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H ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Oι “επενδυτές” προχωρούν στην Υδρούσα

Συνταγματική προσέγγιση
από τον Γ. Κατρούγκαλο
Εισαγωγή από τον Κώστα Βενετσάνο
Με το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας
(Π.τ.Δ.) έχω ασχοληθεί επανειλημμένα και θ’ ασχοληθούμε μέχρις αποτροπής της από την παρούσα Βουλή.
Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο άρθρο μου «Αυτή η Βουλή
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ”,
(20/9/2014). «Δεν δικαιούται, δεν νομιμοποιείται πολιτικώς, ηθικώς και συνταγματικώς”.
Με τις ευρώ-εκλογές της 25ης Μαΐου τ.έ. κατεδείχθη
περίτρανα και πλέον επίσημα, η δυσφορία του Λαού
έναντι των κυβερνητικών και υποστηρικτικών κομμάτων. “Το λαϊκό αίσθημα βρίσκεται σε καταφανή δυσαρμονία - αναντιστοιχία, προς τη σύνθεση της
παρούσας Βουλής”.
Απ’ τον επιστημονικό Ομιλο “Αριστόβουλος Μάνεσης”, λάβαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) την
20ή Οκτωβρίου την τοποθέτηση - ανάλυση του καθηγητή του Συντ. Δικαίου ΔΠΘ και Ευρωβουλευτή ήδη,
Γιώργου Κατρούγκαλου, που είχε διατυπωθεί στο ΙΑ’
Επιστημ. Συμπόσιο, στη Σύρο, τον Σεπτέμβριο του
2009. Δηλαδή σε ανύποπτο για σήμερα χρόνο, υποστηρικτική των θέσεων, τότε, του ΠΑΣΟΚ, που απαιτούσε
εκλογές πριν την εκλογή Π.τ.Δ.
Θεωρώ τιμή μου να παραχωρήσω τη στήλη μου στην
αποσπασματική δημοσίευση - λόγω όγκου και εξειδικευμένου περιεχομένου, της επιστημονικής έκθεσης
του Γ. Κατρούγκαλου.
Από το καθαρώς επιστημονικό, μέρος της έκθεσης, επιλέγω ως χρήσιμο για τον αναγνώστη, το εξής απόσπασμα:
«Τα όρια του συνταγματικά ορθού ορίζονται, κυρίως, από τις εξής παραμέτρους:
• Το γράμμα της διατύπωσης της συνταγματικής
διάταξης,
• Τη συστηματική ενότητα του Συντάγματος και την
πρακτική εναρμόνιση της με άλλες ανάλογες ρυθμίσεις. Σε τελευταία ανάλυση, πάντως, καθοριστικότερη παράμετρος παραμένει
• Η Δημοκρατική αρχή, προεχόντως ως αρχή της
Συνέχεια στη σελ. 2
λαϊκής κυριαρχίας».
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3 Το νέο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων
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H ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Συνταγματική προσέγγιση από τον Γ. Κατρούγκαλο
Συνέχεια από τη σελ. 1

...Η συνταγματική πρακτική της τελευταίας εικοσαετίας αποτύπωσε δύο τύπους πολιτικής συμπεριφοράς: Όταν τα κόμματα θεωρούν ότι η Βουλή βρίσκεται
σε δυσαρμονία με τους τρέχοντες πολιτικούς συσχετισμούς στο εκλογικό σώμα προκαλούν εκλογές.
...Όταν, αντιθέτως, προβλέπουν ότι η κυβέρνηση που
έχει την εξουσία κατά πάσα πιθανότητα θα επανεκλεγεί, συγκατατίθενται στην εκλογή ενός πολιτικού
που προέρχεται από το αντίθετο πολιτικό στρατόπεδο. (K. Στεφανόπουλος - Κάρολος Παπούλιας).
Παρά τις προσδοκίες του συντακτικού νομοθέτη, η
συναίνεση που διαμορφώνεται στην δεύτερη περίπτωση, ακόμη και όταν εγγίζει την σχεδόν παμψηφία, όπως στην εκλογή Παπούλια (282 ψήφοι!), δεν
οδηγεί στην ανάδειξη ισχυρών Προέδρων. Και τούτο
γιατί, όχι η «πονηρία της συνταγματικής ιστορίας»
αλλά η πονηριά των Ελλήνων πολιτικών, οδηγεί, τελικά, στην εκλογή ανδρών με υψηλό μεν ηθικό ανάστημα, αποτυχημένων όμως πολιτικά και σε σχέσεις
ψυχρότητας με το φυσικό πολιτικό τους χώρο.
[...] Η επιλογή αυτή των αρχηγών των κυβερνητικών

Δήλωση Επιφύλαξης
για επιστροφή φόρων που
αχρεωστήτως καταβάλλουμε
Η κίνηση πολιτών ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ προχωρά σε μία νέα δράση νομικού και κοινωνικού ακτιβισμού: Την κατάθεση προς τις ΔΟΥ και τη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών μίας “Δήλωσης Επιφύλαξης”, με την οποία ο κάθε
πολίτης μπορεί να δηλώσει ότι επιφυλάσσεται να διεκδικήσει κάθε ποσό που πλήρωσε αχρεωστήτως, ως φόρο,
τέλος, πρόστιμο ή από άλλες αιτίες.
Οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ υποστηρίζουν ότι, το
Κράτος έχει με το μέρος του τους μηχανισμούς της κρατικής εξουσίας για να εισπράττει τους παράλογους και
(συχνά) παράνομους φόρους από τους πολίτες, με τη
χρήση και την απειλή των αναγκαστικών διατάξεων του
“Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”. Και στα πλαίσια
αυτών των ενεργειών τους, προειδοποιούν την Κυβέρνηση ότι θα ζητήσουν πίσω κάθε ευρώ που πλήρωσαν παράνομα ή το οποίο δεν όφειλαν να πληρώσουν. Για το
λόγο αυτόν, επιφυλάσσονται επί όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους.
Από την άλλη πλευρά, οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν
με το μέρος τους το δίκιο, τη δύναμη τη δύναμη της
φωνής, του μυαλού και της ψήφου τους.
Τη Δήλωσης Επιφύλαξης, μπορείτε να βρείτε στο
www.ebdomi.com - ειδήσεις/dhlosi-epifylaxis
http://www.forologoumenoi.gr

κομμάτων είναι σκόπιμη και
στοχεύει ακριβώς στην ανάδειξη αδύναμων Προέδρων.
Παρά την υψηλή τους πολιτική δημοφιλία και το
εύρος της (κατασκευασμένης) κοινοβουλευτικής αποδοχής τους.
[...] Και οι δύο όφειλαν την διάσωση τους από την πολιτική αφάνεια και αποστρατεία (πραγματική νεκρανάσταση!) όχι στο πολιτικό τους βάρος αλλά στους
υπολογισμούς του ηγέτη του αντίπαλου κόμματος.
[...] Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε μια συνταγματική πρακτική κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν άσκησε, για παράδειγμα, ποτέ την
αρμοδιότητά του για αναπομπή νομοσχεδίου, λες και
δεν υπήρξαν κραυγαλέες περιπτώσεις τυπικής αντισυνταγματικότητας νόμων και αδιαμαρτύρητα αποδέχθηκε κάθε πρόταση πρόωρης διάλυσης της
Βουλής για υποτιθέμενη αντιμετώπιση «εθνικού θέματος», όσο προδήλως αστήρικτη και αντισυνταγματική και να ήταν η πρόταση αυτή.
6. Ας αξιολογήσουμε, λοιπόν, με βάση τις ανωτέρω
μεθοδολογικές παρατηρήσεις και αποδοχές την
εξαγγελία (του τότε) ΠΑΣΟΚ για τη μεθοδευμένη,
μέσω της μη εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας,
προσφυγή στις κάλπες.
Κατ’ αρχάς, η συγκεκριμένη προαναγγελθείσα πρακτική προφανώς δεν είναι αντίθετη με το γράμμα του
άρθρου 32 του Συντάγματος. Περαιτέρω, η επιλογή
αυτή δεν αποτελεί κυρίως, όπως γράφει ο Μανιτάκης,
«το μοναδικό θεσμικό αντίβαρο που διαθέτει η αντιπολίτευση για να αντισταθμίσει τη θεσμική παντοδυναμία, που απόκτησε η κυβερνητική πλειοψηφία μετά
την κατάργηση των υπερεξουσιών του Προέδρου»,
στο πλαίσιο της εξισορρόπησης της σχέσης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης.
Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η κοινοβουλευτική αρχή
αλλά η ίδια η δημοκρατική αρχή, υπό την έννοια της
λαϊκής κυριαρχίας, που νομιμοποιεί συνταγματικά
την πρακτική αυτή. Η ύπαρξη προφανούς δυσαρμονίας της σύνθεσης της Βουλής με το εκλογικό σώμα,
ακόμη και εάν είναι ανεκτή στο πλαίσιο του αντιπροσωπευτικού συστήματος, βρίσκεται, πάντως, σε πρόδηλη ένταση με την δημοκρατική αρχή. Υπό το

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
“Κλεμμένες ζωές”

Σελ. 4

Δωρεάν φροντιστήρια στο
Σελ. 7
Δήμο 3Β
Ελλάδα: Δεύτερος Παγκόσμιος
πόλεμος, γ’ γιάννης κορναράκης Σελ. 8
Πάρτο αλλιώς, ...θα βρεις

Γρηγόρης

Σελ. 9

Ρώντας

“Ελληνες, σηκώστε το κεφάλι
Σελ. 9
ψηλά”
“Δικό μας το Τεχνικό Πρόγραμμα”,
Σελ. 21
δηλώνει ο Σπύρος Πανάς
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Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον
Σελ. 11
Νίκο Χουντή

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να
συνεδριάσει την Τρίτη 4/11/2014 και ώρα 15:30 στο
αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής
για τους πλημμυροπαθείς Σελ. 12
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πρίσμα αυτό, μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή η οιονεί
κοινοβουλευτική μορφή διάλυσης της Βουλής αναβιώνει με άλλη, δημοκρατικότερη μορφή, τη συστηματική ενότητα του Συντάγματος, καλύπτοντας το
κενό της κατάργησης από την αναθεώρηση του 1986
της ανάλογης Προεδρικής προνομίας για διάλυση της
Βουλής, μετά από απλή γνώμη του Συμβουλίου της
Δημοκρατίας, όταν αυτή τελούσε σε προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα.
[...]
«Από την ώρα που το Σύνταγμα (...) προβλέπει τη δυνατότητα, επ’ ευκαιρία της εκλογής του Προέδρου
της Δημοκρατίας, να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές,
είναι βέβαιον... ότι όλα τα κόμματα θα κάνουν χρήση
αυτής της δυνατότητας, αν πολιτικά πιστεύουν ότι
μπορούν να οδηγήσουν τον τόπο σε εκλογές. Όλα τα
υπόλοιπα που λέγονται είναι ανάξια σοβαρής συζήτησης. Ότι δήθεν παραβιάζουμε το Σύνταγμα, ότι
δήθεν υποβιβάζουμε τον θεσμό». Κ. Μητσοτάκης,
Πρακτικά της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Αθήνα, 2000, σ. 280.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Oι “επενδυτές” προχωρούν στην Υδρούσα
Τώρα μετράνε και την παραλία της Βούλας!
Δεν επέτρεψαν στο Δήμο 3Β να ανέβει στο νησί!!!
Η νήσος Υδρούσα στη Βούλα βρίσκεται για
άλλη μια φορά στο προσκήνιο.
Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες της νήσου
Υδρούσα, όπως γράψαμε και προ εβδομάδος, προσπαθούν εδώ και χρόνια να εγκαταστήσουν επιχείρηση. Κάθε χρόνο σχεδόν
εμφανίζονται, αρχίζουν εργασίες τους σταματάει ο Δήμος και προχωρούν.
Να θυμίσω ότι πέρυσι ακριβώς ένα χρόνο
πριν, ανέβηκαν πάλι στο νησί και άρχισαν
τις εγκαταστάσεις. Τους είδαμε όπως και
τώρα, ειδοποιήσαμε τον τότε δήμαρχο
Σπύρο Πανά και ενήργησε άμεσα. Προχώρησε η Πολεοδομία σε αυτοψία και αφαιρέθηκαν οι εγκαταστάσεις που είχαν
κατασκευαστεί επάνω στο νησί.
Τώρα πριν από τρεις εβδομάδες (4/10) γράφαμε στην ΕΒΔΟΜΗ (αρ. φ. 852), ότι γίνονται κατασκευές και ενημερώσαμε το
Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο Χρ. Βαδάση.
Πέρασε ακριβώς ένας μήνας (1η Σεπτεμβρίου) είχαμε φωτογραφήσει τις κατασκευές και όχι μόνο δεν ξηλώθηκαν, αλλά
προχωρούν και σε τρίτο κτίσμα, μπαινοβγαίνουν και κάνουν τσαμπουκάδες. Απαγορεύουν στους πολίτες να βγουν στον
αιγιαλό και έχουν έρθει και απέναντι στην
παραλία της Βούλας και κάνουν μετρήσεις,
γιατί όπως απάντησαν σε μία κυρία λουόμενη θα διαμορφώσουν την παραλία!!!
Το θέμα ετέθη προ ημερησίας και από τους
τρεις επικεφαλής της μειοψηφίας (Δημ. Δαβάκη, Θάνο Ματόπουλο και Δημοσθ.
Δόγκα).
Ο Δ. Δαβάκης τόνισε ότι «πρέπει να μας
βρουν όλους ομονοούντες γιατί πρωχωράνε σε επενδύσεις και δεν ξέρουμε αν
είναι νόμιμα αυτά που κάνουν».
«Μας ξεπερνούν οι καταστάσεις», επεσήμανε ο Θ. Ματόπουλος για το θέμα, ενώ ο
Δημοσθένης Δόγκας ανέφερε ότι πήγε με
καγιάκ και δεν του επέτρεψαν να αποβιβαστεί.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
είπε για το θέμα:
Κάναμε μία συνάντηση με όλες τις παρατάξεις στο Δήμο για το θέμα. Εγινε μια ανάλυση σε πολύ μεγάλο βάθος για το τι
πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε.
Εστάλη μετά τις πρώτες καταγγελίες, η Πολεοδομία να πάει εκεί και της απαγορεύθηκε να αποβιβαστεί στο νησί, από
κάποιους ανθρώπους που εκτελούσαν εκεί
κάποιες εργασίες, της ιδιωτικής αυτής έκτασης. Βέβαια, όπως ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να σου απαγορεύσει να αποβιβαστείς
στον κοινόχρηστο αιγιαλό και εκεί υπάρχει

ένα μείζον θέμα. Ηδη έχω συζητήσει με τις
Αστυνομικές υπηρεσίες και έχω ζητήσει να
κατατεθεί μήνυση στους φερόμενους ιδιοκτήτες και έχει ξεκινήσει η διαδικασία να
πάρουμε εισαγγελική παραγγελία.
Ο δικηγόρος των φερόμενων ιδιοκτητών
είπε ότι αν οι υπηρεσίες του Δήμου πάνε με
εισαγγελική παραγγελία(!), θα τους επιτρέψουν να αποβιβαστούν και να ελέγξουν.

δύο ξύλινα κατασκευάσματα είναι μπηγμένα μέσα στο έδαφος ή όχι. Γιατί αν είναι
μπηγμένα, τότε ξεφεύγουν της δασικής
υπηρεσίας και μπαίνουν ως πολεοδομικές
κατασκευές. Και υπάρχει και ένα άλλο
θέμα, κατά πόσον η νομολογία και νομοθεσία που επικαλούνται οι εκπρόσωποι των
φερόμενων ιδιοκτητών είναι σε ισχύ για
ιδιωτικά δάση και δη για ιδιωτικά δάση

Μόνοι μας μπορούμε να ρίξουμε κάποιες
ντουφεκιές, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε
παναττικά κατ’ αρχάς, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο γιατί είναι κάτι που αγγίζει
και θα αγγίξει το σύνολο των Δήμων, τουλάχιστον αυτών που έχουν εντός της επικράτειάς τους τουριστικές εγκαταστάσεις ή
μέχρι σήμερα εν δυνάμει αξιοποιήσιμα κέντρα».
Kαι τώρα τί κάνουμε; Θα περιμένουμε να
ολοκληρώσουν τις εγκαταστάσεις, να διαμορφώσουν την παραλία της Βούλας σε
προκυμαία και να βάλουν δρομολόγια
Υδρούσα - Βούλα, να γεμίσουν τη θάλασσα
λύματα, βενζίνες και λάδια έως ότου μας
απαντήσουν οι υπηρεσίες;

Φτιάξαμε όλη τη διαδικασία και πήγαν την
Παρασκευή στον εισαγγελέα. Η αντιμετώπιση που είχαμε από τις εισαγγελικές αρχές
ήταν απαγοητευτική. Μας παρέπεμψαν στο
Αστυνομικό τμήμα και πήγαμε στο Λιμενικό.
Το Λιμενικό είπε ότι το μόνο που μπορεί να
κάνει είναι να ρυθμίσει θέματα που αφορούν τον απόπλου και κατάπλου και τίποτε
παραπάνω.
Η Αστυνομία έδειξε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μας είπε όταν θα πάμε για αυτοψία να την έχουμε ενημερώσει ούτως ώστε
αν σημειωθεί κάποιο επεισόδιο να καταγραφεί και να γίνουν οι διώξεις που απαιτούνται.
Ξαναφτιάξαμε σήμερα (29/10) νέο αίτημα
εισαγγελικής παραγγελίας, το κάναμε
κάπως ποινικά κολάσιμο και οι υπηρεσίες θα
κινηθούν εκ νέου (31/10) για να μπορέσουν
να πάρουν την εισαγγελική παραγγελία.
Οπως θυμάστε κ. Ματόπουλε και κ. Δόγκα
προσπαθήσαμε να βρούμε όλες αυτές τις
περιβόητες μελέτες και εγκρίσεις από τον
ΟΡΣΑ. Δεν είχαμε καμμία ανταπόκριση,
γιατί ο ΟΡΣΑ επικαλέστηκε ότι είναι σε διαδικασία συγχώνευσης και διάλυσης.
Παρ’ όλα αυτά βρήκαμε τον τρόπο και τα
πήραμε σφραγισμένα και θεωρημένα από
τον ΟΡΣΑ τα σχέδια και οι εγκρίσεις που
έχουν παρθεί για την δραστηριότητα που γίνεται εκεί επάνω.
Από σήμερα είναι όλα αυτά τα χαρτιά στη
διάθεση των υπηρεσιών. Υπάρχει μια σειρά
νομικά θέματα, ακόμα και στο ιδιοκτησιακό.
Υπάρχουν ζητήματα κατά πόσον αυτά τα

εντός Αττικής.
Ολα αυτά δημιουργούν μία νομική γραμμή
αμύνης την οποία θα ζητήσουμε από το Δασαρχείο και το Υπουργείο να μας απαντήσουν και να μπορέσουμε σιγά σιγά να
φτιάξουμε τη νομική γραμμή άμυνας για να
μπορέσουμε να μπούμε στη διερεύνηση του
θέματος.
Υπ’ όψιν ότι εδώ και 4 χρόνια οι φερόμενοι
ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει σε επίπεδο
Δασαρχείου, σε επίπεδο ΟΡΣΑ. Εχουν επικαλεστεί οποιαδήποτε νομοθεσία υπάρχει
για δημιουργία καταφυγίων ορειβατών, δασοϋλοτόμων και καταφυγίων από χιονοστιβάδες. Ολη αυτή τη νομοθεσία την
επικαλούνται και όλα αυτά τα διατάγματα,
καθ’ ότι εκεί είναι δασική περιοχή και ως τέτοια εμπίπτει σε όλες τις ρυθμίσεις περί καταφυγίων και...
Είναι κωμικοτραγική η ιστορία, όμως μπαίνει σε μία λογική που λέει ότι, να αφαιρέσουμε από τους ΟΤΑ και τον πολίτη, τη
δυνατότητα να παρεμβαίνει και να ελέγχει
τη νομιμότητα ορισμένων δράσεων. Αυτό
γίνεται τώρα ζωντανό παράδειγμα στο θέμα
τςη Υδρούσας. Επιχειρείται να γίνει σε όλες
αυτές τις τουριστικές εγκαταστάσεις που
θα αναπτυχθούν, ακόμα και αδειοδοτήσεις
που είναι υγειονομικού χαρακτήρα να δίνονται απευθείας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και όχι από το Δήμο. Γενικότερα
προσπαθεί το Δημόσιο, σ’ αυτά τα έργα που
θέλει να κάνει, να παρακάμψει τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτό το πράγμα θα το αντιμετωπίσουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΒΔΟΜΗ πριν ένα
χρόνο είχε αναδείξει την υπόθεση με στοιχεία και το θέμα είχε φτάσει στη Βουλή, με
επίκληση το σπονδυλωτό ρεπορτάζ της
ΕΒΔΟΜΗΣ.
Για τη Δημοτική Αρχή και για κάθε ενδιαφερόμενο παραπέμπουμε στα φύλλλα 801802 (σελ. 13), 803 και 804 από την 28η
Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2013.
Στην ιστοσελίδα www.ebdomi.com (πάνω
δεξιά “Αρχείο φύλλων”, 2013).
Πάντως, νόμοι, διυπουργικές αποφάσεις και
αποιφάσεις αρμοδίων οργανισμών (ΟΡΣΑ
κλπ.), άλλα ορίζουν και επιβάλλουν, όπως:
l Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή
που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος.
l Μετά το θέρος, οι όποιες εγκαταστάσεις,
αποσυναρμολογούμενες
μεταφέρονται
εκτός νήσου για αποθήκευση.
l Οι κατασκευαστές οφείλουν να δημιουργήσουν «δίαυλο πλάτους 10 μέτρων, κατάλληλο για την υποδοχή σκαφών (πλην
ταχυπλόων), ώστε να μην παρεμποδίζεται
η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στον αιγιαλό...» (ΟΡΣΑ).
l Κι ακόμα, όπως ορίζει η ΚΥΑ “Μεταξύ της
πρώτης σειράς ανακλίντρων και ακτογραμμής
σε ηρεμία, θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος
διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους 5 μέτρων,
ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων» κλπ.
Τώρα, πώς οι “φύλακες” του φερόμενου
ιδιοκτήτη απαγορεύουν ακόμα και στις
αρχές την πρόσβαση, μόνο οι οσφυοκάμπτες χάρτινοι “φύλακες” της ...Δανιμαρκίας,
και του Ελλαδιστάν γνωρίζουν. Εκτός και
από πέρυσι “προσαρμόστηκαν” οι νόμοι και
οι αποφάσεις, γιατί η “νομιμότητα” στην Ελλάδα μεταλλάσεται κατά τα συμφέροντα
“κάποιων”!
Αννα Μπουζιάνη
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΤΑΣΟ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
με την Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης"
Σάββατο 1 Νοεμβρίου - Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» επιστρέφει στον
ΙΑΝΟ με ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λειβαδίτη. Θα ακουστούν τραγούδια από τους κύκλους τραγουδιών που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Ερμηνεύουν:
Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Βέττα, Δώρος Δημοσθένους,
Μπέττυ Χαρλαύτη
Είσοδος: 10€ / Ελάχιστη κατανάλωση: 6€, Ώρα έναρξης: 21:30
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00
Η βραδιά θα μεταδίδεται ζωντανά από τo ianos.gr
Πληροφορίες
IANOS | τηλ. 210 3217810 Σταδίου 24 - Αθήνα
www.ianos.gr

12 Εικαστικοί Καλλιτέχνες συναντούν τον Νίκο Καζαντζάκη
«Ποτέ οι ‘Ελληνες δεν δούλεψαν την Τέχνη για την
Τέχνη. Πάντα η ομορφιά
είχε σκοπό να υπηρετήσει
τη ζωή. Και τα σώματα τα
ήθελαν οι αρχαίοι όμορφα
και δυνατά, για να μπορούν
να δεχτούν ισορροπημένο
και γερό νου. Και ακόμα, για
να μπορούν –σκοπός ανώτατος– να υπερασπίσουν το
άστυ».
Αναφορά στον Γκρέκο,
1961
Διάλογο με το έργο του
Νίκου Καζαντζάκη ανοίγουν
12 εικαστικοί καλλιτέχνες,
εκφράζοντας διαφορετικές
πτυχές της αφήγησης, του
νοήματος και του ύφους
του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη.
Η έκθεσή τους στεγάζεται
στον Πολυχώρο Vault και
συναντάται με την παράσταση «Δε φοβάμαι. Δεν
ελπίζω. Είμαι...», μια σκη-

νική σύνθεση από τα έργα
του Νίκου Καζαντζάκη, σε
σκηνοθεσία Μάριου Ιορδάνου.
Με διαφορετικές αφετηρίες
και μέσα, οι καλλιτέχνες
Αγγελική Χρυσού, Άντα Πετρανάκη, Δανάη Κηλαηδόνη, Μαρίνα Μαλτέζου,
Ρενάτα Μεθενίτη, Σεμίνα
Λάνταβου, Ευάγγελος Καλογερόπουλος, Νίκος Χριστοφοράκης, Παναγιώτης
Νέζης, Πέτρος Κουφοβασίλης, Σπύρος Καράμπελας,
Στάθης Μαυρίδης, παρουσιάζουν μια σειρά έργων χαρακτικά, λάδια, σχέδια,
ακουαρέλες, μικτές τεχνικές- που αποτυπώνουν τη
σημερινή αντίληψη για το
έργο του.
H έκθεση έργων θα διαρκέσει έως τις 16 Νοεμβρίου
και θα είναι ανοιχτή για το
κοινό καθημερινά.
Πολυχώρος VAULT

“PEER GYNT, no man’s land”
του Henrik Ibsen
Η θεατρική ομάδα «The 3rd person
theatre group», μετά τη διάκρισή
της με τη διεθνή υποτροφία Ibsen
Scholarship 2013 από το θεσμό
του Ibsen Awards στη Νορβηγία
και την άκρως επιτυχημένη παρουσίαση του έργου στην Αθήνα
τον περασμένο χειμώνα, παρουσιάζει την παράσταση: “PEER
GYNT, no man’s land” του Henrik
Ibsen
8 παραστάσεις από τις 3 Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη
στις 9μ.μ. στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ (Ευμολπιδών 45, Γκάζι).
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά
Πρόκειται για μια διασκευή για 3
ηθοποιούς πάνω στο έργο του
Henrik Ibsen, Πέερ Γκυντ. O Πέερ
Γκυντ, ζει μεταξύ φαντασίας και
πραγματικότητας. Ο Henrik Ibsen
χρησιμοποιώντας το έπος, ως κώδικα δημιουργίας, στήνει τον Πεερ
Γκυντ, έναν αντιήρωα στο πρότυπο του πιεστικού, ανταγωνιστικού άντρα που με δίψα λαχταρά

την επιτυχία. Η περιπέτεια του
Πέερ μετατρέπεται σε ένα προσωπικό ταξίδι υποσυνειδήτου και
όλα τα επεισόδια γίνονται αφηγή-

σεις. Η πλοκή εκτυλίσσεται μέσα
από 3 άξονες: Πέερ Γκυντ, Όσε,
Σούλβαιγ. Ο Πέερ είναι ο βασικός
άξονας που αντιπροσωπεύει τη
ζωή, ένα πλάσμα που ανταγωνίζεται τη φύση και προσπαθεί να ξεπεράσει το θάνατο μέσα απ το

κυνήγι της εξουσίας. Η Όσε, η μητέρα του, η προσωποποίηση της
μάνας γης και της πατρίδας του,
και η Σούλβαιγ, η αγαπημένη του,
το σύμβολο της πίστης και της
συγχώρεσης, γίνονται οι δύο επιπλέον πόλοι του έργου και υποδύονται τα πολλά πρόσωπα που
εμφανίζονται στη διαδρομή του
Πέερ. Μια διαδρομή σε ένα σύμπαν άχρονο κι άτοπο, σ' έναν μη
τόπο που θα μπορούσε να είναι
ιδανικά όλοι οι τόποι.
Συντελεστές:
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
Διασκευή/Δραματουργική επεξεργασία:
Σέβη Ματσακίδου
Σκηνοθεσία: Αντιγόνη Φρυδά, Ελένη Ζαραφίδου, Βαλάντης Φράγκος
Σκηνικά: Γιάννης Θεοδωράκης
Εικαστικός: Αποστόλης Πλαχούρης
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
Μουσική: Γιάννης Σαββίδης
Φωτισμοί: Κατερίνα Παπαδάκου
Ηθοποιοί: Αντιγόνη Φρυδά, Ελένη Ζαραφίδου, Βαλάντης Φράγκος

Πληροφορίες
–
κρατήσεις:
2103464380, info@sixronotheatro.gr
Εισιτήρια: είσοδος: 10€, Ατέλειες: 5€

Μελενίκου 26, Γκάζι,
Βοτανικός
Σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8’

περίπου με τα πόδια)
Τηλ.: 213 0356472 / 6945 993870
vaulttheatre.gr@gmail.com

«Η ώρα του Φοίνικα»
O Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων και οι Εκδόσεις Γαβριηλίδη οργανώνουν την
παρουσίαση του βιβλίου του
Τζίμμυ Κορίνη με τίτλο: «Η ώρα
του Φοίνικα», την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα
Ιωνία (δίπλα από το Δημαρχείο
στη Βούλα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή
18).
Συντονιστής είναι ο οικονομολόγος Γιώργος Κωστούλας, θα προλογίσει ο Δημήτρης
Δαβάκης (πρόεδρος Μανιατών) και αποσπάσματα από
το βιβλίο θα διαβάσει ο Λάκης Κομνηνός.

«Kλεμμένες ζωές»
Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και οι Εκδόσεις
Momentum θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Βουλιαγμενιώτη Γιώργου Νικολαΐδη με τίτλο: “Κλεμμένες ζωές”, ο οποίος έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.
Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις
6.30 μ.μ. στην αίθουσα “Μιχαΐλας Αβέρωφ” της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (Ακαδημίας & Γεναδίου
8, 7ος όροφος).
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο πρόεδρος της
Ε.Ε.Λ. Κ. Καρούσος και οι εκδότης Ν. Μπατσιούλας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη

ΕΒΔΟΜΗ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 5

«…ΣΑΝ ΑΫΛΟ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ...»
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
Στον απόηχο των επετειακών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου, ο
Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στην
παρουσίαση του παραστασιακού δρώμενου «… Σαν άυλο πετούμενο….»,
με θέμα, τη θέση της γυναίκας στον
πόλεμο και στην πρόσφατη Ελληνική
ιστορία του 20ού αιώνα, την Κυριακή
2 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 7.00 μ.μ.,
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Πρωτοβουλίας Νέων - YOU.C.I., της
ερευνητικής και καλλιτεχνικής ομάδας δ ρ Υ ο ς τ ο Π ο ι και της Ομάδας
Μελέτης Αρχαίας Όρχησης του Θεάτρου «Δόρα Στράτου», στηρίζεται σε
δραματοποιημένα κείμενα της συγγραφέως – λογοτέχνιδας, Γιώτας Φωτιάδου – Μπαλαφούτη και επιχειρεί
να εντάξει τη γυναίκα σε μια ιστορική
συνέχεια, από τον απώτερο πολιτισμό
της Αρχαιότητας, μέχρι σήμερα.
Η σκηνοθεσία είναι της Άννας Λάζου
και η παράσταση πλαισιώνεται από
χορευτικά δρώμενα και πρωτότυπες

μουσικές συνθέσεις των Δ. Λαζαρίδη,
Π. Αποστολίδη και Κ. Ξωμερωτάκη,
που αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα
του Ελληνικού πολιτισμού, με παράλληλη προβολή οπτικοακουστικό υλικού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος Μαρκόπουλου απευθύνει κάλεσμα συλλογής τροφίμων μακράς
διαρκείας, στο χώρο της παράστασης,
για την ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

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.

“Ο Τελευταίος Χορευτής του Μάο”
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίοu και
ώρα 21:00 την προβολή της ταινίας “Ο Τελευταίος Χορευτής του Μάο”.

“Ανάλυση του Συμποσίου
του Πλάτωνα”
στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο

Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του Li Cunxin,
που σε ηλικία 11 ετών, επιλέχθηκε από εκπροσώπους του κράτους για να αφήσει το φτωχό
χωριό του και να φύγει στο Πεκίνο να σπουδάσει μπαλέτο. Το 1979, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στο Τέξας, ο Li ερωτεύτηκε μια
Αμερικανίδα και μετά από 2 χρόνια θα λιποτακτήσει...
Η παράσταση, που είναι αποτέλεσμα
της συνεργασίας της Πολιτιστικής

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ. θα γίνει Ανάλυση
του Συμποσίου του Πλάτωνα με ομιλητή τον Μανώλη Μανιαδάκη, στο Ξενοδοχείο Κονγκό Παλλάς (Λεωφ. Ποσειδώνος 81Α) Γλυφάδα.

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου - Λ. Μαραθώνος 117) - (Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)

«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 κίνδυνο 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...

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

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
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Δεκαήμερο εκπτώσεων
Από 1 έως 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά δεκαήμερο εκπτώσεων.

Επίσης, στις 2 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

“Πάρε μέρος στην Ανατροπή.
Κάνε την ελπίδα πράξη”
Ο ΣΥΡΙΖΑ Παλλήνης οργανώνει πολιτική εκδήλωση
που θα πραγματοποιεί την Κυριακή 2/11, ώρα 10:30,
στο Οινοποιείο Πέτρου (Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη).
Θέμα της εκδήλωσης είναι οι προγραμματικές δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, με εισηγητή
τον Νίκο Βούτση, Βουλευτή και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα πρώτα μέτρα σωτηρίας που
προτείνει και δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ»
Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα διοργανώνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ με
θέμα «Τα πρώτα μέτρα σωτηρίας από την κυβέρνηση
της Αριστεράς που προτείνει και δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ».
Ομιλητής θα είναι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μέλος Κ.Ε.
ΣΥΡΙΖΑ - οικονομολόγος.
Η εκδήλωση γίνεται στην αίθουσα ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ
στην πλατεία Ν.Μάκρης.

“ΕΝΦΙΑ, Κόκκινα δάνεια,
πλειστηριασμοί”
Οι συντονιστικές Επιτροπές των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ανατολικής Αττικής οργανώνουν τη Δευτέρα 3
Νοεμβρίου, στις 6μ.μ. ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
“ΕΝΦΙΑ, Κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί”. Η εκδήλωση θα γίνει στο Μηχανουργείο Λαυρίου (αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου).
Θα μιλήσουν: Παύλος Χαϊκάλης, Σωτήρης Αβδελίδης
και Ζαχαρίας Πελέκης.
Θα ακολουθήσει διάλογος.

Ρυθμίσεις οφειλών
προς τους ΟΤΑ
Mέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014, οι
δημότες θα έχουν την δυνατότητα, με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους
προς τους Δήμους και τα Νομικά
Πρόσωπα των Δήμων, σύμφωνα με
τροπολογία που κατέθεσε ο
Υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης
Ντινόπουλος και ψηφίστηκε από
τη Βουλή, Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
93/14-04-2014 τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τους Δήμους αλλά και τα Ν.Π.Δ.Δ.
τους μπορούν να ρυθμίζονται και
να καταβάλλονται, έχοντας σημαντικές απαλλαγές από πρόστιμα
και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής.
Στη ρύθμιση υπάγεται, υποχρεωτικά,
το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και πριν την
01-01-2010, έως τις 30.10.2014,
συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρό-

θεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.
Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται
από είκοσι τέσσερις (24) έως
εκατό (100), ανάλογα με το ύψος
του οφειλόμενου ποσού, το οποίο
θα απαλλάσσεται πλήρως από
πρόστιμα και προσαυξήσεις εάν
εξοφληθεί εφάπαξ!
Δηλαδή, ανάλογα με το ποσό που
χρωστάς θα διαμορφώνονται και
οι δόσεις.
Παράδειγμα
― Για οφειλές μέχρι 5.000,00
ευρώ γίνεται ρύθμιση σε είκοσι
τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις
κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι
κάθε δόση δεν είναι μικρότερη
των 100 ευρώ.
― για οφειλές από 5.000,01 ευρώ
μέχρι 10.000,00 ευρώ σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 50% από

τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις.
― για οφειλές από 10.000,01
ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε 72
δόσεις με απαλλαγή κατά 30%
από τις προσαυξήσεις.
― για οφειλές από 20.000,01
ευρώ και πάνω σε 100 δόσεις με
απαλλαγή κατά 10% από τις κατά
ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και των προστίμων.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης
υπαγωγής στη ρύθμιση ισχύει
μέχρι 30.11.2014.
Hδη πολλοί Δήμοι έχουν εκδόσει
σχετικές ανακοινώσεις, όπως ο
Δήμος Μαρκοπούλου, ο Δήμος
Σπάτων - Αρτέμιδος, ο οποίος σημειώνει και τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες: Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου: κα Αντωνοπούλου Παναγιώτα 213 2007 352
κα Τσέα Μαρία 213 2007 353
Για το ίδιο θέμα ελάβαμε δελτίο
Τύπου και από την Ριζοσπαστική
Κίνηση Πολιτών του Δήμου 3Β.

Ο Δήμος Σαρωνικού προχώρησε σε Διαπαραταξιακή
Επιτροπή για διαπραγματεύσεις
με την “Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.”
Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16/10/14) προχώρησε ο
Δήμος Σαρωνικού, με μοναδικό θέμα
τη νομική ενημέρωση, τη συζήτηση
και τη λήψη απόφασης για το πώς ο
Δήμος θα χειριστεί το ζήτημα του Παράκτιου Μετώπου. Ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου Σαρωνικού, Κων/νος
Κατερινόπουλος, έλαβε εντολή να
ασκήσει προσφυγή κατά της εγκυρότητας της Μεταβίβασης για τις περιοχές που υπάρχουν ερείσματα
ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα έγινε και
ενημέρωση για το ποιές περιοχές μεταβιβάζονται.
Όμως με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, δεν υπήρξε επαρκής προετοιμασία με προβολή χαρτών
και αναλυτικών τοπογραφικών για την
πλήρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των λιγοστών Δημοτών
που παραβρέθηκαν με αποτέλεσμα να
υπάρχουν ερωτηματικά για τις μεταβι-

βαζόμενες εκτάσεις. Γι’ αυτό η Πρόεδρος Μαρία Κόλλια ανακοίνωσε ότι
θα γίνει και άλλη μία συνεδρίαση με
μοναδικό θέμα την ενημέρωση και συζήτηση για τις παραλίες του Δήμου,
ενώ έγινε σαφές από τον Δήμαρχο,
ότι η περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας
αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Δήμο
Σαρωνικού.

Σε αυτό το πρώτο μέρος της συνεδρίασης ο Κων. Κατερινόπουλος ανακοίνωσε ότι κερδήθηκε το Δικαστήριο
για μία από τις 3 εκτάσεις που διεκδικούσε ο Δήμος Σαρωνικού και συγκεκριμένα το νο 125 και αναμένεται και

η άρση απαλλοτρίωσης για τα τεμάχια
νο 3 και νο 16. (Και οι 3 εκτάσεις βρίσκονται στον Αγ. Νικόλαο.)
Ακολούθησαν οι θέσεις πολλών δημοτικών συμβούλων και τη συνεδρίαση
έκλεισε ο Δήμαρχος Γ Σωφρόνης ο
οποίος δημοσιοποίησε έγγραφο της
“Αττικό Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.” με το
οποίο υπάρχει η σύμφωνη γνώμη για
την έκδοση της άδειας από το Υπ. Οικονομικών, ωστε να εγκατασταθεί ο
εργολάβος και να ξεκινήσει το έργο
του Αλιευτικού Καταφυγίου.
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή διαμορφώθηκε αρχικά από το δήμαρχο Γ. Σοφρώνη, τους επικεφαλής των
παρατάξεων, Μαν. Τσαλικίδη, Αγγ.
Ράπτη, Ν. Βολάκο και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν. Οπως ενημέρωσε
η πρόεδρος η Επιτροπή παραμένει
ανοιχτή και θα μπουν και άλλα ονόματα μέσα.
paraktios.gr
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Aναγκαιότητα πρόληψης
στο Σχολείο & την Κοινότητα
Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής
«Ανοιχτή Αγκαλιά» διοργανώνουν Επιστημονική
Ημερίδα με θέμα: «Αναγκαιότητα Πρόληψης στο
Σχολείο και την Κοινότητα».
Η Ημερίδα θα γίνει το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, ώρα
18:00, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου
(Βασ. Κωνσταντίνου 47).
Ομιλητές θα είναι:
- Απόστολος Πουρτσίδης, Παιδίατρος-ΑιματολόγοςΟγκολόγος, Πρόεδρος ΕΕΠΑΟ, Δ/ντής ΕΣΥ, Ογκολογικό
τμήμα Νοσ. Παίδων Π & Α. Κυριακού: «Με προορισμό

τον άνθρωπο, ενήλικα και παιδί. ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ... Προληπτική εκτίμηση παιδιών
σε ακριτικές περιοχές»
- Ελένη Νέζη, Παιδοδοντίατρος-Αγγελική Νικολοπούλου, Περιοδοντολόγος: «Πώς μπορεί να γίνει
αποτελεσματική η Οδοντιατρική Πρόληψη; Μέτρα
για το Σπίτι, το Σχολείο και την Κοινότητα»
- Μαρία Μαμιδάκη, κοινωνική ψυχολόγος DEA:
«Υλοποιώντας προγράμματα πρόληψης: αρχές,
στόχοι, ζητήματα εφαρμογής και αποτελεσματικότητας»
- Νάντια Κουρμούση, PhD, MSc, Υπ. Αγωγής Υγείας Π.Ε.
Αν. Αττικής: «Η πρόληψη στο σχολικό πλαίσιο: Σε ποιο
βαθμό μπορούν τα προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας να κάνουν αυτό που υπόσχονται;»
- Γεώργιος Φρέρης, Παιδοψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»: «Η σημασία των πρώιμων
σχέσεων και παρεμβάσεων στην ψυχική υγεία του
παιδιού και της κοινωνίας. Δημιουργώντας Λειτουργικές Πραγματικότητες»
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

«Δωρεάν Φροντιστήρια
Ξένων Γλωσσών και Μέσης
Εκπαίδευσης» στο Δήμο 3Β
Ξεκίνησε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το πρόγραμμα «Δωρεάν Φοίτηση σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών
και Μέσης Εκπαίδευσης» στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Δήμου.
Στο πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με την
πολύτιμη συμβολή των φροντιστηρίων της πόλης,
μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες
που ανήκουν σε οικογένειες κατοίκων ή δημοτών,
με εισοδηματική και κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά,
δικαιούχοι είναι οι άνεργοι, τα παιδιά πολύτεκνων
και τρίτεκνων οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών κτλ.
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, γνωρίζοντας τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν λόγω
της οικονομικής κρίσης, θεωρεί μείζονος σημασίας
την στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας επί της οδού Ζεφύρου 2 Βούλα.
Τηλ. Επικοινωνίας 213 2019901

“Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης”
ο Χρήστος Ποθουλάκης στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος,
εξέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στη δημοτική συνεδρίαση της 29ης
Οκτωβρίου.
Ο υποψήφιος Χρήστος Ποθουλάκης έλαβε το ποθητό 2/3 των δημοτικών συμβούλων (22 δημοτικοί
σύμβουλοι) και εξελέγη “Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης”.
Σημειωτέον ότι είναι η δεύτερη συνεδρίαση για εκλογή συμπαραστάτη, αφού την πρώτη δεν
κατάφερε να εκλεγεί κανένας εκ
των επτά υποψηφίων. Εγιναν δύο
Δήμος Παιανίας έχει προγραμματίσει δημοτική συνεδρίαση την Τετάρτη 5
Νοεμβρίου, στις 19.30) για
εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Ο

ψηφοφορίες και στη δεύτερη άγγιξε το ποσοστό ο Χρήστος Ποθουλάκης, αφού έλαβε 21

ψήφους, αλλά δεν κατάφερε να
εκλεγεί γιατί το μέτρο των 2/3
είναι 22 σύμβουλοι.
Ετσι ο δήμαρχος, προχώρησε σε
νέα συνεδρίαση με το ίδιο θέμα και
υποψήφιο και πάλι τον Χρ. Ποθουλάκη, ο οποίος από την πρώτη ψη-

φοφορία συγκέντρωσε τους 22
ψήφους και εξελέγη.
Ο Δήμαρχος, Δημήτρης Μάρκου,
θεωρεί ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη (ΣΔ) είναι «εργαλείο προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, τήρησης της
νομιμότητας και καταπολέμησης
της κακοδιοίκησης».
Οπως έχουμε ξαναγράψει, ο
ρόλος του Συμπαραστάτη του δημότη, δεν πέτυχε πανελλαδικά·
έμεινε κενό γράμμα, αφού συνήθως η επιλογή του γινόταν από
την πλειοψηφία και συνηθέστατα
βρισκόταν στις λίστες του ψηφοδελτίου της πλειοψηφίας, οπότε
όσο και άριστος να ήταν, πήρε
αμέσως το “στίγμα” της προτίμησης του δημάρχου και δύσκολα
τον εμπιστεύεται ο δημότης...
Ας ελπίσουμε ότι εδώ θα γίνει μία
εξαίρεση.

Η νέα σύνθεση της Περιφερειακής Ενωσης
Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)
Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Ηρακλής
Γκότσης, είναι ο νέος Πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Το προεδρείο της ΠΕΔΑ
μετά την συνεδρίαση και ψηφοφορία
διαμορφώνεται ως εξής:
Πρόεδρος: Ηρακλής Γκότσης,δήμαρχος Νέας Ιωνίας

νών και Σωτήρης Ντούρος, δημοτικός
σύμβουλος Αχαρνών.
Ο Ηρακλής Γκότσης εξελέγη στον
τρίτο γύρο νέος πρόεδρος της ΠΕΔΑ,
ανάμεσα σε άλλους 3 υποψήφιους,
συγκεντρώνοντας 14 ψήφους (5 της
«Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας», 5 της «Αυτοδιοίκησης Πολιτών» του Ν. Σαράντη και 4 της
«Νέας Αυτοδιοίκησης για την Αττική»
του Γ. Ιωακειμίδη).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΠΕΔΑ είναι 25μελές και αποτελείτα από τους παρακάτω:

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ιωακειμίδης,
δήμαρχος Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη
Γενικός γραμματέας: Νίκος Σαράντης,
δήμαρχος Αγ. Αναργύρων – Καματερού.
Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής οι:
Ιωάννης Κασσαβός, δήμαρχος Αχαρ-

Δήμαρχοι
Στεργίου - Καψάλης Δημήτριος
Χατζηδάκης Διονύσιος
Σταυριανουδάκης Μιχάλης
Κωνσταντέλλος Γρηγόρης
Σοφρώνης Γεώργιος
Μούρτζης Δημήτρης
Ξυριδάκης Παντελής
Σαράντης Νικόλαος
Τζουλάκης Σταύρος
Καπλάνης Γεώργιος
Γκότσης Ηρακλής
Ρούσσος Συμεών
Ιωακειμίδης Γιώργος
Κασσαβός Γιάννης

Σίμος Ευάγγελος
Δημοτικοί σύμβουλοι
Τίγκας Κων/νος-Πολυχρόνης
Μιχαλέλης Δημήτρης
Μπρούλιας Γεώργιος
Ντούρος Σωτήριος
Σακούτης Νικόλαος
Κοκοτίνης Χρήστος
Σταματάκης Ζαχαρίας
Κουτελάκης Γιώργος
Βαρελάς Ανδρέας
Τσουκαλάς Παναγιώτης

Ο Γιώργος Πατούλης
πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την επόμενη πενταετία εξελέγη ο Γιώργος
Πατούλης, δήμαρχος Αμαρουσίου
κατά την ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη θέση του α΄ αντιπροέδρου εξελέγη ο Δημήτρης Καφαντάρης, δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, β΄
αντιπροέδρου ο Γιάννης Καραγιάννης, δήμαρχος Λαγκαδά και γενικός
γραμματέας ο Γιάννης Μουράτογλου,
δημοτικός σύμβουλος Έδεσσας.
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Χώροι καταφυγής και οργάνωσης καταυλισμών μετά από σεισμό, στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει, ότι οι χώροι καταφυγής,
καθώς επίσης και οργάνωσης καταυλισμών των πολιτών, μετά
από σεισμό, που έχουν επιλεγεί στον Δήμο, είναι οι εξής:
Πόρτο-Ράφτη:
1. Χώρος Στάθμευσης Super Market Carrefour (Καρφούρ)
2. Χώρος Στάθμευσης Super Market Lidl (Λιντλ)
3. Προαύλιος Χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου
4. Προαύλιος Χώρος Γυμνασίου – Λυκείου Μαρκοπούλου στο
Πόρτο Ράφτη
Μαρκόπουλο:
1. Χώρος Στάθμευσης Super Market Μαρινόπουλος

2. Ιππικό Κέντρο
3. Ι. Ν. Αγίου Νικολάου
4. Λύκειο Μαρκοπούλου (Κέντρο Επιχειρήσεων)
5. Ανοιχτό Γήπεδο Μαρκοπούλου
6. Πλατεία Πέτρου Σωτηρίου
7. Πλατεία Παπαδημητρίου - Δραγωνέα
8. Πλατεία Πεδίου Άρεως (στην είσοδο της πόλης)
Οι παραπάνω χώροι, επιλέχθηκαν και κρίνονται ως επαρκείς,
λόγω του αραιοχτισμένου των όμορων οικισμών. Προσφέρουν
δε, μίνιμουμ προδιαγραφές υγιεινής με δυνατότητες παροχής
ύδατος και τροφής, ενώ έχουν το πλεονέκτημα της εγγύτη-

Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος*
H Πολωνία στο βωμό της σκακιέρας των συμμαχιών της
«Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον
των πριν υπαρξάντων κρίνεται»
(Δημοσθένης Ολυνθιακός Α ,11)
Μετά το διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας
με τη συνθήκη του Μονάχου, η Γερμανία
στράφηκε κατά της Πολωνίας.
Η Πολωνία από παλιά, επειδή γνώριζε την
επισφαλή γεωγραφική της θέση, είχε
φροντίσει να συνάψει, αφ’ ενός μεν το
1921 συμφωνία με Γαλλία και Ρουμανία,
αφ΄ ετέρου δε το 1932 με τη Σοβιετική
Ένωση σύμφωνο μη επίθεσης. Λίγο αργότερα το 1934, υπέγραψε
αντίστοιχη
συμφωνία με τη Γερμανία, βάσει της
οποίας θα μπορούσε συγχρόνως να διατηρεί και τη συμμαχία της με τη Γαλλία.
Βάσει δε αυτής της τελευταίας συνθήκης
του 1934, η Γερμανία κατάφερε να γίνει
δεκτή, ως μέλος στην τότε Κοινωνία των
Εθνών.
Ενός οργανισμού, τον οποίο αργότερα
διαδέχτηκε ο ΟΗΕ, και ο οποίος αποδείχθηκε ανήμπορος να επιβάλλει τις δέουσες
κυρώσεις, όταν τα μέλη της ατακτούσαν
ασύστολα και παραβίαζαν τις συμφωνίες
τους.
Ο Χίτλερ αρχίζοντας με την παραβίαση
της συνθήκης των Βερσαλιών είχε καταφέρει να ανασυγκροτήσει τον στρατό του,
στήνοντας μια πανίσχυρη πολεμική μηχανή.
Με το ‘’Άνσλους’’, δηλαδή την δικαιολογία
της προσάρτησης, κατέκτησε στις αρχές
του 1938 την Αυστρία, προτού ακόμα
στραφεί προς την Τσεχοσλοβακία.
Η Πολωνία είχε ένα τεράστιο μήκος συνόρων, το οποίο ανερχόταν σε 5.600 χι-

λιόμετρα, από τα οποία 2000 ήταν σε σύνορο με τη Γερμανία. Με την κατάκτηση
δε της Βοημίας, Μοραβίας και της Σλοβακίας από τη Γερμανία είχαν αυξηθεί σε
2800. Έτσι η νότια πλευρά της ήταν εκτεθειμένη σε εισβολή, ενώ το δυτικό τμήμα
της, αποτελούσε μια ανοικτή και ευάλωτη
περιοχή μέσα στο χωρικό έδαφος της Γερμανίας. Ο στρατός της Πολωνίας ήταν
αριθμητικά μεγάλος και ανερχόταν σε ένα
εκατομμύριο περίπου άνδρες. Αλλά βρισκόταν σε κακή οργάνωση και κακό εξοπλισμό, χωρίς άρματα μάχης και
μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς. Στη θέση
της μηχανής, τόσο για τη μεταφορά όσο
και την επίθεση, σε επιστράτευση είχαν τα
άλογα. Ακόμη υστερούσε σε αντιαρματικά πυροβόλα.
Η αεροπορική δυνατότητα κάλυψης ήταν
σε σύγκριση στο υποδεκαπλάσιο.
Η όλη στρατηγική της πολεμικής διάταξης,
χώλαινε και ήταν έξω πάσης πραγματικότητας. Υπήρχε βέβαια η ηρωική άρνηση
και αντίσταση, αλλά αυτή δεν επαρκούσε.
Οι Γερμανοί την 1η Σεπτεμβρίου του
1939, προτού ακόμη χαράξει, έριξαν σε
αστραπιαία επίθεση 1.500.000 άνδρες, με
μηχανοκίνητη υποστήριξη και άρματα
μάχης. Η επίθεση ήρθε μετά από ένα καταιγιστικό βομβαρδισμό που ήταν και η συνηθισμένη τακτική της κάθε γερμανικής
πολεμικής προσβολής.
Την 10 Σεπτεμβρίου, από τον Πολωνό αρχιστράτηγο Πυτζ Σμίγκλυ, διατάχθηκε γενική υποχώρηση. Μέχρι την 28η
Σεπτεμβρίου, η Βαρσοβία αμυνόταν απεγνωσμένα και ηρωικά με τη φρουρά της.
Η πολωνική Κυβέρνηση από την 18η Σε-

τας, δεδομένης της συνήθους άρνησης μετακίνησης των κατοίκων μακριά από τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε
στον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας και τ. Αντιδήμαρχο κο
Κωνσταντίνο Μαγγανά στα τηλέφωνα:
6944 507099 και 6975 200993 ή στην επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαρκοπούλου κα Μαρία Χασάπη στα τηλέφωνα: 6974 909728 και 6932
407556.
Ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Κωνσταντίνος Μαγγανάς

πτεμβρίου ακόμα είχε εγκαταλείψει τη
χώρα περνώντας προς τα Ρουμανικά σύνορα.
Αλλά πολύ πιο μπροστά από την επίθεση,
η τύχη της Πολωνίας είχε κριθεί. Οι Σοβιετικοί στις 23 Αυγούστου 1939, είχαν
υπογράψει συνθήκη μη επίθεσης με τον
Χίτλερ, η οποία συνοδεύτηκε με μυστικό
πρωτόκολλο για τον εξ ίσου διαμοιρασμού της Πολωνίας, στον οποίο μάλιστα
καθοριζόταν και το γεωγραφικό συνορικό
όριο.
Στη ναζιστική ζώνη της κατακτημένης
τώρα Πολωνίας, η μυστική αστυνομία άρχισε να χωρίζει και να εξοντώνει τον μάχιμο
μαζί και άμαχο πληθυσμό, με
κριτήρια καθαρώς φυλετικά, ενώ στη σοβιετικής επιρροής ζώνη η αντίστοιχη
ΝΚVD, άρχισε να εκτοπίζει τον πληθυσμό
βάσει πολιτικών και κοινωνικών κριτηρίων.
Όι ιστορικοί αναφέρουν και κάτι άλλο
ακόμα, το οποίο δεν τολμώ να το πιστέψω. Τα SS παρέδιναν τους Ουκρανούς εθνικιστές στους Ρώσους με
αντάλλαγμα από τη ΝΚVD τους Γερμανούς κομμουνιστές!
Την 28η Σεπτεμβρίου, ένα δεύτερο μυστικό πρωτόκολλο, μεταξύ Σοβιετικών
και Γερμανίας, ήρθε επι χάρτου να εντάξει τη Λιθουανία στη Σοβιετική σφαίρα
επιρροής, ενώ η Ρωσία παραχωρούσε
στη Γερμανία, περισσότερη εδαφική γη
ανατολικά.
Ο Στάλιν με τη συμμετοχή του στην εισβολή της Πολωνίας, έφερε την ΕΣΣΔ σε
εμπόλεμη κατάσταση με την Πολωνική
Δημοκρατία, αλλά όχι και Ρωσική ρήξη με
τη Γαλλία και Βρετανία. Και εν τω μεταξύ,
το σοβιετικό πετρέλαιο έρρεε άφθονο στις
πολεμικές μηχανές του Χίτλερ, γράφει
δίτομο βιβλίο του ο Norman Davis.
Έχοντας τώρα εξασφαλίσει το ανατολικό
του σύνορο ο Χίτλερ, είχε πλέον λυμένα
τα χέρια του, για μια επίθεση στη Δύση,
Από την άλλη μεριά ο Στάλιν, με τη συμφωνία που είχε συνάψει, ελεύθερος και
αυτός, αρχίζει να εισβάλει στη Φινλανδία, και στις Βαλτικές χώρες, Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία και να απειλεί τη Ρουμανία.
Για τους έξη μήνες μετά την κατάκτηση
της Πολωνίας, που μεσολάβησαν, υπήρξε
μια περίοδος πολεμικής αδράνειας.

Ο Γάλλοι σε αυτό το διάστημα, όλο προγραμμάτιζαν και όλο ανέβαλαν μια επίθεση στο ουδέτερο Βέλγιο και Ολλανδία,
με απώτερο σκοπό την προώθηση των πολεμικών επιχειρήσεων, μέσα στην καρδιά
του γεωγραφικού χώρου της Γερμανίας.
Ισως τους ξεγελούσε και η σιγουριά που
τους έδινε η προστασία της οχυρωματικής
γραμμής Μαζινό, η οποία εκτεινόταν σχεδόν σε ολόκληρη τη συνοριακή γραμμή,
μέχρι τον ορεινό όγκο των Αρδενών. Και
αυτό προφανώς συνέβαλε στη διστακτικότητα της τελικής απόφασης. Εξ’ άλλου
η Αγγλία είχε στραφεί προς τη Νορβηγία,
η οποία εν τω μεταξύ κρατούσε ουδετερότητα και σχεδίαζε να ναρκοθετήσει τις
νορβηγικές θάλασσες, από τις οποίες οι
Γερμανοί μέσω της ουδέτερης Σουηδίας,
προμηθευόταν ορυκτό σίδερο και άλλα μεταλλεύματα.
Η απόφαση όμως για τη ναρκοθέτηση
αυτή, λόγω μακρών συζητήσεων διαιωνιζόταν. Έτσι στις 9 Απριλίου του 1940, ο
Χίτλερ από θαλάσσης ξηράς και αέρος
πρόλαβε και έπληξε την Νορβηγία. Η
Νορβηγία αμύνθηκε σθεναρά. Εν τω μεταξύ όμως η αμαχητί παράδοση της Δανίας στον Χίτλερ απέκλεισε κάθε δρόμο
για συμμαχική επικουρία.
Ο βασιλιάς της Νορβηγίας, κατέφυγε στην
Μεγάλη Βρετανία, όταν το διαβρωτικό
εσωτερικό μέτωπο, που είχε αναπτυχθεί
στη Νορβηγία από τον φιλοχιτλερικό ναζιστή Κουίσλινγκ Βίντκουν, επέδρασε καταλυτικά και επέσπευσε την κατάρρευση
του μετώπου.
Σκοπός αυτών των άρθρων είναι να ερεθίσουν τον αναγνώστη σε δικά του συμπεράσματα, έστω και ιδεολογικά, όποια και
να είναι αυτά.
Στο επόμενο άρθρο, ο λόγος για Γαλλία
και Δουνκέρκη, ερωτήματα και απορίες.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα
2) Norman Davis: Η Ευρώπη σε Πόλεμο Εκδ.
Ιωλκός
3) Αχ. Κύρου: “Η Αποφασιστική Καμπή του Πολέμου’’, Εκδ. Αετός
4) Nial Ferguson: Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος Εκδ.
Ιωλκός
5) Αρ. Κάλλη: ‘’Η Αρχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ‘’ Εκδ. ‘’Ιστορικά’’ Ελευθεροτυπίας (Β΄
Παγκ. Πόλεμος)
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Με πρόσκληση πήγαν
στην παρέλαση!!!
Απόσπασμα από το βιβλίο, «Η ώρα της Ιστορίας», του
Στρατή Μυριβήλη, απηύθυνε μήνυμα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας, μόνο που ο ίδιος
έπραξε το απολύτως αντίθετο.
«...Αυτή η ομοθυμία των δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων,
με την οποία αντίκρισαν το φοβερό γεγονός του πολέμου, είναι θαρρώ το πιο σπουδαίο φαινόμενο στην
ιστορία του έθνους μας ολόκληρη. Η Ελλάδα σύσσωμη, σύψυχη, στάθηκε μπροστά στο ανοιχτό βιβλίο
της Μοίρας και υπαγορεύει το νέο κεφάλαιο της ιστορίας της (...) Αυτό το θάμα δεν είναι η πρώτη φορά που
γίνεται μέσα στην ιστορία της φυλής. Δε θα ‘ναι και η
στερνή. Γιατί η Ελλάδα, μέσα στο προνομιούχο κύτταρό της, είναι ένας αιώνια νέος και ολοζώντανος οργανισμός…»
Με τα λόγια του Μυριβήλη, ο Κικίλιας σημειώνοντας
ότι «κάθε εθνική προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί
όταν υπάρξει ομοθυμία, ομοψυχία και ομόνοια».

Ομόνοια με ειδικές προσκλήσεις στην παρέλαση δεν
γίνεται.
Ομοθυμία με κάγκελα στην σπουδαία στιγμή της τιμής
των πεσόντων για την πατρίδα, δεν γίνεται.
Ομοψυχία, με όλους αυτούς στην εξέδρα των επισήμων, που δήθεν μας προστατεύουν και ζουν πλουσιοπάροχα, ενώ το 40% των παιδιών λιμοκτονούν δεν
μπορεί να υπάρξει.

κώστε το κεφάλι ψηλά».
M’ αυτά τα λόγια, ο σμηναγός Σωτήρης Στράλης, πιλότος του μαχητικoύ αεροσκάφους F-16 που έκανε
τους εντυπωσιακούς ελιγμούς στην παρέλαση της
Θεσσαλονίκης, έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα από
τους αιθέρες. Μένει να τον ακούσουμε...

Αστάθεια και όχι βήμα
Είχα καιρό να πάω σε παρέλαση μαθητών. Πήγα λοιπόν την
28η Οκτωβρίου σε παρέλαση Δήμου.
Εκείνο που με προβλημάτισε από τα παιδιά όλων των τάξεων
και βαθμίδων, δεν ήταν ότι δεν είχαν βήμα. Αυτό το περίμενα
κατά κάποιο τρόπο και το είχα ξαναδεί.

«Ελληνες
...Σηκώστε το κεφάλι ψηλά»
«Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Μακεδονία. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων εύχεται σε όλους τους Έλληνες...
χρόνια πολλά και σας καλεί για μια ακόμη φορά: Ση-

Εκείνο που με τρόμαξε ήταν ότι δεν είχαν βάδισμα, δεν ήταν
σταθερό το περπάτημά τους και το κορμί τους. Τα παιδιά
κλείστηκαν στα σπίτια μπροστά στους υπολογιστές και γίνονται ασθενικά και άταρα.

Πάρτo αλλιώς, ...θα βρεις
Προς πιθανόν ευγενείς εν τη προθέσει τους και εμφανώς μπουνταλάδικες εν τη εφαρμογή τους αυτοδιοικητικές φιλοδοξίες.
Φίλτατε ταγέ της εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνω την αμφίβολη τιμή
να σου ψιθυρίσω λίγα φωνήεντα στ’ αυτάκι, με την
αναγκαία προσθήκη συμφώνων τινών χάριν ευφωνίας, ευελπιστών ότι δεν θα τα γράψεις εις την πλέον
γνωστήν περγαμηνήν.
Εάν, σώνει και καλά, η ασυγκράτητη εφηβική ορμή
σου φλέγεται να οικοδομήσει κάτι εντελώς νέο επί
του κατά βούλησιν βομβαρδιζομένου παλαιού, τότε
σχεδίασε πρώτα μέχρις ακρόνυχος το νέο και μετά
κατεδάφισε το παλαιό.
Είναι σημαντικό να προσέξεις ώστε οι φιλόδοξοι συνεργάτες σου, να χρήζουν μόνον της δικής σου εποπτείας και όχι εκείνης ψυχιάτρου.
Η επιλογή των κατά τομέα αρίστων διοικούντων
υπαλλήλων του Δήμου δεν πρέπει να γίνεται με μόνο
κριτήριο το ποιόν ψήφισε έκαστος στις πρόσφατες
εκλογές, με συνέπεια να τίθενται υπό τις εντολές τού
αμφιβόλων προσόντων νεοσσού εκλεκτού σου μπαρουτοκαπνισμένοι παλαίμαχοι με 30 χρόνια εμπειρία.
Εξόχως πιθανόν ο εκλεκτός σου να είναι ένας συμπαθής ή και ασυμπαθής βλαξ που δεν μπορεί να χωρίσει δυό γαϊδουριών άχυρα, ή ένας μνησίκακος
εμπαθής που εφορμά να διοικήσει όπως ακριβώς οδη-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
γούν τινές συνάνθρωποί μας, οι οποίοι δεν βγαίνουν
στον δρόμο για να πάνε στον προορισμό τους, αλλά
για να γ……. τους άλλους οδηγούς.
Δεν ευθύνεσαι εσύ για τον δολίως επιβληθέντα “Καλλικράτη”, αλλά μη ρίχνεις νερό στον μύλο του. Θα
έχεις σίγουρα ψυχανεμιστεί ότι Τοπική Αυτοδιοίκηση
σημαίνει -εκτός όλων των άλλων- αποκέντρωση και
όχι υδροκέφαλο υπερσυγκεντρωτισμό του κερατά.
Έχεις λοιπόν στα χέρια σου δύο, τρεις, τέσσερεις
πρώην Δήμους που βάσκανη μοίρα τούς “καλλικράτισε” στη γνωστή συγκολλημένη ομορφιά ωσάν
εκείνο το ουρλιάζον από πόνο και απόγνωση τέρας
του Δρος Φρανκενστάϊν. Πρέπει λοιπόν ν’ αφήσεις
στις πόλεις-πρώην δήμους -και νυν φτωχούς συγγενείς του “μεγάλου”- κάποιες στοιχειωδώς αναγκαίες
και επιτοπίως εδρεύουσες υπηρεσίες, όπως προσωπικό και οχήματα καθαριότητας ή συνδεδεμένους με
την κεντρική διοίκηση υπολογιστές για να μην επιβαρύνεις με μετακινήσεις και ταλαιπωρία τους κατοίκους των “επαρχιακών” σου πόλεων, για ένα
πιστοποιητικό. Μόνον ο Σκρούτζ Μακ Ντακ ήθελε να
έχει όλο του το¨”βιός” μπροστά του για να το μετράει
και να χαίρεται.
Δεν κάνει να τα μαντρώνεις όλα κι όλους σ’ ένα μαντρί, γιατί που να χτυπιέσαι κάτω, οι όπως-όπως συνενωθέντες πρώην Δήμοι δεν παύουν να είναι δύο,

τρεις, τέσσερεις διαφορετικές και ευκόλως διακριτές
πόλεις με τις ιδιαιτερότητές τους που χρήζουν σεβασμού και όχι μπουλντόζας.
Μάθε να ακούς, δεν θα χάσεις. Σκέψου πόσο πιο
απλά και γόνιμα θα ήταν για σένα τα πράγματα εάν
είχες καλέσει τους αποδεδειγμένα επαϊοντες του
τομέα καθαριότητας φερ’ ειπείν και τους ζητούσες τη
γνώμη τους για το πώς ο τομέας ευθύνης τους θα
μπορούσε να γίνει πιο ευέλικτος και αποδοτικός. Θα
έβγαινες κερδισμένος; ναι ή όχι;
Κάθε μέλος, χέρι, πόδι κλπ, από το συγκολληθέν ον
του Φρανκενστάϊν, όταν ανήκε στο δικό του το κορμί,
είχε να παρουσιάσει κάτι καλό, είτε λεγόταν καθαριότητα, είτε πράσινο, πυρασφάλεια κ.ο.κ. Ρώτα για
να μάθεις -η ξερολίαση είναι ασθένεια, καταπολέμησέ την- σεβάσου για να σε σεβαστούν, πρόσθεσε ή
έστω διατήρησε, μην καταστρέφεις.
Πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε, μάλλον αναπόφευκτα
και από πλευράς μου καλοπροαίρετα. Αν θέλεις, μπορούμε να τα πούμε και από κοντά, αλλά να ξέρεις ότι
δεν με εντυπωσιάζουν οι τίτλοι και τα αξιώματα. Κάποτε τα έφαγα με το κουτάλι και δεν μού λένε απολύτως τίποτε. Βλέπω μόνο ανθρώπους, προσωπικότητες, ψυχές. Η δημόσια παραδοχή του λάθους
τιμά όποιον την τολμά και τον ανεβάζει όσο δεν φαντάζεσαι στα μάτια των συμπολιτών του.
Να είσαι καλά, το εννοώ και το εύχομαι.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Βρείτε θέση για πάρκινγκ
από το κινητό σας!
Το κεντρικό Λονδίνο δεν θα είναι πλέον μπελάς για τους χιλιάδες οδηγούς, οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά χώρο προκειμένου να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους, καθώς ένα νέο
application, με το όνομα, ParkRight, έρχεται να αλλάξει την
καθημερινότητα τους.
Συγκεκριμένα, το συμβούλιο του Γουεστμίνστερ ανακοί-

νωσε την τοποθέτηση 3.000 αισθητήρων, οι οποίοι θα συνδέονται με τη νέα εφαρμογή ParkRight και αυτό θα δίνει τη
δυνατότητα στους οδηγούς να ενημερώνονται για τις
κενές θέσεις. Όπως αναφέρει το techit.gr, έχει υπολογιστεί
ότι περισσότεροι από 600.000 οδηγοί χρειάζονται καθημερινά περίπου 15 λεπτά κατά μέσο όρο προκειμένου να
βρουν θέση για να παρκάρουν το όχημά τους. Τους επόμενους μήνες μάλιστα θα τοποθετηθούν ακόμη 7.000 αισθητήρες, οι οποίοι θα κάνουν ακόμη πιο εύκολο το έργο της
συγκεκριμένης εφαρμογής.

Ειδήσεις για όλους
Διαρροή πληροφοριών από “πονηρά” sites
Και στις ιστοσελίδες “πονηρού”
περιεχομένου
“χτύπησαν” οι hackers και
άντλησαν όλα τα προσωπικά στοιχεία 32.000 χρηστών,
από
τα
bourdela.com και adultforum.gr.
Οι ανωτέρω ιστοσελίδες
είναι ιστοσελίδες “ιδιαίτερου περιεχομένου” (για
ενηλίκους), και αξίζει να
αναφέρουμε ότι βρίσκονται εντός των 350 ιστοσελίδων με την μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα στην Ελληνική επικράτεια!
Οι άγνωστοι, μέχρι τώρα
hackers, που επιτέθηκαν
στις ιστοσελίδες κατάφεραν να αντλήσουν σχεδόν όλα τα στοιχεία της
βάσης δεδομένων και να
τα δημοσιοποιήσουν στο
Internet.
Στα στοιχεία που έχουν

τους συζητήσεις μελών
της ιστοσελίδας καθώς
και λοιπές προσωπικές
πληροφορίες.

στην διάθεσή τους οι
άγνωστοι και έθεσαν στην
διάθεση του SecNews,
φαίνονται σαφώς:
α) το username και ο κρυπτογραφημένος κωδικός
πρόσβασης του κάθε χρήστη (συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών)
β) η IP διεύθυνση προέλευσης πρόσβασης του
χρήστη
γ) οι εγγεγραμμένες
email διευθυνσεις.

Οι επιτιθέμενοι έχουν
αποκρύψει στοιχεία της
βάσης, όπως πλήρη IP διεύθυνση και e-mail έτσι
ώστε να μην μπορούν να

τύχουν κακόβουλης χρήσης από άλλους hackers
και στοχοποιηθούν αθώοι.
Επιπλέον όπως αναφέρουν έχουν στην διάθεσή

Αξίζει να σημειώσουμε
ότι με μια πρόχειρη ανάλυση του τμήματος της
βάσης που δημοσιοποίηθηκε εντοπίστηκαν προσβάσεις από γνωστές
δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς,
εταιρείες,
αλλά ακόμα και από θυγατρικές Ελληνικών Τραπεζών!!
Οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στις επίμαχες
ιστοσελίδες
adultforum.gr και bourdela.com θα πρέπει να αλλάξουν ΑΜΕΣΑ κωδικούς
πρόσβασης. Αν ο κωδικός
πρόσβασης χρησιμοποιείται και σε άλλες υπηρεσίες (πχ e-mail, social
networks) να αλλάξει
ΑΜΕΣΑ και αυτός.
πηγή: SecNews

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Όχι ότι εχω παχύνει, αλλά στο γυμναστήριο θα χρειαστώ
personal τρέιλερ...
4 Πάω στο πάρκο, όλα τα πιτσιρίκια ήταν με ένα τάμπλετ.
Εγώ έκανα τσουλήθρα...
4 Πώς ζηλεύω τους γιατρούς ρε παιδί μου που λένε ένα
“Γδυθείτε” και ο λόγος τους είναι νόμος...
4 Σήμερα παραμονή του μεγάλου ΟΧΙ στην κοιλάδα των
ατελείωτων ναι..!
4 Νέο δρομολόγιο
ΣΥΡΟ - ΤΗΝΟ - ΜΥΚΟΝΟ - ΧΑΪΔΑΡΙ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Η γελοιογραφία στ’ αριστερά είναι από Αμερικάνικο
Τύπο του 1940 και απεικονίζει έναν αρχαίο Έλληνα
που γράφει στην χλαμύδα του: “Η δόξα που είχε η
Ελλάδα” και στα δεξιά έναν ήρωα του ‘40 που γράφει: “Η δόξα που έχει η Ελλάδα”. Θέλοντας έτσι να
δείξει ότι οι Έλληνες του ‘40 ήταν άξιοι συνεχιστές
των προγόνων τους. Δυστυχώς η παραπάνω μονταρισμένη φωτογραφία του ΣαμαροΒενιζέλου δείχνει
το εντελώς αντίθετο. Τη χαμένη δόξα της Ελλάδας...
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Δικό μας το Τεχνικό
Πρόγραμμα, δηλώνει
η “Ανεξάρτητη Κίνηση”
Με δελτίο τύπου που μας απέστειλε η “Ανεξάρτητη Κίνηση”
του Δήμου 3Β, δηλώνει ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν απλή αντιγραφή της
“Ανεξάρτητης Κίνησης” του Σπ. Πανά. Οτι, “ο Γρ. Κωνσταντέλλος αρκέστηκε στην αντιγραφή του”.

Ανακοίνωση
Συγκεκριμένα: “Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου όπως
παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελεί ουσιαστικά αντιγραφή του Τεχνικού Προγράμματος που κατάρτισε η παράταξή μας ως Δημοτική
Αρχή και διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2014 και το οποίο ακολουθείται πλήρως από το
πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στις εκλογές του Μαΐου.
Ο κ. Κωνσταντέλλος αρκέστηκε απλά στο να προβεί σε
ελάχιστες προσθήκες στο δικό μας πρόγραμμα, στις οποίες
μάλιστα εκφράσαμε την ριζική μας αντίθεση, όπως η μελέτη για δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία της
Βούλας, πρόταση η οποία δημιουργεί καταστροφικές οικολογικές και οικιστικές συνέπειες στην περιοχή, αλλά και
παρατυπίες όπως η προσθήκη δύο μελετών αξίας 124.000
ευρώ για τον ίδιο χώρο.
Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα να
προστεθούν τα έργα της κατασκευής ηχοπετασμάτων στη
Λ. Βουλιαγμένης στην περιοχή της Βούλας αλλά και του
Κολυμβητηρίου της Μηλαδέζας, ύστερα από την πρόσφατη
ολοκλήρωση των σχετικών μελετών που εκπονήσαμε, τα
έργα αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του κ. Κωνσταντέλλου.
Απορίας άξιο είναι πάντως το γεγονός ότι ο ίδιος ως αντιπολίτευση του Δήμου είχε απορρίψει το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα που είχε ως μοναδικό στόχο την βελτίωση των
υποδομών της πόλης και της καθημερινότητας του πολίτη.
Η κατάρτισή του μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί με βάση τα
πραγματικά οικονομικά δεδομένα του Δήμου και αφού προηγήθηκε μια συστηματική προσπάθεια η οποία έφερε αποτελέσματα στο νοικοκύρεμα των οικονομικών μας.
Τα συμπεράσματα ανήκουν στους δημότες…”

«Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την
ανασυγκρότηση της χώρας»
με ομιλητή τον Νίκο Χουντή
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ανοιχτή συγκέντρωση της Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ, Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης στην Πνευματική Εστία της Βούλας, την παρελθούσα Τετάρτη 29 Οκτώβρη, με θέμα τις «προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ για την ανασυγκρότηση της χώρας» και ομιλητή, τον πρώην Ευρβουλευτή και μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή.

όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα.
- Διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των λοιπών οφειλών της Γερμανίας.
- Ανεξάρτητα και πριν από την έκβαση της διαπραγμάτευσης, το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
1ον: Άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Ο ομιλητής αναφέρθηκε κυρίως στις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ που εξήγγηλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη.
Είναι ένα πρόγραμμα προϋπολογισμένο, φειδωλό, αλλά φιλόδοξο και ρεαλιστικό.
Με κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων
με απόφαση – νομοθέτηση της Βουλής και πραγματικής
διαπραγμάτευσης επί του χρέους με στόχους:
- Τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και
αποπληρωμής του υπολοίπου με «ρήτρα ανάπτυξης» κλπ

2ον: Επανεκκίνηση της οικονομίας και φορολογική δικαιοσύνη
3ον: Εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας.
4ον: Δημοκρατικός μετασχηματισμός του πολιτικού συστήματος.

«Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης»
Ενα ακόμη αντιδραστικό τοπικό όργανο στα πλαίσια του δήμου
με στόχο την ενσωμάτωση
Συνεδριάζουν αυτό το διάστημα τα
Δημοτικά Συμβούλια της χώρας με το
παραπάνω θέμα (το Δ.Σ. Μαραθώνα
στις 16-10-2014).
Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα σε
σχέση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» επισημαίνει τα παρακάτω.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην
αιτιολογική έκθεση του νόμου η Επιτροπή αυτή: «Προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης
και ανοιχτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων σε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και
δημότες».
Στην ουσία πρόκειται για όργανο που
θεσμοθετείται για να αποτελέσει φενάκη για τη δήθεν συμμετοχή των δημοτών και των εκπροσώπων φορέων
στη διοίκηση του Δήμου. Καμμία ουσιαστική αρμοδιότητα και καμμία
σχέση για την αντιμετώπιση των σο-

βαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα στον
τόπο δουλειάς και κατοικίας τους.
Η αναφορά και μόνο γενικά και αόριστα σε «εκπροσώπους της κοινωνίας
των πολιτών» ή των «εθελοντών ή
ΜΚΟ ή των εργοδοτικών οργανώσεων
και του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
(ΤΟ.ΣΥ.Ν.)», φανερώνει ότι θα αποτελεί ένα ακόμη αντιδραστικό τοπικό όργανο στα πλαίσια του δήμου με στόχο
την ενσωμάτωση. Είναι καθαρό ότι
μέσα και απ’ αυτήν την επιτροπή κατ’
επίφαση δημοκρατικής συμμετοχής,
επιδιώκουν τη συναίνεση και την ενσωμάτωση στην ασκούμενη πολιτική,
γι’ αυτό άλλωστε βάζουν και την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για να
έχουν την επίτευξη ευρύτερων συγκλίσεων αυτών που συμφωνούν με το
αντιλαϊκό πλαίσιο του Καλλικράτη.
Δημιουργούν την ψευδαίσθηση συμ-

μετοχής σε ουσιαστικές διαδικασίες,
ενώ πρόκειται για μηχανισμό χειραγώγησης με συγκεκριμένο αντιδραστικό χαρακτήρα και κατεύθυνση με
συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα δεν
«νομιμοποιεί» τη λειτουργία τέτοιου
οργάνου με τη συμμετοχή της. Γι’
αυτό δεν συμμετέχουμε σ’ αυτή τη
διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο
και δηλώνουμε ότι απέχουμε από την
ψηφοφορία και τη συγκρότηση «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».
Καλούμε τους μαζικούς φορείς της
περιοχής να μην έχουν αυταπάτες για
τη συγκρότηση του παραπάνω οργάνου που ουσιαστικά θα αποτελέσει
ένα χωνευτήρι μιας επίπλαστης εκπροσώπησης στο οποίο οι φορείς δεν
θα μπορούν να έχουν αποφασιστικό
λόγο για τα τεκταινόμενα του Δήμου.
Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθησαν πολλά ζητήματα
που απασχολούν άμεσα το λαό με προεξάρχοντα τα ζητήματα φορολογίας, όπως ΕΝΦΙΑ κλπ, καθώς και τα εθνικά
θέματα (Σκόπια, Θράκη, Τουρκικές προκλήσεις, Κύπρος).
Παρέμβαση του αρθρογράφου μας Κώστα Βενετσάνου επικεντρώθηκε στην επισήμανση της απολύτου και ξεκάθαρης
αντισυνταγματικότητας της Κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου και τις συνέπειες επί του 2ου μνημονίου κλπ.
Καθώς και στην κύρια αιτία της κρίσης που ήταν τα «τοξικά περιουσιακά στοιχεία» των Ευρωπαϊκών τραπεζών
εν το συνόλω τους ύψους 18,6 τρισεκατομμυρίων (τρις)
ευρώ, όπως αποκαλύπτει «άκρως εμπιστευτική» έκθεση
της Κομισιόν, που συζητήθηκε στο EcoFin την 10/2/2009,
και ζήτησε ν’ απαιτηθεί από τους Ευρωβουλευτές και Βουλευτές, να κατατεθεί στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό, για να ξέρουμε ποιός είναι υπεύθυνος για την
κρίση, ποιός έπρεπε να πληρώσει και ποιός πληρώνει.
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Ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση
των συνεπειών των πλημμυρών της 24ης Οκτωβρίου
Oι καταστροφικές πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας (24/10/14) χτύπησαν για
άλλη μια φορά πολλούς Δήμους της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά.
Τα ρέματα “ξύπνησαν” πάνω στα βουνά και
ξεχύθηκαν μέσα στις πόλεις, εκεί που
πάντα ήταν η κοίτη τους, αλλά τους την
έκλεισαν σπίτια, μαγαζιά, αυτοκίνητα,
δρόμοι.
Μεγάλες οι καταστροφές, χαμένες περιουσίες και κόποι μιας ζωής.
Δύσκολα θα ορθοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι που επλήγησαν...
Η Περιφέρεια Αττικής βρέθηκε με τα συνεργεία της από την πρώτη στιγμή, στην
πρώτη γραμμή.
Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν οι
καταγραφές των ζημιών που προκλήθηκαν στις επιχειρήσεις από τις πλημμύρες. Στην καταγραφή προβαίνουν οι
Επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής
ύστερα από σχετική αίτηση αποζημίωσης, η οποία πρέπει να κατατεθεί από τις
επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στο άρθρο 36
του ν. 2459/1977, ΦΕΚ Α 17), στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15 – 17, 115
47, Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας:
2132063663, 2132063655). Πάνω από 150

αιτήσεις έχουν κατατεθεί. Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας είναι αρμόδια για την
καταβολή των ενισχύσεων στους Δικαιούχους. Πρέπει να συμπληρώσουν μία αίτηση
οι πληγείσες επιχειρήσεις σχετικά με τις ζη-

μίες από τις πλημμύρες. Το fax της πολιτικής προστασίας είναι 2132063638.
Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής υπέβαλλε
προς την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ΥΑΣ αίτημα για τη λήψη απόφασης οριοθέτησης περιοχών για την

αποκατάσταση των ζημιών λόγω των πλημμυρών της 24ης Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν.
2459/1997 ( ΦΕΚ Α΄ 17 ), στην αριθ.
20725/Β.979/10-05-11 ΥΑ ( ΦΕΚ Β΄ 1207 )
και στην αριθ. 938/ΑΖ11/15-04-98 εγκύκλιο
του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Στο αίτημα εκτιμάται ότι το κόστος αποκατάστασης των ζημιών για έργα που χρήζουν
άμεσης προτεραιότητας ανέρχεται σε
900.000,00 ευρώ περίπου και υπογραμμίζεται ότι: «οι ζημιές αυτές πρέπει να αποκατασταθούν αμέσως και επειδή η συνήθης
διαδικασία σύνταξης και έγκρισης μελετών
κ.λπ. είναι χρονοβόρα, παρακαλούμε να
εξετάσετε και να αποφασίσετε την περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης με κατεπείγουσες διαδικασίες».
Η εκτίμηση του κόστους θα υποβληθεί μόλις
ολοκληρωθεί η ενημέρωση της Περιφέρειας
από τους πληγέντες δήμους.
Επίσης στο αίτημα ζητείται να «οριοθετηθεί
το σύνολο των δήμων των αναφερομένων
στη συνημμένη έκθεση – πρόταση για την
αποκατάσταση των ζημιών σε αυτές.

Ακόμη, πέραν της καταγραφής ζημιών σε
κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους
προξενήθηκαν σημαντικές ζημιές και σε
έργα υποδομής (δρόμοι, δίκτυα, καταπτώσεις πρανών ρεμάτων κ.λπ.). Η αποκατάσταση των ζημιών αυτών κρίνεται
επείγουσα και άμεσης προτεραιότητας καθόσον σε επόμενη, μικρότερης έντασης,
νεροποντή θα προκύψουν νέες σοβαρότερες ζημιές.
Παράλληλα στο αίτημα που εστάλη επισυνάφθηκε η αναλυτική έκθεση – πρόταση
οριοθέτησης περιοχών που επλήγησαν από
τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014,
σύμφωνα με τις αυτοψίες μηχανικών της
Περιφέρειας Αττικής και τις αναφορές των
Δήμων.
Τέλος, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε, Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, προς τους
δημάρχους της Περιφέρειας, οδηγίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση πληγέντων
για την κάλυψη πρώτων αναγκών, σχετικά
με τις αποζημιώσεις καθώς και την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων.

H Περιφερειάρχης Αττικής συνομιλεί με
τους Οικολόγους Πράσινους
Συνάντηση με αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων, στην έδρα του κόμματος, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Στη συνάντηση, πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ρένας Δούρου και μετείχαν
ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών Γιώργος Καραμέρος, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού,
Εύη Αποστολάκη και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Παναγιώτης Αθανασιάδης. Από την
πλευρά των Οικολόγων Πράσινων συμμετείχαν ο συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων Γιάννης Τσιρώνης, η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Πετεινάκη, τα μέλη της Εκτελεστικής
Γραμματείας Δήμητρα Λυμπεροπούλου και Κώστας Καλογράνης, ο Γιώργος Δημητρίου, συντονιστής
Γραμμ. Περιφ/κής Οργάνωσης Αττικής και ο Κώστας Διάκος, μέλος της θεματικής ομάδας T.A. Το κλίμα

ήταν πολύ καλό και υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας και διαρκούς αλληλοενημέρωσης για τα σοβαρά προβλήματα της Αττικής, όπως το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος της Αττικής: ρέματα, Κηφισός, ελεύθεροι χώροι,
πώληση Ελληνικού, ανάπλαση Ελαιώνα, κενά κτίρια που διαχειρίζεται η Περιφέρεια, Rethink Athens, ΤΑΙΠΕΔ, ΕΠΑΝΕΚ αλλά και το οξύ πρόβλημα της αιθαλομίχλης και η ενεργειακή διαχείριση της Αττικής.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι υπογράμμισαν πως η οικονομία και το περιβάλλον είναι παράγοντες σε άμεση συνάρτηση και πως οποιαδήποτε πολιτική εφαρμόζεται σε αυτούς τους τομείς πρέπει να προκύπτει μέσα από
διάλογο και συνεννόηση με την κοινωνία των πολιτών.
Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με ανταλλαγή ρεαλιστικών προτάσεων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Tο Ε.Κ.Ε.Κ. του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών στο Χολαργό Αττικής,

στο οποίο πέραν των άλλων παρέχεται και δωρεάν σίτιση.

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 700 ώρες οι οποίες κατα-

Δυναμικού», τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησε την υλοποίηση τριών προ-

νέμονται σε 200 ώρες προκατάρτισης και σε 500 ώρες κατάρτισης. Η

γραμμάτων κατάρτισης ανέργων ΑμΕΑ τα οποία είναι σγχρηματοδοτού-

φάση της προκατάρτισης περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες,

μενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου, που απο-

Η κρίση που μαστίζει την ελληνική και τη διεθνή κοινότητα, έχει δημι-

σκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την παρακολού-

ουργήσει ένα μεγάλο ρεύμα ανεργίας η οποία στη χώρα μας υπερβαίνει

θηση της κατάρτισης, την επίτευξη της συνοχής της ομάδας των

το 1.300.000 ανέργους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα

ωφελουμένων και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων.

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες έχει ως αποτέ-

Η φάση της προκατάρτισης περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέρ-

λεσμα την μεγιστοποίηση της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας από τα

γειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου, που

άτομα αυτά.

αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την παρακο-

Επιπρόσθετα, τα μέλη αυτών των ομάδων δεν έχουν ίσες ευκαιρίες εκ-

λούθηση της κατάρτισης, την επίτευξη της συνοχής της ομάδας των ωφε-

παίδευσης και κατάρτισης. Με τα υλοποιούμενα προγράμματα παρέχεται

λουμένων και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η φάση της

η δυνατότητα στα ΑμεΑ να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αυξή-

κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

σουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας.
Ταυτόχρονα, η απασχόληση σε καθημερινή βάση σε ένα προσομοιωμένο

Έχει ήδη ολοκληρωθεί το μέρος της προκατάρτισης και της θεωρητικής

εργασιακό περιβάλλον, αφενός βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των καταρ-

κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι ασχολούνται σε πρακτικές ασκήσεις

τιζόμενων και αφετέρου παρέχει ανακούφιση (ψυχική και σωματική) στις

κατά τις οποίες εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που απέ-

οικογένειες ή στους κηδεμόνες των ατόμων με αναπηρίες, δεδομένου ότι

κτησαν κατά το προηγούμενο στάδιο εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση

απασχολούνται σε καθημερινή βάση σε ελεγχόμενο και πιστοποιημένο

θα διαρκέσει 350 ώρες. Τα τρία προγράμματα, τα οποία πρόκειται να ολο-

περιβάλλον (πιστοποιημένα εργαστήρια και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές)

κληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου του 2014, είναι τα εξής:
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Η συνεδρίαση για την “Μαρτυρική πόλη”
στο Κορωπί απέφερε αρκετά στοιχεία
Συνεδρίασε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 η
ανοιχτή επιτροπή έργου του Δήμου Κρωπίας
«Κορωπί, Μαρτυρική Πόλη» υπό την προεδρεία του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη
Κιούση.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης
αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες είπε
ότι η επιτροπή είναι ανοιχτή για συμμετοχή
στους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν και
συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα
προκειμένου να διαπιστώνεται η πρόοδος της
συλλογής των τεκμηρίων και των αναγκαίων
στοιχείων για την πλήρη και άρτια ετοιμασία
του φακέλου για την αίτηση αναγνώρισης της
πόλης μας ως Μαρτυρικής.

Ο Δ. Κιούσης στη συνέχεια έδωσε τον λόγο
στον Ιωάννη Κατιμερτζόγλου, πολιτικό επιστήμονα, ο οποίος υπενθύμισε τις αποφάσεις
του Δ.Σ και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση
του 2011, ενημέρωσε για την πρόοδο στις εργασίες της επιτροπής, για τις σημαντικές ελλείψεις στο αρχείο του Δήμου σε ότι αφορά
το ιστορικό, τις μαρτυρίες καθώς και τις ανακρίβειες σε ατομικά στοιχεία των θυμάτων.
Αναφέρθηκε δε στις προσπάθειες κάλυψης
αυτών των κενών και των ελλείψεων μετά την
ανεύρεση από τον Νίκο Αδάμ, αρχείου του
Δήμου Κρωπίας των ετών, 1950-1960. Στη συνέχεια απευθυνόμενος σε όλους, τους κάλεσε
σε κοινή προσπάθεια για την ευόδωση του
σκοπού της επιτροπής, χωρίς προκαταλήψεις,
με σεβασμό στις απόψεις και στις βιβλιογραφικές προσπάθειες που έχουν κατατεθεί και
με ειλικρινή διάθεση προσφοράς.
Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια διαφορετική εκδήλωση τιμής στους νεκρούς της
τραγωδίας που θα συνδυάζεται με τον αντιναζιστικό-αντιφασιστικό αγώνα των Ελλήνων,
στην επέτειο του ΟΧΙ και στα χρόνια της εθνικής αντίστασης, την περίοδο της τριπλής ναζιστικής
κατοχής
(ΓερμανίαΙταλίαΒουλγαρία).
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Χρήστο
Δήμα, ο οποίος διάβασε απόσπασμα από την
γραπτή μαρτυρία του για τα γεγονότα που κα-

τέθεσε στην επιτροπή και απάντησε σε ερωτήματα μελών για κάποια από τα γεγονότα.
Ο Τάκης Πρόφης κατέθεσε στην επιτροπή σημαντικά έγγραφα και πηγές από βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνά του.

της πόλης ως Μαρτυρικής. Τέλος, κατέθεσε
στην επιτροπή ένα έγγραφο που αποδεικνύει
επισήμως την καταστροφή των αρχείων του
Δήμου Κρωπίας και του κοινοτικού καταστήματος (κοινότητα τότε) καθώς φωτογραφικό
υλικό από θύματα της 9ης Οκτωβρίου 1944.

Ο Σεραφείμ Κόλλιας, ενημέρωσε για τη δική
του συμμετοχή στο έργο της επιτροπής με τη
δημιουργία του τοπογραφικού χάρτη με τις
καμένες οικίες, τα κοινοτικά καταστήματα και
τα γεωγραφικά σημεία που βρέθηκαν τα θύματα, με πηγή το βιβλίο της πρώτης και αξιόπιστης καταγραφής που επιχείρησε, ο
αείμνηστος Αντώνης Καπαηδώνης. Ο χάρτης
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα παραδοθεί και

Ο Χρήστος Λουκάς, αναφέρθηκε στα γεγονότα - συνοδευόμενος από την ανιψιά του- ως
μάρτυρας. Επιβεβαίωσε πολλές μαρτυρίες
μελών της συνεδρίασης χρησιμοποιώντας και
μαρτυρίες συγγενικών του προσώπων και τέθηκε στη διάθεση της επιτροπής για την καταγραφή της μαρτυρίας του.

παρουσιαστεί σε άλλη συνεδρίαση. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε πληροφορίες για τα γεγονότα από μαρτυρίες συγγενικών του
προσώπων και προσέφερε χρήσιμες πληροφορίες για την αναζήτηση νέων μαρτυριών.
Ο Γιάννης Πρόφης εστίασε την συμβολή του
στην καλλιτεχνική πλευρά της ανάδειξης της
τραγωδίας του Κορωπίου και πρότεινε μια δημιουργική εξέταση μορφών τιμητικής εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει πλήθος δρώμενων
που θα συμμετέχει όλη η κοινωνία του Κορωπίου.
Το μέλος του ΔΣ Σφηττός, Νίκος Παυλίδης
έκρινε πολύ σημαντική αυτή τη συνεδρίαση
για την πρακτική υλοποίηση της κατάθεσης
του φακέλου. Θεωρεί ότι η βούληση όλων
όσων συμμετέχουν είναι να γίνει πράξη η ανακήρυξη και κάλεσε όλους να βοηθήσουν.
Ο Θωμάς Σ. Πρόφης, δεν αναφέρθηκε στις βιβλιογραφικές του προσπάθειες τις οποίες
όπως έχει δηλώσει τις έχει καταθέσει δημόσια καθώς και το αποτέλεσμα των ερευνών
του. Έθεσε όμως ερωτήματα. Για τον σκοπό
της επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία είπε
ότι δεν μπορεί να θέτονται κριτήρια βάσει ποσοστών σε θανάτους και καταστροφές αυτής
της έντασης μάλιστα όπως στο Κορωπί και νομίζει ότι η παρουσίαση των στοιχείων στην αρμόδια επιτροπή του Υπ. Εσωτερικών δεν
μπορεί παρά να πείσει για τον χαρακτηρισμό

Ο Αντώνης Α. Λουκάς, αναφέρθηκε σε πλήθος στοιχείων που βοηθούν το έργο της Επιτροπής. Ιδιαίτερα η επιτροπή ευχαριστεί τον
Α. Λουκά για την κατάθεση αξιόπιστων πηγών
που αφορούν την αείμνηστη μητέρα του, Παναγιώτα, σύζυγο Αναστασίου Λουκά (Φράντζα), το γένος Αντωνίου Νικολού (Ντούνη), η
οποία συνελήφθη για αντιστασιακή δράση,
στις 11 Δεκεμβρίου 1943, στην Αθήνα –κρατήθηκε και βασανίστηκε στις φυλακές, Μέρλιν, Αβέρωφ και μετά στο «Εμπειρίκειο» ( ένα
άσυλο που μετέτρεψαν οι Γερμανοί ναζιστές,
οι Ιταλοί φασίστες και οι συνεργάτες Έλληνες
ομοϊδεάτες τους, σε κολαστήριο για τις Ελληνίδες πατριώτισσες) και αποφυλακίστηκε
στις 30 Μαρτίου 1944.
Η αείμνηστη Κορωπιώτισσα συνελήφθη από
τα ΕΣ -ΕΣ των Γερμανών κατακτητών (σύμφωνα με κατάδοση) για υποβοήθηση περίθαλψης και απόδρασης του αμερικανο-καναδού
επισμηναγού αεροπόρου Τζων Ολ’Καρυ, που
κατέπεσε με αλεξίπτωτο στην ορεινή περιοχή
του Αγίου Νικολάου Κορωπίου έπειτα από αερομαχία και συμμαχικό βομβαρδισμό στο Ελληνικό. Οι Γερμανοί επέμεναν να τους
αποκαλύψει ότι ο αδελφός της, Ιωάννης Νικολού (Ντούνης) οργάνωσε, περιέθαλψε και
βοήθησε στην απόδραση. Η αντιστασιακή
αυτή ιστορία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον
και έχει αρκετούς πρωταγωνιστές και θα παρουσιαστεί δημόσια από τον Δήμο Κρωπίας.
Η Αγγελική Γκίκα, μέλος του ΝΠΔΔ Σφηττός,
υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρακτική
πλέον υλοποίηση αυτονόητων ενεργειών
διότι η εκπαιδευτική κοινότητα του Κορωπίου
δεν έχει στη διάθεσή της 70 χρόνια μετά ένα
ιστορικό κείμενο με όλα τα γεγονότα του ολοκαυτώματος και όλες τις εκδοχές για να μπορεί να τιμήσει αυτή την θλιβερή επέτειο και να
προσφέρει γνώση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο Χρήστος Κώνστας εξέφρασε και εκείνος την ικανοποίησή του για τις ενέργειες της
επιτροπής ενώ κατέθεσε και την δική του συμβολή στην ανάδειξη του ολοκαυτώματος με
κείμενο για εκπαιδευτικούς σκοπούς που
έγραψε.
Συγκινητικό ήταν το κλείσιμο των εργασιών
της επιτροπής με την απαγγελία μιας ωδής
στους νεκρούς της 9ης Οκτωβρίου που γράφτηκε προσφάτως από τον Χρήστο Δήμα. Ο

Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν και παρέδωσαν αρχειακό και βιβλιογραφικό υλικό, όσους
ερευνούν και συνεχίζουν να καταγράφουν
μαρτυρίες. Κάλεσε δε σε εθελοντική συστράτευση και όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν
στην πρώτη συνεδρίαση και δηλώνοντας: «Η
ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μας και η
συμπλήρωση «λευκών» σελίδων της, είναι
εθνικό ιστορικό μας καθήκον και αποτελεί σημαντικό «κρίκο» στo ενωτικό όραμά μας για
έναν Δήμο πραγματικά λαϊκό, δημοκρατικό
και κοινωνικά αλληλέγγυο».
Στην ανοιχτή και δημόσια συνεδρίαση της
επιτροπής συμμετείχαν ακόμη οι: Διονύσης
Κερασιώτης, Θανάσης Σοφρώνης. Η πρόσκληση του Δημάρχου ήταν δημόσια προς

όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν και
είναι σε συνεχή ισχύ για την ευόδωση του κοινού σκοπού: την πλήρη ανάδειξη των δραματικών γεγονότων της 8ης και 9ης Οκτωβρίου
και την άμεση ετοιμασία του φακέλου αίτησης στην αρμόδια επιτροπή του Υπ. Εσωτερικών για την επίσημη ανακήρυξη της πόλης
μας, ως Μαρτυρικής.
————————————
Το έργο της επιτροπής στηρίζουν από τη πρώτη
στιγμή της δημιουργίας της και πολλά πρόσωπα
όπως, οι πρώην δήμαρχοι Κρωπίας, Κωνσταντίνος
Γκίκας και Ιωσήφ Πρόφης, η Μαρία Κοτζιά και Ελένη
Δεληκούρα, (δώρισαν το βιβλίο του Αντώνη Καπαηδώνη και την σημαία του Σωματείου Θυμάτων πολέμων και κατοχής στον Δήμο Κρωπίας και
φρόντισαν για την προστασία τους και τη δημόσια
έκθεσή τους), η Λένα Σοφρώνη, ο Νίκος Αδάμ, ο
Αναστάσιος Νικολού, και πολλοί συγγενείς θυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι το έργο της επιτροπής στηρίζεται στην εθελοντική εργασία, επιστημόνων,
μελών της επιτροπής που ήταν μάρτυρες ή μεταφέρουν μαρτυρίες συγγενών τους, και συνολικά του
επιστημονικού δυναμικού του Κορωπίου που περιλαμβάνει, ιστοριοδίφες, συγγραφείς με ιστορική
γνώση προσώπων και πηγών της εποχής, αρχαιολόγους, ιστορικούς, πολιτικούς μηχανικούς αλλά
και από κάθε πολίτη που μπορεί και θέλει, ανεξαρτήτως γνώσεων και επαγγελματικής ιδιότητας.
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Μεγάλη χορηγία για το Κοινωνικό
Φαρμακείo στο Κορωπί
Μεγάλη στήριξη του Κοινωνικού Φαρμακείο βρήκε ο
Δήμος Κρωπίας, από Φαρμακοβιομηχανίες, Φαρμακεία, Συλλόγους και απλούς
πολίτες και μια ένδειξη αλληλεγγύης.
Το Κοινωνικό Φαρμακεί ενισχύθηκε με πάρα πολλά
υλικά τα οποία είναι αναγκαία, αφού εκατοντάδες
χιλιάδες συνάνθρωποί μας
βρίσκονται ανασφάλιστοι
και χωρίς τη δυνατότητα
αγοράς φαρμάκων.
Χωρίς την υποστήριξη των
χορηγών, το Κοινωνικό

φτώχειας ή απειλούνται
άμεσα από φτώχεια.

Φαρμακείο δεν θα μπορούσε να λειτουργεί και να
εξυπηρετεί σε μηνιαία βάση
150 και πλέον πολίτες που
βρίσκονται σε κατάσταση

λόγους και τους εκατοντάδες
πολίτες τόσο του Κορωπίου
όσο και των όμορων δήμων
Λαυρεωτικής,
ΑρτέμιδαςΣπατών και Μαρκοπούλου για
την στήριξη της κοινωνικής
δομής.
Επίσης, ευχαριστούν την
οργάνωση Γιατροί του Κόσμου και το Μητροπολιτικό
Ιατρείο Ελληνικού.
Ακολουθεί η λίστα των χορηγών που έχουν ενισχύσει
την δομή του Κοινωνικού

Ευχαριστήριο

Ο Δήμος Κρωπίας, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Κρωπίας (ΚΕΔΚ), η Μ.Κ.Ο
«Κωστής Μπάλλας» και το
προσωπικό του Κοινωνικού
Φαρμακείου, ευχαριστούν τις
φαρμακοβιομηχανίες και τις
επιχειρήσεις παραφαρμακευτικών προϊόντων και υγειονομικού υλικού, τους φαρμακοποιούς του Κορωπίου, τους
τοπικούς ιατρούς, τους συλ-

Φαρμακείου.
• Balu AE, Farmasyn SA,
Genepharm, Lilly, Medispes, Septona, Εταιρεία
«Παπαέλληνας», Σαπωνοποιία ΑΓΝΟ
• Σύλλογος «Αλθέα», Σύλλ.
Ηπειρωτών Κορωπίου
• Φαρμακείο Κορωνιά Αλεξ.
• Φαρμακείο Μερτύρη Παν.
• Φαρμακείο Στεργίου Θεοδ.
• Φαρμακείο Πετρίδου Παναγιώτας
• Φαρμακείο Νικολάκη Παρασκευής
• Φαρμακείο Πιτσάκη-Γεωργοπούλου

• Φαρμακείο Μαργώνη
Βάσως (Κερατέα)

• Ι.Μ. Παναγίας Παντάνασσας στην Κερατέα
• 2ο Νηπιαγωγείο Κορωπίου
• Κυρίτσης Ηλ., νεφρολόγος
• Γεωργάκης Αντ., καρδιολόγος
• Κόλια Μαρία, παθολόγος
• Καραπάνος Νικόλαος,
οδοντίατρος
• ΚΗΦΗ Κορωπίου
• ΚΑΠΗ Κορωπίου
• Κ.Υ. Κορωπίου
Σημείωση: Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με την υποστήριξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ» και είναι
προϊόν συνεργασίας της Μ.Κ.Ο.
«Κωστής Μπάλλας», του Δήμου
Κρωπίας και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στο πλαίσιο του
προγράμματος «"ΑΓΓΕΛΟΣ" Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού στην
Αν. Αττική»
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
εξυπηρετεί και τις περιοχές
των δήμων, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σπάτων-Αρτέμιδος.
Πληροφορίες: Γραφείο Κοινωνικού Φαρμακείου, Πλ. Ελευθερίας (έναντι Δημαρχείου
Κρωπίας, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 47,) 09:00 έως 17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή στο
τηλέφωνο 210 - 662 36 51 &
farmakio.agelos@gmail.com
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Λιγότερη γραφειοκρατία, μικρότερο κράτος
υπόσχεται το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε!
Νέα, απλοποιημένα και λιτά οργανογράμματα αποκτούν από Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, τα Υπουργεία, αλλάζοντας με τον τρόπο αυτό τον πυρήνα του
Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης μετά από δεκαετίες.

χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ακόμα και χωρίς υφισταμένους, ενώ Γενικές Διευθύνσεις λειτουργούσαν
χωρίς σαφείς στρατηγικούς στόχους.

Η κατάρτιση των νέων οργανισμών των Υπουργείων
βασίστηκε σε εκθέσεις αξιολόγησης, που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων
καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης
(ΚΣΜ). Οι αξιολογήσεις των δομών των Υπουργείων
αποτυπώθηκαν σε εκθέσεις - πορίσματα των Επιτροπών Αξιολόγησης, οι οποίες υπεβλήθησαν στο
ΥΔΜΗΔ, που είχε το συντονισμό και την εποπτεία, και
στα αρμόδια Υπουργεία για τις απαραίτητες διαβουλεύσεις.
Όλα τα Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία συνδέονται
με το νέο νόμο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, δημοσιεύθηκαν (28 Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου). Ο νέος οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει τεθεί σε ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Με αφορμή την αναδιοργάνωση της Κεντρικής Διοίκησης,
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:
«Μετά από δεκαετίες αλλάζουμε τη Δημόσια Διοίκηση.
Τίθενται σε ισχύ τα νέα οργανογράμματα όλων των υπουργείων, αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς αξιολόγησης όλων των δομών που κράτησε πάνω από δυο χρόνια.
Τα νέα οργανογράμματα έχουν πιο λιτές, πιο συνεκτικές
δομές, καλύτερα καθορισμένους ρόλους και συνδράμουν
και αυτά στο να δημιουργήσουμε ένα Κράτος λιγότερο γραφειοκρατικό, στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία εξοικονομούνται 11.000.000
ευρώ και τίθενται οι βάσεις για να μπορέσει επιτέλους η
Δημόσια Διοίκηση να προσαρμοστεί στις ανάγκες του 21ου
αιώνα».

Έτσι υλοποιήθηκε ένα διαχρονικό αίτημα για τον
εξορθολογισμό του Δημοσίου, που πλέον αποκτά μια
ενιαία συνεκτική δομή με τις μειώσεις των δομών να
αγγίζουν το 40% και το δημοσιονομικό όφελος να
ανέρχεται στο ποσό των 10.800.000 ευρώ. Με τον
τρόπο αυτό δίνουν τέλος σε μια πρακτική δεκαετιών,
όπου πολλά Τμήματα και Διευθύνσεις λειτουργούσαν

NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
3ου Δημοτικού Λαγονησίου
Μετά τις αρχαιρεσίες (19 Οκτωβρίου 2014) για ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπροσώπων στην Ένωση
Συλλόγων Γονέων και Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:
1. Πρόεδρος Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος
6936140400
2. Αντιπρ/δρος Χατζημιχαηλίδου-Νικολαιδου Δ. 6977122401
3.Γεν.Γραμματέας Πετροχείλου-Σπουρλή Ήρα 6932720608
4.Ταμίας Παϊσίδης Μιχάλης 6932602282
5.Έφορος Αποστολοπούλου-Καρναμπάκου Μ. 6944338150
Μέλη: Βεστάκης Κων/νος 6949740555 & Μακρής Ιωάννης
6972034424
Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
1. Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος 6936140400
2. Χατζημιχαηλίδου-Νικολαιδου Δέσποινα 6977122401
3. Παϊσίδης Μιχάλης 6932602282

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Χατζηβασιλείου-Λουκά Δήμητρα 6932303050
2.Ρεκλείτης Δημήτριος 6932200873

Ειδικότερα, από 7.717 προϊσταμένους, η Δημόσια Διοίκηση διαθέτει πλέον 4.558, με το δημοσιονομικό κόστος να περιορίζεται στα 16.231.800 ευρώ, από
27.081.000 ευρώ, που ήταν μέχρι τώρα. Οι Γενικές Διευθύνσεις μειώνονται σε 93 από 115, οι Διευθύνσεις
σε 994 από 1.644 και τα Τμήματα σε 3.324 από 5.763.
Πλέον το 70% των εργαζομένων απασχολείται σε
επιχειρησιακά θέματα και το 30% με τα εσωτερικά διοικητικά και οικονομικά θέματα.
Οι φορείς με τη μεγαλύτερη συνολική ποσοστιαία
μείωση μονάδων είναι τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (για την αντιμετώπιση
πιθανών προβλημάτων σε ό,τι αφορά την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ο νέος του οργανισμός
θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015), Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών, καθώς και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
& Επικοινωνίας.

Αλλα δύο χρόνια μάς χαρατσώνουν με την
έκτακτη εισφορά αλληλλεγγύης
Κι έρχονται τα νεότερα! Το αποκαλούμενο χαράτσι στα εισοδήματα,
που κανονικά εξέπνεε ως μέτρο
στο τέλος του 2014, παρατείνεται
για δύο ακόμη χρόνια, δηλαδή
όπως ακριβώς απαιτούσε η Τρόικα
στις τελευταίες Εκθέσεις αξιολόγησης!
Οπως προκύπτει από την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για
τη ρύθμιση οφειλών, η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης παρατείνεται
τη διετία 2015- 2016 με προσδοκία
εσόδων 1,530 δισ ευρώ, δηλαδή
περίπου 765 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Η δυσάρεστη έκπληξη είναι διπλή,

αφού πέρα από τη διετή παράταση, το «ψαλίδισμα» στην εισφορά θα είναι 30%, χωρίς
περαιτέρω μείωση όπως ανέφεραν
πληροφορίες.
Τρόπος υπλογισμού της έκτακτης
εισφοράς και οι συντελεστές
― Για καθαρό εισόδημα από
12.000 έως 20.000 ευρώ, η ειδική
εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 0,7 (από 1%) σε ολόκληρο το
ποσό.
― Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ
με συντελεστή 1,4% (από 2%) επί

ολόκληρου του ποσού.
― Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από 50.001 έως και 100.000 ευρώ,
με συντελεστή 2,10% (από 3%) επί
ολόκληρου του ποσού.
― Για συνολικό καθαρό εισόδημα
από 100.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά θα υπολογίζεται με
συντελεστή 2,8% (από 4%) επί
ολόκληρου του ποσού.
― Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, των μελών της κυβέρνησης,
ευρωβουλευτών και της τοπικής
αυτοδιοίκησης θα υπολογίζεται με
συντελεστή 3,5% (από 5%) επί
ολόκληρου του ποσού.
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Λεηλατήθηκαν οι αθλητικές
εγκαταστάσεις στην Παιανία

Συνάντηση Ευρωπαϊκών
Επιτροπών για την ποιότητα
τροφίμων
και τη βιολογική γεωργία

Ερώτηση επτά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Ερώτηση,
προς
τον
Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού κατέθεσαν 7
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
(Γιώργος Πάντζας, Παναγιώτα Δριτσέλη, Ελένη
Αυλωνίτου, Μαρία Κανελλοπούλου, Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Αλέξης
Μητρόπουλος και Νίκος
Βούτσης), με θέμα τη λεηλασία και την ερήμωση των
πανάκριβων αθλητικών εγκαταστάσεων της Παιανίας
«Σπίτι του βόλεϊ» και Κλειστό Στάδιο Στίβου.
Γράφουν μεταξύ άλλων στην
ερώτησή τους:
«Έχουν περάσει 12 χρόνια
από τότε που το Δημοτικό
Συμβούλιο Παιανίας παραχώρησε δημοτική έκταση
60.419,40 τετραγωνικών μέτρων, στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, στη θέση «Κόντρες – Βαρέζι», για την κατασκευή
αθλητικών
εγκαταστάσεων. Στη θέση
αυτή κατασκευάστηκε το
κλειστό «Σπίτι του Βόλεϊ»
και το κλειστό στάδιο του
Στίβου, το οποίο άνοιξε για
πρώτη φορά τις πύλες του

τον Μάιο του 2003, για το
Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Μια αθλητική
υποδομή η οποία στοίχισε
περίπου 6 εκ. ευρώ και αποτέλεσε κόσμημα για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι
μόνο, αφού συγκαταλέγεται
ανάμεσα στις καλύτερες της
Ευρώπης.
Η διαχείριση και η λειτουργία
των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις
της, από 20.12.2002, Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του
Ελληνικού
Δημοσίου - Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού,
του
Δήμου Παιανίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και του
Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών
Σωματείων (ΣΕΓΑΣ).
Οι συγκεκριμένες αθλητικές
εγκαταστάσεις κατέστησαν
ανενεργές λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης από το
2011 μέχρι σήμερα, αλλά και
εξαιτίας προβλημάτων που
αφορούν στον τρόπο και
στους φορείς διαχείρισης
τους. Από τότε δεν υπάρχει

Ενιαίο Αστικό δίκτυο για
την Ανατ. Αττική ζητάει με
ερώτησή του ο βουλευτής
Βασίλης Οικονόμου
Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, για
την κάλυψης των Δήμων της Ανατολικής Αττικής με αστικά
μέσα συγκοινωνίας και ιδίως του Δήμου Ραφήνας, το λιμάνι της οποίας αποτελεί και πρέπει να αποτελεί πυλώνα
ανάπτυξης. Εχει καταθέσει επανειλημμένες ερωτήσεις,
όπως επισημαίνει, χωρίς να πάρε καμμία απάντηση.
Η περιοχή καλύπτεται μόνο από τα ΚΤΕΛ, γιατί οι Δήμοι
Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα δεν ανήκουν στο
αστικό δίκτυο μεταφορών, κάτι που προτείνει ο Βασίλης
Οικονόμου για να αποκτήσει η Αττική έναν Ενιαίο Συγκοινωνιακό Χάρτη.

προσωπικό να φυλάξει και
να συντηρήσει το χώρο και
αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
την ερήμωση, τον βανδαλισμό και τις κατά συρροή
κλοπές των υποδομών και
του εξοπλισμού του.
Από δημοσίευμα του site
www.sport24.gr, με τίτλο
«Κλειστό της Παιανίας: Το
σπίτι των φαντασμάτων» σημειώνονται οι συνεχείς κλοπές καλωδιώσεων, πινάκων
της ΔΕΗ, τηλεοράσεις σκούπες και και...
Έτσι, μέσα σε περίπου 1,5
χρόνο από τα μέσα του 2011
μέχρι και το τέλος του 2012
το κλειστό στάδιο στίβου λεηλατήθηκε συνολικά 6 φορές
με το κόστος των υλικών που
«εξαφανίσθηκαν» να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο
ευρώ.
Ο Δήμος Παιανίας, ως δωρητής της έκτασης και συνδιαχειριστής
των
εγκαταστάσεων, έκανε και συνεχίζει να κάνει ενέργειες για να
αντιμετωπιστούν αυτά τα
προβλήματα και να λειτουργήσουν ξανά οι αθλητικοί
χώροι. Η Περιφέρεια, μάλιστα, έχει εγκρίνει ποσό
500.000 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 2014, για την
αποκατάσταση των φθορών
των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, το Μάρτιο
του 2014, ο Υφυπουργός
Αθλητισμού ενέκρινε μελέτη
προϋπολογισμού 224.369,72
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την
αποκατάσταση των βλαβών
στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Τελικά όμως, οι προσπάθειες
αυτές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας
των αθλητικών εγκαταστάσεων αιωρούνται στο κενό,
καθώς μένει αδιευκρίνιστη η
σχέση ιδιοκτησίας αυτού
του χώρου με αποτέλεσμα ο

Δήμος Παιανίας να μην μπορεί να υπογράψει σύμβαση
με την Περιφέρεια και να
υλοποιήσει το έργο. Επίσης,
εκτός από τη διευκρίνιση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των χώρων, απαιτείται να
επικαιροποιηθεί και να τροποποιηθεί η προγραμματική,
διαχειριστική
σύμβαση,
ούτως ώστε να βρεθεί μια
βιώσιμη λύση για τις εν λόγω
εγκαταστάσεις, για το συμφέρον του αθλητισμού, αλλά
και του Δήμου Παιανίας και
των κατοίκων του.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, ερωτάται ο Υπουργός:
1. Έχουν τηρηθεί οι νόμιμες
διαδικασίες παράδοσης (από
τους κατασκευαστές) και παραλαβής (από την πολιτεία)
των εγκαταστάσεων; Εάν όχι
για ποιο λόγο;
2. Έχει γίνει από την ΓΓΑ
πραγματική αποτίμηση των
φθορών που έχουν υποστεί
οι εγκαταστάσεις; Υπάρχουν
ευθύνες γι’ αυτή τη λεηλασία;
3. Τι σκοπεύει να πράξει
ούτως ώστε να διασφαλιστεί
η λειτουργία αυτών των
σπουδαίων αθλητικών εγκαταστάσεων; Πώς προτίθεται
να εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους;
4. Σε ποιες ενέργειες θα
προχωρήσει προκειμένου να
κατοχυρωθεί ο δημόσιος
ιδιοκτησιακός χαρακτήρας
των εγκαταστάσεων των
κλειστών της Παιανίας;
5. Προτίθεται να προχωρήσει
στις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να τροποποιηθεί η προγραμματική σύμβαση με τρόπο που θα
κατοχυρώνει τη λειτουργικότητα των χώρων, για τις
ανάγκες του ελληνικού
αθλητισμού, αλλά και τις
ανάγκες του Δήμου Παιανίας
και των κατοίκων του;

Συνάντηση Προέδρων των επιτροπών Γεωργίας, Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Οκτωβρίου 2014, στη Ρώμη στα
πλαίσια της Ιταλικής Προεδρίας.
Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων Γεώργιος Βλάχος.

Σχετικά με το θέμα του Ευρωπαϊκού στόχου για υψηλής
ποιότητας τρόφιμα, προστασία της γης, βιολογικής γεωργίας και προστασία των τυπικών προϊόντων, ο Γ. Βλάχος επεσήμανε ότι η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και πρέπει να σταθεί ανταγωνιστικά στο διεθνές
περιβάλλον, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, να αξιοποιήσει διαφαινόμενες ευκαιρίες και «να προσφέρει ένα
πλαίσιο για το μέλλον, βασισμένο στη σταθερότητα και
την ελαστικότητα σε καιρούς κρίσης». Σημείωσε ότι η
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη βιολογική γεωργία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί κοινή προσπάθεια
και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των κρατώνμελών και των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε.
Όσον αφορά στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, σημείωσε ότι αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για
την Ε.Ε., αλλά και τη χώρα μας, καθώς οι ονομασίες που
καταχωρίζονται έχουν ευρύ και συνολικό χαρακτήρα, διασφαλίζουν τα πνευματικά δικαιώματα των κατοίκων μιας
ολόκληρης περιοχής και χρησιμοποιούνται ως εργαλεία
ανάπτυξης της υπαίθρου.
Ο Γ. Βλάχος, αναφέρθηκε επίσης, στο μείζον θέμα των
ρωσικών απαγορεύσεων που ήταν αποτέλεσμα πολιτικών
αποφάσεων της Ε.Ε., τονίζοντας ότι η λήψη μέτρων υπέρ
των γεωργών και του γεωργικού τομέα, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, και όποιες βιώσιμες λύσεις μπορούν να
αναζητηθούν, πρωτίστως σε επίπεδο Ε.Ε. θα πρέπει να
βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης.
Τόνισε, ότι οι ρωσικές απαγορεύσεις σηματοδοτούν την
απώλεια μιας αγοράς που κατακτήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια, ενώ η αναζήτηση εναλλακτικών προορισμών γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη
και την οικονομική συγκυρία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020765
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr
Site: www.vvv.gov.gr
Πληροφορίες: Κασίμη Σταυρούλα
Βουλιαγμένη, 30 /10/2014
Αρ. πρωτοκόλλου: 2758
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ
1/2014 (Αρ. Πρωτ. 2705/21-10-2014)
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
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.
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. 16/5-2-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του

Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με θέμα 1ο: «Προγραμματισμός
προσλήψεων
εκτάκτου
προσωπικού έτους 2014 με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω ΚΑΠ
στο ΝΠΔΔ για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών κατόπιν του
υπ΄αριθμ. πρωτ. Οικ. 3259/30-12014 Εγγράφου του ΥΠΕΣ».
5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8717/
7283/14-2-2014 Εισηγητική Έκθεση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση
για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
το έτος 2014, στο ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΤΟΥ Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με
κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς
το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια
Αριθμός
θέσης
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού
Δήμος Βάρης-Βούλας- ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της 9
& Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης
Βουλιαγμένης
σύμβασης & μέχρι 31-7-2015
- Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.Π.Α.)
(για Παιδικούς Σταθμούς Βάρης & Βούλας)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού
Δήμος Βάρης-ΒούλαςΔΕ Βοηθών
Από την υπογραφή της 8
& Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης
Βουλιαγμένης
Βρεφονηπιοκόμων σύμβασης & μέχρι 31-7-2015
- Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.Π.Α.)
(για Παιδικούς Σταθμούς Βάρης & Βούλας)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
105 Οργαν. Αθλητισμού - Πολιτισμού & Παιδικής
Δήμος Βάρης-ΒούλαςΔΕ Μαγείρων
Από την υπογραφή της 2
Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης
Βουλιαγμένης
σύμβασης & μέχρι 31-7-2015
(για Παιδικούς Σταθμούς Βάρης & Βούλας)

6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.1/
125/17478/11-8-2014
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.
7. Το υπ΄αριθμ. 5875/19-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
8. Την υπ΄ αριθμ. 71/15-10-2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ΑθλητισμούΠολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με ΘΕΜΑ 4ο Ημερήσιας Διάταξης: «Διόρθωση της υπ΄αριθμ.
(ορθής επανάληψης) 66/2014 Απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον κα-

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 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 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:

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώ-

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του
Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, που
εδρεύει στο Δήμο Βάρης – Βούλας
- Βουλιαγμένης, και συγκεκριμένα
του 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):

10. Την έγκριση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας
(ΦΕΚ
516/τ.Β΄/28-2-2014) του Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
11. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.2704/21-102014 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής 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.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών
Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

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).
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, εκτός
από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.

9. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1557/τ.Β’/276-2011, περί συγχώνευσης των
Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης».

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
106 Οργαν. Αθλητισμού - Πολιτισμού & Παιδικής
Δήμος Βάρης-ΒούλαςΥΕ Βοηθός
Από την υπογραφή της 1
Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης
Βουλιαγμένης
Μάγειρα
σύμβασης & μέχρι 31-7-2015
(για Παιδικούς Σταθμούς Βάρης & Βούλας)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
107 Οργαν. Αθλητισμού - Πολιτισμού & Παιδικής
Δήμος Βάρης-ΒούλαςΥΕ Βοηθητικό
Από την υπογραφή της 3
Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης
Βουλιαγμένης
Προσωπικό
σύμβασης & μέχρι 31-7-2015
(για Παιδικούς Σταθμούς Βάρης & Βούλας)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
108 Οργαν. Αθλητισμού - Πολιτισμού & Παιδικής
Δήμος Βάρης-ΒούλαςΥΕ Καθαριστριών
Από την υπογραφή της 2
Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης
Βουλιαγμένης
εσωτερικών
σύμβασης και μέχρι 31-7-2015
(για Παιδικούς Σταθμούς Βάρης & Βούλας)
χώρων

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: Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την στο
τμήμα Διοίκησης, υπ΄όψιν κας Στ.
Κασίμη
(τηλ.
Επικοινωνίας:
2132020773 &7).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων 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.

Βούλας-Βουλιαγμένης», περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της
δαπάνης του προσωπικού της
ΣΟΧ1/2014 Ανακοίνωσης.

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

θορισμό αριθμού και ειδικοτήτων
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών».

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
106 & κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι107 κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
108

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).

σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «6/8/2014», το
οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες
για τη συμπλήρωση της αίτησης

– υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά
με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή τους στη διαδικασία
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών
φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

ΕΒΔΟΜΗ
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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

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791
Η Εταιρία MEGA SECURITY A.E.

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

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,
ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.
τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

Ακατάσχετη και ανεκχώρητη η
κρατική χρηματοδότηση των
κομμάτων!!!
«Ποσοστό 40% της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε κόμμα και συνασπισμός
κομμάτων είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο». (τροπολογία που εισηγήθηκαν οι βουλευτές Καραγκούνης και Κουτσούκος, της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και
δέχτηκε ο υπουργός Ντινόπουλος.
Το παραπάνω απόσπασμα είναι ΝΟΜΟΣ!!! Γιατί; Γιατί
έτσι γουστάρουν ταλαίπωρε ραγιά, πολίτη. Εσύ τρέξε
να πληρώσεις τον ΕΝΦΙΑ σου, γιατί έχει προσαύξηση
30% από τον δεύτερο μήνα, που είναι ληξιπρόθεσμος!!!
Χρωστά 14 εκατομμύρια η ΝΔ από τα δάνεια; Ε, και
τι σε νοιάζει εσένα «Ελληνάκο»; Από πού κι ως πού
ασχολείσαι με τα κόμματα; Εσύ ζεις για το ΑΦΜ σου
και τη «δόση» σου. Σκάσε και πλήρωνε. Τα υπόλοιπα
τα κανονίζει ο … Καραγκούνης (όχι ο ποδοσφαιριστής) και ο … Κουτσούκος με τον Ντινόπουλο. Έτσι
δρουν οι συμμορίες. Οι άλλες «συμμωρίες» (συν,
μωρός) κλαίνε τη μοίρα τους και το ριζικό τους. Απλά
ενημερώνονται απ’ τον Πρετεντέρη και πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές.
Υπακούτε ρε ραγιάδες στους νόμους του… Καραγκούνη και του Κουτσούκου. Στηρίξτε, κακορίζικοι, τις
τράπεζες που διατηρούν την ομαλότητα στον τόπο…
Κάντε ό,τι σας λέει ο Ντινόπουλος και θα πάρετε ένα
voucher πεντάμηνης απασχόλησης για το… παιδί σας
και σε σας τους πιο μεγάλους σε ηλικία θα σας ρίξω
μια…
«Αλαμουντίν», για να περνά η ώρα σας. Δημοκρατία
δε θέλετε; Ε, να υπακούτε στους «δημοκρατικούς»
νόμους, που ψηφίζουν οι «δημοκρατικοί» νομοθέτες
Καραγκουνοκουτσούκοι. Αλλά για να δούμε την αντίδραση των «εν αναμονή» κυβερνώντων. Θα υπάρξει; Αν δεν υπάρξει τότε ο πολίτης πρέπει να
καταλάβει πως ζει σε μια συγκαλυμμένη και απόλυτη
«χυδαιοκρατία» και είναι έρμαιο της πανδημίας που
λέγεται «κομματίλα».
Μιχάλης Τζανάκης
http://www.rizopoulospost.com/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σπάτα 31/10/2014
Αρ.πρωτ 38446
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ
ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
– ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΕΙΔΩΝ
ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
– ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 18.468,49 €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασιλ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα (3ος όροφος) στα Σπάτα Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 12/11/2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως
11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 144,70ευρώ για
την συμμετοχή στον διαγωνισμό
των ειδών αρτοποιείου και ποσού
182,18 ευρώ για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό των ειδών οπωροπωλείου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
(Υπεύθυνη: Αλούπη Αικατερίνη,
τηλ.213-2007396).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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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
Oλική αρθροπλαστική αγκώνα
Λύση σε εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, που ταλαιπωρούνται καθημερινά από κατεστραμμένη άρθρωση του
αγκώνα, δίνει πλέον η ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ! Τα επιτυχημένα αποτελέσματα της μεθόδου που πλέον εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάστηκαν από
διάσημους ορθοπεδικούς κατά τη διάρκεια του 20ο Κοινού
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, στην Αλεξανδρούπολη (9/10).
«Η ολική αρθροπλαστική αγκώνα, που εφαρμόζεται πλέον
και στην Ελλάδα, είναι η έσχατη, αλλά η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ, για
την κατεστραμμένη άρθρωση του αγκώνα», αναφέρει ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός- Μικροχειρουργός Χεριού και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού
-Άνω Άκρου, Ιωάννης Α. Ιγνατιάδης και προσθέτει: «Η
ολική αρθροπλαστική, που εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια στο ισχίο και το γόνατο, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και γίνεται και στον αγκώνα
βελτιώνοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων».

νητοποίηση της άρθρωσης είτε συντηρητικά όπως με κηδεμόνες ακινητοποίησης είτε χειρουργικά με μόνιμη αγκύλωση
(αρθροδεσία με πλάκα και βίδες) που καταργούσε όμως την
άρθρωση.
 Βαρείς τραυματισμοί από τροχαία, εργατικά η αθλητικά
ατυχήματα. Το 16% των τροχαίων ατυχημάτων στις ΗΠΑ
περιλαμβάνουν τραυματισμένους αγκώνες και το 5-7%
αυτών έχουν κατεστραμμένη άρθρωση.
 Τα κατάγματα είναι η πρώτη σε συχνότητα εντόπιση
εξάρθρωσης στα παιδιά(15%) και στους ενήλικες το 8%
όλων των καταγμάτων
 Τα εξαρθρήματα στους ενήλικες είναι η δεύτερη συχνότερη εντόπιση εξαρθρήματος στο ανθρωπινό σώμα και η
πρώτη στα παιδιά.

ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΓΚΩΝΑ
Σύμφωνα με τους ορθοπεδικούς η άρθρωση του αγκώνα
μπορεί να καταστραφεί ή να υποστεί σοβαρή ζημιά από διάφορους παράγοντες.
Συγκεκριμένα:
 Πρωτοπαθείς Ρευματοειδείς η Εκφυλιστικές Αρθρίτιδες Οι
ρευματοπαθείς στις ΗΠΑ φθάνουν το 15-18% του πληθυσμού, ενώ τουλάχιστον το 30-35% πάσχουν από εντόπιση
της νόσου και στον αγκώνα, ένα 7-8% αυτών έχουν εντόπιση
μόνο στον αγκώνα. Από τους πάσχοντες στον αγκώνα το 1/5
θα καταλήξει με καταστροφή της άρθρωσης παρά την χημειοθεραπεία. Παλαιότερα η θεραπεία περιελάμβανε μόνιμη ακι-

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΚΩΝΑ
Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται
πάνω από 100.000 αρθροπλαστικές για την αντιμετώπιση
των ανεπανόρθωτα βαριά τραυματισμένων αγκώνων. Μάλιστα, ενώ οι άλλες αρθροπλαστικές (π.χ. ισχίου, ώμου)
εφαρμόζονται σε υπερήλικα συνήθως άτομα που πάσχουν
απο οστεοαρθρίτιδες, στον αγκώνα οι περισσότερες αρθροπλαστικές γίνονται σε νεώτερους ασθενείς που συνήθως έχουν τραυματισθεί ανεπανόρθωτα ή έχουν αναπτύξει

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

μετατραυματικές αρθρίτιδες αγκώνα! Οι περισσότερες
αυτών των περιπτώσεων αφορούν βαριές ανίατες καταστάσεις αγκυλωμένων ή δύσκαμπτων και επώδυνων αγκώνων, ή χειρουργημένων ανεπιτυχώς που δεν κόλλησαν ή
ρευματικών αγκώνων με υπερβολικό άλγος και περιορισμό
κίνησης. Οι άνθρωποι που συνήθως αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την άρθρωση του αγκώνα είναι χειριστές κομπρεσέρ ή παρομοίων εργαλείων με πρόκληση κραδασμών ή
παίκτες χάντμπολ ή κρίκετ ή μποξέρ κ,λ,π.
Μοντέλα Ολικής Αρθροπλαστικής Αγκώνα
 Κλασικός Τύπος για φθορά χόνδρου η περιορισμένα
οστικά ελλείμματα
 Ειδικές μεγαπροθέσεις για μεγάλα οστικά ελλείμματα,
βαριές οστεομυελίτιδες και νεοπλάσματα.
Σημειώνει ο Ι. Ιγνατιάδης: «Ο κυριότερος μετεγχειρητικός
περιορισμός, είναι η αποφυγή ανύψωσης βάρους με το επίμαχο μέλος μεγαλύτερου των 4.5 κιλών.
Αμέσως μετά την επέμβαση εφαρμόζεται CPM αυτόματο
σύστημα συνεχούς κίνησης, ενώ κατόπιν λειτουργικός νάρθηκας με γωνιόμετρο και σχεδόν άμεση απελευθέρωση κίνησης, ενώ προστατεύονται οι στροφές αρχικά και οι
πλάγιες κινήσεις οι οποίες τελικά και αυτές ελευθερώνονται. Η φυσικοθεραπεία αφορά την τελική απόκτηση πλήρους εύρους κίνησης, και ενδυνάμωσης».
www.ignatiadismicrohand.eu, www.microhand-ortho-spine.gr

«Πρόληψη Καρδιαγγειακού
Κινδύνου
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ το
πρόγραμμα «Ενημέρωση και Πρόληψη του Καρδιαγγειακού Κινδύνου» σε ενδιαφερόμενους πολίτες άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 40 ετών και άνω.
Εξειδικευμένο προσωπικό ενημερώνει τους πολίτες,
μετράει την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και
προσδιορίζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε όσους
γνωρίζουν την ολική χοληστερόλη τους, βάσει του
ηλεκτρονικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Απαραίτητο δικαιολογητικό προσκόμισης κατά την
εξέταση η πρόσφατη εξέταση χοληστερόλης.
Το Πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014.
Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται, μπορούν να απευθύνονται στα Δημοτικά Ιατρεία Αρτέμιδας, Αύρας 5 & Αγίας
Μαρίνας, κάθε Τετάρτη από 9 πμ έως 12μμ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22940 45566 ή 22940
88088 εσωτ. 306 στην υπεύθυνη (Δημοτικά Ιατρεία)
Δήμητρα Μπέλμπα.
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και το Ινστιτούτο
Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΚΑΡ), από 12/2/2014,
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Τα γκολ του Αρη Βούλας στους αγώνες της ΕΠΣΑΝΑ Μεγάλες επιτυχίες της Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης στον Αρη Βούλας

Τα Σαββατοκύριακο 2526/10/2014 έγιναν οι παρακάτω αγώνες ποδοσφαίρου
των πρωταθλημάτων της
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 4 - 2.
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: Γρηγοριάδης, Ραπάι (46' Δημόπουλος),
Τσομπουρασβίλι,
Κολτσίδας (80' Σεληνιωτάκης), Λάσκος, Σανσάρογλου

αγωνιστική).
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0 - 1.

1. Πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ Β'
κατηγορίας (8η αγωνιστική).
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ 1 - 2.

(70' Φωτόπουλος), Πελεκανάκης, Τσομπάι, Σπυρόπουλος,
Αδαμάκος,
Παπαδάκης.
Τα γκολ για τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ πέτυχαν: Τσομπάι (6')
και Αδαμάκος (87').
3. Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ (4η

Τσαλδάρης Χ., Πέτροβιτς,
Μυλωνάς, Αλεξανδράτος,
Μουστεράκης, Ζαχάρης, Δημόπουλος, Γκούρας (42' Παπαδήμας).
Το γκολ του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
πέτυχε στο 70' με πέναλτυ ο
Δημόπουλος, ενώ είχε προηγηθεί αποτυχημένο πέναλτυ
στο 60' του Ζαχάρη.

2. Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ (4η
αγωνιστική).
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ -

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: Μαυρίδης,
Ουλής, Mαιρίν (47' Πάνγκος),

4. Πρωτάθλημα ΠΑΝΠΑΙΔΩΝ (3η αγωνιστική).
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΛΥΚΑ
ΝΕΡΑ 4 - 5.

To αναπτυξιακό τουρνουά
Επιτραπέζιας αντισφαίρισης
της Φλώρινας τα είχε όλα.
Ακόμα και χιόνι με πολύ κρύο,
αλλά η ζεστή φιλοξενία του
τοπικού Σωματείου ξεπέρασε
όλες τις δυσκολίες.
Στο τουρνουά Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης, έλαβαν συνο-

Οι αθλητές και οι αθλήτριες
του Δήμου 3Β, για μια
ακόμη φορά διακρίθηκαν και
στις τρεις κατηγορίες.
Στην κατηγορία κορασίδων
επικράτησαν κατά κράτος,
αφού οι αθλήτριες του
Δήμου 3Β κατέλαβαν τις
τρεις πρώτες θέσεις με 1η

Γ.Σ. Αρη Βούλας Γιάννης
Σγουρόπουλος κατέλαβε
την πρώτη θέση του πρωταθλήματος, ενώ στους Εφήβους την 1η θέση κατέλαβε
ο Στράτος Δαμιάνης του
Γ.Σ. Αρη Βούλας.
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της κατηγορίας κορα-

λικά μέρος 136 αγόρια και κορίτσια. Επτά από αυτά
αντιπροσώπευαν την αντισφαίριση της Βούλας.

την Ελλη Φίσερ, 2η την Ελισάβετ Τέρπου και 3η την
Φοίβη Πεχλιβανίδη.
Στους παίδες ο αθλητής του

σίδων, Παίδων και Εφήβων
για άλλη μια φορά βρέθηκε
το Πινγκ-Πονγκ του Δήμου
3Β.

6ος Ποδηλατικός Γύρος Αρτέμιδος
Παρά τα άσχημα καιρικά φαινόμενα ο
6ος Ποδηλατικός Γύρος Αρτέμιδος
που οργάνωσε ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
‘’Η ΑΡΤΕΜΙΣ’’, διεξήχθη κανονικά την
περασμένη Κυριακή 26 Οκτωβρίου.
Ο ποδηλατικός γύρος δεν είχε πρωτα-

γωνιστικό χαρακτήρα και έτσι μπόρεσαν να συμμετάσχουν μικροί και
μεγάλοι, σε μια όμορφη διαδρομή
συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο την
άθληση με την ψυχαγωγία.
Μετά το πέρας του Ποδηλατικού
Γύρου Αρτέμιδος ακολούθησε κλήρωση ποδηλάτων και άλλων δώρων.

Ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο
στην ευζωία μας. Μπορεί να προάγει
τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της

συνεργασίας, της κατανόησης, της
συμμετοχής και είναι ιδιαίτερα αναγκαίος στα νιάτα.
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Τουρνουά
καλαθοσφαίρισης 3Χ3
Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ” λειτουργεί σε ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων, με μαζική συμμετοχή των
πολιτών σε όλα τα αθλητικά προγράμματα.
Μία από αυτές είναι το τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (EOK) και τα
εκπαιδευτήρια “Νέα Γενιά Ζηρίδη”.
Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής
του τουρνουά έχουν οριστεί για το Σάββατο 15 και
την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Οι αγώνες θα
διεξαχθούν μεταξύ 9:00 πμ έως 13:00 μμ.
Ο Αθλητικός Οργανισμός θα φροντίσει για τη διανομή αιτήσεων συμμετοχής στα σχολεία του
Δήμου.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα της
ΕΟΚ.
Η μετακίνηση των παιδιών από και προς τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη
των γονέων. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
τουρνουά θα υπάρχει παρουσία γιατρού. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών.
Για όσους γονείς επιθυμούν να παραμείνουν στο
χώρο διεξαγωγής των Εκπαιδευτηρίων θα λειτουργεί κυλικείο κατά τις ώρες διεξαγωγής του
τουρνουά.

32ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014
To 2014 γιορτάζουμε την 32η
διοργάνωση του Μαραθωνίου
Αθήνας, του Αυθεντικού Μαραθωνίου, ο οποίος εξελίσεται
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.
Η εκκίνηση γίνεται από το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα τοποθετηθούν σε 8
(οκτώ) διαφορετικά blocks στο
χώρο της Εκκίνησης, σύμ-

Θα εφαρμοστεί «εκκίνηση
κατά κύματα» (“wave start”).
Θα δοθούν συνολικά οκτώ (8)
διαδοχικές εκκινήσεις. Το αργότερο 15 λεπτά (08:45πμ)
πριν δοθεί η εκκίνηση, οι δρομείς θα πρέπει να έχουν πάρει
θέση στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες εκκίνησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δε
θα πρέπει να υπάρχει από
πλευράς δρομέων καμία ανησυχία καθώς θα χρονομετρηθούν και με βάση τον

«καθαρό» χρόνο (net time).
• Στις 09:00πμ. θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα (Block 1).
• Η εκκίνηση του 2ου block θα
γίνει μετά από ένα (1΄) λεπτό
(09:01).
• Η εκκίνηση του 3ου block θα
γίνει μετά από δύο (2΄) λεπτά
(09:03)
• Οι εκκινήσεις όλων των
υπόλοιπων blocks θα γίνουν
διαδοχικά με χρονικές αποστάσεις 4΄ λεπτών.
Ο Μαραθώνιος Δρόμος και το

Δυναμικό Βάδισμα τελειώνουν στις 17:30, συνυπολογίζοντας
τη
χρονοκαθυστέρηση των διαδοχικών εκκινήσεων.
Εκτός από την βασική Μαραθώνια διαδρομή των 42 χλμ
θα πραγματοποιηθούν και
αγώνες δρόμου 10χλμ, 5χλμ,
αγώνας Δυναμικού Βαδίσματος, αγώνας παίδων, αλλά
και αγωνας 1200 μέτρων
Special Olympics Hellas.

Συμμετέχει και ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
με αγώνες δρόμου 500μ.

φωνα με τον αριθμό συμμετοχής τους και το χρώμα του.
Σημείωση: Η κατανομή των
δρομέων σε blocks γίνεται
σύμφωνα με τις επιδόσεις που
πέτυχαν την τελευταία τριετία
(2012-2014) και δηλώθηκαν
από τους ίδιους τους δρομείς
στη δήλωση συμμετοχής τους
και μετά από σχετικό έλεγχο
της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η Άρτεμις”, στα πλαίσια
του προγράμματος των ετήσιων αθλητικών
εκδηλώσεών του, συμμετέχει για πρώτη
φορά στον 32ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, στους αγώνες δρόμου 500 μέτρων,
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014.
Στους αγώνες αυτούς, που θα έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα, θα τρέξουν μικρά
παιδιά των δημοτικών σχολείων και συγκεκριμένα των τάξεων Δ’ Ε’ και ΣΤ’.
Σημείο συγκέντρωσης των παιδιών θα είναι
το 24ο χιλ. της Λ.Μαραθώνος στο Πικέρμι,

στο ύψος της διασταύρωσης προς το εκπτωτικό χωριό (ταβέρνα Μοναξιά).
Χώρος διεξαγωγής : Πάνω στην κλασσική
Μαραθώνια διαδρομή.
Ώρα προσέλευσης : 09.00
Ώρα έναρξης: 09.30 & λήξης: 09.35
Μετά τη λήξη των αγώνων θα πραγματοποιηθεί απονομή μεταλλίων σε όλους τους
συμμετέχοντες, από το Δήμαρχο ΣπάτωνΑρτέμιδος κ. Μάρκου Δημήτρη.
Την ευθύνη για τη συμμετοχή και τη μετακίνηση των παιδιών θα έχουν αποκλειστικά
οι γονείς.

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 συμπληρώσει 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 κη-

δεμόνα 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 χρονομέ-

τρησης 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
σχετική υπεύθυνη δήλωση. Συστήνεται δε στους συμμετέ-

χοντες 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.
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 .
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Η 28η Οκτωβρίου 2014, στους Δήμους
Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Δήμοι, θα πρέπει να πούμε, και δίνουν τον τόνο
της εθνικής μας επετείου με τα παιδάκια χαρούμενα και ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές και την ομοιομορφία της φορεσιάς κάθε σχολείου.
Σε όλους τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής γιορτάστηκε με λαμπρότητα η
εθνική μας γιορτή, με τη συμμετοχή των σχολείων, των αθλητικών συλλόγων
και των θεσμικών οργάνων κάθε Δήμου.

Παρέλαση και απονομές στο Μαρκόπουλο
Χιλιάδες πολίτες, τίμησαν με την παρουσία
τους τις εκδηλώσεις, που διοργάνωσε ο
Δήμος Μαρκοπούλου, για τον εορτασμό της
Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ», στο κέντρο της
πόλης, με αίσθημα τιμής και υπερηφάνειας.
Το πρόγραμμα εορτασμού, ξεκίνησε το πρωί,

της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, με την τέλεση δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Ιωάννη, ακολούθησε η τιμητική Τελετή στο
Μνημείο Ηρώων, με κατάθεση στεφάνων από
εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου,
Συλλόγων, Φορέων, Σωμάτων Ασφαλείας,
καθώς επίσης και των Σχολείων του Δήμου.

σωπα προσφοράς και ευθύνης.
Η εκδήλωση έγινε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις», ενώ για πρώτη χρονιά, τιμήθηκαν και οι αθλητές του Δήμου, που
κατέκτησαν χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο, σε βαλκανικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο
επίπεδο.
Επιπλέον, ο Δήμος Μαρκοπούλου πραγματοποίησε απονομή τιμητικού επαίνου, σε δύο

κες, αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα προς
μίμηση για όλους μας!
Το ζεστό χειροκρότημα μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων, απέσπασε και ο Γιάννης Αντύπας, για την διαρκή προσφορά και
την άοκνη προσπάθεια, όχι μόνο μετάδοσης
γνώσεων, αλλά και διάπλασης υγιών χαρακτήρων στους μαθητές, τόσο από τη θέση του
καθηγητή, όσο και από τη θέση του Διευθυντή

εξαιρετικά πολύτιμους ανθρώπους.
Για το σύνολο της εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς του στους συνανθρώπους
μας και την υγεία γενικότερα και στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, ειδικότερα, βραβεύτηκε ο Χειρουργός μαστού
Γρηγόρης Ξεπαπαδάκης, Διευθυντής Κλινικής

του 1ου Λυκείου Μαρκοπούλου, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, χάρισε στους νέους
φοιτητές και διακεκριμένους αθλητές, έγγραφο έπαινο και από ένα βιβλίο με την ιστορία του Μαρκοπούλου, ενώ ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης, τους απέδωσε θερμά
συγχαρητήρια για τις μεγάλες τους επιτυχίες.
Οι τρεις πρώτοι μαθητές, που συγκέντρωσαν
τα περισσότερα μόρια στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις, έλαβαν χρηματικό έπαθλο 1.000
Ευρώ ο καθένας, από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Το χρηματικό έπαθλο παρέδωσε ο Γιώργος Ζαχαριάδης, Τομεάρχης Σχέσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του
Δ.Α.Α. «Ελ. Βενιζέλος».

Ακολούθησε η παρέλαση των Σχολείων και
των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των χιλιάδων παρευρισκομένων. Οι μουσικοί ήχοι της
Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, συνόδευσαν για
μία ακόμη φορά την Παρέλαση, προσδίδοντάς

της, την αρμόζουσα λαμπρότητα.
Την λαμπρή ημέρα της εθνικής μας γιορτής,
διάλεξε ο δήμαρχος Μαρκοπούλου, για να
προσδώσει το βάρος της κίνησης, να τιμήσει
τους απόφοιτους μαθητές και νυν φοιτητές
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, κάτοικοι Μαρκοπούλου, αλλά και αθλητές και εξέχοντα πρό-

Μαστού του Νοσοκομείου ΡΕΑ και Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρίας
Ιαση-Στήριξη (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ).

Η συνδρομή του στην ενημέρωση των γυναικών, για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να μειωθούν οι θάνατοι από τη
νόσο του καρκίνου του μαστού, καθώς και τα
δεκάδες δωρεάν χειρουργεία που έχει πραγματοποιήσει σε άπορες και πάσχουσες γυναί-

Και οι τρεις κοινότητες μαζί στη Βούλα

Mαζική συμμετοχή στο Δήμο Κρωπίας

H παρέλαση στα 3Β είχε κάτι διαφορετικό φέτος. Για πρώτη φορά παρήλασαν και οι τρεις
κοινότητες μαζί στη Βούλα. Η νέα Δημοτική Αρχή αποφάσισε να κάνει για πρώτη φορά
φέτος ενιαίο εορτασμό της Εθνικής Επετείου, και όχι ξεχωριστούς σε κάθε Δημοτική Ενότητα, προκειμένου να αναβαθμίσει το θεσμό, όπως δήλωσε και θα γίνεται πλέον εκ περιτροπής σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι μία ογκοδέστερη
παρέλαση με 37 σχολεία και συλλόγους από τις τρεις πόλεις.
Στην κατάθεση στεφάνων πολλοί σύλλογοι αντί στεφάνου, συνεισέφερεαν διάφορα χρηματικά ποσά στο ΠΙΚΠΑ Βούλας και στο Παιδικό Χωρίο SOS.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήλωσε μεταξύ
άλλων:

Η 74η επέτειος του ΟΧΙ στο Δήμο Κρωπίας εορτάστηκε με λαμπρότητα και με μεγάλη συμμετοχή δημοτών και κατοίκων όλων των ηλικιών. Κατατέθηκαν 36 στεφάνια από τους εκπροσώπους, των πολιτικών θεσμών, δημοτικών (Δήμος Κρωπίας και ΝΠΔΔ Σφηττός)
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και όλων των σχολείων. Στην παρέλαση συμμετείχαν: η Δημοτική φιλαρμονική, το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου, ο σύλλογος ΑΜΕΑ Kορωπίου «Αγάπη και Ελπίδα», οι παιδικοί σταθμοί του ΝΠΔΔ
Σφηττός, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, εθνοτοπικοί σύλλογοι

«Η φιλόδοξη προσπάθεια μας, να γίνει μία ενιαία παρέλαση, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πρωτοφανής και καταφέραμε να αναβαθμίσουμε το
θεσμό και να τιμήσουμε την Εθνική μας Επέτειο με τον τρόπο που της αρμόζει».

(Ηπειρώτες, Κρήτες, Πόντιοι), το Σώματα Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού
Κορωπίου, αθλητικοί σύλλογοι Κορωπίου (Γυμναστικός Σύλλογος, Super League, ΑΓΣ) όλα
τα σχολεία του Κορωπίου

