“Πάλης ξεκίνημα
νέοι αγώνες,
οδηγοί της ελπίδας
οι πρώτοι νεκροί”
Αλέκος Παναγούλης

Οι «Εταίροι» μας
θέλουν
«να μας συντρίψουν»!!!
«Ήθελαν να τους ξυλοφορτώσουν (τους Έλληνες,
οι εταίροι τους στην Ε.Ε. γιατί) τους είχαν πει ψέματα οι Έλληνες»
«It was a fucking disaster»
Τίμοθι Γκάιντερ, Πρ. Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ
Σήμερα λέω να μην κουραστώ. Εξ’ άλλου ίσως είναι
πιο αξιόπιστος εμού, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί Ομπάμα, δηλ. σύγχρονος,
όχι...προπολεμικός. Να λοιπόν τι λέει, για το τι του
είπαν και τι αποκόμισε στη σύνοδο της G7 στον Καναδά, τον Φεβρουάριο του 2010, τα
οποία αποτύπωσε σε βιβλίο1 αλλά
και σε υλικό που συλλέχθηκε από
συνεντεύξεις του και δημοσιεύθηκε
κυρίως στους «Financial Times».
Είναι ένας βόρβορος αποκαλύψεων
και πληροφοριών, που αναδεικνύει
το θράσος, την υποκρισία και τα «αιτου Κώστα
σθήματα»
που τρέφουν για μας οι
Βενετσάνου
«εταίροι» μας – κυρίως τα αρπακτικά τους, οι προωθημένες «ηγεσίες» τους, οι ρεβανσιστές και κάποιοι ανώριμοι, όπως και κάποιοι
δικοί μας που «μασάνε».
Οι υπεύθυνοι πολίτες, οι υπεύθυνοι ηγέτες ξέρουν·
και ξέρουν ποιοί ευθύνονται για την κρίση.
Ο λόγος λοιπόν στον Γκάιτνερ. Είναι πιο αξιόπιστη
πηγή απ’ ότι ο Σαμαρο-Μπένι ή και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας πρέπει απλά, να προσέξει.
Συνέχεια στη σελ. 2

Ημερίδα για Διαχείριση
στερεών αποβλήτων

“ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”
ΤΩΡΑ περισσότερο από ΤΟΤΕ
«Λαός που ξεχνά (ή αγνοεί) την ιστορία του,
είναι καταδικασμένος, να την ξαναζήσει»
17 Νοέμβρη 1973 - 2014.
41 χρόνια από τότε. Μια ζωή! Ανθρωποι. Ελληνες που
γεννήθηκαν τότε, ή εκεί κοντά - πριν ή μετά - αγνοούν ή υποτιμούν το συμβολισμό, το σύμβολο και το
μήνυμα του αγώνα των πατεράδων τους και των μανάδων τους, που ήταν τότε φοιτητές, μαθητές ή εργαζομενοι.
Γι’ αυτό είναι αναγκαία μια επιγραμματική αναφορά
στο ιστορικό γεγονός:
Στις 21 Απριλίου 1967 εκδηλώθηκε στραιτωτικό πραξικόπημα χούντας1 συνταγματαρχών με τη σύμπραξη
ή ανοχή μέρους δικαστικών, ακαδημαϊκών, καθηγητών, κεφαλαίου και ...δημοσιογράφων. Πάντα υπάρχει ένα 15-20% “περίεργων” και απολύταρχικών
απόψεων και φιλοτομαρισμού. Και τη συγκατάθεση
αν όχι την παρότρυνση ”της μεγάλης υπερατλαντικής
Συνέχεια στη σελ. 24
φίλης και συμμάχου”!
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Οι «Εταίροι» μας θέλουν «να μας συντρίψουν»!!!
Συνέχεια από τη σελ. 1

Περιγράφοντας τη σύνοδο της G7 στον Καναδά τον
Φεβρουάριο του 2010, αναφέρει ότι η Ελλάδα, χωρίς
την Ελλάδα παρούσα, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της
προσοχής.
«Στην Ευρώπη επικρατούσε καταστροφή. Οι μετοχές
των γαλλικών τραπεζών έπεφταν 7% και 8%. Ήταν
μεγάλο θέμα. Για εμένα ήταν μια κλασική απόλυτη
σφαγή, γιατί άκουγα από παντού: κρίση στην Ελλάδα,
ποιός έχει ανοίγματα στην Ελλάδα; Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι βασικά ήρθαν σε εκείνη την συνάντηση λέγοντας: “Θα δώσουμε στους Έλληνες ένα μάθημα. Είναι
πραγματικά φριχτοί. Μας είπαν ψέματα. Είναι απαίσιοι και άσωτοι και εκμεταλλεύθηκαν βασικά τα πάντα
και θα τους συντρίψουμε”. Αυτή ήταν η στάση όλων.
Θυμάμαι τότε ότι τους είπα: “Μπορείτε να τους βάλετε το μαχαίρι στο λαιμό, αν αυτό θέλετε. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να στείλετε ένα καθησυχαστικό
μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι θα το κρατήσετε το πράγμα, δεν θα το αφήσετε να πέσει. Πρέπει να προστατεύσετε όλο τον τόπο”. Τους το έκανα
πολύ σαφές εκείνη τη στιγμή. Άκουγα συνέχεια
αυτές τις παλιοκολλημένες κουβέντες για ηθικό κίνδυνο (!) από αυτούς και τους είπα: “Ωραία λοιπόν, αν
θέλετε να είστε σκληροί μαζί τους πάει καλά, αλλά
πρέπει να δώσετε κάποια αξιόπιστη διαβεβαίωση ότι
δεν θα αφήσετε την κρίση να μεταδoθεί πέρα από
την Ελλάδα... (σ.σ. σκασίλα τους για την Ελλάδα).
Και για να γίνει αυτό πρέπει να φροντίσετε πολύ να
είστε αξιόπιστοι ότι θα υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας
και θα δώσετε και στην Ελλάδα ένα μάθημα”. (σ.σ.
ξεφτίλα. Κοίτα που φτάσαμε).
Σίγουρα, και βέβαια όπως έχω πει, δεν περίμενα ότι
θα συνεχίσουν να κωλυσιεργούν επί τρία χρόνια.
Ήταν αδιανόητο για εμένα ότι άφησαν τα πράγματα
να γίνουν τόσο χάλια όσο τα άφησαν κι έγιναν. Αλλά

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει την
Πέμπτη 20η Νοεμβρίου και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 10 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
To θέμα (8) αφορά ψήφιση κριτηρίων επιβολής οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους Παιδικούς
Σταθμούς
Μία ώρα μετά, 20η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και
ώρα 20:00, συνεδριάζει με δύο μοναδικά θέματα:
1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του άρθρου 4 του Ν.4111/2013.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com - προσεχή

τα προμηνύματα γι’ αυτό βρίσκονταν στην αρχική διαμάχη. Τους είχαν πει ψέματα οι Eλληνες. Τους είχαν
φέρει σε δύσκολη θέση οι Έλληνες που εν τέλει δανείστηκαν όλα αυτά τα λεφτά και ήταν έξαλλοι και
μανιασμένοι. Ήθελαν να τους ξυλοφορτώσουν. Αλλά
με αυτόν τον τρόπο, τροφοδότησαν μια πυρκαγιά που
βρισκόταν στα πρώτα στάδια. Και υπήρχαν πολλά ξερόκλαδα».
Ο Γκάιτνερ αναφέρεται και στον πρώην πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρισέ, ο
οποίος «ήταν εντελώς αποπληκτικός για εκείνα τα
παιδιά (σ.σ. τους Έλληνες) λέγοντας ότι “δεν μπορείς
να αντέξεις όλη αυτή την κουβέντα για κούρεμα
μέχρι τη στιγμή που θα είσαι σε θέση να εγγυηθείς
και να προστατεύσεις την υπόλοιπη Ευρώπη από την
εξάπλωση της κρίσης”».
Φαρισαίοι, υποκριτές! Οι Έλληνες σας φταίνε για την
κρίση· όχι οι τράπεζές σας με τα χρηματοπιστωτικά
τους παιχνίδια και τα 18,6 τρις «τοξικά» περιουσιακά
που είχαν συσσορεύσει στο ενεργητικό τους το 2009!
Τι έλεγε η άκρως εμπιστευτική, 17 σέλιδη έκθεση της
Commission που συζήτησε το EcoFin στις 10 Φεβρουαρίου του 2009; Έλεγε ψέματα η Daily Telegraph
την επομένη; Γιατί δεν το διαψεύσατε;
Θυμηθείτε τι έλεγε η έκθεση: «Η διάσωση των Τραπεζών, από τα τοξικά περιουσιακά τους στοιχεία, θα
μπορούσε να βυθίσει την Ευρωπαϊκή Ενωση σε
κρίση κι ακόμη πως, η όλη διαδικασία θα μπορούσε
να οδηγήσει σε φαύλο κύκλο, που απειλεί να καταστρέψει τόσο το ευρώ, όσο και την Ευρωπαϊκή
Ενωση στο σύνολό της».
Θυμηθείτε ότι αυτό επιβεβαίωνε έμμεσα η Επιτροπή
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24/6/20131. Κοίτα και «7η»
της 14/9/13.
Βεβαίως, στην Ελλάδα δεν λειτουργούσαν όλα ορθολογικά. Αλλά και σ’ αυτό ψάξτε να βρείτε και τις
δικές σας ευθύνες εκμαυλισμού (μίζες Siemens, κλπ)
εκβιασμού με σύμμαχό σας τον εξ’ ανατολών «σύμμαχο» κλπ., τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις σας,
περί αγορών, spread, CDS κλπ.
Και για να ξαναγυρίσουμε στον Γκάιτνερ, που τον
«διακόψαμε», γιατί έπρεπε να τα ξέρει κι αυτός,
αυτά, να τι λέει στο βιβλίο του για την συνάντησή του
με τον Σόιμπλε το 2012, στο νησί Σιλτ της Βορ. Θάλασσας. Του είπε στη διάρκεια της συνάντησης ο
Βολφγκανγκ Σόιμπλε:
«Υπήρχαν πολλοί στην Ευρώπη που ακόμη πίστευαν
ότι το να διώξουν τους Έλληνες από την Ευρωζώνη
ήταν μια πιθανή, ακόμη και επιθυμητή, στρατηγική».
«Η ιδέα του Σόιμπλε ήταν ότι με την Ελλάδα έξω, η
Γερμανία θα μπορούσε να διαθέσει την οικονομική
στήριξη που χρειαζόταν η Ευρωζώνη, διότι ο γερμα-
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νικός λαός δεν θα εκλάμβανε τη βοήθεια προς την
Ευρώπη ως ξελάσπωμα των Ελλήνων.(!) Επιπλέον,
μια ελληνική έξοδος θα τρόμαζε αρκετά την Ευρώπη
για να προχωρήσει σε ένα ισχυρότερο τείχος προστασίας».
Αυτές ήταν οι «ιδέες» του Σόιμπλε και λοιπών «εταίρων» μας στην Ε.Ε. και περιμένουν με τέτοιες ιδέες
να πραγματοποιήσουν μια αληθινή ένωση ελευθέρων
και ανεξαρτήτων κρατών και συνεργαζόμενων λαών;
Άλλα έχουν στα σχέδιά τους. Μόνο που στην Ε.Ε.
δεν είμαστε νοικάρηδες, ούτε φιλοξενούμενοι. Είμαστε συνιδιοκτήτες!
――――――
1. Europarl. Ε.Ο.Ν.Π. της 24/6/2013 (ΡΕ 506244ν02-00 Α70231/2013) σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης
του τραπεζικού τομέα της Ε.Ε. (2013/2021 ΙΝΙ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ρυθμίσεις οφειλών στα 3Β

Σελ. 6

Κανόνες ισονομίας ζητούν οι
κάτοικοι της Δεξαμενής Σελ. 7
Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος:
Η μάχη της Αγγλίας γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αρχιτεκτονική ΣΧΕΔΙΑΣΗ,
κόπεδο

Το οι-

Σελ. 8

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

“Ωδινεν όρος και έτεκεν μυν” ΓρηΣελ. 9

γόρης Ρώντας

Η σφήκα ...γερανός

Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Δήλωση Δ. Δόγκα για το εκλοΣελ. 13
γικό αποτέλεσμα
“Οι ζημιές μας τα κέρδη τους” - βιβλιοπαρουσίαση

Σελ. 17

Χώρους θέρμανσης στους ΟΤΑ
Σελ. 11
ζητάει το Υπουργείο!
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Σκεπτικισμός από την “Ανεξάρτητη Κίνηση ΒΒΒ”
για την απόφαση του Πρωτοδικείου
Προβληματισμένοι με το αποτέλεσμα του
Πρωτοδικείου, φάνηκε η παράταξη “Ανεξάρτητη Κίνηση” του Σπύρου Πανά, στη
συγκέντρωση που πραγματοποίησαν την
Τετάρτη 12/11 στο ξενοδοχείο Μάρτζι.
Ο Σπύρος Πανάς μίλησε στους υποψηφίους
του συνδυασμού, τονίζοντας ότι είναι κερδισμένοι, παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου, γιατί η δύναμη του Κωνσταντέλλου
από 12 ψήφους διαφορά μειώθηκε στους 8
και το βασικότερο είναι το σκεπτικό της
απόφασης, που “ξεχνάει” τα 10 ανύπαρκτα
ψηφοδέλτια, τα οποία έχουν καταγραφεί
υπέρ του Κωνσταντέλλου!
Αυτό είναι ένα περίεργο “αγκάθι” στην όλη
απόφαση, γιατί οι δικαστικοί ελαβαν υπ’
όψιν ότι στο σύνολο των ψηφισάντων, στο
Τμήμα που λείπουν τα ψηφοδέλτια ο αριθμός είναι σωστός και αγνόησαν την απουσία δέκα ψηφοδελτίων!
Ακόμη αγνόησαν ότι η αρίθμησή τους είναι
συνεχής και όχι διαφορετικά νούμερα όπως
θα ήταν φυσικό, αφού όπως και το αποφασιστικό γράφει ότι: «κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής

του από την κάλπη και μονογράφεται από
τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή
εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της, ο
οποίος θέτει τη μονογραφή του και δίπλα
από κάθε σταυρό».
Και παρακάτω: «...αμέσως μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσει ασφαλώς

τη σειρά που αριθμήθηκαν».

μέσα σε σάκο τα βιβλία και όλα τα άλλα
εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα δέματα
των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, με

εξέλαβαν ως σταυρούς και έγκυρα, αφού
σημειώνουν: «...άτονοι, ακανόνιστοι, κακότεχνοι, κακοσχηματισμένοι που δίνουν την
εντύπωση Ψ, Υ, 4, Δ, Τ κλπ., κυρτοί, διπλογραμμένοι με παράλληλες γραμμές, μεγαλύτεροι ή μικρότεροι του συνήθως,
κεκλιμένοι ή σε σχήμα Χ σταυροί προτίμησης, οι σταυροί με ενωμένα σκέλη, δεν συνεπάγονται ακυρότητα της ψήφου, αν, κατά
την ουσιαστική εκτίμηση του Δικαστηρίου
ο ανώμαλος σχηματισμός του σταυρού προτίμησης δεν είναι διακριτικό γνώρισμα, που
παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας».
Αρχικά πρέπει να θυμόμαστε ότι το ψηφοδέλτιο της Β’ Κυριακή δεν χρειαζόταν καν
σταυρό. Τώρα πώς το Ψ γίνεται σταυρός
είναι ένα ερωτηματικό.
Στην αιτίαση του “Ανεξάρτητης Κίνησης”
για την δικαστική αντιπρόσωπο Αικ. Αγαλιώτη, ότι εκωλύετο γιατί ήταν απερχόμενη
δημοτική σύμβουλος του Γρ. Κωνσταντέλλου και ο πατέρας της υποψήφιος του ιδίου,
σημειώνουν ότι: «δεν θεσπίζει κώλυμα για
την περίπτωση δικηγόρου, συμβούλου σε

Και παρακάτω: «Μόνη, όμως, η παράλειψη
των προαναφερομένων ενεργειών ή της
μιας από αυτές δεν επιφέρει την ακυρότητα του ψηφοδελτίου».
Τα διάφορα σημάδια στα ψηφοδέλτια τα

απερχόμενο συμβούλιο και συγγενούς υποψήφιου δημοτικού συμβούλου και συνεπώς,
δεν καταλείπετο πεδίο αναλογικής εφαρμογής διατάξεων άλλων νομοθετημάτων».
Οσο για τα δέκα ψηφοδέλτια που λείπουν
σημειώνουν: «Εξάλλου, η συνεχόμενη ανά
συνδυασμό αρίθμηση των ψηφοδελτίων,
παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνεί με τον
προβλεπόμενο από τις παρατιθέμενες στη
σκέψη 8 διατάξεις, δεν συνιστά παράβαση
που οδηγεί σε ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος. Από τα προαναφερθέντα, σε
συνδυασμό με τα γενόμενα δεκτά στη
σκέψη 10 (ψηφοδέλτια) προκύπτει ότι στο
συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα ψήφισαν
πράγματι 321 άτομα και επομένως το εκλογικό αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως της μη
ύπαρξης του σώματος 10 ψηφοδελτίων,
δεν πρέπει να αλλάξει».
Δεν μας λένε επιπλέον πώς αποδεικνύεται
ότι τα 10 άφαντα ψηφοδέλτια ήταν του συνδυασμού “Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις” (δεν αρκεί η καταγραφή
στο βιβλίο!!!), ή αν ήταν έγκυρα ή άκυρα
(αφού δεν υπάρχουν για να ελεγχθούν).
Τέλος ο Σπύρος Πανάς κατέληξε ότι οι νομικοί του εξετάζουν το πόρισμα της απόφασης και θα αποφασίσουν για προσφυγή στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί η αλήθεια
πρέπει να είναι το πρώτιστο καθήκον μας.
Μιχάλης Στεφανίδης

σημείωμα έκδοσης: Το αποτέλεσμα των
εκλογών, δείχνει το δρόμα μιας συνεργασίας όλων των δυνάμεων για το καλό της
πόλης και αυτό πρέπει να πρυτανεύσει και
από τις δύο πλευρές. Πρέπει η συμπολίτευση να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο σεβασμό την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί σε
πάνω από 20.000 ψηφοφόρους, η πλειοψηφία των 8 ψηφοδελτίων δείχνει ότι το εκλογικό σώμα είναι μοιρασμένο.
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“Ποιός θεωρείτε ότι ήταν ο Σημαντικότερος
Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος;”

«Ξενοδοχείο
Παράδεισος»

εμάς σήμερα" , την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, προσέλευση 5:30 μμ. στον
“Παρνασσό” (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση, Αθήνα 1ος οροφος.

Η τρελή τρελή κωμωδία του Ζώρζ Φεϋντώ

Ο Πρόεδρος Πέτρος Δούκας και
τα μέλη του Δ.Σ.
της Εταιρείας
Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών (Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ.) διοργανώνουν Συμπόσιο με θέμα: "Ποιός
είναι ο πιο καινοτόμος στοχαστής
και ποιος ο σημαντικότερος αρχαίος Ελληνας φιλόσοφος: Αναξίμανδρος, Πυθαγόρας, Παρμενίδης,
Ηράκλειτος, Αναξαγόρας, Εμπεδοκής, Πρωταγόρας, Ζήνων Ελεάτης,
Γοργίας, Σωκράτης, Δημόκριτος,
Πλάτων, Αριστοτέλης, Επίκουρος,
Ζήνων Κιτιεύς. Το νόημά τους για

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Πέτρος Δούκας (Δρ. Οικονομικών
Παν/μίου Ν. Υόρκης, πρ. Υφ/γος Οικονομικών, Πρόεδρος Capital Partners SA).
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
• Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης (Ομότιμος Καθηγητής της αρχαίας ιστορίας
του Παν/μίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ
της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου
και Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός)
• Απόστολος Πιερρής (Διευθυντής
του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευ-

«Η Αξία της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
των Μεσογείων»
O Δήμος Κρωπίας και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης
και Πολιτισμού οργανώνουν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ώρα 11.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας την εκδήλωση με θέμα: «Η Αξία της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Μεσογείων»
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του ΕΚΤ&Π «Μεσόγεια,
οι άνθρωποι και ο πολιτισμός τους, η εξέλιξη της
μουσικής και του χορού»
Θα μιλήσουν:
11.50 «Για την Ιστορία των Μεσογείων», Πέτρος
Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
12.00 «Η αξία της Τοπικής Ιστορίας στην Εκπαίδευση», Δημ. Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής
12.10-12.40 Παρουσίαση Μεσογείτικων Χορών και
Τραγουδιών

νών της Πάτρας)
• Κωνσταντίνος Νιάρχος, (Καθηγητής
Φιλοσοφίας στο Πανεπ. Αθηνών)
• Στράτος Θεοδοσίου (Αναπληρωτής
Καθηγητής Αστροφυσικής-Αστρονομίας& Μηχανικής)
• Χαράλαμπος Σπυρίδης (Καθηγητής
Τμήματος
Μουσικών
Σπουδών
Παν/μιου Αθηνων)
• Παναγιώτης Δρακόπουλος (Ερευνητής Φιλοσοφίας & Ιστορίας)
• Μιχαήλ Μοσχονάς (Ερευνητής Φιλοσοφίας Απόστρατος.Π.Ν.)
• Κων/νος Καλαχάνης (Δρ Φιλοσοφίας
Παν/μιου Αθηνών, Επιστ συνεργάτης,
Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Αθηνών)
Μουσικό διάλειμμα: Κατερίνα Βαμβακούση

Κεφαλαλγίες και αγχώδεις διαταραχές
Ο Δήμος 3Β και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας οργανώνει ιατρική διάλεξη με θέμα “Κεφαλαλγίες και αγχώδεις διαταραχές - Νοσήματα της εποχής μας” με ομιλητή τον Δρ.
Μιχάλη Βικελή - ιατρό νευρολόγο, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (δίπλα από το
Δημαρχείο στη Βούλα).

Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία.

“Εργαστηριακή και κλινική
προσέγγιση Οστεοπόρωσης”
Ο εξωραϊστικός σύλλογος “ΕΥΡΥΑΛΗ” οργανώνει εκδήλωση - ομιλία με θέμα “Εργαστηριακή και κλινική προσέγγιση Οστεοπόρωσης”, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου,
ώρα 11π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, με ομιλητές:
Κατερίνα Σπυροπούλου: βιοπαθολόγος - μικροβιολόγος
Στέλιος Θεοχαράκης: Χειρουργός - Ορθοπεδικός.

“Μήδεια”
του Μποστ

“Πίσω από τις κλειστές πόρτες”
Το 2ο βιβλίο της κυκλοφόρησε η Ιφ. Αμοργιανού Χαντζή με τίτλο: “Πίσω από τις κλειστές πόρτες”,
και το παρουσιάζει το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις
7μ.μ. στην Πνευματική Εστία της Βούλας (Ζεφύρου 2).
Θα μιλήσει ο Σ. Αγγελετόπουλος αρχιτέκτων μηχανικός και θα διαβάσει αποσπάσματα η συγγραφέας Αθηνά Μπίνου.

Το ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ εδώ και 43 χρόνια,
εγκατεστημένο σε μια γειτονιά του
Ζωγράφου, μακριά από τα φώτα των
λεωφόρων και τις λαμπερές ταμπέλλες, στερημένο ακόμη και από μια
υποτυπώδη πινακίδα του δρόμου που
θα ενημέρωνε για την ακριβή θέση
του τους θεατές του, που έρχονται
να παρακολουθήσουν μια παράστασή
του από τα πιο απόμακρα σημεία της
Αθήνας – ακόμη και της Ελλάδας –,
παλεύει με νύχια και με δόντια για να

Το «Ξενοδοχείο Παράδεισος» υποδέχεται τα παράνομα
ζευγαράκια και όχι μόνο, τους θεατρόφιλους και όχι μόνο,
όσους θέλουν να γελάσουν με την καρδιά τους και όχι
μόνο, προσφέροντας μια φωλίτσα φτιαγμένη για δυο πουλάκια, ένα κάδρο για μια όμορφη εικόνα όπου η κυρία να
νιώθει ασφαλής. Εχεμύθεια, ασφάλεια, διακριτικότης!

Η τρελή τρελή κωμωδία του Ζώρζ Φεϋντώ, ξεκινάει στο
«Θέατρο Προσκήνιο». Με φρέσκια, νεανική ματιά, η παράσταση σατιρίζει την αστική τάξη και την υποκρισία της μέσα
από χιουμοριστικές καταστάσεις και απίστευτη πλοκή. Μια
φάρσα - χιονοστοιβάδα, όπου όλοι όσοι δεν θα έπρεπε να
συναντηθούν, πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο, προκαλώντας το ασυγκράτητο γέλιο του θεατή.

Θέατρο Προσκήνιο: Στουρνάρη & Καπνοκοπτηρίου
8, τηλ. 210-8211855,
Ημέρες: Παρασκευή και Σάββατο 21.00 και από 5/11
Τετάρτη και Πέμπτη 20.00
* Στην παράσταση παίζει και η Βουλιώτισσα Εφη Κιούκη.

Ταινία Εκπληξη! στη Λέσχη Παλλήνης
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 21:00 στην προβολή της
Ταινίας Έκπληξη!!
Είσοδος ελεύθερη
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

διατηρήσει αναμμένη τη φλόγα της
ελπίδας, προσφέροντας μια τέχνη
που βοηθά στην διαρκή επαγρύπνηση
και τη συνεχή εγρήγορση.
Φέτος επαναλαμβάνουν, μετά από είκοσι χρόνια, μια εμβληματική παράσταση, που άφησε εποχή: τη
“ΜΗΔΕΙΑ” του μεγάλου ΜΠΟΣΤ. Μια
κωμωδία που το 1993 που πρωτοανέβηκε, την παρακολούθησαν 60.000
άτομα σε όλη την Ελλάδα.
Με τους ίδιους βασικούς συντελεστές
εκείνης της εποχής, τη Λήδα Πρωτοψάλτη, τον Θανάση Παπαγεωργίου,
τον Παύλο Ορκόπουλο, τη Νίκη Χαντζίδου, την Ευδοκία Σουβατζή, την
Εύα Καμινάρη και άλλα νεώτερα παι-

διά, ξαναζωντανεύει ο μοναδικός
λόγος του Μποστ και αναδεικνύεται
το καυστικό του χιούμορ και η πικρή
του σάτιρα.
Επειδή, κάθε εστία πολιτισμού βοηθάει να αντεπεξέλθουμε ευκολότερα
αυτή τη μαύρη εποχή που έχουμε καταδικαστεί να ζούμε.
Γιατί μόνο με ένα καθαρό μυαλό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την
πρωτοφανή επίθεση που δέχεται η
αξιοπρέπειά μας, σας προτείνουμε να
ενισχύσετε τη ΣΤΟΑ, σίγουροι ότι δεν
θα πάει χαμένος ο χρόνος σας.
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ Μπισκίνη 55
τηλ. 2107702830

ΕΒΔΟΜΗ

«Η ελληνικότητα ως
ποιότητα και ως ντροπή»
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Eξόρμηση στις Αρχαιοτήτες
της Χαιρώνειας
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

To βιβλίο του συγγραφέα, καθηγητή, Χρήστου Γιανναρά με τίτλο: «Η ελληνικότητα ως ποιότητα και
ως ντροπή» (εκδ. ΙΑΝΟΣ) παρουσιάζουν σε εκδήλωση στο Κορωπί, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις
6 το απόγευμα, το ΝΠΔΔ Σφηττός Δήμου Κρωπίας
και το Βιβλιοχαρτοπωλείο «Πρόφης» στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κορωπίου (Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 47).
Τον συγγραφέα προλογίζει, ο καθηγητής–φιλόλογος Μέσης Εκπαίδευσης Σεραφείμ Κωνσταντίνου
και συζητάει μαζί του για επίκαιρα ζητήματα της
χώρας μας.

Ξενάγηση στη Χαιρώνεια και την Τιθορέα προαιρετική
πεζοπορία στο ελατοδάσος του Παρνασσού,
Ο θαυμάσιος συνδυασμός των αρχαιοτήτων της Χαιρώνειας (Λέων και αρχαίο θέατρο) και της Τιθορέας (μυκηναϊκή οχύρωση) με την πλούσια φύση του Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού προσφέρει τη δυνατότητα για μια
πολύ ενδιαφέρουσα εξόρμηση, με την “Εναλλακτική
Δράση”, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.
Δηλώσεις συμμετοχής: Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660
(10πμ-2μμ) - 6982209948 ή στο ena.drasi@gmail.com

-----------------Ο Χρήστος Γιανναράς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε
στα Πανεπιστήμια της Αθήνας, της Βόννης και της Σορβόννης (Παρίσι). Δίδαξε Φιλοσοφία, Πολιτιστική Διπλωματία και Συγκριτική Οντολογία σε πανεπιστήμια της
Γαλλίας, της Ελβετίας, της Ελλάδας.

«Στα καλά καθούμενα»
Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτεμις", εξασφάλισε και παρουσιάζει την κωμωδία
εκπλήξεων του Νίκου Ζαπατίνα: «Στα καλά καθούμενα», έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.
Προβολές: 7.00 μ.μ. και 21.15 μ.μ.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Ο οργανισμός «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων στις 15-16 Νοεμβρίου στο
αμφιθέατρο του Επαγγελματικού Λυκείου Λαυρίου με
αφορμή την 41η Επέτειο του Πολυτεχνείου.
Σάββατο 15/11 ώρα 19:30 συναυλία της Ορχήστρας
Νέων Λαυρεωτικής και της Δημοτικής Παιδικής Χορωδίας Λαυρίου, υπό την διεύθυνση του Ευτύχη Ζαρμπ.
Κυριακή 16/11 ώρα 19:30 ο Γιώργος Υδραίος και η Σταυρούλα Μανωλοπούλου με συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας, θα παρουσιάσουν αποσπάσματα από το «ΑΞΙΟΝ
ΕΣΤΙ» του Οδυσσέα Ελύτη και «ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» του
Γιάννη Ρίτσου. Συμμετέχει και η Χορωδία Κερατέας.

"Ταξική διάρθρωση της
ελληνικής κοινωνίας, ταξική
συνείδηση & πολιτική διαπάλη"

Σκηνοθεσία: Νίκος Ζαπατίνας
Η ζωή του Μπάμπη (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), θα
ανατραπεί μετά την επεισοδιακή συνάντηση του με την
ωραία και δυναμική Αθηνά (Ζέτα Μακρυπούλια). Οι δυο
τους θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ένα πιάνο που κρύβει ένα μεγάλο θησαυρό, και που κανείς δεν γνωρίζει, η Εύα (Άννα
– Μαρία Παπαχαραλάμπους) που το έχει σκάσει από το
σπίτι της, μια περιουσία που αναζητά κληρονόμο, μια άπιστη αρραβωνιαστικιά, η εμπλοκή της αστυνομίας, ένα
ύποπτο μοναστήρι και τελικά ο απρόσκλητος έρωτας μας
φέρνουν μια κωμωδία, για όλα όσα μπορούν να μας συμβούν… στα καλά καθούμενα!

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Τηλ.: 22990 23924

Tριήμερο επιστημονικό συνέδιο οργανώνεται από
το ΜΑΧΩΜΕ, από Παρασκευή 21, έως και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του ξενοδοχείου NOVUS (Καρόλου 23, πλατεία Καραϊσκάκη,
δίπλα στον σταθμό "Μεταξουργείο" του Μετρό).
Το θέμα του επιστημονικού συνεδρίου είναι "Ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, ταξική
συνείδηση και πολιτική διαπάλη".
Πρόγραμμα
Παρασκευή 21/11 (6.30μμ - 10μμ)
Ενότητα πρώτη: «Η μαρξιστική θεωρία για την ταξική
διάρθρωση της αστικής κοινωνίας»
Σάββατο 22/11 (10.30’ πμ - 2.30’ μμ)
Ενότητα δεύτερη: «Σύγχρονη ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας»
Ενότητα τρίτη 6.30 - 10μ.μ.: «Σύγχρονη εργατική τάξη,
ως τάξη “για τον εαυτόν της”»
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 (10.30 πμ - 2 μμ)
Ενότητα τέταρτη (6.30 - 10μμ): «Συγκλίσεις και αντιθέσεις εθνικών και υπερεθνικών ελίτ»
Ενότητα Πέμπτη, Στρογγυλό Τραπέζι:
«Ταξικές συμμαχίες και κυβέρνηση Αριστεράς»

Η Ενωση Κρητών χορεύει
Η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
οργανώνει χορό την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και
ώρα 13.00 στο κέντρο ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ (Τριπόλεως 3,
Δάφνη, τηλ: 210 9737465), με ζωντανή μουσική,
χορό και παραδοσιακή κρητική κουζίνα.
Τιμή πρόσκλησης: 20€ (φαγητό και ποτά)

«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»
στον Αττικό Πνευματικό Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ. οργανώνει ομιλία
με θέμα: «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Οι μεταμορφώσεις ενός μοναδικού καλλιτέχνη», στο Ξενοδοχείο Κονγκό Παλλάς (Λεωφ. Ποσειδώνος
81Α) Γλυφάδα.
Ομιλητής είναι ο Σωτήρης Αγγελετόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός.

“H Ελένη και το τέρας”
Το νέο βιβλίο της Ζοέλ Λοπινό, “Η Ελένη και το
τέρας” (εκδόσεις Καστανιώτη), θα παρουσιάσει το
Public (Σ. Καράγιωργα 4 & Λαζαράκη Γλυφάδα),
την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 7μ.μ.
Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει η Μαριάννα
Μαυραγάνη-Λυκούδη πρόεδρος της “Απολλωνίας”.
Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Μαρία Μαυροματάκη.

ΝΕΡΟ, Το μεγάλο μυστήριο
'WATER - The Great Mystery'
Προβολή ταινίας, θα γίνει στο αυτοδιαχειριζόμενο
κάμπινγκ Βούλας, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
στις 8.30 μμ, με τίτλο: ΝΕΡΟ, Το μεγάλο μυστήριο
'WATER - The Great Mystery'. Ντοκιμαντέρ του
2008
Στο ντοκιμαντέρ «Νερό, το Μεγάλο Μυστήριο»,
αποκαλύπτονται οι ανακαλύψεις σχετικά με το
νερό, τη πιο εκπληκτική αλλά και τη λιγότερο μελετημένη ουσία στον κόσμο. Επιστήμονες, ερευνητές, φιλόσοφοι και θεολόγοι προσπαθούν να
κατανοήσουν αυτό το μοναδικό υγρό και όλες τις
θαυματουργές ιδιότητές του, που ακόμα δεν έχουν
ανακαλυφθεί.
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα
στην είσοδο των πεζών
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
Πληροφορίες: http://www.voulacamp.blogspot.com/
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Aδεια μουσικών
οργάνων στα 3Β
Η Δημοτική Ενότητα Βούλας στη συνεδρίαση της
30/10/14 (13η συνεδρίαση) είχε ως θέματα στην ημερήσια
διάταξη άδειες μουσικών οργάνων στα καταστήματα Ειρηνικός και... και στο Σμαράγδι στην παραλιακή λεωφόρο.

Ναί στον “Ειρηνικό”
Στο θέμα «χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. γιά αόριστη χρονική διάρκεια», στις εγκαταστάσεις Ειρηνικός (Κ.Καραμανλή 4) αποφάσισε ομόφωνα την
χορήγηση χρήσης μουσικών οργάνων στερεοφωνικού
συγκροτήματος μικρής ισχύος με ένταση ήχου 80 dBA,
εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
καφεζαχαροπλαστείο – μπαρ – εστιατόριο της εταιρείας
''ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Εκμετάλλευση καταστημάτων εστίασης &
Κέντρων Διασκέδασος Ι.Κ.Ε.» ΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Ι.Κ.Ε'' για τις επιτρεπόμενες ώρες.
Ορισε μάλιστα και ώρες κοινής ησυχίας, τις οποίες δεν
καταλαβαίνουμε τι νόημα έχουν αν είναι εντός του καταστήματος και με 80 ντεσιμπέλ!!!
Οσον αφορά τη χορήγηση άδειας για τον εξωτερικό χώρο
το ανέβαλε, όπως σημειώνεται στην απόφαση με αριθμ.
48/2014, για επόμενη συνεδρίαση.

Οχι στο “Σμαράγδι”
Το κατάστημα “Σμαράγδι” (Λ.Καραμανλή αρ.10 Βούλα), το
οποίο είχε κλείσει μετά από απόφαση δικαστηρίου, έχει
κάνει αίτηση να του δοθεί άδεια να ξαναλειτουργήσει. Το
θέμα συζητήθηκε εκτενώς στη Δημοτική Ενότητα και λαμβάνοντας υπόψιν γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 3Β, οι οποίες αμφότερες καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι για να τύχει εφαρμογής η ρητή διαταξη του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4178/2013, θα πρέπει
η επιχείρηση να βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία κατά το
χρόνο δημοσίευσής του.
Επειδή η αιτούμενη προέγκριση δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, αποφασίστηκε ομόφωνα, ότι το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας Βούλας δεν χορηγεί την προέγκριση για την ίδρυση της επιχείρησης μαζικής εστίασης
πλήρους γεύματος, “ΣΜΑΡΑΓΔΙ” (απόφ.47/2014).
Σημείωση: Θα πρέπει το Δ.Σ. να επιληφθεί και να επιβάλλει στην ιδιοκτήτη του χώρου (Σμαράγδι) να τον καθαρίσει γιατί έχει γίνει χώρος αφόδευσης...

"Η Διαχείριση Απορριμμάτων
από τους Δήμους
και την Περιφέρεια"
Η “Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρήστος Κορτζίδης” καλεί στην εκδήλωση - συζήτηση που
πραγματοποιούν με θέμα "η Διαχείριση των Απορριμμάτων από τους Δήμους και την Περιφέρεια" την Κυριακή
16 Νοεμβρίου στις 11 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης
Θεοδωράκης στην Αργυρούπολη (Λ. Κύπρου 62).
Ομιλητές: Περιφέρεια Αττικής, ΠΕΔΑ, ΠΟΕ-ΟΤΑ,
ΠΡΟ.ΣΥΝ.ΑΤ

Ρυθμίσεις οφειλών στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι 30.11.2014

Παρατείνεται η ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
τους ΟΤΑ, με το Νόμο 4304/2014,
(ΦΕΚ 234/Α/23), όπου μεταξύ
άλλων, ορίζεται ο τρόπος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους δήμους, οι οποίες δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως
31.12.2009. Όσες ληξιπρόθεσμες
οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως
31.12.2009 δίνεται η δυνατότητα
εξόφλησής των σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό
δόσης τα 150,00 € και μέγιστο
αριθμό δόσεων τις 24. Με τη ρύθμιση θα παρέχεται απαλλαγή
100% από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ
καταβολής διαγράφεται το σύνολο
των προσαυξήσεων κι επιπλέον γίνεται έκπτωση 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής. Επίσης οφειλές
από τέλη χρήσης κοινοχρήστων
χώρων & πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για ειδικές περιπτώσεις
υπαίθριου εμπορίου δύναται να
ρυθμιστούν σε 24 μηνιαίες δόσεις
με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις καθώς και με επιπλέον
έκπτωση 70% της ρυθμιζόμενης
οφειλής.
Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010. Όσες ληξιπρόθεσμες
οφειλές έχουν βεβαιωθεί από
1.1.2010 και ως 31/10/2014 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και
των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00
ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις
κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μι-

κρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01
ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01
ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε
εβδομήντα δύο (72) δόσεις με
απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) από τις κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01
ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) από τις
κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
Όλοι οι οφειλέτες δημοτικών
τελών, φόρων κλπ να υποβάλλουν
αίτηση για ρύθμιση των οφειλών
τους στην Ταμειακή Υπηρεσία του
Δήμου με τους εξής όρους και
προϋποθέσεις:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
για ρύθμιση των οφειλών έχουν
όλοι οι οφειλέτες δημοτικών
τελών, φόρων, κλπ. που ήταν ληξιπρόθεσμα
μέχρι
και
την
30/10/2014.
Η αίτηση του οφειλέτη για την
υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου μέχρι
και την 30/11/2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση στη ρύθμιση το
αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου
της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Η εξόφληση ή η 1η δόση της
ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από
την ημέρα υποβολής της αίτησης
και σε περίπτωση μη καταβολής η
αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
Πρόκειται για εξαιρετική διευκόλυνση που καλό θα είναι να
αξιοποιήσουν όλοι οι οφειλέτες
διότι μειώνονται σημαντικά, μέχρι
που μηδενίζονται τα πρόστιμα και
οι προσαυξήσεις, αλλά σε κάποιες
περιπτώσεις και η ίδια η οφειλή.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση
ισχύει μέχρι 30.11.2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και
προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην Ταμειακή
Υπηρεσία στο Δημαρχείο ή στα
τηλέφωνα 213 2020086 και 213
2020092 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ANAKOINΩΣΗ
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα δύο
κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας του πολίτη και ομιλητές δύο αντιδημάρχους του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης:
• την k. Νανά Κάραγιαν, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
• τον κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Απορριμμάτων,
Ανακύκλωσης και Πυρασφάλειας.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.
Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ώρα 11:30 π. μ., Πνευματική Εστία Βούλας
(πάρκο Εθνικής Αντίστασης, οδός Αγ. Ιωάννου)
ο Πρόεδρος
Γιάννης Δημητριάδης

ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Μακρυνικόλας
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΟ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΓΓΑΝΑ
“Κεραυνός” έπεσε στην αιρετή οικογένεια του
Δήμου Μαρκοπούλου, από τον αιφνίδιο θάνατο του
εν ενεργεία Δημοτικού
Συμβούλου και προέδρου της «Βραυρώνιος» Κώστα Μαγγανά.

Η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου, εκφράζει εκ
βάθους καρδιάς, την
απερίγραπτη θλίψη και
τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, για τον άδικο
και αναπάντεχο χαμό
του Δημοτικού Συμβούλου, Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», πρώην Αντιδημάρχου, συναδέλφου, φίλου και πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟΥ,
Κώστα Μαγγανά.
Ο πόνος και η οδύνη που προκαλεί η ξαφνική απώλεια ενός ανθρώπου τόσο ζωντανού, δραστήριου,
χαμογελαστού, γεμάτου όρεξη να προσφέρει και
αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε λέξεις.
Η απώλειά του, έχει στοιχίσει σε όλους μας.
Ευχόμαστε ειλικρινά, ο Θεός να του χαρίσει ανάπαυση σώματος και ψυχής και να δίνει δύναμη και
κουράγιο στην οικογένεια του αποθανόντος, του
δικού μας ανθρώπου, του Κώστα που θα ζει πάντοτε
μέσα στις καρδιές μας!
Κώστα, αναπαύσου εν ειρήνη!
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Μαθήματα μελισσοκομίας
στην Αγία Μαρίνα
Ο Εξωραϊστικός Προοδευτικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας και ο πρόεδρός του Κώστας Κουντούρης, ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του,
ότι θα πραγματοποιήσει δωρεάν
σεμινάριο μελισσοκομίας για
20 αρχάριους και ερασιτέχνες
μελισσοκόμους .
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κρωπίας, που
ευρίσκεται στην Αγία Μαρίνα,
(λεωφ. Αγίας Μαρίνας – Κορωπίου 109).
Ημερομηνία έναρξης 20 / 11/ 2014 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 18.00΄- 20.00΄, και θα επαναλαμβάνεται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα, επί 8 εβδομάδες.
Τηλέφωνα επικοινωνίας και έγκαιρης αιτήσεως συμμετοχής: 983475960 και 22910 92307.

Kαταλήψεις καλλιεργούμενων
εκτάσεων και παράνομη υλοτομία
καταγγέλει ο Δήμος Κρωπίας και καλεί σε περιφρούρηση
Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται
καταλήψεις καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων, παράνομες ελαιοσυλλογές
και καταστροφές σε δεντροκαλλιέργειες από μετακινούμενες ομάδες
πληθυσμού, στην περιοχή του Κορωπίου.
Επίσης, επειδή ο χειμώνας είναι προ

των πυλών και ο κίνδυνος για παράνομη κοπή δέντρων (παράνομη υλοτομία) και κυρίως των αιωνόβιων
ελαιόδεντρων και πάλι μεγαλώνει
πρέπει να ληφθούν μέτρα.
Για την προστασία των αγροτικών
εκτάσεων και της περιουσίας των κατοίκων καλλιεργητών καλούν τους κα-

τοίκους και τους αγροτικούς φορείς
σε επαγρύπνηση-περιφρούρηση και
την Aστυνομία σε περιπολίες για την
αντιμετώπιση του φαινομένου.
Επιπλέον, ο Δήμος Κρωπίας έχοντας
την αρμοδιότητα, κατ’ εφαρμογήν της
κείμενης νομοθεσίας, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όταν
αυτό κινδυνεύει, καλεί τους ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων-καλλιεργειών να καταγγέλλουν άμεσα στο
Δήμο περιστατικά καταστροφών των
δεντροκαλλιεργειών από παράνομους
καταληψίες.
Για την ορθή καταγραφή της καταγγελίας και την επιβολή μέτρων, από
πλευράς Δήμου Κρωπίας και των ιδιοκτητών των οποίων έχουν καταληφθεί
τα αγροτεμάχια και έχουν υποστεί περιβαλλοντικές ζημιές, απαιτούνται να
προσκομίζονται οι τίτλοι της ιδιοκτησίας.
Πληροφορίες στο Γραφείο Δημάρχου :
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 47, τηλ.: 210662 23 24 (εσωτ.113) e-mail: koropi@hol.gr

Κανόνες ισονομίας και υγιεινής διεκδικούν
οι κάτοικοι της “Δεξαμενής” Κορωπίου
ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο
Πονοκέφαλο, έχουν δημιουργήσει
ομάδες πολιτών, που κατοικούν στο
Κούπι και τη Δεξαμενή στο Δήμο Κρωπίας, κυρίως Ρομά, με αποτέλεσμα οι
κάτοικοι να βιώνουν δύσκολες καταστάσεις.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου
δημιουργήθηκε Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων, η οποία κατέθεσε
υπόμνημα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, όπου συζητήθηκε και συμφωνήθηκε ομόφωνα,
απ’ όλες τις δημοτικές παρατάξεις, η
σύνταξη ψηφίσματος, το οποίο αναφέρεται στο κοινωνικό πρόβλημα που
υπάρχει στις περιοχές Κούπι και Δεξαμενή. (αρ.αποφ.249/20.10.14)
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το δημοτικό συμβούλιο Κρωπίας στηρίζει
τις ενέργειες της Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων της Δεξαμενής για τη διεκδίκηση, κατοχύρωση της ισονομίας και
ισοπολιτείας. Το κοινωνικό πρόβλημα που
υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή Κούπι μπορεί να αντιμετωπιστεί με

τη διασφάλιση, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των ατομικών Συνταγματικών Δικαιωμάτων, αλλά και το σεβασμό και την
τήρηση των νόμων.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ομάδες πολιτών που να απολαμβάνουν προνόμια

συμπολίτες μας που ζουν σε παράγκες και
παράνομα παραπήγματα, σε άσχημες συνθήκες υγιεινής, δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα στις ίδιες τις οικογένειές
τους και στους υπόλοιπους κατοίκους της
περιοχής, χωρίς υποδομές, αποχέτευσης

ασυλίας της παραβατικότητάς τους, να
μη σέβονται τους συμπολίτες τους και να
θεωρούν ότι οι νόμοι δεν ισχύουν γι’ αυτούς.
Δεν επιτρέπεται, επίσης, να υπάρχουν

και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Το δημοτικό συμβούλιο Κρωπίας και ο Δήμαρχος Κρωπίας έχει ενεργήσει και ενεργεί για τη δικαίωση των κοινών στόχων,
Δήμου και κατοίκων».
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Το οικόπεδο
Πριν μπούμε στην ανάλυση για
τους νόμους και τα αυθαίρετα,
πρέπει να κατανοήσουμε τον προορισμό του οικοπέδου/γεωτεμαχίου. Η κατάτμηση της γης γίνεται
για να αξιοποιηθεί το έδαφος κυρίως ως προς την καλλιέργεια ή
την οικοδόμηση.
Όταν αποκτούμε ένα γεωτεμάχιο,
θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη γη
γεωργικά ή κτηνοτροφικά, κτλ.

Όμως, πανελλαδικά στα χωριά,
εκτός της μικρής αγροτικής αποθήκης, χτίζονται κανονικές κατοικίες, άναρχα, χωρίς μελέτη,
δημιουργώντας μακροπρόθεσμα
οικισμούς, χωριά, κωμοπόλεις. Το
σύνηθες είναι να κόβει ο ιδιοκτήτης το κτήμα σε πολλά μικρά τεμάχια (εξ’ αδιαιρέτου) και να τα
πουλά, φυσικά για μελλοντικές
κατοικίες. Το βρόχινο νερό πλέον
δεν συγκρατείται απ’ το έδαφος,
δεν βρίσκει το φυσικό ποτάμι να
χυθεί, δεν ποτίζει το δάσος, αλλάζει η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τα σπίτια δεν έχουν σωστό
προσανατολισμό, μόνωση, προστασία, κανονικό δρόμο πρόσβα-

σης κ.τλ. Αποτέλεσμα; Πλημμύρες, μεγάλες απαιτήσεις κλιματισμού,
ασχήμια,
δυσκολία
πρόσβασης, κακή σχέση με το φυσικό περιβάλλον.
Οικόπεδο νοείται η έκταση γης
μες στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Εδώ λοιπόν, οικοδομικά τετράγωνα έχουν χωριστεί σε οικόπεδα
ποικίλων μεγεθών για ανοικοδόμηση. Δυστυχώς οι νομοθέτες μη
θέλοντας να δυσαρεστήσουν κανέναν, τα νομιμοποιούν όλα για
οικοδόμηση ασχέτως οικοδομικής επάρκειας. Δηλαδή: Μια πολυκατοικία ή σπίτι για να μπορεί
να έχει επαρκή εξαερισμό, φωτισμό, κήπο, άνεση κατοίκισης, βιο-

Ελλάδα. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος
Η μάχη της Αγγλίας (Ιούνιος 1940 - Απρίλιος 1941)
10 Ιουλίου 1940. Ημέρα αποφράδα για το
βρετανικό νησί. Αρχίζει η γερμανική καταιγίδα με το όνομα Seelowe (θαλάσσιος
λέων) με απώτερο σκοπό την προετοιμασία της ημέρας απόβασης ( Eagle Day).
Το σχέδιο προέβλεπε μια ακτίνα δράσης
265 μιλίων, όπου 13 μεραρχίες της Βέρμαχτ με σκληρά εκπαιδευμένους άνδρες σε
πλήρη πολεμικό εξοπλισμό, θα συνέχιζαν
εδραιώνοντας το καταστροφικό έργο των
αεροπορικών βομβαρδισμών.
Η σύγκρουση θα άρχιζε, όπως και έγινε,
στη διεκδίκηση του χώρου της αεροπορικής κυριαρχίας. Η γερμανική αεροπορία
Λουφτβάφφε κατείχε το αριθμητικό πλεονέκτημα, και η οποία στον κατάλληλο
χρόνο θα έδινε τη σκυτάλη στις χερσαίες
δυνάμεις, για ένα ευκολότερο αλλά και ταχύτερο ξεκαθάρισμα του εδάφους από
πάσα αξιόλογη άμυνα και αντίσταση. Αποτέλεσμα όμως, το οποίο ευτυχώς δεν ήρθε
δεν ποτέ.
Με σφοδρά πυρά προετοιμάζεται η ανοχή
στην απρόσκοπτη διέλευση. Το κανάλι της
Μάγχης φλέγεται, από τη μαζική καθημερινή
επίθεση της γερμανικής αεροπορίας, στα
εδάφη της νότιας Αγγλίας. Η δυναμική συμμετοχή των βαρέων μαχητικών, καταδιωκτικών
βομβαρδιστικών
και καθέτου
εφορμήσεως, Μesserschmit, Junkers 88s,
Dornies Do 17s, Heinkel 111s, είναι οδυνηρά
εμφανής.
Η Βρετανία υστερεί αμυντικά σε όλους τους
τομείς, αλλά αμύνεται σθεναρά. Υστερεί, γιατί
μακρές συνεχείς και στείρες διαβουλεύσεις,
με διστακτική περί του πρακτέου βυζαντινολογία, μέχρις εκείνης της στιγμής την έχουν

κρατήσει, πέραν από κάθε ουσιαστική δραστηριοποίηση.
Αλλά η άμυνα παρ’ όλα ταύτα εντυπωσιάζει
με την αυτοθυσία των πιλότων των Spitfires
και Hurricains, που ισοσκελίζουν την αριθμητική ανισότητα.
Μπροστά σε αυτή την από αέρος απρόσμενη
αντίσταση, ο Γκαίρινγκ, ο αρχηγός της γερμανικής αεροπορίας, αλλάζει τακτική στους
στόχους της επιθετικής στρατηγικής του.
Αποφεύγει την αναμέτρηση στον αέρα και
επιτίθεται με βομβαρδισμούς στα αεροδρόμια
της RAF, σε βάσεις, και σε εργοστάσια και
αποθήκες πολεμοφοδίων, αλλά και κατευθύνει τις οβίδες του επάνω στον άμαχο πληθυσμό, προκειμένου να σπάσει το ηθικό του.
Αλλά μάταια, γιατί οι Βρετανοί έχουν ήδη ξεσηκωθεί με το: «νίκη με κάθε κόστος» του
Τσώρτσιλ, που ανθίζει σε κάθε στόμα. Και
επάνω από όλα, προβάλλεται για ακόμη μια
φορά, η παθολογική αγάπη που τρέφουν για
το νησί τους.
Κάτω από το ισοπεδωμένο Λονδίνο, μετά από
57 ημέρες συνεχών βομβαρδισμών, και κάτω
από τα ερειπωμένα απομεινάρια πολλών
άλλων βρετανικών πόλεων, ο λαός, ο άμαχος,
ο κάθε ηλικίας και φύλου, συμπαρίσταται
ενεργά στα μάχιμα παιδιά του.
Η εντατική εγρήγορση και η πολεμική βιομηχανική εντατικοποίηση, φέρνει την ανατροπή
και την αριθμητική επικουρία στα όπλα. Τώρα
μάλιστα που και ένα καινούργιο όπλο ξεδιπλώνεται στις αμυντικές γραμμές τους. Όργανα ελέγχου των κινήσεων του αντιπάλου,
τα από τότε γνωστά με το όνομα Ραντάρ, παρέχουν την ανιχνευτική υπεροχή. Στις 15 Σεπτεμβρίου σε μια ημέρα μόνο, οι Γερμανοί

κλίμα κτλ. πρέπει να μην είναι μικρότερο από μισό στρέμμα. πχ:
ένα οικόπεδο 200τμ δεν μπορεί να
ικανοποιήσει όλους τους κανόνες.
Αλλά στην Ελλάδα μετράνε μόνο
τα τετραγωνικά…
Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει με σκληρό τρόπο την αλήθεια. Όλοι διαμαρτυρόμαστε για
την ασχήμια των πόλεων, για τα
ενεργοβόρα κτίρια, τους μη λειτουργικούς χώρους, το θόρυβο,
τον ελλιπή φωτισμό και αερισμό,
τις συχνές βλάβες, το καθημερινό
κόστος, κτλ. Γιατί όμως τα ακριβοπληρώσαμε κιόλας (ειδικά τα
κατασκευής 1998-2007);
Όταν αγοράζουμε ένα αγαθό ρω-

χάνουν 61 αεροπλάνα. Κατά το διάστημα 10
Ιουλίου με 31 Οκτωβρίου η Λουφτβάφφε θρηνεί την απώλεια 1733 αεροσκαφών, ενώ η
βρετανική ΡΑΦ 914 και 445 πιλότους.
Στη θάλασσα οι τορπίλλες, των 40 και κατά
πλειονότητα μικρών ευέλικτων γερμανικών
υποβρυχίων, στέλνουν στον βυθό του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας, συμμαχικά
εμπορικά πλοία συνολικού εκτοπίσματος
3.000.000 τόνων και αυτά μέσα στο χρονικό
διάστημα από Σεπτεμβρίου 1939 μέχρι και
Μαρτίου του 1941.
Στον Ατλαντικό μονομαχούν το θωρηκτό Βismarck και καταδρομικό Prinz Eugen με τον
βρετανικό στόλο. Στην καταδίωξη αυτή, οι
Γερμανοί σβήνουν τα χαρακτηριστικά των πολεμικών τους για να γλυτώσουν. Το Bismarck
έχει πληγεί σοβαρά και στην περαιτέρω καταδίωξη καταβυθίζεται.
Ετσι και προτού ακόμα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία Εκμίσθωσης και Δανεισμού με τις ΗΠΑ,
προτού εμπλακεί στην υποτακτική πλατφόρμα
των αοράτων αμερικανικών συμφερόντων, η
Βρετανία παλεύει και αντιμετωπίζει τον πόλεμο μοναχή της.
Αλλά και σηκώνει το κεφάλι και ανταποδίδει
μέσα στην καρδιά του αντιπάλου δυνατό χτύπημα με τον ισοπεδωτικό βομβαρδισμό του
Βερολίνου. Μια πράξη απρόβλεπτου αντιπερισπασμού, η οποία συν τοις άλλοις, προβληματίζει τον Χίτλερ και τον αναγκάζει να
προβεί στην απόσυρση του σχεδίου της απόβασης στη Βρετανία.
Μια πράξη που φέρνει τους συμμάχους κοντύτερα στο κουράγιο, για μια τελέσφορη συνέχιση και ανατροπή του αγώνα.
Από τη μεριά του Χίτλερ, που γι΄ αυτόν οι Άγγλοι ήταν ασήμαντοι, αλλά φυλετικώς αδελφοί, ίσως και να προσέβλεπε σε ένα
αξιοπρεπή συμβιβασμό, αν σε αντάλλαγμα
του παρεχόταν η ανοχή τους στον έλεγχο
της Ευρασίας.
Αλλά τώρα η Βρετανία για τους Γερμανούς
έχει παύσει να αποτελεί την ασήμαντη λεπτομέρεια, η οποία θα μπορούσε να τακτοποιηθεί κατά το δοκούν και συμφέρον. Οι πρό της
έναρξης του πολέμου συνεχείς υποχωρήσεις
και η ενδοτική θέση της στις απαιτήσεις του
Χίτλερ, ανήκουν στο παρελθόν και τώρα οι
Βρετανοί έχουν ορθώσει δυναμικά το δικό
τους «ΟΧΙ». Και αυτό, επαναλαμβάνω όταν
ακόμη οι ΗΠΑ ήταν κλεισμένες στον δογματικό απομονωτισμό τους, απομονωτισμό επί-

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
τάμε έναν ειδικό, κοιτάμε τις προδιαγραφές, …στο κτίριο όμως τα
ξέρουμε εμείς ΟΛΑ…

σημα κηρυγμένο και σφραγισμένο από την
προεκλογική διαβεβαίωση του Ρούσβελτ κατά
το φθινόπωρο του 1940 στους ψηφοφόρους
του.
Απο την άλλη μεριά κατ΄ εκείνη την περίοδο
είναι γνωστό ότι η ανατολική βόρεια Ευρώπη,
κατά τον ένα ή άλλο τρόπο βρισκόταν διαμελισμένη και κάτω από την κυριαρχία του Βερολίνου, ενώ η Δυτική έπνεε τα λοίσθια
καθώς σχεδόν αμαχητί είχε ανοίξει τις αγκαλιές στον Ούνο νικητή.
Και μέσα στο σκοτάδι της απόγνωσης, ήχησε
μια φωνή από κάποιο “ασήμαντο” λαό στη νοτιοανατολική βαλκανική χερσόνησο, από ένα
λαό που τότε ο Χίτλερ στο γνωστό βιβλίο του
αποκαλούσε, λαό «βοσκών και σερβιτόρων»,
και ακούστηκε σε ομόφωνη ιαχή ένα δυνατότερο «ΟΧΙ» που
έδωσε την έκπληξη.
Και ακούστηκε παράταιρα αυτό το ‘’ΟΧΙ ‘’. Και
τότε όλοι έσκυψαν να βρούν και να δουν,
ποιός είναι αυτός ο αφελής που διαταράσσει
τη σιωπή της δικής τους υποτέλειας. Και όταν
μας ανακάλυψαν γέλασαν. Αλλά όταν η φωνή
μας ακούστηκε βροντερή και σταθερή και
έφτασε στα αυτιά τους, οι φίλοι συνοφρυώθηκαν και οι εναντίοι, τελικά έκλαψαν πικρά.
Το κακό βέβαια είναι πως και εμείς στο τέλος
κλάψαμε πικρότερα, όταν θρηνήσαμε την
αποκάλυψη μιας λυκοφιλίας επιμελώς επιστιλβωμένης.
Αλλά όπως γράφει ο Λατίνος ιστορικός Τίτος
Λίβιος: «το υγιέστερο και το πιο καρποφόρο
αποτέλεσμα της ιστορικής γνώσης, είναι το να
βλέπεις μπροστά στα μάτια σου λαμπρά μνημεία, αυθεντικά παραδείγματα για τον κάθε
τύπο συμπεριφοράς, και από εκεί να μπορέσεις να διαλέξεις τι πρέπει να μιμηθείς, εσύ
και η χώρα σου. Και τότε εκεί θα μπορέσεις
να δεις, τι αρχίζοντας άσχημα, τελείωσε
άσχημα, (και τι είναι) αυτό που (θα) πρέπει
να αποφύγεις»*
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre
et frugiferum omnis te exempli documenta in inlustri
posita monumento intueri ; inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias inde foedum inceptu foedum
exitu quod vites ( Τ. Λιβ . πρόλογος)
Βοηθήματα
1) Norman Davi: “Η Ευρώπη σε Πόλεμο”, Εκδ. Ιωλκός
2 ) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα
3) Αχ. Κύρου: “Η αποφασιστική καμπή του πολέμου”.
4) “Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος”, Ιστορικά Ελευθεροτυπίας
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

Διανομή Προϊόντων
Χωρίς Μεσάζοντες
στο Δήμο Παλλήνης

Αννα Μπουζιάνη

Κάνετε τις παραγγελίες σας
Το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που ο
Δήμος Παλλήνης κατάφερε να δημιουργήσει
και να εδραιώσει ως
θεσμό που «Προσφέρει Νοιάζεται - Στηρίζει»,
για 13η φορά, διοργανώνει τη Διανομή Προϊόντων
«Χωρίς
Μεσάζοντες», εμμένοντας στην έμπρακτη απόδειξη
της
αυτοοργάνωσης.
Εως και την Τετάρτη 26
Νοεμβρίου, μπορείτε να
κάνετε τις παραγγελίες
των προϊόντων που σας
ενδιαφέρουν:
• ηλεκτρονικά χωρίς κανένα κόπο και ταλαιπωρία, στη σελίδα που
δημιούργησε ο Δήμος

Παλλήνης: www.marketpallinis.gr, ή
• στα δημοτικά καταστήματα και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου Παλλήνης
Η Διανομή Προϊόντων
«Χωρίς Μεσάζοντες»,
θα γίνει το Σάββατο 29
Νοεμβρίου 2014, επί της
οδού Ιθάκης μπροστά
από το Δημαρχείο Παλλήνης.
Να σημειωθεί ότι:
Στα προϊόντα που διατίθενται περιλαμβάνονται
όλα τα πιστοποιητικά
παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης
σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία για κάθε προϊόν.

Δοτοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές
Στον “εκσυγχρονισμό” και την “ανασυγκρότηση” του
κράτους το Υπουργείο Παιδείας με τροπολογία του
τακτοποιούνται όλοι οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, μετά τη λήξη της θητείας τους· τους κάνουν Σχολικούς συμβούλους!!!
Δηλαδή, μετά την απομάκρυνσή τους θα μπορούν να
τοποθετούνται ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή Σώματα Επιθεώρησης που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας (αυτό που
τους ορίζει δηλαδή)!
Κατά τα άλλα το κράτος αναδιαρθρώνεται!!!!

Eθελοντές εκπαιδευτικοί
Ο Υπουργός Παιδείας Λοβέρδος ζήτησε να καλυφθούν τα κενά στην εκπαίδευση με εθελοντές εκπαιδευτικούς, που θα αποκτούν μόρια για τον
διορισμό τους.
Κατ’ αρχήν είναι αστείο να σου ζητάνε να γίνεις εθε-

λοντής αυτοί που ζούνε με παχυλούς μισθούς και
δεν έκαναν εκείνο που ήταν απολύτως αναγκαίο·
δεν έδωσαν οι ίδιοι το παράδειγμα, σε μια χώρα που
ο λαός της χειμάζεται να ζητήσουν οι ίδιοι μειώσεις
των μισθών τους.
Παρ’ όλα αυτά εμείς, για
το ευαίσθητο κομμάτι
της εκπαίδευσης, θα
συμφωνούσαμε
να
μπουν εθελοντές στις
αίθουσες, αλλά όχι μόνο
για να αποκτήσουν
μόρια. Να έχουν φοροαπαλλαγές, να μην πληρώνουν χαράτσια και άλλα ευεργετήματα και τότε
θα βρεθούν και εθελοντές, οι οποίοι πέρα από αυτό
το μικρό όφελος, θα έχουν τη χαρά να επικοινωνούν
με τα παιδιά και θα κρατηθούν ενεργοί στην επιστήμη τους.

Η πρόκληση της Τουρκίας και
του “Εφέντη” Ερντογάν
Επειδή ο “Εφέντης” Ερντογάν έχει βάλει αμέτι μουχαμέτι να κηδεμονεύσει τα ελληνικά νησιά και τα πετρέλαια και κόβει βόλτες στο Αιγαίο ανενόχλητος
εδώ και μία εβδομάδα, οι στρατιωτικοί είναι στα
“κάγκελα” και τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση ανάμεσα
στους κύκλους τους: «Δεν πρόκειται να κατεβεί ξανά
η σημαία μας από ελληνικό έδαφος. Αυτή τη φορά δεν
θα επιτρέψουμε να γίνουν λάθη του παρελθόντος»...

«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Αγαπητή «Ανεξάρτητη Δ»,
Τι κοπέλα είσ’ εσύ; Τι πίνεις και δεν μας δίνεις;
Πώς τα καταφέρνεις και μ’ ανεβάζεις τη λίμπιντο κάθε τρεις και λίγο με τα
τσαλίμια σου; (και την πίεση μπορώ να πω).
Επίτρεψέ μου να σου πω ότι έχεις ένα προβληματάκι με την όρασή σου.
Ακόμα κι αν είχες σνιφάρει από τη νοθευμένη κόκα που βρέθηκε στη
Βούλα, θα ‘βλεπες καλύτερα.
Ενώ τώρα …
-Κοίτα, κοίτα… Τον βλέπεις τον ροζ ελέφαντα στα κεραμίδια; Πω, πω μεγάλος που είναι!
Kοιλοπόναγες τόσο καιρό μ’ ανεμογκάστρι και μας γκάστρωσες κι εμάς,
για να μας πεις τελικά αυτό που σού ‘πανε να πεις.
Ώδινες καρπούζι κι έτεκες στραγάλι.
Είπαμε, με το μαλακό η μυτιά στην «κολομπιάνα» κι εσύ κόντεψες να σνιφάρεις και το τραπέζι κοπέλα μου!
Εντάξει, δεν λέω, κι οι παλιοί ρεμπέτες άμα δεν φτιάχνονταν καλά, δεν
ανέβαιναν στο πάλκο να τραγουδήσουν, αλλά τουλάχιστον δεν ήταν φάλτσοι. Ενώ εσύ μπέρδεψες το σι μπεμόλ με το ρε ματζόρε. Υποτίθεται ότι
θ’ απολαμβάναμε μιάν άρια από άλτο σοπράνο της Σκάλας του Μιλάνου,
κι όχι της ιχθυόσκαλας του Κερατσινίου. Κάτι σαν γέλιο ύαινας ακούστηκε.
Βγήκαν και κάτι χιλιοχτυπημένα, στο «σπίτι της τρελής» που το λένε ίν-

τερνετ, και φωνάζανε «μίλησε, μίλησε η Δ». Τελικά μίλησες ή ρεύτηκες;
Ακόμα δεν το ‘χω καταλάβει. «Μόσχος» μικρή μου, με τις υγείες σου.
Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να σου πουν τα σημάδια τα ιερογλυφικά, στα μακρόστενα χαρτάκια, που τα ρίχνουμε στη χαραμάδα του μπαούλου από
πλεξιγκλάς.
Αφού φωνάζανε τα ρημάδια! Α λ ι σ β ε ρ ί σ ι. «Εντάξει με τον Μήτσο,
ρίχτου τα, δικό του είναι το φεγγαράκι με την καρδούλα. Κι ο Μπάμπης εντάξει, κοίτα ένα ζόρικο διάνυσμα που ζωγράφισε. Όπως μας το ‘πε το παλληκάρι»
Ήταν ανάγκη να φας δυό μήνες και βάλε, τάχα για να μελετήσεις τα ευρήματα; Αφού έβγαζαν μάτια. Κι ένας πρωτοετής θα στο έλεγε: «Σημεία
και τέρατα. Της επί χρήμασι εκδιδομένης το σιδηρούν κιγκλίδωμα».
Άσε δηλαδή που κι έναν χιμπατζή αν ρωτούσες «Μπέμπη, άμα διπλώσεις
ένα χαρτάκι δυό-τρεις φορές, φαίνονται μετά οι τσακίσεις»; Θα στο έλεγε
κι ο χιμπατζής, φαίνονται.
Και ήταν τόσο απλό τελικά …
-Λίτσα, χτύπα το μωρό απαλά στην πλατούλα, να ρευτεί.
-Μπέεεερρρρπ …
-Απαλά είπαμε κακούργα. Μα τι το τάϊσες;
(Έλα ντε …Τί;).
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Συνδεθείτε και ...χαλαρώστε!
Μέχρι πρότινoς αν θέλαμε να ηρεμήσουμε, αναζητούσαμε
την αγκαλιά του/της αγαπημένου μας, ανάβαμε κεριά ακούγοντας μια απαλή μουσική, κάναμε ένα ζεστό μπάνιο, ή πίναμε μια βαλεριάνα βρε παιδί μου.
Ξεχάστε τα αυτά...
Ένα ζευγάρι ηλεκτροδίων που συνδέεται με ένα «έξυπνο»
κινητό τηλέφωνο, προκαλεί ένα μικρό ηλεκτροσόκ, ικανό
να αλλάζει η ψυχική διάθεση του χρήστη, είτε «ανεβάζοντάς» τον όπως ο καφές, είτε αντίθετα ηρεμώντας τον!
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε χρηματοδότηση 13 εκατ.

δολαρίων από επενδυτές (venture capital funds) και ήδη
έχει προχωρήσει στις σχετικές ιατρικές δοκιμές σε 100
εθελοντές, οι οποίες έδειξαν μάλιστα ότι η συσκευή όντως
μπορεί να έχει σχεδόν άμεση επίδραση στην ψυχική κατάσταση του χρήστη, κυρίως αυξάνοντας την αίσθηση ηρεμίας και διαύγειας του νου.
«Πρόκειται για μια μορφή ηλεκτρικής διακρανιακής διέγερσης. Η συσκευή ενεργοποιεί επιλεγμένα νεύρα και μυς
λίγο κάτω από το δέρμα, αντί να δρα στο βαθύ εγκέφαλο»,
ανέφερε ο συνιδρυτής της Thync, Τζέιμι Τάιλερ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ηλεκτρόδια ξεκινούν από το τηλέφωνο και καταλήγουν στο κεφάλι, πίσω από το αυτί και
στο λαιμό, ενώ ο χρήστης αρκεί να πατήσει ένα πλήκτρο
στο κινητό του για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
Αν και όχι όλοι, μερικοί χρήστες στις δοκιμές ανέφεραν
πάντως ότι, μέσα σε λίγα λεπτά, ένιωσαν πολύ διαφορετικά, ενώ το αποτέλεσμα, αν και διαφέρει από άτομο σε
άτομο, διαρκεί περίπου 45 λεπτά…
Το ηλεκτρονικό “ναρκωτικό” αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στις αγορές στις αρχές του 2015.
Κι όπως γίνεται με κάθε νέα εφεύρεση, έτσι κι εδώ θα
υπάρξει θετικός και αρνητικός τρόπος χρήσης. Ο θετικός
είναι ότι η εταιρεία ήδη εξετάζει μια ανάλογη συσκευή που
θα δουλεύει με υπέρηχους αντί για ηλεκτρικό ρεύμα, στοχεύοντας σε μια σειρά από ψυχιατρικές και νευρολογικές
παθήσεις, όπως η κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες και
το τρέμουλο της νόσου Πάρκινσον. Η σχετική έρευνα για
τη δράση των υπερήχων στον εγκέφαλο βρίσκεται ωστόσο
σε πολύ αρχικό στάδιο και θα απαιτήσει αρκετό χρόνο…
Ο αρνητικός, τον αφήνω στην φαντασία σας.
πληροφορίες από: newsbomb.gr

Ειδήσεις για όλους

Η σφήκα ...γερανός
Η παρατήρηση των ζώων και γενικά των άλλων ζώντων οργανισμών, σου αποκαλύπτει πολλές
φορές απίστευτα συμπεράσματα.
Έκεί που καθόμαστε και τρώμε το
πρωινό μας λοιπόν, μας επισκέπτεται μια ενοχλητική και πολύ
επίμονη σφήκα. Ακολουθούν κάμποσα λεπτά που εκείνη προσπαθεί
να κάτσει στα φαγητά μας κι εμείς
την διώχνουμε, ώσπου σταματήσαμε να τρώμε και αποφασίσαμε
να την αφήσουμε να κάτσει πάνω
στα ζαμπονάκια μας να δούμε τι
θα καταλάβει...
Μείναμε έκπληκτοι όταν, παρατηρήσαμε ότι έκοψε από το ζαμπόν
κομμάτι και το πήρε μαζί της πετώντας μάλλον προς την φωλιά
της...
Η έκπληξή μας ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν... ξαναγύρισε. Την
διαδικασία επανέλαβε 3, 4 φορές
ώσπου καταφέραμε να την απαθανατίσουμε με ένα πολύ μεγάλο
κομμάτι, που μείναμε άφωνοι πώς
το σήκωσε! Τα κατάφερε όμως, το
πήρε και έφυγε γιατί προφανώς
είχε οικογένεια να ταΐσει.

Γράψτε μήνυμα... μιλώντας
Νέα καινοτόμoς εφαρμογή πραγματοποιεί φωνητική πληκτρολόγηση των μηνυμάτων μας στα κοινωνικά δίκτυα από
όλα τα Android smartphones και tablets.
Με το PestoSocial υπαγορεύουμε στα Ελληνικά το μήνυμά
μας και αυτό μετατρέπεται άμεσα και με ακρίβεια σε κείμενο, έτοιμο να το κάνουμε post στο Facebook Messenger,
στο WhatsApp, στο Viber, στο Hangouts, στο Twitter, στο
Skype ή στο Google+. Στείλτε μήνυμα την ώρα που δεν
έχετε τα γυαλιά σας, προχωρώντας βιαστικοί στο δρόμο,
όταν φοράτε γάντια και δεν μπορείτε να αγγίξετε την
οθόνη, ή απλώς όταν βαριέστε να γράψετε! Μιλάτε, το
PestoSocial γράφει το μήνυμα για εσάς, κάνετε tap στο λογότυπο του κοινωνικού δικτύου που θέλετε και το post σας
έφυγε.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εφαρμογής:
http://www.useappility.com/pestosocial
πηγή: techit.gr

αριθμός των ανέργων τον Αύγουστο του
Ο2014,
ανήλθε σε 1.242.219 άτομα, των
απασχολουμένων σε 3.551.148 άτομα, ενώ ο
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε
3.334.759 άτομα.
Σύνολο; 4.576.978 πολίτες που δεν συμμετέχουν
στην οικονομία της χώρας. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός!

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Δεν υπάρχει “δεν ξέρω”... Υπάρχει “βαριέμαι να γκουγκλάρω”!
4 Οι Γερμανοί τώρα τα Χριστούγεννα στο τζάκι κρεμάνε
σκέτη την κάλτσα ή μαζί με το σανδάλι;
4 Πώς να μάθεις στα παιδιά το αλφάβητο αν δεν ξεκινήσεις πρώτα από την λέξη “αγαπώ” που αρχίζει με το άλφα
και τελειώνει με το ωμέγα;
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επιστολές - σχόλια...
Κινδυνεύει η αποχέτευση
στο Δήμο Παλλήνης

Ακύρωση της παραχώρησης του παραλιακού μετώπου
στην “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.”
ζητούν τα μέλη της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών ΒΒΒ

Ο Αντιπεριφερειάρχης
επιβεβαιώνει ότι θα γίνει

Κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙ-

Από το δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Παλλήνης, Νεκτάριο Καλαντζή, ελάβαμε το παρακάτω σχόλιο για την αποχέτευση στην
Παλλήνη.
Χάνονται τα χρήματα της αποχέτευσης που δήθεν
είχε εξασφαλισμένα απο το 2011 ( το πόσο των 73
εκατ. Ευρώ) ο δήμος Παλληνης για την κατασκευή
του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε Ανθουσα,
Γέρακα και Παλληνη. Ψέματα επίσης οτι θα επιστραφούν χρήματα σε κάποιους που έχουν ήδη συνδεθεί στο Γαργηττό και
οτι οι δημότες δεν θα επιβαρυνθούν με το κόστος
κατασκευής των εσωτερικών δικτύων.

ΤΩΝ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κατέθεσε την Δευτέρα
10 Νοεμβρίου 2014 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που υπέγραψαν μέλη
της

κίνησης και με την οποία

εναντιώνονται κατά των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας – Τουρισμού
και ζητούν την ακύρωση της ΚΥΑ
143/43399

(ΦΕΚ

2424

Β

11/9/2014 ) που παραχωρεί κατά
κυριότητα, νομή και κατοχή χωρίς
αντάλλαγμα στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. το παραλιακό

Και όλα αυτά γιατί τινάζεται για ακόμη μια φορα η
λύση, για τον αποδέκτη
των λυμάτων στην Ψυτάλλεια, εξαιτίας της αντίδρασης απο την πλευρά του Πειραιά. Το πρόβλημα
και το αδιέξοδο που έχει προκύψει στον Σαρωνικο
(που βρίσκεται πιο κοντά στον Πειραιά) θα λυθεί ενδεχομένως με τη λύση της Λαυρεωτικης.
Ο κ. Ζούτσος αν και στο δημοτικό συμβούλιο της
11ης Νοεμβρίου, επικαλέστηκε τον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Π. Φιλίππου ότι τον διαβεβαίωσε πολλές φορές ότι δεν κινδυνεύει η
αποχέτευση σε Παλλήνη και Σαρωνικό, ο δήμαρχος
Παλλήνης δεν έπεισε τους παρευρισκόμενους, με
αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία ότι το θέμα της αποχέτευσης για άλλη
μια πενταετία, είναι στον αέρα, χωρίς προγραμματισμό και plan Β.
Ο δήμος Παλληνης, με τις ερασιτεχνικές κινήσεις
του δημάρχου κινδυνεύει σε μια ανάλογη περίπτωση
να βρεθεί σε αδιέξοδο, αφού όπως ειναι γνωστό τα
λύμματα της περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά ούτε
στο Πλατύ Χωράφι απο τους Δήμους Ραφηνας Πικερμιου και Σπατων Αρτεμιδος.
Για άλλη μια φορα υποθηκεύεται το μέλλον του
δήμου Παλληνης και οι προεκλογικές δεσμεύσεις
του δημάρχου Παλληνης ότι θα μπει όλη η περιοχή
στην αποχέτευση, ήταν ψέμα με μονο σκοπό την
υφαρπαγή των ψήφων των δημοτών, πατώντας
πάνω στις ελπίδες τους για το μεγάλο αυτό θέμα
που εν ετει 2014 δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

Γράφουν συγκεκριμένα:
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ εναντιώνεται για μια ακόμη
φορά στα ‘’νομιμοποιημένα’’ συμφέροντα που έχουν σαν σκοπό την εμπορευματοποίηση των παραλίων μας,
με μεθόδους νομιμοποίησης που θυμίζουν τα φιρμάνια της τουρκοκρα-

μέτωπο της Αττικής.
Η Αίτηση ακύρωσης αφορά και
στο σύνολο της παραχώρησης και
ειδικά στα σημεία που έκτος της
παραλίας υπάρχουν και
ολογικοί

αρχαι-

χώροι και περιοχή

NATURA 2000 καταγεγραμμένοι
και οριοθετημένοι με ΦΕΚ.

τίας, παραχωρώντας, με άμεσο
σκοπό το ξεπούλημα, ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά παραλιακές
εκτάσεις που περιλαμβάνουν και αρχαιολογικούς χώρους με συνοπτικές
διαδικασίες και με λογική και περιγραφές - οριοθετήσεις που τα φιρμάνια χρησιμοποιούσαν.
Ανάλογες προσφυγές ακύρωσης
ενώπιον του ΣτΕ κατέθεσαν και
άλλες Δημοτικές Κινήσεις σε όλο το
παραλιακό μέτωπο.

Λόγω του ιδιαίτερα περιορισμένου
χρόνου και των μέσων που είχαμε
στην διάθεση μας για την σύνταξη
της αίτησης ακύρωσης, επιφυλασσόμαστε για την προσθήκη σημαντικών συμπληρωματικών στοιχείων,
πριν την ακροαματική διαδικασία
στη Ολομέλεια του ΣτΕ, που ήδη
επεξεργαζόμαστε.
Οι κερδοσκόποι έβαλαν και πάλι τα
παράλια του Σαρωνικού στο στόχαστρο. Μόνο που τώρα έχουν και την
με επιμελή τρόπο, ‘’νομιμοποίηση ’’
που τους παρέχει το κυβερνητικό
σχήμα του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι.
Δεν αρκούνται στην εξαθλίωση και
την κοινωνική καταστροφή που
έχουν επιβάλει, επείγονται να οικειοποιηθούν και όλα τα Δημόσια
αγαθά και τον κοινωνικό πλούτο
που αυτά προσφέρουν, για όφελος
δικό τους και της κλίκας τους.
Η απάντηση πρέπει και επιβάλλεται
να είναι ολοκληρωμένη και σε επίπεδο νομικό* αλλά κυρίως σε αγωνιστικό και διεκδικητικό.

σ.σ. Ελλαδικό και διεθνές

To “Στέκι Παλλήνης” κάνει έκκληση
για βοήθεια στο Κομπάνι
Το Στέκι κάνει έκκληση: σε όλους εμάς που η καρδιά μας
είναι ανοιχτή στις συμφορές του κόσμου, που δεν δίνουμε
από το περίσσευμα μας αλλά μοιραζόμαστε αυτό που
έχουμε, που στεκόμαστε με αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα μας.

Οι μαχητές και οι πρόσφυγες του Κομπάνι χρειάζονται
άμεσα βοήθεια.
Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο Κομπάνι στα σύνορα
Συρίας και Τουρκίας.
Μια μοναδική κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων με δημοκρα-

τία, σεβασμό της ιδιαίτερης θρησκευτικής πίστης, ισότητα ανδρών και γυναικών, αγωνίζεται για 51 ημέρες, μόνη της και
κατάφερε να αναχαιτίσει την επέλαση της πολεμικής μηχανής της πιο ακραίας έκφρασης θρησκευτικού φανατισμού
στην περιοχή: του Ισλαμικού Κράτους. Η επίθεση των Τζιχαντιστών είχε σαν συνέπεια η πόλη και τα γύρω χωριά της
να αδειάσουν από ανθρώπους.
Η υποστήριξη των προσφύγων οι οποίοι στην πλειονότητά
τους είναι χιλιάδες παιδιά όλων των ηλικιών και ηλικιωμένοι, είναι επείγουσα μπροστά στον επερχόμενο χειμώνα.
Γι αυτό στο Στέκι συμμετέχοντας στην προσπάθεια για
διεθνή στήριξη των αγωνιστών και προσφύγων του Κομπάνι από την Πέμπτη 13 Νοέμβρη έως και την Κυριακή
16 Νοέμβρη κάθε απόγευμα από τις 19.00 έως τις 22.00,
και πρωί 11.00 έως 13.00 τις ημέρες Παρασκευή και Κυριακή Τηλέφ. επικοινωνίας: 6978 447771, 6908 603583
θα συγκεντρώσουν : ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΣΤΡΩΣΙΔΙΑ •
ΥΠΝΟΣΑΚΚΟΥΣ (SLEEPING BAGS) ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ
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«Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων»

Ενδιαφέρουσα ημερίδα από τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου οι Δήμοι Λαυρεωτικής, Σαρωνικού και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας, πραγματοποίησαν Ημερίδα με
θέμα: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Τοπικό σχέδιο
δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων».
Στην ημερίδα μίλησαν οι Δήμαρχοι Λαυρεωτικής Δημήτρης
Λουκάς, Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, ο πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Σταύρος Ιατρού
και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.
Επίσης, παραβρέθηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Πάρις
Ευαγγελίου και Αντώνης Γάκης, ο Δήμαρχος Παλλήνης
Θανάσης Ζούτσος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι
από δήμους της Ανατολικής Αττικής, εκπρόσωποι φορέων
και πολλοί κάτοικοι της περιοχής.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου έστειλε χαιρετισμό λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η νέα Περιφερειακή Αρχή θεωρεί
τα τοπικά σχέδια δράσης, όχι ως μεμονωμένες, αποσπασματικές δράσεις αλλά ως λειτουργικό κομμάτι του περιφερειακού σχεδιασμού – και τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία,
ενόψει της αναθεώρησής του. Αυτά τα σχέδια μπορούν να
γίνουν ο θεμέλιος λίθος για μια εναλλακτική διαχείριση των
απορριμμάτων, με διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα,
προς όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος».
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των δημάρχων Λαυρεωτικής
και Σαρωνικού που αφορούσαν στις προσπάθειες που έχουν
γίνει μέχρι σήμερα στους δύο δήμους στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και μετά ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Στ. Ιατρού μίλησε για τους
κύριους άξονες του τοπικού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Λαυρεωτική, αφού προηγουμένως έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο υπάρχον νομικό πλαίσιο
που πρέπει να εφαρμοσθεί. Επιπλέον, ανέλυσε τις γενικές
αρχές που διέπουν το νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων και κυρίως στάθηκε στην πρόταση για τη νέα διαχείριση στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,
παρουσιάζοντας τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος αναφέρθηκε
στο νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων που προτείνει προς τους δήμους η νέα Περιφερειακή Αρχή και συγκεκριμένα στους τρόπους διαχείρισης για την περιοχή της
Λαυρεωτικής, των οποίων είναι γνώστης λόγω της συμμετοχής του ως πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού στο Δ.Σ. του
Συνδέσμου. Η σημαντική δουλειά που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω του Αναπτυξιακού Συνδέσμου θα
αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία του
τοπικού σχεδίου δράσης.
Βεβαίως, όπως επισήμανε ο Π. Φιλίππου, για την υλοποίηση του νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
η αλλαγή – αναθεώρηση του υπάρχοντος Περιφερειακού
Σχεδιασμού της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) και η εναρμόνισή του με
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό απαιτεί ο νόμος

Σε καλό δρόμο η αποχέτευση ομβρίων στην Ανάβυσσο
Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει το έργο «Αποχέτευση
ομβρίων Αναβύσσου, στην περιοχή επέκτασης Α’ κατοικίας
Αναβύσσου», συνολικού προϋπολογισμού 17.300.000 €.
Σε αυτή τη φάση υλοποίησης του έργου κατασκευάζεται ο
κεντρικός αγωγός της Λεωφόρου Καραμανλή προς το κέντρο της πόλης της Αναβύσσου, καθώς και ο αγωγός προς
την οδό Κυριακοπούλου (ανατολικά της Αναβύσσου).
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Αττικής και έχει χρονοδιάγραμμα περαίωσης τον Μάιο του 2015.
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να δοθεί οριστική λύση στο μείζον θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας της Αναβύσσου, όπου
καταλήγουν τα νερά των δυτικών λόφων της Λαυρεωτικής,
του όρους της Κερατέας, αλλά και του Λαυρεωτικού Ολύμπου (από την πλευρά των Καλυβίων).

και θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει από το 2011.
η υποβολή προτάσεων από τους δήμους βάσει του νέου
Περιφερειακού Σχεδιασμού και με την καθοδήγηση των αρμόδιων φορέων (Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ) για τον τρόπο με τον
οποίο θα μπορέσουν να αναπτύξουν δράσεις στη λογική
της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι μέχρι σήμερα
έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της νέας Περιφερειακής
Αρχής σχεδόν όλοι οι δήμοι της Ανατολικής Αττικής και
έχουν υποβάλει προτάσεις στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
και δεσμεύθηκε ότι ως το τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τη συμμετοχή όλων των δήμων της Ανατολικής Αττικής προκειμένου να προγραμματιστεί ο νέος
τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Παράλληλα, μετέφερε τη θέση της Περιφερειάρχη Αττικής ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή θα αναπροσανατολίσει τα σχετικά κονδύλια
με σκοπό να στηριχθούν οι τοπικές δράσεις των ΟΤΑ.
Κλείνοντας, απευθυνόμενος σε όλους τους πολίτες, τους
παρότρυνε να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Περιφέρειας και των δήμων και να συμμετέχουν στα προγράμματα
ανακύκλωσης που θα προταθούν και κάνοντας ιδιαίτερη
αναφορά στους κατοίκους της Κερατέας τόνισε ότι ο νικηφόρος αγώνας τους για να μη γίνει ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο, συνεχίζεται και σήμερα με την ενεργό συμμετοχή
τους στα προγράμματα και τις δράσεις που θα προταθούν
στην κατεύθυνση της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέσω της ανάκτησης, της επεξεργασίας και της επαναχρησιμοποίησης αυτών.
Σύντομες τοποθετήσεις έκαναν και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θ. Ζούτσος και ο αντιδήμαρχος Σταύρος Δρούγκας παρουσίασαν τις ενέργειες
που έχουν γίνει στον δήμο τους στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες.
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Σύσσωμος ο κόσμος στη συναυλία αλληλεγγύης
προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη στη Γλυφάδα
‘‘Ανακοίνωση για την απόφαση
του εκλογοδικείου’’
Τα συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα των εκλογών
προς τη παράταξη «ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ».
Τη στήριξη κάθε απόφασης μέσα στο πλαίσιο της κοινής λογικής και των Αρχών μας, πάντα υπέρ των συμφερόντων του Δήμου μας και των κατοίκων του.
Το πνεύμα συνεργασίας της παράταξης μας με σκοπό
την αναβάθμιση του τόπου μας, την ανάδειξη αλλά και
επίλυση των πολλών και σημαντικών προβλημάτων.

Στο κατάμεστο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο «Mάκης Λιούγκας» πραγματοποιήθηκε
12/11, με μεγάλη επιτυχία, η
συναυλία προς τιμήν του
Μίκη Θεοδωράκη και εναν
ακόμη σημαντικό σκοπό· τη
στήριξη των δημοτών Γλυφάδας που έχουν ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας,
Γιώργος Παπανικολάου, στο
χαιρετισμό του, ευχαρίστησε
θερμά τον κόσμο που κατέκλυσε το κλειστό γήπεδο,
αλλά και την τομεάρχη πολιτισμού του Δήμου, Βάνα
Μπάρμπα και τους δεκάδες
εθελοντές που στήριξαν
αυτή την προσπάθεια.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η
Περιφερειάρχης
Αττικής
Ρένα Δούρου.

Τη συναυλία παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης
Γλυφάδας, Ελληνικού, Βού-

Τη συναυλία άνοιξαν οι χορωδίες σχολείων της Γλυφάδας. Τα τραγούδια του
μουσικοσυνθέτη μας ερμήνευσε η λαϊκή ορχήστρα
«Μίκης Θεοδωράκης» και
πολύ γνωστοί καλλιτέχνες:
Αντώνης Ρέμος, Μελίνα Ασλανίδου, Νίνα Λοτσάρη,
Μπέττυ Χαρλαύτη.

λας, Βουλιαγμένης, Βάρης
και Βαρκίζης κ. Παύλος
καθώς και εκπρόσωποι της
κυβέρνησης και δήμαρχοι
όμορων Δήμων.
Η συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών έγινε αφιλοκερδώς. Τα έσοδα θα διατεθούν
σε αδύναμες οικογένειες (ν.
3463/2006, άρ. 202).

Δημοσθένης Δ. Δόγκας

Εκλογή Δ. Δόγκα
στα Δημοτικά Όργανα
Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας ως επικεφαλής της Δημοτικής
Βούλησης έθεσε υποψηφιότητα σε όσα Δημοτικά Όργανα
ανασχηματίστηκαν με την νέα
Δημοτική αρχή και εξελέγη
στις ανάλογες θέσεις. Οπως
δήλωσε ο ίδιος «συμμετέχω
προκειμένου τα επόμενα 5
χρόνια η Δημοτική λειτουργία
να αποδώσει τα βέλτιστα, τιμώντας όλους τους κατοίκους
και δη τους Δημότες που εμπιστεύτηκαν τη Δημοτική Βούληση
για
να
τους
εκπροσωπεί».
Θα είναι τιμή και χαρά μας να
μας κρατάτε ενήμερους για
όλα τα καλώς ή κακώς κείμενα
της περιοχής μας και να μας τροφοδοτείτε με ιδέες που
θα θέσουν το Δήμο μας ανάμεσα στους καλύτερους της
χώρας μας, όπως και του αξίζει.
Συγκεκριμένα ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας συμμετέχει στις
Επιτροπές:
― Μόνιμο μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
― Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
― Μόνιμο μέλος της επιτροπής προσδιορισμού τιμήματος εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΑΠΠΑ.
― Μόνιμο μέλος του Δ.Σ του ΟΑΠΠΑ και συμμετέχει και
στις αντίστοιχες εισηγητικές ομάδες εργασίας Αθλητισμού και Πολιτισμού.
― Επίσης είναι αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γιόγκα στη Βάρη

Το έργο αντιπλημμυρικής
προστασίας τμήματος του
Ρέματος
«ΞΕΡΕΑΣ»
Αγίας Μαρίνας Δήμου
Κρωπίας επισκέφθηκε επιτόπου ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου και
ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, από τους
εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας και τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Ανατ. Αττικής
Γιάννη Ασπρουλάκη, την
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.
Το έργο - συνολικού προϋπολογισμού 6.100.000€ υλοποιείται με χρηματοδότηση από
κοινοτικούς πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος
Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και
αναμένεται να θωρακίσει αντιπλημμυρικά την Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &
Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και
σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Τα Μαθήματα γιόγκα είναι πρωινά και απογευματινά
για απευθύνονται σε ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545

Προχωρούν
τα έργα στο
ρέμα Ξερέα

Ο Μάνος Ελευθερίου παρέλαβε εκ μέρους του Μίκη Θεοδωράκη τιμητική πλακέτα
από τον Δήμαρχο Γλυφάδας, για τη μοναδική προσφορά του στην Ελλάδα και
στον πολιτισμό.
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Η Περιφέρεια Αττικής
απαντά για τις μεταφορές
των μαθητών

Ευρεία σύσκεψη για τα
προβλήματα του Ωρωπού

Μια «πολιορκία» για 5%
Προς ενημέρωση μαθητών, γονέων και
κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
από τα 209 συνολικά δρομολόγια με δημόσια σύμβαση, δεν εκτελούνται ακόμη, τα 11. Τούτο σημαίνει
δηλαδή ποσοστό 5%.
Ειδικότερα στην περιοχή της Αναβύσσου από το σύνολο των δρομολογίων δεν εκτελείται ένα (1) δρομολόγιο, αυτό της περιοχής ΚΤΕΟ - Αγ.
Παντελεήμονα, Ολύμπου, Φέριζα και αυτό γιατί δεν
υπήρξε σχετικό αίτημα από το σχολείο.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του
Ωρωπού με θέμα τα προβλήματα της περιοχής.
από την Περιφέρεια συμμετείχαν Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου,
η Περιφερειακή Σύμβουλος Ιωάννα Στεργίου, ο
Δ/ντης Τεχνικών Έργων
Γιάννης Ασπρουλάκης
και η Προϊσταμένη του
Τμήματος Υδραυλικών,

Δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης, αντιδήμαρχοι και
υπάλληλοι της Τεχνικής
Υπηρεσίας του δήμου.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ανακοινώθηκε
από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής ότι
υπογράφηκε (3/11/2014)
από την Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένα Δούρου και
την ανάδοχο εταιρεία
«ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

σμού του δικτύου ύδρευσης Δήμου Ωρωπίων». Ο
προϋπολογισμός
της
προμήθειας
είναι
1.444.179,90€ (με ΦΠΑ
23%) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και
από Εθνικούς Πόρους
μέσω του ΠΕΠ Αττικής
2007-2013.
Ανέγερση Νηπιαφωγείου

Λιμενικών και Έργων Εγγείων Βελτιώσεων Τερέζα Αφραταίου, ενώ
από τον Δήμο Ωρωπού ο

Α.Ε.Ε.» η σύμβαση για
την «Προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρι-

και Δημοτικού Σχολείου
ζήτησε ο Δήμος
Παράλληλα, από την
πλευρά του δήμου διατυ-

Η νέα περιφερειακή αρχή από την ανάληψη της ευθύνης της διοίκησης τον Σεπτέμβριο έχει καταφέρει να αναιρέσει τους χιλιομετρικούς περιορισμούς
που επέβαλε η απαράδεκτη ΚΥΑ 24001/11.6.2013
καθώς και να εντάξει στα δρομολόγια με δημόσια
σύμβαση τα υπερτοπικά σχολεία (καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικό και μουσικά)– για τα οποία η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν προέβλεπε απολύτως τίποτε.
Για όλες τις παραπάνω ενέργειες ενημερώναμε τα
σχολεία, τους συλλόγους διδασκόντων, τους συλλόγους γονέων και τους μαθητές και μέσα από αυτή
τη διαδικασία μπορέσαμε σε πραγματικά αντίξοες
συνθήκες, να επιλύσουμε σχεδόν στο σύνολό του
το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών.
Αυτά ως απάντηση σε «πολιορκίες» - πυροτεχνήματα αποκλειστικά για δημιουργία «θορύβου» που
καμία σχέση δεν έχουν με την εκπαιδευτική διαδικασία γενικά και με τη μετακίνηση των μαθητών ειδικότερα.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:
μία πρακτική επίλυσης
της ενδοσχολικής βίας
Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη και το
Ίδρυμα Friedrich-Ebert (FES), στο πλαίσιο του βιωματικού
επιμορφωτικού προγράμματος «Επικοινωνία Δίχως Βία
για Σχολεία Δίχως Βία» που συνεχίζεται για τρίτο χρόνο,
προσκαλούν εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ημερίδα με θέμα:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ : μία πρακτική επίλυσης
της ενδοσχολικής βίας
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, ώρες 17:30 – 20:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων (Κέντρο Τύπου) της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου,101 63 Αθήνα–Καλλιθέα) δίπλα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

πώθηκε αίτημα να ενταχθούν στα προγράμματα
της Περιφέρειας η ανέγερση του νηπιαγωγείου
και του δημοτικού σχολείου Καπανδριτίου, για
τα οποία υπάρχουν ήδη
ολοκληρωμένες μελέτες
αλλά και σχετική έγκριση
από τον ΟΣΚ.
Επίσης,
συζητήθηκαν
τόσο το θέμα του δημοτικού σχολείου Αφιδνών,
για το οποίο αναμένεται
η έγκριση του τοπικού
ρυμοτομικού
σχεδίου
προκειμένου να ξεκινήσει η ανέγερσή του, όσο
και του παιδικού σταθμού
Νέων Παλατίων για το
οποίο έχει υποβληθεί η
σχετική μελέτη.
Στο κλείσιμο της σύσκεψης, ο Δήμαρχος Ωρωπού
Θ,
Ρούσσης
δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει σύντομα προς την
Περιφέρεια την πρόταση
του δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων,
καθώς ήδη έχει εκπονήσει μελέτη για νέο σχεδιασμό
διαχείρισης
αστικών στερεών αποβλήτων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 10, ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ 16672
Τηλ/Φαξ 210 8974140

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης, ο αντιδήμαρχος Τ.Υ Νικόλαος Γιαννάκος και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκφράζουν τις δημόσιες ευχαριστίες
τους στον επαγγελματία κ. Παπαδερό (Γ&Δ Παπαδερός
Ε.Π.Ε) για την προσφορά των ξύλινων σανίδων προκειμένου να επισκευαστούν τα παλαιά παγκάκια του Δημαρχείου Κρωπίας.
«Η δημόσια προβολή της προσφοράς του κ. Παπαδερού
έχει ουσιαστική σημασία για εμάς. Εκφράζει την ελπίδα.
Μια ελπίδα που προέρχεται κυρίως από τους δημιουργικούς συνανθρώπους μας, τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας που εργάζονται για την επιβίωσή τους,
για την επιβίωση της επιχείρησής τους, κόντρα σε άδικους νόμους, κόντρα στην ύφεση και την κοινωνική παρακμή και παράλληλα σκέπτονται το γενικό καλό και
προσφέρουν αφιλοκερδώς».

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου στην επαναληπτική τακτική
Γενική Συνέλευση (Καταστατική και ΕΚΛΟΓΕΣ) που θα γίνει την Κυριακή 16/11/2014, 11.00 στο κέντρο VARKIZA RESORT.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
-Απολογισμός πεπραγμένων ετών 2012 και 2013.
-Οικονομικός Απολογισμός χρήσης ετών 2012 και 2013.
-Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής.
-Έγκριση πεπραγμένων ετών 2012 και 2013.
-Απαλλαγή του απερχόμενου Δ. Σ. από κάθε ευθύνη.
-Εγγραφή μελών για υποβολή ερωτήσεων.
-Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
-Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και της εξελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού όσοι επιθυμούν να
θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο ποσού 10 ευρώ μέχρι την Παρασκευή 14/11/2014 στο γραφείο του συλλόγου και κατόπιν συνεννόησης με τον κο Ντάρα
Γεώργιο στο τηλ 6972 525820.
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
“Οι ζημιές μας, κέρδη τους”
του Γιάννη Σιάτρα
Aπό τον Συγγραφέα - Οικονομολόγο Γιάννη Σιάτρα* είχαμε την τιμή να λάβουμε το βιβλίο του “Οι Ζημιές μας,
κέρδη τους - Η λεηλασία της Ελλάδας” και τον ευχαριστούμε δημόσια.
Διαβάσαμε το βιβλίο, όχι τόσο από υποχρέωση, όσο από
ενδιαφέρον για την εξιστόρηση της οικονομικής πορείας
της χώρας μας, κυρίως από την μεταπολίτευση και δώθε,
καθώς και για το πλήθος τεκμηριωμένων στοιχείων που περιέχει. Είναι εύληπτο ακόμη και για έναν αμύητο στα οικονομικά.
Ο συγγραφέας αναλύει με γλαφυρό τρόπο, τα λάθη που
έγιναν στο χειρισμό της κρίσης δημοσίου χρέους της Ελλάδας:
― Γιατί επιλέχθηκε και πού αποσκοπούσε το συγκεκριμένο
“σχέδιο διάσωσης”;
― Πώς προκύπτουν τα σημερινά “χρηματοδοτικά κενά”;
Γιατί αγόραζε ελληνικά ομόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα;
― Γνώριζε η τρόικα ότι το “σχέδιο διάσωσης” θα αποτύγxανε να διασώσει την Ελλάδα, αλλά θα πετύχαινε να διασώσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες;
― Πώς και γιατί οι ελληνικές τράπεζες καταστράφηκαν
από τα ελληνικά ομόλογα; Γιατί τα αγόραζαν;
― Τί έχασε η Ελλάδα από το “Κούρεμα” των ομολόγων την
άνοιξη του 2012;
― Τί θα είχε συμβεί εάν η αναδιάρθρωση του χρέους είχε
γίνει είτε το 2008, είτε το 2009;
― Πού πήγαν τα κεφάλαια του “μηχανισμού διάσωσης”;
― Τί έχασε η Ελλάδα από την κρίση;
― Τί κέρδισαν η Γερμανία και οι άλλες χώρες του ευρωπαϊκόύ Βορρά;
― Γιατί το νομισματικό σύστημα του ευρώ λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί - σε βάρος της Ελλάδας και
των χωρών του ευρωπαϊκού νότου;
― Υπό ποίες προϋποθέσεις πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη;
Επιλέγουμε ορισμένα θέματα που σκιαγραφούν το ενδιαφέρον περιεχόμενο του πονήματος του Γιάννη Σιάτρα:
― Τί πλήρωσε η χώρα ως τόκους του χρέους της κατά τη
διάρκεια 1980 - 2011 και κατά τη διάρκεια της περιόδου
2000 - 2011
― Πώς δημιουργήθηκε και πώς γιγαντώθηκε το δημόσιο
χρέος της χώρας;
― Αποκάλυψη (έγινε τον Μάρτιο του 2012), ότι οι καθηγητές Mitu Gulati (Duke University) & Lee Buchheit (New York
University) είχαν προειδοποιήσει από το 2010 την ελληνική
κυβέρνηση για την πιθανή εξέλιξη του χρέους και της είχαν

προτείνει λύσεις, που τελικά εφαρμόστηκαν... δυο χρόνια
αργότερα!
― Μελέτη με τίτλο “Debt Restructuring - Ramification for the
Euro Area”, που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο (Ιούνιος 2011), αναφέρει ότι “το χρέος της Ελλάδας
δεν μπορεί να αποπληρωθεί και ότι πριν γίνει οποιαδήποτε
απόπειρα απομείωσής του, θα πρέπει πρώτα τα κράτη
μέλη της Ευρωζώνης να έχουν προετοιμάσει τα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα!”
― Μελέτη του Center for Economic and Policy Research
(στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί νομπελίστες καθηγητές)
με τίτλο: “Greece and the IMF Who exactly is being saved”;
(Ιούλιος 2010), εξηγεί απερίφραστα ότι με την “επιχείρηση
διάσωσης” της τρόικα, θα σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες
και θα καταβαραθρωθεί η Ελλάδα.
Λεηλασία
― Το “μυστικό” των ελληνικών ομολόγων. Ποιοι ήταν οι κάτοχοί τους; Ποιοι τα ξεφορτώθηκαν έγκαιρα; Γιατί οι
Υπουργοί Οικονομικών κ.κ. Βενιζέλος και Στουρνάρας, αρνούνταν επίμονα να απαντήσουν στις κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις του Προκόπη Παυλόπουλου;
― Γιατί οι ελληνικές τράπεζες, αντί να πουλήσουν τα ελληνικά τους ομόλογα, αύξαναν μανιωδώς τις θέσεις τους;
Πόσο τις έβλαψε αυτό; Πόσο έβλαψε τη χώρα;
Αρπαγή
― Το ”Πρόγραμμα Αγορών Τίτλων” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί αποτελεί μνημείο αδιαφάνειας,
αλλά και υποτέλειας του ελληνικού κράτους; Πώς έβλαψε
τη χώρα μας; Πώς συνδέεται με τα “χρηματοοικονομικά
κενά”, που βρίσκει μπροστά της η Κυβέρνηση για την περίοδο 2014-2016;
― Τι έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος για το “κούρεμα” των ομολόγων; Τί έλεγε για τα
ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων; Πώς τα οδήγησε στη
“σφαγή” και τα αξεπέραστα σημερινά τους προβλήματα;
Πώς ο κ. Βενιζέλος διαψεύσθηκε σε όλα;
Και άλλα πολλά σχετικά θέματα, όπως ο ρόλος του παράνομου, επιμένουμε εμείς, “Πρωθυπουργού” Λουκά Παπαδήμου, η αποτίμηση των ζημιών της Ελλάδας και του
ελληνικού λαού και τα απίστευτα οφέλη της Γερμανίας κλπ.
―――――――
* Ο Γιάννης Σιάτρας είναι Οικονομολόγος, συγγραφέας και Πρόεδρος του Κινήματος Πολιτών “Ελληνες Φορολογούμενοι”. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και
Αντιπρόεδρος του κόμματος “Δημιουργία ξανά”.
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Τέλος στην επικύρωση εγγράφων
Τέλος στην απίστευτη ταλαιπωρία πολιτών;
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού
ελέγχου των φωτοαντιγράφων της τάξης του 5%, που προβλέπεται μετά την κατάργηση των επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, προχώρησε στη δημιουργία ειδικού
πληροφοριακού συστήματος
Η εφαρμογή, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rns.seedd.gr/PHCP4250, αναπτύχθηκε με ίδια
μέσα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι ανάλογη του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), σχετικά με την παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου των πλαστών δικαιολογητικών – πιστοποιητικών - τίτλων του προσωπικού του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Με το Ν. 4250/2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχουν τεθεί
πλέον σε ισχύ σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με
τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται πιο ευέλικτες και αποδοτικές. Παράλληλα, επιτυγ-

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη
ρύθμιση;
Η ρύθμιση εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα NΠΙΔ, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
3. Σε ποιες συναλλαγές αφορά η ρύθμιση;
Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των συναλλαγών των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο και δεν επιφέρει αλλαγές στη μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών αλληλογραφία.
4. Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές;
Ναι, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, όπως το ΑΣΕΠ, υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη ρύθμιση.
5. Πώς υποβάλλονται πλέον τα αντίγραφα εγγράφων στους υπό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β.
Σκουρλής Β.
Τηλέφωνο: 210-66046641-650
Αρ. Πρωτ. : 39975
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών
με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» σύμφωνα με

το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08
και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού
30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 21η Νοεμβρίου , ημέρα Παρασκευή και ώρα
έναρξης 11.00 π.μ. ώρα λήξης
12.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας
του Δήμου, επί της οδού Ιθάκης 12
στο Γέρακα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και
που παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική
οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλέφωνο: 210.6604641 - 650).
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

χάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και με μικρότερο
κόστος εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Με το άρθρο 1 του νόμου καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και
τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το
Δημόσιο, πλέον, υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
H ρύθμιση άρχισε από τη δημοσίευσή του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 26-3-2014.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον
τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο,
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ.
απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμά-

χρεους φορείς;
Έγγραφα εκδοθέντα από τους υπόχρεους φορείς
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά,
ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδώσει οι υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της ρύθμισης ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ιδιωτικά και αλλοδαπά έγγραφα
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά,
ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων,
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση.
6. Σε ποιες περιπτώσεις οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων;
Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από
τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της
εν λόγω ρύθμισης (π.χ. πολίτης ζητά την επικύρωση αντιγράφου του
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου να το υποβάλει σε: α.
τράπεζα, β ιδιωτική εταιρεία, γ. συμβολαιογράφο).

τευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό,
κλπ.). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή
φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως
από δικηγόρο.
Οπως σημειώνει το το Υπουργείο ΔΜΗΔ, προχώρησε σε
μια μόνιμη δομή ελέγχου και εποπτείας που συμβάλλει
στην αποτελεσματική παρακολούθηση της υποχρέωσης
δειγματοληπτικού ελέγχου των φωτοαντιγράφων και κατά
συνέπεια στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της ορθής διοικητικής δράσης.
Η ρύθμιση αυτή απλοποιεί τις διαδικασίες και περιορίζει τη
γραφεικοκρατία, ανακουφίζοντας ιδιαίτερα τη ζωή των πολιτών, με τα “γυμνάσια” που τους κάνουν στις υπηρεσίες να
τρέχουν να μαζεύουν χαρτιά!
Βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι ο κάθε υπάλληλος είναι ενημερωμένος σχετικά και δεν κάνει το “δικό του”. Γιατί το
έχουμε δει πολλές φορές αυτό· να επικαλείται κάτι που δεν
υφίσταται και αν δεν είσαι ενημερωμένος πολίτης τρέχεις
σαν το ...Βέγκο.
Μένει να το δούμε στην πράξη.

κυρώνουν αντίγραφα εγγράφων;
Οι υπάλληλοι των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ που έχουν στην
αρμοδιότητά τους τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, θα πρέπει να ρωτούν τον ενδιαφερόμενο πού θα υποβάλει
το εν λόγω αντίγραφο, προκειμένου, εν συνεχεία, να προβούν στην
επικύρωση ή μη του προσκομιζόμενου αντιγράφου, με βάση τη νέα
ρύθμιση. Ο υπάλληλος θα αρκείται στην προφορική δήλωση του πολίτη.
9. Τι ισχύει για τη διακίνηση εγγράφων με φαξ;
Τα έγγραφα τα οποία διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των
Υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, πλέον δεν επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο
της Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται είτε αυτά πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την παραλαμβάνουσα Υπηρεσία
είτε αυτά πρόκειται να χορηγηθούν στον ενδιαφερόμενο πολίτη, ο
οποίος στη συνέχεια θα τα προσκομίσει σε υπηρεσίες και φορείς
που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 4250/2014.
Έγγραφα τα οποία -κατά τα ανωτέρω- διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο της Υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται μόνο στην
περίπτωση που αυτά θα χορηγηθούν σε πολίτη, ο οποίος ακολούθως θα τα υποβάλει σε ιδιωτικούς φορείς που δεν εμπίπτουν στους
αναφερόμενους στην προαναφερθείσα περίπτωση.

7. Ποιες ενέργειες απαιτούνται από αρχές και υπηρεσίες που επι-

ΑΔΑ: Ω0ΞΒΩΞΚ-Η3Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 14-11-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 39957
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού Προμήθειας αδρανών
υλικών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προμήθειας αδρανών υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
29.790,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο διαγωνισμός
θα
διενεργηθεί
στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 26η
Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00΄π.μ. έως 10:30΄π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία

παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, άνευ του Φ.Π.Α., ήτοι
484,40 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου-Α.
Αθανασίου
Τηλ: 2106604682-617,
Fax: 210 6604615
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: 750ΣΩΞΚ-ΥΞΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 14-11-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 39956
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
επαναληπτικού διαγωνισμού Προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 21η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30΄π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορι-

σθείσας ώρας λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των
προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ήτοι 300,00 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου-Α.
Αθανασίου
Τηλ: 2106604682-617, Fax: 210
6604615
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

Χώρους θέρμανσης για
τους άστεγους ζητάει
ο Υπουργός από τους ΟΤΑ!
Την ετοιμότητα των Δήμων, με τον έγκαιρο καθορισμό
των χώρων φιλοξενίας αστέγων τις μέρες με χαμηλές
θερμοκρασίες και την διασφάλιση των βασικών αναγκών
τους, ζητά από τους Δήμους της χώρας ο Υφυπουργός
Εργασίας Kοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κος Βασίλης Κεγκέρογλου.
Συγκεκριμένα οι Δήμοι πρέπει :
1. Να ορίσουν υπαλλήλους που θα έχουν την ευθύνη του
συντονισμού της δράσης και της φύλαξης του χώρου
2. Να καθορίσουν τους κλειστούς θερμαινόμενους χώρους με επαρκή δυναμικότητα και εύκολη πρόσβαση και
με την αυτονόητη επισήμανση τήρησης όρων υγιεινής. Οι
χώροι αυτοί θα παραμένουν ανοιχτοί και προσβάσιμοι σε
24ωρη ή τουλάχιστον σε 12ωρη βάση (από τις 20.00 έως
τις 08.00) για την προστασία των αστέγων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
3. Να μεριμνήσουν για την επάρκεια σε κουβέρτες και
υπνόσακους που θα μπορούν άμεσα να διατεθούν.
Σε περίπτωση που οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ως προς τα μέσα που διαθέτουν, μπορούν να συνεργαστούν με άλλους φορείς ή να καταθέσουν άμεσα
σχετικό αίτημα στην Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και
Αλληλεγγύης του Υπουργείου με έγκαιρη υποβολή σχεδίου δράσης προκειμένου να τους διατεθούν τα απαραίτητα υλικά.
Επιπλέον οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν για την:
• Συγκρότηση Ομάδας υποστήριξης της δράσης για τον
εντοπισμό, την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των
αστέγων
• Ενημέρωση και διασύνδεση των αστέγων με τις υπηρεσίες και τους φορείς παροχής δωρεάν σίτισης (Κέντρα
Σίτισης Αστέγων, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ενορίες κλπ)
• Ενημέρωση με κάθε μέσο για την κινητοποίηση όλων
των φορέων και την ενεργοποίηση εθελοντών
• Διάθεση ζεστών ροφημάτων και αν είναι εφικτό, ατομικών ειδών υγιεινής και ελαφρού γεύματος.
Τα σχέδια δράσης θα παραληφθούν από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει αναλάβει το συντονισμό και την παροχή κατευθύνσεως προς τους
Δήμους αλλά και ενημέρωσης των πολιτών και επαγγελματιών, μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής «197».
Η δράση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
Σημείωση: “Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι”, λέει ο σοφός
λαός και εδώ “κουμπώνει” απόλυτα. Mε λόγια δεν ζεσταίνεται ούτε τρέφεται κανείς κύριε Υπουργέ.
Οι Δήμοι έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες περικοπές στα
έσοδά τους που ξεπερνούν το 60%. Με τί κονδύλια θα αντιμετωπίσουν το οξύτατο πρόβλημα μιας ζεστής γωνιάς
και ενός ζεστού πιάτου φαγητό;
Εκτός κι αν θέλετε, κύριοι του Υπουργείου, να αποπέμψετε το ποτήριον από εσάς με τη μνημειώδη φράση
«Νίπτω τας χείρας μας»....
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Εκτακτη σύγκληση της Επ. Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ
για την υγεία που γίνεται εμπόρευμα - δηλώσεις Σπυρόπουλου*
Την έκτακτη σύγκληση της
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,
σε συνέχεια των πρόσφατων
δηλώσεων του Διοικητή ΙΚΑΕΤΑΜ, Ρ. Σπυρόπουλου*, για
το ασφαλιστικό ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ
δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Π. Κουρουμπλή,
των Υπευθύνων ΕΕΚΕ Εργασίας και Υγείας Δ. Στρατούλη

και Α. Ξανθού και τη συνυπογραφή των βουλευτών Αγαθοπούλου Ε., Δερμιτζάκη Κ.,
Ζαχαριά Κ., Ζερδελή Γ., Κυριακάκη Β., Μπάρκα Κ., Μπόλαρη Μ., Σταθά Γ. και
Χαραλαμπίδου Δ.
Αναλυτικά η επιστολή των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:
«Κύριε Πρόεδρε
Με βάση το άρθρο 41 Α του

Κανονισμού της Βουλής ζητούμε να συγκληθεί εκτάκτως η Διαρκής Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής με την παρουσία του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γ. Βρούτση και του
Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Ρ. Σπυρόπουλου.
Οι πρόσφατες δηλώσεις του

Οι ελλείψεις στα σχολεία της Δυτικής Αττικής
υποβαθμίζουν τη μόρφωση
Ερώτηση των βουλευτών Γ. Πάντζα & Στ. Κουράκη
Έχουν περάσει δύο μήνες
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα σχολεία
εξακολουθούν να υπολειτουργούν. Ειδικότερα, στα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη Δυτική
Αττική υπάρχουν σήμερα
16 κενά ΠΕ70 Δασκάλων, 4
κενά ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 1
κενό ΠΕ19-20 Πληροφορικής, 5 κενά ΠΕ11 Φυσικής
Αγωγής, 4 κενά και 13
ώρες ΠΕ06 Αγγλικών και 2
κενά και 10 ώρες ΠΕ16
Μουσικής. Μεγάλος επίσης είναι ο αριθμός των
κενών σε εκπαιδευτικούς,
ειδικό εκπαιδευτικό και ει-

δικό βοηθητικό προσωπικό στις δομές
της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών, όχι με την πρόσληψη εκπαιδευτικών αλλά
με συγχωνεύσεις τμημάτων και τάξεων, στοιβάζοντας υπεράριθμους μαθητές
σε ακατάλληλες αίθουσες

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
“Με λεονταρισμούς
δεν ασκείται πολιτική”
Οι συνεχείς παλινωδίες της κυβέρνησης σχετικά με
τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το δημόσιο αποδεικνύουν ότι με λεονταρισμούς και μεγαλοστομίες δεν ασκείται πολιτική. Μπροστά στις πιέσεις της τρόικας το
υπουργείο οικονομικών εξαιρεί από τη ρύθμιση
τους βεβαιωμένους φόρους και τον ΕΝΦΙΑ και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς χιλιάδων νοικοκυριών, που έχουν εξαντλήσει ήδη τις φοροδοτικές
τους ικανότητες.

άθλιων κτιρίων, χωρίς καμία
υλικοτεχνική υποδομή, με
τα ολοήμερα τμήματα να
υπολειτουργούν ή να μη
λειτουργούν, αφού οι εκπαιδευτικοί μεταφέρθηκαν
στο πρωινό ωράριο λειτουργίας.
Eρωτούν οι βουλευτές μεταξύ άλλων: Προτίθεται ο
κ. Υπουργός να καλύψει
άμεσα τα κενά στα σχολεία
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Αττική;

Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
το ασφαλιστικό προκάλεσαν
και προκαλούν εντονότατες
ανησυχίες στους πολίτες και
κυρίως στους συνταξιούχους. Είναι σαφές ότι η αναστάτωση που έχει προκληθεί
δε θεραπεύεται από τις διαψεύσεις του κ. Υπουργού.
Ζητούμε από εσάς να προβείτε
άμεσα στη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και στην κλήση των
παραπάνω δημοσιών προσώπων, προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα και κατ' επέκταση
η Ελληνική Βουλή».
* Ρ. Σπυρόπουλος: «Είναι
απολύτως προσωπικές απόψεις και συνεχίζω να τις
έχω. Αλλά δεν νομίζω ότι
διαφέρουν από τον πυρήνα
των απόψεων, ούτε του κ.
Βρούτση, ούτε της κυρίας
Βούλτεψη».
Σημείωση: Δεν αμφιβάλλαμε
καθόλου ότι οι απόψεις τους
συγκλίνουν. Κι αυτό είναι που
μας φοβίζει. Βάζουν τον πρώτον να κάνει δηλώσεις, τις
διαψεύδουν και μετά από
λίγο τις εφαρμόζουν!!!!

Παράταση προστασίας
της πρώτης κατοικίας
ζητούν δέκα βουλευτές με ερώτησή τους
Την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας
από πλειστηριασμούς και
για το έτος 2015, ζητούν με
κοινή ερώτηση που κατέθεσαν δέκα (10) βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας,
προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς
όπως τονίζουν, η κατάθεση
μια νέας νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία θα παρατείνεται
το
ισχύον
καθεστώς και για το επόμενο έτος, κρίνεται αναγκαία ειδικά σε μια περίοδο

όπου η Κυβέρνηση έχει
προαναγγείλει την προώθηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων που θα αφορούν σε
όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών.
Oι ερωτώντες βουλευτές
είναι:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΒΛΑΧΟΣ
2. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
3. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
5. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
6. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
8. ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
10. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

18 ΣΕΛΙΔΑ -

ΕΒΔΟΜΗ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Aπόφαση ΣτΕ για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
Η αυξημένη, 7μελής σύνθεσης
του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την
υπ’ αριθμ. 3833/2014 απόφασή
της έκρινε ότι για τον καθορισμό του ύψος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
φυσικών προσώπων πρέπει
για λόγους φορολογικής ισότητας να συνακτιμάται και η
φορολογητέα αξία των ακινήτων όμορων περιοχών.
Αναλυτικότερα, ο υπουργός
Οικονομικών στις 5.6.2013
προσδιόρισε για τα έτη 2011,
2012 και 2013 στα 620 ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο τον
ΦΑΠ φυσικών προσώπων στο
Δήμο Νέας Μάκρης, όπου δεν
εφαρμόζεται το αντικειμενικό
σύστημα προσδιορισμού του
ΦΑΠ.
Κατόπιν αυτού κάτοικοι της
Νέας Μάκρης προσέφυγαν
στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως αντίθετη στην
συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά και σε άλλες Συνταγματικές διατάξεις, καθώς
είχε καθοριστεί η τιμή των οικοπέδων σε 620 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι
αντικειμενικές αξίες των όμο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 7 /11/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 39511
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑ-

για λόγους φορολογικής ισότητας να συνακτιμάται και
η φορολογητέα αξία των ακινήτων όμορων περιοχών!
ρων περιοχών κυμαίνονται
από 180 έως 250 ευρώ/τ.μ.
Το ΣτΕ έκρινε ότι ο υπουργός
των Οικονομικών οφείλει μεν
να λαμβάνει υπόψη κατά νόμο
την «κατώτερη τιμή» ανά τετραγωνικό μέτρο, «δεν μπορεί
όμως να μην συνεκτιμά και τις
φορολογητέες αξίες των ακινήτων όμορων περιοχών στις
οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, τις οποίες
(αξίες) ο ίδιος έχει προηγουμένως κανονιστικά καθορίσει,
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 του νόμου

1249/1982».
Και αυτό, για «λόγους φορολογικής ισότητας, ώστε να
αποφεύγονται περιπτώσεις
ευρείας απόκλισης μεταξύ
των πραγματικών αγοραίων
αξιών ακινήτων που βρίσκονται στον ίδιο ευρύτερο χώρο
εξαιτίας της παράλληλης
εφαρμογής των δύο ανωτέρω
διαφορετικών συστημάτων
που, αμφότερα, απολήγουν
στον κανονιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών
των ακινήτων εκ μέρους του
ίδιου υπουργού».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12,
Τ.Κ. :190 09 - Ραφήνα
ΤΗΛ.: 22943 21001, 22943 21036
FΑΧ: 22940 23481
Πληροφ.: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΑΔΗΣ
Email:viadis@0164.syzefxis.gov.gr
Ραφήνα 12 – 11 – 2014
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 11557

αναθεωρημένης μελέτης με τίτλο :
«Υποστηρικτική μελέτη για τη κύρωση δικτύου κοινοχρήστων
χώρων σε οικισμούς του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου χωρίς εγκεκριμένα όρια (αρθ.35 Ν.3917/11)» ,
η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Ραφήνας (Τεχνική Υπηρεσία 2ος όροφος)
από τις
17/11/2014 και για διάστημα 15
ημερών κατά τις εργάσιμες ημέρες ( ώρες 10:00 -13:00).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται η ανάρτηση της

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ

ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Επαναληπτικό Ανοι-

κτό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
587.560,67€ κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ 1. ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

1
2
3

Βενζίνη Αμόλυβδη
LT
Πετρέλαιο Κίνησης
LT
Πετρέλαιο Θέρμανσης LT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
39.600
265.000
59.000

1,386
1,100
1,100

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

54.885,60
291.500,00
64.900,00

ΤΜΗΜΑ 2. ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1
Βενζίνη Αμόλυβδη
LT
293
1,386
406,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 3. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1
Πετρέλαιο Θέρμανσης LT
40.000
1,100
44.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 4. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
1
Πετρέλαιο Θέρμανσης LT
20.000
1,100
22.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 477.691,60
ΦΠΑ 23% 109.869,07
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 587.560,67
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δημου
Σπα΄των - Αρτειδος ου & Δημ. Χρ.
Μπέκα(3ος όροφος) στα Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού,
την
30/12/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ 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 9.553,83€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικού
και επαναληπτικού διαγωνισμού
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-

σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
του
Δήμου
www.spata-artemis.gr/διαγωνισμοί
από την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Πληροφορίες: Αλούπη Αικατερίνη,
τηλ.213-2007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο δικηγόρος των ιδιοκτητών της
Νέας Μάκρης που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ Νικ. Καραμέτος
σε δήλωσή του υπογραμμίζει
μετά την απόφαση του ΣτΕ, «ο
υπουργός Οικονομικών υποχρεούται να προβεί σε εκ νέου
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων της
περιοχής της Νέας Μάκρης και
σε επιστροφή της διαφοράς του
φόρου που θα προκύψει από την
επανέκδοση των θιγόμενων εκκαθαριστικών
σημειωμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 10-12
19009 Ραφήνα
Πληροφορίες: Στέργιος Φάτσης
Τηλέφωνο : 2294321030
Fax : 22940-23481
ΡΑΦΗΝΑ 05-11-2014
Α.Π.11305
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή Αναδόχου για το
έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΜΑΝΤΙΚΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «89.097,00» €
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου με έδρα στην οδό
Αραφηνίδων
Αλών
10-12,
Τ.Κ.19009,
Τηλ.
2294321030,
2294321 fax. 229423481
2. Είδος Σύμβασης και Τόπος Εκτέλεσης του Έργου : Σύμβαση Τεχνικού Έργου
3.Τόπος του έργου: Στη Δημοτική
Κοινότητα Ραφήνας του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου- οδός Μάντικα
4. Προϋπολογισμός του έργου:
«89.097,00» € (με Φ.Π.Α. 23,00 %).
5. Είδος διαδικασίας, Κριτήρια Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός, με
βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με
το σύστημα προσφοράς επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Κριτήριο για την ανάθεση
της σύμβασης είναι αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή.
6. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό κατατίθενται από
τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του ν.
3669/08, εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, ήτοι 1.449,00
Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν
έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των
έξι μηνών και τριάντα ημερών, από
την ημερομηνία δημοπράτησης
(άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.Δ.
609/85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ.
12 του ν 3481/06), δηλαδή πρέπει
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
τις 02/07/2015. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο ΔΗΜΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ

ΦΑΠ ετών 2011, 2012 και 2013
εάν αυτός έχει ήδη καταβληθεί
ή σε διαγραφή οφειλής εάν η
διαφορά του φόρου εξακολουθεί να οφείλεται».
Τέλος, σημειώνει ο κ. Καραμέτσος, ότι μετά την επίμαχη απόφαση του ΣτΕ «ανοίγει ο
δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό της φορολογητέας αξίας
των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού συστήματος για τον υπολογισμό του ΦΑΠ 2011, 2012 και
2013 και για άλλες περιοχές της
Ελλάδας με αντίστοιχες δυσαναλογίες, στις οποίες δεν εφαρμόζεται
το
αντικειμενικό
σύστημα αξιών και οι οποίες πε-

όλων των μελών της.
7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις Καλής
Εκτέλεσης: Για την υπογραφή της
σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την
παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.
3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού
του έργου, χωρίς τα κονδύλια της
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι
ποσού 3.622,00 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο
του νομίμου ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 59
του ν. 4146/2013, το ύψος της
οποίας μπορεί να φτάσει και το
22% του προϋπολογισμού.
8. Χρηματοδότηση: Το έργο, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο ήτοι από Εθνικούς Πόρους,
είναι
ενταγμένο
στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 – 2015»
ΕΤΟΣ 2014 –ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 στα πλαίσια του
έργου «Διαμόρφωση και εξοπλισμός δημοτικού χώρου στάθμευσης
στην οδό Μάντικα με Αριθμό Απόφασης 66.7.1/19-03-2014 και αύξοντα αριθμό 20.
Υπόκειται δε στις κρατήσεις που
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και
της κράτησης 0.1% επί της αξίας της
αρχικής σύμβασης εκτός ΦΠΑ για
τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (παρ.2, εδ.β’ αρθρ. 238
του Ν.4072/2012(ΦΕΚ Α’86).
9. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν: α. εργοληπτικές
επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές)
εγγεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω
(εντός Νομού έδρας) τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 και
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και β.
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 και άνω
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
10. Πληροφορίες, Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπληρωματικά έγγραφα, το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί

ριλαμβάνονται στην με αριθμό
ΠΟΛ. 1131/5.6.2013 απόφαση
του υπουργού Οικονομικών».
http://reportazpress.gr

Ο βουλευτής Γ. Πάντζας, ο
οποίος είχε καταθέσει ερωτήσεις σχετικά με το φόρο
που είχε καθοριστεί για ακίνητα στη Νέα Μάκρη, δήλωσε ότι «αναδεικνύεται με
τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο
η προχειρότητα με την
οποία, τόσο η παρούσα συγκυβέρνηση όσο και οι προηγούμενες, καθόρισαν την
φορολογητέα αξία των οικοπέδων της περιοχής».
από τους διαγωνιζόμενους και τα
τεύχη δημοπράτησης διατίθενται
από τη ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, Αραφηνίδων Αλών 10-12
πληροφορίες: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΑΤΣΗΣ,
τηλ. 2294321042, fax 229423481),
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Τα στοιχεία αυτά θα χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους από την
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό,
μέχρι και την 27 /11/2013. Εφόσον
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται
το αργότερο εντός της επόμενης
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για
την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στο Ταμείο του δήμου τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου (Β).
11. Διάρκεια του έργου: Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου
έργου καθορίζεται ο χρόνος των
τριών μηνών από την ανάθεση της
σύμβασης.
12. Λήψη παραδοτέων, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης Μέρος Β’ (Τεχνική περιγραφή). Ως ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας παραλαβής
των προσφορών στο διαγωνισμό,
ορίζεται η 02/12/2014, ημέρα Τρίτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
13. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού, στο Δημοτικό
Κατάστημα Ραφήνας, Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών
10-12, Τ.Κ 19009, από την ΔΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι
έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο
τους
ή
με
νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
14. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών
από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
ΡΑΦΗΝΑ 05 / 11 / 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και
της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ το γένος Πανά, που γεννήθηκε στην
Παιανία Αττικής και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, το γένος Κουλοχέρη, που γεννήθηκε στο Κορωπί και κατοικεί στο Κορωπί, θα έλθουν σε γάμο που
θα γίνει στο Δημαρχείο Κορωπίου.

694 47 41 791
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 14-11-2014
Aρ. Πρωτ.: 55493
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ
ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΕΟΡΤΩΝ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό
Πρόχειρο
Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ
ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΕΟΡΤΩΝ», που αφορά μόνο την
Ομάδα Α με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθ-

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 14-11-2014
Aρ. Πρωτ.: 55569
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α
69/2014 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητικών & Πολιτισμού και με κριτήριο
κατακύρωσης:
Α) Για τα είδη:
οπωροπωλείου (ΟΜΑΔΑ Β),
κατεψυγμένα είδη (ΟΜΑΔΑ Γ),
κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Δ),
κατεψυγμένα ψάρια (ΟΜΑΔΑ Στ),
κατεψυγμένα κρέατα (ΟΜΑΔΑ Η)
και ελαιόλαδου (ΟΜΑΔΑ Ζ), οι
υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις %, η οποία θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη

μημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο
της προσφοράς και με την προϋπόθεση η τιμή μονάδας κάθε είδους
να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη
τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 49/2014 μελέτης
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
προϋπολογισμού 5.535,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α 5.535,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 3
διαφορετικές εργασίες)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 90,00 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α 49/2014 και τη με
αρ. Πρωτ. 49631/8-10-2014 σχετική
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρα
έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 17/11/2014 μέχρι
την Πέμπτη 20/11/2014 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους έκαστης ομάδας,
κατά την ημέρα παράδοσης, όπως
θα προκύπτει από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού Περιφέρεια Αττικής
Β) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων,
δηλαδή:
είδη παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑ Α),
είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής (ΟΜΑΔΑ Ε),
οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαία έκπτωση σε ποσοστό
επί τοις % η οποία θα υπολογίζεται
από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε ομάδας όπως αυτός έχει
συνταχθεί από την Υπηρεσία (τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) της
μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού
67.778,69 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 8 Ομάδες Προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική
Μελέτη με α/α 69/2014 και την με
αρ. Πρωτ. 54713/10-11-2014 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00

π.μ. και λήξη 10:30 π.μ, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η
διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και
εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω
βίας ή σε περίπτωση αναβολής της
πραγματοποίησης του διαγωνισμού
για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε
ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί
χωρίς καινούργια δημοσίευση, την
επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο
τόπο και ώρα
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
ΦΠΑ , ήτοι ποσό 1.199,61 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα το
2% επί του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ.Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά
από Δευτέρα 17-11-2014 έως Τετάρτη 26-11-2014 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:
2132020131,
2132019955
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΒΔΟΜΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ μας
και στο
ebdomi.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου
Ταχ. Κώδικας: 152 34
Τηλ.:213.2023843-844
FAX:213.2023846
Email:promithies@halandrigr
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 13 /11/2014
Αρ. Πρωτ.: 28133
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΙ
ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.250,00 € με Φ.Π.Α.
23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &

ΑΔΑ: 6ΘΝ6ΩΞΚ-ΗΓΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 14 -11-2014
Αριθμ. Πρωτοκ: 39960
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου
διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις
υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων (στο
σύνολο κόστους όλων των κτιρίων),
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
68.781,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 26η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης προσφορών).
Μετά τη λήξη της καθορισθείσας

Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 24/11/2014
ημέρα Τρίτη 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.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφοςτηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
όσοι κατέχουν τα προσόντα και
προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 7 και
9 της Υπ.Απ. 11389/93
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά
θα ακολουθήσει η διαδικασία της
αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, άνευ του Φ.Π.Α., ήτοι
1.118,40 €.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνη.: Β. Σπηλιοπούλου-Α.
Αθανασίου
Τηλ: 2106604682-617,
Fax: 210 6604615
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ H. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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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

Σακχαρώδης διαβήτης
Η μεγαλύτερη απειλή του σύγχρονου κόσμου
Σε μια από τις μεγαλύτερες «απειλές» του σύγχρονου κόσμου συνεχίζει να αναδεικνύεται στις
μέρες μας ο σακχαρώδης διαβήτης. Η νόσος,
που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως
«ύπουλη», καθώς τα πρώτα χρόνια μπορεί να
δρα κρυφά, χωρίς να εκδηλώνει συμπτώματα,
αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου για περίπου
7.000.000 άτομα ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο
και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακών επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας, βλαβών στην όραση και άλλων σοβαρών
επιπλοκών!
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τα άτομα με διαβήτη
τύπου 1 και 2 ανέρχονται σήμερα σε 1.200.000,
δηλαδή ποσοστό περίπου 12% του γενικού πληθυσμού, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International
Diabetes Federation – I.D.F.), σε διεθνές επίπεδο
υπερβαίνουν τα 300.000.000. Το πλέον απογοητευτικό, όμως, είναι ότι η «έκρηξη» αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια,
καθώς έως το 2025 ο συνολικός αριθμός των
ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη υπολογίζεται να
έχει φτάσει τα 600 εκατομμύρια.

Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη
Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 14 Νοεμβρίου*, με πρωτοβουλία της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσει και
να ενημερώσει το παγκόσμιο κοινό για την ύπουλη αυτή αρρώστια.
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία χρόνια πάθηση, που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη
(Τύπου 1) ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την παραγόμενη ινσουλίνη (Τύπου
2). Η Ινσουλίνη είναι μια ορμόνη, που επιτρέπει στα κύτταρα να πάρουν το σάκχαρο από το αίμα και να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή ενέργειας.
Η πρόληψη, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή, την
άσκηση, αλλά και τα φάρμακα, μπορούν να βοηθήσουν στη

«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 Ευρ. Καρδιολογικής Εταιρείας.
Απαραίτητο δικαιολογητικό προσκόμισης κατά την εξέταση η πρόσφατη εξέταση χοληστερόλης.
Το Πρόγραμμα θα 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,

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, επισημαίνουν οι επιστήμονες, που εκτιμούν ότι οι ασθενείς στη χώρα μας ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, από τους οποίους αρκετοί δεν
το γνωρίζουν. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή, ιδιαίτερα
στα ελληνόπουλα, που συγκαταλέγονται στα πιο παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης.
Στα πλαίσια αυτά πολλοί Δήμοι σε συνεργασία με διαβητολογικά κέντρα οργανώνουν εκδηλώσεις ενημέρωσης και
δωρεάν μέτρησης. Ζητήστε πληροφορίες από τους Δήμους που ανήκετε.
* Η 14η Νοεμβρίου είναι η μέρα γενεθλίων του Kαναδού νομπελίστα γιατρού Φρέντερικ Μπάντινγκ (1891-1941), ο οποίος ανακάλυψε τη συνθετική ινσουλίνη μαζί με τον Τσαρλς Μπεστ το 1921
και έσωσαν εκατομμύρια ζωές.
Ο όρος διαβήτης αποδίδεται στον Έλληνα γιατρό Αρεταίο τον
Καππαδόκη, εξαιτίας του ότι το νερό που έπινε ο άρρωστος διάβαινε αναλλοίωτο στα ούρα. Ο Αρεταίος έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ.
και θεωρείται ο τρίτος σπουδαιότερος Ελληνας γιατρός της αρχαιότητας, μετά τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό.

Πρόγραμμα δωρεάν εξέτασης
μαστογραφίας σε ανασφάλιστες άπορες γυναίκες στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης ως μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ)
και σε συνεργασία με το σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» παρέχει την
δυνατότητα σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες να
κάνουν δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας.
O Δήμος Παλλήνης εξασφάλισε ραντεβού για γυναίκες
άπορες και ανασφάλιστες την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που είναι ηλικίας 40 έως 69 ετών!
Πληροφορίες στο τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας στο Δημοτικό κατάστημα Παλλήνης
(Φειδιππίδου 22β). Τηλέφωνα: 210-6600821-22 & 24 ή
στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης Υψηλάντου 3 τηλέφωνο 210-6668888 (ώρες 8:30 έως 14:00).

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

22 ΣΕΛΙΔΑ -
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Λαμπρός ο 32ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας
Mια λαμπρή εκδήλωση που την ελάμπρυνε ακόμη περισσότερο ο εξαιρετικός καιρός. Ολοκληρώθηκε ο
32ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο «Αυθεντικός Μαραθώνιος την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή
13.000 δρομέων στην κλασική διαδρομή – αριθμός
που αποτελεί ρεκόρ γι’ αυτήν τη διαδρομή – και
35.000 δρομέων σε όλες τις διαδρομές της διοργάνωσης. Η τεράστια αυτή συμμετοχή αποδεικνύει περίτρανα ότι τα μηνύματα της ειρήνης, της ελπίδας,
της χαράς, της δημοκρατίας και της συναδέλφωσης

των λαών που συμπυκνώνονται στον Μαραθώνιο παραμένουν ζωντανά μέχρι και σήμερα και φτάνουν σε
κάθε γωνιά της γης.
Η Περιφέρεια Αττικής στήριξε τον 32ο Μαραθώνιο με

H Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης σε στιγμιότυπο.

κάθε δυνατό τρόπο και κυρίως με την παρουσία της
σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου παραβρέθηκε στο γκαλά που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7/11 στο Κολλέγιο Αθηνών για
την ανάδειξη του «Καλύτερου Μαραθωνοδρόμου
2014», καθώς και στην τελετή έναρξης και την Αφή
της Φλόγας του Μαραθωνίου το Σάββατο 8/11 στον
Μαραθώνα.
Την ημέρα διεξαγωγής του 32ου Μαραθωνίου o Π. Φιλίππου βρέθηκε μαζί με την Περιφερειάρχη Αττικής
Ρένα Δούρου και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης στην ιστορική αφετηρία του Μαραθωνίου
(Τύμβος Μαραθώνα) κατά την εκκίνηση της κλασσικής διαδρομής, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Παναθηναϊκό Στάδιο (τερματισμός) όπου απένειμε
μετάλλια στους Ιάπωνες δρομείς Sl. Matsumoto και
Yumiko Kinosita.

Τα παιδιά έδωσαν το παρών στον Μαραθώνιο
με πρωτοβουλία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
O Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ
και τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου διοργάνωσε τους
αγώνες προαγγέλων 500 μέτρων για να υποδεχτούν τα
παιδιά του Δήμου το πέρασμα των μαραθωνοδρόμων που
συμμετείχαν στον 32ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών.
Εκατόν πενήντα και πλέον
παιδάκια έζησαν από κοντά τη
χαρά της συμμετοχής στην
Μαραθώνια διαδρομή και συγκεκριμένα στο 24ο χιλιόμετρο
αυτής δίνοντας με τη σειρά
τους το μήνυμα του ευ αγωνίζεσθαι, της ευγενούς άμιλλας
και φυσικά το μήνυμα της συμφιλίωσης και της ειρήνης μεταξύ των λαών.
Την πρώτη απονομή μεταλλίων έκανε ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου ακολούθησε ο
Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Γιαννάτος Σωτήρης
και συνέχισαν οι παρευρισκόμενοι Αντιδήμαρχοι, Δημοτι-

κοί και Τοπικοί Σύμβουλοι. Την οργανωτική ευθύνη της εκδήλωσης είχε ο αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού
Μιχαηλίδης Νίκος.
Τα παιδιά και οι γονείς μαζί με όλους τους διοργανωτές
χειροκρότησαν θερμά και εμψύχωσαν τους μαραθωνοδρόμους που πέρασαν από το
Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος δίνοντας τους κουράγιο και δύναμη να τερματίσουν τη
διαδρομή των 42 χιλιομέτρων
από τον Μαραθώνα έως το
Παναθηναϊκό Στάδιο.
Για πρώτη φορά ο Δήμος
Σπάτων - Αρτέμιδος έδωσε το
παρόν σε αγώνες προαγγέλων 500 μέτρων. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν
πραγματικά ενθουσιώδης και αυτό γεννάει υποχρέωση για
το Δήμο να συνεχίσει και στο μέλλον με ανάλογες εκδηλώσεις.

ΕΒΔΟΜΗ

Με καλές επιδόσεις
και ο ΓΑΣ Παιανίας
στον Μαραθώνιο
Συνεχίζοντας την παράδοση, ο ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ συμμετείχε
με πολλούς τρόπους στον 32ο Αυθεντικό Μαραθώνειο της
Αθήνας. Σε μια αναβαθμισμένη οργάνωση που σημείωσε
πολύ μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ο ΓΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ συμμετείχε κυρίως στον αγώνα των 1200 μέτρων
για παιδιά ηλικίας 9 - 12 ετών. Στον αγώνα αυτό συμμετείχαν συνολικά 13 αθλητές / αθλήτριες του ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ οι
οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και σημείωσαν
εξαιρετική εμφάνιση με αρκετούς απο αυτούς να εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης . Έζησαν
έτσι την μοναδική εμπειρία του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και έλαβαν το αναμνηστικό μετάλλιο της συμμε-
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Ο Α.Σ. Ζέας ο μεγάλος Πρωταθλητής
στο Πανελλήνιο τάε κβο ντo itf
Ο Α.Σ. Ζέας αναδείχθηκε πρωταθλητής σύλλογος του Πανελληνίου ταε κβο ντό itf παίδων, κορασίδων, παμπαίδων,
παγκορασίδων, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στο νέο
κλειστό της ΧΑΝΘ, στην Θεσσαλονίκη. Ο σύλλογος του
Πειραιά, με προπονητή τον Στέλιο Λιβάνιο, κατέκτησε 10
συνολικά μετάλλια, 3 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα, παίρνοντας την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη.
Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Α.Σ. Πρωτέας Ιωαννίνων επίσης με 10 στο σύνολο, αλλά έχοντας 2 λιγότερα αργυρά
μετάλλια. Η ομάδα του Γιώργου Παπαδιώτη συγκέντρωσε
3 χρυσά, 2 αργυρά και 5 χάλκινα μετάλλια.
Στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε η ομάδα της Α.Γ.Σ.
Άμιλλας Ιλίου, του Νικήτα Μιχαλακόπουλου, έχοντας 9 μετάλλια στο σύνολο, 3 χρυσά, 2 αργυρά και 4 χάλκινα.
H τελική κατάταξη στα 10 εκ των 75 σωματείων που πήραν
μέρος στο Πανελλήνιο της Θεσσαλονίκης:
1) Ζέας ΑΣ 3 χρυσά - 4 αργυρά - 3 χάλκινα
2) Πρωτέας Ιωαννίνων ΑΣ 3 χρυσά - 2 αργυρά - 5 χάλκινα
3) Άμιλλα Ιλίου ΑΓΣ 3 χρυσά - 2 αργυρά - 4 χάλκινα
4) Βασιλικών Mars ΑΣ 3-0-0, 5) Άτλας Θεσσαλονίκης ΑΣ 2-4-1, 6)
Μακεδονική Δύναμη ΑΣ Νεάπολη 2-3-9, 7) Chon-Ji ΓΑΣ 2-2-4,

Τουρνουά
καλαθοσφαίρισης 3Χ3
τοχής. Παράλληλα είδαν από κοντά τους τερματισμούς των
μαραθωνοδρόμων και χειροκρότησαν τον Κενυάτη Φέλιξ Κάντι
που στην πρώτη του παρουσία στην Αυθεντική διαδρομή διένυσε την απόσταση σε 2.10.37, καταφέρνοντας να σπάσει το
ρεκόρ, κάτι που προσπάθησαν τα τελευταία δέκα χρόνια πολλοί δρομείς. Βελτίωσε το 2.10.55 του Στέφανου Μπαλτίνι, από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Οι αθλητες Λιναρά Παρασκευή και Αντωνουδης Αγγελος, έλαβαν μέρος στους 5000μ και 10000μ αντίστοιχα, πετυχαίνοντας καλούς χρόνους.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Περιστέρης Θανάσης συμμετείχε
ως συντονιστής εκκινήσεων των 5000 και 10000μετρων, ενώ
η προπονήτρια Στεφαν Φλορεντινα είχε την ευθύνη του τερματισμου ΕΛΙΤ και Πανελληνιου Πρωταθληματος. Αθλητες και
προπονητές της ομάδας συμμετείχαν ως εθελοντές τόσο στην
εκκίνηση, αλλά και στον τερματισμό.

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο
απέκτησε ο Ν.Α Ο. Κέκροψ
Μετά τις αρχαιρεσίες του Ν.Α.Ο. Κέκρωψ, της 2/11/2014
το νέο Δι.Σ. αποτελείται από τους εξής :
Πρόεδρος: ΚΑΜΝΗΣ Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Α: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Νικήτας
Αντιπρόεδρος Β: ΔΑΦΝΙΑΣ Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: ΜΑΛΑΤΖΗΣ Ευστράτιος
Ειδικός Γραμματέας: ΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Ταμίας: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Αναπληρωματικός Ταμίας: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Λεωνίδας
Έφορος Optimist: ΡΟΥΣΣΟΥ Κατερίνα
Έφορος Laser: ΜΕΡΚΑΤΗΣ Ιούλιος
Έφορος Windsurfing: ΜΠΕΣΟΥΣΑΝΗ Φλωρεντίνε
Έφορος Εγκαταστάσεων: ΚΩΤΣΕΛΗΣ Ιωάννης
Δημόσιες Σχέσεις: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
Δημόσιες Σχέσεις: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εμμανουήλ
Βοηθός Εφόρων: ΚΟΦΙΝΑΣ Γεώργιος

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.
Ετσι οργανώνει 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.
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.

8);aΖωγράφου ΑΓΣ 2-0-1,
9) Ν. Φιλαδέλφειας ΑΓΣ TKD 2-0-1, 10) Ν. Σμύρνη ΑΣΦΗ 2-0-0,

Στους αγώνες συμμετείχαν 496 μικροί αθλητές και αθλήτριες, από 75 σωματεία απ’ όλη την Ελλάδα

Μαθήματα γνωριμίας της
επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Το Σαββατοκύριακο 8-9/11 έγιναν οι αγώνες ποδοσφαίρου στα πλαίσια του πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
1. Πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ Β' κατηγορίας (10η αγωνιστική)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 0-2
2. Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ (6η αγωνιστική)
ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 3-2
3. Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ (6η αγωνιστική)
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΚΟΡΩΠΙ 5-0
Τα γκολ για τον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ πέτυχαν: Ζαχάρης (40'),
Μουστεράκης (51'), Δημόπουλος (57', 71'), Μυλωνάς (80').
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: Μαυρίδης, Pangos, Bala (62' Veshaj), Τσαλδάρης
Α., Πέτροβιτς (44' Τσαλδάρης Χ., Μυλωνάς, Αλεξανδράτος (57'
Κόσμος), Μουστεράκης, Ουλής (46' Παπαδήμας), Ζαχάρης, Gjura
(46' Δημόπουλος).

Μαθήματα γνωριμίας της
επιτραπέζιας αντισφαίρισης
To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Αρης 2006” θα
πραγματοποιήσει μαθήματα γνωριμίας με την επιτραπέζια αντισφαίριση, στους ανέργους του Δήμου 3Β. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Επιτραπέζιας
αντισφαίρισης της Βούλας (κάτω από τη γέφυρα, Λεωφ.
Βουλιαγμένης).
Πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 6932 627835

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 Βουλιαγμένης.
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
και είναι διαθέσιμες στους αθλητές στο www.xterragreece.com.
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 www.xterragreece.com.

24 ΣΕΛΙΔΑ -

ΕΒΔΟΜΗ
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Ψωμί, Παιδεία,
ΕλΕΥΘΕΡΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Η όποια δημοκρατία και ο λαός “μπήκαν στο γύψο”.
Εξορίες, βασανισμοί, διώξεις.
Ο λαός αντέδρασε με κάθε τρόπο· ψύγματα και θύλακες
αντίστασης. Μεμονωμένα γεγονότα από ομάδες λαού όλης
της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Πολιτικοί, στρατιωτικοί, φοιτητές με ελάχιστους καθηγητές
μαζί - Σάκης Καράγιωργας, Αλ. Μαγγάκης κ.ά. - εργαζόμενοι - οι άνεργοι ήταν μια μικρή μειονότητα, τότε, σε σχέσξη
με το σήμερα. Η οικονομία σε καλό επίπεδο. Προπαγάνδα
μέχρι γελοιότητας. Σιγά - σιγά το κίνημα της νεολαίας άρχισε να θεριεύει, με μπροστάρηδες τους φοιτητές.
Τον Ιανουάριο του 1973, η χούντα δίνει στη δημοσιότητα
(για “διαβούλευση”;) το προσχέδιο του Καταστατικού Χάρτη
για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα2, που είχε καταρτίσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χούντας, μια “ομάδα
εργασίας”, «νομοταγών» πανεπιστημιακών καθηγητών. Τέτοιοι υπάρχουν και σήμερα.
Ακολουθεί θύελα διαμαρτυριών για τις αντιδημοκρατικές
διατάξεις που περιλαμβάνει ο “χάρτης”, και κυρίως την κατάργηση του φοιτητικού συνδικαλισμού. Εκδηλώνονται συνεχείς αποχές σε σχολές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
η αντιδραστική σύγκλητος του Ιδρύματος αντιδρά σπασμωδικά κλείνοντας επ’ αόριστον όλες τις σχολές του Ε.Μ.
Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές αντιδρούν με μεγάλες, ανοιχτές συγκεντρώσεις κυρίως στο Ε.Μ.Π. και τη Νομική Αθηνών. (σημερινές συμπτώσεις!)
Ακολουθούν παρόμοιες αντιδράσεις σε πολλά πανεπιστήμια (Θεσ/νίκης - Πατρών) όπου στο τλευταίο, σύμφωνα με
τους ισχυρισμούς των φοιτητών, ο “Καταστατικός χάρτης”
έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους
της ...Διεθνούς Τράπεζας.(!!!)
Η χούντα αντιλαμβανόμενη ότι η αντίδραση των φοιτητών
κλιμακώνεται, χωρίς ν’ ανακόπτεται από τη βία, τις συλλήψεις και τους βασανισμούς, αποφασίζει ν’ αντιδράσει πιο
δυναμικά και αντιδραστικά εκδίδοντας νομοθετικό διάταγμα (Ν.Δ.) - 1347/1973 - άρσης της αναβολής επιστράτευσης των φοιτητών. Το μέτρο, εκτός του αυταρχικού και
εκβιαστικού χαρακτήρα, ήταν άκρως αντιστρατιωτικό και
αντεθνικό: Μετέτρεψε το καθήκον στράτευσης και υπηρέτησης της πατρίδας, σε τιμωρία! Τις ψυχο-ιδεολογικές συνέπειες τις υφιστάμεθα μέχρι και σήμερα.
Είδατε που οδηγεί η ανιούσα προοδευτική διαβάθμιση δράσης - αντίδραςης; Οχι. Δεν είδατε· τώρα θα δείτε:
Το νομοθετικό διάταγμα (Ν.Δ.) “τιμωρίας” των φοιτητών
που αντιδρούσαν στα μέτρα της χουντικής κυβέρνησης για
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κι όχι μόνον, με επιστράτευση - για να τους παραλάβει το ΕΤΑ - ΕΣΑ (η στρατιωτική αστυνομία) - αναδεικνύεται σε θρυαλλίδα που θα
οδηγήσει σε οξύτατες αντιπαραθέσεις τους ώριμους πολιτικά φοιτητές με τη χούντα και θα εκδηλώσει τα μύχια αισθήματα που έτρεφε η τρανταχτή πλειοψηφία του λαού όπως αποδείχθηκε - για τη χούντα των συνταγματαρχών,
τους υποκινητές και τους υποστηρικτές του καθεστώτος.
Οταν φτάσαμε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα συνθήματα δεν ήταν κατά του “Καταστατικού Χάρτη” των ΑΕΙ,
ούτε της τιμωρητικής επιτστράτευσης. Ηταν κατα της ίδιας
της χούντας, των Αμερικανών πατρόνων της και του ΝΑΤΟ.
Ηταν διατράνωση της απαίτησης για σύμφυτα με την ανθρώπινη υπόσταση δικαιώματα. Ηταν απαίτηση για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Ας συνεχίσουμε όμως την αφήγηση:Την αναγγελία και δημοσίευση του Ν.Δ. για την τιμωρητική επιστράτευση ακολουθούν συγκεντρώσεις εκατοντάδων φοιτητών, βίαιες

επεμβάσεις της αστυνομίας και συλλήψεις. Οι αστυνομικοί
- δεν υπήρχαν τότε τα ΜΑΤ - φορούσαν τη σιδερωμένη
στολή τους και πηλίκια και επιτίθονταν με γκλομπς και με
αντλίες και δακρυγόνα. Δεν ήταν “αγγελούδια”, αλλά δεν
ήταν τα σημερινά “ρομποκόπ”, πραιτωριανοί λεγεωνάριοι,
όπως οι “κατασταλτικοί” μηχανισμοί της σύγχρονης “δημοκρατίας”.
Οι συγκεντρώσεις των φοιτητών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν λήγουν με τι συνήθεις συλλήψεις, αλλά με την
ωμή παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου2. Οι φοιτητές, παρ’ όλο που είχαν δει στους αθηναϊκούς κινηματογράφους το θαυμάσιο σχετικό φιλμ “Φράουλες κι αίμα” που
διαδραματιζόταν στις ΗΠΑ, ΔΕΝ κάμπτονται. Οι αστυνομικοί αφού παραβίασαν το πανεπιστημιακό άσυλο του ΕΜΠ
στις 14/2/73 και εισέβαλαν στο ίδρυμα, ξυλοκόπησαν άγρια
τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, μπροστά στα έκπληκτα
μάτια των καθηγητών τους.
“Μας καταργήσατε”, λένε στους αστυνομικούς αποσβωλομένοι και την ίδια ημέρα παραιτείται όλη η Σύγκλητος2.
Τα γεγονότα εκτυλίσσονται με μορφή χιονοστιβάδας.
Μέχρι τις 20/2 έχουν επιστρατευθεί 97 φοιτητές με βάση
το Ν.Δ. (πάντοτε υπάρχουν νόμοι, ώστε κάθε άδικη και εγκληματική ή και καταστροφική πράξη της κρατικής διοίκησης να γίνεται “νόμιμα”!!!)

Στη νέα αυταρχική πρόκληση της κυβέρνησης, η απάντηση
των φοιτητών έρχεται αυτή τη φορά στη Νομική σχολή του
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, με την κορυφαία αντιδικτατορική φοιτητική εκδήλωση της 21ης Φεβρουαρίου
1973. Μέχρι το μεσημέρι έχουν μαζευτεί 4000 φοιτητές και
φοιτήτιρες, που έχουν καταλάβει ολόκληρο το κτήριο, από
το προαύλιο μέχρι την ταράτσα. Οι φοιτητές ορκίζονται: «Η
βία και η τρομοκρατία δεν θα περάσει”. Κι όμως πέρασε κι
αυτή τη φορά. Το κράτος είχε τη “θέληση και τη δύναμη”
να ...περάσει το “δικό του”, αλλά δεν βάστηξε πολύ.
Ημασταν αυτόπτες μάρτυρες ο υπογράφων και η διευθύντρια της 7ης, που το γραφείο της ήταν απέναντι απ’ τη Νομική, όταν παρακολουθήσαμε αγανακτισμένοι και
ανήμποροι να συνδράμουμε, την εισβολή των αστυνομικών
δυνάμεων καταστολής να εισβάλουν στη νομική και να κυνηγάνε οι “λεβέντες”, κάποια αφιονισμένα “όργανα”,.
20χρονα κορίτσια, τις αδελφές και τις κόρες τους, από την
ταράτσα της Νομικής στη στέγη του δώματος! Τις έβλεπα
κι έλεγα, “θεέ μου, θα πέσουν στο κενό”. Η πηγαία μου αγανάκτηση μετετράπη σε κραυγή βροντερή: Αίσχος! Δεκάδες
άνθρωποι απ’ τα μπαλκόνια και τα παράθυρα των γραφείων
επανέλαβαν ως ηχώ τη βροντή αγανάκτησης: Αίσχος!

Εντάξει· βρέθηκε και μια “κότα” που είπε στον “δικό της”,
να μου συστήσει να σωπάσω, μην πλακώσουν οι μπάτσοι...
Ο αγώνας κλιμακώνεται και οργανώνεται. Οι μήνες περνούν. Ο φοιτητικός αγώνας έχει πλήρως πολιτικοποιηθεί. Ο
Νοέμβριος μπήκε με κινητοποιήσεις. Η “δοτή” κυβέρνηση
Μαρκεζίνη προσπαθεί να κατευνάσει τους φοιτητές. Οι φοιτητές δεν αποκοιμούνται με ψεύτικες ελπίδες, όπως τώρα
μερικοί. Και τότε υπήρχαν “νοικοκυραίοι” που απορούσαν
“τί θέλουν τα παλιόπαιδα”. Τα “παλιόπαιδα” όμως ήταν αποφασισμένα και ήθελαν ελευθερία και δημοκρατία!
Την εβδομάδα της εξέγερσης και ιδιαίτερα από την Τετάρτη
14 Νοέμβρη, οι διασκορπισμένες συγκεντρώσεις συρρέουν
από τη Νομική, την Ιατρρική, τη Γεωπονική, στο Πολυτεχνείο που μετατρέπεται σε Ακρόπολη της ελευθερίας για
τον αειφόρο νεανικό δυναμισμό.
Σήμερα, ο αγώνας γίνεται περσσότερο από την τρίτη ηλικία.! Από κάποιους τουλάχιστον, ακόμη και υπέργηρους,
που κρατάνε τον νεανικό τους δυναμισμό. Σύμβολα αυτού
του δυναμισμού ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μανώλης Γλέζος
και άλλοι... Αυτό μ’ ανησυχεί. Η 15χρονη τότε κόρη μου,
μου ανακοίνωσε ότι θα πάει στο Πολυτεχνείο. Σαν πατέρας
ανησύχησα. Φοβήθηκα για το παιδί μου. Σαν υπεύθυνος
όμως γονιός που τις είχα εμφυσήσει τις απαράγραπτες δημοκρατικές αρχές, αφού τις έδωσα τις συμβουλές μου, την
κατευόδωσα. Ετσι έμαθα ως Ελληνας, που δεν λερώνει το
παντελόνι του.
Αργότερα βρεθήκαμε κι εμείς στη μάχη απέναντι στα
τανκς. Αλλά δεν θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εκανα, σίγουρα, λιγότερα από όσα μπορούσα.
Εκεί λοιπόν, στην “Ακρόπολη της ελευθερίας” άρχισαν να
συρρέουν φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι. Λειτούργησε
“παράνομος” ραδιοφωνικός σταθμός, “ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, εδώ πολυτεχνείο, σας μιλά ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων”.
Με ανησύχησε η χαλαρότητα και ανεκτικότητα που έδειξε
αρχικά η χούντα (έχω πολλά περιστατικά). Την Παρασκευή
16 Νοεμβρίου κυκλοφόρησαν “ΤΑ ΝΕΑ” με 8στηλο τίτλο:
“Κρίσιμη η σημερινή ημέρα” (ο Λαμπράκης πάντα κάτι
ήξερε και ο Τύπος πάντα μπορεί και στέλνει “κρυπτογραφημένα” μηνύματα. ¨Ηξερα πλέον, αλλά ήμουνα ανύμπορος να δράσω. Δεν κατείχα το πόστο. Ετσι, απλά,
στρατεύτηκα. Από τις 8-9 ώρα το βράδυ άρχισαν τα πράγματα να σφίγγουν. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Πολυτεχνείου, αγωνίζονταν και αγωνιούσαν. Μετά άρχισαν να
κατηφορίζουν τα τανκς. Στις 1.45 μετά τα μεσάνυχτα τα τεθωρακισμένα φτάνουν μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου, απέναντι στη γαλανόλευκη που έχουν υψώσει οι
ηρωικοί αγωνιστές, οι άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας,
οι διαπνεόμενοι από τα ακατάλυτα εθνικά και κοινωνικά ιδεώδη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.
Ο ραδιοσταθμός των φοιτητών μεταδίδει: «Είμαστε άοπλοι!

Είμαστε άοπλοι![...] αδέλφια μας φαντάροι, δεν θα μας πυροβολήσετε [...] Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη και ελεύθερη Ελλάδα [...] Ελληνικέ λαέ, τα τανκς έχουν τις μπούκες
των κανονιών τους στα παιδιά σου. Αυτή τη στιγμή, Ελληνικές λαέ, μπορείς να διαπιστώσεις πως μας κατάντησαν οι
Αμερικάνοι. Δεν πρέπει να χυθεί ελληνικό αίμα. Οχι άλλο
αίμα». Χύθηκε.
Στις 03.00 της Παρασκευής 17 Νοέμβρη ένα τεθωρακισμένο γκρεμίζει την κεντρική είσοδο του Πολυτεχνείου...
τη συνέχεια μπορείτε να τη φανταστείτε για όσους δεν τη
γνωρίζουν.

Το Π ο λυτ ε χ ν ε ίο κ α τ ε λ ήφθ η ... Οκτώ μήνες μετά,
η Χούντα έπεσε... η μισή Κύπρος κατέχεται από τους Τούρκους! Είναι το σχέδιο Κίσινγκερ και βρίσκεται εν εξελίξει...
και “ημείς άδομεν” και κάποιοι περιμένουν - ελπίζουν - να
λύσουν τα προβλήματά μας αυτοί που τα εδημιούργησαν!!!
―――――――
1. Χούντα: Στρατιωτικός Σύνδεσμος κατάκτησης εξουσίας.
2. “Kαθημερινή”, Ιστορικό Λεύκωμα, τ. 1973, σελ. 36 κ.επ.

