφημα, δίνω μια ιδέα των 10 εκλο-

γικών περιφερειών της Αττικής, που κατά τη γνώμη

μου θα έκαναν πιο εφικτή την άσκηση αποτελεσμα-

τικής πολιτικής στους εκεί εργαζόμενους πολιτικούς

και -ταυτόχρονα- θα απελευθέρωναν τους βουλευτές

από την υποχρεωτική διαπλοκή και την ομηρία στο

επιχειρηματικό κατεστημένο. 

Υ/Γ : Για του λόγου το αληθές, αντιγράφω δήλωση

του υπουργού εσωτερικών Παν. Κουρουμπλή της 13-

5-2016 (πριν ένα μήνα): «Το πολύ μέχρι 10 έδρες πρέ-

πει να έχουν οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Είναι

εκ των ων ουκ άνευ να σπάσουν οι εκλογικές περι-

φέρειες! Θα το συζητήσω αυτό αύριο Σάββατο με τον

πρωθυπουργό»! 

Τι έγινε κύριε Κουρουμπλή; Σου απάντησαν ότι είναι εκ

των ων ουκ άνευ να μη σπάσουν και να βγάλεις το σκα-

σμό;;; Εγώ ξέρω τι έγινε - οι αναγνώστες δεν κατάλα-

βαν γιατί ακριβώς το αποκάλεσα αυτό με αγενέστατο

τρόπο «πολιτική αλητεία» και με παρεξήγησαν... 

Και για να μη με παρεξηγήσουν κι άλλο, εξηγούμαι

ότι ο χαρακτηρισμός απευθύνεται και σε όσες κυβερ-

νήσεις πέρασαν από την εξουσία την τελευταία εικο-

σαετία και δεν άγγιξαν το θέμα. 

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ (Αθήνα, Πειραιάς και 8 δο-

ρυφορικές περιφέρειες)

[Η αναγνώριση των δήμων της κάθε περιφέρειας στο σκα-
ρίφημα δεν είναι εφικτή, αλλά οι ασχολούμενοι με την πο-
λιτική μπορούν να σχηματίσουν εικόνα. Εννοείται ότι τα
όρια των περιφερειών μπορούν να είναι και διαφορετικά,
αλλά πάντα μέσα σε αυτό το πνεύμα της συνάφειας και
συγγένειας των επιμέρους δήμων. Σε επόμενο στάδιο, νο-
μίζω ότι θα πρέπει να εξετασθεί και η διχοτόμηση της Α΄
Αθήνας και της Α΄ Θεσσαλονίκης.] 

Κάποια “αλλιώτικα” λόγια για τον εκλογικό νόμο 
(ή, άλλως, περί πολιτικής αλητείας)
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Κανονικό ξεπούλημα...

Ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός του Αthens Ledra

γιατί δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος! Βέβαια το αντί-

τιμο ήταν πολύ υψηλό αν λάβει κανείς υπόψιν του

ότι η τιμή που προσδιορίστηκε (47 εκατομμύρια

ευρώ) είναι λίγο μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης

της ΤΡΕΝΟΣΕ (45 εκατ. ευρώ).

Για σκεφθείτε, η γραμμή τρένων σε όλη την Ελλάδα

κοστίζει λιγότερο από ένα ξενοδοχειακό συγκρό-

τημα!

Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ
«Ή το καλύτερο είναι εχθρός του καλού», αυτές τις ρή-

σεις θα έπρεπε να λάβει υπόψιν του τόσο ο δήμαρχος

όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας,

προκειμένου να μην αποδεχτεί πρόταση για επιστημο-

νική ημερίδα με θέμα: «Τα Μεσόγεια στην ιστορία της
Κατοχής και της Αντίστασης», τη Δευτέρα 18 Ιουλίου,

που είχε καταθέσει ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψη-

φίας Θωμάς Πρόφης.

Οπως μας ενημέρωσε ο δημοτικός σύμβουλος, η εκδή-

λωση είχε προταθεί, προφορικά καταρχήν στο Δήμαρχο

να το αναλάβει υπό την αιγίδα ο Δήμος, αλλά στη συ-

νέχεια το κατέθεσε και εγγράφως (επιστολή 7-6-2016),

«αντί Μνημοσύνου ή παράλληλα μ’αυτό» για να τιμηθεί

η μνήμη των θυμάτων της Τραγωδίας του Κορωπίου,

την οποία - σημειώνουμε - ο Δήμος κάθε χρόνο υπομνή-

σκει και τιμά!

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης ενημέρωσε προφορικά

το Θ. Πρόφη, ότι η πρόθεσή του είναι θετική για να

γίνει, αλλά να είναι Διημερίδα και να μεταφερθεί για

τον επόμενο χρόνο!

Ο Θ. Πρόφης, όπως μας ενημέρωσε, αποδέχθηκε την

Διημερίδα αλλά για φέτος και με προσθήκη ομιλητών

που θα πρότεινε ο δήμαρχος, αλλά ο δήμαρχος ισχυρί-

στηκε ότι δεν προλαβαίνουν να ετοιμαστούν οι ομιλη-

τές (η πρόταση ήταν για 8 - 9 Οκτωβρίου).

Μετά απ’ αυτό ο δήμαρχος το εισήγαγε - μέσω του προ-

έδρου - στο Δημοτικό Συμβούλιο (18/7) προτείνοντας

Διημερίδα, αλλά το 2017 και ακόμη Συνέδριο το 2018!

Παρ’ ότι πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευ-

σης είδαν θετικά την  πρόταση του Θ. Πρόφη, ωστόσο

υπερψήφισαν την αντιπρόταση του Δημάρχου! 

Παρ’ όλα αυτά ο  Θ. Πρόφης δήλωσε  στο δημοτικό συμ-

βούλιο ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με οποιοδή-

ποτε (ακόμα και προσωπικό) κόστος. Κι αν ο Δήμος

Κορωπίου αρνηθεί να του παραχωρήσει αίθουσα, η εκ-

δήλωση θα πραγματοποιηθεί εκτός Κορωπίου!!

Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί το “μέτρο” και η “χρυσή τομή”

όπως οι αρχαίοι ημών πρόγονοι τιμούσαν και σέβονταν.

Σοκαριστική η λίστα αυτοκτονιών!

Οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες μέσα σε ένα μήνα (12 Ιου-

νίου - 12 Ιουλίου) σοκάρουν. Κι επειδή σοκάρουν τις κρύ-

βουν, ούτε καν τις ακούμε στα γυάλινα παράθυρα. Σχεδόν

μία αυτοκτονία ή απόπειρα επιχειρείται καθημερινά.

12 Ιουνίου – Τέλος στην ζωή του κόβοντας τις φλέβες του

με αιχμηρό αντικείμενο αποπειράθηκε να βάλει τη νύχτα

ένας 19χρονος φαντάρος σε κεντρικό δρόμο του Ηρα-

κλείου Κρήτης.

13 Ιουνίου – Τέλος στη ζωή του με όπλο έδωσε ένας πα-

τέρας 3 παιδιών από το Μεσοχωριό Αρχανών Κρήτης.

16 Ιουνίου – άστεγος, φιλοξενούμενος στο Γηροκομείο

Αθηνών αυτοκτόνησε με καραμπίνα.

17 Ιουνίου – νεαρός άνδρας αποπειράθηκε να δώσει τέλος

στη ζωή του μέσα σε εστιατόριο στην Τρίπολη.

20 Ιουνίου – 56χρονη γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας

από μπαλκόνι στην περιοχή της Τριαντείου της Πάτρας.

Kαι η λίστα ατελείωτη και ανατριχιαστική... στη χώρα του

ήλιου και του φωτός, αλλά της απογοήτευσης, της ταπεί-

νωσης και της απουσίας ελπίδας...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

H ιατρική και η διατροφολογία, για πολλά χρόνια, ήταν

υπεύθυνες για την αποχή του αυγού από την καθημε-

ρινή τροφή μας και ιδίωςσ από όσους είχαν υψηλά πο-

σοστά χοληστερίνης στο αίμα τους.

Μετά από πολλές, χρονοβόρες και επίπονες προσπά-

θειες σε εργαστηριακές αναλύσεις, προέκυψαν διαφο-

ρετικά συμπεράσματα για τις διατροφικές ιδιότητες του

αυγού!

Σύμφωνα με τις καινούργιες  επιστημονικές εκτιμήσεις,

το αυγό δεν επηρεάζει τη χοληστερίνη του ανθρώπινου

οργανισμού και αυτό αναφέρεται σε σχετικά άρθρα του

Δρα κ. Τσουκαλά στο “Τέλος εποχής για τη χοληστε-

ρίνη” καθώς και του διευθυντή του καρδιολογικού τμή-

ματος του Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιά και

διδάκτορα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

κ. Χρήστου Ντέλλου, με το: “Αυγά, ψέματα και χολη-

στερίνη”!

Το αυγό αποτελεί πηγή σεληνίου και στηρίζει το ανο-

σοποιητικό σύστημα, ενώ ρυθμίζει τις ορμόνες του θυ-

ρεοειδούς αδένα.

Η κατανάλωση αυγών μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής

προσβολής, σύμφωνα με έρευνες του University of

Eastem Finland, ακόμα και σε άτομα με υψηλά ποσοσ-

στά χοληστερίνης, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρ-

διαγγεακών νόσων.

|Τοαυγό αποτελεί ιδανική τροφή για τη μείωση της πα-

χυσαρκίας, γιατί έχει πολύ λίγες θερμίδες, περίπου 85,

ενώ παρέχει στον ρογανισμό πολλές βιταμίνες και μέ-

ταλλα. Τα συστατικά του αυγού περιέχουν εκτός από

τη βιταμίνη Β και την Β2, Β5 και Β12ς, που εξασφαλί-

ζουν τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος,

ενώ ευνοούν την καλή υγεία του δέρματος των μαλ-

λιών και του συκωτιού111

Ένα καλά βφρασμένο αυγό, περιέχει πολλές και καλής

ποιότητας πρωτεΐνες, γι’ αυτό προκαλεί κορεσμό, συγ-

κρατώντας την όρεξη για πολλές ώρες, γιατί οι πρω-

τεΐνες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χωνευ-

τούν, σε σχέση με τους υδατάνθρακες.

Μ’ αυτό τον τρόπο ο οργανισμός τροφοδοτείται με

υψηλά επίπεδα ενέργειας.

Αν τρώμε ένα αυγό την ημέρα, μειώνεται η πιθανότητα

εμφάνισης διαβήτη του τύπου που σχετίζεται με την

παχυσαρκία. Ακόμα τα αυγά αποτελούν ασπίδα εναν-

τίον του “Αλτσχάιμερ”, όπως μας ενημερώνουν επιστη-

μονοί ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βοστώνης!

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που μέσα από

τη διατροφή τους έπαιρναν πολλή χολίνη, που ανήκει

στην οικογένεια των βιταμινών Β, είχαν καλύτερες επι-

δόσεις σε τεστ μνήμης και αντιμετώπιζαν λιγότερες πι-

θανότητες να εμφανίσουν στον εγκέφαλο αλλαγές

που συνδέονται με άνοια!

Οι ουσίες λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, αλλά και ο ψευδάρ-

γυρος και η βιταμίνη Α, κρατούν τα μάτια υγρά, άρα

υγιή και τα προφυλάσσουν από τις ελεύθερες ρίζες,

που είναι υπεύθυνες για τη γήρανση και την αλλοίωση

των κυττάρων.

Ένα αμινοξύ που λέγεται τυρασίνη, περιέχεται στο

αυγό και βοηθάει τον οργανισμό να αντιδρά αμέσως σε

ξαφνικά περιστατικά, χαρίζοντάς μας πιο γρήγορα αν-

τανακλαστικά!

Το ασβέστιο που περιέχουν τα αυγά είναι ευεργετικό

στα οστά, ενώ οι βιταμίνες Α και Ο μειώνουν τα συμ-

πτώματα της κατάθλιψης!!

Οι πανάρχαιοι πρόγονοί μας, οι Πελασγοί, που ήταν οι

πρώτοι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τη “Μέση Γη”

πριν αυτή γίνει “Μεσόγειος θάλασσα” από ακραία γεω-

λογικά φαινόμενα, γνώριζαν τις ευεργετικές ιδιότητες

του αυγού. Αργότερα οι Ορφικοί, οι οπαδοί του Ορφέα

του βασιλιά της Θράκης και γιου της Μούσας Καλλιό-

πης,  προσέφεραν ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στον

Ύψιστο Δημιουργό του Παντός, προς τιμήν της πατρί-

δας τους Θράκης (οι ευχαριστίες αυτές ονομάστηκαν

“Θρησκεία” και ήταν η πρώτη Μονοθεϊστική θρησκεία,

που αποτέλεσε πηγή για τη δημιουργία άλλων μεταγε-

νέστερων μονοθεϊστισκών θρησκειών).

Οι Ορφικοί θεωρούσαν το αυγό ιερό και στις πολλές

νηστείες τους, δεν έτρωγαν ποτέ αυγά. Θεωρούσαν ότι

η ιερότητα του αυγού έδιωχνε το “κακό μάτι”, όπως θα

λέγαμε σήμερα και γι’ αυτό συνήθιζαν να τοποθετούν

τα κελύφη των αυγών σε διάφορα μέρη του σπιτιού

τους, σαν αποτρεπτικά του κακού. Αυτή η άποψη σαν

έθιμο, διασώθηκε δια μέσου των χιλιετιών μέχρι τους

Ίωνες του Μικρασιατικού χώρου.

Οι παλινοστούντες Ίωνες της Μ. Ασίας, που εκδιώχθη-

καν, ξεριζώθηκαν και βάναυσα εγκατέλειψαν τις πατρο-

γονικές τους εστίες, ξαναγυρίζοντας στη μητέρα

πατρίδα ως πρόσφυγες το 1922, μετέφεραν αυτό το

έθιμο του άδειου αυγού, το οποίο τοποθετούσαν στις

γλάστρες με τα λουλούδια τους!

Αυτό το έθιμο που λίγοι σήμερα το γνωρίζουν και το

αναβιώνουν, φανερώνει για μια ακόμη φορά την συ-

νοχή και συνέχεια της γηγενούς ελληνικής φυλής μέσα

από εκατοντάδες χιλιετών!!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η παρεξηγημένη τροφή...
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Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Άλλοι έχουν φτερά και θέλουν να περπατάνε...

από την εννιάχρονη  Ροζάριο 

4 Να μην μπορεις να πας για υπνο γιατι δεν ξερεις σε τι

κοσμο θα ξυπνησεις αυριο

4 Μια εφαρμογή από πού τον ξέρω αυτόν, γιατί δεν έχει

βγει;;;

4 Κέρδισε η δημοκρατία στην Τουρκία και θα το γιορτά-

σουν επαναφέροντας την θανατική ποινή!

4 Την γκόμενά μου την έχω στα όπα όπα. Κυρίως όταν

προσπαθεί να παρκάρει...

4 Το κόλπο στην πολύ ζέστη είναι να κάθεσαι δίπλα στη

θείτσα με τη βεντάλια!

Παραλία Αττικής: Αγόρι και κορίτσι

ηλικίας 9-10 ετών τυχαίνει να βρίσκον-

ται με τους γονείς τους σε διπλανές

ξαπλώστρες. Αγόρι και κορίτσι γνωρί-

ζονται και ξεκινάνε να παίζουν. Κορί-

τσι ρίχνει μισό κεφάλι στο αγόρι.

Κορίτσι μελλοντικός κορίτσαρος. Μα-

κροβούτια, λακούβες στην άμμο και τα

συναφή. Κορίτσι αλλάζει φωνή μέσα

σε ένα τέταρτο. Νιαου νιαου. Αγόρι

στον κόσμο του. Κορίτσι λέει σε αγόρι

οτι έχει μια ιδέα για παιχνίδι. Αγόρι εν-

θουσιάζεται. Κορίτσι λέει σε αγόρι να

μπούνε στη θάλασσα, να μιλήσουν

κάτω απο το νερό και να μαντέψει ο

ένας τι λέει ο άλλος. Κορίτσι λεει "εγώ
πρώτη". 

Μπαίνουν στο νερό. Του λεει κατι με

μπουρμπουλήθρες. Βγαίνουν. Κορίτσι

ρωτάει: "Τι ειπα;" Αγόρι απαντάει:

"σουβλάκι;"(!). Κορίτσι γελάει χαριτω-

μένα, λέει "είσαι πολύ αστείος αλλά
όχι" και λεει στο αγορι να ξαναπρο-

σπαθησει. Ξαναβουτάνε. Του το ξανα-

λέει. Ξαναβγαίνουν. Τί είπα; Αγόρι:

"ποτιστικό;". Κορίτσι γελάει, και πάλι

αλλά λέει όχι. Ξαναβουτάνε. Ξανα-

βγαίνουν. Ξαναβουτάνε. Ξαναβγαί-

νουν ίσα με 20 φορές. Τα κοιτάω και

θέλω ν’ αρχίσω να πετάω βοτσαλάκια

στον μαμούχαλο, να με δει, να του το

σφυρίξω γιατί θα τη χάσει τη γκόμενα.

Το αγόρι εχει κάνει 20 μαντεψιές, οι

18 ειναι φαΐ! Το Κορίτσι εχει αρχίσει

και τα παίρνει κρανίο. Αγόρι λέει στο

κορίτσι: "Ε, πες το μου κανονικά. Δεν
καταλαβαίνω μέσα στο νερό". Κορίτσι

λέει στο αγόρι: "ΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ
ΒΡΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!". Πάλι τα ίδια.

Αλλες 10 φορές κάτω απο το νερό. Το

μαμούχαλο πάλι φαγητά σκέφτεται. 

Μετά απο κανα 10λεπτο αγορι λεει

στο κορίτσι "Κουραστηκα". Κορίτσι

λεει "καλα" και βγαίνει έξω, απλώνει

πετσέτα δίπλα στη μαμά του, πέφτει

μπρούμυτα και - κάνει οτι κοιμάται.

Θέλω να πάω να την πάρω αγκαλιά, να

της πω να μη στεναχωριέται γιατι εχει

50 χρόνια μπροστά της να το ζει σε

λούπα. Περνάνε 15 λεπτα. Αγόρι πη-

γαίνει βόλτες πάνω κάτω μπας και ξυ-

πνήσει η μανταμ, αλλά αυτή τίποτα.

Παγωμένη πριγκίπισσα. 

Μαμά κοριτσιού ανακοινώνει οτι φεύ-

γουν. Κορίτσι σηκώνεται, μαζεύει

πράγματα. Μαμά κοριτσιού ρωτάει το

κορίτσι "Δεν θα χαιρετησεις τον φίλο
σου;"

Κορίτσι: "Οχι. Είναι βλάκας".

Η αρχαιοτερη ιστορια της ανθρωποτη-

τας...

Η αρχαιότερη ιστορία της ανθρωπότητας...

Ενας Γάλλος οδηγός πήγε να πληρώσει ένα πρόστιμο για

υπερβολική ταχύτητα και κατέβαλε το αντίτιμο χρησιμοποι-

ώντας... κιλά από κέρματα, προκαλώντας έτσι την οργή των

φορολογικών αρχών.

«Αυτού του είδους η συμπεριφορά (...) συνιστά εσκεμμένη
επίθεση στην εικόνα των κρατικών υπηρεσιών που είναι αρ-
μόδιες για τον σεβασμό των κανονισμών, ιδίως την αρχή
εκείνη που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια» επισήμανε

σε ένα δελτίο τύπου ο επικεφαλής της φορολογικής διοί-

κησης της ανατολικής Γαλλίας, Μπερνάρ Ουτέ.

Την 27η Ιουνίου ο Γιανί Κρομενάκ πήγε να πληρώσει ένα

πρόστιμο ύψους 90 ευρώ στην εφορία του Ιλκίρς, στα πε-

ρίχωρα του Στρασβούργου (ανατολικά), με δύο χαρτονομί-

σματα και... 5.100 κέρματα αξίας 1,2 και 5 σεντς του ευρώ,

που είχε ειδικά σηκώσει από την τράπεζά του προκειμένου

στη συνέχεια να τα σκορπίσει στο γκισέ του εφοριακού.

Ο ίδιος κατέγραψε το σκηνικό, το οποίο στη συνέχεια πρό-

βαλε σε ζωντανή σύνδεση στο Facebook Live.

«Λυπάμαι, θέλω να δείξω τη δυσαρέσκειά μου. Έχω βα-
ρεθεί... από αυτό το Κράτος που δε σταματά να μας κλέβει
τα χρήματά μας» δήλωσε ο ίδιος απευθυνόμενος στον εφο-

ριακό.

Τo βίντεο με τα «κατορθώματά» του προκάλεσε «πά-

ταγο» στο Διαδίκτυο. Γρήγορα έγινε viral αφού το έχουν

ήδη παρακολουθήσει περισσότερες από 2 εκατομμύρια

φορές στο Facebook. Και φυσικά, μαγνήτισε το ενδιαφέρον

και των γαλλικών ΜΜΕ, αφού η ενέργειά του μνημονεύ-

τηκε σε πολλές εφημερίδες, αλλά επίσης και σε πολλές τη-

λεοπτικές εκπομπές.

Στη Γαλλία η πληρωμή με κέρματα επιτρέπεται έως το

ποσό των 300 ευρώ και δεν υπάρχει περιορισμός στον

αριθμό των κερμάτων που θα χρησιμοποιήσει ο φορολο-

γούμενος.

Ωστόσο το γεγονός ότι «κινηματογράφησε χωρίς να

λάβει καμία άδεια από την υπηρεσία και τον υπάλληλο»

εξόργισε ακόμα περισσότερο τους υπεύθυνους.
roukoumoukou.gr

Αποφάσισε να τους τρελάνει!

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . Το Κεφάλαιο, μας οδηγεί με

ταχείς ρυθμούς σε αφανισμό

¨Έχουμε μπλέξει……δεν ξέρω πόσοι από μας έχουμε κα-

ταλάβει, ότι ζούμε, κάτω από καθεστώς δουλείας…  και

αυτό δεν είναι δικό μας προνόμιο γιατί συμβαίνει σε όλους

τους  Λαούς του Κόσμου…

Το Κεφάλαιο, μας οδηγεί με ταχείς ρυθμούς σε αφανισμό,

σε λίγο, είναι βέβαιον, ότι  θα φάμε ο ένας τον άλλον…

καμία προτεινομένη λύση, δεν είναι προς το συμφέρον

των Λαών… εκτός από τη Λαϊκή Εξουσία… είτε αρέσει,

είτε όχι…… όλες οι άλλες οδηγούν σε πόλεμο. Ήδη αυτή

τη στιγμή που μιλάμε εκατοντάδες είναι οι εστίες πολέμου

σε όλο τον Πλανήτη πέρα από τη τρομοκρατία που σπείρει

τον πανικό και τον ΦΟΒΟ.  Πρέπει να σηκωθούμε από την

πολυθρόνα, αρκετό χρόνο καταναλώσαμε στο να παρατη-

ρούμε και να σχολιάζουμε τα συμβαίνοντα… Κοιτάτε τι γί-

νεται αυτή τη στιγμή στην Αγγλία,   το Κεφάλαιο, θέλει να

ανατρέψει την ψήφο του Λαού… ΦΑΣΙΣΜΟΣ… 

Tο ΝΑΤΟ, στη Βαρσοβία, ανακοίνωσε νέους εξοπλισμούς,

χωρίς να μας λένε ποιος είναι ο ΕΧΘΡΟΣ και, εναντίον

ποιανού καλούμαστε να πολεμήσουμε… και βέβαια, κα-

νείς δεν ρωτάει πώς θα πληρωθούν τα νέα…όπλα που θα

χρησιμοποιήσουμε για την ασφάλεια μας……   από τις πε-

τσοκομμένες συντάξεις μας;; από τα άνεργα παιδιά μας;;

Αυτοί ετοιμάζουν πολέμους για τους γνωστούς λόγους…

…να σκοτωθούν τα παιδιά μας για ποιανού τα συμφέ-

ροντα;;;;

Χριστοφοράκος (Siemens) – Μέρκελ:

Τα υπόλοιπα είναι λίγο – πολύ γνωστά.

Και φυσικά δεν υπονοούμε τίποτα περισσότερο από αυτό

που λένε οι φωτογραφίες για το οικονομικό σύστημα στο

οποίο είναι ενταγμένη η Ελλάδα όσο και για το πολιτικό

προσωπικό που υπηρετεί αυτή την ένταξη.

Έχουν σχέση αυτά με την δικαστική εξέλιξη του σκανδά-

λου Siemens; Tι να σας πούμε κι εμείς…

Περιοριζόμαστε σε τούτο: Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη

τόσο στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη όσο και στην αδέκαστη,

ανεξάρτητη και πολιτικά αψεγάδιαστη (διαχρονικά) ηγεσία

του τόπου!

Τι δεν καταλαβαίνεις;  
Nίκος Γεωργόπουλος

Θα ήθελα με τη παρούσα να σας

συγχαρώ για το σημείωμά σας

“για το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας”

και για τις εύστοχες επισημάνσεις

σας και τις οποίες πλήρως προσυ-

πογράφω, που αναφέρονται στο

γενικότερο πλαίσιο συνθηκών/

σχέσεων (κοινωνικών, οικονομι-

κών, ψυχολογικών, ερωτικών κ.α)

που η κλασική αυτή ται-

νία του Α. Δαμιανού και η

ηρωική μουσική  του

Μ.Λοίζου, τόσο πειστικά  μετέφε-

ραν το πνεύμα της εποχής εκεί-

νης.

Ως προς δε τη θεία τελετή του

χορού του λοχία και τη μέθεξη της

Ευδοκίας, δεν μπορούσα (σ`ό,τι μ’

αφορά) να έχω μείνει απαθής και

να μην  έχω ανταποκριθεί (αφού

έχω ιδεί πολλές φορές το φίλμ και

χορεύω στη μουσική του) με το

συνημμένο ποίημά μου, που γρά-

φτηκε το 2002 και συμπεριλαμβά-

νεται στη ποιητική μου συλλογή

“Άλφα έως Ωμέγα”, έκδοση, Λεξί-

τυπον, 2013. 

Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν

πολλά κοινά ψυχογραφικά στοι-

χεία, των δύο ηρώων, στο σημεί-

ωμα  και στο ποίημα. 

Με εκτίμηση

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΗΣ….

Ακροατής στα βήματα της αγιογραφίας

Θεατής στις πολεμικές ιαχές της Ευδοκίας

Κορώνα και Σταυρός αυτός

Χτύπαγε το χώμα να ‘κούσουν οι νεκροί

Υψωνόταν να φθάσει το Θεό, να πιεί

Κρασί μαζί Του. Δεν ήταν άνθρωπος

Αγριοράδικο στη πέτρα ποτισμένο

Με ένστικτο π`όταν ανθίζει

Ομορφαίνει τον άνθρωπο

Όρθιο κορμί, βυζαντινή τελετή, να τον

πάρει ο Θεός κραύγαζε πριν ο ρυθμός

Παγώσει και γίνει πάλι άνθρωπος 

Ηράκλεια πάλη να ξεφύγει απ`τη σκιά

Χορεύει χαμηλά, πετάει ψηλά

Άγιος Διόνυσος στα μάτια της Ευδοκίας

Κρεμόταν επί ξύλου. Χόρεψε, ημέρεψε

Κι` έφυγε. Ήξερε δεν θα `ναστηθεί

Είχε ταυτίσει την Άρση με τη Πτώση 

Δεν διεκδίκησε τίποτα, ούτε έδωσε

Ήθελε να` ναι μόνος του και λεύτερος

Γλυκορρίζιον-2003

Aπό την “Παρέμβαση για την Κοινωνία και το Περιβάλλον” που εδρεύει στο Δήμο Μαρκοπούλου ελάβαμε

επιστολή στην οποία επισημαίνουν ότι υπάρχουν μαγαζιά στο Πόρτο Ράφτη που παραβιάζουν διοικητικές

και δικαστικές αποφάσεις

σημειώνοντας παρακάτω

τα ερωτήματα που έθεσαν

στο Λιμενικό Ταμείο και

μας έστειλαν φωτογραφικά

την απάντηση του Λιμενι-

κού Ταμείου:

«1. Τρία μαγαζιά, στο λι-
μάνι του Αγ. Νικολάου στο
Πόρτο Ράφτη, λειτουργούν
παραβιάζοντας διοικητικές
ή δικαστικές αποφάσεις,
2. Η Λιμενική Αρχή Μαρκο-
πούλου, έχει ζητήσει από
22 Ιουνίου, εγγράφως, να
γίνει έκτακτη συνεδρίαση
του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου για το θέμα, χωρίς
μέχρι σήμερα ο πρόεδρος
του να ανταποκριθεί στο
αίτημα».
Ο πρόεδρος  του Λιμενικού

Ταμείου Κ. Πολίτης, έχει δεί-

ξει καλά στοιχεία “γραφής

και εξ όσων γνωρίζουμε έχει

“ανοιχτά ώτα” και ακούει.

Ελπίζουμε ότι θα ακούσει

και θα ενεργήσει.

Μαγαζιά εστίασης λειτουργούν παρανόμως στο Πόρτο Ράφτη

σημειώνει η “Παρέμβαση για την Κοινωνία και το Περιβάλλον”

Tης Ευδοκίας χορευτής...
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Ενημερωτική συνάντηση για το Περι-

φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

(ΠΕΠ) Αττικής 2014-2020 πραγματο-

ποιήθηκε στις 18 Ιουλίου στα γραφεία

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-

κής Αττικής στην Παλλήνη, μετά από

πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου. 

Η συνάντηση μεταξύ των Δήμων της

Ανατολικής Αττικής και εκπροσώπων

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επι-

χειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ)

Περιφέρειας Αττικής επικεντρώθηκε

στα θέματα διαχειριστικής επάρκειας,

τις προσκλήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και γενικά στις

προσκλήσεις που πρόκειται να εκδο-

θούν το προσεχές διάστημα από τη

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας

Αττικής.

Η ενημέρωση των εκπροσώπων των

Δήμων της Ανατολικής Αττικής έγινε

από την Εντεταλμένη Περιφερειακή

Σύμβουλο Αναπτυξιακού Προγραμματι-

σμού Καλλιόπη Σταυροπούλου, τον

Προϊστάμενο της Μονάδας Α’ της

ΕΥΔΕΠ Αττικής Άγγελο Σπηλιώτη και

το στέλεχος της Μον. Α’ της ΕΥΔΕΠ

Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου, οι οποίοι

παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους

τους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ

Αττικής για την παρούσα προγραμμα-

τική περίοδο, τις προσκλήσεις για προ-

γράμματα που έχουν ήδη εκδοθεί ή

πρόκειται να εκδοθούν άμεσα και πα-

ράλληλα τους ενημέρωσαν για τη δια-

δικασία ώστε να μπορέσουν να προ-

ετοιμαστούν κατάλληλα. Ιδιαίτερη

συζήτηση έγινε για την αναγκαιότητα

διαχειριστικής επάρκειας των δήμων,

για τη δημιουργία Ολοκληρωμένων Χω-

ρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για τα απα-

ραίτητα έργα υποδομής για την

Ανατολική Αττική (αποχέτευση ακαθάρ-

των, αντιπλημμυρικά έργα, αντικατά-

σταση δικτύων ύδρευσης, διαχείριση

στερεών αποβλήτων κ.α.), αλλά και για

τα προγράμματα για τη στήριξη των

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την ενί-

σχυση της επιχειρηματικότητας και την

αναβάθμιση – ανάπτυξη του πρωτογε-

νούς τομέα. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίπ-

που επεσήμανε την ανάγκη, όλες οι

πλευρές να εντείνουν από κοινού τις

προσπάθειές τους για την υλοποίηση

των έργων που έχουν ενταχθεί στο

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της

Περιφέρειας Αττικής (χρηματοδότηση

από ίδιους πόρους) αλλά και για την έν-

ταξη της Ανατολικής Αττικής σε όσο το

δυνατόν περισσότερα προγράμματα –

μέτρα του νέου ΕΣΠΑ. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν: οι Δήμαρ-

χοι Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης, Κο-

ρωπίου Δημήτρης Κιούσης, Παιανίας

Σπύρος Στάμου, Παλλήνης Θανάσης

Ζούτσος και Ραφήνας – Πικερμίου Βα-

σίλης Πιστικίδης, οι Αντιδήμαρχοι Τε-

χνικών Υπηρεσιών Δήμου

Μαρκοπούλου Γιώργος Καβασακάλης

και Παιανίας Δημήτρης Αλεξίου, οι Γε-

νικοί Γραμματείς του Δήμου Αχαρνών

Θανάσης Κατσιγιάννης, του Δήμου

Μαραθώνα Θανάσης Γεωργούντζος,

του Δήμου Παιανίας Αντώνης Κατσού-

λης και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Παύλος Ιωακείμ, καθώς και στελέχη και

συνεργάτες των δήμων Λαυρεωτικής,

Αχαρνών, Μαραθώνα και Ραφήνας – Πι-

κερμίου. 

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατο-

λικής Αττικής παρόντες ήταν επίσης ο

Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων Γιάν-

νης Ασπρουλάκης και η Προϊσταμένη

Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων Τε-

ρέζα Αφραταίου. 

Ενημερωτική συνάντηση για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020

Δεκαπέντε νέοι από όλο τον κόσμο   συμ-

μετέχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα “Interna-

tional People’s Project / IPP” με θέμα

«Photography as a medium for promoting

Community Development”  και φιλοξενούν-

ται αυτή την περίοδο από την Ελληνική

Ένωση Διεθνών Θερινών Παιδικών Κατα-

σκηνώσεων – CISV Greece (μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα σωματείο) στην περιοχή

του Δήμου Σαρωνικού, επισκέφθηκαν

(17/7) το Πάνειο Όρος στα Καλύβια, μετά

και από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου και

συνεννόηση με τη Συντονίστρια των

«Νέων Εθελοντών σε Δράση»   Αναστασία

Ιωαννίδου και με τη στήριξη του Δήμου Σα-

ρωνικού. 

Εκεί ενημερώθηκαν από τον Αντιπεριφε-

ρειάρχη και πρώην δήμαρχο Καλυβίων για

τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε στην πε-

ριοχή μετά την καταστροφική πυρκαγιά του

2007 για την αποκατάσταση του φυσικού

περιβάλλοντος στις καμένες εκτάσεις και

την αναδάσωση της πληγείσας περιοχής,

με πρωτοβουλία του τότε Δήμου Καλυβίων

και με την πολύτιμη βοήθεια και συμμετοχή

πολλών περιβαλλοντικών συλλόγων και οι-

κολογικών οργανώσεων, εθελοντικών ομά-

δων αλλά και απλών πολιτών που

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του δήμου. 

Ξενάγηση στο Πάνειο Όρος
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Αγία Μαρίνα Αρτέμιδας

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε ο εορτασμός της πολιούχου

Αγίας Μαρίνας της πόλης Αρτέμιδας. Πλήθος κόσμου  κα-

τέκλεισε την Αρτέμιδα, το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιου-

λίου προκειμένου να παραβρεθεί στον εορτασμό. 

Παράλληλα με τις εορταστικές εκδηλώσεις για το πολιτι-

στικό καλοκαίρι 2016, στα πλαίσια των Βραυρωνείων, που

διεξάγονται με εξαιρετική επιτυχία στο γήπεδο του μπά-

σκετ της Βραυρώνας,  το βράδυ της Κυριακής  17/7/2016

το λιμάνι της πόλης γέμισε από κόσμο που διασκέδασε  με

λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι.

O Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος οργανώ-

νει τμήμα της παραλίας που εφάπτεται

με τη Λίμνη (Αλυκή) στο πλαίσιο υπο-

ψηφιότητας της ακτής για απονομή

«Γαλάζιας Σημαίας» το 2017. Στην

ακτή έχουν ήδη εγκατασταθεί τουα-

λέτες, πίνακας ανακοινώσεων, κα-

τευθυντήριες πινακίδες, διάδρομος

πρόσβασης ΑΜΕΑ και τις επόμενες

ημέρες θα εγκατασταθούν ντουσιέ-

ρες και καλαθάκια απορριμμάτων.

Στον οριοθετημένο με βράχους

χώρο, θα απαγορευθεί η είσοδος -

στάθμευση οχημάτων και θα επι-

τρέπει μόνο διέλευση οχημάτων

συντήρησης και έκτακτης ανάγκης.

Όλες οι παρεμβάσεις υλοποιούνται

μετά από έγκριση της Εφορίας Αρ-

χαιοτήτων Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ

Απόφασης: Ψ7ΡΖ4653Π4-ΙΟ). Το

μήκος της ακτής από το τέρμα των λε-

ωφορείων έως τον Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδω-

νος είναι 425μ και η επιφάνεια

εκτιμάται σε 17 στρέμματα. Η είσοδος

οχημάτων αποτρέπεται με την τοποθέ-

τηση φυσικών ογκόλιθων σε μια επι-

φάνεια 4,5 στρεμμάτων και η

υποψήφια προς βράβευση ακτή έχει

μήκος περί τα 195μ. 

Η ακτή είναι και θα παραμείνει ελεύ-

θερη για τους πολίτες, χωρίς είσοδο ή

οποιοδήποτε άλλο κρυφό κόστος χρή-

σης (π.χ. τουαλέτες ή ντουσιέρες με

κερματοδέκτη κλπ), αλλά δεν θα είναι

ελεύθερη για τη στάθμευση αυτοκινή-

των στην ακτή. Ο χώρος θα αποδοθεί

στη φύση και στους ανθρώπους. Η αμ-

μουδιά θα επιστρέψει στα φυσικά της

όρια και με λίγη τύχη και πολύ προ-

σπάθεια θα ξαναδούμε να αναγεν-

νιούνται μικροί αμμόλοφοι… Οι

λουόμενοι θα «υποχρεωθούν» να

περπατήσουν 50-100 μέτρα για να

βρεθούν σε μια παραλία με εξαιρε-

τική ποιότητα υδάτων, τη μοναδική

στην Αττική που εφάπτεται με

υφάλμυρη λίμνη με πλούσια βλά-

στηση και σημαντική πτηνοπανίδα

(ερωδιοί, αγριόκυκνοι, βαλτόπαπιες

κ.α.). 

«Οι ομορφιές της πόλης μας μπορούν
να αναδειχτούν από εμάς τους ίδιους
γιατί  είμαστε και  οι μόνοι που μπο-
ρούμε να τις προστατεύσουμε», σημει-

ώνει ο δήμαρχος  Δημ. Σπ. Μάρκου.

Πριν λίγο καιρό, μια τυχαία συνάντηση,

έγινε η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα

τον τ. Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου

Βούλας, Ανδρέα Γρηγορίου, όταν μου

αφιέρωσε το βιβίο του “Ταξιδεύοντας...

Μια ζωή στα επείγοντα της ψυχής και

του πνεύματος”.

Πολυτάλαντος ο Ανδρέας Γρηγορίου,

ερωτευμένος με τη γενέτειρά του

Κύπρο, Ιστορικός - Αρχαιολόγος, στι-

χουργός με πολλούς στίχους του μελο-

ποιημένους και χιλιοτραγουδισμένους!

Στίχοι βγαλμένη μέσα απ΄την ψυχή του

και αφιερωμένοι στην πολύπαθη

Κύπρο.

Στην Κύπρο που ο Ανδρέας Γρηγορίου

έχει δώσει αγώνες ως μαθητής

(ΕΟΚΑ), ως εθελοντής κατά της τουρ-

κικής εισβολής το 1964 και της δεύτε-

ρης τουρκικής εσολής το 1974.

Κάτοικος Βούλας και σίγουρα οι μαθη-

τές του 2ου Γυμνασίου θα τον θυμούν-

ται με ωραίες αναμνήσεις γιατί ήταν

πάντα κοντά στα παιδιά και αναδείκνυε

τον πολιτισμό μέσα στις τάξεις του

σχολείου, με τις θεατρικές παραστά-

σεις που οργάνωνε μαζί με συναδέλ-

φους εκπαιδευτικούς.

Πολλά χρόνια πολλές θεατρικές παρα-

στάσεις. Κουραστικές, κοπιαστικές, βα-

σανιστικές αλλά το αποτέλεσμα

εκπληκτικό. Και για τους εκπαιδευτι-

κούς και για τους μαθητές αλλά και για

τους γονείς που έβλεπαν τα παιδιά

τους να παίζουν μεγάλα έργα.

«Τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία ανακαλύ-
πτουν πολλές πλευρές της προσωπικό-
τητάς τους και η σηυμμετοχή τους σε
μια θεατρική παράσταση βοηθά. Το θέ-
ατρο στο σχολείο είναι αντίσταση στην
κακογουστιά, στην ασχήμια και τη
φτηνή ψυχαγωγία. Το θέατρο για τα
παιδιά είναι μάθημα αισθητικής», γρά-

φει στο βιβλίο του ο Ανδρέας Γρηγο-

ρίου και δίνει το στίγμα για το πώς ερ-

γάστηκε κοντά στα παιδιά και γιατί

αφοσιώθηκε να τους μάθει θέατρο, ποί-

ηση μουσική! 

36 χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση ο Αν-

δρέας Γρηγορίου ασχολήθηκε με το θέ-

ατρο από όποιο σχολείο πέρασε. Στην

Κύπρο και στην Ελλάδα με τελευταία

τη Βούλα και τη Βάρη. 

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου οι νέοι σή-

μερα της Βούλας και της Βάρης, κάπου

θα βρουν τον εαυτό τους μέσα στις σχο-

λικές τάξεις, είτε με το θέατρο, είτε με

τις εκδηλώσεις, είτε με τις αποχαιρετι-

στήριες ομιλίες του Ανδρέα Γρηγορίου

στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.

Ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει το

“Ούλλα χαλάλιν του”, που είναι στίχοι

του Α. Γρηγορίου

Για την καρκιάν τζαι την αγκάλην του 
Μα το θεόν ούλλα χαλάλιν του
και το τραγούδησε ο Μιχάλης Βιολά-

ρης, που προλογίζει και το βιβλίο.

Το βιβλίο όπως τον λέει και ο τίτλος

μας ταξιδεύει στην Κύπρο με τα κυ-

πριακά του τραγούδια, σε ομιλίες που

εκφώνησε ως γυμνασιάρχης, σε θεα-

τρικά κείμενα που έγραψε για τις μαθη-

τικές εκδηλώσεις, αλλά και σε

παραμύθια... γιατί όπως γράφει «αλοί-
μονο σ’ αυτούς που δεν αγαπούν τα πα-
ραμύθια»...

Aννα Μπουζιάνη

“Ταξιδεύοντας” με τον Ανδρέα Γρηγορίου

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Αναμορφώνεται η παραλιακή Ακτή Αρτέμιδας
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Συνεχίζουμε από το προηγούμενο φύλλο, την εισήγηση

που είχα κάνει στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, την

10/12/2011. Σήμερα σας  παρουσιάζουμε συγκεκριμένα

αποδεικτικά τεκμηριωμένα στοιχεία.

«Η Αρχαία Ελλάδα μάς προσφέρει μια Γλώσσα για την
οποία θα πω ότι είναι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ»

(Ζακλίν Ντε Ρομιγύ, 1913-2010, Γαλλίδα, κλασσική φιλόλογος)

«Πολύ δεν θέλει ο Έλληνας να χάσει την λαλιά του και
να γίνει Μισέλληνας από την αμυαλιά του»

(Νίκος Γκάτσος, 1911-1992, Στιχουργός ποιητής)

«Περιορισμός της Γλώσσης σημαίνει Στραγγαλισμός
της Σκέψης. Κι αργότερα, πολύ αργότερα ίσως, το απο-
τέλεσμα. Το άτομο όχι πια ΑΤΟΜΟ, αλλά ΠΙΟΝΙ»

(Τζορτζ Όργουελ, 1903-1950, Άγγλος συγγραφέας)

«Ώστε Ανελλήνιστοι δεν είμεθα, θαρρώ»
(Κ. Καβάφης, 1863-1933, “Φιλέλλην”, 1912)

(σ.σ. Σήμερα, δυστυχώς, αποδεικνύουμε, θαρρώ ότι εί-

μεθα Ανελλήνιστοι. Κι αυτό γιατί αλληθωρίζουμε αναίτια

σε οτιδήποτε ξενόφερτο χωρίς να εξασκούμε τις ικανό-

τητές μας είτε γιατί από υπερβάλλοντα “πατριωτισμό

διαλαλούμε την καρικατούρα (= γελοιογραφία) και όχι

την αληθινή αξία του παρελθοντικού μεγαλείου μας,

χωρίς να κοπιάζουμε να εξελιχθούμε κι εμείς οι απόγο-

νοι σε “πολλώ κάρρονες” των διαχρονικών ινδαλμάτων

μας).

α) Παρατηρήθηκε ότι από έτος σε έτος φθίνουν οι καλές

επιδόσεις των υποψηφίων και “πέφτουν” οι βάσεις εισα-

γωγής τους στα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Σημειώνεται βαθμηδόν μια με-

γάλη κάμψη/πτώχευση των αριστούχων. Το 2011

θεωρήθηκε η χρονιά των χειρότερων επιδόσεων. Παρά-

δειγμα η κλιμάκωση της βαθμολογίας τους στα πανελ-

λαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Στη Νεοελληνική

Γλώσσα (Έκθεση) το άριστα το “έπιασαν” μόνο το 1,04%

και η βαθμολογία των υποψηφίων κυμάνθηκε μεταξύ 12

- 14,9, μέτριες επιδόσεις για το 38,55%.

β) Τα θέματα των εξετάσεων χαρακτηρίζονται βατά ή δύ-

σκολα ανάλογα με το τί επιδιώκει η πάντοτε “δοτή, διο-

ρισμένη, εγκάθετη” Κ.Ε.Ε. (Κεντρική Επιτροπή

Εξετάσεων). Όσο ανεβαίνει ο πήχης δυσκολίας των θε-

μάτων τόσο κατεβαίνει σε χαμηλά επίπεδα και ο πήχης

των επιδόσεων, ανάλογα με τις προσφερόμενες εκά-

στοτε θέσεις στα ΑΕΙ/ΤΕΙ και του θεσμού του 10% εισα-

γωγής υποψηφίων άνευ εξετάσεων, που εξυπηρετεί ανά-

λογα συμφέροντα (πολιτικό κόστος). 

γ) Οι βάσεις εισαγωγής των υποψηφίων επηρεάζονται:

άλλοτε είναι ανοδικές, άλλοτε πτωτικές, αλλά ποτέ ομοι-

όμορφες και ορθολογικά κατανεμημένες, σε όλα τα Τμή-

ματα και τις Σχολές των πέντε επιστημονικών πεδίων

(ανισότητα - ανισοκατανομή).

δ) Όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν με-

ταπολιτευτικώς, είχαν ένα και μοναδικό στόχο: να κατα-

στήσουν τους μαθητές Άγλωσσους, Αγράμματους και

Αμόρφωτους και τους καθηγητές Ανεπαρκείς, αφού

επαναπαύονται σε μια δημόσια υπηρεσία χωρίς αξιολό-

γηση μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Όλες υπήρξαν ισοπε-

δωτικές και συνέβαλαν παρά τις καλές τους προθέσεις

και εξαγγελίες στην Απορρύθμιση της Παιδείας και των

Παιδιών γιατί όχι και των Λειτουργών της.

ε) στα Διεθνή Εκπαιδευτικά / Ερευνητικά Προγράμματα

της PIZA, που διενεργούνται από το 2000 κάθε τρία χρό-

νια σε διαφορετικές επιλεγμένες χώρες και που η επό-

μενη (πέμπτη διοργάνωσή του) θα φιλοξενηθεί στην

Κύπρο το 2012, οι Έλληνες μαθητές καταλαμβάνουν τις

τελευταίες θέσεις στον πίνακα των χωρών που συμμε-

τέχουν αξιολογικά στην επίδοσή τους, στην κατανόηση

κειμένου και στο επίπεδο χειρισμού της γλώσσας στην

καθημερινή τους ζωή.  Η Ελλάδα κατατάσσεται 25η με-

ταξύ 34 συμμετεχουσών χωρών του ΟΟΣΑ και βρίσκεται

κάτω από το μέσο όρο επίδοσης. 

στ) Στις εξετάσεις των υποψηφίων - εκπαιδευτικών για

το διορισμό τους στη Β/θμια Εκπαίδευση στο διαγωνισμό

του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)

οι  διαγωνιζόμενοι υποψήφιοι καθηγητές - φιλόλογοι για

την κάλυψη θέσεων στα Σχολεία μόλις και μετά βίας πιά-

νουν και περνούν τη βάση στα γνωστικά αντικείμενα, Αρ-

χαία, Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γλώσσα που

εξετάζονται. Και μάλιστα κατόπιν ειδικής προετοιμασίας

σε εξειδικευμένα φροντιστήρια με το αντίτιμο υψηλών

διδάκτρων (2.560 €) για 272 ώρες εντατικού προγράμ-

ματος. 

η) Από τη “σφαγή των υποψηφίων” τον Ιούνιο του 1985,

στις Πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα της Έκθεσης με

τις λέξεις ΑΡΩΓΗ & ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΗ, φτάσαμε το Μάιο

του 2008 να δίνονται υπό μορφή επεξηγηματικών υπο-

σημειώσεων στο κείμενο του Γιώργου Σεφέρη ”Δοκιμές”,

σημασίες των λέξεων, όπως: ψεγάδια, περασμένων, υπό-
δικη, ροπές, παρωχημένα, του ανδροειδούς, εξοβελιστεί,
στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, δηλαδή να με-

ταφράσουν οι υποψήφιοι από τα Νέα Ελληνικά στα

...Νέα Ελληνικά. Μέγας άθλος!!!

Πρώτιστο μέλημα της πολιτικής ηγεσίας πρέπει να είναι

τα κεφάλια των μαθητών· γιατί αυτά αποτελούν το πιο

παραγωγικό, αξιοποιήσιμο και αναπτυξιακό κεφάλαιο,

την καλύτερη και ασφαλέστερη επένδυση για το μέλλον

της χώρας μας. 

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα όχι στο κατά κεφα-

λήν εισόδημα, αλλά στην κατά κεφαλήν καλλιέργειαν

(Χρ. Γιανναράς). Η γνώση θα πρέπει να αναγνωρίζεται

ως ΑΥΤΑΞΙΑ και όχι ως κάποιο μέσο για ανάδειξη / διά-

κριση κοινωνική και επαγγελματική. Απαιτείται να μετα-

τρέψουμε τα σχολεία μας από χώρους απέχθειας -

δυσφορίας σε κήπους ευδαιμονίας - ευφροσύνης, σε κυ-

ψέλες ευφορίας, σε Κήπους του Επίκουρου, σε Περιπά-

τους του Αριστοτέλη, σε Ακαδημίες του Πλάτωνα, όπου

οι μαθητές θα προσέρχονται για μάθηση με χαρά, όρεξη,

ενδιαφέρον και όχι με ανία και πλήξη. 

Επί 37 χρόνια πειραματιζόμαστε “στου Κασσίδη του κε-

φάλι”. Μόνο που η κασσίδα είναι Εσωτερική! (Σαρ. Καρ-

γάκος). 

Τα παιδιά μας τελειώνουν το Λύκειο αφυδατωμένα, ορ-

φανά από σκέψη, κρίση, φαντασία, συναίσθημα, αυτε-

νέργεια, πρωτοβουλίες, σεβασμό. Η ασέβεια και η

απρέπεια έχουν ανακηρυχθεί επαναστατικό ιδανικό και

η αμάθεια, μορφωτικό εφόδιο (Σαρ. Καργάκος).

Από τη Νεόκοπη Ελληνική Δημοκρατία του 1974 έως τη

Νεότευκτη Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας/συναίνεσης

του Νοεμβρίου του 2011 (παράνομη Κυβέρνηση Λουκά

Παπαδήμου) ηγήθηκαν κυβερνήσεις αφελείς και πιστεύ-

τηκε πως το Ριζο-σπάσιμο της γλώσσας μας συνιστά

Πρόοδο και όχι Μαρασμό. Έτσι απλώς για να ονομα-

στούν Ριζο-σπάστες μάραναν το “αειθαλές δέντρο” της

Ελληνικής Γλώσσας αντί για Ριζο-βολητές (ρᾷον γάρ
τό ῥιζο-σπαστεῖν τοῦ ῥιζο-βολεῖν = γιατί είναι ευ-

κολότερο να ξεριζώνεις από το να φυτεύεις, Π. Ιωαννί-

δης). Ωστόσο αισιοδοξούμε και προσδοκούμε πως

κάποτε οι ταγοί μας θα αντιληφθούν και θα αναγνωρί-

σουν τα λάθη τους και δεν θα προσέρχονται πλέον στα

γλώσσικα Συνέδρια/Συμπόσια ως Ομιλούντες αλλά ώς

Μετανοούντες.

Ας ομολογηθεί ότι: Ο Ψευτο-προοδευτισμός (Θολοκουλ-

τούρα) ανέκαθεν ήταν το Άσυλο της Αγραμματοσύνης!

Η Μετά-γνωση (μεταμέλεια) είναι προτιμότερη από τη

Διά-γνωση!

Η Αληθινή Παιδεία θα άξιζε να στηρίζεται στα γερά θε-

μέλια του “μηδέν άγαν”, “μέτρον άριστον”, “ένδον σκά-
πτε”, “εγγύα, πάρα δ’ άτα” (η εγγύηση οδηγεί στην

καταστροφή), διαφορετικά θα αποσβεστεί το ΛΑΛΟΝ

ΥΔΩΡ της!

Ο πολύς ανθρωπιστής φιλόλογος Βέρνερ Γαίγκερ στο

τρίτομο έργο του “ΠΑΙΔΕΙΑ”, έδωσε πολύ πετυχημένα

τον ορισμό της Παιδείας: «η μόρφωση του Έλληνος αν-
θρώπου»!

Το να αμύνεται κάθε πνευματικός άνθρωπος για τη

γλώσσα του είναι και ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΚΑΘΗΚΟΝ. Σήμερα

στο βασίλειο της Δανιμαρκίας κυριαρχούν δυστυχώς

άτομα Μικρόνοα και Μικρόψυχα. Γι’ αυτό και μικρο-ποί-

ησαν την Ελληνική Γλώσσα επειδή, όταν κάτι το σημαν-

τικό δεν δύνανται να το προσεγγίσουν το περιορίζουν

και το χαμηλώνουν στα μέτρα τους.

Η συνεχής υποβάθμιση μας έκανε νάνους, πειραματό-

ζωα - το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης - από Γίγαντες του

Λόγου και του Πνεύματος. 

Γνωρίζω ότι δεν είναι ευχάριστο να γίνεσαι δυσάρεστος,

όμως καλύτερα να είσαι ΑΡΙΣΤΟΣ παρά ΑΡΕΣΤΟΣ. Να

αγαπάς την Αλήθεια και όχι το ψέμα. Να τραβάς τα αυτιά

των μαθητών σου παρά να τα χαϊδεύεις. Να τους ανοί-

γεις τα μάτια παρά να τους μάθεις να τα κλείνουν, όπου

και όταν βλέπουν να κυριαρχεί το κακό, το ψέμα και το

άδικο.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ ΓλωσσοΠανελληνισµοῦ, 

ἙλληνοΓλωσσοΟικουµενισµοῦ
ἄρχεσθαι  &

ΓλωσσΑφελληνισµοῦ, 
ὉµοΓλωσσοΠολυπολιτισµοῦ

παύεσθαι

Για το Boston College της Μασσαχουσέτης, η αριστεία ως φαί-
νεται δεν είναι ρετσινιά, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα.
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Οι μαθητές τριών σχολείων που διακρίθη-

καν σε πανελλήνιο διαγωνισμό αφίσας, την

οποία οργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισό-

τητας των Φύλων με θέμα: «Χτίζουμε την

Ισότητα των Φύλων δημιουργώντας ενάντια

στα στερεότυπα», βρέθηκαν στις Βρυξέλ-

λες και ξεναγήιθηκαν ένα διήμερο στο ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα σχολεία που διακρίθηκαν είναι: το ΓΕΛ

Κορυδαλλού, το 1ο ΕΠΑΛ Καρπάθου και το

3ο Γυμνάσιο Νάουσας και ήταν καλεσμένα

από την ευρωβουλευτή Κων/να Κούνεβα,

ως συμβολική επιβράβευσή τους για τη διά-

κρισή τους στο διαγωνισμό.

Τους μαθητές συνόδευαν εκπαιδευτικοί και

γονείς συνοδοί καθώς και εκπρόσωποι της

Γενικής Γραμματείας ισότητας των Φύλων,

Φωτεινή Κούβελα και Σαΐνη Βασιλική.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους,  στο

ευρωκοινοβούλιο  ενημερώθηκαν για την

ιστορία σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και την πορεία της, τις βασικές λειτουργίες

των θεσμικών οργάνων της, με ιδιαίτερη έμ-

φαση στη λειτουργία και το ρόλο του ΕΚ,

καθώς και τη σύνθεση της ελληνικής εκπρο-

σώπησης σ’ αυτό.  

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης, οι μαθη-

τές/τριες και οι συνοδοί τους είχαν την ευ-

καιρία και υποβάλλουν διευκρινιστικές

ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία των

Ευρωπαϊκών θεσμών. 

Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης, η Κ.

Κούνεβα συνομίλησε με τους μαθητές -

τριες και συνεχάρη τα παιδιά για την αντί-

ληψη της σοβαρότητας του ζητήματος της

ισότητας των φύλων, όπως την επέδειξαν

μέσα από τα έργα τους. 

Τόνισε ότι «η νέα γενιά αξίζει να έχει ένα
πιο καθαρό μέλλον, απαλλαγμένο από το
άγχος και την αβεβαιότητα της ανεργίας,
αλλά και τον επικείμενο κίνδυνο της μετα-
νάστευσης». 
Τέλος έγινε δεκτή η πρόταση της Γενικής

Γραμματέα Ισότητας να εκτεθούν τα έργα

του μαθητικού και του φοιτητικού διαγωνι-

σμού αφίσας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Τρία σχολεία διακρίθηκαν πανελλαδικά στο διαγωνισμό αφίσας για την ισότητα των φύλων
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Του Γιάννη Μπουλέκου*

Τις τελευταίες μέρες παρακο-

λουθούμε με μεγάλη ανησυ-

χία την αποσταθεροποίηση

των Ιταλικών Τραπεζών (και όχι μόνο) οι οποίες πιέζονται

να καλύψουν την ανακεφαλαιοποίηση με πρόσφατο  παρά-

δειγμα την 06.07.2016, ημέρα κρίσης για το Ιταλικό τραπε-

ζικό σύστημα. Οι μετοχές των Ιταλικών Τραπεζών έκαναν

«χρηματιστηριακή βουτιά»  εν μέσω κλιμακούμενων ανη-

συχιών για το μεγάλο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων

και τις επιδόσεις τους. Τότε, η Ιταλική Κυβέρνηση αποφά-

σισε να καταθέσει ένα δικό της σχέδιο  ανακεφαλαιοποί-

ησης,  κάνοντας  χρήση δημοσίου χρήματος, που ανέρχεται

στο ύψος των 40 δισ. ευρώ προκειμένου να τις στηρίξει.

Όμως, αυτό αντίκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες που

απαγορεύουν τη διάσωση τραπεζών με χρήματα φορολο-

γουμένων.

Από εκείνη τη στιγμή, άρχισε ένας βαθιά ιδεολογικός και

πολιτικός πόλεμος ανάμεσα στην Ιταλική Κυβέρνηση και

στο κέντρο αποφάσεων, όπως αυτό εκφράζεται, μέσω της

Καγκελάριου Μέρκελ, η οποία κατέβαλλε  κάθε δυνατή

προσπάθεια να ανακόψει το σχέδιο διάσωσής των Ιταλικών

Τραπεζών. Οι δηλώσεις της, όπως αυτή κατά την διάρκεια

της τελευταίας συνόδου κορυφής  «δεν μπορούμε κάθε

χρόνο να τα κάνουμε όλα πάλι από την αρχή, οι κανόνες

της Ε.Ε. για την αναδιάρθρωση και την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών προσφέρουν επαρκές περιθώριο δράσης για

τις έκτακτες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-

μέλη», δείχνουν ότι όλα γίνονται για την διατήρηση του πο-

λιτικού status ακόμα και αν αυτό προκαλέσει τεράστιο πρό-

βλημα στις Ιταλικές Τράπεζες, οι οποίες αν, όπως λέγεται

στην Τραπεζική argo, «σκάσουν» τότε οι εξελίξεις  θα προ-

καλέσουν σοκ ανάλογο με αυτό της κρίσης του 2011. Αυτό

που όμως δείχνει να αλλάζει είναι η στάση της Ιταλικής Κυ-

βέρνησης, αλλά και του επικεφαλής της ευρωομάδας των

Σοσιαλιστών οι οποίοι εξαπέλυσαν δριμύτατη επίθεση προς

την Καγκελάριο αλλά και προς τον Υπουργό Οικονομικών

της Γερμανίας  αντιστοίχως. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός

Ματέο Ρένζι δήλωσε και αυτός στο πλαίσιο της συνόδου

κορυφής πως «Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για τις

τράπεζες. Θα το κάνουμε γνωρίζοντας ότι αυτό εξυπηρετεί

τη χώρα και σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Δεν είμα-

στε εδώ για να πάρουμε μαθήματα από τη… δασκάλα»,

αλλά και οι δηλώσεις του κ. Πιτέλα ήταν στο ίδιο οξύτατο

ύφος προς το πρόσωπο του κ. Σόιμπλε δηλώνοντας τα

εξής: «Δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοεί ο κ. Σόιμπλε όταν λέει

ότι η διακυβερνητική μέθοδος έχει αποφέρει αποτελέ-

σματα. … Πού ήταν ο κ. Σόιμπλε στη διάρκεια της ελληνι-

κής κρίσης; Πού ήταν στη διάρκεια της προσφυγικής

κρίσης; …. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη λιτότητα και

τους κανόνες ευελιξίας που πρέπει να εφαρμόζονται με σύ-

νεση».

Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω το μόνο εύκολο συμπέ-

ρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι πως οι  εμμονές

της Γερμανίας  και των γραφειοκρατών, διευρύνουν το έλ-

λειμμα δημοκρατίας στους κόλπους της Ε.Ε., ειδικότερα

μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα. Αυτό που μας εντυπω-

σίασε είναι η αντίδραση της Ιταλίας, η οποία για πρώτη

φορά μετά  από χρόνια αντέδρασε στις πολιτικές συγκε-

κριμένων κέντρων αποφάσεων. Πολύ πιθανόν, το χαστούκι

που έφαγε το Ιταλικό Δημοκρατικό κόμμα στις δημοτικές

και περιφερειακές εκλογές του Ιουνίου να αφύπνισε τα δη-

μοκρατικά και κοινωνικά αισθήματα της Ιταλικής Κυβέρνη-

σης, η οποία δείχνει πλέον να αντιλαμβάνεται πως  οι ανε-

λαστικότητες που επιβάλλονται από το Σύμφωνο

Σταθερότητας και την οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε.,

όχι μόνο δεν επιλύουν τα προβλήματα, αλλά τα επιδεινώ-

νουν. Με τρανό παράδειγμα την κατηγορηματική αντίθεση

του Ιταλού Πρωθυπουργού όπως εκφράστηκε  στις

29.06.2016 σχετικά με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων

στις χώρες της ιβηρικής χερσονήσου για την μη επίτευξη

των στόχων και την μεγέθυνση του ελλείματος τους.   

Η ευκαιρία που γεννάται μέσα απ’ αυτή τη συντονισμένη

αντίδραση σχεδόν του συνόλου του πολιτικού συστήματος

της γείτονας χώρας είναι να προωθηθεί ένα πολιτικό, δη-

μοκρατικό και κοινωνικό συμβόλαιο, που θα περιλάβει και

τη ριζική αναθεώρηση των κανόνων και του θεσμικού πλαι-

σίου  που διέπει της χώρες-μέλη ώστε να ανατραπούν επί

της ουσίας οι πολιτικές της Λιτότητας. Σ’ αυτό οι Λαοί και

οι Κυβερνήσεις του Νότου μπορούν και οφείλουν να σημα-

τοδοτήσουν την πολιτική ανατροπή των νεοφιλελεύθερων

πολιτικών στην Ευρώπη, προτάσσοντας την θεσμοθέτηση

ενός πλαισίου  με σκοπό την οικονομική σταθερότητα και

την ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας, με δημόσιο

έλεγχο, διαφάνεια και αξιοκρατία. Ο χρηματοπιστωτικός

τομέας οφείλει να αποτελεί το εργαλείο για την εύρυθμη

λειτουργία της πραγματικής οικονομίας και όχι τον

«δράκο» που απειλεί με καταστροφή  κάθε πτυχή κοινωνι-

κού κράτους. 

* Ο Γιάννης Μπουλέκος είναι Νομικός και μέλος του τμή-
ματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ιταλική Κρίση: η μεγάλη ευκαιρία ανατροπής συσχετισμών 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επείγει η καταγραφή ζημιών

από τη χαλαζόπτωση

στα Μεσόγεια

Με πρωτοβουλία της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Σπάτων - Αρτέμιδος

πραγματοποιήθηκε την Τέταρτη 19/7 στο κτίριο της  Βου-

λής, συζήτηση για το ζήτημα των καταστροφών των καλ-

λιεργειών από την πρόσφατη χαλαζόπτωση. Από την

περιοχή, συμμετείχαν η δημοτική σύμβουλος και επικεφα-

λής της ΔΗΡΙΖΑ Λία Ντελάκη, ο αντιδήμαρχος Σπάτων Γε-

ώργιος Μπέκας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου

Σταύρος Κουλοχέρης, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιδιο-

κτητών Αναστάσιος Φράγκος και ο συντονιστής της ΟΜ

ΣΥΡΙΖΑ Σπάτων - Αρτέμιδος Λουκάς Μαργέτης. Η συνάν-

τηση έγινε με τον  πρόεδρο του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεμπέ, πα-

ρουσία του βουλευτή Περιφερείας Αττικής Πάνου

Σκουρολιάκου και του συντονιστή της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Αγροτών

Περιφέρειας Αττικής, Γιάννη Μπουλέκου. 

Οι εκπρόσωποι των φορέων παρέθεσαν ακριβή περιγραφή

της έκτασης του προβλήματος και εξήγησαν τους λόγους

που επείγει η καταγραφή των ζημιών από τους γεωπόνους

του ΕΛΓΑ.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ ενημέρωσε για τα θεσμικά και οικο-

νομικά προβλήματα που εμπόδιζαν μέχρι σήμερα την έγ-

καιρη καταγραφή και διαβεβαίωσε ότι σύντομα, με την

πρόσληψη των εποχικών εργαζομένων, θα αποκατασταθεί

η ροή των ελέγχων και ότι τα κλιμάκια ελέγχου θα επισκε-

φθούν την περιοχή μας άμεσα. 

Συνεδρίασε την Πέμπτη 14 Ιουλίου

2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συ-

ζητήθηκαν:

1.  Έγκριση σύναψης και όρων προ-

γραμματικής σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου

Αιγάλεω για το έργο «Αναβάθμιση

Δικτύου Πυρασφάλειας και Αντικατά-

σταση Αντλιών για το Άλσος του

Δήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπο-

λογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα

εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης

Σπ. Τζόκας και εγκρίθηκε κατά πλει-

οψηφία.

2. Έγκριση σύναψης και όρων προ-

γραμματικής σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου

Αιγάλεω για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙ-

ΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΣΑ-

ΡΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

συνολικού προϋπολογισμού

34.277,54€ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.).  Το θέμα που εισηγήθηκε ο

Αντιπεριφερειάρχης Σπ. Τζόκας εγ-

κρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισή-

γηση και κατά πλειοψηφία ως προς

την Επιτροπή παρακολούθησης του

έργου.

3. Έγκριση σύναψης και όρων σχε-

δίου προγραμματικής σύμβασης με-

ταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη για κατα-

σκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙ-

ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥ-

ΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» συνολικού

προϋπολογισμού  155.000,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το

θέμα   εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερει-

άρχης Γ. Γαβρίλης και εγκρίθηκε ομό-

φωνα ως προς την εισήγηση και κατά

πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή

παρακολούθησης του έργου.

6. Έγκριση σκοπιμότητας για την πα-

ροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστή-

ριξης των Υπηρεσιών της

Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογι-

σμού δαπάνης 16.000,00 ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγή-

θηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κα-

ραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7. Γνωμοδότηση επί της Αναδιαμορ-

φωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, που αφορά στη μετεγ-

κατάσταση δύο πλωτών μονάδων

υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτα-

σης καθεμίας εξ αυτών 20 στρεμμά-

των, από τις θέσεις Καμάρα και

Λάκκα νήσου Πόρου προς δημιουρ-

γία ενιαίας μονάδας 40 στρεμμάτων

στη θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου

Πόρου Π.Ε. Νήσων, εκσυγχρονισμό

με αλλαγή του είδους των εκτρεφο-

μένων ιχθύων, της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΙΧ-

ΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.». Το

θέμα αποσύρθηκε.

13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  188/

2015 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής σχετικά με χω-

ροθέτηση της λαϊκής αγοράς Χολαρ-

γός, (ημέρα Δευτέρα), του Δήμου

Παπάγου – Χολαργού, της Δ’ Αθη-

νών. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Εντε-

ταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

Στ. Κοροβέσης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Αποφάσεις Περιφέρειας Αττικής
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Είναι αισθητό πλέον στους πολίτες αυτής της χώρας ότι το

κράτος και η πολιτεία δεν λειτουργεί υπέρ τους.

Οι πολίτες είναι απλώς θεατές των δρωμένων μίας καλοστη-

μένης παράστασης των ολιγαρχών πολιτικών που βάφτισαν

τον θίασό τους, …δημοκρατία.

Το κράτος με την έννοια της δικαιοσύνης, της συνταγματικής

νομιμότητας, της τήρησης των νόμων, της προστασίας των δι-

καιωμάτων των πολιτών έχει καταλυθεί προ πολλού. Δεν είναι

μόνο ο Σύριζα που ήρθε να κυβερνήσει με όρους παρεούλας

και καφενείου. Και όλοι οι προηγούμενοι κυβέρνησαν με πρό-

ταγμα το ίδιον όφελος και παρέβλεψαν εγκληματικά το δημό-

σιο συμφέρον.

Πριν λίγες ημέρες πουλήθηκε η Τραινοσέ έναντι 45 εκατ.

ευρώ; Όσο δηλαδή στοιχίζει μία μεταχειρισμένη θαλαμηγός,

από αυτές που κάνουν το καλοκαίρι βόλτες στο Αιγαίο. Ο Τσί-

πρας και οι συν αυτώ, με τις ευλογίες του Καμμένου –του

οποίου οι ευθύνες είναι τεράστιες- ξεπούλησαν όλο το σιδη-

ροδρομικό δίκτυο της χώρας. Οι της ΝΔ κατηγορούσαν το γε-

γονός, όχι γιατί πουλήθηκε, αλλά γιατί πουλήθηκε τόσο λίγο

ενώ αυτοί θα έπαιρναν 300 εκατ.!!!

Συμπέρασμα: Κανείς από αυτούς δεν θέλει και δεν επιδιώκει

να βλέπει οραματικά το μέλλον γι’ αυτή τη χώρα, για το ελ-

ληνικό έθνος. Το μόνο που σκέφτονται: ας πάρουμε τώρα 45

(ή 300 για τους άλλους) εκατομμυριάκια, ας κοιμίσουμε τους

ιθαγενείς ότι προσπαθήσουμε να μπαλώσουμε το χρέος, ας

δώσουμε συντάξεις για μερικούς μήνες ακόμη, ίσα ίσα για να

κρατήσουμε τη νομή της εξουσίας.

Αν είχαμε έναν αληθινό ηγέτη και όχι puppets σαν αυτά που

μας κυβερνούν, αν είχαμε πραγματικούς πατέρες του έθνους

και όχι εκτελεστές των εντολών του ιερατείου των Βρυξελ-

λών και του ΔΝΤ, θα έκαναν την απλή σκέψη.

Πόσα χρήματα θα κέρδιζε το κράτος αν κρατούσε την Τραι-

νοσέ και αν την αναδιοργάνωνε; Αν σταματούσε η ρεμούλα,

η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, ο διορισμός των

ημετέρων και η κυριαρχία των εργατοπατέρων; Με αυτές τις

προϋποθέσεις η Τραινοσέ θα θριάμβευε. Επιπλέον θα είχαμε

στην κατοχή μας το σιδηροδρομικό δίκτυο για το οποίο οι

πρόγονοί μας και οι γονείς μας πλήρωσαν φόρους επί φόρων

γαι να στηθεί και να οργανωθεί.

Θα είχαμε στην κατοχή μας μία από τις σημαντικότερες εθνι-

κές υποδομές, το κράτος θα κέρδιζε ετησίως πολλά χρήματα

και συγχρόνως σε καιρό έκτακτης ανάγκης ή πολέμου θα κα-

τείχαμε, ως κράτος, τις βασικές δομές λειτουργίας της

χώρας.

Τώρα τι θα κάνουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; Θα ζη-

τήσουμε άδεια χρήσης του σιδηροδρομικού δικτύου μας από

τους Ιταλούς ή τέλος πάντων από το fund που αγόρασε την

Τραινοσέ;

Το ίδιο ακριβώς συνέβη με το ξεπούλημα των 14 περιφερει-

ακών αεροδρομίων, το οποίο σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του

τόπου, αριστεροί και δεξιοί, το βάφτισε “επένδυση”. 

Ποιος τα σκέφτηκε αυτά από τους πολιτικούς ; Κανείς βέβαια.

Μα γιατί να τα σκεφτούν, αφού αυτοί συμμετείχαν στο φαγο-

πότι και την καταλήστευση του δημοσίου πλούτου, αυτοί διό-

ριζαν αφειδώς εκμαυλίζοντας τους Έλληνες, αυτοί

ανέθρεψαν και προστάτευσαν τους εργατοπατέρες. Ακόμη

και τώρα είναι συνομιλητές τους, ακόμη και τώρα οι αρχηγοί

των κομμάτων τούς συναντούν στα πολιτικά τους γραφεία για

να ζητήσουν την στήριξή τους, συναλλασσόμενοι μαζί τους.

Και οι Έλληνες επιχειρηματίες που είναι; Κανείς δεν προθυ-

μοποιήθηκε να αγοράσει την Τραινοσε ώστε να μην πέσει σε

ξένα χέρια ; Δεν υπάρχει πια σε κανέναν η διάθεση της Ευερ-

γεσίας προς το ελληνικό έθνος και η διασφάλιση της υστε-

ροφημίας τους; Έχουν κρυφτεί πίσω από την ασφάλεια των

off shore εταιρειών;

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι πολιτικοί τούς κατέστρεψαν. Ο

Ανδρέας Παπανδρέου ξεκίνησε την στυγερή επίθεση εναντίον

των Ελλήνων επιχειρηματιών μέσω των εργατοπατέρων που

έγιναν κράτος εν κράτει μέσα στις ξένες περιουσίες. Άνθρωποι

καταστράφηκαν, περιουσίες χάθηκαν, ο παραγωγικός ιστός

της χώρας διαλύθηκε κυριολεκτικά. Οι υπόλοιποι που μας κυ-

βέρνησαν και μας κυβερνούν τι έκαναν… Παρακολούθησαν το

έργο και όταν χρειαζόταν το συνέχιζαν, βάλοντας το φαυλο-

κρατικό λιθαράκι τους.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες ήταν για το πολιτικό σύστημα η

αφθόνως ρέουσα πηγή του μαύρου χρήματος. Με αυτόν τον

τρόπο οι επιχειρηματίες προσπαθούσαν να αποκτήσουν την

εύνοιά τους και να πετύχουν έστω την μη διάλυση της επι-

χείρησής τους. Ικανοποιούσαν κάθε αδηφάγο επιθυμία τους

μέχρι που στο τέλος, αηδιασμένοι, έκλειναν κάθε παραγωγική

μονάδα στο ελληνικό έδαφος και μετέφεραν τις επιχειρήσεις

τους στο εξωτερικό.

Αυτή είναι η τραγική ιστορία αυτής της χώρας. Αυτή είναι η

ταμπέλα της καταραμένης μεταπολίτευσης. Ασυδοσία, κατά-

λυση της έννομης τάξης, κομματοκρατία και φαυλοκρατία. Μία

Ελλάδα που δεν παράγει τίποτα, που ζει στα καφενεία, στα

μπαρ και στα σουβλατζίδικα, μία Ελλάδα που οι πνευματικοί

και θρησκευτικοί της ηγέτες κρατούν τα στόματά τους ερμη-

τικά κλειστά –γιατί άραγε ;- μία Ελλάδα που κάθε μέρα χάνει

την εθνική της περιουσία και επομένως της εθνική της κυριαρ-

χία.

Μόνη λύση: Η καταδίκη του φαύλου πολιτικού συστήματος.

Kάποτε πρέπει να αντιληφθούμε την δύναμή μας, κάποτε

πρέπει να καταλάβουμε ότι μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη απ’

όσο νομίζουμε.

Να τους γυρίσουμε την πλάτη, να ενημερωθούμε, να ενημε-

ρώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε, να κλείσουμε τις

τηλεοράσεις, να αφήσουμε την καλοπέρασή μας, να αντιδρά-

σουμε… Ως πότε πια;

Μαρίας Χωριανοπούλου, ithesis.gr

Αποκαλυπτική ήταν η απάντηση της

Ευρ. Επιτροπής στην ερώτηση της Ευ-

ρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

για την ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ

στα νησιά του Αιγαίου σε σχέση με

τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής

του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης ζητούσε

μεταξύ άλλων την κατάθεση στοιχείων

για το «ποιες ΜΚΟ χρηματοδοτούνται

από ενωσιακά κονδύλια στα ελληνικά

νησιά, ποιος είναι ο σκοπός της κάθε

μίας από αυτές, με ποια κριτήρια επιλέ-

χτηκαν για χρηματοδότηση και ποια

είναι η πραγματική δράση τους».

Στην απάντηση του αρμόδιου για ζητή-

ματα μετανάστευσης Επιτρόπου Δ.

Αβραμόπουλου κατονομάζονται ΜΚΟ

που λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια

εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα από τη

βαριά φορολογία εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα οι ΜΚΟ «Διεθνής Καθο-

λική Επιτροπή για τη Μετανάστευση

(ICMC)», «PRAKSIS» και «METAction»

λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Τα-

μείο Ασύλου σε εταιρική σύμπραξη με

την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων

Εθνών για τους Πρόσφυγες. 

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης χρημα-

τοδοτούνται επίσης οι ΜΚΟ «Δανέζικο

Συμβούλιο Προσφύγων», «Διεθνής Επι-

τροπή Διάσωσης», «Save the Chil-

dren», «OXFAM», «Arbeiter - Samariter

- Bund» και «Γιατροί του Κόσμου»,

χωρίς καν «σύμπραξη με δημόσιες

αρχές ή διεθνείς οργανισμούς».

Στην απάντηση τονίζεται ότι «οι ελληνι-

κές αρχές είναι αρμόδιες για την επι-

λογή των εταίρων υλοποίησης, στους

οποίους θα μπορούσαν πράγματι να πε-

ριλαμβάνονται και μη κυβερνητικές ορ-

γανώσεις (ΜΚΟ), ενώ σε κάθε

περίπτωση «όλοι οι εταίροι συνεργάζον-

ται με τις ελληνικές αρχές».

Με βάση τα παραπάνω, το λιγότερο

ερωτηματικά προκαλεί το ότι ο Υπουρ-

γός Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος

- πριν από μόλις ένα μήνα από την πα-

ραπάνω απάντηση της Ευρ. Επιτροπής -

δήλωσε άγνοια και απάντησε σε αντί-

στοιχη αίτηση κατάθεσης εγγράφων της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με

το ότι «η απουσία νομικού τύπου Μη

Κυβερνητικής Οργάνωσης, η έλλειψη

νομοθετικού ορισμού της, αλλά και η μη

ύπαρξη οποιουδήποτε μητρώου κατα-

χώρισης των εν λόγω νομικών προσώ-

πων καθιστά την απάντηση στο

ερώτημά σας εν τοις πράγμασι αδύ-

νατη».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ από κοι-

νού με την ΕΕ και τις άλλες αστικές κυ-

βερνήσεις της ΕΕ πήρε και υλοποιεί

αποφάσεις που εγκλωβίζουν πρόσφυ-

γες και μετανάστες κατά χιλιάδες στην

Ελλάδα σε άθλιες και μη ανθρώπινες

συνθήκες ενώ παριστάνει και την ανή-

ξερη για το ποιες ΜΚΟ αναλαμβάνουν

υπηρεσίες που θα έπρεπε να αναλάβει

το ίδιο το κράτος. Είναι γνωστά δημο-

σιεύματα και καταγγελίες για ύποπτες

ΜΚΟ σε διασύνδεση με κυκλώματα που

κάθε άλλο παρά προσφέρουν στήριξη

σε  πρόσφυγες και μετανάστες. 

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020772, Fax: 213 2020779, E-mail: oappa@vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη, 14/6/2016   /   Αρ. πρωτοκόλλου: 3016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 190 /2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (ΦΕΚ
516/Β΄/28-2-2014)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
5. Την υπ’ αριθ. 2/31029 /ΔΕΠ/06.5.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Οργανισμό.
7. Τις εποχιακές, έκτακτες & επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες κατά το τρέχον
έτος, που έχουν προκύψει από την μείωση του προσωπικού, και των όλο και
αυξανόμενων αναγκών των δημοτών, για την λειτουργία παιδικών σταθμών,
αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων,
και επιβάλλουν την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
απογευματινές ώρες, της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδικής
Αγωγής και Υπηρεσιών Υποστήριξης του Οργανισμού πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
8. Το γεγονός ότι, η απαιτούμενη δαπάνη για την υπερωριακή εργασία των
υπαλλήλων του Οργανισμού έχει προβλεφθεί & θα αντιμετωπιστεί από τις πι-
στώσεις των Κ.Α. :15-6012.001 με ποσό 3.000 ευρώ, 15-6022.001 με ποσό 2.000
ευρώ, 15-6042.001 με ποσό 3.000 ευρώ, του προϋπολογισμού του έτους 2016.
9. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες του Οργανισμού επιβάλουν την καθιέρωση της
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το έτος 2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία έτους 2016, στις παρακάτω κατηγο-
ρίες εργαζομένων:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΙΔΟΧ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1
ΔΕ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΥΕ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων του
Οργανισμού, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016 και συγκεκριμένα έως
31/12/2016 καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ως εξής:
l Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο
το εξάμηνο, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη
των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού.
3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γί-
νεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
4. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω απασχόληση, βαρύνει τους
προαναφερόμενους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2016.
5. Η απόφαση αυτή, θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα σύμφωνα με
το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 & στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως κατά την παρ.Α.1 του άρθρου 20 του Ν.4354/15.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Το ξεπούλημα της Τραινοσέ

Απαράδεκτο «κρυφτό» με τις ΜΚΟ. ΄Εκθετες κυβέρνηση - ΕΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λ. Μαραθώνος 104, 19005- Νέα Μάκρη
Πληρ.: Χατζηιωάννου Κων/να, Τηλ.: 2294320541, Email: techdep@marathon.gr
ΝΕΑ  ΜΑΚΡΗ, 11/07/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Νέα Μάκρη τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 9.00 έως 15.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’
αρ. 4912/800/2015/2016 Νέας Πράξης Εφαρμογής που αφορά στα Ο.Τ. 212-
214-  215- 126- 132- 139- 140 που βρίσκονται στην 1η Π.Ε. Νέας Μάκρης και
να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016
ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ. 19/2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:23489/15 -07-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00
ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥ-
ΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»,
με προϋπολογισμό 100.000,00
Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών:
l κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπο-
λογισμό 80.645,16 € χωρίς ΦΠΑ
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ
24%) 100.000,00 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-
Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00-14:00), από τις 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2016 μέχρι και την 25η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
210.66.04.647 – 649 - 722 και FAX
επικοινωνίας: 210.66.04.645, αρμό-
διος υπάλληλος για επικοινωνία: Δή-
μητρα Μπίθα & Σοφία Οικονόμου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέ-
ρακας), στα γραφεία Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, την 30η Αυγούστου 2016,
ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλα-
βής των προσφορών τις 10.00 π.μ.
και το σύστημα υποβολής προσφο-
ράς που περιλαμβάνει «το σύστημα
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες» του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύ-
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου
· τάξεις Α1 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ κατά τα λοιπά
όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της δια-
κήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.612,90 Ευρώ
(ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία θα
ισχύει το λιγότερο για διάστημα
εννιά (9) μηνών και 30 ημερών από
την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννιά (9) μήνες από την ημερο-
μηνία λήξεως υποβολής των προ-
σφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.
3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους του Δήμου Παλλήνης για τα έτη
2016-2017.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

AΔΑ: Ω9ΗΕΩΞΚ-ΓΣΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 18-7-2016
Αρ. πρωτ.: 23716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής επαναληπτικού συνο-
πτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσσει
ότι την 07η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διε-
ξαχθεί επαναληπτικός συνοπτικός
(πρόχειρος) διαγωνισμός για την
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας των εργαζομένων του
Δήμου Παλλήνης για χρονικό διά-
στημα ενός (1) έτους» προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης 49.690,03 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με
δικαίωμα προαίρεσης ποσού
8.998,44 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, συνολικού ποσού συμπε-
ριλαμβανομένης της προαίρεσης
58.688,47 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%. Aφορά την προμήθεια που
περιλαμβάνει γάντια, κράνη, άρβυλα,
ασπίδια προστασίας κ.λ.π. συνολικού

αριθμού 1.793 αντικειμένων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρα-
κας Τ Κ: 153 44) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ύψους 236,65 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗ-
ΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr,
ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,
στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτι-
κής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στον Δήμο καθημερινά κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ:
2106604650 FΑΧ: 210-6604615, αρ-
μόδιος υπάλληλος κ. Σκουρλής Β.).

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ραφήνα   19  /  07 /2016
Αρ. Πρωτ : 7139
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009
ΡΑΦΗΝΑ 
Πληροφ. Στέργιος Φάτσης
Τηλέφ. 2294321042
FAX: 2294023481

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου  διακη-
ρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδο-
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προ-
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ-
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 του N. 3669/08, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου:  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΥΡΟΥ Προϋπο-
λογισμού Δαπάνης    24.568,00 €  (με
ΦΠΑ 24%) 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι: 60 ημέρες.  Το έργο χρηματο-
δοτείται από: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
• Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω

για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με
το δημοπρατούμενο
Η Δημοπρασία θα γίνει την   09/08/2016
ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη
επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία
του    ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
της Περιφέρειας Αττικής  Αραφηνίδων
Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα, με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του N.
3669/08
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία 397,00€ . και θα απευθύνεται
προς    ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
της Περιφέρειας Αττικής  Αραφηνίδων
Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα. Περισσό-
τερες πληροφορίες δίδονται στα γρα-
φεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ -
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ του Νομού  Αττικής  κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση
και στα τηλέφωνα 2294321042 και στο
fax:2294023481.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλης Πιστικίδης          

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.:15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι,   14/07/2016   / Αρ. Πρωτ.:21023                                                                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι-
σμό, για την προμήθεια ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 188.799,92€ (Α.Μ. 52/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα
(40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμε-
σης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 07/09/2016 και ώρα
8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα :
12/09/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 16/09/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορά  για το σύνολο μίας ή περισσότερες ομάδες (1-3) των υπό προμήθεια
οχημάτων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προ-
σφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε
ομάδα ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟ 

ΑΞΙΑ (σε €) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ) 32.258,00 322,58
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6m3 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 
ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) 85.000,00 850,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 3  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ  2,5m3 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ) 35.000,00 350,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»,
«ΕΒΔΟΜΗ», «ΑΥΓΗ» & «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙ-
ΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ». (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023893-842).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Συνέντευξη τύπου, παραχώρησε (18 Ιουλίου 2016) το

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (EΝ.ΔΙ.ΣΥ.) που εκπροσω-

πεί πανελλαδικά συνταξιούχους όλων των φορέων

ασφάλισης. Το Δίκτυο υπέβαλε την πρώτη αίτηση ακύ-

ρωσης στο ΣτΕ (αρ. κ. 2535/18.7.16) κατά των Υπουρ-

γικών αποφάσεων του νόμου 4387/16 (νόμος

Κατρούγκαλου).

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, Νίκος

Χατζόπουλος, και η νομική συνεργάτης του Δικτύου,

Μαρία Τσίπρα, παρουσίασαν στους  εκπροσώπους  του

Τύπου τα στοιχεία της αίτησης ακύρωσης που τεκμη-

ριώνουν νομικά  την αντισυνταγματικότητα των περικο-

πών που επιφέρουν οι Υπουργικές αποφάσεις για τον

επαναϋπολογισμό α) των κύριων και επικουρικών συν-

τάξεων β) την περικοπή άνω των 1.300 ευρώ μικτά κύ-

ριας και επικουρικής σύνταξης. 

Επίσης, στη συνέντευξη τύπου καταγγέλθηκαν οι κυνι-

κές, ανάλγητες κυβερνητικές πολιτικές  που οδηγούν

τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση.

Tο Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων παρουσίασε ηλεκτρο-

νική εφαρμογή, σύμφωνα με τον     ν.4387/16 , για τον

επαναϋπολογισμό της κύριας Σύνταξης (Δηλαδή: Γίνε-

ται διαχωρισμός της αρχικής απόφασης συνταξιοδότη-

σης σε τρία επίπεδα α) ανταποδοτικό μέρος β) εθνική

σύνταξη και γ) η διαφορά). Δόθηκαν στους εκπροσώ-

πους των ΜΜΕ παραδείγματα επαναναϋπολογισμού

των κύριων συντάξεων. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση για τη μείωση –

κατάργηση του ΕΚΑΣ και των μερισμάτων του Μετοχι-

κού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκ νέου

δραστικών περικοπών του ΕΦΑΠΑΞ.

Οποιοσδήποτε συνταξιούχος (πλην ΟΓΑ) επιθυμεί να

ενημερωθεί πρέπει να προσκομίσει στο ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ την

αρχική απόφαση συνταξιοδότησης και το ενημερωτικό

σημείωμα της σύνταξής του, στην Αθανασίου Αξαρλιάν

3-5, 105 63 Αθήνα, Τηλεφ. 211.215.3690 ή

211.012.4065, info.endisy@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 

Πληροφ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς

Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630

e-mail : milonas@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 19/07/2016

Αριθ. Πρωτ: 20455

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΑΝ-

ΤΙΚΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΚ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Διακηρύσ-

σει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με

κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη

τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή για

την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση,

γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου

για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα επι-

φανείας 7.115 τμ (γήπεδο Δ.Κ. Άγιου

Στεφάνου), περιλαμβανομένων των

απαιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης

– συμπλήρωσης της υπάρχουσας και

απαιτούμενης υπόβασης όπως αυτά

προσδιορίζονται με την 14/2016 μελέτη

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο συ-

νολικός προϋπολογισμός ανέρχεται

στα €120.955,00 πλέον του αναλο-

γούντος ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-

κτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφο-

ρών : 22/07/2016

Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής

προσφορών 29/08/2016 και ώρα

15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%

επί του συνόλου της προϋπολογισθεί-

σας δαπάνης της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.

με λήξη ισχύος τουλάχιστον για έξι (6)

μήνες από την επομένη της καταλυτι-

κής ημερομηνίας υποβολής προσφο-

ρών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται

στο Δήμο Διονύσου. 

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-

της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να λάβουν  από την

(www.dionysos.gr) ιστοσελίδα του

Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμ-

πος Μυλωνάς (τηλ. 2132030623) 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης

της διακήρυξης βαρύνουν τον ανά-

δοχο.

Η Αντιδήμαρχος 

Οικονομικής Διαχείρισης 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

Αίτηση ακύρωσης του νόμου Κατρούγκαλου κατέθεσε στο ΣτΕ το Ε.Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα 19.7.16
Α.Π. 12113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ)

Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων των περιοχών Β’ κατοικίας
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΤΟΥΡ-
ΚΟΛΙΜΑΝΟ της Δημοτικής Ενότη-
τας Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής να λάβουν γνώση της
πολεοδομικής μελέτης, όπως αναρ-
τήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 124/2016
απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου.
Η ανάρτηση των διαγραμμάτων της
Πολεοδομικής Μελέτης θα γίνει στο
Δημοτικό κατάστημα Κερατέας
(Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου 37, Κερα-
τέα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις
ή ενστάσεις τους σε διάστημα δεκα-
πέντε (15) ημερών από την τελευ-
ταία δημοσίευση της παρούσας.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ , Τ.Κ. 153 44, Τηλέφωνο:210-6662143 - 6662150, Fax   :  210-6032898
Αρ. Πρωτ: 23974/20.07.2016     

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού  για την προμήθεια Καυσίμων 
του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή για την προμήθεια  καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016 συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης αξίας 923.101,26 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
CPV ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
09132100-4 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RAN 53.000,00 1,600 84.800,00
09134200-9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 456.949,56 1,200 548.339,47
09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 263.601,63 1,100 289.961,79

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΙΝ ΦΠΑ 24%    744.436,50
ΦΠΑ 24% 178.664,76

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 923.101,26
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων , αναλυ-
τικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα με ΦΠΑ 24% είναι :  

α) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗ 2017
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10.6641.0004 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 

µεταφορικών µέσων ( 2016) 2.000,00 9.490,00
10.6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( 2016 ) 3.400,00 14.070,00
15.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (2016 ) 850,00 5.030,00
20.6641.0004 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 37.000,00 263.000,00
25.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (2016) 5.000,00 37.500,00
25.6644.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (2016) 450,00 2.550,00
30.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (2016) 3.000,00 20.685,00
35.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (2016 ) 1.000,00 6.890,00
35.6644.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες ( 2016 ) 850,00 5.700,00
40.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( 2016 ) 350,00 2.500,00
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ:  421.315,00   €
β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10.6641.0002 Προμήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 300,00 1.400,00 1.700,00
15.6643.0003 Προμήθεια καυσίµων για θέρμανση 46.573,27 235.051,20 281.624,77
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΑ 46.873,27 236.451,20 283.324,47
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ:283.324,47 €

γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 20.000,00 76.478,05 96.478,05
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΑ 96.478,05
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ:                96.478,05 €
δ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 15.000,00 73.715,45 88.715,45
ΣΥΝΟΛΑ 88.715,45

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ:                88.715,45 €

ε) ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
15.664.0003     Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 10.000,00 23.268,29 33.268,29
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΑ 33.268,29
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ: 33.268,29 €

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακή-
ρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  Ισότιμες , θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακρι-
βώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η έκπτωση δίδεται ως  ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή χονδρικής πώλησης του
είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας
Εµπορίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να
υπερβαίνει το 5% σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ν. 4257/14.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την Τρίτη 20/09/2016 και
ώρα 15.00’. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22/07/2016 ώρα 12 πμ. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19/09/2016  και ώρα 15:00’. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευ-
τέρα 26/09/2016 και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώ-
σεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων για όλους τους φορείς
ή για το σύνολο τους ανά φορέα. 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του
Δήμου Παλλήνης,  ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης δύο
μηνών,μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  και έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του. 
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμ-
βασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου  ξεχωριστά ή συνολικά για όλους τους φορείς,
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.palini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /  Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  18-7-2016    /   Aρ. Πρωτ.:  28996

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό
για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ» που αφορά ένα κινητό ελκόμενο τροχοφόρο μηχάνημα τεμαχισμού βραδείας
περιστροφής (mobile shredder), προκειμένου η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να μειώνει τον όγκο των ογ-
κωδών αποβλήτων που συλλέγει με διάφορους τρόπους, εντός των ορίων του. Το μηχάνημα οφείλει να είναι συμβατό
και να δύναται να αξιοποιηθεί και σε τυχόν άλλες μελλοντικές χρήσεις, όπως η παραγωγή διογκωτικού κομποστοποίησης
κατάλληλου μεγέθους από τα φυτικά κατάλοιπα και κλαδέματα, ή ο τεμαχισμός ή και άνοιγμα των πλαστικών σάκκων
εντός των οποίων περιέχονται διάφορα απορρίμματα, ώστε να γίνει δυνατός ο διαχωρισμός των απορριμμάτων για πε-
ραιτέρω επεξεργασία ή μηχανική ανακύκλωση, ακόμα και πώληση των μετάλλων , όπως αναλυτικά αναγράφονται στην
Τεχνική Μελέτη Α.Μ 73/20016
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη τιμή, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
και τον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα της διακήρυξης με τίτλο
«ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  είναι οι εξής:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SHREDDER) 
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 42996100-5 1 483.870,97€ 116.129,03€ 600.000,00€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 600.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ):
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ CPVS Κ.Α. ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   

2016 42996100-5 20-7131.005 600.000,00€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις του 4281/2014,της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-
κας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  73/2016 και την με αρ. Πρωτ.
27114/5-7-2016 (ΑΔΑ : 795ΞΩΨΖ-ΛΜ0) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα  19-9-2016 και ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών στο ηλεκτρονικό
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από 4 εργάσιμες ημέρες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη
προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης  στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και
στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τετάρτη 20-7-2016 Παρασκευή 22-7-2016 Δευτέρα 19-9-2016 ώρα: 10:30
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  18-7-2016.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 25221
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 9.677,42 € 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr 
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Πρώτο εξαγόμενο “προϊόν” της 

Ελλάδας, το ανθρώπινο δυναμικό!!

Την πρώτη θέση σε αξία μεταξύ των εξαγόμενων «προϊόν-

των» της χώρας κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα

με έρευνα της Endeavor Greece, που καταγράφει την προ-

στιθέμενη αξία και τα φορολογικά έσοδα που δημιουργούν

στις χώρες υποδοχής οι Έλληνες που έφυγαν  στη διάρκεια

της κρίσης (2008-2016). Βάσει των στοιχείων, από το 2008

μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες  του εξωτερικού συνεισφέ-

ρουν ετησίως 12,9 δισ. € στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής

(κυρίως Γερμανία και Αγγλία) και 9,1 δισ. € σε φορολογικά

έσοδα. Συγκριτικά με όλα τα εξαγόμενα «προϊόντα» της

χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό κατέχει την πρώτη θέση

σε αξία με 12,9 δισ. ευρώ.

1.561,90 ευρώ επιπλέον φόρο καλείται

να πληρώσει ο φορολογούμενος
Έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των φετι-

νών φορολογικών δηλώσεων, με 6.071.205 φορολογικές

δηλώσεις να κατατίθενται εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με ανα-

κοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,

υποβλήθηκαν συνολικά εμπρόθεσμα 6.071.205 δηλώσεις

σε 105 ημέρες. 

Μέχρι 20/7  2.246.109 φορολογούμενοι (ποσοστό 37,75%

του συνόλου) έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημει-

ώματα και καλούνται να πληρώσουν περίπου 3,5 δισ.

ευρώ πρόσθετους φόρους. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, επι-

πλέον φόρος ύψους 1.561,90 ευρώ.
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συγχέουν την περιοδον-

τίτιδα με την ουλίτιδα. Aκόμη και όταν ο οδοντίατρος

τους επισημάνει τη διαφορά, δεν φαντάζονται ότι το

απλό μάτωμα των ούλων στην αρχή -που τους θυμί-

ζει τη γνωστή ουλίτιδα- μπορεί να οδηγήσει στη στα-

διακή απώλεια όλων τους των δοντιών! 

H περιοδοντίτιδα λοιπόν, όπως τονίζουν οι ειδικοί,

είναι μία φλεγμονή η οποία αναπτύσσεται στους

ιστούς που στηρίζουν τα δόντια, δηλαδή στα ούλα

και στο κόκαλο. Στο αρχικό της στάδιο είναι σαν την

ουλίτιδα, αλλά, όταν η φλεγμονή προχωρά στα οστά

της γνάθου, ο οργανισμός προσπαθώντας να τα προ-

στατέψει τα «διαλύει». Mε αυτήν τη διαδικασία τα

δόντια χάνουν σταδιακά τη στήριξή τους, αρχίζουν

να κουνιούνται και, αν δεν επέμβουμε άμεσα, θα πέ-

σουν. Aιτία της περιοδοντίτιδας είναι διάφορα μικρό-

βια που ζουν στο στόμα μας. Πρόσφατα στους

αιτιολογικούς παράγοντες προστέθηκε και το κάπνι-

σμα. Tο αν θα προκληθεί η νόσος και σε ποια έκταση

εξαρτώνται από την άμυνα του οργανισμού και τη

φροντίδα που προσφέρουμε στα δόντια μας.

Πώς παρουσιάζεται

•H μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση της πε-

ριοδοντίτιδας είναι ο εντοπισμός της, και αυτό γιατί

δεν προκαλεί έντονα συμπτώματα. Aκόμα και ο οδον-

τίατρος μπορεί να μην την ανακαλύψει σε έναν τα-

κτικό έλεγχο.

•Στο αρχικό της στάδιο η περιοδοντίτιδα εμφανίζεται

ως μία ήπια ουλίτιδα. Συμπτώματά της είναι το μά-

τωμα των ούλων και η κακοσμία του στόματος. Aκόμα

και αυτά όμως είναι αρκετά ήπια και δεν τραβούν

πάντα την προσοχή μας.

•Στις εξάρσεις της νόσου μπορεί να κοκκινίσουν έν-

τονα τα ούλα και να ματώσουν, ενώ είναι πιθανό να

δημιουργηθούν και αποστήματα. Tα συμπτώματα

όμως αυτά συνήθως υποχωρούν από μόνα τους, πριν

καν προλάβουμε να πάμε στο γιατρό.

•Στον προσεκτικό έλεγχο ο οδοντίατρος θα διαπιστώ-

σει την ύπαρξη περιοδοντικών θυλάκων, δηλαδή τα

ούλα έχουν ξεκολλήσει από την επιφάνεια των δον-

τιών και εκεί έχουν «φωλιάσει» τα μικρόβια. Για να

θεραπευτεί η περιοδοντίτιδα, πρέπει να απομακρυν-

θούν τα μικρόβια αυτά.

H σωστή πρόληψη

• Kύριος τρόπος πρόληψης της περιοδοντίτιδας είναι

το σωστό βούρτσισμα, το οποίο απαιτεί σωστή τοπο-

θέτηση της οδοντόβουρτσας, με γωνία ανάμεσα στα

δόντια και στα ούλα και με μικρές κυκλικές κινήσεις

της οδοντόβουρτσας. Oι περιοδοντολόγοι επισημαί-

νουν ότι το σωστό βούρτσισμα ωφελεί περισσότερο

από το επαναλαμβανόμενο, όταν δεν γίνεται σωστά.

•Δεν καπνίζουμε. Tο κάπνισμα είναι αιτιολογικός πα-

ράγοντας της περιοδοντίτιδας, καθώς μειώνει τοπικά

την άμυνα του οργανισμού και επιτρέπει στα μικρόβια

να δρουν ανενόχλητα.

Tα στάδια της θεραπείας

• Στο αρχικό στάδιο της περιοδοντίτιδας η θεραπεία

περιλαμβάνει καθαρισμό από τον οδοντίατρο και

σωστό βούρτσισμα.

•Όταν η περιοδοντίτιδα έχει προχωρήσει, χρειάζεται

καθαρισμός από τα μικρόβια που βρίσκονται στους

θυλάκους. Eδώ μπορεί να χρειαστεί περιοδοντολό-

γος - οδοντίατρος και όχι απλός οδοντίατρος.

•Στις σοβαρές περιπτώσεις περιοδοντίτιδας η θερα-

πεία είναι χειρουργική. O περιοδοντολόγος «ανοίγει»

τα ούλα για να απομακρύνει τα μικρόβια από τους βα-

θείς θυλάκους. Eπίσης, σπανιότερα ο ειδικός μπορεί

να «χτίσει» ξανά το κόκαλο- όσο του επιτρέπεται.

•H περιοδοντίτιδα υποτροπιάζει. Aν σταματήσουν το

βούρτσισμα και ο τακτικός έλεγχος από τον ειδικό, οι

θύλακοι θα ξανασχηματιστούν

Προδιαθεσικοί παράγοντες

•Tο κάπνισμα.

•H ανοσοκαταστολή.

•O σακχαρώδης διαβήτης.

πηγή:vita.gr

Περιοδοντίτιδα: Πώς δεν θά χάσετε τα δόντια σας

Πρώτο κολύμπι για το παιδί σας!

Μπορεί να έχετε τη λαχτάρα να το δείτε να κολυμπάει σαν ...χέλι, αλλά μη βια-

στείτε και του βουτήξτε με το έτσι θέλω στο νερό, γιατί δύσκολα θα ξαναμπεί.

Υπάρχουν ορισμένα ΜΗ προς τους γονείς:

Μην το βουτάτε απότομα στο νερό. Θέλει το χρόνο του.

Μην το πιέζετε να μπει αν το νερό είναι κρύο ή αν φοβάται ή αν δείτε ότι διστάζει

και νιώθει πίεση.

Μην αναγκάζετε το παιδί να κάνει μπάνιο σε βάθος που το νερό ξεπερνάει το

στήθος του.

Αφήστε το να προσεγγίσει μόνο του το νερό, να το αισθανθεί “οικείο” και θα απο-

φασίσει μόνο του πότε θα μπει. Και όταν μπει θα το τραβάτε με το ζόρι να βγει

γιατί πρέπει να φύγετε...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αρ. Μελ. 18/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00
Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28754/18-7-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥ-
ΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ», με
προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ (με
Φ.Π.Α. 24%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη κατηγορία εργασιών:
l κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ-
ϋπολογισμό 96.774,19 € χωρίς ΦΠΑ
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ
24%) 120.000,00 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, από την Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Παλλήνης (Δευτέρα-
Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00-14:00), από τις 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2016 μέχρι και την 1η ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 2016. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 210.66.04.647 – 649 - 722 και
FAX επικοινωνίας: 210.66.04.645, αρ-
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:
Δήμητρα Μπίθα & Σοφία Οικονόμου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 Γέ-
ρακας), στα γραφεία Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, την 6η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016,
ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλα-

βής των προσφορών τις 10.00 π.μ.
και το σύστημα υποβολής προσφο-
ράς που περιλαμβάνει «το σύστημα
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες» του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγε-
γραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύ-
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου
l Στην Α2 Τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και άνω για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ κατά τα λοιπά
όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της δια-
κήρυξης.
l Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1
Τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-
ξίας)42.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 1.935,48 Ευρώ (ΧΙΛΙΑ
ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ), η οποία
θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα
εννιά (9) μηνών και 30 ημερών από
την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννιά (9) μήνες από την ημερο-
μηνία λήξεως υποβολής των προ-
σφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.
3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους του Δήμου Παλλήνης για τα έτη
2016-2017. Προκαταβολή δεν θα χο-
ρηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος
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Στο δυτικότερο άκρο της Σικελίας και

στον όμιλο Circolo Velico φιλοξενήθη-

καν από 29/6 έως 3/7 οι φετινοί Ευρω-

παϊκοί αγώνες ιστιοπλοΐας για σκάφη

τύπου Lightning.  

Συμμετείχαν δυο Ελληνικά σκάφη και

τα 2 από τον ΝΑΟΒ.  Το Midnight Drift

με κυβερνήτη τον βοηθό προπονητή

της σχολής Lightning του ομίλου και

έμπειρο ιστιοπλόο Δημήτρη Σταθό-

πουλο και πλήρωμα τις μαθήτριες της

σχολής Δήμητρα Δρούλια και την 16

χρονη Χριστίνα Καρδάμη, η όποια και

τιμήθηκε με το βραβείο του νεότερου

συμμετέχοντος αθλητή. 

Το Midnight Drift κατετάγη 5ο στην γε-

νική κατάταξη παρά τα προβλήματα

που αντιμετώπισε (έκοψε επίτονο την

1η μέρα των αγώνων). Η δεύτερη ελ-

ληνική συμμέτοχη ήταν το σκάφος

Nexus Light με κυβερνήτη τον Από-

στολο Καλπάκα και πλήρωμα τον

αδελφό του Γιώργο και τον Φιλανδό

Erik Hartman. 

Την πρώτη και την τελευταία ημέρα

έπνεαν αρκετά δυνατοί άνεμοι που

έφταναν τα 22-25 μίλια. Την δεύτερη

ημέρα δεν διεξήχθησαν κούρσες λόγω

άπνοιας. Την τρίτη ημέρα, η τρίτη

κούρσα διεκόπη 50 μέτρα πριν το ελ-

ληνικό σκάφος Midnight Drift τερματί-

σει πρώτο. Όπως ήταν αναμενόμενο η

απόφαση αυτή της επιτροπής αγώνων,

που αποτελείτο μόνο από Ιταλούς κρι-

τές, σχολιάστηκε έντονα και προκά-

λεσε διαμαρτυρίες και παράπονα από

τα Ελληνικά πληρώματα, διότι η δια-

κοπή τους στέρησε την καλύτερη

θέση, ίσως και την πρωτιά της γενικής

κατάταξης.  

Η μεθεπόμενη χρονιά, το 2018, αναμέ-

νεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ελ-

ληνικής πλευράς γιατί η χώρα μας, με

πρωτοστατούντα τον ΝΑΟΒ, διεκδικεί

την διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρω-

ταθλήματος Νέων της κατηγορίας

Lightning.

Οι αθλήτριες του Πρωτέα Βούλας, Πηνελόπη Παυ-

λοπούλου και Μαριέλλα Φασούλα, συμμετείχαν  στο

πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναι-

κών (U20) που διεξήχθη στο Μοτεσίνιος της Πορτο-

γαλίας, εκπροσωπώντας μέρος της εθνικής μας

ομάδας.

Παρ’ ότι η Εθνική μας Ομάδα δεν διακρίθηκε, είναι ση-

μαντικό να επισημάνουμε τη μεγάλη επιτυχία των

αθλητριών του Πρωτέα, Μαριέλλας και Πηνελόπης που

ανεδείχθησαν στις πιο αποτελεσματικές αθλήτριες της

Εθνικής μας με σκορ 12.6 και 12.4 αντίστοιχα.

Σε 7 αγώνες η Μαριέλλα ανεδείχθη πρώτη σκόρερ

και ριμπάουντερ της Εθνικής μας με 16.7 και 7.1 ριμ-

πάουντ ανά αγώνα.

Η Πηνελόπη, σε 7 αγώνες, ανεδείχθη τρίτη σκόρερ

της Εθνικής μας με 13 πόντους ανά αγώνα, δεύτερη

ριμπάουντερ (!!!) με 6 ριμπάουντ ανά αγώνα, πρώτη

σε κλεψίματα με 3.3 ανά αγώνα, ενώ πρώτευσε και

στην κατηγορία των ασίστ με 4.1 ανά αγώνα, όπου

κατέκτησε και την Τρίτη θέση σε Ευρωπαϊκό επί-

πεδο.

Ο Πρωτέας συγχαίρει τις αθλήτριες  για την εξαιρε-

τική τους προσπάθεια, εύχεται να συνεχίσουν να

διακρίνονται με τις ομάδες των Πανεπιστημίων τους

στις ΗΠΑ, και σύντομα να τις δει με τη φανέλα της

Εθνικής Γυναικών. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΣΚΑΦΩΝ  ΤΥΠΟΥ  “LIGHTNING”   2016
Tην χώρα εκπροσώπησαν αθλητές του ΝΑΟΒ

H16 χρονη Χριστίνα Καρδάμη, που τι-

μήθηκε με το βραβείο του νεότερου

συμμετέχοντος αθλητή. 

Αθλήτριες του Πρωτέα οι καλύτερες σκόρερς της Εθνικής ομάδας!

Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση διοργανώθηκε, 19 Ιουλίου
2016, από τη ΜΕΤΚΑ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Α.Ε.) στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού
Ομίλου Βούλας, στην οποία μικροί αθλητές είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταθλητές Ιστιο-
σανίδας Βύρωνα Κοκκαλάνη και Τζέλη Σκαρλάτου και να
τους ευχηθούν καλή επιτυχία.

Λίγες μέρες πριν την αναχώρησή τους για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Ρίο, οι δυο πρωταθλητές είχαν την ευ-
καιρία να παρουσιάσουν το άθλημά τους, που σχετικά
πρόσφατα εντάχθηκε στα Ολυμπιακά αθλήματα και να
μοιραστούν τον ενθουσιασμό με τους νεαρούς αθλητές.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βουλιαγμένης - Βούλας Γρ. Κων-
σταντέλλος χαιρέτισε την εκδήλωση καθως και η Ολυμ-
πιονίκης ιστιοπλοΐας Σοφία Παπαδοπούλου, 

Ο ΝΑΟΒ αποχαιρέτισε τους

αθλητές της ιστιοσανίδας

για τους Ολυμπιακούς
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Μπορεί η Πορτογαλία να πανηγύρισε

την κατάκτηση του βαρύτιμου τρο-

παίου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-

τος για πρώτη φορά στην ιστορία της

και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, τα

χαμόγελα όμως δεν ήταν μόνο για

τους Πορτογάλους. «Νικητές» για μια

ακόμα φορά στις μεγάλες αθλητικές

διοργανώσεις του εμπορευματοποι-

ημένου αθλητισμού δεν μπορούσαν

παρά να είναι και η διοργανώτρια

UEFA, παρέα με τους ντόπιους και

διεθνείς χορηγούς, που έστησαν

ένα μεγάλο γλέντι κερδών πάνω

στο πάθος των φιλάθλων για τη διά-

κριση της Εθνικής τους ομάδας.

Τρελά κέρδη, όπως ήταν φυσικό,

αποκόμισαν και οι μεγάλες στοιχη-

ματικές εταιρείες, που βασιζόμενες

στο πάθος του τζόγου που γεννά και

αναπαράγει και η άθλια οικονομική

κατάσταση όπου βρίσκονται εκατομ-

μύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, θυσαύ-

ριζαν σε κάθε γκολ, σε κάθε κόρνερ,

ακόμα και σε κάθε κάρτα που δόθηκε

στα γήπεδα της Γαλλίας.

Η «μεγάλη επιτυχία» 

των γεωμετρικών κερδών...

Μόλις λίγες μέρες μετά τη λήξη της

ποδοσφαιρικής «γιορτής» της Ευρώ-

πης, η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα

τα έσοδα που αποκόμισε από τη διορ-

γάνωση. Τα στοιχεία πραγματικά ζαλί-

ζουν. Η Ομοσπονδία έβαλε στα ταμεία

της λίγο κάτω από 2 δισ. ευρώ, συγκε-

κριμένα 1,93! Από αυτά 1,05 δισ. ήρθαν

από την πώληση των τηλεοπτικών δι-

καιωμάτων, 480 εκατ. ευρώ από τους

χορηγούς και 400 εκατομμύρια από τα

εισιτήρια. Για το τελευταίο ποσό σημει-

ώνεται πως περίπου 2,4 εκατομμύρια

θεατές παρακολούθησαν από κοντά το

EURO, παρουσιάζοντας μέσο όρο

47.594 ανά αγώνα και πληρότητα

92,56% στους 51 αγώνες της διοργά-

νωσης. Πρώτη σε προσέλευση ήταν η

αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισλαν-

δία (76.833 με πληρότητα 96,04%) για

τα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ

στην τρίτη θέση ήταν ο τελικός με την

Πορτογαλία με 75.868 θεατές (94,84%

πληρότητα). Στην δεύτερη θέση είναι

το ματς της Ιταλίας με την Ισπανία

(76.155 με πληρότητα 95,19%).

Χαρακτηριστική της οικονομικής επιτυ-

χίας ήταν η δήλωση του γενικού γραμ-

ματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Ποδοσφαίρου, Θεόδωρου Θεοδωρίδη,

που είπε ότι «οι αριθμοί είναι θετικοί»,

προσθέτοντας ότι η διευρυμένη διορ-

γάνωση είχε «μεγάλη επιτυχία». Αυτό

ήταν άλλωστε και το «όραμα» του

Μισέλ Πλατινί, του τέως προέδρου της

UEFA, όταν προχωρούσε στη διεύ-

ρυνση του EURO με 24 ομάδες αντί για

16 που ήταν μέχρι και το 2012.

Και το «όραμα» αυτό της τρελής κερ-

δοφορίας επιβεβαιώθηκε, μιας που,

όπως δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία,

από τους 20 παραπάνω αγώνες που

έγιναν φέτος σε σχέση με το τελευταίο

EURO, η UEFA κέρδισε περίπου 34%

περισσότερα χρήματα. Σε αντίθεση δε

με τους ρυθμούς που έμπαιναν τα γκολ

στο φετινό EURO (2,2 κατά μέσο όρο)

η αύξηση των κερδών είναι γεωμε-

τρική σε όλα τα τελευταία Ευρωπαϊκά

Πρωταθλήματα: Το 2012 τα έσοδα

έφταναν το 1,39 δισ. ευρώ, το 2008

(στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελ-

βετίας) τα 1,35 δισ. και στο EURO του

2004 τα 855 εκατ. ευρώ. Αν η τελευταία

διαφορά φαίνεται μεγάλη, αρκεί να

σκεφτεί κανείς πως το 1992 τα έσοδα

έφταναν μόλις τα... 40 εκατομμύρια

ευρώ!

Η UEFA βέβαια έσπευσε να ανακοινώ-

σει πως τα 830 εκατομμύρια που

έβγαλε από τα γήπεδα της Γαλλίας δεν

θα τα καρπωθεί, αφού η «λεία» των

κερδών θα μοιραστεί, με 600 εκατομμύ-

ρια να μοιράζονται αναλογικά στις 55

ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και 230

εκατομμύρια να... επανατοποθετούνται

ως επένδυση στο χρηματιστήριο του

εμπορευματοποιημένου αθλητισμού,

για τις προετοιμασίες της επόμενης

διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια χαμένοι δεν

μπορεί να θεωρούνται οι «μεγάλοι χο-

ρηγοί», επιχειρηματικοί όμιλοι διε-

θνείς και μη, που μπορεί να έδωσαν

περίπου 480 εκατομμύρια, αλλά τα

κέρδη από την προβολή τους ανα-

μένεται να είναι σύμφωνα με τις πιο

συντηρητικές εκτιμήσεις τουλάχι-

στον διπλάσια. Αξίζει να αναφέ-

ρουμε πως χορηγοί της

διοργάνωσης ήταν τα εξής μονοπώ-

λια: Carlsberg, Coca-Cola, Continen-

tal, Hisense, Hyundai-Kia,

McDonald's, Orange, SOCAR, Turk-

ish Airlines και Adidas, ενώ στους

«τοπικούς» χορηγούς που στήριξαν

την Εθνική Γαλλίας συγκαταλέγονται οι

Abritel-HomeAway, Credit Agricole,

Franchaise des Jeux, La Poste, PRO-

MAN και SNCF. Το ίδιο και ακόμα μεγα-

λύτερο κομμάτι από την πίτα των

τρελών κερδών «δάγκωσαν» με τις

πρώτες εκτιμήσεις και οι επίσημες στοι-

χηματικές εταιρείες, χωρίς να υπολογί-

ζει κανείς τα εκατοντάδες εκατομμύρια

που παίζονται στο παράνομο.

Κι επειδή συνταγή που φέρνει κέρδη

δεν αλλάζει, η ίδια τακτική της «διεύ-

ρυνσης» της ποδοσφαιρικής αγοράς

αναμένεται να συνεχιστεί και το 2020

(παρεμβάλλεται το Μουντιάλ το 2018),

που θα διεξαχθεί σε 13 ευρωπαϊκές πό-

λεις, προκειμένου να αυξηθούν η... πε-

λατεία αλλά και τα έσοδα.

Συγκεκριμένα, στα σχέδια της UEFA

είναι οι αγώνες του EURO 2020 να γί-

νουν σε Λονδίνο, Μπακού, Βρυξέλλες,

Μόναχο, Κοπεγχάγη, Δουβλίνο, Μπιλμ-

πάο, Ρώμη, Βουδαπέστη, Αμστερνταμ,

Βουκουρέστι, Αγ. Πετρούπολη και Γλα-

σκώβη. Αυτό ήταν άλλωστε και το σύ-

στημα που χρησιμοποιήθηκε για τη

διεξαγωγή του Ευρωπαΐκού Πρωταθλή-

ματος Ποδοσφαίρου Κ17.

ΥΓ. Ενα τέτοιο τρελό πάρτυ δισεκατομ-

μυρίων κερδών δεν θα μπορούσε φυ-

σικά να χαλάσει από έναν άνθρωπο

που αυτοκτόνησε επειδή έχασε μόλις

2.750 ευρώ... Ο Φιντέλ Νικίτιν, που είναι

ο μοναδικός που γνωστοποιήθηκε ο θά-

νατός του, πωλητής τηλεφώνων, μά-

ζεψε ό,τι χρήματα μπόρεσε και

στοιχημάτισε στη Γαλλία, ελπίζοντας

ότι με την κατάκτηση του τροπαίου θα

μπορέσει να ξεχρεώσει δάνεια που τον

έπνιγαν. Τελικά, έπεσε στις γραμμές

ενός σιδηροδρομικού σταθμού περιμέ-

νοντας το πρώτο τρένο να τον χτυπή-

σει αφήνοντας πρώτα μήνυμα στους

φίλους του: «Σας ευχαριστώ και συγ-
χωρέστε με»...

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

EURO 2016: Η κερδοφορία...

μόνιμη πρωταθλήτρια

O ΟΑΠΠΑ 

βράβευσε τους

...μαθητές του

Τελετή Λήξης των μαθημάτων και

αγώνων αντισφαίρισης πραγμα-

τοποίησε ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου

3Β, στις 8 Ιουλίου, στα γήπεδα

τένις της Βάρης, όπου βραβεύθη-

καν όλοι οι συμμετέχοντες αθλη-

τές, με πρωταθλητή τον Κίμωνα

Αγιάμπαση.

Στόχος η  πλήρης απομόνωση 

και ο διασυρμός της Ρωσίας

Σε λίγες μέρες, ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες του ΡΙΟ,

χωρίς τους Ρώσους. Ένας στόχος που οι χώρες του ΝΑΤΟ

με επικεφαλής την Αμερική “δουλεύουν” εδώ και πολύ

καιρό, με βάση τις ευκαιρίες που τους πρόσφερε κατά επι-

πόλαιο τρόπο η Ρωσία. Το πρόβλημα τους, είναι η πλήρης

απομόνωσή της, και ο διασυρμός της, από κάθε χώρο είτε

αυτός είναι Πολιτικός, είτε Οικονομικός, είτε κοινωνικός,

και επειδή ο Αθλητισμός στην εποχή μας, παίζει και αυτός

το ρόλο του στη διαμόρφωση της σημερινής κοινωνίας  “οι

σύμμαχοι” θέλουν και στον τομέα αυτόν να υποβαθμίσουν

τον Βλ. Πούτιν και την Χώρα του, η οποία έχει χάσει πολλά,

συγκρινόμενη με την Σοβιετική Ένωση. Το πρόβλημα λοι-

πόν δεν είναι το ΝΤΟΠΙΝΓΚ, και ποιος δεν παίρνει ουσίες

ενισχυτικές στην εποχή μας, (και κυρίως τα ΤΑΛΕΝΤΑ)

ιδίως όταν τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 5 η 10 χρό-

νια, αφού οι ουσίες που παίρνουν σήμερα οι μεγάλοι Αθλη-

τές, είναι μπροστά 10 χρόνια (Σαράποβα). Το πρόβλημα

λοιπόν είναι καθαρά Πολιτικό και ως τέτοιο θα πρέπει να το

αντιμετωπίσει κανείς αν θέλει να είναι αντικειμενικός. Να

μην ξεχνάμε, ότι και η τοποθέτηση στην Προεδρία της IAAF

του Άγγλου Ολυμπιονίκη των 800μ. (Λόρδου)   “είναι σο-

βαρά πράγματα αυτά στην εποχή μας;;” είχε τη σημασία

του.  Πάντως, αυτός που θα πληγωθεί “θανάσιμα” από τα

παιχνίδια αυτών των ...γκάνγκστερς  είναι ο ειρηνικός Θε-

σμός των Ολυμπιακών Αγώνων και ο Αθλητισμός, που η

ΔΟΕ  τον έχει εξευτελίσει… 
Nίκος Γεωργόπουλος

Απέκλεισαν όλους τους

Ρώσους αθλητές στίβου

από τους Ολυμπιακούς του Ρίο

«Κ Η Δ Ε Ι Α του Σ Τ Ι Β Ο Υ», χαρακτήρισε η Κορυφαία

ΕΛΕΝΑ ΙΣΙΝΜΠΑΓΕΒΑ την "στημένη" Απόφαση για ΑΠΟ-

ΚΛΕΙΣΜΟ ... "ΟΛΩΝ" Ανεξέλεγκτα!  των Αθλητών της

ΡΩΣΙΑΣ από τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ του Ρίο!

Την "καυστική" δήλωση της 34χρονης Ρωσίδας Ολυμπιο-

νίκου και Παγκόσμιας "Ρεκορντγούμαν" του άλματος "επί

Κοντώ" (έχει ατομ. επίδοση 5,06μ.) προκάλεσε η Από-

φαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) της

Λοζάνης, που απέρριψε την Εφεση 68 Ρώσων αθλητών

(ανάμεσά τους κι η Ισινμπάγιεβα), που ήθελαν να πάρουν

την άδεια για την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς

Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Πρόκειται για ξεκάθαρα "Πολιτική" Απόφαση, Χωρίς Νο-

μικά επιχειρήματα, από ένα υποτιθέμενο Διεθνές Αθλη-

τικό Δικαστήριο! 

.... Οι 68 Ρώσοι "εκκαλούντες" αθλητές ήταν αντίθετοι με

τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η IAAF σε ΟΛΟΥΣ τους

Ρώσους αθλητές Στίβου ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ (π.χ. η Ισιμπά-

γιεβα έχει "ελεγχθεί 117 φορές την τελευταία τριετία(!!),

χωρίς ποτέ να προκύψει ούτε "ίχνος Φαρμακοδιέγερ-

σης" σε βάρος της), ύστερα από τις καταγγελίες περί

"δήθεν" εκτεταμένου ντόπινγκ στη Ρωσία και κατέθεσαν

Εφεση κατά της Απόφασης Αποκλεισμού των από τους

"Ο.Α.", η οποία απορρίφθηκε.

Πάνω από 4.000 αθλητές στίβου δεν έχουν δικαίωμα να

συμμετέχουν στο “όνειρο ζωής τους” στους Ολυμπιακούς

Αγώνες, γιατί κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια στην

πλάτη τους.

Σκέφθηκε κανείς από αυτούς που πήραν τόσο επιπόλαια

αυτή την απόφαση, πόσα χρόνια αγωνίζεται ένας αθλη-

τής για να φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο, πόσο ιδρώτα και

πόνο και όταν φτάνει με την αξία του και τις επιδόσεις

του, να τον κόβουν γιατί κάποιος άλλος αθλητής πήρε

φαρμακοδιεγερτικά; 
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Η έλλειψη αποχέτευσης είναι το σημαντικότερο πρό-

βλημα της περιοχής μας. Είναι αδιανόητο τον 21ο

αιώνα, σε έναν Δήμο σαν το δικό μας, να ζούμε

ακόμη με τους βόθρους στα σπίτια μας. Τώρα είναι η

ώρα να δώσουμε λύση. Με τρόπο μόνιμο, ρεαλιστικό

και υπεύθυνο.

Η χωροθέτηση για την κατασκευή και λειτουργία Κέν-

τρου τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.)

στη θέση ΒΙΟ.ΠΑ. στα Καλύβια, είναι το πρώτο ση-

μαντικό βήμα. 

Τι θα κατασκευαστεί στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων

Στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων θα κατασκευαστεί και θα λει-

τουργήσει με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγρα-

φές: 

• Κέντρο Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων, με

εγκαταστάσεις κλειστού τύπου και υπόγειους αγω-

γούς μεταφοράς λυμάτων, χωρίς τη χρήση λυμα-

τοφόρων. Θα είναι το πιο σύγχρονο Κ.Ε.Λ. που θα

λειτουργεί σε όλη την Ανατολική Αττική

• «Πράσινο Σημείο» κομποστοποίησης πράσινων

απορριμμάτων (κλαδέματα), τα οποία παράγονται

στην πόλη μας

• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα

προωθεί την ανακύκλωση

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει: 

• Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, συνολικής

έκτασης άνω των 10 στρεμμάτων

• Φυτοφράκτες, που θα ελαχιστοποιούν την οπτική

επαφή με το Κ.Ε.Λ.

• Αξιοποίηση των εκροών και επεξεργασία του

νερού, ώστε να μην χύνεται ούτε ένα κυβικό μέτρο

στη θάλασσα, αλλά να αξιοποιείται από το Δήμο

και τους κατοίκους για άρδευση και πλύσιμο, με

ελάχιστο κόστος.

Γιατί επιλέξαμε την περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ.

• Είναι χαρακτηρισμένη βιομηχανική περιοχή, σε

απόσταση 1.200 μέτρων από το κέντρο του κυρίως

οικισμού.

• Είναι η μοναδική περιοχή στο Δήμο που έχει και

την απαραίτητη έκταση (69 στρέμματα) για την

κατασκευή των εγκαταστάσεων, αλλά και τις χρή-

σεις που επιτρέπουν τη λειτουργία τους.

• Θα είναι η μονάδα με τη μικρότερη περιβαλλοντική

επιβάρυνση, από τις περισσότερες που λειτουρ-

γούν σήμερα στο ΒΙΟ.ΠΑ. 

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις 

• Η Περιφέρεια Αττικής αρνείται κατηγορηματικά τη

λύση της μεταφοράς των λυμάτων του Δήμου Σα-

ρωνικού στην Ψυτάλλεια. 

• Τέσσερις διαφορετικοί Υπουργοί Περιβάλλοντος

αρνήθηκαν να υπογράψουν τη Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων για τη σύνδεση του αγωγού

λυμάτων του Δήμου μας, με την Ψυττάλεια.

• Κανένας Δήμος που σήμερα διαθέτει Κ.Ε.Λ., δεν

δέχεται στις εγκαταστάσεις του τα λύματα του

Δήμου Σαρωνικού. Ακόμη και στο Κ.Ε.Λ. Μαρκο-

πούλου, έχουν γίνει δεκτές μόλις 1300 συνδέσεις

από τα Καλύβια και τον Κουβαρά, όταν οι ανάγκες

μόνον αυτών των δύο περιοχών ανέρχονται στις

4.000 συνδέσεις. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι επιλογές είναι δύο:

• ή θα κατασκευάσουμε το δικό μας Κ.Ε.Λ., για να

καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου

• ή θα εξακολουθήσουμε να ζούμε με τριτοκοσμι-

κούς βόθρους και λύματα στους δρόμους μας

Η κατασκευή του έργου διασφαλίζει οφέλη

για όλους

3 Λύνεται οριστικά, σε βάθος δεκαετιών, το πρό-

βλημα της αποχέτευσης. 

3 Λύνεται το πρόβλημα διαχείρισης των 10.000

τόνων πράσινων απορριμμάτων (κλαδέματα) που

παράγονται σε ετήσια βάση στο Δήμο μας.

3 Θα εξοικονομηθούν πάνω από 4 εκατ. ευρώ σε

βάθος πενταετίας, που θα οδηγήσουν σε ισόποση

μείωση των δημοτικών τελών.

3 Προστατεύουμε τις θάλασσες μας: με την επεξερ-

γασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού, δεν θα

καταλήγει στη θάλασσα ούτε ένα κυβικό μέτρο λυ-

μάτων.

3 Θα διαθέτουμε δωρεάν λίπασμα στους κατοίκους,

που θα προέρχεται από την μετατροπή και κομπο-

στοποίηση των «πράσινων» απορριμμάτων.

3 Αποκτά ο Δήμος μας ένα πρότυπο Κέντρο Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα προωθεί την

ανακύκλωση και ένα μοντέλο ζωής φιλικό στο πε-

ριβάλλον.

3 Προστατεύουμε και παραδίδουμε στα παιδιά μας

μια πόλη με σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον

υποδομές, με θάλασσα και έδαφος απαλλαγμένα

από τα λύματα των βόθρων μας.

3 Αποζημιώνονται άμεσα και με τιμές ανώτερες των

αντικειμενικών αξιών, οι 50 περίπου ιδιοκτήτες των

οποίων θα αγοραστούν οι εκτάσεις. 

3 Δημιουργούνται εκατοντάδες νέες θέσεις εργα-

σίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και

100 μόνιμες θέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας

του, οι οποίες θα καλυφθούν από την περιοχή μας.

3 Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων, με την επα-

ναχρησιμοποίηση του νερού, θα μειωθεί κατά 50%

το κόστος τόσο της ύδρευσης όσο και της αποχέ-

τευσης. 

Επιλέγουμε λύση κι όχι απραξία

Υιοθετούμε την επιλογή της χωροθέτησης και κατα-

σκευής Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και Κομπο-

στοποίησης Πράσινων Απορριμμάτων στο χώρο

ΒΙΟΠΑ Καλυβίων.

Δίνουμε λύση στο πρόβλημα της αποχέτευ-
σης και των πράσινων απορριμμάτων
Δίνουμε ποιότητα στην καθημερινότητά
μας.
Προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλ-
λον των παιδιών μας.

Μόνιμη και οριστική λύση στο πρόβλημα της

αποχέτευσης, σε όλο το Δήμο Σαρωνικού

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΩΦΡΟΝΗ

l Κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας
l Δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις περιουσίες μας


