Ου γαρ ο δικαστής, ουδʼ ο
βουλευτής, ουδʼ ο εκκλησιαστής άρχων εστί, αλλά
το δικαστήριον, η Βουλή
και ο δήμος.
Αριστοτέλης 384-322 π.Χ.

Ο ΟΡΚΟΣ της
Ρένας Δούρου
και τι σηματοδοτεί
«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου,
να είμαι πιστή στο Σύνταγμα,
να είμαι πιστή στην Πατρίδα,
να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά
μου σεβόμενη την αρχή, ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό».
Αυτός ήταν ο όρκος της Ρένας Δούρου κατά την
ορκωμοσία της ως Περιφερειάρχου
Αττικής.

Επισημάνσεις - Σχόλια
Ο όρκος της Ρένας Δούρου, των Αντιπεριφερειαρχών και των συμβούτου Κώστα λων της παράταξής της ήταν
Βενετσάνου πολιτικός· όχι θρησκευτικός. Η περίπτωση προβλεπόταν ήδη από σχετική πρόσφαtη εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, που έδινε και τον τύπο του όρκου.
Η νέα Περιφερειάρχης, ξέφυγε λίγο από τα στενά,
αλλά μη περιοριστικά πλαίσια του Υπουργείου, με
μια ...προσθαφαίρεση: Εκεί που η εγκύκλιος έλεγε
«να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους» η
Δούρου άλλαξε το ρήμα της υποταγής, σε πίστη.
Και είναι το σωστό, κατά την άποψή μου. Σ’ έναν
συνειδητό πολίτη και μάλιστα σ’ έναν αιρετό, δεν
αρμόζει η δουλική υπακοή, αλλά η ενσυνείδητη
πίστη στο Σύνταγμα, του οποίου η τήρηση, εν καταλείδι, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων
κι όχι στον “χωροφύλακα”. Δεν ανέφερε όμως πίστη
και στους νόμους! Αυτή ήταν η ...αφαίρεση. Εύλογη, ειλικρινής και σημαντική.
Εφ’ όσον ορκίζεσαι πίστη στο Σύνταγμα - το θεμελιακό νόμο του κράτους - είναι πλεονασμός ν’ αναφερθείς και στους απλούς νόμους, που οφείλουν
Συνέχεια στη σελ. 2
να είναι εναρμονισμένοι,

Ενοικιάζουν
εργαζόμενους
στο δημόσιο Σελ. 17

Oρκίστηκε η Ρένα Δούρου και
το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μπορεί και οφείλει να
λειτουργήσει ως εργαλείο
ανάπτυξης και εμβάθυνσης
της Δημοκρατίας και της
αλληλεγγύης» υποσχέθηκε η Ρένα Δούρου.

Σελίδα 3

Ανάκληση 4 εστιατορίων Πρώτη ημέρα στο σχολείο Σελ. 21
στο Πόρτο Ράφτη Σελίδα 6
Επισκευές σχολείων στο
Δήμο 3Β
Σελίδα 12

Γιώργος Σοφρώνης
ο νέος Δήμαρχος Σαρωνικού

Ορκίστηκε ο νέος δήμαρχος
Γλυφάδας
Σελίδα 12
Ρωσικό “εμπάργκο”...
Γιάννης Τόλιος

γράφει ο

Σελίδα 14

Πρόγραμμα πρόσληψης
ωφελουμένων Σελίδα 16

Σελίδα 13
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Ο όρκος της Ρένας Δούρου και τι σηματοδοτεί
Συνέχεια από τη σελ. 1

όχι μόνον με το γράμμα του Συντάγματος, αλλά και
κυρίως με το πνεύμα των συνταγματικών κανόνων.
Εξ’ άλλου με ορισμένους νόμους και διατάγματα,
όπως τους μνημονιακούς, διαφωνούμε και επιδιώκουμε την κατάργηση ή μετατροπή τους. Πώς μπορούμε ταυτόχρονα να ομνύουμε πίστη; Θα ήταν
οφθαλμοφανής υποκρισία.
Δεν ορκιζόμαστε πίστη ή υπακοή σε νόμους που είναι
αντισυνταγματικοί και μόνον(;) επειδή δεν “υπάρχουν
υπέρ του Λαού” (θεμελιώδης διάταξη του Συντάγματος αρ. 1 § 3). Αυτό, βέβαια, δεν είναι “και μόνον”,
είναι το όλον. Είναι η πεμπτουσία.
Και εδώ ακριβώς ήρθε η ...προσθήκη της Ρένας Δούρου: «...σεβόμενη την αρχή ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό».
Κι έτρεξαν οι “κασσάνδρες” να θυμηθούν τις Κορυσχάδες, την κυβέρνηση του βουνού, την ΠΕΕΑ, που
συμπληρώνουν φέτος 70 χρόνια, από εκείνη την
εθνική Σύναξη, που διακήρυττε αυτή την αρχή.
Αυτή την ίδια αρχή, παραλλαγμένη ελαφρά, ώστε να
μπορεί ν’ αλλοιώνεται, διατυπώνει το εν ισχύει Σύνταγμα (που το ΄χουν κουρελιάσει αυτοί ακριβώς οι
επίορκοι, που απαιτούν “υπακοή” στους νόμους
“τους”. Αντισυνταγματικούς νόμους, αντισυνταγματι-

κών κυβερνήσεων. Το Σύνταγμα λοιπόν, διακηρύσσει:
αρθρο 1 παράγρ. 3: Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από
το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους και
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Το σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα Φεραίου, λέει στο
άρθρο 2: «Ο ελληνικός Λαός [...] διαμοιράζεται εις
πρώτας συναθροίσεις εις τας τοπαρχίας, δια να βάλη
εις πράξιν την αυτοκρατορικήν εξουσίαν του».
Το επαναστατικό Σύνταγμα της Τροιζήνος, το 1827
και εβδόμου έτους της Ανεξαρτησίας, διακηρύσσει
στο άρθρο 5: «Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το έθνος·
πάσα εξουσία πηγάζει εξ’ αυτού και υπάρχει υπέρ
αυτού’” (εδώ γίνεται ταύτιση της έννοιας του έθνους
και του Λαού. “Εθνος” με τη στενή έννοια, συγκεκριμένου ομοεθνούς Λαού, σε συγκεκριμένο τόπο και
χρόνο).
Ορθή, σημαντική και αυτονόητη η προσθήκη της αναφοράς στο Λαό, στον “κυρίαρχο”!
Αυτές οι “ασήμαντες” προσθαφαιρέσεις σηματοδοτούν τις πολιτικές αντιλήψιες της Ρένας Δούρου και
μένει να δούμε πώς θα τις υλοποιήσει στη διακυβέρνηση της Περιφέρειας Αττικής. Πώς θα τις κάνει
πράξη. Το περιμένουμε, θα το παρακολουθούμε και
είμαστε βέβαιοι πως θα τα καταφέρει.

Μετέωρος ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας για την κατάσταση
που βρίσκεται ο καλλικρατικός Δήμος
3Β. Για την καθαριότητα, για τις πλατείες, για τη λαϊκή αγορά, για τις ανύπαρκτες χημικές τουαλέτες στο
Καβούρι.
Οι δημότες άλλοι αγανακτισμένοι,
άλλοι απορημένοι καταθέτουν τους
προβληματισμούς τους και μας παρακαλούν να γράψουμε κάτι.
Βέβαια, είναι γνωστό ότι οι Δήμοι
όλης της χώρας από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουν τις νέες αιρετές δημοτικές αρχές τους. Σε όσους Δήμους
δεν επανεξελέγη ο ίδιος δήμαρχος τα
πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα
έπρεπε, είτε για λόγους αδιαφορίας
είτε για λόγους αδυναμίας, αφού οι
αποφάσεις για την περίοδο από το
Μάιο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου είναι
πολύ συγκεκριμένες και αφορούν
μόνο επείγοντα θέματα.
Στο Δήμο 3Β είναι ακόμη πιο δύσκολα
τα πράγματα, αφού αιωρείται το ποιος
θα είναι ο νέος δήμαρχος. Κι αυτό
γιατί ναι μεν ορκίζεται ο Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος (31/8), αλλά την επομένη 1η Σεπτεμβρίου εκδικάζεται ένσταση του νυν δημάρχου Σπύρου
Πανά κατά της ανάδειξης του Κωνσταντέλλου επικαλούμενος λάθη και
παραλείψεις στα αποτελέσματα των
εκλογών. Βέβαια, αντένσταση στην
ένσταση έχει καταθέσει και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Ολο αυτό όμως δημιουργεί μία δυσκαμψία και μία “παράλυση” θα λέγαμε στο Δήμο, αν και σε ορισμένους
τομείς δεν φαίνεται, γιατί ο Σπ. Πανάς
δουλεύει νυχθημερόν σε έργα που
αφορούν τα σχολεία, τις παιδικές
χαρές, την οδοποιία.
Ακόμη, το φετεινό καλοκαίρι ο Δήμος
έμεινε ακάλυπτος από έκτακτο προσωπικό, μετά από απόφαση που πάρθηκε από το σύνολο σχεδόν των
δημοτικών συμβούλων, να μην προσλάβουν έκτακτους με το σκεπτικό του
Συλλόγου εργαζομένων, ότι έτσι κινδυνεύουν οι μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι.
Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να
μην υπάρχουν εργαζόμενοι να καλύ-
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ψουν τις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδο, και στους κήπους
και στην καθαριότητα και στις αποψιλώσεις και στην πολιτική προστασία.
Αλλο ένα μέτρο που στέρησε προσωπικό είναι η κινητικότητα των δημοτικών υπαλλήλων, που ήδη μετρούν
πάνω από 25 και οι περισσότεροι προέρχονται από την καθαριότητα.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος είχε προτείνει
σε προηγούμενη συνεδρίαση να μη
δέχονται τις αιτήσεις των εργαζομένων για μετακίνηση αν δεν συμπίπτει
με αίτηση εργαζόμενου από άλλο
Δήμο που θα τον αντικαθιστά, κάτι
όμως που δεν έγινε, αφού μέχρι προχθές προσπαθούσαν να συνεδριάσουν
για να εγκρίνουν 18 αιτήσεις εργαζομένων. Κι αυτό το στηλιτεύει ο Γρ.
Κωνσταντέλλος και κατηγορεί τον Σπ.
Πανά ότι τις προώθησε.
Aς ελπίσουμε ότι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκαθαρίσει το αποτέλεσμα για να δει και η πόλη “άσπρη”
ημέρα.
Αννα Μπουζιάνη

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις Παλλήνη, Κορωπί, Μαρούσι Σελ. 4 -5

Συλλογή γραφικής ύλης στην
Παλλήνη
Σελ. 6
Συλλογή φαρμάκων για τα
θύματα της Γάζας
Σελ. 6
Το κράνος του Μιλτιάδη Σελ. 10
Καλοκαιρινό Road Movie στο παΣελ. 8
ρελθόν γιάννης κορναράκης
Δυο μαύρα μάτια της Ανατολής
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Ανταποδοτική Ανακύκλωση Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Παραιτήθηκε ο τ. δήμαρχος
Παιανίας Δ. Δάβαρης Σελ. 12
Κάποιοι εκδικούνται τα φυτά
Σελ. 15
στη Βάρη

Ο Υπ. Εξωτερικών της Γαλλίας
Αρνό Μοντεμπούρ είπε την αλήΣελ. 17
θεια για τη Γερμανία!
Εκκίνηση προπονήσεων για
τους Αθλητικούς Συλλόγους
από την 1η Σεπτέμβρη Σελ. 22, 23
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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“Σήμερα αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας”
Ορκίστηκε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με περιφερειάρχη
τη Ρένα Δούρου, ορκίστηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου στο
κλειστό Γυμναστήριο Δροσούπολης Άνω Λιοσίων, με την
παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, πολλών βουλευτών και πλήθος κόσμου.
Πολιτικό όρκο έδωσε η Ρένα Δούρου, οι αντιπεριφερειάρχες και πολλοί σύμβουλοι της παράταξής της, αλλά και
πολλοί άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι άλλων παρατάξεων (Θ. Παφίλης, Δ. Κουτσούμπα,
Θ. Τζήμερος, Μ. Γιαννακάκη), με τη γνώμη ότι πρέπει να
είναι διακριτός ο ρόλος Εκκλησίας και Κράτους. Και τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να ορκίζονται ενώπιον των δικαστικών αρχών και όχι των θρησκευτικών.
Ο πολιτικός όρκος αναφέρει τα εξής: «Ορκίζομαι να είμαι
πιστός στην Πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους
νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
Αυτόν τον όρκο θεσμοθέτησε με εγκύκλιο το Υπουργείο
Εσωτερικών σημειώνοντας ότι, η ορκωμοσία είναι «εσωτερικής φύσεως πράξη, που δηλώνει μία ηθική δέσμευση και
δεν αποτελεί εκτελεστική διοικητική πράξη». Από τις κείμενες διατάξεις δεν ορίζεται συγκεκριμένο τελετουργικό
για την ορκωμοσία των αιρετών, παρά μόνον ορίζεται το περιεχόμενο του όρκου, όπως σημειώνεται παραπάνω.
Η εγκύκλιος ορίζει ακόμη: «Όσοι αιρετοί το επιθυμούν δίνουν τον παραπάνω όρκο ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ή
αν κάποιος αιρετός πιστεύει σε άλλη θρησκεία ή δόγμα που
επιβάλει ίδιο τύπο όρκου, τότε, εφόσον το επιθυμεί, ο
όρκος δίνεται κατά τον τύπο αυτόν.

κρατικά και συλλογικά ξεκινάμε για να γράψουμε, όχι απλά
ένα νέο κεφάλαιο. Αλλά ένα νέο βιβλίο στην Περιφέρεια.
Ένα βιβλίο με επίκεντρο τον πολίτη και το περιβάλλον. Ένα
βιβλίο, όχι με έργα βιτρίνας, αλλά με έργα κοινωνικής συνοχής. Έργα που βελτιώνουν μια καθημερινότητα που οι
μνημονιακές πολιτικές, έχουν κάνει εφιάλτη. Έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου.

Φίλες και φίλοι,
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ορκίζεται σήμερα, μπορεί
και οφείλει να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης και εμβάθυνσης της Δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
Εργαλείο στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πολιτών.

Ενός προτύπου που δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ δήμων α’
και β’ κατηγορίας. Μεταξύ πολιτών α’ και β’ κατηγορίας.
Γιατί όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.
Στην αξιοπρέπεια που σημαίνει ότι τα παιδιά δεν θα λιποθυμάνε στα σχολεία από έλλειψη τροφής. Ότι οι πολίτες
δεν θα κινδυνεύουν, οι ίδιοι και οι περιουσίες τους, από μια
δυνατή βροχή. Ότι δεν υπάρχουν περιοχές δεύτερης και
τρίτης κατηγορίας, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές στον 21ο
αιώνα.
Ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας κάθε άλλο παρά εύκολος είναι. Γιατί είναι ένας δρόμος διπλά ναρκοθετημένος. Ναρκοθετημένος σε επίπεδο θεσμικό, αλλά και σε
επίπεδο πολιτικής συγκυρίας. Το θεσμικό επίπεδο είναι
προβληματικό εξαιτίας του νομοθετικού πλαισίου του “Καλλικράτη”. Ενός πλαισίου που περιέχει αφενός την αιρετή

Που θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις
τους. Ένα Περιφερειακό Συμβούλιο στο ύψος των δύσκολων και κρίσιμων περιστάσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση
θα δουλέψει η νέα περιφερειακή Αρχή.
Θέλοντας στο πλευρό της, συμπαραστάτες και υποστηρικτές της κοινής προσπάθειας στη νέα πορεία, τους εργαζόμενους της Περιφέρειας. Μακριά από στείρους
αποκλεισμούς και ψευδεπίγραφες δήθεν αξιολογήσεις, που
οδηγούν στην αποδυνάμωση του δημόσιου τομέα.
[...] Ο δύσκολος δρόμος μπροστά μας είναι ο δρόμος της
ευθύνης. Εμείς σήμερα δεν αναλαμβάνουμε την άσκηση
εξουσίας στην Περιφέρεια Αττικής. Εμείς αναλαμβάνουμε
την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πάρουμε τις
ζωές μας στα χέρια μας.

Η νέα Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, έδωσε τον
όρκο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θεωρώντας ότι ο πολιτικός όρκος ανταποκρίνεται στην αυτοτέλεια της πολιτικής
και δημόσιας σφαίρας και διασφαλίζει την αυτονομία της,
δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου να είμαι πιστή στην
πατρίδα μου, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους,
να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου, σεβόμενη την αρχή ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον
λαό και ασκούνται από τον λαό».
Η Ρένα Δούρου, στην ομιλία που ακολούθησε τόνισε μεταξύ άλλων:
«Η παρουσία σας σήμερα εδώ, στο κλειστό Γυμναστήριο
της Δροσούπολης στέλνει ένα μήνυμα. Μήνυμα από τη
Φυλή της Περιφέρειας Αττικής προς όλη τη χώρα: Δημο-

σύμμαχο. Τους πολίτες.
Οι πολίτες είχαν τον τελευταίο λόγο. Και θα έχουν, από δω
και στο εξής, τον πρώτο λόγο στην Περιφέρεια Αττικής.
Θα έχουν τον πρώτο λόγο για να γίνει η Αττική χώρος αντάξιος της μακράς της ιστορίας, του πολιτισμού και της παράδοσής της. Χώρος ευημερίας και ανάπτυξης.
Θα έχουν τον πρώτο λόγο για να γίνει η Αττική προπύργιο
κοινωνικής προστασίας.
...Θα έχουν τον πρώτο λόγο για να κάνουμε όλοι μαζί
πράξη μια Περιφέρεια από τους πολίτες, για τους πολίτες,
με τους πολίτες.

Έξω από το Γυμναστήριο είχε αναρτηθεί πανώ για τη χωματερή στη Φυλή (φωτο αριστερά), αλλά και αντιφασιστική
συγκέντρωση κατά της της συμμετοχής στο συμβούλιο
μελών της Χρυσής Αυγής.

αυτοδιοίκηση, αλλά παράλληλα και τον στενό έλεγχό της
από την κεντρική εξουσία, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Ενός πλαισίου που ενώ δεν διασφαλίζει την οικονομική αυτονομία της Αυτοδιοίκησης, τη φορτώνει με την υλοποίηση
μιας σειράς σπουδαίων αρμοδιοτήτων. Με ορατό κίνδυνο
την απαξίωση, την απομείωση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Του μόνου θεσμού που μπορεί να μεταφραστεί άμεσα σε εξουσία των πολιτών.
Οι δυσκολίες αυτές δεν μας αποθαρρύνουν. Μας πεισμώνουν. Μας κάνουν πιο δυνατούς. Και μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Γιατί ξέρουμε ότι στο δρόμο αυτό δεν είμαστε
μόνοι μας. Αλλά έχουμε στο πλευρό μας τον ισχυρότερο

Ο επικεφαλής της Ν.Δ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Γιώργος Κουμουτσάκος συγχαίρει την Ρένα Δούρου.
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Πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων «ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2014»
Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 μ.μ., στην Πλατεία Αγίου
Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη Αττικής (πίσω από την έδρα
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής), διοργανώνονται τα «ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2014».
Πρόκειται για ετήσια γιορτή, με την οποία οι κάτοικοι της
Νέας Παλλήνης αποχαιρετούν το καλοκαίρι και υποδέχονται το φθινόπωρο.
Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ, που διοργανώνονται για 35η χρονιά,
αποτελούν ετήσιο πολιτιστικό κεφάλαιο για την περιοχή και
επιδιώκουν, με το γλέντι και την παρουσίαση ποικίλων και
σύγχρονων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, να συσπειρώσουν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και να τους
δώσουν μια σταθερή, δημιουργική διέξοδο.
Στο τριήμερο των εκδηλώσεων μπορείτε να παρακολουθήσετε:
― Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του γνωστού
και καταξιωμένου καραγκιοζοπαίχτη ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ,
ενώ νωρίτερα θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση των
παιδιών από την ομάδα του PLAYGROUP HELLAS.
― Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου συναυλίες για τη νεολαία
από τους:
l MARIETTA FAFOUTI & Band, που θα φτιάξουν για όλους
το πιο απολαυστικό και δροσερό μουσικό πρόγραμμα με καθαρόαιμη pop, ξέφρενες disco στιγμές και έντονα στοιχεία
από μιούζικαλ και σπαγγέτι γουέστερν, καθώς υπόσχονται
το πιο διασκεδαστικό party του καλοκαιριού!
l GAUTIER σε μια ακουστική εμφάνιση με γνωστές μελωδίες από διασκευές και προσωπικά τραγούδια εμπνευσμένα
από μικρές και μεγάλες στιγμές, στιγμές ψυχής, έρωτα και

καθημερινότητας!
l ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ, που θα παρουσιάσει την πρώτη
του δισκογραφική δουλειά και ένα μεγάλο groovy cover set

ρεάν μετακίνηση, από το σταθμό Μετρό «ΠΑΛΛΗΝΗ» προς
το χώρο των εκδηλώσεων από τις 20:00 κάθε 20' σε κυκλικά δρομολόγια (Σταθμός «Παλλήνη» - Νεοπαλλήνεια /
Πλ. Αγ. Γεωργίου – Σταθμός «Παλλήνη»).
Τα τελευταία δρομολόγια θα μεταφέρουν τους επισκέπτες
προς το σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» που παραμένει
ανοιχτός ως τις 02:00.
― Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα
της ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑ και το δεξιοτέχνη στο βιολί ΝΙΚΟ ΕΥΒΟΙΩΤΗ, που καλούν να ταξιδέψουμε μαζί τους σε ένα αρχιπέλαγος μελωδίας και κεφιού, καθώς και παραδοσιακούς
χορούς από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
Στους χώρους του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν ο Σύλλογος
Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – «Η Αγκαλιά» και Σωματείο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή
Αγκαλιά» με σκοπό να ενημερώσουν τους θεατές για τις
δράσεις και τους στόχους τους.

list!
Έκτακτες εμφανίσεις από τον ΖΑΚ ΣΤΕΦΑΝΟΥ που επιστρέφει μετά από καιρό στην Αθήνα με τον ΣΠΥΡΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ, την πιο ιδιαίτερη περίπτωση της νέας γενιάς
τραγουδοποιών!

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ!
Στο χώρο θα λειτουργεί αναψυκτήριο και ψησταριά για
τους επισκέπτες της εκδήλωσης.

l

Σημείωση: Για την Παρασκευή θα υπάρχει πούλμαν για δω-

Διοργάνωση: Σύλλογος «ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» με τη συνδρομή
του Δήμου Παλλήνης.
Επικοινωνία: www.neapallini.gr
τηλ.επικοινωνίας: 6938.88.42.15

Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου
Βραδιές γεμάτες με μουσική και ξεχωριστές θεατρικές ερμηνείες από τις 30 Αυγούστου μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου
Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ριτα Αντωνοπούλου, ο Ψαραντώνης, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, η Σοφία
Αρβανίτη, η Μπέσσυ Αργυράκη, η Πωλίνα,
ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Νένα Μεντή,
ο Πέτρος Φιλιππίδης, η Άννα Φόνσου, ο
Στέλιος Διονυσίου, ο Χάρης Βαρθακούρης,
ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Θάνος Ανεστόπουλος, τα Υπόγεια Ρεύματα, ο Γιάννης
Κούτρας, ο Απόστολος Ρίζος η Γεωργία
Νταγάκη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι
μόνο κάποια από τα ηχηρά ονόματα τα
οποία θα εμφανιστούν στην σκηνή του Αμαλίειου (Λεωφόρος Κηφισίας 219) στο φετινό Φεστιβάλ Πολιτισμού που θα
φιλοξενηθεί στο Μαρούσι από 30 Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου 2014.

Σε μια γιορτή της μουσικής, της τέχνη και
του πολιτισμού, το Φεστιβάλ είναι πολυσυλλεκτικό και έχει θεάματα για μικρούς και
μεγάλους. Μέσα σε αυτά, θεατρικές παραστάσεις, βραδιές κωμωδίας και τραγωδίας,
συναυλίες και χορευτικές παραστάσεις, κάποιες από τις οποίες με ελεύθερη είσοδο

και οι περισσότερες με προνομιακό εισιτήριο για φοιτητές και ανέργους, καθώς και
κατόχους της κάρτας Artemis Club.
Το Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου γίνεται στο
Αμαλίειο (Λεωφόρος Κηφισίας 219).
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 30/08 | Θάνος Μικρούτσικος - Γιάννης Κότσιρας - Ρίτα Αντωνοπούλου (Συναυλία)
Κυριακή 31/08 | «Caveman» (Θέατρο)
Δευτέρα 01/09 | Υπόγεια Ρεύματα – Θάνος
Ανεστόπουλος & Κώστα Παρίσης
Τρίτη 02/09 | «Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου»
(Θέατρο)
Τετάρτη 03/09 | ComedyLab.gr All Star (Βραδιά Κωμωδίας)
Πέμπτη 04/09 | Ψαραντώνης (Συναυλία)
Παρασκευή 05/09 | «80’s – 90’s Party»
Μπέσσυ Αργυράκη - Σοφία Αρβανίτη - Πωλίνα (Συναυλία)
Σάββατο 06/09 | Μιχάλης Τζουγανάκης (Συναυλία)
Κυριακή 07/09 | «Μαρούσι Hip Hop Festival»

με τους Razastarr, Αρτέμης & Ρυθμοί Μεγάλοι, Ταφ Λάθος & Dj Micro, WrongFace
(Συναυλία)
Δευτέρα 08/09 | «Οι φόνισσες της Παπαδιαμάντη» (Θέατρο)
Τρίτη 09/09 | Παραδοσιακό Νησιώτικο
Γλέντι (Συναυλία)
Τετάρτη 10/09 | «Ωχ Ηλέκτρα» (Θέατρο)
Πέμπτη 11/9 | «Σαν Παλιό Σινεμά» (αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο με την
Άννα Φόνσου)
Παρασκευή 12/9 | «Τα τραγούδια του πατέρα μου» Χάρης Βαρθακούρης - Γρηγόρης
Μπιθικώτσης – Στέλιος Διονυσίου (Συναυλία)
Σάββατο 13/09 | «Όλο τον Κόσμο Γύρισες»
Γιάννης Κούτρας & Απόστολος Ρίζος (Συναυλία)
Πέμπτη 18/09 | «Bailando Espero» με την
σοπράνο Βιβιάννα Γιαννάκη- Βραδιά τραγουδιών και χορού Tango (Συναυλία &
Χορός)
Παρασκευή 19/09 | «Το μεγάλο μας τσίρκο»
(Θέατρο)
Σάββατο 20/09 | «Maroussi Jazz Festival» με

τους Yiannis Kassetas Group | Yiorgos Psihoyios Trio | Nomad Tango by Marios Strofalis Quintet |Depy & Melodies Project | Alex
Drakos Trio | Human Touch | Crazy People
Music. (Συναυλία)
Κυριακή 21 /09 | Νίκος Πορτοκάλογλου &
Γεωργία Νταγάκη (Συναυλία)
Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στο:
www.FestivalAmarousiou.gr
Προπώληση εισιτηρίων:
Στα καταστήματα Παπασωτηρίου, Public, Seven
Spots, IANOS, Reload Stores.
Στο περίπτερο της viva.gr στο The Mall Athens.
Στο ΤΡΑΜάκι, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
(Σταθμός ΗΣΑΠ) Μαρούσι.
Στα εκδοτήρια του Αμαλιείου (Λ. Κηφισίας 219)
την ημέρα της εκδήλωσης βάσει διαθεσιμότητας.
http://www.viva.gr/ με έκπτωση έως 20% και τηλεφωνικά στο 11876.
Πληροφορίες για τα εισιτήρια oι ενδιαφερόμε-

νοι μπορούν να επικοινωνούν στη Γραμμή
Δημότη 15321, στο τηλεφ. κέντρο 213
2038000 του Δήμου Αμαρουσίου.
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ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2014 στο Κορωπί: “Oι καλλιτέχνες της πόλης μας”
Δεύτερος κύκλος εκδηλώσεων έως 12/09/ 2014
Συνεχίζεται ο δεύτερος κύκλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δήμου Κρωπίας – ΝΠΔΔ Σφηττός με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ
2014» αφιερωμένες φέτος στους καλλιτέχνες του Δήμου Κρωπίας.

τζάχ» του Ryan Craig. Η θεματική της παράστασης εστιάζει στις μαθητικές και φοιτητικές διαδηλώσεις του 2011 στην Αγγλία
και αποτελεί μια ιδιότυπη, χιουμοριστική
ματιά στον τρόπο ζωής των εφήβων της Αγγλίας.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
Η αναβίωση του τοπικού εθίμου
«ΣΙΝ –ΜΕΛΕΤΗΣ»
Παραμονή του εορτασμού του Οσίου Μελετίου (αρχή της Ινδίκτου και έναρξη του εκκλησιαστικού έτους) με την αναβίωση του
τοπικού εθίμου της φωτιάς με την επωνυμία «Σιν-Μελέτης». Είναι η τέταρτη χρονιά
που διοργανώνεται το έθιμο στο πλαίσιο
των «Σφηττείων» και οι διοργανωτές μαζί
με τη συνδρομή των Προσκόπων και Οδηγών του Κορωπίου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορωπίου και την υποστήριξη
της υπηρεσίας και των εθελοντών πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και του
Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος
(Σ.Ρ.Ε) υπόσχονται και φέτος εκπλήξεις.
Το απόγευμα στις 18:00 στο Δημαρχείο
Κρωπίας θα έχει προηγηθεί η δημόσια ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής.
ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

«Τα παραμύθια του Κουτιού»
ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου τα «Σφήττεια»
μεταφέρονται στην πλατεία Δεξαμενής.
Στην πλατεία θα γίνουν τα εγκαίνια των
εκθέσεων ζωγραφικής της καλλιτεχνικής
ομάδας κατοίκων Κιτσίου (τρίτη χρονιά
συμμετοχής) καθώς και η έκθεση έργων
Βυζαντινής Αγιογραφίας του Ιερού Ναού
Αγίας Παρασκευής Κορωπίου (δεύτερη
χρονιά συμμετοχής) στις 8 το βράδυ. Αμέσως μετά, στις 9 το βράδυ στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής, τα
παιδιά θα απολαύσουν τη θεατρική παράσταση «Τα παραμύθια του Κουτιού» του
Φαίδωνα Σοφιανού.

Θεατρική Παράσταση
του Μποστ, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μποσταν“Μαρία
τζόγλου,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

1896, ευεργέτης Δήμου Κρωπίας) σε στίχους Γιάννη Πρόφη και μουσική Θεόδωρου
Χαρίδη και το δεύτερο μουσικό έργο είναι
η «Βασιλική και ο Αντζελο» που επίσης
έχει μελοποιήσει ο Θεόδωρος Χαρίδης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:
“ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΕΛΙΤΖΑΧ”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/9 , ΛΥΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:
ΕΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΩΤΗΣ,
ΜΙΑ ΚΟΡΩΠΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΙΤΑΛΟΣ
ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο της Πλ. Δεξαμενής, στις 9 Μ.Μ., θα παρακολουθήσουΝ μια παράσταση με δύο
έργα του Γιάννη Πρόφη που αφορούν πρόσωπα του Κορωπίου: το πρώτο είναι η πεΩδή στον Γεώργιο Σαράντη
ρίφημη
Παπασιδέρη (Γεν.1875-1920, Ολυμπιονίκης

«ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ»
Tην Κυριακή 31/8, ο
Δήμος Μαρκοπούλου θα
παρουσιάσει την Κωμική

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/9: ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΛΥΚΟΥ

Πενταγιώτισσα”, στο θέατρο Σάρας.
Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Γιάννης Μποσταντζόγλου, Θανάσης Βισκαδουράκης,
Δήμητρα
Παπαδήμα,
Κώστας

Φλωκατούλας, Περικλής
Αλμπάνης, Πέτρος Πέτρου, Μάριος Λεωνίδου,
Κωνσταντίνος Πασσάς,
Γιώργος Ματαράγκας
και Πέτρος Ξεκούκης.
Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.
Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.
Ώρα: 9.00 μ.μ. - Είσοδος
Ελεύθερη
Απευθύνουν κάλεσμα
για συλλογή τροφίμων
μακράς διαρκείας για
την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Μαρκοπούλου.
Διοργάνωση: Κ.Δ.Ε.Μ.

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί η
θεατρική παράσταση «Χάσαμε τον Ελι-

Ο δεύτερος κύκλος των εκδηλώσεων Σφήττεια ολοκληρώνονται, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου με τη λαϊκή βραδιά στον Άγιο
Δημήτριο Αλυκού (με αφορμή τον εορτασμό της γέννησης της Παναγίας, ο Δήμος
Κρωπίας σε συνεργασία με τον πολιτιστικό
σύλλογο Αγίου Δημητρίου διοργανώνουν
κάθε χρόνο εκδήλωση) στις 21:30 και την
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου με την χορευτική παράσταση των ομάδων χορού παιδιών και ενηλίκων του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός
υπό την δασκάλα χορού Ευαγγελία Ιερωνυμάκη στο θέατρο της Δεξαμενής, στις
21:00.

Gala Όπερας «Μαρία Κάλλας»
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου - Ώρα έναρξης: 20.30
Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Με ένα μεγάλο γκαλά
όπερας, αφιέρωμα στη
μνήμη της Μαρίας Κάλλας, στο Ηρώδειο την
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
η Εθνική Λυρική Σκηνή,
σε συνεργασία με την
"Εταιρία για το Κτήριο της
Όπερας και την Ακαδημία
Λυρικής Τέχνης «Μαρία
Κάλλας»", τιμά τη μνήμη
της κορυφαίας Ελληνίδας
υψίφωνου που σφράγισε
με τη μοναδική παρουσία
της τον κόσμο της όπερας. Σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού
και με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων μονωδών
διεθνούς
ακτινοβολίας.
Φέτος, συμπληρώνονται
37 χρόνια από το θάνατό
της και η ΕΛΣ αποτίει

Κάλλας»", (εκπόνηση μελέτης, εργασίες επισκευής, αποκατάστασης),
του ιστορικού κτηρίου της
Πατησίων 61, όπου έζησε
στα νεανικά της χρόνια η
Μαρία Κάλλας και το
οποίο πρόκειται να στεγάσει την Ακαδημία Λυρικής
Τέχνης "Μαρία Κάλλας".
έναν λυρικό φόρο τιμής
στη «φωνή του αιώνα»,
όπου διάσημες άριες -σημαδεμένες για πάντα από
τις ανεπανάληπτες ερμηνείες της- θα κατακλύσουν τις κερκίδες του
ρωμαϊκού ωδείου.
Τα έσοδα της εκδήλωσης
θα δοθούν στην "Εταιρεία
για το Κτήριο της Όπερας και της Ακαδημίας
Λυρικής Τέχνης «Μαρία

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 στα Ταμεία
τoυ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, Ακαδημίας 59-61, Αθήνα
Τρίτη με Κυριακή 09.00–21.00
& Δευτέρα 09.00-16.00

Τηλ. πωλήσεις 210 3662
100, 210 3612 461, 210
3643 725 & στα εκδοτήρια
του Φεστιβάλ Αθηνών, Πανεπιστημίου 39, 105 64
Αθήνα
Ηλεκτρονική προπώληση:
www.nationalopera.gr
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Συλλογή ιατροφαρμακευτικού υλικού για τα
θύματα της Γάζας στο
Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, στα πλαίσια των ανθρωπιστικών του δράσεων και της κοινωνικής πολιτικής,
κάνει ιδιαίτερη έκκληση και προσκαλεί θερμά, να
συμμετάσχετε όλοι ενεργά, στην συλλογή φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού (γάζες, επίδεσμοι, βαμβάκι, αιμοστατικά – αντισηπτικά κλπ), για
τα θύματα πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας, που
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 31 Αυγούστου
2014 και ώρα 10:00-14:00, στην είσοδο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου!
Τα φάρμακα που θα προσκομίσετε, μπορούν να
είναι, είτε από το προσωπικό σας Φαρμακείο, τα
οποία δεν τα χρειάζεστε πια και δεν έχουν λήξει,
είτε αγορασμένα από Φαρμακεία, ειδικά γι’ αυτόν
τον σκοπό.

Νέες περιφράξεις σε παιδικές χαρές
και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 3Β
Γράφαμε τον Ιούνιο μήνα για τις
Παιδικές χαρές, που το Υπουργείο
Εσωτερικών ζητούσε να έχουν πιστοποίηση και όσες δεν είχαν θα
έπρεπε να σφραγιστούν από την
1η Ιουλίου.
Ολοι οι Δήμοι και το κεντρικό τους
όργανο (ΚΕΔΕ) είχαν αντιδράσει
γιατί δεν υπήρχε ούτε ο απαιτούμενος χρόνος ούτε το απαιτούμενο χρήμα.

“Κατασκευή Δαπέδων Ασφαλείας
για Παιδικές Χάρες”.
Ετσι, ο δήμαρχος Σπ. Πανάς το
έτρεξε και ήδη υλοποιείται σε όλο
το Δήμο το έργο προμήθειας και
τοποθέτησης περιφράξεων σε
Παιδικές Χαρές και κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το έργο
αφορά τόσο σε θέσεις που δεν
υπάρχουν περιφράξεις όσο και σε
θέσεις που απαιτείται η αντικατά-

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς ανέφερε ότι «στο Δήμο μας προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των
παιδιών. Συνεχίζουμε το έργο μας
με στόχο να αποκτήσουμε την καλύτερη πόλη της χώρας για τους
κατοίκους όλων των ηλικιών».

Ο Δήμος καλεί όλους τους πολίτες, όπως σημειώνει: «για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια
ακόμη φορά, έχοντας ως μοναδικό οδηγό, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, για τους πάσχοντες
συνανθρώπους μας».

Συλλογή γραφικής ύλης
στο Δήμο Παλλήνης
Η νέα σχολική χρονιά 2014- 2015 είναι προ των
πυλών. Πολλά παιδιά, ωστόσο, θα ξεκινήσουν το
σχολείο με πολλές στερήσεις.
Ο Δήμος Παλλήνης θέλοντας να σταθεί στο πλευρό
των παιδιών του, υλοποιεί για 3η χρονιά πρόγραμμα
συγκέντρωσης σχολικών ειδών.
Στην αγορά της γραφικής ύλης για το δικό σας
παιδί, προσθέστε και ένα τετράδιο ή ένα μολύβι για
τα άπορα παιδιά του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου 3Β, τότε, είχε πάρει απόφαση, αφού έτσι κι αλλιώς ο χρόνος ήταν ιδιαίτερα ασφυκτικός και
τα χρήματα δεν υπήρχαν να τοποθετήσουν πινακίδες στις παιδικές
χαρές, που να επισημαίνουν ότι
δεν έχουν πιστοποίηση.
Ετσι και έγινε και την αποτυπώσαμε φωτογραφικά.
Στη συνεδρίαση της 23/7 του Δημοτικού Συμβουλίου πάρθηκε απόφαση να προχωρήσει και η

Ανάκληση αδειών λειτουργίας 4 εστιατορίων
στον Άγιο Νικόλαο – Λιμάνι Πόρτο Ράφτη
H ανάκληση αδειών έγινε προκειμένου να εναρμονιστούν τα καταστήματα με όσα προβλέπει η απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα είδη γραφικής ύλης θα συγκεντρώνονται στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, Μιαούλη 28, Γέρακας, από την Τετάρτη 27 Αυγούστου, έως και 15 Σεπτεμβρίου, ώρες 9.00 – 15.00.

σταση παλαιών και κατεστραμμένων περιφράξεων.
Πιο συγκεκριμένα, οι περιφράξεις
κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μην εισέρχονται αδέσποτα
ζώα στους χώρους αυτούς, καθώς
και να εμποδίζεται η πρόσβαση
των παιδιών στους παρακείμενους
δρόμους.
Το έργο παράλληλα συμβάλει
στην αισθητική αναβάθμιση της
πόλης, αφού οι νέες περιφράξεις
ακολουθούν τη φυσιογνωμία της
περιοχής με κύριο υλικό το φυσικό
ξύλο.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνει δελτίο τύπου του Δήμου Μαρκοπούλου,
«Κατόπιν πρόσκλησης των ιδιοκτητών των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, που εδρεύουν στον Άγιο
Νικόλαο - Λιμάνι Πόρτο Ράφτη και
μετά από ευρεία συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λι-

μενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, την Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014, το Δ.Σ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου, αποφάσισε και
προέβη στην ανάκληση των αδειών
λειτουργίας των τεσσάρων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
(εστιατορίων),
με
αποτέλεσμα οι εν λόγω επιχειρήσεις να σταματήσουν σε μερικές
ημέρες την λειτουργία τους, μέχρις
ότου εφαρμοστούν από τους ιδιοκτήτες τους, τα προβλεπόμενα από

την απόφαση του ΣτΕ και εναρμονιστούν πλήρως, με τις διατάξεις των
Νόμων.
Το Λιμενικό Ταμείο ήταν υποχρεωμένο από το Νόμο να το πράξει,
βάσει και της υπ’ αριθμ. 2274/2011
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και των σχετικών Πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετης
κατασκευής και διοικητικής αποβολής εις βάρος των εν λόγω καταστημάτων
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Κοινωνικό Φροντιστήριο
στο Δήμο Παλλήνης
Συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την λειτουργία του
το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης, και ξεκινάει τις εγγραφές για όσα παιδιά επιθυμούν να φοιτήσουν.
Το κοινωνικό Φροντιστήριο ως μια από τις βασικές δομές
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης, παρέχει
ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά που οι οικογένειες τους
αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στην δαπάνη του
ιδιωτικού φροντιστηρίου.
Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα τμήματα προετοιμασίας
της Γ Λυκείου (θετικής, θεωρητικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης), συνεχίζοντας την προετοιμασία που ξεκίνησε
με την λειτουργία των θερινών τμημάτων.
Η λειτουργία όλων των λοιπών τμημάτων Γυμνασίου και
Λυκείου θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (Λεονταρίου) ή στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του
Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12, 1ος όροφος, τηλ. επικονωνίας:
2106032012 και 2106604718.
Για άλλη μια φορά ο Δήμος Παλλήνης ευχαριστεί τους εθελοντές εκπαιδευτικούς που στηρίζουν με συνέπεια το εκπαιδευτικό έργο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Καλεί δε και άλλους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, να πλαισιώσουν αυτήν την δράση κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου.

Εκθεση Ιστορικής μνήμης
Τα Σεπτεμβριανά «εν θερμώ» στα πρωτοσέλιδα
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 59 η Επέτειο των γεγονότων της 6-7 Σεπτεμβρίου 1955 στην Κωνσταντινούπολη, μιας εχθρικής πολιτικής κατά της ελληνικής
μειονότητας, η έκθεση παραθέτει τα πρωτοσέλιδα, Ελληνικών, Τουρκικών, Ομογενειακών, Βρετανικών και Κυπριακών
εφημερίδων δηλ. των χωρών που εμπλέκονται στο πογκρόμ
της κρίσιμης αυτής περιόδου για την Ρωμιοσύνη δίχως σχόλια επιτρέποντας στον επισκέπτη να δημιουργήσει προσωπική άποψη.
Μέσω του διαδραστικού περάσματος ταξιδεύει τον επισκέπτη στη νύχτα των κρυστάλλων.
Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Διεθνών
Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), ερευνητικό κέντρο του Παντείου Πανεπιστημίου. Θα εκτεθεί στο φιλόξενο πολιτιστικό χώρο της
Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας “Το Σπίτι της Κύπρου”, Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα, Τηλ: 210 3734934.
- Περίοδος έκθεσης 8-12 Σεπτεμβρίου 2014.
- Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 -14.00 &
17.00-20.00. Εγκαίνια 8/9/2014 Δευτέρα ώρα 19.30.

• Τρίτη 9/9 ώρα 17.30, εισήγηση του καταξιωμένου δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου με θέμα «Σεπτεμβριανά: Το εργαλείο του τύπου».
• Τετάρτη 10/9 ώρα 17.30, εισήγηση του Δημήτρη Παντέλα,
Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ), με θέμα ‘’Η έννοια και σημασία των
ξεχασμένων επετείων μνήμης και η ιστορική μας συνέχεια’’
• Πέμπτη 11/9/2014 ώρα 18.00, εισήγηση του αναπληρωτή
καθηγητή Ευάνθη Χατζηβασιλείου, εκπροσώπου του Ι.Δ.Ι.Σ.
με θέμα ”Σεπτέμβριος 1955: Μία επανεκτίμηση’’
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30.000.000,00 € στις Περιφέρειες
για τη Μεταφορά Μαθητών
Το Υπουργείο Εσωτερικών, κατανέμει
συνολικό
ποσό
30.000.000,00 € στις Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου

να καλύψουν τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών, έναντι της
συνολικής τους δαπάνης για το
σχολικό έτος 2013-2014. Το

κονδύλι προέρχεται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών
και
Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» (Αριθ. πρωτ.: 31481).
To ποσό που ορίστηκε για
στην Ανατολική Αττική είναι
1.776.100,00 ευρώ
Ετσι ελπίζουμε να μη δούμε τα
φαινόμενα
προηγούμενων
ετών, που έμειναν τα παιδιά
χωρίς μεταφορικό μέσο.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις
εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Μεγάλες αυξήσεις μορίων στην Περιφέρεια
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
που ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων
ανήλθε σε 99.958, από 104.998 πέρυσι και στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα εισήχθησαν 72.763 υποψήφιοι από 71.761 το 2013. Οι κενές θέσεις είναι 1.164, από 836 το 2014.
Ειδικότερα, στα πανεπιστήμια εισάγονται 47.053 υποψήφιοι, στα ΤΕΙ
23.797 και στις υπόλοιπες σχολές
(αστυνομικές, στρατιωτικές κλπ.)
1.913. Το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε
σε 81,05% και όπως είπε ο Γεν. Γραμματέας.
Στη Νομική Αθήνας οι βάσεις αυξήθηκαν κατά 0,8% (18.714 μόρια η βάση
εισαγωγής), στη Νομική Θεσσαλονίκης κατά 1,2% (18.615) και στη Νομική Κομοτηνής κατά 2,2% (18.303).
Στις Ιατρικές σχολές, η άνοδος στην
Αθήνα ήταν 1,7% (19.233 τα μόρια),
στη Θεσσαλονίκη 2,4% (19.122), στην
Πάτρα 2,8%, στη Λάρισα 3,2%, στην
Κρήτη 3,2%, στα Ιωάννινα 3,3% και
στην Αλεξανδρούπολη 3,5%.
Στις Νομικές σχολές η αύξηση ήταν
από 200 έως 400 μόρια και στις Πολυτεχνικές έως 1000. Η μεγαλύτερη αύξηση (27,3%) καταγράφηκε στη
σχολή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-

λογίας, ενώ η μεγαλύτερη μείωση
(60%) στην Μουσικών Σπουδών Αθήνας. Ενα ακόμη χαρακτηριστικό των
φετινών εξετάσεων είναι ότι από τα
450 τμήματα, στα 121 η βάση εισαγωγής ειναι κάτω από τα 10.000 μόρια.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα
http://results.it.minedu.gov.gr
πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους καθώς και τα τέσσερα
αρχικά γράμματα των προσωπικών τους
στοιχείων (Επώνυμο- Όνομα- Πατρώνυμο- Μητρώνυμο).
Στην ιστοσελίδα του υπουργείου
http://moreresults.minedu.gov.gr έχουν
αναρτηθεί και τα αποτελέσματα των
εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των
αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ μη
ελληνικής καταγωγής.
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα

πραγματοποιηθούν, από 15 Σεπτεμβρίου έως και 26 Σεπτέμβριου.
Το κύριο χαρακτηριστικό των φετινών
αποτελεσμάτων, είναι η αύξηση των
βάσεων εισαγωγής στα περιφερειακά
τμήματα, σε σύγκριση με αυτά της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ
αύξηση παρουσιάζουν και όλες οι Ιατρικές και οι Νομικές σχολές.
Μερικά παραδείγματα, όπως τα
έδωσε ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Παιδείας:
** Στη Νομική Αθηνών καταγράφηκε
αύξηση της τάξης του 0,8% ή 143
μόρια
** Στη Νομική Θεσσαλονίκης αύξηση
1,2% ή 215 μορίων
** Στη Νομική Κομοτηνής αύξηση
2,2% που αντιστοιχεί σε 389 μόρια
** Στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στην Αθήνα η βάση αυξήθηκε
κατά 767 επιπλέον μόρια
** Στην αντίστοιχη σχολή της Θεσσαλονίκης 968 μόρια
** Στη σχολή του Βόλου η αύξηση
είναι της τάξης του 7,3%
** Στην Κοζάνη η αύξηση είναι 13,1%
** Στην Ιατρική Αθηνών η αύξηση είναι
317 μόρια
** Στη Θεσσαλονίκη 442 μόρια
** Στη Λάρισα 583 μόρια
** Στο Ηράκλειο 589
** Στα Ιωάννινα 605 μόρια
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Καλοκαιρινό Road Movie στο παρελθόν:
Επικούριος Απόλλων, Ολυμπία, Castel Tornese
στο Χλεμούτσι της Γλαρέντζας
Α. Η αρχή της διαδρομής
Οι καλοκαιρινές διακοπές, ήταν πάντα το
όνειρο που η φαντασίωσή του κάποτε οργίαζε για τον κάθε εργαζόμενο, ολόκληρο
το χρόνο.
Τα τελευταία όμως χρόνια, οι δυσκολίες
της ζωής κατέσβησαν αυτή τη φαντασίωση
και περιόρισαν τις όποιες επιθυμητές απαιτήσεις. Όταν λοιπόν εγώ και η γυναίκα μου
, μιλήσαμε για καλύτερες διακοπές, εκείνη
με προσγείωσε:
«Εφέτος δεν γίνεται. Διακοπές για το 2014
, θα κάνομε και πάλι στο Λουτράκι». Εγώ
το δέχτηκα. Και ο κύβος ερρίφθη.
Στο Λουτράκι, και λίγο πιό έξω από την πόλη,
διατηρούμε ένα ταπεινό κλιματιζόμενο εξοχικό, κληρονομικό της γυναίκας μου. Μόλις
δέκα λεπτά από τη θάλασσα με αυτοκίνητο.
Σπίτι ταπεινό και μικρό, με κήπο δεντροφυτεμένο, σε ενάμιση στρέμμα γης, που
έρχεται σε ηδονιστικό αντιστάθμισμα. Πανύψηλα στα δεκαπέντε -είκοσι μέτρα πεύκα, δίνουν σκιά σε ευρύχωρη βεράντα.
Σε αυτή καθισμένος παίρνω το πρωινό μου.
Τότε χαλαρώνω και το βλέμμα μου αναπαύεται στις ελιές και τα ξινόδεντρα, που νοιώθω
σαν να με καμαρώνουν.
Ναι, νοιώθω σαν άρχοντας. Άρχοντας βέβαια δεν είμαι. Γιατί, όπως μου είπαν κάποιοι
φίλοι μου, αλλά μου το επιβεβαίωσε και ο
γιός μου, άρχοντας χωρίς πισίνα δεν γίνεται.
Ομολογουμένως αυτό δεν το ήξερα και όταν
το έμαθα ταπεινώθηκα πολύ.
Οι ημέρες κυλούσαν με θάλασσα, διάβασμα
και δουλειές στον κήπο, και εν πολλοίς ανία
και ραστώνη.
Κάποια ημέρα όμως, ακούστηκε ύποπτα χαρούμενη η φωνή της γυναίκας μου: «Σκέφτηκα» άκουσα να μου λέγει και όταν την
άκουσα, πάγωσα. «Σκέφτηκα λοιπόν να κάνομε μια περιήγηση στην Πελοπόννησο. Να
δούμε τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα
στην Φιγάλεια, να επισκεφθούμε το εργαστήρι του Ικτίνου την αρχαία Ολυμπία και
μετά προς την Γλαρέντζα σημερινή Κυλλήνη,
θα θαυμάσομε το Φρούριο του Γουλιέλμου
Γοδεφρείδου στο Χλεμούτσι, και το ενετικό
νομισματοκοπείο του.
Το να αρνείσαι όταν η γυναίκα σου επιθυμεί
και προτείνει, δεν είναι και το σοφότερο
πράγμα.
Έτσι την άλλη ημέρα το πρωί “φορτώσαμε”
και ξεκινήσαμε για τη μικρή περιπέτεια. Για
το ταξίδι, που λέω πάντα και με κοροϊδεύει η
γυναίκα μου.

Το πρόγραμμα έγραφε, κατ΄ άρχήν να κατηφορίσομε προς Μεγαλόπολη και από εκεί να
ανηφορίσομε προς τον ναό του Επικουρίου
Απόλλωνα.
Ο δρόμος μέχρι τη Μεγαλόπολη ήταν βατός.
Η Μεγαλόπολη, γνωστή για τον άφθονο λιγνίτη της και τα πολλά απολιθωμένα οστά
των θηλαστικών που βρέθηκαν στη γη της,
θαμμένα από την εποχή που κυνηγούσε ο παλαιολιθικός άνθρωπος, θλιβερά απομεινάρια
όπως ελεφάντων, ρινοκέρων, ιπποποτάμων
και άλλων ζώων, μας φάνηκε χωρίς ιδιαίτερη
εξέλιξη και οικοδομικά απελπιστικά αγκιστρωμένη στο υποβαθμισμένο παρελθόν της.
Είχαμε μάλιστα πάνω από δεκαετία να την
ξαναδούμε.

Αλλά από παλιά, ιστορικά η Μεγαλόπολη
είχε το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαίας Ελλάδας. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια από το
371 έως το 368 π.Χ. για να χτισθεί η πόλη
από τον Επαμεινώνδα μετά την εν Λεύκτροις
νίκη του, με σκοπό να γίνει η πρωτεύουσα
μιας συμμαχικής Αρκαδίας κατά της προκλητικής ηγεμονίας των Σπαρτιατών. Η διχόνοια όμως που ήρθε μετά το θάνατό του,
άφησε το όραμα αυτό ανεκπλήρωτο. Ο αρχαίος πληθυσμός της τότε, είχε μαζευτεί από
40 αρκαδικές πόλεις και δήμους, όπως από
Τεγεάτες Μαντινείς και άλλους.
Η αρκαδική συνομοσπονδία είχε γερουσία και
εκκλησία του δήμου που έφερε το όνομα «οι
μύριοι» οι οποίοι συνερχόταν στο Θερσίλιο το
οποίο ήταν ένα μεγάλο κτίριο συγκεντρώσεων, προφανώς σαν τη σημερινή Βουλή,
όπου εκεί ένας διορισμένος στρατηγός προέδρευε και ήλεγχε τη λειτουργία του.
Τα ερείπια της αρχαίας Μεγάλης Πόλης όπως
την έλεγαν, προτού οι Ρωμαίοι κατακτητές τη
βαφτίσουν Μεγαλόπολη, σημερινά θλιβερά
υπολείμματα επανειλημμένων λεηλασιών, ευρίσκονται 1,5 χλμ. μακριά από την σύγχρονη
πόλη που βαριαναστενάζει μολυσμένη από
τη λειτουργία του θερμοηλεκτρικού σταθμού
της.
Κατά τον ταξιδιωτικό μου οδηγό, η αρχαία
πόλη κείται στις όχθες του ποταμού Ελισσώ-

νος, εκεί δε μαζί στο Θερσίλιο, υπήρχε θέατρο, αλλά και μεγάλο στάδιο για αθλητικά
αγωνίσματα.
Ανεβαίνομε με κατεύθυνση προς Καρύταινα
και Ανδρίτσαινα, στις βόρειες πλαγιές του
Λυκαίου όρους.
Σκαρφαλώνουμε μεσούρανα, πηδώντας από
κορυφή σε κορυφή.
Δίπλα μας, ομαλά κυλάει ο ποταμός Αλφειός, που συγκινεί με την ερωτική του
ιστορία. Ο Αλφειός κατά τον απόηχο του επικρατέστερου ποιητικού θρύλου, στα πρωτινά
χρόνια λέγεται πως ήταν θεός. Ένας θεός
που του άρεσε πολύ το κυνήγι, και οι ωραίες
γυναίκες. Ήταν γιος του θεού Ωκεανού του
πατέρα των θεών και της νύμφης Τηθύος,
τιτανίδας κόρης του Ουρανού και της Γης και
είχε ερωτευθεί την θεά Αρτέμιδα, αλλά περισσότερο είχε ποθήσει την Αρέθουσα, που
ήταν στην ακολουθία της Αρτέμιδας. Αλλά
όπως φαίνεται, αυτή η Αρέθουσα δεν ενέδιδε, μα εκείνος επέμενε. Και τότε η Αρέθουσα για να τον αποφύγει, κατέφυγε στη
νήσο Ορτυγία που ήταν απέναντι στις Συρακούσες και μεταμορφώθηκε σε πηγή.
Ο Αλφειός, μάνιασε και για να ενωθεί μαζί
της, έγινε ποτάμι. Χύθηκε κάτω από το
Ιόνιο, και ξεπηδώντας στις Συρακούσες,
οδήγησε το νερό του να ενωθεί μαζί της στη
δική της πηγή σε μια αιώνια υδάτινη μετουσίωση.

«Ορτυγίη τις κείται εν ηεροεροειδέϊ πόντω/
Τρινακίης καθύπερθεν, ίν΄ Αλφειού στόμα
βλύζει/ μισγόμενον πηγαίς ευριπείης Αρεθούσης»
Μετά το χωριό Θεισόα, όπου και τα ερείπια
της ομώνυμης αρχαίας αρκαδικής πόλης περνάμε χωρίς να επισκεφθούμε τον ναό του
Λυκαίου Δία, που δεσπόζει στην κορυφή του
Λυκαίου όρους. Το όνομα αυτού του βουνού
οφείλεται στον μυθικό βασιλιά της Αρκαδίας
Λυκάωνα. Αυτός ασέβησε, όταν έσφαξε σε
θυσία ένα παιδί τού Δία και τού το προσέφερε σε γεύμα κατά την καθιερωμένη ωμοφαγία. Ο Δίας θεός ών αμέσως το κατάλαβε
και εκμανής κατέκαψε με τους κεραυνούς
του, τον βασιλιά μαζί και τα 50 παιδιά του.
Από μακρυά θαυμάσαμε την Καρύταινα στεφανωμένη με το τραπεζοειδούς σχήματος
φράγκικο κάστρο, σκαρφαλωμένο στην κορυφή του εγγύς λόφου της. Ο ταξιδιωτικός
οδηγός, το περιγράφει μερικώς εγκαταλελειμμένο στη δίνη του χρόνου. Είχε κτισθεί
το 13ο αιώνα και διεκδικούσε όλα τα χαρακτηριστικά της φράγκικης αρχιτεκτονικής. Το
είχε κτίσει ο βαρώνος Ουγκό ντε Μπριζιέρ,
Φράγκος και αυτός, απομεινάρι θλιβερό από
εκείνους τους σταυροφόρους κατακτητές
που κατείχαν τον Ελλαδικό χώρο, μετά τη
διάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το
1204, από την “φίλη” Δύση. Αργότερα και για
λίγο, επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου το ξαναπήραν οι Bυζαντινοί. Μετά το 1459 ήρθαν οι
Τούρκοι, σε συνέχεια πάλι οι Βενετοί και
ξανά οι Τούρκοι.
Μετά το 1821, οριστικά ήρθε στα χέρια των
Ελλήνων. Τότε ο Κολοκοτρώνης, δίπλα στο
εκεί κοντά μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς,
έχτισε το σπίτι του.
Τελικά, κάθε γωνιά και κάθε πέτρα στην Ελ-

λάδα, μέσα από τη σιωπηλή μοναξιά της, δεν
ψιθυρίζει αλλά μιλά, και βλέποντας εμάς
αναστενάζει, με έναν αναστεναγμό βαθύ,
που δυστυχώς ποτέ δεν προσέγγισε, τις άψυχες ψυχές μας, για να μάς συνετίσει.
Η Καρύταινα δεσπόζει δεξιά του Αλφειού ποταμού. Στην αριστερή πλευρά τού Αλφειού,
μετά από συνεχείς στροφές αντικρύζομε την
Ανδρίτσαινα. Από μακριά φαντάζουν οι ερυθρές κεραμοσκεπές της να γλύφουν συνετά
την πλαγιά τού Ηλειακού βουνού της Μίνθης*. Συνθέτουν ένα τέλειο σε θεατρικό μοτίβο σκηνικό, χωρίς καμιά προκλητική
διάσπαση της αισθητικής του φυσικού τοπίου.

Ο δρόμος πρός την Ανδρίτσαινα είναι καθαρός και αφάνταστα καλά συντηρημένος.
Φτάνομε. Η Ανδρίτσαινα, παλιά κωμόπολη
μεσαιωνική, υπήρχε και πρίν το 1205.
Χτισμένη σε υψόμετρο 735 μέτρων, με νερά
άφθονα και δέντρα, που στολίζουν την
ωραία ρεματιά. Στο στενό περιποιημένο δρομάκι της στροφής, προβάλλει διακριτικά η παρουσία της εκκλησιάς της.
Ανηφορίζομε προς την αρχαία ερείπια αρχαίας Φιγαλείας. Τη Φιγάλεια σύμφωνα με
την παράδοση, την είχε ιδρύσει ο Φίγαλος, ο
γιος του Λυκάωνα. Κείται δε ανάμεσα στα
όρη Κοτύλιο και Ελάϊο. Είχε στην αρχαιότητα
τείχη, με διασωζόμενα τα δείγματα αρχιτεκτονικής τεχνικής τους, που προστάτευαν
τον ναό της Αρτέμιδας Σωτείρας. (σημ, ο
Σωτήρ, θηλ. =η Σωτείρα)
Πλησιάζομε στις Βάσσες.
Σε μια στροφή, εκατό μέτρα μπροστά μας,
αιφνίδια ξεφυτρώνει, έρημος και απίστευτα
μοναχικός μέσα στην καρδιά της Αρκαδίας
και σε ύψος 1.130 μ. ο ναός τού Επικουρίου
Απόλλωνα. Έργο παγκόσμια θαυμαστό τού
μεγάλου Ικτίνου, τού αρχιτέκτονα τού Παρθενώνα, κατά τα έτη 420-417 π.Χ.
Είναι ο δεύτερος από τους σχεδόν ακέραιους
ναούς, με πρώτο τόν ναό του Ηφαίστου στο
Θησείο στην Αθήνα.
Αντάξιο τού Παρθενώνος, όπως συμπληρώνει ο Παυσανίας στις Περιηγήσεις του:
«Ναών δε όσοι Πελοποννησίοις εισί μετά γε
τον εν Τεγέα προτιμώντο ούτος αν του λίθου
τε ες κάλλος και της αρμονίας ένεκα.»
Αλλά περί αυτού στο επόμενο άρθρο.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Στο όρος Μίνθη, λέγεται ότι υπήρχε το ιερό του
Άδη. Η Μίνθη ήταν ευνοουμένη του Άδη. Παραγκωνίστηκε δε από την “Κόρη” δηλαδή τη θυγατέρα
της Δήμητρας, την Περσεφόνη και έγινε η Κηπαία
Μίνθη, δηλαδή ο ηδύοσμος. Με δυό λόγια ο δυόσμος εθεωρείτο σαν φυτό του Κάτω Κόσμου.

Σημείωση: η βιβλιογραφία στο τέλος της
σειράς.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

τίμετρα. Δεύτερον, ο γεωργικός τομέας μας έχει ανάγκη
από βοήθεια» είπε χαρακτηριστικά.

Αννα Μπουζιάνη

Θάβουμε τα ροδάκινα και τις ζωές
μας προς χάριν της Μέρκελ
Με το εμπάργκο που έβαλαν ΗΠΑ και Ε.Ε. κατά της Ρωσίας και την απάντηση με το ίδιο νόμισμα της Ρωσίας, η
χώρα μας βρέθηκε να μη μπορεί να εξάγει προς τη
Ρωσία ένα μεγάλο αριθμό φρούτων εποχής, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στις χωματερές!!!
“Είμαστε υποχρεωμένοι”, μας λένε τα φερέφωνα που
μας κυβερνούν. Επιταγές της Ε.Ε. που είμαστε μέλος
και εταίρος της!
Κι όμως δεν ισχύει για όλα τα μέλη και εταίρους το ίδιο.
Αλλες χώρες ύψωσαν το ανάστημά τους και αρνήθηκαν
να συμμετέχουν στο εμπάργκο.
Τρανό παράδειγμα η Φινλανδία, όπου ο πρωθυπουργός
της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, μιλώντας στον τηλεοπτικό φινλανδικό σταθμό Yle, δήλωσε ότι η χώρα του
δεν θα επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως ανταπάντηση. Ο Στουμπ τόνισε ότι η θέση αυτή
έχει γνωστοποιηθεί στην ηγεσία της ΕΕ και στη γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ. «Η επιστολή μου
προς αυτούς είχε δύο κύρια σημεία: Πρώτον, δεν πρόκειται να επιβάλλουμε κανενός είδους κυρώσεις ως αν-

Αντιδράσεις από πολλές χώρες και πολλαπλές
Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις
Βρυξέλλες (15 Αυγούστου), κατέστη σαφές ότι μια
σειρά από χώρες αρνούνται να υϊοθετήσουν τη μελλοντική επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας,
μετά από το Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν για εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα. Κι αυτό, παρά
το γεγονός ότι μετά τη συνάντηση οι υπουργοί της ΕΕ
τυπικά συμφώνησαν ότι «οι λόγοι για την επιβολή των
περιοριστικών μέτρων εξακολουθούν να παραμένουν σε
ισχύ».
Ακόμη, αρκετοί υπουργοί και αρχηγοί ευρωπαϊκών κρατών, τάχθηκαν κατηγορηματικά κατά της επιβολής νέων
κυρώσεων.
Ο πρόεδρος της Τσεχίας, Μίλος Ζέμαν, κατηγορεί την
ΕΕ διότι αυτή έκανε το πρώτο βήμα, με αποτέλεσμα να
υπάρξουν ρωσικές αντικυρώσεις. «Οι οποιεσδήποτε κυρώσεις είναι ένα ανούσιο και αναποτελεσματικό μέτρο,
διότι, μετά από αυτές, έπονται αντίμετρα» δήλωσε.

Ο ηγέτης του ιταλικού κόμματος «Λέγκα του Βορρά»,
Ματέο Σαλβίνι, κάλεσε τις Βρυξέλλες να άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. «Μόνον οι ανόητοι στις
Βρυξέλλες και στη Ρώμη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν
οικονομικές κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Ποιος θα
αποζημιώσει τους παραγωγούς μας; Ο Ματέο Ρέντσι; Η
Μέρκελ;», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηγέτης του κόμματος «Κίνημα για τη Γαλλία», Φιλίπ
ντε Βιλιέ, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η πολιτική που
ασκούν οι Βρυξέλλες δεν βρίσκει την υποστήριξη των
ίδιων των λαών της Ευρώπης. «...Οι Γάλλοι αγρότες
γνωρίζουν και κατανοούν πολύ καλά ποιος άρχισε αυτό
τον πόλεμο και ποιος άνοιξε αυτόν τον κύκλο των κυρώσεων και αντικυρώσεων που επεκτείνεται όλο και πιο
πολύ. Ξέρουν πολύ καλά ότι είναι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι από τις Βρυξέλλες, οι οποίοι ακολουθούν τυφλά
ό,τι τους υπαγορεύουν οι Αμερικανοί».
πηγή: http://gr.rbth.com/international/2014/08/18, Αννα Λιάτσου

Ποιά επιχειρηματικότητα;
«Οι Ελληνικές αρχές δεν μπορούν να αρθρώνουν την
ανάγκη για περισσότερη επιχειρηματικότητα μεταξύ των
νέων, όταν η δική τους γραφειοκρατία θέτει τόσα πολλά
εμπόδια σε μια τέτοια πιθανότητα».
...Η εσωτερική και η εξωτερική μετανάστευση των νέων
Ελλήνων «δεν αποτελεί πραγματική απάντηση» στην
κρίση που βιώνουν.
Δρ Howard Williamson, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής
για τη Νεολαία του Πανεπιστημίου Νότιας Ουαλίας

Δυό μαύρα μάτια της Ανατολής
στο φόντο το γαλάζιο
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Όλο εκείνο το γαλάζιο ήταν δικό του. Ώρες ατέλειωτες
τα μάτια του μεγάλωναν να το χωρέσουν. Άλλη δεν λαχταρούσε μουσική, από της θάλασσας το κάλεσμα και τις
φωνές των γλάρων. Με το στανιό λίγο φαί, πιότερο γιά να
μην ακούει τα πονεμένα παρακαλετά της μάνας του
...«φάε παιδάκι μου λίγο, φάε κάτι να χαρείς».
Ολημερίς μπροστά στο παραθύρι με τον βασιλικό, ν’
αγναντεύει το πέλαγο και να μη το χορταίνει. «Αυτή σε
σκότωσε γιέ μου κι εσύ της μιλάς»; Δεν απαντούσε. Όπως
ποτέ του δεν απάντησε στα λόγια τα πικρά της μάνας,
τότε π’ αγάπησε του καϊκτσή την κόρη ...«δεν είν’ αυτή
κοπέλα γιά σένα γιέ μου».
Της Κάλυμνος ο ήλιος ο καυτός στραφτάλιζε μάγια μεσοπέλαγα. Θαρρείς της γαλανής της αγαπητικιάς η αγκαλιά τον τύλιγε στα μυρωμένα μπράτσα τ’ αλμυρά της
και τον τραβούσε στα δροσάτα της τα βάθη, δικόνε της
γιά πάντα να τον έχει. Αν τό ‘ξερε δεν θά ‘χε ανέβει τότε.
Από το στανικό το φαγητό πήγαινε στα σπουργίτια το
μισό, τραπέζι του το μαρμαρένιο το περβάζι και οι αλήτες
τ’ ουρανού οι καλεσμένοι του, μέχρι ονόματα τούς είχε
δώσει, μέσ’ απ’ το χέρι του έτρωγαν.
-Μην τα ταϊζεις, χάλια το κάναν το περβάζι απ’ τις κουτσουλιές.
-Δουλειά σου. Αυτά ‘ναι λεύτερα.
Τα μάτια της, μαύρα μπριλάντια της Ανατολής, σ’ άλλου
το στέμμα βασιλιά, δεν ήρθε ούτε μιά φορά να τονε δει
όταν τον πήγαν στο νοσοκομείο. Κι είχε από πάνω της
μάνας του τα λόγια τα πικρόχολα ν’ ακούει: «Στά ‘λεγα
γιέ μου, στά ‘λεγα».

Φορές τον έπαιρναν οι φίλοι με το ψαροκάϊκο μαζί τους
στ’ ανοιχτά, λογάριαζε κάποια στιγμή να γείρει και να
πέσει απ’ την κουπαστή, αλλά τον είχανε το νου τους.

Τουλάχιστον αρμένιζε και ξετρυπούσανε τα μάτια του τα
βάθη της τα πλάνα που τον φώναζαν κοντά τους.
Δεν είχε λείψει μιά φορά από το κάλεσμα της νύχτας. Τη

μέρα μόνο κοιμόταν λίγο. Τη νύχτα ήταν αλλιώτικα της
θάλασσας τα λούσα και το τραγούδι της του έρωτα και
του θανάτου ανατριχίλα, να του φωνάζει ...«έλα».
Σταυροκοπιότανε η έρμη η μάνα κι έλεγε «δόξα τω Θεώ»,
που δεν έβαζε στο στόμα του πιοτό, ούτε γουλιά. «Όσα
λαχτάρισα να πιώ είναι μακριά μου ή αλλουνού», τον
άκουγε να λέει. Κι επειδή τον έβλεπε καθημερνά, να
κοιτά το παλιό σκάφανδρο του σχωρεμένου του πατέρα
του και να κλαίει, το πήρε μια μέρα που κοιμόταν και τό
‘κρυψε το ρημάδι στο πλυσταριό. Ακούστηκαν οι φωνές
του σ’ όλη την Κάλυμνο, το σκάφανδρο ξαναμπήκε στη
θέση του. «Αυτό, όσο ζω δεν θα φύγει από δω μέσα μάνα».
Πέρασαν μιά φορά, σούρουπο ήταν, τα μαύρα τα μπριλάντια της Ανατολής και τον κοιτάξανε. Θαρρείς τον ερωτούσανε, μα δεν κατάλαβε. Μιά μόνο της ματιά κι
έκλαιγε ως το ξημέρωμα. Την έπιασε η μάνα, «μη κόρη
μου, να χαρείς την ομορφιά σου, κάνε τον κόπο να περνάς
στο παραδίπλα το δρομάκι, τον σκοτώνεις».
Κι ένα πρωί, του ‘φερε τον καφέ η δόλια η μάνα του και
τονε βρήκε να ‘χει γείρει στ’ αγαπημένο του περβάζι. Στο
βάθος το γαλάζιο σαλπάρανε τα σφουγγαράδικα και σάλπαρε κι ο Νώντας εκείνο το πρωί μαζί τους. Στα πόδια τ’
αναπηρικού του καροτσιού ακουμπισμένο το σκάφανδρο
του γέρου του. Mε κείνο είχε βουτήξει κείνη τη μαύρη
μέρα που δεν μέτρησε σωστά το βάθος και το χρόνο. Έμφραγμα είπαν οι γιατροί. Στα 27 του. Και κράταγε στην
αγκαλιά του μιά φωτογραφία στο στήθος του καταμεσίς,
καυτά μπριλάντια της Ανατολής, δυό μαύρα μάτια.
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ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Κινητό Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκό σύστημα

Ποιός είναι ο Αμερικανός στρατηγός διοικητής των
ΝΑΤΟΙΚΩΝ δυνάμεων που στάθηκε δυο ώρες προσοχή
μπροστά στο κράνος του Μιλτιάδη που βρίσκεται εκτεθειμένο στο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας;
Το γεγονός συνέβη, αλλά κρατήθηκε μεταξύ των παρευρισκομένων υπό άκρα μυστικότητα. Δεν είναι λίγο
πράγμα ολόκληρος στρατηγός του ΝΑΤΟ, επιχειρησιακός, με τρείς σειρές παράσημα και πολεμική δράση
ως καταδρομέας να υποκλίνεται -όπως είπε- στον μεγαλύτερο στρατηγό όλων των εποχών!!!

Ο ΝΑΤΟΪΚΟΣ στρατηγός προσήλθε υπό το κράτος
άκρας συγκίνησης να υποκλιθεί στο σπασμένο-ραγισμένο από έναν περσικό πέλεκυ – πολεμικό κράνος
του στρατηγού Μιλτιάδη που φορούσε κατά τη μάχη
του Μαραθώνα. Ο ίδιος, το είχε προσφέρει ως δώρο
στον Δία για την περιφανή νίκη κατά των Περσών τέτοιες μέρες, τον Αυγουστο του 490 π.Χ. ση θέση Αγριλίκι κοντά στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Το κράνος
-ένα από τα πιο πολύτιμα εκθέματα του μουσείου της
Ολυμπίας – είναι Κορινθιακού ρυθμού που φέρει την
επιγραφή “ΜΙΛΤΙΑΔΕΣ ΑΝΕ ΘΕΚΕΝ ΤΩ ΔΙ…”
Ο στρατηγός των καταδρομών συνοδευόταν από μια
μικρή επίλεκτη φρουρά από Αμερικανούς πεζοναύτες
που είχαν διακριθεί σε πεδία μαχών από το Αφγανιστάν μέχρι το στάδιο επιχειρήσεων στον Πόλεμο του
Κόλπου, αλλά και σε “Μαύρες Επιχειρήσεις” στη Λατινική Αμερική και στα Βαλκάνια -που δεν θα γίνουν
ποτέ γνωστές…..
Με δέος και σεβασμό η φρουρά των επιλέκτων με επικεφαλής των στρατηγό σχημάτισε ένα Π και επί ΔΥΟ
ΩΡΕΣ ακίνητη και αμίλητη περιέβαλε με σεβασμό τη
μνήμη του αρχιστρατήγου της νίκης κατά των Περσών
εφαρμόζοντας το πολεμικό σύστημα της “λαβίδας ” μία πολεμική τακτική που εφαρμόστηκε εκεί για πρώτη
φορά και σήμερα διδάσκεται στα καλύτερα Πανεπιστήμια και τις στρατιωτικές Ακαδημίες ως μία αρίστη
πολεμική τακτική ανορθοδόξου πολέμου.
“Ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε με το δικό μας τρόπο τον
στρατηγό των στρατηγών να σιωπήσουμε μπροστά
στο μεγαλείο του, να σταθούμε σε στάση προσοχής
απέναντί του!!!….” τόνισε λιτά στους στενούς του ανθρώπους ο ΝΑΤΟΪΚΟΣ στρατηγός φανερά συγκινημένος την ώρα που είχαν μείνει άφωνοι οι άνθρωποι του
μουσείου κι οι επισκέπτες!!
Δια χειρός Βασίλη Αποστολίδη

Η
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι τη λειτουργία του Κινητού
Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκό σύστημα. Η συμμετοχή του
κόσμου είναι εντυπωσιακή και η καθημερινή επιβράβευσή τους γίνεται
με ΔΩΡΕΑΝ αγορές στα συμβεβλημένα καταστήματα ή με
δωρεά του αντίστοιχου
ποσού στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ
(τον φιλανθρωπικό οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών).
Έχουν
πραγματοποιηθεί
ήδη 3
γιορτές ανακύκλωσης, με
την συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής και λουομένων που ανακύκλωσαν
χιλιάδες συσκευασίες από
αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί
και κέρδισαν σημαντικά έπαθλα.
Το ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ συνεχίζει την παρουσία του με
την περιβαλλοντική εκπαίδευση και
τους διαγωνισμούς έως 7 Σεπτεμβρίου σε διάφορες παραλίες της Αττικής.
Τονίζεται ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνεχίζει να πρωτο-

πορεί και να καινοτομεί, αφού το Κινητό Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης
με
φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελεί
το πρώτο και μοναδικό στο είδος
του σε όλη την Ευρώπη.
Η σημαντικότητα
της ανακύκλωσης στις παραλίες

Για να γίνει κατανοητή η σημαντικότητα της ανακύκλωσης των άδειων
συσκευασιών που απορρίπτονται
στις παραλίες, σημειώνονται τα
ακόλουθα:
- 100 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού ρυπαίνουν τις θάλασσες και
αποτελούν το 90% της θαλάσσιας

ρύπανσης.
- Το πλαστικό παραμένει στο περιβάλλον για 500 έως 1.000 χρόνια.
- Τα ψάρια υφίστανται βλάβες στο
συκώτι και εμφανίζουν ασθένειες
από τα επικίνδυνα χημικά που βρίσκονται στα μικρά κομμάτια πλαστικού ή μικροπλαστικά, καθώς
νομίζουν ότι είναι τροφή και τα καταπίνουν.
- Τα περισσότερα πλαστικά απορρίμματα δεν
είναι
βιοδιασπώμενα,
αλλά αντίθετα διασπώνται
σε μικρότερα κομμάτια
μέσω μίας διαδικασίας
που αποκαλείται φωτοδιάσπαση και προκαλείται
από την έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία.
- 1.000.000 θαλασσοπούλια πεθαίνουν κάθε χρόνο
από πλαστικό σε όλο τον
κόσμο, εξαιτίας των πλαστικών και
άλλων μικροαντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα.
- 267 είδη θαλάσσιων οργανισμών
απειλούνται από την κατάποση πλαστικών.
- Το 98% των θαλασσοπουλιών της
Ευρώπης έχει 35 κομμάτια πλαστικού στο στομάχι του.
http://csrnews.gr

14 Σεπτεμβρίου – Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ)
αποτίει φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας, τους μάρτυρες και ήρωες της Μικρασιατικής Καταστροφής και σας
προσκαλεί στις εκδηλώσεις Μνήμης που διοργανώνει στην
Αθήνα στις 13 και 14 Σεπτέμβρη 2014.

Σάββατο 13 Σεπτέμβρη 2014
Ημερίδα: ΟΠΣΕ με θέμα: 1914-2014 -100 χρόνια από την
έναρξη των διωγμών που οδήγησαν στη Γενοκτονία των
Ελλήνων της Ανατολής (Ηotel TITANIA) Aθήνα, ώρα 11:00
Κυριακή 14 Σεπτέμβρη 2014:
Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ι.Ν Αγίας Ειρήνης (Αιόλου) προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών &
Πάσης Ελλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ και ομιλία του βουλευτή κ.Μάξιμου Χαρακόπουλου, ώρα 11:15
― Δέηση στο μνημείο του εθνο-ιερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και κατάθεση στεφάνου του προέδρου
της ΟΠΣΕ κ. Αντώνη Οραήλογλου, ώρα 11:45
Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ώρα 12:15
Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις, θα αποτελέσει ιδιαίτερη
τιμή για το Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας και τον Μικρασιατικό
Ελληνισμό γενικότερα και παρακαλούμε τα Σωματεία (κυρίως της Αττικής, ειδικά φέτος που η 14η Σεπτεμβρίου είναι
Κυριακή), να διοργανώσουν τις τοπικές εκδηλώσεις μνήμης σε άλλες κοντινές ημερομηνίες και να συμμετάσχουν
μαζικά στις Κεντρικές Εκδηλώσεις της Αθήνας.
Το Γραφείο Τύπου της ΟΠΣΕ
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επιστολές - σχόλια...
ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ (HELLEBORUS NIGER)
ή το Ρόδο των Χριστουγέννων
Ο Ελλέβορος κοινώς αγκλέουρας ή αγκλεόρας ή γαλατσίδα. Είναι ένα δηλητηριώδες φυτό με φαρμακευτικές ιδιότητες. Κάποτε το έδιναν οι πρακτικοί γιατροί για
δερματικές παθήσεις, επιληψία και μελαγχολία. Σε μεγάλη δόση προκαλεί εμετό, διάρροια, φοβερούς πόνους
στο στομάχι, παράλυση, μέχρι και θάνατο.
Λέγεται πως η έκφραση «έφαγε τον αγλέουρα» βγήκε
για να δείξει ότι κάποιος έφαγε τόσο πολύ, ώστε φούσκωσε η κοιλιά του, ως να έχει φάει το φυτό αυτό που
είναι και πικρό.
Ουσιαστικά η έκφραση αυτή υποδηλώνει βουλιμία σε
μέγιστο βαθμό. Μία άλλη εκδοχή είναι ότι η φράση
βγήκε από τους Βυζαντινούς, γιατί το χρησιμοποιούσαν
για να προκαλέσουν εμετό. Λέγεται ότι, κατά την ελληνική Μυθολογία, ο μεγάλος μάντης και θεραπευτής Μελάμπους χρησιμοποιούσε αυτό το φυτό σαν βότανο για
να θεραπεύσει την τρέλλα των θυγατέρων του βασιλιά
του Άργους Πρωτέα, όπως και άλλων γυναικών, που
είχαν χάσει τα μυαλά τους και περιπλανιούνταν σκορπισμένες πάνω στα βουνό Νώνακρυ και άλλα βουνά της
Τίρυνθας νομίζοντας ότι είναι αγελάδες.
Ο Μελάμπους μαζί με τον αδελφό του Βία τις θεράπευσαν και κέρδισαν βασίλεια και περιουσίες, γιατί παντρεύτηκαν τις θεραπευμένες πριγκίπισσες.

νήθως βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και θεωρείται προστατευόμενο είδος. Το φυσικό του περιβάλλον
εκτείνεται από τις Ανατολικές Άλπεις ως τα Βόρεια Βαλκάνια, την Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Ιταλία και την ορεινή Ήπειρο.

Στη φύση σε άγρια μορφή ανθίζει τον Μάιο συνήθως. Τα
άνθη του έχουν χρώμα κίτρινο ή λευκό, ζουν σε χώρο
προστατευμένο από την άμεση ακτινοβολία, θέλουν
δροσερό μέρος και χρειάζονται συχνό πότισμα. Επειδή
ανθίζει τον χειμώνα θεωρείται ότι συμβολίζει την ελπίδα.
Ανήκει στην οικογένεια των Ρανουγκουλίδων. Η μεταξένια επιφάνεια και οι μαύρες ρίζες του είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά αυτών των λουλουδιών. Αναπτύσσονται σε ύψος μεταξύ 10 και 30 εκατοστών. Καλό είναι
όταν τα αγγίζει κάποιος να πλένει τα χέρια του ή να φοράει γάντια. Τα ζώα το μυρίζονται και το γνωρίζουν, γι’
αυτό δεν κινδυνεύουν από αυτό.
Χρησιμοποιείται στην ιατρική ως φαρμακευτικό φυτό
για την θεραπεία των ψυχικών ασθενειών και των νευρικών διαταραχών. Χρειάζονται ασβεστώδες έδαφος,
αλλά μπορεί να φυτευτούν και σε γλάστρα, ως φυτό
εσωτερικού χώρου
Αν μεταφράσουμε κατά λέξη το όνομα του σημαίνει κάτι
ως «φονικό φαγητό»
Βούλα Λαμπροπούλου
καθηγήτρια

Υπάρχουν 15 ποικιλίες ελλέβορου και είναι αρκετά ανθεκτικές και εύκολες στη φροντίδα, γιατί καλλιεργείται
σε πολλές χώρες και ανθίζει κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων, από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, γι’
αυτό λέγεται και Ρόδο των Χριστουγέννων.

Ο Ελλέβορος ευδοκιμεί σε ορεινές περιοχές, όπου συ-

Σημείωση: Η Βούλα Λαμπροπούλου έχει συγγράψει δεκάδες βιβλία με σχετικά θέματα, και όπως μας πληροφόρησε
η ίδια - ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης Δόγκας θα
διανείμει βιβλία της με αυτό το θέμα και άλλα επιστημονικά
θέματα σε όλους τους επιτυχόντες Βουλιώτες και Βουλιώτισσες στα Ανώτερα Πνευματικά Ιδρύματα.

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ: Το ανανεωτικό ρεύμα της Ελληνικής Αριστεράς,
μετά το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή
Αυτό το ρεύμα που στην ιστορική του
διαδρομή μπόλιασε την ελληνική κοινωνία με τις αρχές του δημοκρατικού
σοσιαλισμού, τις αξίες της συμμετοχής στα δημόσια πράγματα και με την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων αντιμετωπίζει
πρόβλημα πολιτικής επιβίωσης.
Οι αιτίες που η ΔΗΜΑΡ, κύριος εκφραστής αυτού του ρεύματος, έφτασε
ως εδώ είναι αρκετές. Πολλές κατορθώσαμε να τις προσεγγίσουμε στις
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις των οργάνων, άλλες μας διαφεύγουν, άλλες
δεν θα τις μάθουμε ποτέ.
Το ποσοστό συμμετοχής στο άσχημο
αποτέλεσμα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και οι βεβαιότητες που ορισμένοι
σύντροφοι
εκφράζουν
κινδυνεύουν να τους εκθέσουν.
Σε μια πρωτοφανή κρίση που μαστίζει
τη χώρα και σε ένα ρευστό πολιτικό
σκηνικό που έχει δημιουργηθεί τα
συμπεράσματα είναι εξαιρετικά επισφαλή. Ένα μεγάλο τμήμα της
ΔΗΜΑΡ μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ
μετά τις πρώτες εκλογές. Ένα εξίσου
σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώ-

ματος, αυτό που προσβλέπει στην κυβερνησιμότητα και στην ετοιμότητα
της Αριστεράς να ανταποκριθεί ήρθε
στις γραμμές μας. Αυτό το τμήμα αισθάνθηκε προδωμένο και μετά την
αποχώρησή μας από την κυβέρνηση
μάς εγκατέλειψε στις τελευταίες
εκλογές. Κενό κοινωνικής εκπροσώπησης όπως σωστά έχει επισημανθεί
από ορισμένους. Συνεχίζοντας την
απαρίθμηση των αιτιών φθάνουμε στο
διάλογο για την Κεντροαριστερά που
δεν έγινε και αυτό χρεώθηκε σε εμάς,
παρότι άλλοι είχαν θέσει όρους απαγορευτικούς. Αυτόν δηλαδή της υποχρεωτικής κοινής καθόδου στις
εκλογές.
Άλλη αιτία ήταν ότι δώσαμε βάρος
στην προγραμματική συμφωνία αγνοώντας ότι έχουμε να κάνουμε με τους
δύο βασικούς εκφραστές του παλαιοκομματισμού στη χώρα και ότι στο
επίπεδο άσκησης της καθημερινής πολιτικής θα μας αγνοούσαν όπως κι
έγινε σε αρκετά ζητήματα. Δεν φροντίσαμε συγχρόνως στο επικοινωνιακό
πεδίο να διαχειριστούμε επιτυχώς τις
δικές μας παρεμβάσεις που και έγιναν

και προοδευτικό πρόσημο είχαν. Η εικόνα που δώσαμε στην κοινωνία ότι
έχουμε ένα κόμμα ετεροπροσδιοριζόμενο, ένα κόμμα χωρίς στίγμα, αμφίθυμο, χωρίς πολιτικό σχέδιο, ένα
κόμμα υπό προθεσμία μας οδήγησε σε
αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτή τη θολή
εικόνα ιδιαίτερη συμμετοχή είχαν και
έχουν ηγετικά στελέχη του κόμματος
και βουλευτές με καθημερινές δηλώσεις και παρουσία στα ΜΜΕ. Η πιο μεγάλη αιτία πάντως της εκλογικής μας
αποτυχίας είναι το πολιτικό ρίσκο που
πήραμε με τη συμμετοχή μας στην κυβέρνηση. Μεγάλη απόφαση, μεγάλο
ρίσκο, αλλά ας μας υποδείξει κάποιος
πώς κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις
αυγά. Το συμφέρον της χώρας είναι
υπέρτερο του κομματικού και αυτό
προτιμήσαμε.
Στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί μία
ελπίδα ανάκαμψης υπάρχει. Μόνη,
ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι να είμαστε όλοι μαζί. Η κάθε τάση του κόμματος μπορεί να διαλύσει το κόμμα και
από μόνη της δεν μπορεί να διασώσει
το κόμμα. Προσωπικά με αφήνει αδιάφορο η διαχείριση ενός ιδεολογικά

‘’καθαρού’’ κόμματος του 2%.
Το τελευταίο διάστημα μετά από πρωτοβουλίες της ΔΗΜΑΡ δημιουργήθηκε
κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς και άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι κινήσεις είναι
πολιτικά χρήσιμες και έχουν εσωτερική λογική και καλό είναι να μην τις
ακυρώνουν κάποιοι με περισσή ευκολία και δογματικές αγκυλώσεις. Σε
αυτήν την πολιτική συγκυρία και με
δεδομένους τους εσωκομματικούς
συσχετισμούς αυτό που χρειάζεται το
κόμμα είναι φυγή προς τα εμπρός.
Δεν χρειάζεται κανένα συνέδριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και προσπάθειες αλλαγής συσχετισμών πάση
θυσία. Έχουμε ανάγκη να επικαιροποιήσουμε το πολιτικό μας σχέδιο, να
διορθώσουμε λάθη, να ανανεώσουμε
το πολιτικό μας προσωπικό. Ήρθε η
ώρα, οι πάντες, τα μέλη, τα στελέχη
κι ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ να μιλήσουν ανοιχτά, χωρίς φόβο και πάθος
για όλα και για όλους. Κυρίαρχη θέση
στο επόμενο διάστημα έχει και το
ευαίσθητο θέμα της Προεδρικής εκλογής και όλοι οι χειρισμοί οφείλουν να

Γιώργος Μπουλμπασάκος
Μέλος Ε.Ε της ΔΗΜΑΡ
υπηρετούν τη θεσμική διάσταση του
ζητήματος χωρίς όμως να δημιουργούν διαλυτικά φαινόμενα στη
ΔΗΜΑΡ.
Όλα αυτά τα ζητήματα δεν θα πρέπει
να εμπλακούν σε διαδικασίες που
πρωτεύουσα θέση θα έχουν οι εσωτερικοί συσχετισμοί, η εσωστρέφεια, η
ενδοσκόπηση που συνήθως κυριαρχούν σε συνεδριακά σώματα εκτάκτου
ή τακτικού συνεδρίου. Το σώμα που
πληροί τις προυποθέσεις για να γίνουν με επιτυχία αυτές οι διαδικασίες
είναι το διαρκές Συνέδριο του κόμματος και αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε άμεσα. Η κοινωνική ανάγκη
που γέννησε τη ΔΗΜΑΡ είναι υπαρκτή, τα προβλήματα και οι αγωνίες
των πολιτών είναι μπροστά μας, αυτήν
την ανάγκη οφείλουμε όλοι να υπηρετήσουμε.
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Ορκωμοσία Δημοτικής
Αρχής στα Σπάτα
O νέος δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Δημήτρης Σπ. Μάρκου, ορκίζεται την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 12.30 το
πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας (Στ.
Μπέκα 7 Σπάτα)

300.000 € για εργασίες συντήρησης σχολείων
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Είχαμε γράψει για τις επαναλαμβανόμενες ματαιώσεις των δημοτικών συνεδριάσεων στα 3Β, λόγω έλλειψης
απαρτίας, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν πολλά θέματα και μάλιστα σοβαρά. Ενα εξ’ αυτών ήταν η έγκριση
κονδυλίων για τις συντηρήσεις των
σχολείων, που ψηφίστηκε μετά από
πολλές αναβολές.

εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 300.000
ευρώ. Αντίστοιχα υλοποιείται το έργο
τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας σε
νηπιαγωγεία της πόλης, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς επιβλέπει προσωπικά την πορεία των έργων

O νέος δήμαρχος έχει θητεύσει αρκετά χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις.
Εχει το ίδιο επώνυμο με τον προηγούμενο δήμαρχο Χρήστο
Μάρκου, κάτι που συνηθίζεται στην πόλη των Σπάτων.

Παραιτήθηκε
ο τ. δήμαρχος Παιανίας
Δημήτρης Δάβαρης
Ο τέως δήμαρχος Δημήτρης Δάβαρης, μετά από 16 χρόνια
δημοτικής αρχής, αποσύρεται από τα δημοτικά δρώμενα.
Στις τελευταίες εκλογές του Μαΐου είχε διεκδικήσει και
πάλι το δημαρχιακό θώκο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει και
πάλι τη Δημοτική Αρχή.
Ετσι, με επιστολή του που κοινοποίησε ανακοινώνει την παραίτησή του από τη θέση της αντιπολίτευσης και σημειώνει
μεταξύ άλλων:

«Μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα και σεβόμενος την θέληση των Δημοτών του Δήμου Παιανίας, που
αφειδώς με τίμησαν επί 16
χρόνια με την ψήφο τους
και τους ευχαριστώ, είμαι
υποχρεωμένος σήμερα
20/08/2014 να αποποιηθώ
την εκλογή μου από Δημοτικός Σύμβουλος.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όσους υποψήφιους
με τίμησαν, με στήριξαν
και με εμπιστεύτηκαν διαχρονικά και ιδιαίτερα αυτούς που εκτέθηκαν ηρωικά στην
τελευταία εκλογική αναμέτρηση.
Το ότι είχα την ευκαιρία να βάλω την σφραγίδα μου στα μεγάλα έργα που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζονται στην
πόλη μας, μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω να αγωνίζομαι και
να είμαι δίπλα σε όλους όσους αγαπούν και νοιάζονται για την
Παιανία που τόσο πολύ αγάπησα όλα αυτά τα χρόνια.
Εύχομαι στην νέα διοίκηση κάθε επιτυχία».

Ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής
H ορκωμοσία του νέου δημάρχου Σπύρου Στάμου θα γίνει
την Κυριακή 31/8 στο Μουσείο Βορρέ, στις 12 το μεσημέρι.

Ετσι άνοιξε ο δρόμος και ήδη υπεγράφη η σύμβαση και άρχισαν οι εργασίες συντήρησης - επισκευής

που πραγματοποιούνται σε σχολεία
όλων των Δημοτικών Ενοτήτων με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να προλά-

βουν να είναι όσο είναι δυνατόν,
έτοιμα όταν ανοίξουν τα σχολεία.
Ανάμεσα στις εργασίες περιλαμβάνονται η συντήρηση των σχολείων, τοποθετήσεις δαπέδων ασφαλείας
εξωτερικών χώρων, νέων οργάνων
εξωτερικών δραστηριοτήτων σε νηπιαγωγεία κ.α.
Με τις επισκευές αυτές αναβαθμίζονται τα σχολικά κτίρια και οι αύλειοι
χώροι τους.
Ό Δήμαρχος Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς επιβλέπει
προσωπικά τις εργασίες γιατί όπως
σημειώνει: «η ασφάλεια των παιδιών
μας αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Οι σχολικοί χώροι πρέπει να
προσφέρουν στους μαθητές όλων
των ηλικιών ένα περιβάλλον όχι μόνο
ευχάριστο αλλά κυρίως ασφαλές.
Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε
με κάθε τρόπο στην εκπαίδευση των
μαθητών της πόλης μας. Για αυτό
φροντίζουμε – στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας – να επιλύουμε τα
λειτουργικά ζητήματα ώστε τόσο οι
μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί να
μπορούν να αφιερώνονται αποκλειστικά και μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Ορκίστηκε ο νέος δήμαρχος και το Δ.Σ. Γλυφάδας
O νέος δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ορκίστηκε για τη νέα
δημοτική αρχή, την Τετάρτη
27 Αυγούστου στις 7.30 μ.μ.,
στην Aίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ορκωμοσία ετελέσθη από
τον Μητροπολίτη Γλυφάδας
κ. Παύλο.
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη
και η τελετή είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, μια που οι
Γλυφαδιώτες προσβλέπουν
σε καλύτερες ημέρες για το
Δήμο Γλυφάδας και ευχόμαστε να μην τους διαψεύσει.
Στην τελετή παραβρέθηκαν
εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και δήμαρχοι όμορων
Δήμων.
Μετά την Ορκωμοσία, ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τους επικεφαλής
όλων των Δημοτικών παρατάξεων και τέλος απηύθυνε
χαιρετισμό ο δήμαρχος

Γιώργος Παπανικολάου.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο
Μητροπολίτης κ. Παύλος
υπογραμμίζοντας,
όπως

γνώμονα το κοινό καλό» και
τους ευχήθηκε καλή δύναμη
για να τα καταφέρουν.

λίων. «Ευελπιστώ ότι θα αλλάξω γνώμη, γιατί έλαβα
μέρος σε μερικά δημοτικά
συμβούλια, αλλά έφυγα

πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, «ότι πρέπει η νέα δημοτική αρχή να έχει

Γιατί όπως είπε, δεν έχει την
καλύτερη εικόνα από συνεδριάσεις δημοτικών συμβου-

απογοητευμένος», επεσήμανε και ευχήθηκε: Ειρήνη,
Ενότητα και Αγάπη.
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Ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σαρωνικού
Νέος δήμαρχος ο Γιώργος Σοφρώνης
Ισως είναι η πρώτη ορκωμοσία στην Ανατολική Αττική για τη νέα πενταετία αυτή
του δημάρχου Σαρωνικού Γιώργου Σοφρώνη, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο του
Δημαρχιακού Μεγάρου Καλυβίων, τη
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 μαζί με όλο
το σώμα των δημοτικών και τοπικών συμβούλων, μετά την επικράτηση της δημοτικής παράταξης «Σαρωνικός Αύριο»,
στις εκλογές του Μαΐου 2014.
Την ορκωμοσία τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης
πατήρ Ιερόθεος, Πρωτοσύγκελος Μητρόπολης Μεσογαίας εκπροσωπώντας τον
Μητροπολίτη κ. Νικόλαο.
Στην τελετή παρευρέθηκαν οι Βουλευτές
Γεωργία Μαρτίνου, Αλέξης Μητρόπουλος, Βασίλης Οικονόμου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Θανάσης Αυγερινός,
Ζαχαρίας Πελέκης, Νάσος Αναγνωστόπουλος, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης και των όμορων Δήμων, εκπρόσωποι
των σωμάτων ασφαλείας καθώς και των
μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ο Σεβασμιότατος Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος προέτρεψε τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο και ολόκληρο το Δημοτικό
Συμβούλιο να ανατρέψει την καθεστηκυία
τάξη και να ξεχωρίσει στο μυαλό και την
καρδιά των συνδημοτών του ως ο άρχων
του τόπου, ο οποίος θα εργαστεί για το
κοινό συμφέρον, αφήνοντας αξιομνημόνευτο έργο για τον τόπο του.
Στη συνέχεια, ο απερχόμενος πλέον Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου έκανε έναν
μικρό απολογισμό έργου για το Δήμο, ξεκινώντας από το μικρό χωριό τότε, Λαγονήσι, φθάνοντας στο σήμερα του
καλλικρατικού Δήμου. Μια μακρά περίοδος με αμέτρητα έργα· με ένα από τα μεγαλύτερα αυτό της αποχέτευσης.
Τόνισε επίσης πως: «βίωσα έναν κύκλο
μιας πραγματικά συναρπαστικής και μοναδικής διαδρομής. Μιας μοναδικής δια-

δρομής που μόνο όποιος ασχοληθεί με τα
κοινά και ιδιαίτερα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να την αντιληφθεί και να
την κατανοήσει».
Δώσαμε την ψυχή μας για να κάνουμε
πολλά πράγματα και καταφέραμε πολλά,
με τη συμμετοχή και συμπαράσταση των
πολιτών που είχαμε σε όλη την πορεία
μας, τόνισε και το ίδιο σύστησε και στο
νέο δήμαρχο Γιώργο Σοφρώνη, παραδίδοντάς του την ηγεσία του Δήμου. Πάντα
μαζί με τους πολίτες.

Προέτρεψε όλο το νέο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να εργαστούν με πάθος
και όρεξη για προσφορά, να τολμήσουν
και να είναι σίγουροι ότι θα αποκομίσουν
πολλά από την ξεχωριστή διαδρομή.
Απηύθυνε μήνυμα προς τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν στα κοινά και
να προτρέψουν και τους νέους γι’ αυτό,
τονίζοντας ότι αυτοί θα αλλάξουν τον
κόσμο.

Κλείνοντας επεσήμανε την ανάγκη για
συνεργασία και ενότητα, εκφράζοντας
τις θερμότερες ευχές του για το έργο της
νέας δημοτικής αρχής.
Στους σύντομους χαιρετισμούς τους οι
επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης, Μανώλης Τσαλικίδης, Αγγελική
Ράπτη,
Νικόλαος
Βολάκος,
συνέτειναν στην υιοθέτηση πνεύματος
συνεργασίας προκειμένου η ερχόμενη
πενταετία να είναι εποικοδομητική για
τον Δήμο Σαρωνικού.
Ο Νέος Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος
Σωφρόνης, ιδιαίτερα συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την εμπιστοσύνη που
εμπράκτως έδειξαν στο πρόσωπό του.
Διαβεβαίωσε όλους τους δημότες, ψηφοφόρους και και μη, ότι η νέα εκκίνηση για
τον Δήμο Σαρωνικού αφορά όλους τους
πολίτες. Διαχωρισμοί, μικροπρέπειες και
εμπάθειες δεν έχουν θέση στο έργο της
νέας δημοτικής αρχής.

τητα, συνεργασία, σκληρή δουλειά, για
να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε οραματιστεί. Αυτό εδώ το Δημαρχείο θα είναι
το σπίτι μας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Όλα όσα έχουμε εξαγγείλει στο πρόγραμμα μας θα γίνουν έργο. Αλλά δε
μένουμε σε αυτά, με ανοιχτό μυαλό και
γνώμονα το κοινό συμφέρον δεσμευόμαστε να εξετάσουμε όλες τις προτάσεις
των υπολοίπων συνδυασμών και να υλοποιήσουμε κάθε τι που θα συμβάλλει
στην ανάπτυξη και την πρόοδο του
Δήμου μας».
Αναλογιζόμενος το αίσθημα ευθύνης, ιδιαίτερα μετά από μία επιτυχημένη Δημοτική Αρχή του Π. Φιλίππου, ο νέος
Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης δήλωσε
ότι θα υπερβάλει εαυτόν τόσο ο ίδιος όσο
και το σύνολο των Συμβούλων και των
συνεργατών του προκειμένου να φανούν
αντάξιοι των προσδοκιών των συνδημοτών τους αλλά και να ξεπεράσουν εαυτούς και προσδοκίες.

«Ξεκινάμε απόψε, όλοι μαζί, τη συγγραφή του νέου βιβλίου για τον Δήμο Σαρωνικού» τόνισε ο νέος Δήμαρχος. «Το
μήνυμα είναι ένα και είναι ξεκάθαρο, ενό-

Μετά τη λήξη της τελετής ακολούθησε
μικρή δεξίωση για τους παρευρισκομένους, όπου ανταλλάγησαν ευχές και συγχαρητήρια για τη νέα θητεία.
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Πλήγμα για τους
μεταφορείς
το ρωσικό εμπάργκο
Στην ανεργία οδηγούνται περίπου 300 μεταφορείς σύμφωνα με την Ομοσπονδία
Φορτηγών
Αυτοκινητιστών
Ελλάδος
(ΟΦΑΕ), λόγω του εμπάργκο που έχει επιβληθεί από την Ρωσία στην εισαγωγή προϊόντων διατροφής.
Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η οικονομική κρίση
σε συνδυασμό με την απελευθέρωση του
κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών έχει οδηγήσει τους αυτοκινητιστές
σε αφανισμό, με το ρωσικό εμπάργκο να
αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα.

Χάνουν 10 εκατ. ευρώ ετησίως
Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των
αυτοκινητιστών οι απώλειες μόνο από το
ρωσικό εμπάργκο ανέρχονται σε 10 εκατ.
ευρώ ετησίως. Περίπου 220 φορτηγά απασχολούνταν με μεταφορές προς την Ρωσία
σε μόνιμη βάση και άλλα 50 περίπου σε εποχική.

Εκπρόσωποι του κλάδου μάλιστα προσθέτουν και τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει η αγορά της Ουκρανίας λόγω της
κατάστασης στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση του μεταφορικού έργου
προς την Ουκρανία διαμορφώνεται στο 50%
περίπου.
Υπολογίζουν μάλιστα ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει περιορίσει συνολικά
την διακίνηση προϊόντων στην χώρα, των
στρεβλώσεων - που όπως υποστηρίζουν έχει δημιουργήσει η απελευθέρωση του
κλάδου, της παράνομης μεταφοράς που δεν
αντιμετωπίζεται από τον κρατικό μηχανισμό, αλλά και του ρωσικού εμπάργκο περίπου 60% των μεταφορέων έχουν βρεθεί
σήμερα εκτός αγοράς ή υποαπασχολούνται.

Ζητούν αποζημιώσεις
Οι αυτοκινητιστές ζητούν να λάβουν αποζημίωση για την οικονομική ζημιά που έχουν
υποστεί, την οποία μάλιστα συνδέουν με
την αντίστοιχη ενίσχυση των αγροτών και
παραγωγών. Επισημαίνουν μάλιστα ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχει η
Πολιτεία να «σώσει» τον κλάδο ο οποίος
κινδυνεύει με αφανισμό.
http://www.eea.gr

Ρωσικό «εμπάργκο», εθνική κυριαρχία
και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η επιβολή
κυρώσεων από ΗΠΑ-ΕΕ στη Ρωσία, με αντίστοιχα αντίμετρα (εμπάργκο) εκ μέρους
της τελευταίας στις εισαγωγές αγροτικών
προϊόντων, κυρίως στις χώρες της ΕΕ μαζί
και Ελλάδα, έφερε στο προσκήνιο κρίσιμα
ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και αποτελεσματικότητας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Εξωτερική πολιτική και …ροδάκινα
Ο τρόπος θεώρησης του «εμπάργκο» από
την ελληνική κυβέρνηση είναι τουλάχιστον
απαράδεκτος. Ενδεικτική η δήλωση της
κοινοβουλευτικής εκπροσώπου Σ. Βούλτεψη (11.8.14), στην οποία μεταξύ άλλων
αναφέρεται ότι «μια υπεύθυνη Πολιτεία
δεν καθορίζει την εξωτερική της πολιτική
με βάση κάποια φορτία ροδακίνων» και ότι
…«η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις συμμαχίες της στο δυτικό στρατόπεδο». Η συγκεκριμένη δήλωση δείχνει όχι
μόνο «ασχετοσύνη» για τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του «εμπάργκο»
σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά
και μια παρωχημένη αντίληψη εξωτερικής
πολιτικής, συνέχεια του πάλαι ποτέ δόγματος «ανήκομεν εις την Δύσην»!
Αξίζει να δούμε συνοπτικά τις συνέπειες
του «εμπάργκο» στα αγροτικά προϊόντα,
ως απάντηση στις «κυρώσεις» των ΗΠΑΕΕ στη Ρωσία (απαγόρευση αγοράς ρωσικών χρεογράφων, πώληση εξοπλισμού για
ειρηνικούς και στρατιωτικούς σκοπούς,
εξοπλισμού στον ενεργειακό τομέα, κά). Οι
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από ΕΕ
προς Ρωσία ανέρχονται σε 12 δις € και μεγάλο μέρος αποτελούν ευπαθή προϊόντα
(φρούτα, γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρια,
κά). Οι εξαγωγές της Ελλάδας φθάνουν τα
410 εκατ., ενώ από το εμπάργκο της Ρωσίας οι απώλειες της Ελλάδας σύμφωνα με
εκτιμήσεις του «Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου», θα ανέλθουν 240 εκατ., από τα
οποία 140 εκατ. από φρούτα (ροδάκινα, νεκταρίνια, ακτινίδια, σταφύλια). Τα αδιάθετα
φρούτα λόγω του «εμπάργκο» θα φθάσουν
150.000 τόνους από τα οποία 70.000 τον.
ροδάκινα. Πάνω από 25.000 παραγωγοί
βρίσκονται στον «αέρα», ενώ 5 κλάδοι της
αγροτικής παραγωγής έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς κλάδοι μεταποίησης
(χυμοποίησης), μεταφοράς, εμπορίας, κά.
Οι υποσχέσεις για αποζημιώσεις παραγωγών εκ μέρους της ΕΕ, εξαντλείται μέχρι
στιγμής στην αύξηση του ποσοστού «απόσυρσης» (χωματερές) από 5% σε 10%, ενώ
οι αόριστες υποσχέσεις της κυβέρνησης
για εθνικές ενισχύσεις έχουν εντείνει την
αγωνία και αδιέξοδα των παραγωγών. Από
την άλλη για το «χτίσιμο θέσεων» στη ρωσική αγορά χρειάστηκαν 10 χρόνια, ενώ για
την επανάκτηση θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 χρόνια. Από τη Ρωσία εισάγουμε κυ-

ρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο (5 δις) και
εξάγουμε αγροτικά (34% του συνόλου)
γουναρικά (45% του συνόλου), ενώ η αυξανόμενη ροή Ρώσων τουριστών, αφήνει
στη χώρα πολύτιμο συνάλλαγμα (800 δολάρια κατά κεφαλή δαπάνη..!).
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο «εμπάργκο» κατά της Ρωσίας και τα αντίμετρα
της τελευταίας, έχουν φέρει σε δεινή θέση
όχι μόνο τους παραγωγούς, αλλά και την
προοπτική των ελληνικών προϊόντων στη
ρωσική αγορά, από την οποία επωφελείται
η Τουρκία και άλλες χώρες. Προφανώς η
ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός
δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτήν
την πολιτική, ντυμένη μάλιστα με το μανδύα της «συμμαχικής αλληλεγγύης». Αντίθετα υπονομεύουν καίρια την παρουσία
ελληνικών προϊόντων σε μια μεγάλη
αγορά και οι απώλειες θα είναι μεγάλες σε
βάθος χρόνου αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση της
Κομισσιόν, σε επιστολή του «Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εξαγωγέων» Ελλάδος για τους
κινδύνους του «εμπάργκο» στα ελληνικά
προϊόντα. Η απάντηση της Κομισσιόν αναφέρει ότι η εμπορική συμφωνία (27.6.14)
μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, Μολδαβίας, Γεωργίας για εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, θα είναι επωφελής για την ΕΕ.!
Χωρίς αμφιβολία για τις ισχυρές βιομηχανικές χώρες θα είναι, αλλά για την Ελλάδα
οι απώλειες θα είναι δίπλευρες (βιομηχανικά και αγροτικά).

Εξωτερική πολιτική και ενεργειακός
τομέας
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι
παρά τις απώλειες στα αγροτικά κερδίζουμε αλλού, π.χ. ενεργειακά. Δυστυχώς
οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας, δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι διαχρονικό
«θύμα» των γεωπολιτικών στρατηγικών
επιδιώξεων ΗΠΑ-ΕΕ και έχει απωλέσει ουσιαστικά την εθνική της κυριαρχία. Να θυμίσουμε ότι πριν μερικά χρόνια (επί Κώστα
Καραμανλή) είχε συμφωνηθεί η συμμετοχή
της στην κατασκευή του αγωγού «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», αλλά επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου με τις
πιέσεις των Αμερικανών η Ελλάδα αποσύρθηκε, χάνοντας την ευκαιρία συμμετοχής στα ευρύτερα ενεργειακά δίκτυα
Ευρώπης-Ρωσίας. Επίσης πριν δύο χρόνο
με την επιβολή «εμπάργκο» από την ΕΕ
στο ιρανικό πετρέλαιο, η Ελλάδα δέσμια
της λογικής του «αγκιστρωμένου ψαριού»,
συναίνεσε στην επιβολή «εμπάργκο» με
αποτέλεσμα την απώλεια δυνατότητας
αγοράς πετρελαίου σε χαμηλές τιμές και
με πίστωση, σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης.
Η λογική της «παθητικής» προσαρμογής
στις γεωπολιτικές στρατηγικές των κυρίαρχων ελίτ, Ουάσιγκτον-Βρυξελών-Βε-

Γιάννης Τόλιος
διδάκτωρ οικονομικών
ρολίνου, μόνο δεινά έχει σωρεύσει στον
ελληνικό και κυπριακό λαό. Από την άλλη
δεν υπήρξε καμιά θετική εξέλιξη στα λεγόμενα «εθνικά θέματα» (FYROM, ελληνοτουρκικά, Κυπριακό), ενώ οι δανειακές
συμβάσεις και η επιβολή των Μνημονίων
της τρόϊκα, έχουν φέρει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού στα πρόθυρα
του Άδη! Η κυβερνώσα ελληνική ελίτ και οικονομική ολιγαρχία, δείχνουν «αθεράπευτη» υποτέλεια και ξενοδουλεία
προκειμένου να διασφαλίσουν στενά ταξικά συμφέροντα, απεμπολώντας ακόμα
και την εθνική κυριαρχία.

Ανάγκη πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής
Το «εμπάργκο» στα αγροτικά προϊόντα,
φέρνει στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα
του προσανατολισμού της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Αντί θέση «κολαούζου» και
«παθητικής» αποδοχής τετελεσμένων, η
Ελλάδα έχει ανάγκη μιας ενεργητικής και
πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, με
κύριο άξονα την ανάπτυξη σχέσεων με
όλες τις χώρες, στη βάση της ισότιμης συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους.
Η Ελλάδα πρέπει άμεσα να διαχωρίσει τη
θέση της από τις «κυρώσεις» των ΗΠΑ-ΕΕ
κατά της Ρωσίας (χάριν του ακροδεξιού
καθεστώτος της Ουκρανίας), οι οποίες εξυπηρετούν επιθετικές γεωπολιτικές στρατηγικές και καλλιεργούν νέο «ψυχρό
πόλεμο» σε βάρος λαών και εργαζόμενων
της ευρωπαϊκής ηπείρου. Να συμβάλλει
επίσης στο μέτρο του δυνατού, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών στην Ουκρανία, υπολογίζοντας τη βούληση των λαών,
το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η ενδεχόμενη κλιμάκωση του «εμπάργκο»
με Ρωσία, θα επιφέρει μεγάλα πλήγματα
σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (ενέργεια, αγροτικά, γούνας, τουρισμός κά) και πολλαπλά διαφυγόντα κέρδη,
σε σχέση με την ανάπτυξη της συνεργασίας με μια μεγάλη αγορά, στην οποία η
Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα (γεωπολιτικά, πολιτιστικά, ιστορικά,
θρησκευτικά, κά), αντί όλα να θυσιαστούν
στα κούφια ιδεολογήματα μιας αφηρημένης και επιβλαβούς «συμμαχικής αλληλεγγύης».
Email: ytolios@gmail.com
Blog: ytoliosblog.wordpress.com

ΕΒΔΟΜΗ

Εορτασμός
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
Με μεγάλη κατάνυξη, πλήθος κόσμου, γιόρτασε ο “Προοδευτικός, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας”, την
Κοίμηση της Θεοτόκου στο ομώνυμο εξωκλήσι στην θέση
“Κριεζή” στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
για συλλογή καπακιών από τα Pet City
Mε επιστολή που απέστειλε η αρμόδια αντιδήμαρχος
Μαρία Κιμπιζή, προς τα καταστήματα Pet City ευχαριστεί
για τη συλλογή πλαστικιών καπακιών, τα οποία με τη
σειρά του ο Δήμος τα διαθέτει στον Πανελλήνιο Σύλλογο
Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, για την στήριξη των παιδιών με κινητικά προβλήματα.

Κάποιοι εκδικούνται
τα φυτά στη Βάρη
Κυριακή πρωί 24 Αυγούστου 2014, κάποιοι μαγαζάτορες,
από τις εκεί ταβέρνες, ξαφνιάστηκαν όταν είδαν τη νησίδα της λεωφόρου μαδημένη από τις δάφνες, που πρόσφατα είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται πάλι.
Και λέμε πάλι γιατί είχαν ξανακοπεί στο παρελθόν, πάλι
κρυφά και νύχτα.

Γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή:
Με ιδιαίτερη χαρά, παραλάβαμε από εσάς την Τετάρτη,
20/8/2014, πέντε (5) μεγάλες σακούλες απορριμμάτων,
γεμάτες με πλαστικά καπάκια, ενισχύοντας έτσι την με-

Ο Προοδευτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος της Αγίας Μαρίνας, συμμετείχε στον πανηγυρικό εορτασμό και ανήμερα,
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποίησε
μικρή εκδήλωση, προσφέροντας στους προσκυνητές γλυκίσματα και δροσερά αναψυκτικά.
Το γραφικό εξωκλήσι με την πανοραμική θέα, ανακαινίσθηκε πρόσφατα με ιδιωτική πρωτοβουλία και εθελοντική
εργασία μελών του Συλλόγου και αποτελεί ένα μοναδικό
εκκλησιαστικό κόσμημα της περιοχής.
Προοδευτικός, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας
ΛΕΩΦ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ

Νέα Διοίκηση
στο Σύλλογο Αγίας Μαρίνας
Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας
ενήργησε εκλογές την 27 Ιουλίου του 2014 από τις
οποίες προέκυψε το νέο Διοικητικό του Συμβούλιο, με
την πιο κάτω σύνθεση:
Πρόεδρος:
Κουντούρης Κων/νος
Αντιπρόεδρος : Δεραφέρα - Άμστρογκ Σπυριδούλα.
Γραμματέας: Καρακαλπάκης Παρασκευάς.
Ταμίας:
Τσομπανάκη Μαρία.
Μέλη:
Σταύρου Χρήστος.
Πλατή Κανέλα, (Λέλα).
Νικηφόρου Σοφία.
Τζίμα Όλγα.
Βελισσάρη Μαίρη.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχ. Δ/νση: Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ & Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ

Τηλ.: 6983475960 , E-MAIL: sylagmarinas@gmail.com

Κάποιος εκδικείται τα φυτά; Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν επιτρέπουν στις δάφνες να αναπτυχθούν
ούτε κατ’ ελάχιστον. Δεν αγαπούν το πράσινο ή κάποιος
άλλος λόγος υπάρχει;
γάλη και κοινή μας προσπάθεια, με επιπλέον χιλιάδες καπάκια και περνώντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα αγάπης
προς το περιβάλλον και την ανακύκλωση.
Επειδή πρόκειται για μία συλλογική προσπάθεια όλων των
καταστημάτων “Pet City”, παρακαλούμε να μεταφέρετε τις
ευχαριστίες μας στον καθένα ξεχωριστά που συμμετείχε
στη δράση.
Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο φθινόπωρο και να συνεχίσετε με την ίδια ζέση την κοινωνική σας προσφορά!

Ο κ. Τάσος από την ταβέρνα «Η φωλιά των Κυνηγών» που
τον ρωτήσαμε, μας απάντησε οργισμένος ότι αυτό γίνεται κατ’ εξακολούθηση. Μόλις πάνε να αναπτυχθούν κάποιος κακεντρεχής πάει τη νύχτα και τις κόβει μέχρι τη
ρίζα.
Εχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν.
Ο Δήμος και η υπηρεσία πρασίνου θα πρέπει να επιληφθούν για να λύσουν το πρόβλημα.
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“Το μέλλον και η βιωσιμότητα
των Ελληνικών Επιμελητηρίων”
Προβλήματα που ταλανίζουν
την ελληνική οικονομία και ειδικά τον χώρο των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως οι
προτάσεις για την επίλυσή
τους, συζητήθηκαν στην επιτυχημένη Ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο
της Αρκαδίας και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της
Αθήνας (27.8.14) με θέμα “Το
μέλλον και η βιωσιμότητα
των Ελληνικών Επιμελητηόπου συζητήθηκε
ρίων”,
εκτενώς η άρση υποχρεωτικότητας της εγγραφής στα Επιμελητήρια από την 1/1/2015.
Στις τοποθετήσεις τους οι
συμμετέχοντες τόνισαν την
ανάγκη στήριξης του Επιμελητηριακού θεσμού και την
σπουδαιότητα της καταχώρησης των επιχειρήσεων στα
Επιμελητήρια με ανταποδοτική ετήσια συνδρομή. Με την
κατάργηση της υποχρεωτικότητας, τα Επιμελητήρια μετατρέπονται
σε
αδρανείς
οργανισμούς και καθίστανται
ουσιαστικά ανίκανα στην

άσκηση των θεσμοθετημένων
αρμοδιοτήτων τους. Τα μέλη
τους θα στερηθούν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και
η Πολιτεία έναν πολύτιμο
σύμβουλο, ο οποίος δεν επιβαρύνει καν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η πρόταση στην οποία κατέληξαν οι εκπρόσωποι της
Επιμελητηριακής κοινότητας
που συμμετείχαν στην ημερίδα, είναι να δοθεί παράταση τριών ετών της
υποχρεωτικής
εγγραφής
των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας παράλληλα σε συνεργασία με την Πολιτεία τα
κατάλληλα μέτρα για την
“επόμενη ημέρα” της εύρυθμης λειτουργίας των Επιμελητηρίων.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δεσμεύθηκε ότι θα
επαναφέρει το φλέγον θέμα
της υποχρεωτικότητας τόσο
εντός της Κυβέρνησης, όσο

και στις διαπραγματεύσεις
που διεξάγονται με την
τρόικα.
Παράλληλα, υπήρξε και μία
σειρά προτάσεων για τροποποίηση της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας και στήριξη του
Θεσμού, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού
κλίματος, την στροφή των
ελληνικών
επιχειρήσεων
προς την εξωστρέφεια, την
τεχνολογική αναβάθμιση,
την καινοτομία και την αναπτυξιακή προοπτική.
Κοινό σημείο των απόψεων που
κατατέθηκαν ήταν η συμβολή
των Επιμελητηρίων στην παροχή μίας σειράς αξιόπιστων και
χρήσιμων δημόσιων υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις, όπως το
Γ.Ε.ΜΗ., ή η Υπηρεσία Μιας Στάσης, ενώ παράλληλα είναι ορατή
η περαιτέρω δυνατότητα εξέλιξής τους σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.Ε.)
ή σε Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης
Επιχειρηματικότητας
(Ε.Κ.Ε.Ε.)
www.eea.gr

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Πρόγραμμα για ανέργους 18 εώς 29 ετών
Η Επιταγή Επαγγελματικής
Κατάρτισης αφορά ανέργους ηλικίας από 18 έως 29
ετών. Είναι πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ και αναμένεται να
προκηρυχθεί μέσα στον
Αύγουστο που διανύουμε
μετά τη διαβούλευση που
έγινε στις 29/7/14.
Το πρόγραμμα θα χωρισθεί
σε 2 φάσεις: Σε πρώτη
φάση θα ανοίξει ο κύκλος
υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αποτελεσμάτων για
ανέργους 25-29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/198531/12/1989)
και
στη
συνέχεια για ανέργους 1824 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990 - 31/12/1996).
Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης για την πρώτη
φάση, η δράση αφορά
38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών
(εκ των οποίων 15.000 θα
είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 23.000 θα είναι
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης) στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες

συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση
100 ωρών, με έμφαση στην
ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων και κατόπιν εργασία
(πρακτική άσκηση) 6 μηνών
(ή 420 ώρες).
Ο εργοδότης μετά έχει τη
δυνατότητα να κάνει πρόσληψη για ένα ακόμη έτος
στον άνεργο ωφελούμενο,
κατά το οποίο ο ΟΑΕΔ θα
του πληρώνει τις εισφορές.
Το πρόγραμμα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και για ιδιωτικές επιχειρήσεις (μικρές και
μεσαίες) καθώς αποκτούν
εντελώς δωρεάν εκπαιδευμένο προσωπικό για 5 περίπου μήνες, με τη μορφή
πρακτικής άσκησης, ενώ θα
επιδοτηθούν στη συνέχεια
σε περίπτωση που αποφασίσουν να προσλάβουν τους
καταρτιζόμενους μετά τη
λήξη της πρακτικής τους.
Το συνολικό επίδομα του
προγράμματος για επιμόρφωση και πρακτική άσκηση
θα είναι:

• 2.530 ευρώ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
• 2.280 ευρώ για απόφοιτους
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας.
Η μοριοδότηση των αιτήσεων, για το ποιοι θα εγκριθούν, θα γίνει με κοινωνικά
κριτήρια (π.χ. διάρκεια
ανεργίας, εισόδημα, ηλικία)
για την κατηγορία των αποφοίτων ΔΕ / ΙΕΚ καθώς και
με κριτήρια αριστείας για
τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ
(βαθμός πτυχίου, γνώση
ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακό κτλ.).
Τ
α δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε
ισχύ
Αντίγραφο τελευταίου τίτλου
σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακού αν υπάρχει, Λυκείου/Γυμνασίου,
ξένες
γλώσσες, χρήση Η/Υ)
Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριου
Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2014
ΑΜΚΑ (φωτοτυπία εγγράφου
που αποδεικνύεται ο ΑΜΚΑ)
Αριθμός μητρώου ΙΚΑ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη
10.000 ωφελούμενων από τους Δήμους Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής
Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής ενημερώνει τις τοπικές επιχειρήσεις για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000
ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»
Ξεκίνησε στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ και
ΤοπΕΚΟ.
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί
στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν
να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά
στηνστην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν
προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία
της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα,
σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης ερ-

γασίας.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
• Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή
τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους
ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται
για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από
το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις
ανάγκες του προγράμματος.
• Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό
σχέδιο δράσης.
• Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους
της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας.
• Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής
ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από
την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για
τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι)
κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα
και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για
τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 €

την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες
ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 24/7/2014 και οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού
τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί
όροι του προγράμματος.
Η Πράξη με τίτλο: “Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική
και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων
Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής” εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του
Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007 – 2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).
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«Ο ΕΝΦΙΑ δεν διορθώνεται,
καταργείται»

«Ενοικιάζουν 30.000 υπαλλήλους» στο Δημόσιο
Ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου
«Δούρειος ίππος», μέσω του οποίου
εκτιμάται ότι θα πληγούν η μονιμότητα και τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων,
ενώ ταυτόχρονα θα συμπιεστούν περισσότερο οι ήδη μειωμένες αποδοχές τους, είναι οι εταιρείες
προσωρινής απασχόλησης.
Στόχος των δανειστών, για την επίτευξη του οποίου ακολουθούν τη διαδικασία της σταθερής προσέγγισης,
είναι η εξασφάλιση «μεγαλύτερης
ευελιξίας στην αγορά εργασίας».
Aυτά τονίζει σε ερώτηση που κατέθεσε στους αρμόδιους Υπουργούς ο

«Μέχρι σήμερα μόνο οι καθαρίστριες
και οι άνδρες φύλαξης (σεκιούριτι),
εντάσσονταν σε αυτή την διαδικασία.
Τώρα αυτό θα επεκταθεί παντού;».

βουλευτής και πρόεδρος του Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος, ζητώντας διευκρινίσεις και τονίζοντας
ακόμη:

Με την ερώτηση που υπέβαλε προς
τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εργασίας, ο Πρόεδρος
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος
ερωτά επίσης αν η τρόικα απαιτεί την
κατάργηση των περιορισμών που
υπάρχουν στη σύναψη συμβάσεων
ορισμένου χρόνου από μια ιδιωτική
επιχείρηση με έναν εργαζόμενο.

«Ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι ένα τεχνικό θέμα στο οποίο πρέπει να
διορθωθούν λάθη και υπερβολές. Είναι συνειδητή και σχεδιασμένη κυβερνητική παρέμβαση σε βάρος της τεράστιας
πλειοψηφίας του λαού, στο όνομα των δημοσιονομιών
αναγκών και των μνημονιακών υποχρεώσεων.
Όμως η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αδυνατεί να τον πληρώσει μετά
τις συνεχιζόμενες περικοπές του εισοδήματος, τους αλλεπάλληλους φόρους
και τα χαράτσια.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταργηθεί μέσα από την κινητοποίηση του
λαού, τα κοινωνικά κινήματα και την πολιτική αποδοκιμασία των μνημονιακών πολιτικών».

Νίκος Χουντής
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
«Πρωινό ΑΝΤ1»

Αναταράξεις στη γαλλική κυβέρνηση

Ο Αρνό Μοντεμπούρ είπε την αλήθεια!
O υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Αρνό Μοντεμπούρ, βρήκε το
θάρρος και είπε τα πράγματα με το
όνομά τους, μιλώντας στη γαλλική
εφημερίδα Le Monde. Και δεν είναι
η πρώτη φορά αυτή, αφού από το
2007 έχει πολλές φορές βάλλει
κατά υπουργών και πρωθυπουργών
για τον τρόπο που διαχειρίζονται τις
υποθέσεις της Γαλλίας.
«Διαχειρίζεσαι τις υποθέσεις της
Γαλλίας λες και ήταν το δημοτικό
συμβούλιο της Νάντης», είχε πει
στον Φρανσουά Ολάντ, τον Οκτώβριο του 2013.
Τώρα λοιπόν μιλώντας στη Le
Monde έστειλε μια “καυτή πατάτα”
στον Φρανουά Ολάντ, ο οποίος
“έβαλε την ουρά στα σκέλια” και ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησής του.
Αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω,
όπως λέει ο λαός.
Η αλήθεια αυτή είναι που είπε ο
υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας,
και πρέπει να αποκτήσουμε ηγέτες
που να έχουν το θάρρος να μιλάνε.

Τι είχε δηλώσει ο Αρνό Μοντεμπούρ:
«Πρέπει να υψώσουμε τον τόνο. Η
Γερμανία έχει πιαστεί στην παγίδα
της πολιτικής της λιτότητας που
επέβαλε σε όλη την Ευρώπη.
Όταν λέω η Γερμανία μιλώ για τη

γερμανική δεξιά που υποστηρίζει
την Άγκελα Μέρκελ. Η Γαλλία δεν
έχει την τάση να ευθυγραμμίζεται
με τα ιδεολογικά αξιώματα της γερμανικής δεξιάς.

της βίας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
...Δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω
τον Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, τον σοσιαλιστή ομόλογό μου επί της οικονομίας, ο οποίος σπρώχνει προς την
ίδια κατεύθυνση μ’ εμάς. Όμως η
Γαλλία δεν μπορεί πλέον να άγεται
και να φέρεται».
Συνηγόρησε και ο υπουργός Παιδείας Μπενουά Αμόν προσθέτοντας
τη δική του φωνή, επικρίνοντας την
κυβέρνηση της Γαλλίας στην εφημερίδα Le Parisien.

...σήμερα δυστυχώς οι ιέρακες του
πληθωρισμού, οι οποίοι πολεμούν
τον πληθωρισμό όταν αυτός εξαφανίζεται ξεχνώντας να πολεμήσουν
το ουσιαστικό, τη μαζική ανεργία,
υπερεκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Έχουμε δύο προβλήματα: την ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική,
με τη συσσώρευση σχεδίων λιτότητας σε όλες τις χώρες της Ένωσης,
και τη νομισματική πολιτική, η οποία
είναι υπερβολικά κλειστή. Τα διδάγματα της δεκαετίας του 1930 θα
πρέπει να μας κάνουν να καταλάβουμε ότι η ανεργία είναι αυτή που
προκαλεί σκλήρυνση και μια άνοδο

«Η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας
πρέπει να γίνει από νέα,
αντι-μνημονιακή Βουλή»
«Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να γίνει
από νέα Βουλή που θα έχει ισχυρή εντολή για ανατροπή
των μνημονιακών, νεοφιλελεύθερων, πολιτικών.
Η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, με τη θεσμική υποκρισία,
την προεδρολογία και την ‘εκβιασμένη’ κοινοβουλευτική
αριθμητική, επιδιώκει να κρύψει τις ευθύνες της για την ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα.
Επιδιώκει τη συνέχιση των ίδιων πολιτικών σε βάρος του
ελληνικού λαού, υπακούοντας στη λογική της Τρόικα και
την τήρηση των αντιλαϊκών μνημονιακών δεσμεύσεων».
ΣΚΑΙ, «Πρωινή Γραμμή»

Περιφρόνηση προς τους πολίτες η απάντηση Βενιζέλου
Eρώτηση του βουλευτή Τέρενς Κουίκ
Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τέρενς Κουίκ, το ταξίδι του
υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου στις Βρυξέλλες
με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο τον παρέλαβε
από τη Σκιάθο για να μη χάσει
τις διακοπές του!, όπως απάντησε σε ΜΜΕ που ρωτήθηκε.
Στην ερώτησή του ο Τέρενς
Κουίκ επισημαίνει ότι η απάντηση του Υπουργού ήταν ιδιαίτερα
προκλητική,
όταν

συμπολίτες μας δεν μπορούν
να πάνε καν διακοπές ή δεν
έχουν δουλειά για να ζήσουν!

«Δεν μπορεί προκλητικά να
ανακοινώνει επίσημα το ΥΠΕΞ
ότι ο Υπουργός έκανε χρήση
του κυβερνητικού αεροπλάνου
με ενδιάμεσες στάσεις τη
Σκιάθο, επειδή δεν ήθελε να
χαλάσει τις… διακοπές του!
Συναισθάνεται, ότι υπάρχουν
Έλληνες, που δεν μπόρεσαν
και φέτος να κάνουν διακοπές;
Ότι υπάρχουν Έλληνες οι

οποίοι, αν είναι τυχεροί και
έχουν δουλειά, μπορεί να πηγαίνουν σε αυτήν με τα πόδια,
για λόγους οικονομίας;» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Τ.
Κουίκ.
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ.
Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 190 10 Καλύβια Αττικής
ΑΦΜ: 997.727.408, ΔΟΥ: Κορωπίου
3ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διενήργησα τον υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο 163(3) ν. 3643/2006 έλεγχο επί των συνημμένων τρίτων
οικονομικών καταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ που αποτελούνται
από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων (ΠΔ 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 4604/1-2-2005
του ΥΠΕΣ), όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Επίσης, η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει).
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μου.
Διενήργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω συγκεντρώσει είναι
επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Περιορισμούς : Επιφυλάξεις (δηλ. Έλλειψη Βεβαιότητας) για Δυνητικές Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις
1. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 1.1.104 (8ε) ΠΔ 315/1999. Όμως,
παραστάθηκα στην ετήσια απογραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση τις καταμετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και επαλήθευσα τις τιμές των αποθηκευμένων υλικών (μέθοδος FIFO), και
τα γινόμενα ποσοτήτων και τιμών μονάδος (συμπεριλαμβανομένου του φπα). Επίσης, σε δειγματοληπτική βάση,
διασταύρωσα εγγραφές αγορών στην γενική λογιστική με τα αντίστοιχα παραστατικά αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία αποστολής-τιμολόγια). Η ανάλωση των αγαθών αυτών δεν παρακολουθείται λογιστικά.
Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και ακρίβεια των αναλωθέντων εντός της χρήσεως
και μενόντων στην ημερομηνία τέλους χρήσης υλικών.
2. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων ή δική του έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακι-

νήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την τοποθεσία και την έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον γενικό και ειδικό αριθμό μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Επίσης,
μολονότι τα αναγραφέντα στο σχετικό τμήμα του μητρώου παγίων κατεχόμενα οικόπεδα συμφωνούν με την
αίτηση καταχώρησης στο Κτηματολόγιο, για κάποια δεν έχει προσδιορισθεί η αξία τους και στο μητρώο παγίων
αναγράφεται μηδενική. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με ακρίβεια την πληρότητα της κατεχομένης γης και υπερκειμένων ακινήτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και από τρίτους.
Γνώμη με Περιορισμούς : Επιφυλάξεις για Δυνητικές Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις
Κατά την γνώμη μου, με επιφύλαξη των δυνητικών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων των προεκτεθέντων
δύο θεμάτων, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαλήθευσα τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής
Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Κηφισιά Αττικής, 8 Ιουλίου 2014
Ο Νόμιμος Ελεγκτής
Μάριος Ελευθεριάδης, ΑΔΜ ΕΛΤΕ : 1265
Οδός Φυλλίδος 29, 145.62 Κηφισιά Αττικής, www.melef.gr
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ΓΑΜΟΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ MΠΟΥΡΟΤΣΙΚΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ το
γένος Πετράτου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΣΟΛΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος Καλανδράνη, που
γεννήθηκε στη Ρόδη και κατοικεί στην Αθήνα, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Βούλα.

ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ. ΤΗΛ. 2106623932 / 6944919230.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Καθηγήτρια γαλλικών, κάτοικος Βούλας,
αναλαμβάνει
δημιουργική απασχόληση παιδιών όλων των
ηλικιών. Συστάσεις διαθέσιμες. Τηλ.επικοινωνίας 69-7777-3457

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
με πολυετή φροντιστηριακή πείρα σε όλα τα
επίπεδα, με άδεια διδασκαλίας και πτυχίο Αγγλικού Πανεπιστημίου,
παραδίδει
μαθήματα
κατ’ οίκον με όλα τα
σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα σε προσιτές
τιμές. Παρέχονται βιβλία, σημειώσεις και
συστάσεις! Tηλέφωνο
6947736136

Iδιωτικό Σχολείο
Νοτίων Προαστίων
αναζητά καθηγητή οικιακής οικονομίας για
συνεργασία.
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό
σας σημείωμα στhν Τ.
Θ. 74220, Τ.Κ. 16602

Σχολείο Iδιωτικό
Νοτίων Προαστίων

Καλύβια Θορικού, Δήμος Σαρωνικού, Περιφέρεια Αττικής, 15 Απριλίου 2014
Ο Δήμαρχος
Πέτρος Φιλίππου
ΑΔΤ: ΑΒ 236.603

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Σοφρώνης
ΑΔΤ: ΑΒ 610.917

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Βασιλική Κόλλια
ΑΔΤ: ΑΖ 128.747

Η Υπεύθυνη του Διπλογραφικού Λογιστηρίου
Μαρία Χονδρού
Λογίστρια-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης
ΑΜΟΕΕ: 47.398

ζητά καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τεχνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό: Τ.Θ. 4809, Τ.Κ.
19400 Κορωπί.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

www.petridoulemoniapsychologist.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ
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...για την υγειά μας

Η πρώτη ημέρα στο σχολείο!
Η επίσκεψη στους χώρους του σχολείου (γραφείο διευθυντή, γραμματεία, τουαλέτες, καντίνα) πριν από το
πρώτο κουδούνι, αποβάλλει το άγχος από τα πρωτάκια,
σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες!
Σύμφωνα με τους παιδοψυχίατρους η επίσκεψη στο σχολείο και η ξενάγηση του είναι πολύ βασική για το παιδί και
καθοριστική για την συμπεριφορά του στο νέο περιβάλλοντα χώρο.

βλιοπωλεία και από τις βιβλιοθήκες των δήμων και των
σχολείων.
Η τακτική ανάγνωση των βιβλίων, τονίζοντας τις ευχάριστες δραστηριότητες που θα έχει το παιδί στο σχολείο,
του κεντρίζουν το ενδιαφέρον και του αποβάλλουν το
φόβο του αυστηρού δάσκαλου.

Βασικό της εύκολης προσαρμογής του παιδιού στη νέα
του ζωή είναι να γνωρίζει να αυτοεξυπηρετείται. Τα περισσότερα παιδιά με την παρακολούθηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου έχουν κατακτήσει πολλές
δεξιότητες γύρω από την σίτιση και τον υγιεινή της τουαλέτας. Αν υπάρχουν ακόμα ελλείμματα οφείλουν οι γονείς να τα καλύψουν καθώς θα δυσκολέψει πολύ την
καθημερινότητα του παιδιού στο σχολείο αλλά και την αυτοπεποίθηση του συγκρινόμενου με τα άλλα παιδιά.

«Παράλληλα βοηθά τα παιδιά να προσαρμοστούν πιο
γρήγορα στην νέα τους καθημερινότητα και τα γεμίζει αυτοπεποίθηση για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους
όταν αυτό χρειαστεί», τονίζει η παιδοψυχίατρος Μερσύνη Αρμενάκα.
Kαι συνεχίζει: «Καλό και ωφέλιμο θα είναι κατά την επίσκεψη του παιδιού στους χώρους του σχολείου να υπάρξει συνάντηση-γνωριμία με το δάσκαλο ή άλλα πρωτάκια
...Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πρέπει να
δοθεί η δυνατότητα και να ενθαρρυνθεί το παιδί να μιλήσει για τον εαυτό του, για τα αγαπημένα του παιχνίδια, το
χόμπι του, που πήγε διακοπές, κ.ά».

ΠΡΩΤΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ - ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η προετοιμασία του παιδιού, όπως τονίζουν οι παιδοψυχίατροι, για την πρώτη ημέρα στο σχολείο απαιτεί ηρεμία
και συνεργασία μαζί του.
Στην καλύτερη προετοιμασία, πέρα από την επίσκεψη στο
σχολείο, μπορούν να βοηθήσουν αντίστοιχα βιβλία, τα
οποία οι γονείς μπορούν να τα προμηθευτούν από βι-

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Επίσης κάτι που στρεσάρει τα παιδιά είναι τα ρούχα και
τα παπούτσια, που είναι σφιχτά με δύσκολα κουμπώματα
και κορδόνια. Το τελευταίο που θέλουμε είναι το παιδί να
λερωθεί τις πρώτες μέρες από ένα παντελόνι που δεν ξεκουμπώνει εύκολα, με ότι συνέπειες υπάρχουν για την ψυχολογία του αν το δουν οι συμμαθητές του λερωμένο».

Αν υπάρχει ανησυχία και υπερβολικό άγχος για την πρώτη
ημέρα τότε οι γονείς θα πρέπει να επιλέξουν βιβλία που
αναφέρονται σε διαχείριση και έκφραση συναισθημάτων
ή να απευθυνθούν σε παιδοψυχίατρο.
Παράλληλα αρκετές ημέρες, πριν από το πρώτο κουδούνι
οι γονείς μπορούν να διοργανώσουν "ειδικές εκδρομές"
σε καταστήματα για την αγορά αθλητικής φόρμας, σχολικής τσάντας, μολυβιών και μαρκαδόρων κ.λ.π.

«Οι εκδρομές αυτές είναι καλό να γίνουν με μορφή περιπέτειας σε μια χαλαρή μέρα, χωρίς βιασύνη, αρκετές ημέρες πριν από τον χαμό που γίνεται στα βιβλιοπωλεία και
στα καταστήματα παιχνιδιών», εξηγεί η Μ. Αρμενάκα και
προσθέτει:
Για να είναι ευχάριστη η "εκστρατεία" τους δεν πρέπει να
ξεκινήσουν πολύ νωρίς το πρωί για να μην είναι αγχωτική
η διαδικασία. Καλό είναι να αγοράσουν ταμπέλες για τα
ρούχα που αλλάζει ,όπως μπουφάν, ζακέτες ,μαγιό, γάντια, καπέλα για να αποφύγουν ταραχή και στεναχώρια αν
χάσουν κάτι.

Η μεγαλύτερη ανησυχία του 99% των παιδιών της πρώτης
τάξης είναι ότι δεν θα έχουν κανένα φίλο, την πρώτη
εβδομάδα. Αυτό αγχώνει και απομονώνει το παιδί που
έχει δυσκολία στην επικοινωνία.
Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο σχολείο πριν από το πρώτο κουδούνι, το παιδί
να γνωριστεί, μέσω των γονιών, με άλλα πρωτάκια και να
έχει μαζί τους επικοινωνία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Επίσης καλό είναι να έχει κάνει τη διαδρομή του σχολείου
με το αυτοκίνητο ή τα πόδια, μαζί με άλλα πρωτάκια.
Στο τέλος της πρώτης σχολικής ημέρας οι γονείς θα πρέπει να περιμένουν το παιδί και όχι να τους περιμένει βλέποντας τα άλλα πρωτάκια να φεύγουν συνοδευόμενα.
Είναι σημαντικό να μην περιμένει το παιδί ούτε λεπτό,
καθώς θα του φανεί αιώνας.
Η επιστροφή στο σπίτι δεν πρέπει να γίνει με κατακλυσμό
ερωτήσεων για το πώς πέρασε. Οι γονείς θα πρέπει να αφήσουν το παιδί μόνο του να αφηγηθεί την εμπειρία του.
www.armenakamersyni.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
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Ανοίγουν αυλαία στη σεζόν οι Γυναίκες του Πρωτέα (Κύπελλο ΠΑΟΚ/Πρωτάθλημα Τερψιθέα)
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (25/8) η κλήρωση του
πρωταθλήματος Α1 μπάσκετ των Γυναικών, καθώς και του
Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική σεζόν 2014-2015,
με την ομάδα του Πρωτέα Βούλας να αντιμετωπίζει στην
πρεμιέρα του πρωταθλήματος εντός έδρας την Τερψιθέα
και στο Κύπελλο Ελλάδος που προηγείται επίσης στην
Βούλα τον ΠΑΟΚ για την Β' Φάση.

Πρωτέα μας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο Κλειστό της Βούλας την Κυριακή (5/10).
Την 2η αγωνιστική ο Πρωτέας θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για τον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα εφέτος με
αντίπαλο τον Παναθλητικό (12/10).

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται
στις 21/02, ενώ ο πρωταθλητής θα έχει αναδειχθεί μέχρι
3/5.

Με ΠΑΟΚ όπως και πέρυσι το Κύπελλο

Πρόγραμμα Πρωταθλήματος
1η Αγωνιστική - 05/10/14
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ - ΕΛΛΗΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

Άνοιξε πλέον και επίσημα η αγωνιστική σεζόν 2014-2015
με την κλήρωση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδος με τις Γυναίκες του Πρωτέα να ανοίγουν αυλαία
στην καινούρια σεζόν με την Β' Φάση του κυπέλλου Ελλάδος την Κυριακή (28/9), με αντίπαλο όπως και πέρυσι τον
ΠΑΟΚ.
Εφόσον η ομάδα του Πρωτέα προκριθεί θα κληθεί ένα βήμα
πριν το F4 να αντιμετωπίσει στα προημιτελικά (21/12) το νικητή του ζευγαριού Παναθλητικός - (Ναύαρχος ΒότσηςΑπόλλων Καλαμαριάς/Ξάνθη-Ολύμπια Λάρισας). Αν η
ομάδα που θα περάσει είναι ο Παναθλητικός η προημιτελική αναμέτρηση θα γίνει στη Βούλα, ενώ αν είναι μια εκ
των τεσσάρων της Α2 τότε ο αγώνας μας θα δοθεί εκτός
έδρας.

Πρεμιέρα με Τερψιθέα στη Βούλα

τον Ιπποκράτη Κώων (16/11), ενώ την 8η αγωνιστική ταξιδεύουν για τον Βόλο όπου θα αγωνιστούν απέναντι στον
τοπικό Ολυμπιακό (23/11). Την τελευταία αγωνιστική ο
Πρωτέας θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Ν.Ρ (30/11) ματς
με το οποίο θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος.

Eκκίνηση προπονήσεων 6 Σεπτεμβρίου
Την 3η αγωνιστική ο Πρωτέας υποδέχεται τον ΠΑΟΚ
(19/10), ενώ την 4η αγωνιστική έρχεται η σειρά των ντέρμπι
με αντίπαλο εκτός έδρας την πρωταθλήτρια ομάδα του Ελληνικού (26/10). Την 5η αγωνιστική ο Πρωτέας θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό (2/11) και την 6η αγωνιστική θα
αντιμετωπίσει εκτός τον Αθηναϊκό (9/11). Την 7η αγωνιστική οι γυναίκες του Πρωτέα αντιμετωπίζουν εντός έδρας

Ο Πρωτέας θα ξεκινήσει κανονικά τις προπονήσεις σε όλες
τις ακαδημίες του από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Η γραμματεία του συλλόγου θα υποδέχεται στον Πρωτέα
από την Τετάρτη 27 Αυγούστου καθημερινά 18:30-20:30.

Την Τερψιθέα Γλυφάδας θα αντιμετωπίσει η ομάδα του

Η αντίστροφη μέτρηση για το Mundobasket 2014
Η αντίστροφη μέτρηση για
το Mundobasket έχει αρχίσει! Από τις 30 Αυγούστου
μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου η
καρδιά του μπάσκετ θα
χτυπάει στην Ισπανία.
Γρανάδα, Σεβίλλη, Μπιλμπάο, Γκραν Κανάρια, Βαρκελώνη και Μαδρίτη θα
φιλοξενήσουν τους αγώνες.
Ο Olé κι ο Hop είναι οι μασκότ της διοργάνωσης και
συμβολίζουν οι μπασκετικά
χέρια! Μάλιστα, είναι η
πρώτη φορά που θα χρησι-

Γαλλία
Ιράν
Σερβία
Ισπανία
Β' ΟΜΙΛΟΣ-ΣΕΒΙΛΛΗ
Αργεντινή
Κροατία
Ελλάδα
Φιλιππίνες
Πουέρτο Ρίκο
Σενεγάλη
μοποιηθεί μπάλα σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη
διοργάνωση. Η FIBA έκανε
την παρουσίασή της στην
Ιαπωνία και την κατασκευή

της ανέλαβε η Molten.
Α' ΟΜΙΛΟΣ-ΓΡΑΝΑΔΑ
Βραζιλία
Αίγυπτος

4η στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ η Εθνική Νεανίδων
Επέστρεψε (25/08) στην Ελλάδα η Εθνική Νεανίδων, που κατάκτησε την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Εσθονίας. Διάκριση
οπωσδήποτε αξιοσημείωτη, αν και στις διεθνείς
έμεινε η πικρία της χαμένης ευκαιρίας για μια
θέση στην πρώτη τριάδα.
Η πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης και μέλος της
All Star ομάδας, Ανθή Βασιλαντωνάκη, είπε: «Από
την παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
κρατάμε ότι παρόλο που είχαμε σημαντικές απώλειες, φτιάχτηκε μια ομάδα με διαφορετικά πρόσωπα η οποία σημείωσε μια μεγάλη επιτυχία.
Υπάρχει ικανοποίηση γιατί παίξαμε όσο καλύτερα
μπορούσαμε και καταφέραμε να ξεπεράσουμε

ακόμη και τις δικές μας προσδοκίες. Θέλω να πω
πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συμπαίκτριες

μου γιατί σ' αυτές το οφείλω και ουσιαστικά είναι
ομαδική διάκριση».

Γ' ΟΜΙΛΟΣ-ΜΠΙΛΜΠΑΟ
Δομινικανή Δημοκρατία
Φινλανδία
Νέα Ζηλανδία
Τουρκία
Ουκρανία
Ηνωμένες Πολιτείες
Δ' ΟΜΙΛΟΣ-ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ
Ανγκόλα
Αυστραλία
Κορέα
Λιθουανία
Μεξικό
Σλοβενία
*Από τον κάθε όμιλο περνούν 4 ομάδες.
*Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί από τις 30 Αυγούστου
μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.
gazzetta.gr
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Εγγραφές στις Ακαδημίες Στίβου του Γ.Α.Σ. Παιανιας
Από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου ξεκινούν
οι εγγραφές στις Ακαδημίες Στίβου στο
τμήμα κλασσικού αθλητισμού του ΓΑΣ Παιανίας. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται
στο Κλειστό Στάδιο Παιανίας (πίσω είσοδος) από 5.00 -7.00 το απόγευμα.
Τα ηλικιακά τμήματα που θα συγκροτηθούν
και θα λειτουργήσουν είναι:
α) Αθλητών & αθλητριών Ε & ΣΤ Δημοτικού, Α&Β Γυμνασίου
β) Αθλητών & αθλητριών Β & Γ, Δ Δημοτικού
γ) Αθλητών & αθλητριών Νηπιαγωγείου &
Α, Β Δημοτικού
Οι χώροι των προπονήσεων θα είναι και
φέτος το Κλειστό Στάδιο Παιανίας («Σπίτι
του Βόλεϊ»)
Οι Ακαδημίες Στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Παιανίας (ΓΑΣΠ) έχουν ως βασικό
του σκοπό την προσέλευση μεγάλου αριθμού παιδιών στους αγωνιστικούς στίβους με
στόχο την αγάπη και την εκτίμηση του
αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας. Πα-

ράλληλα έχουν σαν στόχο να καλλιεργήσουν συστηματικά το ταλέντο των παιδιών
μέσα από ένα πρόγραμμα προπόνησης, καταρτισμένο από τους έμπειρες προπονητές

στον κλασσικό αθλητισμό.
Γίνονται δεκτά παιδιά του νηπιαγωγείου
(από ηλικίας 5 ετών) και όλων των τάξεων
του Δημοτικού, όπου με τη συμπλήρωση

της Ακαδημίας. Τα παιδιά αυτά μέσα από τη
σωστή προπόνηση και προετοιμασία μπορούν να γίνουν οι αυριανοί πρωταθλητές

του σχετικού εντύπου μπορούν να πάνε στο
στάδιο στίβου του Παιανίας καθημερινά και
να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις, να

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ στα 3Β
Ο Γυμναστικός Σύλλογος “‘Αρης Βούλας” σε συνεργασία με το Δήμο 3Β οργανώνει δωρεάν μαθήματα γυμναστικής για γυναίκες του Δήμου 3Β. Tα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου.
Πρώτη συνάντηση την 1η Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης (Ποσειδώνος & Λευκάδος 1, κάτω από τη γέφυρα).
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλ. 6946 107459.

γνωρίσουν τους προπονητές τους και να ενταχθούν στην ακαδημία του Συλλόγου.
Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται :
· Ημερίδες στίβου για τα παιδιά της Ακαδημίας
· Συγκεντρώσεις γονέων
· Εκδηλώσεις
Η ώρα λειτουργίας των προπονήσεων των
Ακαδημιών καθημερινά είναι στις 4 το απόγευμα ενώ το ακριβές πρόγραμμα για τους
μικρούς αθλητές θα οριστικοποιηθεί μετά
την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Η έναρξη των προπονήσεων για όλα τα τμήματα των Ακαδημιών θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.
Υπεύθυνοι προπονητές των τμημάτων θα
είναι και για τη φετινή χρονιά οι είναι οι:
Αξαρλης Κυριακος, Πουρναρα Αθηνα, Στεφαν Φλορεντινα και Περιστερης Θανασης.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αθανάσιο Περιστερη στο 6976617524

Α.Ο. ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ ΒΑΡΗΣ
Ο Αθλητικός Ομιλος Βάρης “Ο Αναγυρούς” ξεκίνησε τις
εγγραφές σε όλα τα τμήματα του Μπάσκετ - Βόλλεϋ,
Τέννις, Στίβου.
Πληροφορίες και εγγραφές στη Γραμματεία του Ομίλου,
οδό Κ. Μουτούση 1 Βάρη, τηλ. 210 9655.475.

Παλαιστικός Σύλλογος
Ραφήνας - Πικερμίου
Νέα αθλητική περίοδος

Aναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 19009 Ραφήνα
Τηλέφ.: 22943-21001 – 22943-21018
Fax: 22940 28063
Επικοινωνία: Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά
Email: graftopoulou@0164.syzefxis.gov.gr
Αρ. Πρωτ. 8210
Ραφήνα 27/08/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου
προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό

μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
όπως θα προκύψει από τη χαμηλότερη τιμή ή τη μεγαλύτερη έκπτωση στη μέση τιμή λιανικής
πώλησης, του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής
(κατά
περίπτωση)
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000
€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Η προμήθεια αφορά την 5η κατηγορία τροφίμων (είδη αρτοποιείου)
για τις δομές του ΝΠΔΔ του Δήμου
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» για την
οποία δεν προέκυψε μειοδότης.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Ραφήνας, που βρίσκεται
στην οδό Αραφηνίδων Αλών 12 και
ενώπιων της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού μέχρι και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και
ώρα 11:00.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε
περίπτωση αποστολής των φακέ-

λων μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών courier, θα περιέρχονται στο
δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκευή, εμπορία
και διάθεση των παραπάνω ειδών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε ποσοστό 5% της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης για την
5η κατηγορία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την
παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμόδιος υπάλληλος: Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά - Τηλ.: 22943-21018
email:
graftopoulou@0164.syzefxis.gov.gr .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Παλαιστικός Σύλλογος Ραφήνας - Πικερμίου ξεκινάει
τη νέα του αθλητική χρονιά με τα αθλήματα:
• ΠΑΛΗ
• ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
• AEROBIC – PILATES – YOGA
• ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – CROSS FIT
• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Οι εγγραφές του αρχίζουν, για όλα τα τμήματα, τη Δευτέρα 1 μέχρι Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00-21:00,
στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (Λ. Δημοκρατίας)
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 8/9.
Πληροφορίες: Τηλ. 6942070581 - 6974410136

Eγγραφές
στον Γ.Σ.
ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ
Οι εγγραφές για τα τμήματα ποδοσφαίρου και
επιτραπέζιας αντισφαίρισης άρχισαν και στον
Αρη Βούλας.
Πληροφορίες για το ποδόσφαιρο στο τηλέφωνο 210-8991154 από
Δευτέρα έως Παρασκευή από 18:00 έως
21:00.
Για την επιτραπέζια αντισφαίριση στα τηλέφωνα 6940637388 ή
6945549958.

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

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το ζήτημα
των θρησκειών, από την πλευρά της ανθρωπολογίας,
της ψυχολογίας και της θεωρίας της εξέλιξης.
Ειδικότερα εξετάζεται το ζήτημα της σχέσης
σώματος και ψυχής ύλης και πνεύματος, το ζήτημα
του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και του ρόλου
που έπαιξαν οι θρησκείες κατά την περίοδο
του Διαφωτισμού.
Ο παιδικός εγκέφαλος και η τελεολογία καθώς
και ο ρόλος των διανοουμένων αποτελούν
κεντρικά ζητήματα αυτής της εργασίας.
Σχήμα: 21x24cm - Σελίδες 272
Τιμή διάθεσης 15€

