Ελευθερία!
Ελληνες μέσ’ στα σκοτεινά
δείχνουν το δρόμο.
Ελευθερία!
Για σένα θα δακρύσει
από χαρά ο ήλιος
(Οδυσσέας Ελύτης)

H Κυβέρνηση
πανικόβλητη
τρομοκρατεί το Λαό
Αναγνώστες πολλοί με ρωτάνε έντρομοι:
― |Τί θα γίνει, άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως μας βγάλουν από την Ε.Ε.; Μήπως σταματήσουν να μας δίνουν λεφτά;
― Λες ν’ αποσυρθούνε οι καταθέσεις από τις Τράπεζες; Εδώ, ο Γεωργιάδης είπε πως άμα πέσει η
Κυβέρνηση, δεν θα μείνει φράγκο!
― Μήπως γυρίσουμε στη δραχμή;
Τέτοια και άλλα παρεμφερή ερωτήματα, μου θέτουν κατατρομαγμένοι
του Κώστα πολίτες.
Βενετσάνου Και διερωτώμαι: Είναι δυνατόν να
λειτουργήσει μ’ αυτές τις προϋποθέσεις η Δημοκρατία;
Να έχω αποφασίσει για τον x-ψ λόγο να ψηφίσω
ένα κόμμα και να μην το κάνω, υπό το κράτος του
φόβου και της κατατρομοκράτησής μου, όχι από
“παπαγαλάκια, αλλά από επίσημα χείλη! Από τον
Πρωθυπουργό, τον Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο
του κυβερνητικού κόμματος, τον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης, την κυβερνητική ε,κπρόσωπο, και “βαρειά” κομματικά χαρτιά, και άλλα...
Τον Ιούνιο του 2012 μια κυρία με ρώτησε, αφού μου
συστήθηκε: «Είμαι η κυρία που σας είχα τηλεφωνήσει το Μάιο. Τότε εγώ και ο άνδρας μου ψηφίσαμε
ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τί λέτε να κάνουμε, κύριε Βενετσάνε;»
― Τί άλλαξε; τη ρώτησα και απήντησα: Οτι κάναμε
και το Μάιο.
― Κι αν βγούμε από το ευρώ; Είδατε τι λένε κάθε
μέρα;
Δεν είναι έκφραση γνώμης πολιτικών.
Υπάρχει σαφής και στοχευμένη κατατρομοκράτηση του λαού και των ψηφοφόρων.

Νόμοι υπάρχουν. Εισαγγελείς υπάρχουν;
Κοίτα σελίδα 24

Δεν φεύγει το ΕΒΕΑ
από το Κορωππί Σελ. 7

1940 - 2014: μνήμες και ρήσεις

Τούτη η επέτειος του 1940, του ηρωικού έπους που έδειξε πώς οι ελεύθεροι Ελληνες, πολεμούν να παραμείνουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, πρέπει να μας προβληματίσει, να μας βάλει σε περίσκεψη.
Και να τιμήσουμε όλα αυτά τα παλληκάρια που έδωσαν τη ζωή τους, χωρίς δισταγμό για να μη ζήσουν υποτελείς, για να μην παραδώσουν ιερά και όσια. Και μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να έχει κάθε ελεύθερος άνθρωπος.
Σελ. 13
Oι Ελληνες τότε, είπαν ΟΧΙ. Τώρα, γιατί, οι ηγεσίες τους λένε ΝΑΙ!

3 Συμβούλιο της Επικρατείας: “Ούτε ρέμα υπάρχει, ούτε βλάπτει το
περιβάλλον ο ΧΥΤΑ
Γραμματικού“!!
Σελίδα 6

11 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν
για την Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ Σελ 12
Επτά δήμαρχοι συνομιλούν
για την Παιδεία
Σελίδα 14

3 Δεν εξελέγη “Συμπαραστάτης δημότη” στο Σαρωνικό
Σελίδα 7
3 Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
στο Δήμο Παλλήνης Σελίδα 17

Ετοιμη και πανέμορφη η Παιδική
Χαρά στην Παλλήνη
Σελίδα 12
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Η δική μας Ελλάδα
γράφει ο Δημήτρης Α. Δημητριάδης

Η δική μας Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύεται από οσφυοκάμπτες, γραφειοκράτες, παρατρεχάμενους της εξουσίας, γραικύλους γιάπηδες αμερικανοτραφείς και
σπουδαγμένους στα εκτροφεία γνώσης της Δύσης. Δεν
συμμορφώνεται σε συμφωνίες και δεσμεύσεις καμμιάς
τάξης πραγμάτων, σε στημένες δοτές κυβερνήσεις
“εθνικού συμφέροντος” ερήμην του λαού, δολοφόνους
κατά συρροή, εμφανιζόμενους ν’ ανησυχούν για την
υγεία των θυμάτων τους, ούτε διεκπεραιώνει εντολές
παράδοσης αναθεματίζοντας ως δήθεν, πατριδοκάπηλους αυτούς που προτάσσουν την ελευθερία και την
ανεξαρτησία της χώρας καλώντας να καταστήσουν τους
εαυτούς τους εκτός από ιδανικούς αυτόχειρες και λιποτάκτες.
Η δική μας Ελλάδα δεν περιφέρεται σε παζάρια τοκο-

γλύφων υπό το κράτος ταμειακού πανικού και τελεσιγραφικών επιταγών, δεν μετατρέπεται σε υποχείριο
ελεγκτών κι επιτηρητών, ούτε ασφαλώς περιμένει στην
ουρά των τραπεζών αναμένοντας υπογραφή σωτηρίας ή
θανάτου.
Η δική μας Ελλάδα δεν έχει την αίσθηση ότι δεν έχει
αίμα στο σώμα της, δεν αναπνέει, δεν έχει από πού να
πιαστεί. Δεν είναι στριμωγμένη στη γωνία του φόβου,
αμήχανη και τρομοκρατημένη, ακούγοντας ότι τα χρήματα των παιδιών της φαγώθηκαν μαζί με τους άπληστους κι ανίκανους χαρτογιακάδες, τα πολιτικά ξόανα
και τις παραδουλεύτρες του συστήματος.
Η δική μας Ελλάδα είναι σκαλισμένη στα γέρικα πρόσωπα αυτών που θυσίασαν τα νιάτα τους για την ελευθερία της, αρνούμενοι να διαπραγματευθούν με τα
πορνεία της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Είναι ακόμη
ελεύθερη, μες στον κουρνιαχτό του Μνημονίου, των
σιωπηρών πτωχεύσεων και των αιτήσεων μετανάστευσης, ονειρεύεται, ελπίζει, κοιτάζει έξω απ’ το παράθυρο
τον ήλιο που ανατέλλει, νοσταλγεί, ερωτεύεται, διαβάζει Ελύτη, Ρίτσο, Παλαμά. Ακούει Θεοδωράκη κι οργί-

“Υμνος στον Ελληνα φαντάρο”

ζεται στέλνοντας στο διάολο κομματοθεσμικά ρεμάλια
και νεοδωσίλογους αριβίστες, αναπολώντας “ακόμη
τούτη την Ανοιξη”.
Η δική μας Ελλάδα είναι έτοιμη να θυσιάσει και να θυσιαστεί σε βωμούς αιμάτινους, μη εγκαταλείποντας την
ψυχή της για να παραδώσει έτσι άδειο το σώμα της, ξεπουλώντας τα ιερά και τα όσια. Μη δεχόμενη ν’ απωλέσει την περιουσία και τα πνευματικά της αποθέματα,
πιστή πάντα στα δικά της γράμματα κι όχι σε γράμματα
ομολογιακά και λοιπά κουρέματα.
Η δική μας Ελλάδα δεν εξιστορείται από μίζερους κονδυλοφόρους ιστορικούς. Ξεχύνεται σαν νεράιδα και ξωτικό στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Ταξιδεύει αέναα
στα βουνά του Μωριά και της Μακεδονίας, αιωρείται πανάλαφρη πάνω απ’ τις πόλεις και τα χωριά της. Δεν διαπραγματεύεται, απαιτεί. Μιλάει τις νύχτες με τον
στρατηγό Ιωάννη Μακρυγιάννη, τον Θοδωρή Κολοκοτρώνη, τον Κωνσταντίνο Δαβάκη, τον Σολωμό Σολωμού,
σαν θυμωμένο μεγάλο ποτάμι που θα το έχουν μπροστά
τους οι πάντες.
Η δική μας Ελλάδα είναι γένους θυλυκού και είναι μια
περήφανη γυναίκα, όμοια με αυτές της Σπάρτης, της
Πίνδου, της Αντίστασης κι όχι μια πόρνη στα κόκκινα φανάρια των Βρυξελλών υπό την επίβλεψη των νταβατζήδων της τρόικας.

Του Ιάκωβου Διαμαντόπουλου
Από τον γυιό του Ιακ. Διαμαντόπουλου, λάβαμε από την ποιητική συλλογή “Ψυχοκαθρεπτίσματα” ένα επικό
ποίημα αφιερωμένο στον Ελληνα στρατιώτη του 1940, όπως τον έζησε ο ίδιος ο Ιάκωβος στο μέτωπο, με τίτλο
“Υμνος στον Ελληνα φαντάρο”.
Λόγω του μεγέθους του, δημοσιεύουμε ευρύτατα αποσπάσματα στροφών. Ελπίζουμε να έχουμε την κατανόηση του Γιώργου Διαμαντόπουλου, τον πατέρα του οποίου τιμούμε καίτοι στην περίοδο της αποστασίας,
του 1965 μας είχε βρει σκληρά, αλλά δίκαια απέναντί του.
“Υμνος στον Ελληνα φαντάρο”
Είδα φαντάρους μας χλωμούς να τρέμουν από κρύο
μα στον εχθρό να προκαλούν το φόβο και τη φρίκη,
να προχωρούν χωρίς σταθμό με οδηγό τα δύο:
την αψηφιά στο θάνατο, το βάδισμα στη νίκη.
Είδα ιππείς που σκελετοί, μπαρουτοκαπνισμένοι
από συμπόνοια στ’ άλογα προχώραγαν πεζοί
σύντροφοι πάντ’ αχώριστοι σφιχτοαγκαλιασμένοι
στη μάχη, στην ανάπαυση στην επιφυλακή.
...
Είδα δρόμους αδιάβατους από μηχανικό
να προχειροανοίγονται γρήγορα να περάσουν
μονάδες μεταγωγικού και πυροβολικό
στον τόπο του προορισμούν, στην ώρα τους να φθάσουν.
Είδα τραυματιοφορείς - θαύμα υπομονής αγόγγυστα, αθόρυβα πάνω στα μονοπάτια
το ιερό να εκτελούν έργο της συλλογής·
φαντάσθηκα με γέλαγαν τα ίδια μου τα μάτια
όταν συνέβαινε μακράν κέντρων διαλογής
άγριες, αδιάβατες χαράδρες να διαβαίνουν
αδιάκοπα, αγόγγυστα, νήστεις μερονυχτής
χωρίς κι αυτοί σαν άνθρωποι λεπτό να ξαποσταίνουν.
Είδα μέρα ηλιόλουστη, τον καθαρό ουρανό
να γκριζοαυλακώνεται με άφθονο καπνό
αεροπλάνων εχθρικών και έπειτα μοναχό

επάνω τους να ρίχνεται δικό μας σταυραετό
Ικάρου γόνο ατρόμητο του αιθέρα μαχητή
περήφανο, αγέρωχο, στερά αποφασισμένο
χίλιες φορές καλλίτερα τη γη μην ξαναδή
παρά το αεροπλάνο του να φύγη ντροπιασμένο.
...
Είδα αιχμαλώτους Ιταλούς, γερούς ή λαβωμένους
τα μάτια τους διάπλατα με έκπληξη ν’ ανοίγουν
σε στερημένη προσφορά που από πεινασμένους
Ρωμηούς φαντάρους δέχονταν μέσα τους δε να πνίγουν
τη φράση που ακουγότανε μόλις και μετά βίας
ξεχείλισμα του θαυμασμού κι ευγνωμοσύνης μόνο
απόφωτο αποκεριού σε χώρο εκκλησιάς
τη φράση την αξέχαστη σ’ όλους το: “Γκρέκο μπόνο”.
...
Είδα και απερίγραπτα που έπρεπε να γράψω
Στρατού μας κατορθώματα ν’ αξίζουν δάφνης κλώνο,
μα δεν μπορώ· σα θυμηθώ, μου έρχεται να κλάψω
και προσπαθώ να κρατηθώ. Φαντάρε “γκρέκο μπόνο”,
καρτερικέ, ευγενικέ. Το μάτι δακρυσμένο
είδα σου όταν έστελλε δώρα για σε, η Πατρίς
και όταν σε αντίκρυσα κατενθουσιασμένο
φωνάζοντας αυθόρμητα: «Ζήτ’ ο Παπανικολής».
Αυτά όλα συνέτειναν μαζί σου να πιστεύω
σε Ελλάδα ακατάλυτη, μαζί σου να ποθώ
τον κόπο να μοιράζουμε, τη δόξα να γυρεύω
αν πρόκειται δε να χαθείς, μαζί σου να χαθώ.
(Ποπσίστι 8.1.1941)
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Πρόταγμα η επείγουσα αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης στον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Αττικής
Το θέμα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 συζητήθηκε την Πέμπτη
24/10 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, τόνισε
στην αρχή της εισήγησής της ότι, «συζητάμε σήμερα για τον προϋπολογισμό του
επόμενου οικονομικού έτους. Συζητάμε
όμως για ένα κείμενο που ενώ κανονικά θα
έπρεπε να αποτυπώνει τους προσανατολισμούς και τη φιλοσοφία της νέας περιφερειακής αρχής, αυτό καταγράφει απλώς μια
πρώτη προσπάθεια αναμόρφωσης ενός αρχικού κειμένου.
Ενός κειμένου της προηγούμενης διοίκησης, το οποίο μάλιστα κληθήκαμε, σχεδόν
άρον – άρον, να υπογράψουμε, τέσσερα
μόλις εικοσιτετράωρα από την ανάληψη
της ευθύνης διοίκησης της Περιφέρειας».
Στη συνέχεια παρουσίασε τους λόγους για
τους οποίους η νέα Διοίκηση αρνήθηκε να
υπογράψει τον αρχικό προϋπολογισμό, παρουσίασε στο Σώμα τις προτεραιότητες της

Περιφέρειας, τονίζοντας ότι ο παρών προϋπολογισμός εκφράζει τη στροφή της νέας
Διοίκησης και αποτυπώνει ένα πρώτο
δείγμα γραφής «ενδεικτικό του δικού μας
προσανατολισμού, της ανάπτυξης δηλαδή
με κοινωνικό πρόσημο και περιβαλλοντική
εγρήγορση, μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιλέξαμε
να δράσουμε πολιτικά υπεύθυνα, οικονομικά αξιόπιστα, κοινωνικά ευαίσθητα».
Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα έργο σε εξέλιξη και ο συγκεκριμένος σχεδιασμός είναι η πρώτη του
φάση, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια
ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας θα προχωρήσει στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού «σεβόμενοι τα προτάγματα του
προγράμματός μας, του προγράμματος που
υπερψήφισαν οι πολίτες. Δεσμευόμαστε να

αναμορφώσουμε ριζικά και δραστικά αυτό
το κείμενο προϋπολογισμού, πιστοί σε όσα
έκαναν τη διαφορά σε σχέση με το χθες, το
οποίο εξέφραζε η προηγούμενη διοίκηση».
Η Ρένα Δούρου πρόσθεσε ότι μια από τις
βασικές προτεραιότητές της Περιφέρειας
είναι η επείγουσα αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και γι’ αυτό το λόγο «ο
Προϋπολογισμός ενισχύθηκε με 13.1 εκατομμύρια, αντί για 1.9 της αρχικής εκδοχής
του – και αυτό είναι μόνο η αρχή.
... ότι παραμένουμε πιστοί στην απόφασή
μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Να έλθουμε σε ρήξη με τα μεγάλα συμφέροντα
όπως και όπου εκφράζονται.
Πιστοί στην απόφασή μας να αλλάξουμε
βασικές πολιτικές όπως τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Το δείξαμε με την αποστολή της σχετικής επιστολής προς τους
δημάρχους της Αττικής.
Πιστοί στη βούλησή μας να προστατεύσουμε τη δημόσια περιουσία. Το δείξαμε με
την παρέμβασή μας στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην υπόθεση του Ελληνικού.
Μπορεί ο παρών προϋπολογισμός να έχει
μεταβατικό χαρακτήρα, ωστόσο σηματοδοτεί μια στροφή.
Μια ριζική στροφή προς μια άλλη αντίληψη
λειτουργίας της Περιφέρειας – οικονομικής
και αποτελεσματικής, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Με σεβασμό στα χρήματα των
πολιτών».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε «στην έμφαση
στις πολιτικές ανάπτυξης κατά της κρίσης,
στη στήριξη της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ατμομηχανής της
παραγωγικής ανασυγκρότησης, στην ενίσχυση της ενδογενούς παραγωγής, στην
προστασία του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των υποδομών και στη μέριμνα για
τη βελτίωση της καθημερινότητας της ζωής
των πολιτών».
Τέλος, η Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν «πρώτες κινήσεις που θα έχουν απτά, μετρήσιμα
αποτελέσματα. Έπονται όμως και άλλες.
Με στόχο την υλοποίηση των δεσμεύσεων.
Ωστόσο αυτή η προσπάθεια θα πετύχει με
μία προϋπόθεση. Την ενεργητική συνδρομή, συμπαράσταση και συνεργασία των
ίδιων των πολιτών. Απέναντί μας ο δρόμος
είναι δύσκολος και ανηφορικός. Καραδοκούν Λαιστρυγόνες. Μικρά και μεγάλα συμφέροντα, υπέρμαχοι του στάτους κβο.
Σύμμαχός μας και ισχυρό μας χαρτί είσαστε
εσείς, οι πολίτες. Η καλύτερη ασπίδα προστασίας. Το ισχυρότερο στήριγμα».

Εκτελείτε τον δικό μας
προϋπολογισμό
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Γιάννης Σγουρός, τόνισε ότι η παράταξή
του θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό, γιατί
«συνεχίζετε την εκτέλεση του προϋπολογισμού μας χωρίς να αλλάξετε τίποτα ουσιαστικό.
Ο Γιώργος Κόλλιας, ενεργός πολίτης του
Βαρνάβα, που χρόνια ασχολείται στο διαδίκτυο
(geKollias.blogspot.com) με το θέμα, σε άρθρο
του που είχε αναρτήσει με τίτλο: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ", που γράφτηκε λίγο ΠΡΙΝ την τελευταία εξέλιξη (ψήφιση του κωδικού για
2.000.000 € για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού στον
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής),
έγραφε, μεταξύ άλλων:
".... Όμως η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου και
κοστολογισμένου σχεδιασμού είναι εύλογο να

δημιουργεί και κάποιες αμφιβολίες στους πολίτες, κατά πόσο η Περιφέρεια Αττικής έχει φύγει
από το πεδίο των (καλών) προθέσεων και βρίσκεται ήδη στο πεδίο της υλοποίησης των διακηρύξεων. Η εμπειρία ετών, όσον αφορά
εξαγγελίες που διαψεύδονται, μας έχει κάνει
επιφυλακτικούς, στο να αποδεχόμαστε εύκολα
«μεγάλα λόγια». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
πρέπει να μπούμε σε μια λογική αποστασιοποίησης, ή πολύ περισσότερο αντιπαράθεσης. Το
αντίθετο μάλιστα. Πρέπει να στηρίξουμε, με
όλες μας τις δυνάμεις, την Περιφερειάρχη και
παράλληλα να πιέζουμε για την γρήγορη διαμόρφωση του νέου σχεδιασμού, με βάση την
συσσωρευμένη εμπειρία και τις –πάρα πολλές –
μελέτες, την χρηματοδότησή του και την έναρξη
της υλοποίησης...."
Απλά η έμφαση πρέπει να φύγει από το
"στηρίζουμε" και να πάει στο "πιέζουμε".
σ.σ. Νομίζουμε ότι αυτό απηχεί σε κάθε
ενεργό, αντικειμενικό και συνειδητό πολίτη.
Αννα Μπουζιάνη
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Διήμερο φεστιβάλ
τεχνών του δρόμου
25/10 (9μ.μ.)
Θέατρο δρόμου με τους ΤΣΙΡΙΤΣΑΝΤΣΟΥΛΕΣ (Η μαύρη Τσαρίνα)
Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί
έκθεση stencil από την ομάδα POLITICAL STENCIL
26/10 (8.00 μ.μ.)
Προβολή της ταινίας: BANKSY EXIT THROUGH
THE GISFT SHOP
Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα: ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί έκθεση stencil
από την ομάδα POLITICAL STENCIL
Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο νέο χώρο Ν.
Πολίτη 17 Ηλιούπολη.

1922 Σμύρνη
προβολή ταινίας στο Κάμπινγκ Βούλας
Την ταινία 1922, του Νίκου Κούνδουρου, θα προβάλουν
στο αυτοδιαχειριζόμενο πρ. Κάμπινγκ Βούλας την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 8.30 μμ
Χρονιά Παραγωγής: 1978
Σκηνοθέτης: ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
Είδος: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ
Σενάριο Αρχική Πηγή: Μυθιστόρημα "ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ
31328" του Ηλία Βενέζη.
Βασισμένη στο βιβλίο του Ηλία Βενέζη "Το νούμερο
31328", η ταινία του Νίκου Κούνδουρου αφηγείται
μέσα από την προσωπική τραγωδία τριών προσώπων,
την Μικρασιατική καταστροφή και την μαρτυρική
πορεία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο θάνατο από τα
στρατεύματα του Κεμάλ, αλλά και τις ένοπλες ομάδες
Μουσουλμάνων.
Η γυναίκα ενός εμπόρου, μια δασκάλα και ένας δεκαεφτάχρονος προσπαθούν να επιβιώσουν ακολουθώντας

Swinging Jazz Athenaeum
Quintet - Live Jazz!

«Δημήτριος Καμπέρος, Ο Τρελοκαμπέρος,
η ζωή του πρώτου Έλληνα
στρατιωτικού αεροπόρου»
Η Βουλιώτισα Αντιγόνη Καμπέρου παρουσιάζει σε πρώτη έκδοση το βιβλίο
της με τίτλο «Δημήτριος Καμπέρος, Ο
Τρελοκαμπέρος, η ζωή του πρώτου
Έλληνα στρατιωτικού αεροπόρου».
Έπειτα από τετράχρονη έρευνα στα
αρχεία της Αεροπορίας, διαβάζοντας
τα βιβλία παλαιών αεροπόρων και
ακούγοντας τις αφηγήσεις ανθρώπων
που τον έζησαν και αγάπησαν, συνέλεξε υλικό για να συγγράψει ένα ιστορικό αφήγημα.
Ήταν ένα σύνθετο «ταξίδι» γιατί προσπάθησε να παντρέψει την ιστοριογραφία με τη μυθοπλασία, δίνοντας
λογοτεχνική χροιά, καθώς μπόλιαζε
την αφήγηση με δύο αφηγητές. Τον
αφηγητή στο τρίτο πρόσωπο που αποτυπώνει μία πιο απόμακρη ματιά στα
γεγονότα και τον αφηγητή «ως Καμπέρο» που δίνει μία πιο συναισθηματική φόρτιση με τον δυναμικό του
χαρακτήρα.
Ο Δημήτριος Καμπέρος (1883-1942)
ξαναπετάει με τα φτερά αυτού του βιβλίου. Υπήρξε ο πρώτος στρατιωτικός
αεροπόρος· θρύλος για τα κατορθώματά του τόσο σε πόλεμο όσο και σε
περίοδο ειρήνης. Η μόνη του «τρέλα»
ήταν η περιφρόνησή του για τον κίν-

δυνο και η λαχτάρα του να κατακτήσει
τους αιθέρες. Με ενθουσιασμό και
τόλμη, ο «τρελο-Καμπέρος» έσπασε
τα ρεκόρ της εποχής του. Χάρη στα ριψοκίδυνα ακροβατικά του στον αέρα
και στις τολμηρές πτήσεις που έκοβαν
την ανάσα του μαγεμένου πλήθους,
έμεινε στην ιστορία με την έκφραση
«τρελοκαμπέρος» που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ασυγκράτητο και
ατρόμητο.
Ο Πειραιώτης αεροπόρος μετέτρεψε
το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο σε
υδροπλάνο το 1912, καταρίπτοντας το
παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στη διαδρομή Ύδρα-Φάληρο.
Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο εκτελούσε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω
από τον εχθρό ρίχνοντας βόμβες χειρός μετατρέποντας το σε βομβαρδιστικό.
Επικίνδυνα
ακροβατικά
σηματοδότησαν τον ατίθασο χαρακτήρα του, το ακούραστο πνεύμα, την
εργατικότητά του, και το πηγαίο του
χιούμορ. Λες και έδινε ζωή σ’ αυτό το
«συρματένιο πουλί». Άνθρωπος και
αεροπλάνο γίνονταν ένα και έσχιζαν
τους αιθέρες προκαλώντας θαυμασμό
και δέος! Τον εκτίμησαν και τον θαύμασαν για την προσήλωσή του στο κα-

την φάλαγγα των αιχμαλώτων στα βάθη της Μικράς
Ασίας...
Για λόγους διπλωματικούς και πολιτικούς, η προβολή
της ταινίας υπήρξε απαγορευμένη μέχρι το 1982.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου
π. Κάμπινγκ Βούλας
http://www.voulacamp.blogspot.gr/

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 22:00, το ανακαινισμένο
"Κελάρι" του ATHENAEUM υποδέχεται το χειμώνα... με
Live JAZZ μουσική, από τους Swinging Jazz Athenaeum
Quintet.
Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα από γνωστά jazz standards με ενέργεια και έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση!
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑTHENAEUM "Κελάρι" Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)
Τηλ.: 210 3210 239 & 6945 160 385

θήκον. Παραμένει ζωντανός στις καρδιές πολλών Ελλήνων και μας θυμίζει
τη γενναία ψυχή του Έλληνα ακόμη
και στις δύσκολες ώρες...

Παρουσίαση
Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 5
Νοεμβρίου στις 7μ.μ. στο Πολεμικό
Μουσείο, όπου θα προβληθεί και σπάνιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο από
τη ζωή του.
Το βιβλίο είναι 312 σελίδες με πλούσιο
ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό και διατίθεται από τη συγγραφέα στην τιμή των 12
ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί της στα τηλέφωνα 210
8951474 και 6977072211 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antkambe@gmail.com

Χορωδία
στο πρώην Κάμπινγκ Βούλας.
Kάθε Πέμπτη 19:30- 21:00
θα γίνονται μαθήματα χορωδίας!
Ελατε να τραγουδήσουμε μαζί!
Επικοινωνία: Τηλ.: 6973063821
Email: christy1985.mus@hotmail.com

Χριστίνα
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Eξόρμηση στους Δελφούς
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σε ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο ανάμεσα σε δύο βράχους που τους χωρίζει ένα μεγαλοπρεπές φαράγγι, στο
μυχό του οποίου αναβλύζει το κρυσταλλένιο νερό της
Κασταλίας πηγής, της φημισμένης κρήνης όπου πλένονταν όλοι, ιερείς και προσκυνητές, προτού μπουν στο
ναό, επέλεξε ο Απόλλωνας να εγκαταστήσει το ναό
του. Ένα ιερό, που έμελλε να γίνει το πιο φημισμένο
μαντείο στην αρχαιότητα, ο «ομφαλός της γης» όπως
είναι γνωστός σήμερα σε όλο τον πλανήτη.
Από το ανεκτίμητο αυτό μνημείο, το ιερό του Απόλλωνα, θα ξεκινήσουν την ξενάγηση. Θα γνωρίσουν, το
αρχαίο θέατρο, την ιερή πηγή της Κασταλίας, τη ρωμαϊκή αγορά, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους θησαυρούς του Μουσείου, όπως είναι ο
μοναδικός Ηνίοχος, η εκπληκτική Σφίγγα των Ναξίων,
το ελληνιστικό αντίγραφο του αρχαϊκού ομφαλού και
άλλα εκθέματα.
Μετά από την ξενάγηση, θα ακολουθήσει προαιρετική
εύκολη πεζοπορία, περίπου 2,5 ωρών στο αρχαίο μονοπάτι.
Επισημαίνουν ότι, η ξενάγηση είναι δωρεάν, καθώς και
η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους είναι δωρεάν, (ισχύει για κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από
1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου).

8 πμ Αναχώρηση από Βούλα με διαδρομή από παραλιακή λεωφόρο, Λ. Συγγρού
8.30πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 - 6982209948
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Διήμερη εκδρομή στην αρχαία Μεσσήνη
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη”
Βούλας οργανώνει διήμερη εκδρομή
στην αρχαία Μεσσήνη, Πολυλίμνιο,
Καλαμάτα και Καρδαμύλη, με πλούσιο
πρόγραμμα και ξεναγήσεις, γευσιγνωσίας και διασκέδασης.
Η εκδρομή γίνεται το ΣαββατοΚύριακο 1-2 Νοεμβρίου.
Αναχώρηση 7π.μ. από την Βούλα (Σωκράτους & Παπάγου),
10.30 Αρχαία Μεσσήνη, ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο.

12.30 Αναχώρηση για Πολυλίμνιο (απαραίτητα αθλητικά παπούτσια)
14.30 Γεύμα στο χωριό Χαραυγή στην
παραδοσιακή ταβέρνα “Καταράκτης”
16.30 Αναχώρηση για Καλαμάτα και κατάλυση στο ξενοδοχέιο Rex 4 αστέρων.
20.00 Δείπνο (μπουφές) και διασκέδαση
με ζωντανή μουσική.
Κυριακή πρωινό ελεύθερο για προαιρετική επίσκεψη στο κάστρο, στο αρχαιολογικό μουσείο, στο λαογραφικό
μουσείο και στο στρατιωτικό μουσείο της

Εκπαιδευτική εκδήλωση με
τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ
Οι “Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας - Πεντέλης” οργανώνoυν μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση, παιδαγωγική
και εκπαιδευτική, με τη συμμετοχή των παιδιών,
στο χώρο του ΠΙΚΠΑ την Κυριακή 2 Νοεμβρίου
από τις 10.30 έως 14.30.
Η εκδήλωση γίνεται με τη συνεργασία της Jumi car
(εταιρεία κυκλοφοριακής αγωγής).
Τα παιδιά έχουν ανάγκη το χειροκρότημά μας.

«Έτσι κάνουν όλες»
κωμική όπερα του Μότσαρτ
Με την κωμική όπερα του Μότσαρτ
«Έτσι κάνουν όλες», σε νέα παραγωγή, ξεκινά για την Εθνική Λυρική
Σκηνή η καλλιτεχνική περίοδος 201415. Πρόκειται για μια κωμωδία με
θέμα την αιώνια διαμάχη των δύο
φύλων, η οποία ξεσήκωσε τη συντηρητική κοινωνία της Βιέννης όταν
πρωτοπαρουσιάστηκε και θεωρήθηκε
τολμηρή όχι μόνο στην εποχή της,
αλλά ακόμα και στον 19ο αιώνα. Διευθύνουν οι Μίλτος Λογιάδης και
Ζαν Κριστόφ Σαρρόν, σκηνοθετεί η
Ροδούλα Γαϊτάνου. Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία της ΕΛΣ και ένα
εξαιρετικό καστ Ελλήνων διακεκριμένων Μονωδών.
Η όπερα «Έτσι κάνουν όλες» αναγνωρίζεται ως ένα από τα δημοφιλέστερα κωμικά έργα του ρεπερτορίου.
Πρόκειται για την τρίτη και τελευταία
συνεργασία του Μότσαρτ με τον Λορέντσο ντα Πόντε, μετά τους Γάμους
του Φίγκαρο και τον Ντον Τζοβάννι.
Το κείμενο είναι γεμάτο ανατροπές

και απρόσμενες καταστάσεις και η
υπόθεση του έργου αφορά τη γυναικεία πίστη: Ο έμπειρος κυνικός φιλό-

σταθερά αισθήματα, αλλά επειδή
όλες οι γυναίκες είναι άπιστες.

επανάστασης του 1821.
12.30 Αναχώρηση για Καρδαμύλη.
14.30 Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα
και αναχώρηση για επιστροφή.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 75€. Περιλαμβάνει μεταφορά, διανυκτέρευση,
δείπνο και πρωινό, ξεναγό.
Θέσεις περιορισμένες.
Πληροφορίες Δημήτρης Ζησιμόπουλος 6974.017018 & Εφη Γαβριλάκη
6937730962.

Eνας συνθέτης
δύο μουσικοί κόσμοι
Γιάννης Κωνσταντινίδης Κώστας Γιαννίδης
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014, ώρα 7. μ.μ. στην
αίθουσα της Συνιδιοκτησίας Παιανίας θα δοθεί συναυλία –αφιέρωμα στον Γιάννη ΚωνσταντινίδηΚώστα Γιαννίδη, ένας συνθέτης δυο μουσικοί
κόσμοι.
Θα παρουσιαστούν επιλογές τραγουδιών από τα 20
τραγούδια του Ελληνικού Λαού. Οι συνθέσεις του
βασίστηκαν στο δημοτικό τραγούδι αλλά εναρμονίστηκαν και μεταγράφηκαν για πιάνο και φωνή σύμφωνα με τον δυτικό τρόπο μουσικής.
Συμμετέχουν
Μιράντα Γεωργάκη φωνή
Πόπη Μαλαπάνη πιάνο
Σοφία Λαμπροπούλου κανονάκι
Την εκδήλωση παρουσιάζει η Βάσω Κιούση και την
διοργάνωση έχει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και
Πολιτισμού με την υποστήριξη της Συνιδιοκτησίας
Παιανίας. Είσοδος 5 € Τα έσοδα θα διατεθούν για
το Κοινωνικό Φαρμακείο
Προπώληση:
Συνιδιοκτησία-Επιμορφωτικός Παιανίας-Ελληνικό
Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
Τηλ. επικοινωνίας 2106020026- 6974380541

Runaway Day
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο
Πέτρου - Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη), σας προσκαλεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014
και ώρα 21:00, με ελεύθερη είσοδο, στην προβολή
της ταινίας Runaway Day.
Στην προβολή θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Δημήτρης Μπαβέλλας.

σοφος Ντον Αλφόνσο βάζει
στοίχημα με τους νεαρούς ερωτευμένους Φερράντο και Γκουλιέλμο
πως αν ακολουθήσουν τις υποδείξεις
του, θα τους αποδείξει ότι οι αγαπημένες τους Φιορντιλίτζι και Ντοραμπέλλα δεν είναι πιστές. Όχι επειδή οι
συγκεκριμένες κοπέλες δεν έχουν

Εθνική Λυρική Σκηνή Θέατρο Ολύμπια
Ακαδημίας
59-61,
Αθήνα
,
+302103611516, http://www.nationalopera.gr/
24, 25, 26, 31 Οκτωβρίου & 1, 2, 8, 9
Νοεμβρίου 2014, στις 20:00
Είσοδος 10 - 65 ευρώ

Η Μαρία, παντρεμένη με δυο παιδιά, και ο Λουκάς, άνεργος
35άρης που ζει με τη μητέρα του, τρέπονται ένα πρωί – χωρίς
λόγο – σε φυγή. Οι δικοί τους προσπαθούν να τους εντοπίσουν,
καθώς όλο και περισσότεροι Αθηναίοι εγκαταλείπουν ανεξήγητα
την πόλη.
Ελληνική κοινωνική ταινία του 2013 που διαρκεί 82 λεπτά. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Δημήτρη Μπαβέλλα, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει μία από τις ιστορίες στην
ταινία "Θετικές Ιστορίες" που πρόβαλε η Λέσχη πέρσι. Η ταινία
είναι ασπρόμαυρη και έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο
Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Σαράγεβο, ενώ προβλήθηκε σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.
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“Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
της ΧΩΡΑΣ”
Η Οργάνωση Μελών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
του ΣΥΡΙΖΑ, διοργανώνει ανοιχτή / δημόσια εκδήλωση - συζήτηση με θέμα τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του ΣΥΡΙΖΑ για την ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της ΧΩΡΑΣ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 29
ΟΚΤΩΒΡΗ, και ώρα 7:00 μμ, στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, οδός
Αγίου Ιωάννου 3, Βούλα).
Ομιλητής θα είναι ο ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Πρώην Ευρωβουλευτής

Δεν πτωχεύει ο
Δήμος Μαραθώνα

Ούτε ρέμα υπάρχει,
ούτε βλάπτει το περιβάλλον
ο ΧΥΤΑ Γραμματικού
με απόφαση του ΣτΕ
Πράσινο φως, έδωσε το Ε΄ Τμήμα του
ΣτΕ για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, όπου
είχαν προσφύγει Δήμος και κάτοικοι
για να το σταματήσουν, με το αιτιολογικό τη ρύπανση του περιβάλλοντος
από την ύπαρξη ρέμματος, εκεί όπου
διαμορφώνεται.

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και γνωμοδότηση του ειδικού γραμματέας υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Επισημαίνουν δε ότι «δεν ανατρέπεται ο
αρχικός σχεδιασμός του έργου, ούτε
υπήρχε η υποχρέωση της διοίκησης
να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πέραν

Οι δικαστές, (πρόεδρος, η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και
εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου), απάντησαν αρνητικά στην ύπαρξη ρέματος,
μετά από τεχνική έκθεση καθηγητή

όσων έχουν ληφθεί».
Ετσι λοιπόν οι προσφυγές απορρίφθηκαν και καλούνται οι προσφεύγοντες,
να καταθέσουν δικαστικά έξοδα 460
ευρώ για κάθε προσφυγή!!!

O υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος
έδωσε τη λύση στον Δήμαρχο του Δήμου Μαραθώνα
Ηλία Ψινάκη για τα οικονομικά του Δήμου με τη δήλωση ωσάν Τρικούπης: «δυστυχώς επτωχεύσαμε».
Ετσι λοιπόν μετά από συνάντηση με τον Υπουργό
Εσωτερικών, εγκρίθηκε προκαταβολή, προς το Δήμο,
από τους ετήσιους τακτικούς πόρους.
Ο κίνδυνος να προκύψει ένα ντόμινο από τους Δήμους
και να γενικευθεί, χάνοντας την αξιοπιστία της η κυβέρνηση, ήταν ένα από τα βασικά κίνητρα της κίνησης του Υπουργού.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος μετά
τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Μαραθώνα
επεσήμανε ότι «ο Δήμος Μαραθώνα και οποιοσδήποτε
άλλος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να κηρύξει πτώχευση».

Η “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα” σε
ανακοίνωσή της για την απόφαση του
ΣτΕ, καλεί τους πολίτες και τις αρχές
να προχωρήσουν τους αγώνες τους.
Να μη τους σταματήσει η απόφαση
του ΣτΕ, γιατί «Παραμένουν εκκρεμείς
οι αυθαιρεσίες που βεβαιώνουν οι
επιθεωρητές περιβάλλοντος, η επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, διακεκριμένοι επιστήμονες,
νομικοί και τεχνικοί. Όλοι αυτοί αποκάλυψαν τα λάθη και τις παραλείψεις
της πολιτικής ηγεσίας και την ταύτισή
της με τους εργολάβους. Πετάνε τα
χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και της Ε.Ε. σε ένα ξεπερασμένο,
περιβαλλοντοκτόνο και φαραωνικό
έργο, που αν ολοκληρωθεί θα κοστίζει
η λειτουργία του πανάκριβα στους πολίτες», σημειώνουν και τονίζει ότι: «Ο
αγώνας δεν έχει τελειώσει. Η δήθεν
νομιμότητα που επικαλούνται οι κκ
Μανιάτης και Σγουρός και το πάρτυ
των εργολάβων με τα σκουπίδια πρέπει να βρουν σθεναρή αντίσταση».
Καλούν δε το Δήμο Μαραθώνα «να
πρωτοστατήσει στην άμεση δρομολόγηση της νέας αντίληψης που αποφάσισε ομόφωνα το Δημ.Συμβούλιο,
στις 16/10/2014».

Η συγκυβέρνηση κλείνει μία-μία τις υποθέσεις της
προτού αποχωρήσει από την διακυβέρνηση της χώρας
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
κ. Μανιάτης σε δήλωσή του αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την ΟΕΔΑ Γραμματικού ανέφερε ότι, οι προσπάθειες για την ακύρωση των αποφάσεων της Πολιτείας, όσον
αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού, χθες κατέπεσαν από το
Συμβούλιο της Επικρατείας.
Δεν ανέφερε όμως, ότι οι αποφάσεις της Πολιτείας όσον αφορά
στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων
στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού, είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και τάσσονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς όφελος ορισμένων
εργολαβικών συμφερόντων. Δεν ανέφερε ότι, η συγκυβέρνηση
έκανε τα πάντα προκειμένου να δημιουργήσει το πλαίσιο, βάσει
του οποίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πρόσφατη απόφασή του, ενέκρινε την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό στη
θέση «Μαύρο Βουνό», απορρίπτοντας τις σχετικές προσφυγές

του Δήμου Μαραθώνα και των κατοίκων του, καθώς και ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής.
Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του σκανδαλώδους νόμου 4258/14
(ΦΕΚ 94Α΄) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για
τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις», η συγκυβέρνηση αποφάσισε να διαγράψει τα
μικρά υδατορέματα από την κατηγορία των υδατορεμάτων, όταν
η λεκάνη απορροής είναι μικρότερη από χίλια στρέμματα. Αποφάσισε, να μην απαιτείται οριοθέτηση για ένα ρέμα, όταν αυτό
βρίσκεται σε λεκάνη απορροής κάτω των χιλίων στρεμμάτων.
Με άλλα λόγια, μεθόδευσε την εν καιρώ άρση των σοβαρών εμποδίων που έχει βάλει η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, μιας και η βασικότερη από τις έξι παραβάσεις που
καταγράφεται, είναι η εκτέλεση έργου σε έκταση από την οποία
διέρχεται υδατόρεμα χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση και άδεια.
Με άλλα λόγια, μεθόδευσε την «ακύρωση» της έκθεσης καταπέλτη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

η οποία διαπίστωνε κακή διαχείριση και ακατάλληλη χωροθέτηση,
που συνεπάγεται κινδύνους ρύπανσης των υδάτων (υπογείων και
επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα) στο έργο ΧΥΤΑ
Γραμματικού. Έδωσε τα ‘’εργαλεία’’ που απαιτούσε η Ειδική
Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να γνωματεύσει
για το εν λόγω έργο, επισημαίνοντας ότι στην έκταση εντός της
οποίας πρόκειται να δημιουργηθεί η ΟΕΔΑ στο Γραμματικό, δεν
υφίσταται υδατόρεμα ή υδατόρευμα ή ρέμα, προφανώς βασιζόμενη στον ανωτέρω νόμο.
Είναι πλέον εμφανές, ότι η συγκυβέρνηση έπραξε το χρέος της
προς τους εργολάβους, νομοθετώντας με την πλέον ξεκάθαρη
και σκανδαλώδη προοπτική, έτσι ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια
για την κατασκευή του έργου. Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι η συγκυβέρνηση κλείνει μία-μία τις υποθέσεις της, προτού αποχωρήσει
από την διακυβέρνηση της χώρας.
Γεώργιος Πάντζας
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

ΕΒΔΟΜΗ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΙΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 7

Αποκαταστάθηκαν άμεσα
οι ζημιές στο 5ο Νηπιαγωγείο
Σπάτων
Τη Δευτέρα 27-10-2014, θα λειτουργήσει κανονικά
το 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, αφού αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές του.
Παράλληλα έγιναν και οι αναγκαίες επιδιορθώσεις
στο 4ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, το οποίο δεν χρειάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία του.
Την αποκατάσταση ανέλαβε ο ιδιοκτήτης του κτιρίου και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έκανε τον
απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η
καταλληλότητά του για την ασφαλή επαναλειτουργία του.
Οπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, γνωρίζει τα
προβλήματα της σχολικής στέγης στις δύο πόλεις,
Σπάτα και Αρτέμιδα και αγωνίζεται για να παρέχει
στους μικρούς μαθητές τις κατάλληλες συνθήκες
μάθησης, έτσι ώστε τα σχολεία του Δήμου να γίνουν πιο φιλικά και ασφαλή για τους μαθητές.

Στέκι Αλληλεγγύης
Σπάτων - Αρτέμιδος
Εκεί που τελειώνει η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ξεκινάει ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
το δίκτυο μας αποκτά τον δικό του χώρο, ένα στέκι αλληλέγγυων πολιτών ανοιχτό σε όλες και όλους ιδιαίτερα
στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όσους πλήττονται
από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των μνημονίων.
Δεν κάνουμε καμμία διάκριση των πολιτών σε σχέση με
το φύλο τους, τη φυλή τους, το χρώμα τους, τις ιδιαιτερότητες τους, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους κλπ.
Όλοι ανεξαρτήτως έχουμε ανάγκη την αλληλεγγύη για
να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και να οργανώσουμε ένα κίνημα αντίστασης και ανατροπής κατεστημένων προς όφελος των πολλών.
Θέλουμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε το «solidarity for
all» (αλληλεγγύη για όλους) καθώς και δεκάδες ανώνυμους που ενισχύουν ηθικά, οικονομικά και υλικά την προσπάθεια του δικτύου.
Έχουμε ανάγκες για τον εξοπλισμό του στεκιού ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χρειαζόμαστε ιδιαίτερα:
• Υπολογιστή – Οθόνη • Projector • Ηχητικά
• Μοκέτες – φλοκάτες – χαλιά
• Τραπεζάκια καφενείου που κλείνουν (πλιγιάν)
• Καρέκλες ξύλινες (κατά προτίμηση να κλείνουν)
• Καφετιέρα πολλαπλών χρήσεων
• Πιάτα, ποτήρια, μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια κ.λ.π.
• Σόμπα και air-condition
Χρειαζόμαστε πάνω από όλα την ενεργή συμμετοχή
σας. Θα παρακαλούσαμε όσες φίλες και φίλοι διαθέτουν
κάποια από τα παραπάνω είδη ή οτιδήποτε άλλο νομίζουν ότι θα είναι χρήσιμο ή θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία να επικοινωνήσουν με:
Χριστίνα Παπαοικονόμου: τηλ. 6974863130, 2294086833
e-mail. xpapaoik@yahoo.gr
Στεφανία Γερανιού: τηλ. 6977254068, 2294082667
e-mail. Stefania.geraniou@gmail.com
ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Δεν κατάφερε να εκλεγεί “Συμπαραστάτης
του Δημότη” στο Δήμο Σαρωνικού
Απέτυχε η πλειοψηφία του Δήμου Σαρωνικού να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων (18), ώστε να
εκλέξει Συμπαραστάτη του Δημότη και
της Επιχείρησης, όπως είχε προγραμματιστεί για τις 15/10/2104. Ο υποψήφιος Ευάγγελος Μιχάλης, ο οποίος
προτάθηκε από την παράταξη του Δημάρχου δεν έτυχε της υποστήριξης
δύο τουλάχιστον μελών της πλειοψηφίας, ενώ ψηφίστηκε από 2 μέλη της
μειοψηφίας.
Συγκεκριμένα κατά την πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Ε. Μιχάλης συγκέντρωσε 16
ψήφους, έναντι 8 ψήφων που συγκέντρωσε ο Νίκος Βιτουλαδίτης ως υποψήφιος της μειοψηφίας και 2 λευκών.
Στη δεύτερη ψηφοφορία ψήφισαν 25
Δημοτικοί σύμβουλοι και έλαβε ο Ε.
Μιχάλης 15 ψήφους έναντι 7 ψήφων
του Ν. Βιτουλαδίτη και 3 λευκών. Υποψηφιότητες είχαν υποβάλει δύο ακόμα
δημότες: ο Νικόλαος Πάστρας ο
οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά
του πριν την ψηφοφορία και ο Χρίστος Βασιλείου ο οποίος δεν έλαβε
καμία ψήφο.
Ο Ευάγγελος Μιχάλης, ήταν “Συμπαραστάτης του δημότη” στην προηγούμενη Δημοτική θητεία του Δήμου
Σαρωνικού (η πρώτη ως καλλικρατικού
Δήμου).
Μιλώντας στη συνεδρίαση αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε
στο “έργο” του, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι στην Ανάβυσσο δεν του
διέθεσαν χώρο και έβαλαν το γραφείο

του σε έναν διάδρομο, ενώ στα θετικά
της προσπάθειά τους συμπεριέλαβε
την ικανοποίηση των αιτημάτων διόρθωσης (μείωση) των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών, που ζήτησαν
κάτοικοι
μετά την επιβολή του
ΕΝΦΙΑ!!!

Το επιχείρημα που παρέθεσε, για να
αποδείξει την χρησιμότητα του Συμπαραστάτη στους δημότες, ήταν η μη
αναγνώριση των γάμων δημοτών, από
παλαιοημερολογίτη ιερέα.
Πηγή: http://attikosparatiritis.wordpress.com

θεσμός του “Συμπαραστάτη του
Οδημότη
και της επιχείρησης” έχει
απαξιωθεί εν τη γενέσει του, αφού οι
επιλογές, στους Δήμους, έγιναν είτε
με κομματικά είτε με φίλια (κατά δήμαρχο) κριτήρια.
Γράφαμε το Μάρτιο του 2011 γι’ αυτό
ακριβώς το θέμα:
«Η παρέμβαση των κομμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναδείχθηκε

ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία υποψήφιων
ΤΕΦΑΑ στο Δήμο Παλλήνης
Συνεχίζεται και εφέτος η ΔΩΡΕΑΝ
προετοιμασία υποψήφιων ΤΕΦΑΑ και
Στρατιωτικών Σχολών για τις εξετάσεις των αθλημάτων, από το Δήμο
Παλλήνης
Μετά το Κοινωνικό Φροντιστήριο και
τη ΔΩΡΕΑΝ μαθησιακή ενίσχυση μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Δήμος Παλλήνης, προσφέρει,
για άλλη μία χρονιά ΔΩΡΕΑΝ, προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις αθλημάτων στα ΤΕΦΑΑ Στρατιωτικές Σχολές, στο στίβο και
στην πισίνα.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος
Ζούτσος δίνοντας προτεραιότητα σε
παρεμβάσεις που βοηθούν τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού,
λόγω των δυσμενών συνθηκών ζωής
που έχουν διαμορφωθεί από την οικονομική κρίση, ενισχύει τις κοινωνι-

κές δράσεις στήριξης των μαθητών
και των οικογενειών τους.
Έτσι, ΌΛΟΙ οι υποψήφιοι των παραπάνω σχολών, που είναι κάτοικοι του
Δήμου Παλλήνης, μπορούν να γίνουν
αποδέκτες της απαραίτητης προετοιμασίας τους στα αθλήματα που απαιτούνται για τις εξετάσεις των
παραπάνω σχολών.
Την προετοιμασία θα αναλάβουν οι
προπονητές των Αθλητικών Κέντρων
του Δήμου.
Τα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει
στα αθλητικά κέντρα ( Στίβος ή Κολυμβητήριο).
Πληροφορίες και Εγγραφές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης
και στα τηλέφωνα: 210 6032245 (5ο
Αθλητικό Κέντρο) και 210 6615645
(Κολυμβητήριο)

“πρώτο θέμα”, για άλλη μια φορά
καθώς και οι παρεμβάσεις των δημάρχων για τον δικό τους άνθρωπο.
Ετσι πριν ακόμη ξεκινήσει να λειτουργεί ο θεσμός έχει ακυρωθεί στη συνείδηση των δημοτών.
Η όλη αυτή διαδικασία ανέδειξε ένα
μείζον ζήτημα στην παρούσα πολιτική
σκηνή. Παρά το ότι έχουμε φτάσει
“στον πάτο του πηγαδιού” δεν έβαλαν
μυαλό ούτε οι πολιτικοί ούτε οι Δήμαρχοι. Το καράβι έχει βάλει νερά, βυθίζεται, αλλά κανένας δεν το βλέπει...
Οσο για τον συγκεκριμένο “συμπαραστάτη” στο Δήμο Σαρωνικού Ευ. Μιχάλη, να θυμίσουμε ότι είχε εκλεγεί
με την τρίτη ψηφοφορία, δείχνοντας
έτσι την απροθυμία του σώματος για
τη συγκεκριμένη επιλογή.
Ακόμη να θυμίσουμε ότι ο Ε. Μιχάλης,
στις προηγούμενες εκλογές, είχε ήδη
εκλεγεί σύμβουλος στο τοπικό συμβούλιο και λίγες ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία κατάθεσης της
υποψηφιότητάς του ως “Συμπαραστάτης του Δημότη” παραιτήθηκε;
Δεν αδικούμε τους συμβούλους που
δεν τον υπερψήφισαν. Ισως δεν θα
έπρεπε να εκτεθεί...

Δεν φεύγει το
Ε.Β.Ε.Α. από
το Κορωπί
Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) και Πρόεδρο
του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α), Κωνσταντίνο Μίχαλο, έθεσε το αίτημα του
Προέδρου της Ένωσης Εταιρειών
Ανατολικής Αττικής (Ε.Ε.Α.Α) Γεωργίου Γκινοσάτη, σχετικά με την
αναστολή λειτουργίας των γραφείων του Ε.Β.Ε.Α στο Κορωπί.
Ο Κ. Μίχαλος από την πλευρά του,
δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της
λειτουργίας των γραφείων του
Ε.Β.Ε.Α στο Κορωπί, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο το Ε.Β.Ε.Α όσο και
τα Επιμελητήρια γενικότερα, λόγω
της άρσης της υποχρεωτικότητας
εγγραφής των επιχειρήσεων σε
αυτά.
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Εύγε Δήμαρχε Kερατσινίου
Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου, 21 Οκτωβρίου, την κατάργηση των τροφείων στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η δική μας αντίληψη για τους παιδικούς σταθμούς
είναι ότι αποτελούν κυψέλη προετοιμασίας για την ένταξη
των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αποθήκη ψυχών.
Η φιλοξενία των βρεφών και παιδιών στους παιδικούς
σταθμούς είναι δικαίωμα όλων, ζητούμενο που εμείς δεσμευόμαστε να φροντίσουμε και να εξασφαλίσουμε στο
σχεδιασμό μας»

Εσπερινό Γυμνάσιο στο Λαύριο
Εσπερινό Γυμνάσιο θα λειτουργήσει εφέτος για
πρώτη φορά στο Λαύριο για το έτος 2014-15 (ΦΕΚ
Ίδρυσης 1977/19-06-2012), και όπως μας ενημερώνει ο διευθυντής της Δ/νσης Ε. Ανατ. Αττικής Στέφανος Καπέλλας, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές
καθημερινά (10.00 έως 14.00) στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου (Ανδρέα Κορδέλλα 2, Λαύριο, τηλ. 2292025639
& 2292060382).
Στο Εσπερινό Γυμνάσιο εγγράφονται στην Α΄ Τάξη:
1. Οι ενήλικες, απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου
2. Οι εργαζόμενοι ή άνεργοι, εγγεγραμμένοι στους

Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος*
Το θλιβερό πρελούδιο ενός τραγικού πολέμου
Στην αναδίφηση των λεπτομερειών του
Β΄Παγκοσμίου Πολέμου εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται, όσον αφορά τα
διπλωματικά και στρατιωτικά διατρέξαντα, τα οποία προηγήθηκαν από την
έναρξη του πολέμου. Με το σημερινό
άρθρο θα μάθομε τα όσα μέχρι τώρα
έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και επ’
αυτών να θα βγάλομε και τα δικά μας συμπεράσματα. Ισως μάλιστα και στη Νυρεμβέργη, στο εδώλιο για εγκλήματα
πολέμου, αλλά κατά της ανθρωπότητος,
θα έπρεπε να είχαν καθίσει και οι πολιτικές ηγεσίες Γαλλίας και Αγγλίας, των
οποίων η επιδειχθείσα ολιγωρία και ηττοπάθεια στα προ του πολέμου γεγονότα,
έδωσαν χώρο για τις ανήκουστες πρωτοβουλίες των κινήσεων στον ΄Αξονα...
To 1938, λοιπόν η Γερμανία αφ΄ενός μεν
για να επουλώσει την περιφρόνηση από
την ήττα της στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αφ΄ετέρου δε για να εκδικηθεί τους
αντιπάλους της από τους επαχθείς περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί,
στρέφεται επιθετικά και αρχικά δια της διπλωματικής οδού προς την Τσεχοσλοβακία.
Στην Τσεχοσλοβακία τώρα στο Soudetenland, (Σουδητία) ζουν τρία εκατομμύρια Γερμανοί. Εκεί οι ναζιστές βρίσκουν
πρόσφορο έδαφος και ενισχύουν το σύνθημα της αυτονομίας της Sudetenland.
Υποστηρίζονται από το εκεί υπάρχον φιλοναζιστικό κίνημα,
Sudeten
–
deutscheten Heimatfront (Εσωτερικό μέτωπο Σουδητίας – Γερμανίας). Οι πιέσεις
του κινήματος που ασκούνται φαίνεται να

είναι ισχυρές. Έτσι με την υποστήριξη
του Χίτλερ, προβάλλεται ισχυρή η απαίτηση προς την Τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, να παραχωρήσει την
πλήρη
ανεξαρτησία στην περιοχή της Σουδητίας.
Και από εδώ αρχίζουν και τα ολισθηρά
σφάλματα στη συμμαχική σκακιέρα. Οι
Γάλλοι και Άγγλοι δεν θέλουν να εμπλακούν σε νέο πόλεμο, για χάρη της Τσεχοσλοβακίας και αρχίζουν να ασκούν
πιέσεις για συγκατάνευση υποχώρησης
στην κυβέρνηση της Πράγας.
Εν τω μεταξύ οι ντόπιοι ναζιστές, έχουν
ήδη αρχίσει να οργανώνονται στρατιωτικά και να απειλούν με δυναμική σύγκρουση. Ο Αγγλος πρωθυπουργός Νέβιλ
Τσάμπερλαιν, μεσολαβεί για να βρεθεί
αυτή την κρίσιμη ώρα, κάποιος συμβιβασμός.
Γι΄ αυτό στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938,
προχωρεί σε μια προσωπική συνάντηση
με τον Χίτλερ.
Ο Χίτλερ, αντί να συνομιλήσει συμβιβαστικά, με στυγνή παγερότητα, ανοίγει τα
μισά του χαρτιά και δοκιμάζει την αντοχή
του αντιπάλου του όταν απαιτεί, όχι μόνο
την απλή αυτονομία, αλλά και την προσάρτηση της Σουδητίας στη Γερμανία.
Ο Τσάμπερλαιν μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, δεν μπορεί να πάρει θέση και δείχνει
την αδυναμία του, λέγοντας «θα μιλήσω
πρώτα με τον Νταλαντιέ».
Ο Νταλαντιέ ( Εντουάρ), είναι ο τότε πρωθυπουργός της Γαλλίας, η οποία Γαλλία
έχει μάλιστα συνάψει σύμφωνο αλληλοβοηθείας και συμμαχίας με την Τσεχοσλο-

πίνακες Ο.Α.Ε.Δ, που έχουν συμπληρώσει το 14ο
έτος της ηλικίας τους.

βακία. Ο Γάλλος όμως τώρα καταπατά τη
συμφωνία, και υποτάσσεται στην απαίτηση του Χίτλερ.
Από αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, το παιχνίδι το διπλωματικό, γίνεται άνισο. Ο Χίτλερ έχει κρυμμένα τα μισά χαρτιά και
έχει απέναντι του κάθιδρους τους αντιπάλους του με ανοιχτές τις αδυναμίες
τους…..
Αλλά ο Χίτλερ, κύριος πια τουλάχιστον
στο ψυχολογικό παιχνίδι δεν σταματά, συνεχίζει και απαιτεί να του παραχωρηθούν
μαζί και όλα τα γερμανόφωνα εδάφη της
Τσεχοσλοβακίας.
Τελικά Άγγλοι και Γάλλοι, απογυμνωμένοι
απαιτούν ομόφωνα από την Πράγα να
υποχωρήσει στις γερμανικές απαιτήσεις.
Ο πρωθυπουργός της Πράγας αρνείται,
αντιδρά, και παραιτείται και ο Χίτλερ
κερδίζει τα εδάφη που ήθελε...
Και να σκεφτεί κανείς, ότι κατά την περίοδο εκείνη η Τσεχοσλοβακία ήταν στρατιωτικά από τα πιο ισχυρά κράτη στην
Ευρώπη. Διέθετε τριάντα σύγχρονες και
άρτια εκπαιδευμένες μεραρχίες, πράγμα
που δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία στο
γερμανικό επιτελείο. Και η Γαλλία και η
Αγγλία μπορεί να υστερούσαν σε πολεμικό εξοπλισμό και ετοιμότητα πολεμική,
αλλά και ο Χίτλερ ίσως να μην ήταν
ακόμη και τόσο υπέρτερος.
Ο αγγλικός και ο γαλλικός σκεπτικισμός
και η διστακτικότητα που οδήγησαν αρχικά σε αυτή την άνευ προηγουμένου ηττοπάθεια, όταν έδειχναν ανοήτως να
πείθονται στις διαβεβαιώσεις για το τέλος
των απαιτήσεων του Χίτλερ.
Το φίδι δεν το χαιδεύεις όταν το δεις να
βγάζει τη γλώσσα του μπροστά σου. Το
πατάς στο κεφάλι. Οι ευαισθησίες ανήκουν στο πλάνο των οικολόγων, που είναι
και του συστήματος.
Οι δυτικοί λοιπόν σύμμαχοι τότε, για μια
ακόμη φορά, αυτομόλησαν με τον σκεπτικισμό τους μπροστά στον αναδυόμενο
φασιστικό γίγαντα. Μόνο η μικρή, αλλά
μεγάλη στο λόγο Ελλάδα, λίγο αργότερα
δεν είχε διστάσει, και χωρίς καν να σκεφτεί επανέλαβε το προγονικό της ΟΧΙ.
Τώρα αν αυτό της βγήκε για καλό, ας μην
το σχολιάσω.
Οι δυτικοί λοιπόν αποφάσισαν να θυσιά-

σουν τα συμφέροντα της Τσεχοσλοβακίας, στον κόρο του Άξονα. Ο Μουσσολίνι
ανέλαβε το ρόλο του διαμεσολαβητή.
Έτσι στη διάσκεψη του Μονάχου, στις 29
Σεπτεμβρίου του 1938, που έλαβαν μέρος
οι σύμμαχοι Τσάμπερλαιν και Νταλαντιέ,
άκουσαν με υποταγή πάλι τις απαιτήσεις
του Χίτλερ, τις βρήκαν λογικές, ενέδωσαν
και διαμέλισαν την Τσεχοσλοβακία επάνω
σε μια κόλλα χαρτί, σαν να ήταν κτήμα
τους τα “θέλω” και τα “πιστεύω” του λαού
της. Στη διάσκεψη αυτή, επέμενε να πάρει
μέρος στη συζήτηση και η Σοβιετική
Ενωση. Αλλά οι σύμμαχοι δεν την άφησαν, γιατί συμπαθούσε την Τσεχοσλοβακία και φοβούνταν ότι θα τους χαλούσε
το παιχνίδι τους.
Ο Χίτλερ για μια ακόμη φορά και όχι τελευταία φορά, είχε θριαμβεύσει “ως μπαμπούλας” στον ψυχολογικό πόλεμο της
διπλωματικής σκακιέρας.
Έτσι τον Μαρτίο του 1939, επανήλθε με
την προσάρτηση της Βοημίας και της Μολδαβίας, την αναγνώριση της ανεξαρτησίας
Σλοβενίας και την παραχώρηση της ανατολικής Ρουθηνίας στην Ουγγαρία, χτίζοντας ύπουλα το Αξονικό προφίλ. Και
επειδή τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, σε συνέχεια στο στόχαστρο βρέθηκε η Πολωνία, για να τη μοιραστεί με τη Ρωσία. Με
τη Ρωσία που τότε ακόμη την κρατούσε
δέσμια με υπογραφή συμμαχικής ουδετερότητας, αλλά και σαν προμηθευτή των
πρώτων υλών της.
Η θλιβερή μοίρα της Πολωνίας, ερχόταν
γρήγορα να γράψει την τραγική σελίδα
στην ιστορία της.
Αλλά αυτό, άς το αφήσομε για το επόμενο άρθρο
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.
2) Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος “Ιστορικά”, Εκδ.
Ελευθεροτυπίας
3) Norman Davis: ‘’Η Ευρώπη εν Πολέμω’’ Εκδ
.Ιωλκός
4) Αχ. Κύρου: ‘’Η Αποφασιστική Καμπή του Πολέμου”.
5) “Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο- ΟΧΙ”,
Ιστορικά Εκδ. Ελευθεροτυπίας.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

οποίες, παρά τις κυρώσεις και την πίεση, διατήρησε
σχέσεις εμπιστοσύνης με τη Ρωσία.
Ο Μαρζερί ήταν ένας από τους λίγους που δεν υποστήριξαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και πρότεινε
να απεξαρτηθούν οι εξοφλήσεις για τους φυσικούς
πόρους από το δολάριο.

«Δε χρωστάμε, μας χρωστάνε»
«Από τη στιγμή που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ στον προϋπολογισμό του κράτους θα αρχίσουν να εγγράφονται και οι απαιτήσεις της Ελλάδας
από το κατοχικό δάνειο, αλλά και τις γερμανικές αποζημιώσεις».
Λαφαζάνης

ραιτείται από το ρωσικό αέριο, δήλωσε ανοικτά ότι η
ΕΕ θα υποχρεωθεί να αγοράζει το αέριο πιο ακριβά
και αυτό κατηγορηματικά είναι ασύμφορο.
Πηγή: Άννα Κόκορεβα, http://gr.rbth.com

* O Μαρζερί σκοτώθηκε όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος
στο οποίο επέβαινε, ένα Φάλκον 50 που εκμεταλλευόταν η εταιρεία Unijet, συγκρούστηκε με εκχιονιστικό όχημα, ενώ τροχοδρομούσε για να απογειωθεί
από το αεροδρόμιο του Βνούκοβο, κοντά στη Μόσχα.
Σύμφωνα με τη ρωσική επιτροπή έρευνας, ο οδηγός
του εκχιονιστικού οχήματος ήταν «μεθυσμένος» την
ώρα του δυστυχήματος.
Εμείς γινόμαστε καχύποπτοι...

Δεν είναι διαζύγιο...
Σκοτώθηκε ο πρόεδρος της Τotal
σε αεροδρόμιο της Μόσχας
Στις 21 Οκτωβρίου, τη νύχτα, στο αεροδρόμιο της Μόσχας Βνούκοβο σκοτώθηκε* ο πρόεδρος της γαλλικής
πετρελαϊκής εταιρίας Total, Κριστόφ ντε Μαρζερί, σε
αεροπορικό δυστύχημα.
Η Total είναι μια από τις ελάχιστες Δυτικές εταιρίες οι

Τα τελευταία δυο χρόνια οι θέσεις της Total στη ρωσική αγορά ισχυροποιήθηκαν πολύ. Η εταιρία εισήλθε
στο πρόγραμμα Yamal LNG ενώ τρέχει κοινό πρόγραμμα με τη Lukoil και τη Gazpromneft. Ο Κριστόφ
ντε Μαρζερί, αντιμετώπιζε με αρκετή νηφαλιότητα τα
αμοιβαία συμφέροντα Ρωσίας και ΕΕ στο θέμα των
προμηθειών φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών
πόρων. Σε συνέντευξή του φέτος τον Ιούλιο, περιγράφοντας τις προοπτικές της ΕΕ αν αυτή αρχίσει να πα-

Σε ότι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας - ΔΝΤ, ο Υπουργός
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, μας καθησυχάζει:
«Δεν πρόκειται για διαζύγιο. Το ονομάζω αλλαγή σχέσης. Το ΔΝΤ θα είναι δίπλα μας ως παρατηρητής,
χωρίς ενδελεχή ελεγκτική ιδιότητα, όπως κάνει σε
όλες τις χώρες στις οποίες προηγουμένως έχει δανείσει χρήματα».
Είπα κι εγώ, διευκρίνισε ο άνθρωπος μην και παρανοήσουμε... !!

Φωτογραφίες, να τις κοιτάμε και να ντρεπόμαστε
«Με τα κουρέλια των μαλλιών στους ώμους,
αχ, αφήστε την …» (Οδυσσέας Ελύτης)
Πάντοτε άρεσε στον γερμένο ήλιο να βάφει τ’ Αναφιώτικα στην Πλάκα. Δεν άλλαξε συνήθειο, κείνο το δεκεμβριάτικο δειλινό τού ’40.
-Παναγιώτα, …Παναγιώτα. Άντε κόρη μου να μαζέψεις
τα παιδιά, βραδιάζει, θα κρυώσουν, Παναγιώταααα… Αχ,
ξεμυαλισμένη, πού είσαι; Να τρέχω γριά γυναίκα να μαζεύω τα παιδιά σου απ’ το δρόμο.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
εκείνο το πρωί τής τό χε φέρει ο ταχυδρόμος κι έφυγε
σαν κυνηγημένος ψελλίζοντας κάτι μπερδεμένα «λυπάμαι, συγνώμη, συγνώμη». Καλαμάς… τ’ ήταν αυτό; Πού
ήταν; Ποτάμι ήταν, στην Ήπειρο. Εκεί σκοτώθηκε στην
αντεπίθεση του ελληνικού στρατού ο Σωτήρης, τής γράφανε. Τον σκέφτηκε πεσμένο στο ποτάμι, με το αίμα του
να κοκκινίζει το νερό και δεν ήταν ανθρώπου κραυγή το

Στη μέσα κάμαρα, η νύχτα είχε έρθει πιό νωρίς.
Ένα διπλό κρεββάτι, Σκυριανός τεχνίτης είχε σκαλίσει
λουλούδια και πουλιά στης καρυδιάς το ξύλο και μιά
γλυκοθλιμμένη Παναγιά καταμεσίς τ’ αντρόγυνου.
Πιό πέρα, πλάϊ στα μισάνοιχτα καφασωτά, ένα τραπεζάκι με καθρέφτη και σκαμπό, τ’ ήταν εκείνο που καθόταν στο σκαμπό; Άγαλμα; Γυναίκα;
-Σωτήρη… Μ’ ακούς αγάπη μου; Με βλέπεις;
Τι θα κάνω τώρα εγώ Σωτήρη; Πως θα ζήσω;
Έλυσε τον κότσο και ξεχύθηκαν στην πλάτη τα μαλλιά
της. Πήρε τη χτένα κι άρχισε να τα χτενίζει …
-Μ’ άρεσε πάντα να χτενίζομαι μπροστά σου, γιατ’ ήξερα
πως σ’ άρεσε να με κοιτάς.
Έπεσε η χτένα στο πάτωμα και δεν έκανε τον κόπο να τη
μαζέψει. Ζόρισε τα πόδια της να τηνε πάνε μέχρι το
κρεββάτι, στάθηκαν λίγο τα μάτια της, θολά από το
κλάμα, στη σκαλισμένη Παναγιά κι έγειρε στου αντρός
της τη μεριά, να μουσκεύει το δικό του μαξιλάρι και να
το φιλά. Στο κομοδίνο του ένα βαζάκι στρογγυλό, πάντα
γεμάτο λουλούδια από κείνη τη μέρα που έφυγε γιά το
μέτωπο.
Διάβασε ακόμα μιά φορά το γράμμα-μαχαιριά τού Επιτελείου Στρατού. Πριν ένα μήνα είχε σταλεί, μόλις

ουρλιαχτό που έσκισε το στήθος της. Η πεθερά της, η
μάνα του, που κάπου εκεί κοντά ακόμα κυνηγούσε τα
εγγόνια της στα πλακιώτικα δρομάκια, είχε χάσει τον
άντρα της στρατιώτη στους Βαλκανικούς Πολέμους και
μόνη της ανάθρεψε τον μοναχογιό της.
-Πώς να τής το πω Σωτήρη; Πώς;
Πήρε ένα από τα λουλούδια που είχαν μαζέψει νωρίτερα

τα παιδιά …«γιά το βάζο τού μπαμπά».
-Πώς να το πω στα παιδιά μας Σωτήρη; Αχ μαύρα Χριστούγεννα που έρχονται.
Σηκώθηκε με κόπο, ανέβασε το φυτίλι στη λάμπα και σήκωσε από το τραπεζάκι την πρώτη τους φωτογραφία.
Στο Ζάππειο είχαν βγει, σ’ εκείνον τον φωτογράφο που
τής φώναζε «Είπαμε να τον αγκαλιάσεις κοπέλα μου,
όχι να κρυφτείς μέσα του, δεν σε βλέπω». Κι ο Σωτήρης
γελούσε, με κείνο το παιδιάστικο, το τρανταχτό του
γέλιο, που πάντοτε σκορπούσε κάθε της έγνοια. Τώρα;
Χαμήλωσε ξανά τη λάμπα, την τρόμαζε η σκιά της έτσι
που απλωνόταν στο δωμάτιο.
Σιμώνανε στο σπίτι τα γέλια των παιδιών και της γιαγιάς
τους η φωνή λαχανιασμένη απ’ το κυνηγητό, να καμώνεται πως έχει θυμώσει: «Είχατε δεν είχατε, με σκάσατε
κι απόψε, πάμε να τα πω στη μάνα σας τα κατορθώματά
σας». Χάϊδεψε με τ’ ακροδάχτυλά της το πρόσωπό του
στη φωτογραφία… Έτρεμαν τα χέρια της, έτρεμε σύγκορμη. Πόσο κρύωνε …
Τα παιδιά κι η πεθερά της είχανε μπει στο σπίτι, έριξε
πάνω της μιά ζακέτα, «αύριο, αύριο θα τους το πω,
πρώτα στη μάνα του κι αργότερα στα παιδιά, δώσμου
δύναμη Παναγιά μου».
(Ο Σωτήρης ήταν από τους λίγους πεσόντες πολεμιστές
του ’40, που τάφηκαν σε χώμα ελληνικό μ’ ένα σταυρό
πάνωθέ τους. Οι άλλοι, οι πολλοί, κάπου 8.000 στην Αλβανία θαμμένοι όπως-όπως σε τάφους ομαδικούς, μήτε
σταυρός τούς σκέπει, μήτε μιά Παναγιώτα στόλισε ποτέ
με δάκρυα και λουλούδια το μνήμα τους.
Κι αύριο-μεθαύριο, ξέρετε.
«Ταρατατζούμ-ταρατατζούμ-ταρατατζούμ».
Πρώτη φορά νικιόμαστε δίχως μιά τουφεκιά.
Ξεφτίλα!!!)
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Παραδοσιακό σπoρ
η ακροβασία σε σχοινί
Οι κάτοικοι του χωριού Νταγκεστάν της Ρωσίας είναι λίγο
παραπάνω “ισορροπημένοι”
απ’ όλους εμάς...
Παράδοση στο χωριό ήταν το
περπάτημα σε σχοινί...
Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα
και γύρω από τον οικισμό
υψώνονται όμορφα βουνά.
Να είστε βέβαιοι ότι στο
δρόμο σας, θα γνωρίσετε
τους ακροβάτες σε τεντωμένο σχοινί, και αυτό γιατί η
ιστορία αυτής της τολμηρής
τέχνης έχει ξεκινήσει από
εκεί.
Ακριβώς η ιστορία του πώς
και πότε ξεκίνησε η ακροβασία σε σχοινί δεν είναι γνωστή, αλλά όλοι συμφωνούν
ότι η αρχή έγινε πάνω από
200 χρόνια πίσω.
Το περπάτημα σε τεντωμένο
σχοινί ήταν κάποτε πάρα
πολύ δημοφιλές σε αυτά τα
μέρη. Δεν υπήρχε ηλικιακό
εμπόδιο- νέοι και γέροι ανέβαιναν όλοι στο σύρμα. Όμως
οι καιροί έχουν αλλάξει, και
τώρα οι κάτοικοι του χωριού
φεύγουν για άλλα μέρη του
Νταγκεστάν, ενώ πολλοί εγκαθίστανται
στη
Μαχατσκάλα. Δεν μπορεί πλέον να

πει κανείς ότι, το σύνολο του
πληθυσμού του χωριού είναι
σε θέση να περπατήσει πάνω

στο τεντωμένο σχοινί.
Πολύ λίγοι νέοι άνθρωποι πηγαίνουν σε ειδικό σχολείο
σχοινοβασίας, ενώ μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του 1990
ήταν είτε ξεχωριστό μάθημα,
είτε διδάσκονταν στη θέση της
φυσικής αγωγής. Πολλά παιδιά έμαθαν ισορροπία στο
σχοινί, και οι παλιοί θυμούνται
πως το σχοινί ήταν πάντα γεμάτο.
Ο πιο ταλαντούχοι πολιορκούνταν από τους θιάσους
τσίρκων. Και αν οι γονείς συμφωνούσαν, τότε οι ζωές των
κοριτσιών και των αγοριών
ανατρέπονταν εντελώς: Εκδρομές, πρόβες, και για μερι-

Γιατί αλλάζουμε την ώρα;

κούς ακόμη και παγκόσμια
φήμη.
Τώρα ο ορεινός οικισμός πε-

θαίνει, και γίνεται μεγάλος
αγώνας για τη διατήρηση
αυτής της τέχνης. Παρ' όλα
αυτά, ισορροπιστές στο σχοινί
εξακολουθούν να υπάρχουν
και στις αργίες το περπάτημα
σε τεντωμένο σύρμα έλκει
πάντα ένα πλήθος από πρόθυμους θεατές.
Στο περίεργο αυτό χωριό, δεν
υπάρχουν ξενοδοχεία ή ξενώνες, αλλά οι επισκέπτες
μπορούν να βρουν πάντα ένα
κατάλυμα. Είναι κανόνας εδώ
στο φιλόξενο Νταγκεστάν,
ακόμη και να φιλονικούν οι
ντόπιοι μεταξύ τους, για το
ποιος θα φιλοξενήσει τον επισκέπτη.
rbth.com

Υποβάθμιση της Ελληνικής Τηλεόρασης;!
Μπορείτε να μαντέψετε ποιός πήρε πρόστιμο από το ΕΣΡ κατηγορούμενος για
υποβάθμιση της ελληνικής τηλεόρασης;
Η Ανίτα Πάνια; Μήπως κάποια από τις πρωινές εκπομπές; Ο Σεφερλής ίσως με τις ακραίες φάρσες του σε
ηλικιωμένους;; Η μήπως ο Πρετεντέρης με την πρόσθετη κατηγορία της υποτίμησης της νοημοσύνης
μας;
Όχι όχι, πρόστιμο για την... “απαράδεκτη”, χαμηλού
επιπέδου εκπομπή του, από το “αντικειμενικότατο...
ΕΣΡ πήρε ο Λαζόπουλος και το Αλ Τσαντίρι νιουζ.
Τα σχόλια δικά σας...

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου θα κληθούμε να γυρίσουμε όλοι 1 ώρα
πίσω τα ρολόγια μας. Να τα ρυθμίσουμε δηλαδή στην πραγματική,
την ηλιακή ώρα, ή αλλιώς την λεγόμενη χειμερινή.
Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ γιατί
αλλάζουμε την ώρα από χειμερινή
σε θερινή και το αντίστροφο;
Η ιδέα ξεκινάει από πολύ παλιά και
ο λόγος πάντα ήταν ο ίδιος· για
εξοικονόμηση ενέργειας.
Στην Ελλάδα, όπως και στο σύνολο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέτρο
αλλαγής της ώρας εφαρμόζεται
ανελλιπώς από το 1975.
Πρώτος ο Βενιαμίν Φραγκλίνος το
1784, αν και δεν μίλησε για αλλαγή
ώρας, πρότεινε, με ανώνυμη επιστολή του σε εφημερίδα του Παρισιού, να ξυπνούν όλοι μία ώρα
νωρίτερα τους θερινούς μήνες.
Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν
να εξοικονομήσουν ενέργεια (και,
συνεπώς, να κάνουν οικονομία),
καθώς θα έκαιγαν λιγότερα κεριά,
εκμεταλλευόμενοι το φυσικό φως.
Το μέτρο της θερινής ώρας, όμως,
με τη μορφή που εφαρμόζεται σήμερα, οφείλεται στο Νεοζηλανδό
εντομολόγο και αστρονόμο, Τζορτζ
Χάντσον, ο οποίος πρότεινε με
άρθρο του το 1895 να αλλάζουμε τα
ρολόγια μας το καλοκαίρι κατά 2
ώρες.
Αν τα υπολογίσουμε θα βρούμε ότι
κατά τους επτά μήνες που διαρκεί

συνολικά το μέτρο της θερινής
ώρας, εξοικονομούμε μέχρι και 210
ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, απλώς
εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο.
Βέβαια, το μέτρο αυτό δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα σε κάποιες περιοχές, όπως, για παράδειγμα, γύρω
από τους πόλους ή κοντά στον Ισημερινό.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές κοντά
στο Βόρειο και το Νότιο πόλο, όπου,
λόγω του γεωγραφικού πλάτους
των περιοχών αυτών, η ανατολή και
η δύση του ήλιου διαφοροποιούνται
σημαντικά στη διάρκεια του έτους,
η αλλαγή κατά μία ώρα θα είχε ελάχιστη επίδραση.
Έτσι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου
στις 4 τα ξημερώματα οι δείκτες θα
πρέπει να δείχνουν 3:00.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Τόσα χρόνια το Έμπολα θέριζε την Αφρική. Με το που έσκασε μύτη στον “πολιτισμένο
κόσμο”, μέσα σε 15 μέρες ανακάλυψαν θεραπεία! Population control at its best!
4 Το downloading το ανακάλυψαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Η κάθοδος των μυρίων είναι το
πρώτο παγκοσμίως γνωστό dowloading.
4 Η ζωή κάνει κύκλους και οι άνθρωποι ...τρίγωνα.
4 Η μουσική μπορεί να “φέρει πίσω” ένα συναίσθημα και μια ολόκληρη ανάμνηση με πολύ
περισσότερη σφοδρότητα από μια φωτογραφία.
4 Μια φορά κι έναν καιρό γνωριζόμασταν, μιλούσαμε, βγαίναμε, φιλιόμασταν και στο
τέλος κάναμε και sex. Τώρα κάνουμε sex και μετά γνωριζόμαστε.
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επιστολές - σχόλια...
Δεν είμαστε αρνητικά διακείμενοι ως προς τη νέα Δημοτική Αρχή
Επικοινωνώντας μαζί σας θα θέλαμε
να γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας
σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου μας (3B) για το 2015.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε μεγάλη συζήτηση επί του θέματος.
Ωστόσο, για να μην υπάρχουν παρερμηνείες ως προς την ψήφο μας,
γνωστοποιούμε ότι το “παρών” που
δηλώσαμε σημαίνει ότι ούτε είμαστε
αρνητικά διακείμενοι ως προς τη
νέα Δημοτική Αρχή, αλλά ούτε και
αποδεχόμαστε αναφανδόν τα όσα
περιλαμβάνονται στο εξαιρετικά αισιόδοξο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα οι κυριότερες διαφωνίες μας έγκεινται στο γεγονός ότι γίνονται μαζικές μελέτες με παρόμοιο
τίμημα για έργα που δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους.
Αναρωτηθήκαμε πώς είναι δυνατόν
να υπάρχει το ίδιο τίμημα στις μελέτες για:
α) κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Βούλας,
β) κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Βουλιαγμένης
γ) κατασκευή 6ου νηπιαγωγείου
Βούλας
ύψους 100.000€ για κάθε μια, ίσο με

το κόστος της μελέτης ανάπλασης
του αθλητικού κέντρου Βούλας.
Αυτό δημιουργεί τουλάχιστον πρόσφορο έδαφος για την αμφισβήτηση
της αρτιότητας των μελετών.
Επίσης το πολύπαθο θέμα του Χερώματος εκτιμούμε ότι δεν επιλύεται με μια προκαταρκτική μελέτη για

την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο. Προβληματισμό επίσης, έχουμε
σχετικά με το υπόγειο πάρκινγκ της
κεντρικής πλατείας Βούλας λόγω
του ότι δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε χρηματοδότηση μέσω
ΣΔΙΤ, αλλά ούτε και με ίδιους πόρους.
Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες
αριθμών που θα σας κουράσουν, θεωρούμε πως η μελέτη στατικής

επάρκειας όλων των σχολικών μονάδων είναι πρώτης προτεραιότητας και πρέπει να ολοκληρωθεί
άμεσα εντός του 2015 και όχι να τελειώσει δύο χρόνια από σήμερα.
Πιστοί πάντα στην αρχή ότι θα υπερασπισθούμε το δημόσιο όφελος και
την ανάπτυξη του Δήμου, δεν μπορούσαμε να σταθούμε ούτε θετικοί
αλλά ούτε αρνητικοί με την ψήφο
μας στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Δηλώσαμε τη διαφωνία μας, κρατάμε τις
επιφυλάξεις μας, αλλά πιστεύουμε
και ελπίζουμε ότι η νέα Δημοτική
Αρχή θα προσπαθήσει να επιτύχει
την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος.
Αρωγοί στην προσπάθειά μας για
μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για ένα
Δήμο που σέβεται τις ανάγκες των
κατοίκων του, θεωρούμε πως είστε
όλοι οι πολίτες του Δήμου μας.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του
ιστότοπού μας www.dimitris-davakis.gr,
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας kymaenomenonpoliton@gmail.com ή του
fax 2108952022.
ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Βούλα, 20/10/2014

Συνδικάτο Εργαζομένων
Α & Β Βαθμού Αυτοδιοικητικής
Περιφέρειας Αττικής
Μετά το σόου και τα γέλια τώρα άρχισαν τα κλάματα στο
Δήμο Μαραθώνα.
Για πτώχευση του Δήμου μιλάει τώρα ο Δήμαρχος κος
Ψινάκης βάζοντας στο κάδρο και τους μισθούς των εργαζομένων.
Η δήλωση αυτή σε συνδυασμό με το πλαίσιο που υπάρχει για την ύπαρξη οικονομικού παρατηρητηρίου (κάτι
σαν τρόικα) σε Δήμους που δεν πιάνουν τους οικονομικούς στόχους δρομολογεί αρνητικές εξελίξεις τόσο για
τους εργαζόμενους (απληρωσιά, ιδιωτικοποιήσεις) στο
Δήμο όσο και για την τοπική κοινωνία (περικοπή υπηρεσιών, αύξηση φορολογίας κλπ).
Καλούμε τους συναδέλφους του Δήμου Μαραθώνα να
μπουν μπροστά, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους.
Μέσα από γενικές συνελεύσεις και άνοιγμα στην τοπική
κοινωνία να υπερασπιστούν το δικαίωμα τους στην εργασία και στην πληρωμή τους, να μην ιδιωτικοποιηθεί
καμμιά υπηρεσία του Δήμου.
Το όποιο ”πάρτυ” έκανε το μεγάλο κεφάλαιο, τα μεγάλα
ή μικρά συμφέροντα εδώ και χρόνια δεν θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι των 600 και 700 ευρώ. Ούτε η σωτηρία των Δήμων θα έρθει μέσα από μαζικές απολύσεις
και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών.
Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής θα στηρίξει και θα συμπαρασταθεί στον αγώνα των συναδέλφων του Δήμου Μαραθώνα
Ενιαία πάλη για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Οργανώνουμε τον αγώνα όλοι οι εργαζόμενοι μαζί.
Ένας για όλους και όλοι για έναν.
Η Διοίκηση του Συνδικάτου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ;
Επειδή περίμενα άδικα τρεις ημέρες και επειδή συμβαίνει
να έχω μια ευαισθησία με την Ιστορία μας, που κάποιοι τελευταία, θέλουν να μας κρύψουν, ή και να διαστρεβλώσουν,
διαβάστε το παρακάτω αφιέρωμα, σαν ελάχιστη συνεισφορά μου στο ηρωϊκό Σούλι.
«Ήταν κάπου στο 1612, όταν στην Ήπειρο και μετά την
αποτυχημένη επανάσταση του ηρωϊκού Θεσπρωτού εθνομάρτυρα, Διονύσιου του Φιλόσοφου, όσοι Έλληνες δεν
μπορούσαν πλέον να αντέξουν τα αβάσταχτα δεινά που
εφάρμοζε με μεγαλύτερη ένταση ο Οθωμανός κατακτητής
και οι Τουρκαλβανοί σύμμαχοί του, εγκατέλειψαν τις πεδιάδες και σκαρφάλωσαν σε απρόσιτα και απόκρημνα
βουνά, αναζητώντας την ελεύθερη, περήφανη και αδούλωτη διαβίωσή τους.
Έτσι συνέβη και με αυτούς που ανέβηκαν και εγκαταστάθηκαν στις φωλιές των αετών, στο ηρωϊκό και παγκόσμια
γνωστό Σούλι, γενόμενοι και οι ίδιοι ατρόμητοι και ανίκητοι
αετοί, που στα 200 και πλέον χρόνια της παραμονής τους
στο Τετραχώρι του σουλιώτικου οροπεδίου, έζησαν σαν
Σπαρτιάτες, απόλυτα ελεύθεροι, απροσκύνητοι και νικητές,
σε κάθε οθωμανική προσπάθεια που έγινε κατά καιρούς,
για να τους «ξεκολλήσει» από τα περήφανα βράχια τους.
Πάλεψαν με ηρωϊσμό και αυτοθυσία, λίγοι, ενάντια σε πολυάριθμα στίφη εχθρών και το αποτέλεσμα ήταν πάντοτε
το ίδιο. Νίκη των Σουλιωτών και εξευτελισμός των Τουρκαλβανών.
Κι’ αυτό διότι οι μεν Σουλιώτες μάχονταν υπέρ Πατρίδας,
θρησκείας, βωμών και εστιών, ενώ οι εχθροί τους για κάποια γρόσια και κυρίως για το «πλιάτσικο» που μπορεί να
επακολουθούσε.

Μόνο που άδικα περίμεναν οι Τουρκαλβανοί να πλιατσικολογήσουν, γιατί οι Σουλιώτες δεν μάχονταν μόνοι τους.
Είχε ο καθένας πάντα δίπλα του ισάξιο συμπολεμιστή και
σύντροφο στη μάχη, την ατρόμητη Σουλιώτισσα, που όταν
τα καρυοφύλλια των ανδρών “άναβαν” από τη χρήση, ακούγονταν η κραυγή της Μόσχως Τζαβέλλα, της Χάϊδως
Σέχου, ή της Λένως του Μπότσαρη, που ξεθηκάρωντας τα
σπαθιά τους, καλούσαν και τις άλλες Σουλιώτισσες να σφάξουν τον εχθρό».
(ΣΗΜ. Τα ονόματα αυτά δεν τα γράφουν εδώ και καιρό τα
σχολικά βιβλία, γιατί όπως έλεγε και ο/η σύμβουλος στην
τότε Υπ. Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου, «τέτοιες πληροφορίες και ακριβής περιγραφή της ιστορίας του 1821, δημιουργεί στα Ελληνόπουλα εθνική συνείδηση» γι’ αυτό τα
«μόρφωναν» με το βιβλίο της Ρεπούση που έγραφε για τον
ανεκδιήγητο πλέον, συνωστισμό στη Σμύρνη, αλλά και στο
ηρωϊκό Ζάλογγο!!!)

«Και η ντροπή ήταν διπλή για τον αντίπαλο, που πάντα πετούσε όπλα και πολεμοφόδια, για να μπορεί να τρέξει ξελαφρωμένος προς κάθε κατεύθυνση, μήπως και καταφέρει
να γλυτώσει…
Ο ίδιος ο Αλή-πασάς, έσκασε τρία άλογα, για να γλυτώσει
από τους Σουλιώτες το 1792!!!
Οι Σουλιώτες επίσης απασχόλησαν τον Χουρσίτ-πασά και
τον πολυάριθμο στρατό του στην Ήπειρο, ώστε να ξεκινήσει και να στεριώσει η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και
στη Στερεά Ελλάδα.
Κι’ όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αετοφωλιές

τους, στο Σούλι, αυτοί οι ήρωες έτρεξαν ακούραστα και
πρόσφεραν τους εαυτούς τους θυσία, όπου τους κάλεσε η
Πατρίδα!!!
Οι Σουλιώτες λοιπόν έδωσαν το κουράγιο και την πίστη του
ξεσηκωμού στους υπόλοιπους υπόδουλους Έλληνες και
την έμπρακτη απόδειξη, ότι ο Τούρκος δεν είναι ανίκητος,
παρά την άνιση αριθμητική υπεροχή που είχε.
Τους επέστησαν συνάμα και την προσοχή, στους διάφορους Πήλιο Γούσηδες που πάντα καραδοκούν εδώ κι' εκεί.
Το ίδιο μήνυμα ισχύει και για τους σημερινούς Έλληνες,
που πρέπει επιτέλους να αφυπνιστούν και αφού απαλλαγούν από κάθε πιθανό εθνοπροδότη, που επίσης καραδοκεί, να ξεσηκωθούν και να αγωνιστούν με κάθε τρόπο και
τίμημα για τη σωτηρία της Πατρίδας και του ελληνικού
Έθνους και των παιδιών μας».
Αυτό ακριβώς το μήνυμα φαίνεται ότι φοβήθηκε το «σύστημα» και οι διαχειριστές του και έδωσε εντολή να μη δημοσιοποιηθούν από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, οι φετινές γιορτές που έγιναν στο Σούλι την
1η Ιουνίου, στον ιστορικό και ηρωϊκό σουλιώτικο χώρο,
όπου παρουσία χιλιάδων λαού και των τοπικών Αρχών,
έγινε και η γνωστή αναπαράσταση της τότε ανατίναξης το
Κουγκίου από τον αδάμαστο και απροσκύνητο «άϊ-καλόγερο» Σαμουήλ.
Σας συνιστώ να παρακολουθήσετε τις γιορτές, στo:
http://www.youtube.com/watch?v=_P8Jf2FBq7U#t=1699
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΣ
dbts dbts <dmbtss@gmail.com>
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Ο Δήμαρχος Παιανίας
συζητά με τον Αν. Υπουργό
Εσωτερικών Θ. Λεονταρίδη
Eν’ όψει της σύστασης του νέου
Οργανισμού των Δήμων

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της
παιδικής χαράς της Παλλήνης
Μία σύγχρονη παιδική χαρά, με όλες
τις απαιτούμενες προδιαγραφές
ασφαλείας, παραδόθηκε στη Δημοτική
Ενότητα Παλλήνης, αποτελώντας ένα
κόσμημα, τόσο για την περιοχή, όσο
και για τους κατοίκους και ειδικά για
τα μικρά παιδιά.

Τοποθετήθηκε δάπεδο ασφαλείας, όργανα και εξοπλισμός παιδικών χαρών
(σύνθετο συγκρότημα με τσουλήθρες,
αναρριχητικές δραστηριότητες, τούνελ και πάνελ δραστηριοτήτων, χωροδικτύωμα, κούνια τεσσάρων θέσεων –
δύο παιδιών και δύο νηπίων, τραμπάλα

διαμορφώθηκε έτσι ώστε οι δραστηριότητες των ηπίων, αλλά και των μεγαλύτερων παιδιών να καλύπτουν
τους όρους ασφαλείας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πλέον
πολυσύχναστη παιδική χαρά της Παλλήνης, στην Πλατεία Ελευθερίας, ενταγμένη στο έργο «Ανακατασκευής
παιδικών χαρών ΔΕ Παλλήνης».
Το έργο περιλαμβάνει την ουσιαστική
αναβάθμιση του χώρου της παιδικής
χαράς, ώστε να αποτελεί πόλο έλξης
και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.

ελατηρίων δύο θέσεων, τραμπάλα
απλή δύο θέσεων, κούνια φωλιά, ζωάκι
ελατηρίου).
Η ανακατασκευή της έγινε με όλες τις
απαιτούμενες προδιαγραφές προκειμένου να πάρει την πιστοποίηση καταλληλότητας.
Όλα τα όργανα της παιδικής χαράς
έχουν προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ
υπήρξε μελέτη του χώρου, ο οποίος

πρέπει να εκτελείται στην ώρα του,
χωρίς βιασύνες και χωρίς καθυστερήσεις που θα εξυπηρετούσαν άλλες
σκοπιμότητες. Η κατασκευή της παιδικής χαράς στην Παλλήνη να σας θυμίσω ότι ξεκίνησε προεκλογικά και
παρά τις αντιδράσεις, εκτίμησα ότι
ήταν η ώρα για να ξεκινήσει και δεν δίστασα να αναλάβω και το κόστος. Το
τελικό αποτέλεσμα μας δικαιώνει».

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος
Ζούτσος δήλωσε σχετικά: «Κάθε έργο

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
Θεόφιλο Λεονταρίδη, είχε (22/10) ο Δήμαρχος Παιανίας
- Γλυκών Νερών, Σπύρος Στάμου εν’ όψει της σύστασης
του νέου Οργανισμού των Δήμων.
Στη συζήτηση κυριάρχησε το θέμα της πιο άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και η αποτελεσματικότερη
λειτουργία των οργάνων του δήμου, πάντα προς όφελος
των δημοτών

Συνεχίζουν
τις κατασκευές
στην Υδρούσα
Είναι εβδομάδες, έχουμε γράψει σε προηγούμενο
φύλλο μας, ότι στη νήσο Υδρούσα στη Βούλα γίνονται κατασκευές. Φωτογραφίσαμε μάλιστα δύο
μεγάλες ξύλινες καντίνες με πλατφόρμα μπροστά.
Ενημερώσαμε τη Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο και αρ-

11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν για την
“Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.”

μόδιο αντιδήμαρχο) για το θέμα και περιμέναμε να
δούμε ενέργειες, αλλά ακόμα τίποτα. Καμμιά ενημέρωση. Ούτε στο Δημοτικό συμβούλιο.
Στο μεταξύ ήδη στήνεται και τρίτη κατασκευή πάνω
στο νησί. Γιατί σιωπά ο Δήμος;

Mε ερώτησή τους προς τους αρμόδιους
Υπουργούς, έντεκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλουν τη μεταβίβαση της περιουσίας του δημοσίου στην “Παράκτιο
Μέτωπο Α.Ε.” λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Η Κυβέρνηση, σπεύδει να μεταβιβάσει
άρον – άρον μεγάλες παράκτιες εκτάσεις–
φιλέτα Δήμων του παράκτιου μετώπου του
Σαρωνικού κόλπου, στην “Παράκτιο Αττικό
Μέτωπο Α.Ε.” την αντίστοιχη δηλαδή εταιρεία με αυτήν του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά για το παράκτιο μέτωπο από το Φάληρο μέχρι το
Σούνιο (εξαιρουμένης της έκτασης του
πρώην Aεροδρομίου του Eλληνικού). Είναι
τέτοια η βιασύνη της κυβέρνησης, ώστε
δεν έλαβε καν υπόψη τα τεράστια νομικά
προβλήματα, που υφίστανται στις μεταβιβαζόμενες περιοχές, αλλά και το καθε-

στώς περιβαλλοντικής και πολεοδομικής
προστασίας για πολλές από αυτές τις περιοχές,
Με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μηταράκης υποστηρίζει ότι: “…Αφενός θέλουμε, να προσελκύσουμε νέες
επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας... ”.
Ο ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς παρεμβάσεις του,
έχει αποκαλύψει την πραγµατική φύση και
του ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Α.Ε.
όπως και του ΤΑΙΠΕΔ, που εµφανίζεται ως
δηµόσια εταιρία µε αποστολή την “αξιοποίηση” του ιδιωτικού πλούτου του
δηµοσίου. Στην πραγµατικότητα δεν είναι
παρά “Ταµείο Ξεπουλήµατος” της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας του
Δηµοσίου, έξω από κάθε πολεοδοµικό και

χωροταξικό περιορισµό, µε δόµηση εκατομμυρίων τ.μ. και αποδόµηση κάθε περιβαλλοντικής προστασίας.
Επειδή για τον ΣΥΡΙΖΑ προέχει η εξυπηρέτηση της κοινωνίας και της χώρας μας,
καθώς και η προστασία του αστικού περιβάλλοντος ως δημόσιων - κοινωνικών αγαθών για την διασφάλιση ήπιας και βιώσιμης
ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας προς
όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας,
Οι ερωτώντες βουλευτές
Βαλαβάνη Νάντια, Βούτσης Νίκος, Αλεξόπουλος Απόστολος, Αυλωνίτου
Ελένη, Καφαντάρη Χαρά, Κούβελα Φωτεινή, Παναγούλης Στάθης, Πάντζας
Γιώργος, Στρατούλης Δημήτρης, Τσακαλώτος Ευκλείδης, Χατζησοφιά Άννα
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Το έπος του 1940, οι Ελληνες και πώς το είδαν στρατηγοί, πολιτικοί, Τύπος
Ο Στρατάρχης Γιαν Σματς, Πρωθυπουργός
της Ν. Αφρικής, χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου 1940 ως “ημέρα που άλλαξε τον ρου της
Ιστορίας”.

― «...Αν άλλοτε λέγαμε ότι οι Έλληνες μάχονται σαν Ήρωες, τώρα θα λέγωμεν ότι οι
Ήρωες μάχονται σαν Έλληνες.» [Ραδιοφωνικός

O Winston Churchill με την εκδήλωση της
Ιταλικής επίθεσης απέστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στην Ελληνική κυβέρνηση:
“Η Ιταλία εύρε τας απειλάς του εκφοβισμού
ανωφελείς έναντι του ηρέμου θάρρους σας.
Κατέφυγεν επομένως εις απρόκλητον επίθεσιν εναντίον της πατρίδος σας, αναζητούσα
εις αστηρίκτους κατηγορίας δικαιολογίαν της
αισχράς της επιθέσεως. Ο τρόπος με τον
οποίον ο Ελληνικός λαός, υπό την αξίαν εμπιστοσύνης ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους
κινδύνους και τις προκλήσεις των τελευταίων
μηνών, κατέκτησε τον θαυμασμόν του Βρετανικού λαού διά την Ελλάδα. Αι αρεταί αυταί θα
ενισχύσουν τον Ελληνικόν λαόν και κατά την
παρούσαν στιγμήν της δοκιμασίας...”

― «...Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμον με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ’
υψούται ως σύμβολον ενός κόσμου ανορθωμένου διά να απωθήσει με την ισχύν του δικαίου του την θύελλαν της καταστροφής.»

Και όταν ο Ελληνικός Στρατός έγραφε το
Έπος της Πίνδου, είπε το περίφημο (εφημ.
“Manchester Guardian”, 19 Απρ. 1941): “Του
λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν
ως Έλληνες.”
Antony Eden, Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών: “Αν το αποτυχόν χάρις εις την νικηφόρον
αντίστασιν της Ελλάδος μεσογειακόν σχέδιον
του Hitler επετύγχανεν, η επίθεσις της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχεν όλως διάφορα αποτελέσματα. Οι ήρωες που έχουν
βάψει με το αίμα τους την ιεράν γην της Βορείου Ηπείρου, οι μαχηταί της Πίνδου και οι
άλλοι, θα είναι οδηγοί μαζί με τους Μαραθωνομάχους, θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την
οικουμένην.”
Ο Βρετανός υπουργός F. Noel Baker (Οκτώβριος 1942): “Αν η Ελλάς ενέδιδε εις το τελεσίγραφο του Mussolini, ουδείς θα εδικαιούτο να
την μεμφθεί... Ο Άξων θα εκυριάρχει στην Μεσόγειο... Η Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η Κύπρος,
θα κατελαμβάνοντο από τον Άξονα. Η Τουρκία
θα εκυκλώνετο. Οι πετρελαιοπηγές της Εγγύς
Ανατολής θα ήσαν στη διάθεσή του.

...Αν το Στάλιγκραντ και ο Καύκασος κρατούν
σήμερα, τούτο δεν είναι άσχετον προς την ελληνικήν αντίσταση, της οποίας επωφελούμεθα, μετά την πάροδον δύο ολόκληρων ετών.
Ο κόσμος πραγματικά δεν δικαιούται να λησμονήσει τα ελληνικά κατορθώματα κατά την
ιστορική εκείνη στιγμή.”
Η ΕΣΣΔ, διά του Ραδιοφωνικού Σταθμού της
Μόσχας, αναγνώρισε την καθοριστική συμβολή της Ελλάδος στην καθυστέρηση και τελική αποτυχία της Γερμανικής επιθέσεως
εναντίον της ΕΣΣΔ (επιχείρηση “Barbarossa”):
“Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και
ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως,
διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά
να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας
ευγνωμονούμε.”
Αλλά και όλοι οι ανώτεροι Γερμανοί αξιωμα-

Σταθμός Λονδίνου 28/10/1942.]

[Αμερικανός Γερουσιαστής Μπρίτσες εις Αμερικ.
Κοινοβούλιον τον Μάρτιον του 1941.]

τούχοι που κατέθεσαν στη δίκη της Νυρεμβέργης, είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως μάρτυρες (Keitel, Jodl, von Rundstedt, von List
κ.ά.), ομολόγησαν ως βασική αιτία της αποτυχίας της επιχείρησης “Barbarossa” τη Βαλκανική εκστρατεία. Ο στρατάρχης Keitel
συγκεκριμένα κατέθεσε: “Η απροσδόκητη και
ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων εβράδυνε την
επίθεση κατά της Ρωσίας για περισσότερο
από δύο μήνες. Αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη του πολέμου θα ήτο
διαφορετική, τόσο εις το Ανατολικό μέτωπο
όσο και εις τον πόλεμο γενικά, και άλλοι σήμερα θα ήσαν εις την θέσιν του κατηγορουμένου.”
Ο Franklin Roosevelt γράφει στον Έλληνα
πρέσβυ στην Washington (28/10/1942): “Όταν
η ηπειρωτική Ελλάς κατελήφθη από την εχθρικήν υπεροπλίαν, η αντίστασις εξηκολούθησεν από τας νήσους. Και όταν αι νήσοι
έπεσαν, η αντίστασις εξηκολούθησεν από την
Αφρικήν, από τας θάλασσας, από οιονδήποτε
μέρος εις το οποίον θα ημπορούσαν να κτυπηθούν οι επιδρομείς. Εις εκείνους που προτιμούν να επιτύχουν ένα συμβιβασμόν, να
ακολουθήσουν πολιτικήν συνεννοήσεως ή κατευνασμού, να υπολογίσουν τας ζημίας και τα
έξοδα της αντιστάσεως, ημπορώ να τονίσω
ότι η Ελλάς εδημιούργησε το παράδειγμα, το
οποίον ο καθείς από ημάς οφείλει να ακολουθήση μέχρις ότου οι άρπαγες της ελευθερίας
αχθούν τελικώς εις την δικαίαν εξόντωσίν
των.”
Ο Adolf Hitler ήταν αντίθετος με την ιταλική
επίθεση, καθώς δεν ήθελε να ανοίξει Βαλκανικό μέτωπο, τη στιγμή που προετοίμαζε την
εκστρατεία κατά της ΕΣΣΔ.
Ο Ναύαρχος φον Κανάρης αναφέρει στα απομνημονεύματά του, ότι σε σύσκεψη στο Μπερχτεσγκάντεν την 1η Φεβρουαρίου 1941,
προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις μετά
το θάνατο του Μεταξά, και ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η Γερμανική επίθεση, ακούστηκε ο
Hitler να μονολογεί: “Εάν επιτεθώ, θα μου
πουν ότι κτυπώ πισώπλατα έναν ηρωικό λαό·
εάν δεν επιτεθώ, προδίδω ένα φίλο και σύμμαχο (Mussolini).” Διέπραξε όμως την ατιμία
αυτή, και τελικά οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν.
Η ηρωική μάλιστα Ελληνική αντίσταση στα
Οχυρά της Γραμμής Μεταξά τον έκανε να

αναγνωρίσει σε λόγο του στο Ράιχσταγκ (4
Μαΐου
1941):
“Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος
να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν
παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή του
ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να
μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης
αιχμάλωτος και οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους.”
Γράφει ο Joseph Goebbels στο ημερολόγιό
του, στις 8 Απρ. 1941, δύο ημέρες μετά την
γερμανική επίθεση, εντυπωσιασμένος και
αυτός από την μαχητικότητα των Ελλήνων:
“Προχωρούμε αργά στην Ελλάδα... Οι Έλληνες είναι γενναίοι μαχηταί... Τα καταληφθέντα
χαρακώματα είναι γεμάτα πτώματα... Και
αυτός ο Φύρερ θαυμάζει ιδιαιτέρως το θάρρος
των Ελλήνων. Ίσως υπάρχει ακόμη ένα ίχνος
της παλαιάς ελληνικής καταγωγής σ’ αυτούς.”
Εγραψαν οι Ιαπωνικές εφημερίδες (Δεκέμβριος 1940): “Η χώρα μας, εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί με
θαυμασμόν τον αγώνα των Ελλήνων εις την
Αλβανίαν, ο οποίος μας συγκινεί τόσον ώστε,
παραμερίζοντες προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα, αναφωνούμεν “Ζήτω η Ελλάς”.”
Για τη μάχη της Κρήτης ο Winston Churchill
γράφει στα απομνημονεύματά του: “Στην
Κρήτη ο Goering κέρδισε μια Πύρρειο νίκη,
διότι με τις δυνάμεις που σπατάλησε εκεί θα
μπορούσε εύκολα να κατακτήσει την Κύπρο,
τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόμη και την Περσία...
Ο ίδιος λέγει: “Προθύμως αναγνωρίζομεν ότι
οι Έλληνες σύμμαχοί μας είναι οι πρώτοι που
τας υπερόχους νίκας των εις την Βόρειον
Ήπειρον άνοιξαν τον δρόμον και κατάφερον
πλήγματα κατά της φασιστικής Ιταλίας. Αι επιτυχίαι δεν είχαν μόνον τοπικήν σημασίαν,
αλλά επηρέασαν την όλην εξέλιξιν του πολέμου. Η άμυνα της Κρήτης έσωσε την Κύπρον,
την Συρίαν, το Ιράκ και ίσως το Τομπρούκ.”
Ο ίδιος ο Hitler παραδέχθηκε: “Η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν.”
πηγή: Φειδίας Ν. Μπουρλάς, Αθήνα, 28/10/1997

9. «....Καθ’ ην στιγμήν η κοιτίς του ευγενεστέρου πολιτισμού που εγνώρισεν η Ανθρωπότης, η Χώρα εις την οποίαν οφείλομεν ό,τι
κάμνει την ζωήν ανωτέραν και ωραιοτέραν,
υφίσταται τοιαύτην άδικον επίθεσιν, η θέσις
όλων των αληθινών ανθρώπων είναι παρά το
πλευρόν της και υποχρέωσίς των είναι να της
παράσχουν κάθε βοήθειαν.» [Τηλεγράφημα
Πρωθυπουργού Καναδά κ. Μακενζι Κιγκ προς Μεταξάν την 28/10/1940.]

― «...Ελέχθη εις Αθήνας προ 2300 ετών ότι
το μυστήριον της επιτυχίας είναι η Ελευθερία
και το μυστήριον της Ελευθερίας είναι η Ανδρεία. Οι Έλληνες δίδουν νέαν ζωήν εις την
[Λόγοι του
Μεγάλην αυτήν παράδοσιν.»
Υπουργού Εξωτερικών Αγγλίας κ.Άντονυ Ήντεν την
5ην Μαρτίου 1941.]

― «...Η απόρριψις του ιταμού Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνέχειαν των Θερμοπυλών και του Μαραθώνος» [«Νέα Χρονικά»
Λονδίνου την 2/11/1940.]

― «...Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον Μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να
γίνει αλλοιώς διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και
ως άνθρωποι θα σας ευγνωμονούμεν» [Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας την 27 Απριλίου 1942.]

― «...Ο πόλεμος αυτός παρουσίασεν ιδιαιτέρας εκπλήξεις. Η κατάρρευσις της Γαλλίας
ήτο μεγάλη εκπληξις. Η αντίσταση της Ρωσίας ήτο επίσης εκπληξις.
Ο Αγών όμως της μικράς Ελλάδος θα μείνη η
μεγίστη των πολέμων εκπληξις.» [Λόγοι Ανωτέρου Αξιωματικού του Γερμανικού Στρατού του Επιτελείου εις Λέσχην Φρουράς Αθηνών κατά μιαν
διαλεξίν του περί στρατιωτικής πειθαρχίας κατά φθινόπωρον του 1943.]

― «...Η δύναμις του Άξονος δεν είναι τι το μυστηριώδες. Μια φούχτα Έλληνες της αφήρεσαν την λεοντήν...» [Λόγοι Αξιωματικών των
Ηνωμένων Εθνών [;] προς τους στρατιώτας των δια να τους
εμψυχώνωσιν κατά το 1941-1943. [σ.σ. Ίσως εννοούσε
ΗΠΑ.]]

― «...Η Ελλάς έσωσεν την Μόσχαν και τον
Καύκασον. Όταν φτάση η ώρα, αγνωμοσύνη
απέναντι του Ελληνικού Λάου, θα ισοδυναμεί
με προδοσίαν απέναντι ολοκλήρου της Ευρώπης.» [Pierre Bourdin από Ραδιοφ. Σταθμό Λονδίνου
30/3/1942.]

31. «...Όλοι όσοι ήνωσαν την τύχη τους με την
δική μας θα αποκατασταθούν...» [Από λόγον του
κ. Τσώρτσιλ εις την Βουλήν των Κοινοτήτων 18/6/1940] .
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Ανταποκρίθηκαν οι Δήμοι στο κάλεσμα του Δήμου Μαρκοπούλου

Σημαντική συνάντηση με επτά Δήμους της Αν. Αττικής για την παιδεία
Συναντήθηκαν την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου, επτά δήμαρχοι και εκπρόσωποι των
σχολικών κοινοτήτων, στο Μαρκόπουλο, προκειμένου να συζητήσουν και να προγραμματίσουν την ιεράρχηση και παρουσίαση αιτημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην
προγραμματιζόμενη κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας,
με κεντρικό άξονα, την υποχρηματοδότηση, του ιδιαίτερα
ευαίσθητου τομέα, της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό είναι,
πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η υποχρηματοδότηση
της Παιδείας, σε όλους τους Ο.Τ.Α., ξεπερνάει το 50%!
Οικοδεσπότες ήταν ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή.
Εκπρόσωποι από τους Δήμους της Αν. Αττικής, ήταν οι εξής:
Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: ο Δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου
και ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Κρόκος.
Δήμος Παιανία-Γλυκών Νερών: ο Δήμαρχος, Σπύρος Στάμου
και ο Αντιδήμαρχος, Ιωάννης Χελιδονόπουλος.
Δήμος Σαρωνικού: ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος
των Σχολικών Επιτροπών, Σπύρος Δημητρίου.
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: ο Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Γιώργος Κοκκόλης.
Δήμος Αχαρνών: ο Αντιδήμαρχος Στάθης Τοταλίδης και ο
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α’βάθμιας Εκπαίδευσης,
Κων/νος Καρυδάκης.
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,
Νίκος Βάσης.
Δήμος Κρωπίας: η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, Γεωργία-Θεοχάρη Μπούτση, η Γραμματέας
των Σχολ. Επιτροπών και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων του 3ου Λυκείου Κρωπίας, Αικατερίνη Μερκούρη.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείν
του Δήμου Παλλήνης, με ανακοίνωσή τους, δηλώνουν ότι συμπαραστέκονται στον αγώνα των παιδιών και βιώνουν μαζί τους
τα μεγάλα και μακροχρόνια προβλήματα της παιδείας.
Γράφουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους: ...Το νέο λύκειο,
η τράπεζα θεμάτων, οι συγχωνεύεις των τάξεων που υπάρχει
κίνδυνος να καταλήξουν σε 32 παιδιά σε κάθε τμήμα το έχει ζητήσει αυτό ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας, εννοείται με εντολή του Υπουργείου), η μεταφορά προς και από τα σχολεία, η
άμεση κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και βιβλία ταλαιπωρούν καθημερινά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα στο διδακτικό έργο,
αυξάνουν τις άνισες συνθήκες μάθησης και υποβαθμίζουν ακόμη
παραπέρα την ήδη υποβαθμισμένη παρεχόμενη παιδεία.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων συμπαραστέκεται στον αγώνα των
παιδιών μας. Μαζί τους και μαζί με τους εκπαιδευτικούς, που
επίσης βιώνουν τις ίδιες αγωνίες και ζουν καθημερινά αυτά τα
προβλήματα, θα αναζητήσουμε τους τρόπους και τις μορφές
των κινητοποιήσεων για να δοθεί λύση, τόσο στα άμεσα όσο και
στα πιο μακροχρόνια ζητήματα.
Καλούμε τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων όλων των σχολείων της
πόλης μας να κάνουν και δική τους υπόθεση τον αγώνα για καλύτερη Παιδεία. Τα σημερινά παιδιά του Γυμνασίου και του Δημοτικού είναι οι αυριανοί μαθητές του Λυκείου, που θα βρεθούν
αντιμέτωποι αύριο, αυτοί και οι γονείς τους, με τα προβλήματα
που αναφέραμε.

Όλοι συμφώνησαν, πως η προσπάθεια του Δήμου Μαρκοπούλου, να καλέσει το σύνολο της Σχολικής Κοινότητας και
εκπροσώπους των γειτονικών Δήμων της Αν. Αττικής, ως συναγωνιστές, συμπαραστάτες και κρίσιμους συμμέτοχους
στην προσπάθεια για κινητοποίηση, με στόχο την αναβάθμιση
της Παιδείας στην περιοχή μας, αποτέλεσε μία θετική κίνηση.
Αφορμή για την εν λόγω πρωτοβουλία, υπήρξε η εκρηκτική
αύξηση του μαθητικού πληθυσμού κατά την τελευταία δεκαετία στην Αν. Αττική, σε συνάρτηση με τις δραματικές περικοπές στην Παιδεία. Ενδεικτικό είναι, ότι για παράδειγμα,
στον Δήμο Μαρκοπούλου, από το Σχολικό Έτος 2003-04
μέχρι το Σχολικό Έτος 2013-14, σημειώθηκε αύξηση του μαθητικού πληθυσμού κατά 80%!! Στο Μαρκόπουλο η αύξηση
είναι της τάξης του 35,40%, ενώ στο Πόρτο Ράφτη, η αντίστοιχη αύξηση, είναι 270,45%!
Δεδομένου ότι στους Δήμους της Αν. Αττικής, λόγω της οικονομικής κρίσης, πραγματοποιείται μετατροπή των εξοχικών κατοικιών σε μόνιμες, με επακόλουθο την αύξηση του
μαθητικού πληθυσμού, ενώ παράλληλα σε άλλες περιοχές,
ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, γίνονται συγχωνεύσεις ή
καταργήσεις Σχολικών Μονάδων, λόγω μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως δεν θα
έπρεπε να αντιμετωπίζονται όλες οι περιοχές, με την ίδια
τακτική και πολιτική.
Είναι αδιανόητο και στερείται λογικής, να προχωρά η Κυβέρνηση σε οριζόντιες περικοπές και μειώσεις επιχορηγήσεων, τη στιγμή που ο μαθητικός πληθυσμός στην Αν. Αττική,
παρουσιάζει ραγδαία αύξηση!
Η μη δημιουργία νέων Σχολικών Μονάδων από τον Ο.Σ.Κ. και
η γενικότερη αδράνεια των αρμόδιων φορέων για την εύρεση
μίας οριστικής λύσης σε θέματα Σχολικής Στέγης, είχε ως
αποτέλεσμα την υιοθέτηση προσωρινών λύσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου όλοι οι μαθητές, να έχουν
έστω, τις στοιχειώδεις υποδομές για την εκπαίδευσή τους.
Μετά από έναν εποικοδομητικό διάλογο, γύρω από τα μείζονα προβλήματα, που υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης Παιδείας στο σύνολο των Δήμων της Αν. Αττικής,

όλοι οι παρευρισκόμενοι κατέληξαν, ότι η Σχολική Κοινότητα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν χρέος να είναι ενωμένες στην διεκδίκηση και στην εν τέλει ικανοποίηση και
υλοποίηση, μιας σειράς επιτακτικών αιτημάτων, από το
Υπουργείο Παιδείας.
Βασικοί άξονες του κοινού αγώνα, για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Παιδείας στην Αν. Αττική, είναι οι
εξής:
― Αύξηση της χρηματοδότησης- επιχορήγησης για την Παιδεία.
― Αύξηση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την άμεση
κάλυψη των κενών.
― Δημιουργία νέων Σχολικών Μονάδων και αναβάθμιση
των υφιστάμενων.
― Εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς των μαθητών.
― Επαρκείς πόροι για καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων.
―Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων, για την αποφυγή ζημιών και εξασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ομόφωνη απόφαση, οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας των Δήμων της Αν. Αττικής, να συγκεντρώσουν τα στοιχεία, με σκοπό την δημιουργία σχετικού
αναλυτικού Υπομνήματος, το οποίο θα εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια, κατόπιν συνεδρίασης των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας. Το Υπόμνημα που θα εκπονηθεί, θα
κατατεθεί πριν την προγραμματιζόμενη κινητοποίηση, στα
αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες.
Ηδη εστάλη η σχετική επιστολή στους εκπροσώπους των
Δήμων, που παρευρέθησαν στην συνάντηση, με την οποία
ζητούνται οι αποφάσεις των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας
και των Δημοτικών Συμβουλίων τους, που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αναλυτικού Υπομνήματος, το οποίο
θα κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία, στην Περιφέρεια Αττικής και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Τέλος έδωσαν ραντεβού για κινητοποιήσεις το Νοέμβριο, με
προτεραιότητα όλων η ποιοτική ΠΑΙΔΕΙΑ.

Κλείνουν ιδιωτικά ΙΕΚ
αφού έβαλαν εκατομμύρια χρέη
17 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) χρωστάνε πάνω από
140 εκατομμύρια ευρώ!
Ανοιξαν κανονικά, με την συγκατάθεση του υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου, για τη φετινή
χρονιά, εισέπραξαν τις προκαταβολές από τους σπουδαστές και τώρα
καλούνται να κλείσουν.
Συγκεκριμένα, όπως γράφουν σε
ανακοίνωσή τους οι “Ενεργοί Πολίτες”, «ο υπουργός τους έδωσε περίοδο χάριτος και μετά κατέθεσε
στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στοιχεία που του
είχε αποστείλει ο Υφυπουργός
Γιώργος Στύλιος, όπου εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία των κολεγίων τα
οποία χρωστούν στο ΙΚΑ και δεν

έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους».
Σημειώνουν ακόμα ότι: «Όσα κολέγια δεν έχουν πληρώσει τα χρέη
τους θα κλείσουν με διαπιστωτικές
πράξεις που αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ημέρες.
Ο Υπουργός Παιδείας κατά την ομιλία του στην αρμόδια Επιτροπή,
αναφέρθηκε σε ρύθμιση χρεών άνω
των 5 εκατ. ευρώ με δόση μόλις 160
ευρώ το μήνα, κάνοντας λόγο για
“προνομιακή μεταχείριση” συγκεκριμένων κολεγίων από το ΙΚΑ».
Όσον αφορά τους φοιτητές των
ΙΕΚ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, αναμένεται να μεταφερθούν
σε δημόσια ΙΕΚ.

Tι θα γίνουν όμως τα χρήματα που
ήδη έχουν δώσει οι σπουδαστές,
άγνωστον.
Ανάμεσα στα ΙΕΚ που χρωστάνε
είναι και ένα στα Σπάτα και βέβαια
είναι μέσα κάποια πρωτοκλασάτα
ονόματα με πολλά “φρου-φρου” στο
ιστορικό τους.
πηγή: http://www.e-inon.gr
(http://kinisienergoipolites.blogspot.gr

Σημείωση: Για άλλη μια φορά ...λαμπρύνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία
για δραστηριότητες που θα έπρεπε
να είναι αποκλειστικά δημόσιες. Και
όλοι αυτοί έχουν επιχορηγηθεί από
το δημόσιο με τον έναν ή άλλον
τρόπο. Δηλαδή από εμάς τους πολίτες.
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«ΝΙΚΗ» του Χρήστου Χωμενίδη
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κορωπίου
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου «ΝΙΚΗ»
του συγγραφέα Χρήστου
Χωμενίδη. Η εκδήλωση ορ-

γανώθηκε σε συνεργασία
με
το
Βιβλιοπωλείο
«ΠΡΟΦΗ» και τον Αθλητικό
Σύλλογο «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».
Τον συγγραφέα προλόγισε
ο Γεώργιος X. Πρόφης, πρό-

εδρος του συλλόγου «Προοπτική».
Ο Xρ. Χωμενίδης μέσα από
τις σελίδες του βιβλίου, περιγράφει μία ιστορία που τη
βίωσε και που θέλησε να μη

στόρημα. Η Νίκη Αρμάου,
λοιπόν, είναι βασισμένη στη
μάνα μου, Νίκη Νεφελούδη.
Η ηρωίδα όμως είναι ένα
μυθιστορηματικό πρόσωπο,
όπως συμβαίνει με όλα τα
άλλα πρόσωπα του βιβλίου», ανέφερε μεταξύθ
άλλων ο συγγραφέας.
Πρόκειται για συναρπαστικό μυθιστόρημα όπου οι
ήρωες είναι ολοζώντανοι, η
ατμόσφαιρα της εποχής περιγράφεται με πειστικότητα
και ρεαλισμό, με αντικειμενικότητα στις ιδεολογίες,
με τέλειο συνδυασμό της
ιστορίας με τη μυθοπλασία.
‘Οι άνθρωποι της «Νίκης»
είναι η Ιστορία της Ελλάδας
στον 20ο αιώνα.

Ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης υπογράφει τα βιβλία του.

30 χρόνια από το θάνατο
του ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ
Μια ωραία εκδήλωση που έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014, στο
“Οινοποιείο Πέτρου” αφιερωμένη στα 30 χρόνια από το
θάνατο του ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ. Τον μεγάλο ηθοποιό που
δίδαξε και ''ποίησε'' ήθος στη θεατρική σκηνή και τη
''σκηνή'' του αγώνα. Τον αγωνιστή – καλλιτέχνη που ''Στο
μπόι σου παίρνει μέτρο η ανθρωπιά και η τέχνη... ' (όπως
έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος) και ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης.
Την εκδήλωση οργάνωσε η η Ομάδα Γυναικών Παλλήνης, του Συλλόγου Γυναικών Παλλήνης, Γέρακα, Ανθούσας.
''Αναβίωσαν'' στιγμές από τη ζωή και το έργο του Μ. Κατράκη, που αποτέλεσαν και αποτελούν δίδαγμα και παράδειγμα καλλιτέχνη που έθεσε την τέχνη του στην
υπηρεσία του λαϊκού κινήματος με αυτοθυσία και δε διαπραγματεύτηκε ποτέ τις ιδέες του.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη θεατρική παράσταση ''Ο
καφές και η δημοκρατία'' του Αζίζ Νεσίν από τη θεατρική
ομάδα Καματερού “ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ”.

χαθεί, να μην ξεχαστεί. Κι
έτσι γράφτηκε η «ΝΙΚΗ».
«’Όταν γεννήθηκε η κόρη
μου, σκεπτόμουν ότι η
μικρή Νίκη έπρεπε να μάθει
την ιστορία της μεγάλης
Νίκης, της γιαγιάς της. Στην
αρχή, σκόπευα να τα
γράψω υπό μορφήν μιας μεγάλης επιστολής. Μετά συνειδητοποίησα
ότι
θα
μπορούσαν να αποτελέσουν το υλικό για ένα μυθι-

Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που
–όταν γεννήθηκε– ο πατέρας
του ήταν «ο ηρωικός αρχηγός
των εργατών» και –όταν μεγάλωσε– έγινε «ο προδότης της
εργατικής τάξης». Κι ας μην
είχε προδώσει τίποτα από ό,τι
πίστευε. Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που πέρασε όλη του την
εφηβεία στη βαθιά παρανομία.
Κλεισμένο σε ένα σπίτι, με
ψεύτικο όνομα, χωρίς να πηγαίνει στο σχολείο, χωρίς να
κάνει παρέες. Γιατί ήξερε πως,
εάν οι Αρχές ανακάλυπταν
ποιοι ήταν οι γονείς του, θα
τους εκτελούσαν.

16 ΣΕΛΙΔΑ -
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕ 177
Α.Π. 411583
22/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 05-11-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 - 10:15 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του κυλικείου με εμβαδόν
74,20 τ.μ. που βρίσκεται στην οδό
Χελντράιχ στον οικισμό Δουργουτίου, με τιμή εκκίνησης το ποσό
των 370 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου
Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο
Πληρ: Kιμπεζή Αικατ., Φώτη Γεωρ.
Τηλ: 22990-20124, Fax: 2299024009
e-mail: vravronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο, 02-10 -2014
Αρ. Πρωτ. : 727
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
To N.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων
εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία
αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «608-2014» επισημαίνονται, μεταξύ
άλλων, τροποποιήσεις-συμπληρώ-

βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι γα πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων,
Τμήμα Εκμετάλλευσης Δημοτικής
Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων,
Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277.472 - 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Ο Γενικός Γραμματέας
Λευτέρης Καστανάκης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕ 178
Α.Π. 411583
22/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 05-11-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 - 10:15 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 59 καταστήματος - ιχθυοπωλείου που
βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική
Αγορά και περιλαμβάνει: 1) ισόγειο
χώρο 19,29 τ.μ., 2) πατάρι 19,14
τ.μ. και 3) υπόγειο χώρο 18,98 τ.μ.
με τιμή εκκίνησης το ποσό των
1000,00 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την
παρέλευση δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό που είναι ίσο με το 10%

τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι γα πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων,
Τμήμα Εκμετάλλευσης Δημοτικής
Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων,
Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277.472 - 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Ο Γενικός Γραμματέας
Λευτέρης Καστανάκης

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Την υπ΄ αριθμ. 2/4-2-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικών Αθλητικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Μαρκοπούλου Μεσ.
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».- με θέμα «Λήψη
απόφασης για προγραμματισμό
προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για το
έτος 2014».
5. Την υπ΄ αριθμ. 7827/6565/10-22014 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών Αθλητικών
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Μαρκοπούλου
Μεσ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» προς το
Υπουργείο Εσωτερικών.
6.
Την
υπ'
αριθμ.
ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11-08-2014
Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:
33/2006 «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»,
(ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει για την
απασχόληση ενός (1) ατόμου στο
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών Αθλητικών
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Μαρκοπούλου
Μεσ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
7. Το υπ΄αριθμ. 5065/19-8-2014 έγ-

γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
8. Την υπ΄ αριθμ. 68/5-9-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών Αθλητικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Μαρκοπούλου Μεσογ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με
θέμα «Λήψη απόφασης για την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ».
9. Την υπ΄ αριθμ. 75/9-10-2014 απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών
Αθλητικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Μαρκοπούλου Μεσ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» με θέμα «Λήψη απόφασης
για τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού
Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2014»
10. Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1703 / τ.Β/ 18-2011 συγχώνευσης των Νομικών
Προσώπων : Α) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Β)
Κέντρο
Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας (KΑΠΗ), Γ)
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό Στάδιο
Μαρκοπούλου και Ε) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας ΝΠΔΔ ««ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
(ΦΕΚ 2080/τ.Β’/30-7-2014)
12. Την υπ΄αριθμ. 743/13-10-2014
βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών
Αθλητικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Μαρκοπούλου Μεσ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί ύπαρξης πιστώσεων, για

σεις σχετικές με:
― την κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων,
― την καθιέρωση της Διδακτικής
απασχόλησης ως εμπειρίας,
― την απόδειξη των κριτηρίων της
ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν
προγράμματα
του
ΟΑΕΔ, για τα οποία δεν υπάρχει
επιταγή κατάρτισης voucher ),
― την απόδειξη της πολυτεκνικής
ιδιότητας για αλλοδαπούς,
― την εφαρμογή του κωλύματος
της υπέρβασης της 24μηνης απασχόλησης του π.δ. 164/2004.

Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «06-08-2014» και
το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με Ημερομηνία
Έκδοσης 22-08-2014] να γίνει στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα
παραρτήματα αυτής και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9
του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το
οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr
είτε στο fax: 210 6467728 ή 213

1319188.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού

ΑΔΑ: 7Ε59ΩΞΚ-ΡΘΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 21 -10-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 37268
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού
Προμήθειας ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας ειδών καθαριότητας
και ευπρεπισμού, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ως εξής:
ποσό 8.627,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για τον Δήμο
Παλλήνης και 20.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%
για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 31η
Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄π.μ. έως
11:30΄π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης

την κάλυψη της δαπάνης του προσωπικού που θα προσληφθεί, σύμφωνα με την
ΣΟΧ1/2014
ανακοίνωση.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα
«Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών Αθλητικών

προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η
διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα των ειδών του εκάστοτε
φορέα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου-Α.
Αθανασίου
Τηλ: 2106604682-617, Fax: 210
6604615.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Μαρκοπούλου
Μεσ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει
στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν.
Αττικής και συγκεκριμένα τους
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
υπηρεσίας
σύμβασης
ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων Μαρκοπούλου
Μεσ«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
100
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας
Μαρκόπουλο
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
8 μήνες
1
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Μαρκοπούλου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ), ή Βεβαίωση
που εκδίδεται από αρμόδια Διοικητική Αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
100
του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ).
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών
Αθλητικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ, Κεντρική Πλατεία
Δημοσθένη Σωτηρίου (έδρα του
ΝΠΔΔ), Τ.Κ. 19003 Μαρκόπουλο,
υπόψη κας Κιμπεζή Αικατερίνης και
Φώτη Γεωργίας (τηλ. Επικοινωνίας
: 2299020124)
Στην περίπτωση αποστολής των αι-

τήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων
του
δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας

μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών
Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους
διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών
Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΓΓΑΝΑΣ
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Πρόστιμο στο υπ. Οικονομικών
για διαρροή προσωπικών
δεδομένων πολιτών
Απορρίφθηκε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών να μειωθεί
το πρόστιμο των 150.000 ευρώ που της είχε επιβληθεί το
περασμένο έτος, λόγω της διαρροής απόρρητων προσωπικών φορολογικών δεδομένων του συνόλου των φορολογουμένων.
Το πρόστιμο επιβλήθηκε από την Αρχή διότι πλήθος απόρρητων προσωπικών φορολογικών δεδομένων, που αφορούν στο
σύνολο των φορολογουμένων στην Ελλάδα, για τα έτη τουλάχιστον από το 2000 έως και το 2012, κατέστησαν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας από τρίτους, μετά από σειρά
αλλεπάλληλων διαρροών.
Η διαρροή οφειλόταν στη μη ύπαρξη κατάλληλων μέτρων
ασφάλειας για την αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Η ΓΓΠΣ ζήτησε να της χορηγηθεί χρόνος συμμόρφωσης και
να μειωθεί το πρόστιμο, όμως η Αρχή έκρινε ότι η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν αμφισβητεί
τα πραγματικά δεδομένα της διαρροής προσωπικών δεδομένων φορολογουμένων και τις παραβάσεις που της αποδίδονται, και έτσι απέρριψε το αίτημα μείωσης του
Πηγή: e-forologia.gr
προστίμου.

Πανελλαδικά Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων,
από το Δήμο Παλλήνης
Το πρώτο ολοκληρωμένο πανελλαδικά Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων, με
πενταετές πλάνο και προγραμματισμό, σχεδίασε, αποφάσισε και υλοποιεί ο Δήμος Παλλήνης.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, εκτιμήθηκε ως απολύτως
αναγκαίος, με στροφή προς την επεξεργασία των αποβλήτων ως πόροι,
αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία
τους μπορεί να μετατραπεί προς
όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της οικονομίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕ 176
Α.Π. 411566
22/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι
στις 05-11-2014 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 - 10:15 π.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί
φανερή πλειοδοτική προφορική
δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμ. 8 καταστήματος - οπωροπωλείου που
βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου, στη
Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει: 1) στεγασμένο χώρο 11,30 τ.μ.,
και 2) κοινόχρηστο χώρο επί της
προσόψεως για την τοποθέτηση
οπωρικών 6 (2Χ3) τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 510,00 € το
μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 2% μετά την παρέλευση
δύο ετών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται

στο ποσό που είναι ίσο με το 10%
τριών (3) ετών μισθωμάτων του
ορίου της πρώτης προσφοράς και
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Η μίσθωση θα είναι γα πέντε (5)
χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων
διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες και έντυπα για την
παραπάνω δημοπρασία μπορούν να
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων,
Τμήμα Εκμετάλλευσης Δημοτικής
Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων,
Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277.472 - 473
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.
Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.
Ο Γενικός Γραμματέας
Λευτέρης Καστανάκης

λογής στην πηγή, η οποία θα οδηγήσει σε καθαρά υλικά που θα μπορούν
εύκολα να αξιοποιηθούν.
― Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των
αποβλήτων.
― Στη διαρκή και μόνιμη καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

― Διαχειριζόμαστε τα υπόλοιπα
απορρίμματά μας με σκοπό: τη μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή
― Βεβαιωνόμαστε στο ότι η στρατηγική μας έχει διαδοθεί αποτελεσματικά μέσω: διαλόγου με όλους
τους συμμέτοχους μας, της επικοινωνίας της στρατηγικής, της επαναχρησιμοποίησης
και
της
ανακύκλωσης στο ευρύ κοινό, εξασφαλίζοντας εκπαίδευση και πληροφορίες που αφορούν τα απόβλητα
και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες
που είναι διαθέσιμες για όλους.
Οι πέντε προτάσεις του Δήμου Παλλήνης μέσα από τον Στρατηγικό
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αστικών
Στερεών Αποβλήτων, αφορούν:
― Στη σταδιακή μείωση του όγκου
των παραγόμενων αποβλήτων και τη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών
συλλογής, διαλογής και διαχείρισης
των απορριμμάτων, με σκοπό την
μείωση του κόστους για τους δημότες.
― Στην υιοθέτηση συστημάτων δια-

και τη σταδιακή μετάβαση από τη
συλλογική ευθύνη και στην ατομική
ευθύνη.
― Στη θέσπιση μέτρων και όρων για
τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων, που θα οδηγήσουν στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων.

Το κλειδί για την χάραξη αυτής της
στρατηγικής, όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, είναι η ιεράρχηση

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Τo Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου του οικισμού Αγ.
Γεωργίου – Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, πραγματοποίησε με
επιτυχία την μονοήμερη εκδρομή που είχε προγραμματίσει στην Εύβοια για την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014.
Ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή τους τα μέλη και
τους φίλους του Συλλόγου που συμμετείχαν.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ
ο Πρόεδρος ΨΑΡΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Γραφεία: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6937617105 Τ.Θ : 1269
e-mail: exsyage@gmail.com
www.ag-georgios.webnode.gr

απορριμμάτων που τελικά διατίθενται προς υγειονομική ταφή.
― Αυξάνουμε την ποσότητα των
αποβλήτων που ανακυκλώνουμε κομποστοποιούμε, χωρίς να αυξάνεται το ρεύμα των αποβλήτων εφαρμόζοντας τη συλλογή δύο ρευμάτων
ανακυκλώσιμων υλικών σε όλα τα
νοικοκυριά, εφόσον είναι εφικτό,
από το 2015

στη διαχείριση των αποβλήτων, με
έμφαση στην μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή
τους, που οδηγεί σε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και σ’
ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων για τα επόμενα
χρόνια.
Οπως μας γνωστοποίησε ο Δήμος
Παλλήνης, σκοπεύει να αλλάξει τον
τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε
τα αστικά στερεά απόβλητα.
Οι στόχοι είναι:
― Βελτιώνουμε τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μέσα από τον
επαναπροσδιορισμό της ιεράρχησης
της διαχείρισης των αποβλήτων, με
την αύξηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της μείωσης των

Η φιλοσοφία του Δήμου Παλλήνης
εναρμονίζεται με τον ν.4042/2012,
στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη
μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ποσοστό ανακύκλωσης στο
50% έως το 2020 κ.λ.π.).
Ταυτόχρονα στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Δήμος Παλλήνης αποφάσισε
την συμμετοχή του στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
και επίδειξη σχεδίου πρόληψης και
επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα», με
τη δημιουργία Green Point, ενώ
προχωρά και σε συνεργασία με το
Παν/μιο Αθηνών για τη διαχείριση
βιοαποβλήτων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΑΠ ΑμΕΑ (Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑμΕΑ)» για τα τμήματα 1, 2, 3
και 4 όπως αναφέρεται στην

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 20-10-2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αριθ. 247/2014 Απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας
με θέμα Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
για την εκτέλεση εργασιών του
έργου: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων
περιοχών Κορωπίου - Παιανίας”
στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια
οδού Σπύρου Δάβαρη Ανατολικά
σταθμού του Προαστιακού).
Στο Κορωπί στις 20 Οκτωβρίου
του έτους 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της
μελέτης για την εκτέλεση εργασιών
του έργου “Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας
(συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη
Ανατολικά σταθμού του Προαστιακού), και συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός και των δυο λωρίδων
κατεύθυνσης της οδού Δάβαρη,
τόσο της κατεύθυνσης προς τον
Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου,
όσο και αυτής προς τον κόμβο Αττικής οδού. Η πλήρης κατάληψη θα
γίνει σε μήκος 870,00μ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ» με σφραγισμένες
προσφορές
και
συμπλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας και με την

ΤΥ/62/2013.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα ανωτέρω τμήματα ή για
οποιοδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό. Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως
απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική
διάρκεια των πενήντα (50) ημερο-

λογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα θα δίνονται από το σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου, μέχρι και
την προηγούμενη ημέρα πριν από
την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 10:00 έως και 10:30, στο
σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 και
ώρα 10:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την αναθέτουσα αρχή δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στο Άρθρο 32 των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 29.545,83 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλ.
36.341,37€. Η χρηματοδότηση της

προμήθειας θα γίνει από ΕΣΠΑ,
ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους
όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9 και 11
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής οδού, ερχόμενοι από τον
Σταθμό του Προαστιακού, θα εκτρέπεται με δεξιά κίνηση μέσω του
κόμβου του Προαστιακού σταθμού
Κορωπίου. Εν συνέχεια με αριστερή
κίνηση στην παράλληλη οδό της Αττικής Οδού, με αριστερή κίνηση στη
διασταύρωση της παράλληλης
οδού της Αττικής Οδού με υπόγεια
διάβαση οχημάτων της Αττικής
Οδού και τελικώς με δεξιά κίνηση,
τα οχήματα θα εισέρχονται στην
αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο
Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων
με κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από
τον κόμβο της Αττικής οδού, θα
εκτρέπεται με αριστερή κίνηση σε
οδό που οδηγεί σε υπόγεια διάβαση
οχημάτων της Αττικής Οδού και στη
διασταύρωση της οδού με την υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής
Οδού τα οχήματα θα εκτρέπονται
δεξιά. Στη διασταύρωση της οδού
με τον κόμβο του Προαστιακού
σταθμού Κορωπίου τα οχήματα θα
εκτρέπονται με δεξιά κίνηση στον
κόμβο και με αριστερή κίνηση τελικώς θα εισέρχονται στην αρχική
τους πορεία προς τον Σταθμό του
Προαστιακού.
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύθυνση προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, όσο και στην κατεύθυνση προς
τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου
θα υφίστανται ειδική σήμανση με
αναλάμποντες φανούς με χρήση

απαγόρευσης. Επίσης σημειώνεται
ότι στον κόμβο του σταθμού προαστιακού Κορωπίου όπου παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της
παράνομης στάθμευσης θα τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση καθώς
και η τοποθέτηση πλαστικών κολώνων σήμανσης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση
των οχημάτων της εκτροπής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούνται
καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις
7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης
αγωγών θα διαρκέσουν δυο μήνες
από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
• Σχετικό σχέδιο των προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κρωπίας.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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προϋπόθεση η τιμή μονάδας κάθε
είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 49/2014
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
προϋπολογισμού
19.921,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α 5.535,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 3
διαφορετικές εργασίες)
ΟΜΑΔΑ Β 14.386,08 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 1
διαφορετικά είδη προϊόντων)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 879,65 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
δύο ομάδων η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί
του προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και
συγκεκριμένα:
Για όλες τις Ομάδες: 323,92 €
Για την Ομάδα Α: 90,00 €
Για την Ομάδα B: 233,92 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α 49/2014 και τη με αρ. Πρωτ.
49631/8-10-2014 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 611-2014 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά
από Δευτέρα 27/10/2014 μέχρι την
Τετάρτη 5/11/2014 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:2132020131,
2132019955.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

2008) και την υπ’ αριθ. 57419/1311-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη
και την συλλογική σύμβαση εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ Π.Κ. 8/31-01-11
Άρθρο 14 παράγραφοι 1 & 2 και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας και με την
προϋπόθεση η τιμή μονάδας κάθε
είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Ενδεικτικού Προϋπολισμού της υπ.αρ. 64/2014
μελέτης.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες για
την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:
Ομάδα Α (ΓΑΝΤΙΑ) 4487 τεμάχια
Ομάδα Β (ΚΡΑΝΗ – ΓΥΑΛΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ)
306 τεμάχια
Ομάδα Γ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ) 534 τεμάχια
Ομάδα Δ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ) 453 τεμάχια
Ομάδα Ε (ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) 613 τεμάχια
Ομάδα ΣΤ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 837 τεμάχια
Ομάδα Ζ (ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 1016 τεμάχια
O συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας
ανέρχεται
σε
114.500,00 €, (μετά στρογγυλοποίησης), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23% ) και επιμερίζεται ως εξής:
13.898,00€ , (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την Ομάδα Α
3.795,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την Ομάδα Β.
10.980,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την Ομάδα Γ.
6.320,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την Ομάδα Δ.
21.010,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την Ομάδα Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
– ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» που αφορά την προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας για το
προσωπικό του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, σύμφωνα με
την Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών –
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ. 53361/2006
(Φ.Ε.Κ. 1503/11-10-2006) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΤΤ
36586 (Φ.Ε.Κ. 1323/30-07-2007),
την οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα
περίπτερα

ή διαβάστε τη
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com
24.999,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την Ομάδα ΣΤ.
12.052,00€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για την Ομάδα Ζ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ),
του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική
Μελέτη με α/α 1/2014 και την με
αρ. Πρωτ. 10833/26-2-2014 σχετική
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 17-112014 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων
Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο
άρθρο
10
της
ΥΑ
Π1/2390/2013.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τετάρτη 22-10-2014
Δευτέρα 27-10-2014
Δευτέρα 17-11-2014 ώρα
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
10:00 – 10:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις

βασικές ομάδες της μελέτης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ
Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 1.861,79 € ή για
κατάθεση προσφορά ανά ομάδα
ήτοι:
Ομάδα Α : 277,96 €
Ομάδα Β :
75,90 €
Ομάδα Γ : 219,60 €
Ομάδα Δ : 126,40 €
Ομάδα Ε : 420,20 €
Ομάδα ΣΤ : 499,98 €
Ομάδα Ζ : 241,04 €
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην

ιστοσελίδα
του
Δήμου
www.vvv.gov.gr
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου, κατά τις ώρες 8.3015.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης
Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΖΗΤAΕΙ: εργασία, ως εξωτερική, σε φύλαξη
παιδιών ή γηροκόμος μόνο σε κυρίες με εμπειρία
στη νοσηλεία, σε περιοχές Παλλήνη, Γέρακα και
γύρω περιοχές. Τηλ. 6977161209
ΖΗΤAΕΙ:

εργασία, μορφωμένη κοπέλα, ως οικιακή βοηθός εσωτερική ή εξωτερική ή παρτάιμ.
Τηλ. 6972164447

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

δυάρι 60τ.μ. στην ΠΑΛΛΗΝΗ,
67.000 ευρώ. Τηλ. 6977 161209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/νση: Λ.Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653
E-mail: dkalivia@otenet.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ",
προϋπολογισμού 22.812,08 € (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για
αναθεώρηση και ΦΠΑ) και αναλύεται σε:
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και
απρόβλεπτα : 18.546,41 €,
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 4.265,67 €
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει
κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3δ Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή
όπως ειδικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και στα
Νομαρχιακά μητρώα κατασκευαστών, για έργα κατηγορίας Υδραυλικά.

β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) σε
οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρ.2
παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο
ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της
μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ
που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και στα Νομαρχιακά
μητρώα κατασκευαστών, για έργα
κατηγορίας Υδραυλικά. με τις προϋποθέσεις της παρ.10 άρθρ.16 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΓΑΜΟΙ
Ο ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της
ΑΝΝΑΣ το γένος ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Βουλιαγμένη Αττικής και η ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, το γένος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, που γεννήθηκε στο Χολαργό και κατοικεί στη Βουλιαγμένη, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο Βούλας.

Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

Η Εταιρία MEGA SECURITY A.E.

694 47 41 791

ΖΗΤΑEI
Γυναίκες και άνδρες από 18 έως 30 ετών
με άδεια Security για πλήρη ή έκτακτη
απασχόληση για τις περιοχές Παλλήνη Γέρακα.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9946.886,
Fax. 210 9958.627
www.megagroupsecurity.gr
e-mail: info@megagroupsecurity.gr

λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει
σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο
θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04 /
11 /2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το
άρθρ.18 της διακήρυξης και το
άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα
γραφεία του Δήμου Καλυβίων που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων
Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Σε περίπτωση
που δεν διεξαχθεί η δημοπρασία
στην ως άνω ημερομηνία, θα διεξαχθεί εκ νέου την 11 / 11 / 2014
ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και ώρα.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ.
137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες από την υπο-

γραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε τριακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά
(370,92 €) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή,
γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται
από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα
με τους όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη
δημοπράτησης που αναφέρονται
στο άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης
με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου
που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής όλες τις εργάσιμες ημέρες
κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον
αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη,
και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για
τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
O Δήμαρχος α.α.
Παπασταμέλου -Γκούμα Αικατ.
Αντιδήμαρχος

ΑΔΑ: Ω0Γ9ΩΛ6-ΨΒ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47,19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικατερίνη ΜωραΐτηΤηλέφωνο : 210 6626294
FAX :
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
Kορωπί : 23-10-2014
Αρ. Πρωτ. : 22817
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών)» για τα
τμήματα 1, 2 και 3 όπως αναφέρεται στην ΤΥ/61/2013.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα
ή για οποιοδήποτε μεταξύ τους
συνδυασμό. Κάθε άλλη προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική
διάρκεια των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου,
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:30, στο σημείο
που
αναφέρεται
στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την αναθέτουσα αρχή δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στο Άρθρο 32 των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 18.887,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλ.
23.231,01€. Η χρηματοδότηση της
προμήθειας θα γίνει από ΕΣΠΑ,
ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9
και 11 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
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

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

www.psychosynthesis.gr

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

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

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

Specia-

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

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

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

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,
τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Νέο γόνατο εφ’ όρου ζωής!
Νέο γόνατο εφ όρου ζωής, αποκτούν πλέον και στη
χώρα μας, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, όσοι
υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική, για να αντιμετωπίσουν την αρθρίτιδα που τους ταλαιπωρεί!
Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στα νέα βιολογικά προθετικά
υλικά που τοποθετούνται από τους ορθοπεδικούς, τα
οποία δεν φθείρονται και εγγυώνται στον ασθενή των
50 και 60 χρόνων ότι δεν θα χρειαστεί στο υπόλοιπο της
ζωής του μια δεύτερη επέμβαση αντικατάστασης!

«Μέχρι σήμερα τα συμβατικά υλικά που χρησιμοποιούσαμε στις ολικές αρθροπλαστικές είχαν διάρκεια ζωής
10 με 12 χρόνια, πράγμα που σήμαινε πως ο πενηντάχρονος ασθενής θα έπρεπε να υποβληθεί σε νέα επέμβαση μετά την συμπλήρωση των 60 χρόνων του. Με τα
νεα βιολογικά προθετικά υλικά, ο ασθενής αποκτά νέο
γόνατο εφ όρου ζωής και καλύτερης λειτουργικότητας»
τονίζει ο Δρ Σταύρος Αλευρογιάννης, Ορθοπεδικός Χειρουργός, εξειδικευμένος στις προηγμένες, ελάχιστα
επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές των κάτω άκρων.
Τα νέα βιολογικά υλικά, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονων μελετών σε εργαστήρια βιοτεχνολογίας ανεπτυγμένων τεχνολογικά χωρών του εξωτερικού.
Τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα της χρήσης
αυτών των επαναστατικών υλικών κυρίως σε νέους
ασθενείς, παρουσιάστηκαν στο 16o Διεθνές Συνέδριο
Αρθροπλαστικής Γόνατος, (16 με 18 Οκτωβρίου) στη
Λυών της Γαλλίας.
"Η εξέλιξη αυτή δίνει νέο νόημα στις επεμβάσεις ολικής
αρθροπλαστικής γόνατος, καθώς μέχρι σήμερα το ζητούμενο ήταν η διάρκεια ζωής των προσθετικών υλικών»
αναφέρει ο Δρ Σταύρος Αλευρογιάννης.

μέχρι σήμερα οι ορθοπεδικοί σύστηναν στους ασθενείς
των 50 και 60 χρονων, λόγω αύξησης του μέσου όρου
ζωής, να ζήσουν με τον …πόνο για μια δεκαπενταετία
και μετά να υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος.
Σήμερα η εξέλιξη της χειρουργικής τεχνικής και της τεχνολογίας στον τομέα της ορθοπεδικής προσφέρει
στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος:
― Γόνατο κατά παραγγελία (εξατομικευμένη πρόθεση)
― Γόνατο εφ’ όρου ζωής (άφθαρτο βιολογικό υλικό)
― Μικρή τομή επέμβασης (ελάχιστη μη τραυματική τεχνική)

«Αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας της πιο σύγχρονης τεχνικής αρθροπλαστικής γόνατος στον κόσμο.
Τομή μόλις πέντε εκατοστών, μόσχευμα που ταιριάζει
απόλυτα στη μορφολογία των οστών του ασθενούς και
υλικά που διαρκούν για μια ζωή», τονίζει ο Δρ Αλευρογιάννης.
ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τα νέα βιολογικά προσθετικά υλικά είναι "ποτισμένα",
με βιταμίνη Ε, το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελούν μια καινούργια κλάση
προθετικών υλικών επαφής στην αρθροπλαστική του γόνατος και υπερέχουν σε όλες τις συγκριτικές αναλύσεις
σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. Κι αυτό γιατί συνδυάζει πραγματική αντιοξειδωτική σταθερότητα, υψηλή μηχανική αντοχή και
εξαιρετικά χαμηλή φθορά.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Η φθορά των προσθετικών υλικών ήταν και ο λόγος που

Εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, καθώς είναι η άρθρωση που προσβάλλεται πιο
συχνά από αρθρίτιδα σε ποσοστό 65%.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8-14
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

Η αναλογία στο γενικό πληθυσμό είναι 1 άνδρας προς 3
γυναίκες. Μόνο στις ΗΠΑ, η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί τη 14η πιο συχνή αιτία νοσηλείας τα τελευταία χρόνια. Περισσότεροι από 4.5 εκ. Αμερικανοί
(4.7% του πληθυσμού των ΗΠΑ, ηλικίας άνω των 50
χρόνων), έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε τουλάχιστον μία αρθροπλαστική στο γόνατο.
Πάνω από 650.000 τέτοιες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο το 2010. Το 42,0% των ασθενών ήταν ηλικίας 45-64, ενώ το 53.5% ήταν 65-84 χρόνων.
Στην Ελλάδα το 2012, ο αντίστοιχος αριθμός έφτασε στις
12.000 και το 82,4% των ασθενών ήταν 70-85 χρόνων.
Η παχυσαρκία και η αύξηση ηλικίας του μέσου όρου
συνταξιοδότησης ζωής φαίνεται να αποτελούν τις πιο
συχνές αιτίες του προβλήματος.
Επίσης πρόβλημα αρθροπλαστικής εμφανίζουν βετεράνοι αθλητές (της άρσης βαρών, άλτες κ.τ.λ) παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές με ιστορικό επανειλημμένων τραυματισμών, άνθρωποι που κάνουν σκληρές χειρωνακτικές εργασίες (οικοδόμοι, αγρότες κτλ). Ακόμη ασθενείς με
αυτοάνοσα νοσήματα και κυρίως ρευματοειδή αρθρίτιδα
σε νεανικές ηλικίες.
Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει κάποιον σε αρθροπλαστική γόνατος είναι μια αποτυχημένη
χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν έτυχε κατάλληλης
μετεγχειρητικής κινητοποίησης.
www.dralevrogiannis.gr. τηλ.2107786868 κιν 6944998694
Cosmos Επικοινωνια <cm@cosmosep.gr>

“Η ψωρίαση δεν είναι
μεταδοτική, αγκάλιασέ με”
Με αφορμή την 29η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, το Καλυψώ υλοποιεί δύο παράλληλες δράσεις,
όπως αναφέρονται παρακάτω,
Στις 29 Οκτωβρίου 2014, Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης,
θα λάβει χώρα μια σημαντική εκδήλωση του Σωματείου
υποστήριξης ασθενών με ψωρίαση ΚΑΛΥΨΩ στη πλατεία
Κοραή (στάση μετρό Πανεπιστήμιο), στην Αθήνα.
Η δράση υλοποιείται με σκοπό την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ψωρίαση.
Μέλη και φίλοι του Καλυψώ από 10.00 έως 16.00 θα δίνουν το μήνυμα της ημέρας ‘η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική, αγκάλιασέ με’.
Οι επισκέπτες του περιπτέρου, αερόστατου στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούν να γεύονται γλυκίσματα
και θα ενημερώνονται για τη ψωρίαση και το Καλυψώ.
Την ίδια ημέρα και ώρες από 9.00 έως 13.00 θα υλοποιηθεί ενημερωτική δράση στο χώρο έξω από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.
Eπίσης, εντός του Πνευματικού Κέντρου εκτίθεται από 130 Οκτωβρίου 2014 (ωράριο 10:00-21:00 και δωρεάν είσοδος) η έκθεση «Αποκαλύψτε το Δέρμα σας - Skin to
live in».
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΥΨΩ

22 ΣΕΛΙΔΑ -
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Νίκες και ήττες του ΑΡΗ Βούλας
Το Σαββατοκύριακο 18-19/10, τα τμήματα του “ΑΡΗ Βούλας”, που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
έφεραν τα πιο κάτω αποτελέσματα:
1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΚΑΤΗΓ. - 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-2
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0-10
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΕΛΗΝΙΩΤΑ-

ΚΗΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΣΚΟΣ, ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ, ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ,
ΤΣΟΜΠΑΙ (60' ΜΥΛΩΝΑΣ), ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (60' ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ),
ΑΔΑΜΑΚΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (46' ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ).

Τα γκολ για τον ΑΡΗ Βούλας πέτυχαν οι: Σπυρόπουλος (5',
16', 19', 51'), Σανσάρογλου (7'), Αδαμάκος (13', 47', 55'), Δημόπουλος (71'), Σοφιανόπουλος (73').
3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - Α. Ο. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 6-1
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ (47' ΜΥΛΩΝΑΣ),
ΒΕΣΑΙ (41' ΜΑΙΡΙΝ), ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ, ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Α., ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ, ΟΥΛΗΣ, ΓΚΟΥΡΑΣ (41' ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Χ.), ΖΑΧΑΡΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (61' ΤΟΛΙΑΣ), ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ.

Τα γκολ για τον ΑΡΗ Βούλας πέτυχαν οι: Παπαδήμας (47'),
Ζάχαρης (53', 61', 66', 80'), Μουστεράκης (57').
4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΝΠΑΙΔΩΝ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 4-3
5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIORS - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2-2

Μέτρια εμφάνιση στο
Ευρωπαϊκό του μπόουλινγκ
Μέτρια η εμφάνιση για την
Εθνική ομάδα μπόουλινγκ,
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (E.C.C. 2014) που
έγινε στο Ρέικιαβικ, την
πρωτεύουσα της Ισλανδίας.
Η Αλεξάνδρα Ζορμπά κατέκτησε την 21η θέση στις
γυναίκες και ο Γιώργος
Ζαμπετάκης την 26η
στους άνδρες.
Στην αποστολή μετείχε

και ο ομοσπονδιακός προπονητής Νικόλαος Μπούφεσης.
Πρωταθλητής Ευρώπης
αναδείχθηκε ο Σουηδός
Ματίας Γουέτερμπεργκ
και ακολούθησε ο Ολλανδός Τομ Βαν ντερ Βλίτ,
ενώ στις γυναίκες την 1η
θέση πήρε η Γερμανίδα
Μπίργκιτ Πόπλερ και την
2η η Νορβηγίδα Άντρεα
Ελίασεν Χάνσεν.

Ἀγῶνες στίβου “Αγιος
Νέστωρ”
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,
Βουλιαγμένης κ΄ Βάρης διά τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὀργανισμοῦ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» διοργανώνει Ἀγῶνες Στίβου, τήν Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου 2014 καί
ὥρα 3 ἕως 6 μ.μ. στό 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας ( Ζέρβα καί Τατάκη).
Ὅσοι Μαθητές καί Μαθήτριες ἐπιθυμοῦν νά λάβουν
μέρος στούς ἀγῶνες πρέπει νά δηλώσουν συμμετοχή 30 λεπτά πρίν τήν ἔναρξη τῶν ἀγώνων.

Α΄ Νεανίδων ΕΣΚΑΝΑ:
Πρωτέας Βούλας ΑΕΣ Ελληνικού 70-34
Το 2/2 έκανε η ομάδα Νεανίδων του Πρωτέα Βούλας στο
πρωτάθλημα της Α΄ ΕΣΚΑΝΑ
Νεανίδων, καθώς επιβλήθηκε
με 70-34 της ΑΕΣ Ελληνικού
εντός έδρας.
Επόμενη αντίπαλος για τον
Πρωτέα, είναι η ομάδα του
Ίκαρου Καλλιθέας την ερχόμενη Πέμπτη 29/10, 21:45, στο
Κλειστό του Έσπερου.
Aποτελέσματα
Πανιώνιος - ΑΟΠ Φαλήρου 57-26
Δάφνη Αγ.Δημ - Κρόνος Αγ.Δημ.
Τερψιθέα - Ίκαρος 39-32
Πρωτέας Βούλας - ΑΕΣ Ελληνικού 70-34

6ος Ποδηλατικός Γύρος
Αρτέμιδος
Το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος,
και οι εργαζόμενοι στον Αθλητικό Οργανισμό του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, με τη συμμετοχή της
Ε.ΟΜ.Α.Κ., οργανώνουν τον 6ο Ποδηλατικό γύρο
Αρτέμιδος, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.
Ώρα προσέλευσης 09.00. Ώρα εκκίνησης 10.00

“Τύμβεια 2014”: Διεθνής αγώνας τοξοβολίας
στον Μαραθώνα 25-26 Οκτωβρίου
Η χώρα μας θα διοργανώσει για
πρώτη φορά τα διεθνή «Τύμβεια» της
τοξοβολίας. Διοργάνωση που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο
(25-26 Οκτωβρίου), στο Δημοτικό
Στάδιο του Μαραθώνα, στην εκκίνηση του Μαραθωνίου Δρόμου.
Οι φετινοί αγώνες γίνονται στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Grand Prix
που έχει αναλάβει η χώρα μας για τον
προσεχή Μάρτιο (2015). Αποτελούν
και το Test Event γι’ αυτούς, αλλά η
Ομοσπονδία (ΕΦΟΤ) σε συνεργασία
με τον Δήμο Μαραθώνα είναι αποφασισμένοι να τον διοργανώνουν κάθε
χρόνο και να τον εντάξουν στο διεθνή
καλεντάρι του αθλήματος.
Στους αγώνες θα συμμετάσχουν όλοι
οι κορυφαίοι Ελληνες αθλητές και
αθλήτριες, αλλά και η Εθνική ομάδα
της Κύπρου. Το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ.
οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τους αθλητές – πρωταθλητές, αλλά και να συμμετέχουν και οι
ίδιοι ρίχνοντας τα πρώτα τους βέλη,
υπό την καθοδήγηση των προπονητών της Ομοσπονδίας.

Την Κυριακή παράλληλα με τους τελικούς του αγώνα θα υπάρχουν διάφορες δράσεις για μικρούς και
μεγάλους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
πρόληψης καρκίνου του μαστού (στις
25/10), η ΕΦΟΤ σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας, τη μη

κυβερνητική οργάνωση «Στόχος Πρόληψη» (Πανελλήνια εταιρία πρόληψης για τον καρκίνο) και υπό την αιγίδα του Δήμου Μαραθώνα θα
προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει
τους αθλητές και τους δημότες.
Την Κυριακή στις 13.30 μ.μ., αθλήτριες αλλά και αθλητές τοξοβολίας
φορώντας τα μπλουζάκια της οργάνωσης με σήμα τον στόχο θα συμμετέχουν σε ειδικό Event ρίχνοντας
βέλη για τον σκοπό αυτό.
Παράλληλα η Ελληνική Εταιρία Μαστολογίας θα διανείμει ενημερωτικά
φυλλάδια σχετικά με την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού ενώ στο
χώρο από την μη κυβερνητική οργάνωση Στόχος – Πρόληψη θα πωλούνται τα μπλουζάκια αλλά και διάφορα
είδη, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για τους σκοπούς της οργάνωσης
Επίσης την Κυριακή, 11 π.μ. – 2 μ.μ.
θα βρίσκεται εκεί και η ΕΘΝΟΑ για να
μυήσει τα παιδιά στις Ολυμπιακές
αξίες και να γνωρίσουν διάφορα
Ολυμπιακά αθλήματα, μαζί με τους
Ολυμπιονίκες που συμμετέχουν στα
εκπαιδευτικά της προγράμματα.
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Χειμερινός Κολυμβητικός Διάπλους στη Βουλιαγμένη
Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την
XTERRA Greece διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά, τον
Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου του κόλπου της Βουλιαγμένης.
Μετά την απολύτως πετυχημένη διοργάνωση του 2013 που
σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών για Χειμερινό αγώνα ανοικτής
θάλασσας, η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει
και πάλι μεγάλο αριθμό συμμετοχών, αφού οι διαφορετικές κολυμβητικές αποστάσεις του αγώνα προσφέρονται για αθλητές
όλων των επιπέδων και όλων των ηλικιών.
Σας περιμένουν στην πιο όμορφη παραλία της Αττικής για
ακόμα μια αξέχαστη XTERRA εμπειρία!
Ημ/νία Διεξαγωγής: Κυριακή 23 Νοεμβρίου και ώρα 11:00
Αποστάσεις-Διαδρομές:
1.000 μέτρα (μικρή απόσταση)
2.500 μέτρα (μεσαία απόσταση)
5.000 μέτρα (μεγάλη απόσταση) - 2 στροφές 2.500 μέτρων
Αγώνας για παιδιά από 06-14 ετών
Όλες οι αποστάσεις και οι διαδρομές θα μετρηθούν με ακρίβεια με προϊόντα της Garmin και είναι διαθέσιμες στους
αθλητές μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης στο
www.xterragreece.com.
Όλοι οι αθλητές θα λάβουν κολυμβητικό σκουφάκι της
Arena.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής για την
μικρή, μεσαία και μεγάλη απόσταση έχουν όσοι έχουν συμ-

Πρωτιά το μπάσκετ γυναικών
του “Αναγυρούντα”
Πρώτη νίκη πέτυχε το Μπάσκετ Γυναικών του Α.Ο. Βάρης
“Ο Αναγυρούς”, την Κυριακή 19/10 στη Γλυφάδα
Α.Ο.Ν.Α. ― Α.Ο. ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” 40-44
Α.Ο. ΒΑΡΗΣ: ΚΡΕΟΥΖΗ, ΜΠΟΓΚΑΤΟΡΟΒΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ 4, ΜΠΙΛΑΛΗ Α/1 - ΛΙΑΛΟΥΤΗ
2, ΜΕΞΗ - ΑΔΑΜΑΚΟΥ 5, ΚΡΙΛΗ 14 - ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΧΡ.
10 - ΚΑΡΑΜΠΕΤΟΥ Σ. 6 - ΒΡΥΩΝΗ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

πληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν σχετικά καλή φυσική κατάσταση. Για τους συμμετέχοντες κάτω
των 18 ετών θα απαιτείται ενυπόγραφη άδεια από τον κηδεμόνα τους.
Κατηγορίες: 16-29, 30-44 ετών, 45-60 και 60 +
Κατηγορία Wetsuit (για όσους χρησιμοποιήσουν στολή κολύμβησης)

Χρονομέτρηση: Θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση για
όλες τις κατηγορίες και αποστάσεις της ημέρας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τοποθετήσουν το chip χρονομέτρησης στο πόδι στον δεξιό ή αριστερό αστράγαλο και
οφείλουν να το επιστρέψουν αφού ολοκληρώσουν τον
αγώνα τους.
Υγειονομική κάλυψη: Στον αγώνα θα υπάρχει ιατρική υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και έχουν υπογράψει τη

Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν διαθέσιμα νερά, ισοτονικό Powerade, Coca Cola και ενεργειακά gel Zipvit, για την τροφοδοσία των αθλητών της μεγάλης απόστασης στην έξοδο
τους από το νερό. Στον τερματισμό θα υπάρχουν διαθέσιμα νερά και μπανάνες.
Κόστος Συμμετοχής: Μικρή, μεσαία και μεγάλη απόσταση
20€.Παιδιά κάτω των 14 ετών δωρεάν.
Αιτήσεις Συμμετοχής: Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης στο
www.xterragreece.com .

Συνεργασία της Περιφέρειας με το ΟΑΚΑ
για συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων
Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Γιώργος
Καραμέρος,
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού
Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, Ολυμπιονίκη Πέτρο Γαλακτόπουλο, στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00 στις
εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
Ι.
Απολογισμός 1-1-2014 έως 31-12-2014
ΙΙ.
Προϋπολογισμός 2015
ΙΙΙ.
Διάφορες Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει την επόμενη ημέρα, ήτοι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου
την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι
υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που είναι ταμειακώς ενήμερα.
Βούλα, 21/10/14
Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

σχετική υπεύθυνη δήλωση. Συστήνεται δε στους συμμετέχοντες να προβούν σε ιατρικές εξετάσεις πριν τον αγώνα.
Ναυαγοσώστες: Την Ναυαγοσωστική κάλυψη της διοργάνωσης θα αναλάβει η έμπειρη και εγγυημένη ομάδα της
LIFEGUARD HELLAS www.lifeguardhellas.gr
Εκκίνηση-Τερματισμός: H Εκκίνηση θα δοθεί μέσα στο
νερό ( water start) για όλες τις αποστάσεις. Σε όλες τις αποστάσεις οι αθλητές θα τερματίσουν στην προβλήτα του
Ν.Ο.Β έξω από το νερό σε ειδικά διαμορφωμένη αψίδα τερματισμού. Οι αθλητές της μεγάλης απόστασης στην πρώτη
στροφή θα εξέλθουν από το νερό και θα διανύσουν μια
μικρή απόσταση στην προβλήτα προτού επανέλθουν στο
νερό για την ολοκλήρωση της δεύτερης στροφής και τον
τερματισμό τους με τον ίδιο τρόπο στην αψίδα τερματισμού.
*Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στα άτομα με αναπηρία
(ΑΜΕΑ), καθώς θα υπάρχει τροποποίηση της διαδρομής
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, με τον Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανό,

όπου υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας του ΟΑΚΑ και της Περιφέρειας για την υλοποίηση των έργων
συντήρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο.
O Γιώργος Καραμέρος και ο Πέτρος
Γαλακτόπουλος επισκέφτηκαν όλους
τους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων και συζήτησαν διεξοδικά για
τις ενέργειες
που απαιτούνται, προκειμένου
να
συντηρηθούν οι
κατασκευές των
στεγάστρων
του ΟΑΚΑ, του
Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγο
Καλατράβα.
Όπως υπογραμμίστηκε, και από
τις δύο πλευρές
κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
η
διάθεση χρημάτων, που είχε προβλεφθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής, για
έργα συντήρησης και επισκευής στο
ΟΑΚΑ, είναι ένα ουσιαστικό βήμα μετά

από αρκετά χρόνια έλλειψης αναγκαίων πιστώσεων.

«Το ΟΑΚΑ ανοιχτό στους πολίτες»
Επιπλέον στη συνάντηση συζητήθηκε
η ανάγκη αξιοποίησης των πολύτιμων
αθλητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ
για προγράμματα μαζικής άθλησης
και τονίστηκε η αναγκαιότητα πλήρους, αλλά ταυτόχρονα και ήπιας εκμετάλλευσης
των
υπαρχόντων
υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε να
αποτελέσουν πόλο έλξης για όλους
και κυρίως για τους κατοίκους των
όμορων Δήμων Αμαρουσίου και Ηρακλείου που βλέπουν κιγκλιδώματα να
τους χωρίζουν από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Τέλος, ο Γ. Καραμέρος πήρε τη διαβεβαίωση του Πέτρου Γαλακτόπουλου
ότι σύντομα θα δοθεί λύση στο πρόβλημα, της πρόσβασης αθλητικών με
κινητικά προβλήματα, αφού σήμερα
δεν γίνεται λόγω του ότι είναι χαλασμένος, ο τροχοφόρος γερανός, που
εξασφάλιζε ασφαλή πρόσβαση σε
αθλητές και κολυμβητές με κινητικά
προβλήματα στις πισίνες του ΟΑΚΑ,
για να λάβει
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Να επιληφθεί
ο εισαγγελέας
Για ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ του ΛΑΟΥ
με ενδεχόμενο να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν θέλει πολύ για να κλείσει το ΑΤΜ· μία ώρα θέλει»
(Star)

Σοφία Βούλτεψη
κυβερνητική εκπρόσωπος

«Ερχομός του Τσίπρα θα καταστρέψει την Ελλάδα»
(Σκάι)

Γιώργος Καρατζαφέρης

«Μόλις πέσει η κυβέρνηση,
δεν θα μείνει φράγκο...»
“Θ’ αφήσω εγώ τα λεφτά να τα
πάρει ο Βαρεμένος; (Mega)

«Mόλις ανακοινωθεί τέτοιο
αποτέλεσμα, ότι είναι πρώτος ο
ΣΥΡΙΖΑ, θα πάψει αυτομάτως
να χρηματοδοτείται η ελληνική
οικονομία απέξω» (Alpha)

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έλθει σήμερα
στην Κυβέρνηση, θα έχουμε
πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Ελλάδα θα πάει δύο
χρόνια πίσω» (Star)

«με τη στάση του υπονομεύει τη
σταθερότητα της χώρας και δημιουργεί πρόβλημα στην πορεία της
στην έξοδο από την κρίση». (Υπουρ-

Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

Θεόδωρος Πάγκαλος

Ντόρα Μπακογιάννη

Αντώνης Σαμαράς

«Εάν ψηφίσει ο κόσμος και
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ βέβαιο
ένα νέο μνημόνιο»

«ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει, καταστροφή της οικονομίας κι
εμείς δεν θα το επιτρέψουμε»

«Το χειρότερο Μνημόνιο θα
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ»
(ΣΚΑΪ)

«Το προφίλ του Λαφαζάνη
ίσως κοσμεί το νέο χιλιάρικο»

(Σκάι -”Πρώτη γραμμή”)

Κων/νος Καραγκούνης

Κωστής Χατζηδάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιώργος Κύρτσος

κοινοβουλ. εκπρόσωπος στη Βουλή

Αδωνις Γεωργιάδης

γικό Συμβούλιο)

(συνέντευξη στον Ελ. Τύπο)

