Oι κακοί πολιτικοί εκλέγονται από καλούς πολίτες που δεν ψηφίζουν.
Τζορτζ Τζιν Νάθαν
Aμερικανός κριτικός

ΣΥΡΙΖΑ - PODEMOS VENCEREMOS
Venceremos
Θα νικήσουμε

ΑΥΡΙΟ!...

Η Ευρώπη
αλλάζει

Σήμερα, νηφάλια, αποφασιστικά και με συναίσθηση της ευθύνης, που έχουμε ως πολίτες αυτής
της χώρας – της Πατρίδας μας – ετοιμαζόμαστε
να πάμε αύριο να ψηφίσουμε ως Έλληνες, για το
λαό μας πρωτίστως, αλλά και με επίγνωση ότι οδηγούμε το «άρμα» των λαών της Ευρώπης, που βρίσκονται στην ίδια μοίρα μ’ εμάς, που δεν
δεχόμαστε να καταστούμε «δανείου υποτελείς»,
στο διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο.

Ψηφίστε για μια
Ευρώπη των
λαών και όχι
των αγορών

Ψηφίζουμε ως Έλληνες και όχι σαν
Ευρωπαίοι!
Γιατί είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά πρωτίστως Έλληνες. Όσοι ψηφίζουν
σαν Ευρωπαίοι, α υ τ ή ς της Ευρώπης, της «αγοράς», των αγορών,
των τραπεζών, των υπαλλήλων της
του Κώστα
Goldman
Sachs, των Βρυξελλών και
Βενετσάνου
των ρεβανσιστών Γερμανών – όχι
όλων – ας το ξανασκεφθούν. Η ιδιότητα του Έλληνα είναι εθνική. Η ιδιότητα του Ευρωπαίου είναι
πολιτισμική, πολιτική, οικονομική.

Οικονομικότερη και πιο
ασφαλής η εκλογική διαδικασία από την Περιφέρεια
Σελίδα 3
Αττικής

Κοινωνική Σύμπραξη Δήμων
και Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της φτώχειας με
πρωτοβουλία του Δήμου
Σελίδα 7
Σαρωνικού

Απολογισμός του ΔημάρΣελίδα 12
χου 3Β

Εκθεση φωτογραφίας “Η
Σελίδα 24
παλιά Βούλα

Για ένα Σχολείο ανοιχτό
Σελίδα 13
στην κοινωνία

Αγώνες τοξοβολίας κλειΣελίδα 22
στού χώρου

Οι εκλογές ΔΕΝ είναι ποδοσφαιρικό ματς και τα
κόμματα δεν είναι «ομάδες», για ν’ ακολουθούμε
την ομάδα μας στα καλά και στα κακά.
Το «κόλλημα» στην πολιτική, κάνει κακό και στην
πολιτική και στους πολιτικούς μα πιο πολύ κάνει
κακό στους πολίτες στην κοινωνία μας και στην
Πατρίδα μας.
Συνέχεια στη σελ. 2

SALSA

Σελίδα 10
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Αύριο!...
Συνέχεια από την σελ. 1

Αυτού του είδους το πείσμα δεν χαρακτηρίζει ελεύθερο και δημοκρατικό πολίτη και άνθρωπο. Χαρακτηρίζει ξεροκέφαλο και αυτοκαταστροφικό άνθρωπο.
Άνθρωπο που δεν θέλει να δει τα λάθη του.
Είναι μικρό κακό να κάνεις λάθος. Μεγάλο κακό είναι
να επιμένεις στο λάθος σου και να θες να το δικαιολογήσεις, ρίχνοντας στους άλλους τα βάρη της αιτίας.
Σήμερα σκεπτόμαστε για τελευταία μέρα υπεύθυνα
άφοβα και νηφάλια και αύριο Κυριακή, ψηφίζουμε, για
το «αύριο» μας!
Το αύριο το δικό μας, των παιδιών μας, της Πατρίδας
μας. Το «αύριο» της ίδιας της Ευρώπης, μιας και μας
έλαχε και πάλι ο ρόλος του πρωτοπόρου, του αναμορφωτή, του «Ηνιόχου» - του χαλιναγωγού και οδηγητή
– όπως μας το αναγνωρίζει ο ίδιος ο Νίτσε. (Οι μορφωμένοι και καλοπροαίρετοι Γερμανοί μας αναγνωρίζουν και μας θαυμάζουν).
Αυτό το «αύριο» είναι που με προβληματίζει ήδη, παρ’
όλο που το ατενίζω με συγκρατημένη αισιοδοξία!
Και εξηγούμαι:
«Αύριο» δεν αλλάζουμε απλά κυβέρνηση.
Αλλάζουμε νοοτροπία!
Αλλάζουμε νοοτροπία, αν θέλουμε ν’ αλλάξουμε πραγματικά την κοινωνία.
Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία δεν θα υπάξει καμμία αλλαγή. Θα υπάρξει απλά εναλλαγή!
Το 1981 δεν έγινε αλλαγή, γιατί έγινε κυρίως αλλαγή
«φρουράς». Αλλαγή προσώπων. Αλλαγή Υπουργών και
αυλικών, σ’ όλη την ιεραρχία.
Μέχρι τον κλητήρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει την
3η/2015, ημέρα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, στις 7μ.μ.
με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
17 έως 24 θέματα αφορούν δημοπρατήσεις κοινοχρήστων χώρων.
26. Καθορισμός τελων στη Λίμνη Βουλιαγμένης!!
29 έως 34. Διαγραφή χρεών
Ολα τα θέματα στο www.ebdomi.com

Πρόεδροι και παραπρόεδροι, «διευθυντές», διοικητές,
ειδικοί σύμβουλοι συνηθέστατα ανειδίκευτοι, διοικητικά
συμβούλια, ιδιαίτεροι, ιδιαιτέρες και παρατρεχάμενοι.
«Δικοί μας» Δήμαρχοι και Νομάρχες, «δικοί μας» Σύμβουλοι, Συνδικαλιστές μη εργαζόμενοι, βεβαίως,
λόγων συνδικαλιστικών ενασχολήσεων! Λόγω κοπάνας!
Διατί να τα αποκρύψωμεν, άλλωστε; Όλοι τα γνωρίζουν
και ορισμένοι κάνουν πως τα αγνοούν ή τα «ξεχνούν»!
Η «κοπάνα», η «μαγκιά», η αρπαχτή, η διαπλοκή, από
τα μαθητικά χρόνια και το στρατό! Α’, το μεγάλο διαφθορείο· το εκμαυλιστήριο. Εκεί μαθαίνεις τη «λούφα».
Εκεί μαθαίνεις το «βύσμα», εκεί μαθαίνεις τη
«γλώσσα»!
Μήπως κομίζω «καινά δαιμόνια»;
Μήπως θίγω κανέναν; Τα αγνοείτε;
Κι όσοι δεν τα γεύτηκαν, ίσως κάποια στιγμή να ζήλεψαν την τύχη ή την «ασυδοσύνη» αυτών που επωφελήθηαν. Γι’ αυτήν την καταστρεπτική ίωση, γι’ αυτήν την
μολυσματική ασθένεια της κοινωνίας.
Αυτή η νοσηρή αντίληψη που θεωρεί «μαγκιά», να μη
φυλάς σκοπός εσύ και να φυλάει δίπλα «ο άλλος», για
σένα. Που θεωρεί «μαγκιά» και μεγάλη ...ιικανότητα να
μη πληρώνεις εσύ και να πληρώνει διπλά «ο άλλος»,
για σένα. Που θεωρεί δικαιολογημένη και λογική
«εναλλακτική» συμπλήρωση των απολαβών σου, το
«κρασί» - γαλλιστί, pour boire – ή «φακελάκι»!
Μαγκιές στις εργολαβίες,
Μαγκιές στις προμήθειες του δημοσίου,
Μαγκιές οι κομματικές αναρριχήσεις για την κατάκτηση
πολιτικών αξιωμάτων, δίχως την ανάγκη αυτοκριτικής,
αντικειμενικής αυτοεκτίμησης, αξιολόγησης. Αξιόλογος είναι ο καταφερτζής!
Και μετά ταλανίζεσαι για το «ιερό» ευρώ ή την καημένη
«επάρατη» δραχμή! Κι ο πάλαι ποτέ «ακραιφνής εθνικόφρων», μεταμορφώθηκε σε «κοσμοπολίτης» φανατικός Ευρωπαίος. Και τρέμει μην επιστρέψουμε στην
δραχμή! Ιδιαίτερα αν έχει σπουδάσει «οικονομικά»! Για
την ακρίβεια... τα νεοφιλελεύθερα «χρηματοοικονομικά»!
Τα απλά οικονομικά λένε: Ούτε ευρώ, ούτε δραχμή!
Ούτε δολλάριο ή ρούβλι, ούτε γιέν!
Π α ρ α γ ω γ ή ! Αυτή είναι που μετράει. (Με το θέμα θ’
ασχοληθούμε σύντομα εν εκτάσει).
Σωστά προγραμματισμένη παραγωγή, αναγκαία κατανάλωση, δίκαιη κατανομή. Και όχι «μαγκιές»!
Οι «μάγκες» είναι κλέφτες, απατεώνες και εχθροί των
λαών, της κοινωνίας. Αυτό πρέπει ν’ αλλάξει και είναι

Πράξη Εφαρμογής στο
“Κόκκινο Λιμανάκι”

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΤΑ 3Β
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β και ο Σύλλογος Υπαλλήλων θα κόψουν βασιλόπιτα την
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 2 το μεσημέρι στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace
(οδός Αγ. Νικολάου και Ηλιού, Βουλιαγμένη).

Ανασύνταξης της Πραξης Εφαρμογής της
περιοχής «Κόκκινο Λιμανάκι» του Δήμου

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
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ευθύνη όλων μας, η αλλαγή αυτή.
Στην αλλαγή της νοοτροπίας εμπίπτει βεβαίως το αντίθετο της ασυδοσύνης, η αίσθηση του καθήκοντος. Καθήκον του πολιτικού, καθήκον της διοίκησης, καθήκον
της διανόησης, αλλά και κυρίως, καθήκον της Δικαιοσύνης! Έχει μεγάλη ευθύνη ο δικαστικός...
Εμείς έχουμε καθήκον να τα επισημαίνουμε.
Κι αυτό θα κάνουμε από «αύριο», ακόμη κι αν ζητήσουνε οι σύγχρονες Σαλώμες, την κεφαλήν μας επί πίνακι. Αυτή μας τη νοοτροπία εμείς δεν θα την
αλλάξουμε, για να προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε την
νοοτροπία του καταφερτζή, του κοπανατζή, του
«μάγκα»!...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Επαναλειτουργεί το ΚΤΕΟ ΧοΣελ. 6
λαργού

Πολεοδομικές αναρτήσεις στην
Αγία Μαρίνα Κρωπίας
Σελ. 6
“Εφυγε” ο Γ. Καμπάνης Σελ. 7
Ιδέες δωρεάν διακόσμησης ΑπόστοΣελ. 8

λος Βιτάλης - Τσελαλίδης

“Στις γειτονιές του απείρου” ΓιάνΣελ. 8

νης Κορναράκης

Σκέψεις στο παραπέντε
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Ανανέωση αδειών λαϊκών
Σελ. 14
αγορών
Υποψήφιοι βουλευτές στην ΑναΣελ. 16
τολική Αττική
Περιορίστε τα αντιβιοτικά Σελ. 21
Η ΕΠΣΑΝΑ βράβευσε Σωματεία
και παράγοντες του αθλητισμού
Σελ. 21
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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Η ιστορία των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα
Οι πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα διεξήχθησαν μεταξύ του Μαΐου και του Αυγούστου του 1844. Στις εκλογές αυτές νίκησε το
“Ρωσικό” κόμμα (κόμμα των "Ναπαίων"), με αρχηγό τον Ανδρέα Μεταξά. Όμως, την εντολή για
την πρωθυπουργία την πήρε ο Ιωάννης Κωλέττης επικεφαλής του τρίτου κόμματος (“Γαλλικού”
ή “κόμματος της Φουστανέλας”).
Από τότε, στα 171 χρόνια που έχουν περάσει,
έχουν γίνει ακόμη 62 εκλογικές αναμετρήσεις. Οι
εκλογές της 25 Ιανουρίου 2015 θα είναι οι 64ες
κοινοβουλευτικές εκλογές στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Συχνότητα εκλογικών αναμετρήσεων
Στην περίοδο 1844 – 1900 πραγματοποιήθηκαν
23 εκλογικές αναμετρήσεις (περίπου μία κάθε
2,43 χρόνια). Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα,
πραγματοποιήθηκαν 34 εκλογικές αναμετρήσεις.
Περίπου μία κάθε 2,94 χρόνια. Όμως, αν αφαιρέσουμε τα χρόνια των δικτατοριών και της κατοχής (περίπου 16 χρόνια), τότε βλέπουμε ότι κατά
τον 20ο αιώνα, γινόταν μία εκλογική αναμέτρηση
κάθε 2,47 χρόνια. Στην περίοδο 2000 – 2015, έγιναν (συμπεριλαμβάνουμε και την αναμέτρηση
της 25ης Ιανουαρίου) 7 εκλογικές αναμετρήσεις
(δηλαδή, 1 κάθε περίπου 2,3 χρόνια).
Το μικρότερο διάστημα μεταξύ δύο εκλογικών
αναμετρήσεων είναι αυτό των 41 ημερών μεταξύ
των εκλογών του 2012. Το μακρύτερο χρονικό
διάστημα είναι αυτό μεταξύ των εκλογών της 6ης
Δεκεμβρίου 1915 και 1ης Νοεμβρίου 1920 (4 χρόνια και 11 μήνες).
Βέβαια, στην περίοδο αυτή εντάσσεται και η

φάση του εθνικού διχασμού και συνεπώς δε θεωρείται ως ομαλή. Το αμέσως επόμενο μακρύτερο διάστημα μεταξύ δύο εκλογών είναι αυτό
μεταξύ των εκλογών της 26 Μαρτίου 1906 και
10ης Αυγούστου 1910.
Συγκεντρωτικά, για την περίοδο 1844 – 2015, ανά
δεκαετία, ο αριθμός των εκλογικών αναμετρήσεων έχει ως εξής:

1844-1850: 3
1851-1860: 3
1861-1870: 5
1871-1880: 5
1881-1890: 4
1891-1900: 3
1901-1910: 5
1911-1920: 4
1921-1930: 3

1931-1940: 4
1941-1950: 2
1951-1960: 4
1961-1970: 3
1971-1980: 2
1981-1990: 5
1991-2000: 3
2001-2010: 3
2011-2015: 3

Δηλαδή, σε 171 χρόνια, έχουν γίνει 64 εκλογικές
αναμετρήσεις, ή μία εκλογική αναμέτρηση κάθε
2,67 χρόνια (μία κάθε 2,42 χρόνια, αν αφαιρέσουμε τα χρόνια των δικτατοριών και της κατοχής).
Με άλλα λόγια, ακόμη και στα χρόνια της μεταπολίτευσης κατά τα οποία ο κοινοβουλευτικός
θεσμός λειτούργησε με μεγαλύτερη ωριμότητα,
η συχνότητα των εκλογικών αναμετρήσεων είναι
η ίδια με το παρελθόν.

Μήνες εκλογικών αναμετρήσεων
Ο μήνας κατά τον οποίον έγιναν οι περισσότερες

Υπό την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας

εκλογικές αναμετρήσεις είναι ο Νοέμβριος (10
αναμετρήσεις). Αντίθετα, ο μήνας με τις λιγότερες εκλογικές αναμετρήσεις είναι ο Ιούλιος (μία
εκλογική αναμέτρηση – στις 18 Ιουλίου 1875).

Ιανουάριος: 5
Φεβρουάριος: 5
Μάρτιος: 7
Απρίλιος: 4
Μάιος: 6
Ιούνιος: 7

Ιούλιος: 1
Αύγουστος: 2
Σεπτέμβριος: 8
Οκτώβριος: 6
Νοέμβριος: 10
Δεκέμβριος: 3

Αριθμός Βουλευτών
Ο αριθμός των εκλεγόμενων βουλευτών έχει σημειώσει σημαντικές διακυμάνσεις (δείτε τον παρακάτω πίνακα). Κινούνταν κάτω από τους 200
κατά το μεγαλύτερο διάστημα του 19ου αιώνα,
έφθασε στον μεγαλύτερο αριθμό μετά τη μικρασιατική καταστροφή (398) και σταθεροποιήθηκε
στους 300 από το 1935 και μετά (με εξαίρεση τις
πρώτες δύο μεταπολεμικές εκλογές).

Εκλογικό σύστημα
Εκλογικό σύστημα είναι ο τρόπος κατανομής των
βουλευτικών εδρών και εκλογής των υποψηφίων
στις εκλογές και οποίο ορίζεται με ειδικό νόμο ή
κανονισμό. Με βάση τις διατάξεις του για την εκπροσώπηση των πολιτικών συνδυασμών, διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: πλειοψηφικό,
αναλογικό, και σύνθετο ή μικτό.
Στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί συνολικά 14 διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Αυτό οφείλεται στη

σημασία που έχει το εκλογικό σύστημα στο αποτέλεσμα των εκλογών -και αποτελεί μία από τις βασικές πηγές της κακοδαιμονίας στην άσκηση
πολιτικής στη χώρα μας- αλλά και στη δυνατότητα
μεταβολής του που -κακώς- δίνει το Σύνταγμα.
Κατά πάγια ελληνική συνταγματική παράδοση, ο
καθορισμός του συστήματος των βουλευτικών
εκλογών ανατίθεται καταρχήν στον κοινό νομοθέτη. Από τα προηγούμενα Συντάγματα, μόνο το
Σύνταγμα του 1925 κατοχύρωσε το αναλογικό
εκλογικό σύστημα. Στα Συντάγματα που ακολούθησαν δεν καθιερώθηκε ένα πάγιο εκλογικό σύστημα ή -έστω- περιορισμοί στον κοινό νομοθέτη
κατά τη θέσπιση του εκλογικού νόμου.

Συμμετοχή ψηφοφόρων
Έως και το 1956, μόνον ένα μικρό μέρος του πληθυσμού ψήφιζε στις βουλευτικές εκλογές. Οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου κατά το 1952,
όμως δεν ψήφισαν στις εκλογές εκείνης της χρονιάς επειδή δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί
κατάλογοι. Τελικά, για πρώτη φορά ψήφισαν
στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956. Ο
αριθμός των εχόντων δικαίωμα ψήφου διευρύνθηκε σημαντικά μετά το 1981 όταν θεσπίστηκε το
δικαίωμα ψήφου σε όσους είχαν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους.
Η συμμετοχή στις εκλογές στην Ελλάδα πάντα
βρισκόταν στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τούτοις, το
ποσοστό αυτό δείχνει να μειώνεται σημαντικά
στα τελευταία 15 χρόνια.

εργασία των Γιάννη Σιάτρα και Δήμητρας Καρρά
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“Σιωπή»
Ομάδα Σύγχρονου Χορού της Πέρσας Σταματοπούλου

Μια ημέρα με τα παιδιά μας στο Πλανητάριο

28-31 Ιανουαρίου 2015 21:00 Μικρή Σκηνή
Η Πέρσα Σταματοπούλου, μια χορογράφος που πρωτοστάτησε στα δρώμενα του σύγχρονου ελληνικού χορού τις τελευταίες δυο δεκαετίες, παρουσιάζει με την ομάδα της τη
νέα της δημιουργία, Η σιωπή. Η χορογράφος αντιλαμβάνεται τη σιωπή ως λυτρωτικό στοιχείο της ανθρώπινης
φύσης και αναρωτιέται. Γιατί οι άνθρωποι σωπαίνουν;
H Πέρσα Σταματοπούλου αποπειράται να μεταφράσει κινητικά τα παραπάνω ερωτήματα και να διερευνήσει επί
σκηνής την εμπειρία της σιωπής: πριν και μετά τη σύγκρουση, πριν και μετά την πτώση, πριν και μετά την απόφαση, πριν και μετά το τραυματικό γεγονός.
Ανάμεσα σε σώματα, υλικά και τα ηχητικά τοπία του Coti
K., η σιωπή, εκτός από μέσο παρατήρησης του «άλλου»,
αναδύεται και ως τόπος ενδοσκόπησης και ανασυγκρότησης του εαυτού.
Ο θεατής καλείται να συμμετάσχει σε αυτό το ταξίδι μέσα
από την ενεργό σιωπή του.
Χορογραφία: Πέρσα Σταματοπούλου (σε συνεργασία με
τους χορευτές)
Σύνθεση – Ηχητικός σχεδιασμός: Coti K.
Χορεύουν: Ιωάννα Αποστόλου, Τάσος Καραχάλιος, Μαρκέλλα
Μανωλιάδη, Άρης Παπαδόπουλος
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα
Εισιτήρια: 210 900 5 800, Email: info@sgt.gr

Ο Μαγεμένος Ύφαλος
(Παιδικό)
Ψηφιακή Παράσταση
Το βάθος των ωκεανών κρύβει απίστευτα μυστικά. Ένα από αυτά είναι ο
Μαγεμένος Ύφαλος Kaluoka `Ηina.
Χάρη στις ιδιότητές του, ο Μαγεμένος Ύφαλος επιτρέπει στους πολύχρωμους κατοίκους του να ζουν
ευτυχισμένοι, μακριά από τους ανθρώπους! Ώσπου μία μέρα, ξαφνικά,
το ηφαίστειο ξυπνά, εκρήγνυται, ο
Μαγεμένος Ύφαλος χάνει τις ιδιότητες του και τα ψάρια μένουν απροστάτευτα στο έλεος... των ανθρώπων!
Και μένει στα χέρια (εεε συγνώμη στα
πτερύγια) δύο ψαριών, του ΄Αρη
Πριόνη και του Λάκη Λιθρίνη, να λύσουν το μαγικό αίνιγμα και να φέρουν
και πάλι την ειρήνη στον ύφαλο τους.
Μοναδική τους καθοδήγηση, ο πανάρχαιος θρύλος που ζητά να αγγίξουν πρώτα το φεγγάρι. Μα πως είναι

Άμλετ, ο πρίγκιπας της ματαίωσης
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
(Εως 01 Φεβρουαρίου)
Το υπέρτατο δράμα αυτοακύρωσης του παγκόσμιου ρεπερτορίου σκηνοθετεί με υποδειγματική ευαισθησία και σοβαρότητα ο Γιάννης Χουβαρδάς, σε μετάφραση Διονύση
Καψάλη, σε μια άρτια παραγωγή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
Επιτυχημένη είναι η απόδοση των δύο
φωνών που συγκρούονται στον ψυχισμό
του κεντρικού χαρακτήρα, ενταγμένη σε
μια παγερή σκηνική άποψη του θεατρικού
σύμπαντος κατασκευασμένη έτσι ώστε να
εκθέτει, να αποκαλύπτει και να δυναμιτίζει,
στρέφοντας τα μέσα έξω. Η απονέκρωση
των αξιών της φιλίας και του έρωτα, του
ανδρισμού και της συζυγικής πίστης, της
αδελφικής και της υϊκής στοργής, αποδίδεται άψογα με τη σχηματικότητα της σκηνοθεσίας του Χουβαρδά, που διενεργεί μια
σύγχρονη εγγραφή των συγκρουσιακών
αυτών καταστάσεων. Η μονομαχία με ξίφη
ακολουθεί μιαν «οριζόντια μεταφορά», συνοψιζόμενη σε μια μιμική απολύτως αρμόζουσα προς το κλίμα της συγκεκριμένης
παράστασης, ομοίως δε μια σειρά από σκηνικά ευρήματα εντάσσεται σε αρμονικό σύνολο, μετακινώντας ελεύθερα τη δράση σε
πολλά μέρη, που στο κείμενο του Σαίξπηρ
υποδεικνύονται μέσα από τις ατάκες των
ηθοποιών.
Τα σκηνικά της Εύας Μανιδάκη, και τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη (από τα οποία

εντυπωσίασαν το εσκεμμένα άχαρο και δύσχρηστο κοστούμι της Οφηλίας και η «τραβεστί», δίδυμη αμφίεση του ηθοποιού στο
«θέατρο μέσα στο θέατρο») υποστηρίζουν
το κλίμα ηθικής έκπτωσης μιας βασιλικής

οικογένειας που σταδιακά υποσκάπτει τον
οίκο της με την αιμομιξία, την ίντριγκα και
την προδοσία. O μεγάλος ποιητής, που
ανακάλυπτε το θέατρο μαζί με τη ζωή, δεν
μπορεί παρά να αποδοθεί με αυτόν τον

δυνατόν ένα ψάρι να αγγίξει το φεγγάρι; Αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι της
πιο συγκλονιστικής περιπέτειας που
θα ζήσουν τα δυο ψαροφιλαράκια
στην προσπάθεια τους να φέρουν σε
πέρας τη δύσκολη αποστολή που
τους ανατέθηκε και να σώσουν τον
"Κaluoka Hina", τον αγαπημένο τους
Ύφαλο! Διάρκεια: 35΄
(Παραγωγή: Softmachine, Sky Skan 2004)

Ο Θάνατος των
Δεινοσαύρων

ζοντας με συνοπτικό τρόπο ορισμένες μόνο απ' τις πιθανές ερμηνείες
της μαζικής εξαφάνισης των δεινοσαύρων, η νέα ψηφιακή παράσταση
«Ο Θάνατος των Δεινοσαύρων»
εστιάζει και στην επικρατέστερη θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι δεινόσαυροι χάθηκαν από το πρόσωπο της
Γης εξαιτίας της συντριβής στον πλανήτη μας ενός τεράστιου αστεροειδούς
πριν
από
περίπου
65
εκατομμύρια χρόνια. Πόσο πιθανό
είναι άραγε ένα αντίστοιχο σενάριο
μελλοντικής εξαφάνισης των ειδών
που ζουν σήμερα στον πλανήτη μας;
Διάρκεια: 40΄

Ψηφιακή Παράσταση

(Παραγωγή: Ίδρυμα Ευγενίδου 2014)

Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του
Ιδρύματος Ευγενίδου σας προσκαλεί
σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στον
χρόνο, στην εποχή της αδιαφιλονίκητης κυριαρχίας των δεινοσαύρων
πάνω στην Γη, αλλά και της μυστηριώδους εξαφάνισής τους. Παρουσιά-

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Παλ. Φάληρο
(Είσοδος από Πεντέλης 11)
Τηλ: 210 9469600
Email:admin@eugenfound.edu.gr

πληθωρικό και ευφορικό τρόπο, ώστε να
προκαλέσει τη φρίκη στη συνείδηση του
θεατή.
Ο Σαίξπηρ είχε πει ότι «όλος ο κόσμος
είναι μια σκηνή, και όλοι, άνδρες και γυναίκες, απλοί ηθοποιοί».
Και ο Σάββας Πατσαλίδης προσέθεσε, παραφράζοντας, το σαιξπηρικό απόφθεγμα:
«όλος ο κόσμος τώρα είναι ένα κείμενο και
όλοι, άνδρες και γυναίκες, απλοί αναγνώστες-καταναλωτές». Που σημαίνει ότι η
παγκοσμιότητα του Σαίξπηρ είναι σύμπτωμα και της παγκοσμιότητας της γλώσσας στην οποία γράφει. Τίθεται, λοιπόν,
διαρκώς επί σκηνής το ζήτημα της διαχρονικότητας και της οικουμενικότητας του
«Άμλετ», ενός έργου όπου, με εξαίρεση
τους Ρόζενκραντζ και Γκίλντενστερν, οι χαρακτήρες διατηρούν τα κλασικά τους ονόματα. Όπως έγραψε ο Χάρολντ Μπλουμ, «ο
Άμλετ στους μονολόγους μας διδάσκει
πώς είναι το να μιλάς στον εαυτό σου και
όχι πώς να μιλάς στους άλλους». Και ο
Άμλετ αυτοϋπονομεύεται διαρκώς, όπως
στον μονόλογο της Β΄ Πράξης (σκηνή 2),
όπου καταριέται τη δειλία που τον διακρίνει: «Κι εγώ, ο χαζός/και λασποκαμωμένος
μάγκας, {...} Είμαι δειλός {...} Ντροπή μου!»
Γι'αυτό κι επιχειρεί, «με την παράσταση
θηλιά, να πιάσει τη συνείδηση του βασιλιά». Το ότι πρόκειται για «διανοούμενο
ήρωα» δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και
κάποιες μοντερνιστικές εκβλαστήσεις στην
απόδοση του λόγου του.

Tηλεφωνήστε για τις ημέρες προβολής.

Η έκπληξη της παράστασης είναι η σπαρακτική Άλκηστις Πουλοπούλου στον ρόλο
μιας μεταμοντέρνας Οφηλίας η οποία,
έχοντας να διαχειριστεί την αιχμή ανάμεσα
στη ρομαντική ευαισθησία του κειμενικού
χαρακτήρα και τη σαρκική προσέγγιση του
σκηνοθέτη, τραγουδά τον επιτάφιο θρήνο
της στην υπέροχη μουσική του Δημοσθένη
Γρίβα, φτάνοντας σε συγκινησιακή κορύφωση. Ο Νικόλας Παπαγιάννης, γοητευτικός και με αιλουροειδείς κινήσεις,
καθιερώνει οριστικά το στιλ του, «ζωγραφίζοντας»)....
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα
Εισιτήρια: 210 900 5 800, Email: info@sgt.gr

Bασιλόπιτα με τους
Κωνσταντινοπολίτες
Ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών οργανώνει την ετήσια πανηγυρική πνευματική
τελετή της κοπής της βασιλόπιτας, που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου του (Δημοσθένης 117
Καλλιθέα).
Στην εκδήλωση θα τιμηθούν δύο σημαντικά πρόσωπα:
Η Μαρίκα Κοντοπούλου, εκπαιδευτικής
της Πόλης και ο Σάββας Καλεντερίδης
συγγραφέας και εκδότης.

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 5

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ Ιλίσια
«Ήρθες και θα μείνεις»
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου Ώρα
παράστασης 7.30 μμ
Εγγραφές:
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έναρξη
9 πμ Βάρη
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έναρξη 9
πμ Βούλα
Τετάρτη 11
Φεβρουαρίου
έναρξη 9 πμ Βουλιαγμένη
Μονοήμερη εκδρομή
ΑΡΑΧΩΒΑ – ΑΓΟΡΙΑΝΗ
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Εγγραφές:
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έναρξη
9 πμ Βάρη
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έναρξη
9 πμ Βούλα

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
έναρξη 9 πμ Βουλιαγμένη
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου
ΔΩΡΕΑΝ Αξιολογήσεις λόγου
και ομιλίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Στα γραφεία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, Αγ. Ιωάννου 1, Βούλα, 9 πμ με 1 μμ
Δηλώσεις συμμετοχής
Δευτ. - Παρασ. 9.00 με 2.00
στο τηλ. 213 20 19 921.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Φεβρουαρίου
Ημερίδα με θέμα:
Πρακτικές Οδηγίες για την πρόληψη και αναγνώριση των δυ-

Ξενάγηση στην Αρχαία Κόρινθο
1η Φεβρουαρίου
H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στην αρχαία Κόρινθο και κόψιμο
της Βασιλόπιτας, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.
Η αρχαία Κόρινθος αξιοποίησε με τον καλλίτερο τρόπο
τη γεωγραφική της θέση,
που προσδιορίζεται, αφενός από το ότι η πόλη ήταν
πολύ κοντά στον ισθμό και
αφετέρου το ότι είχε δύο
λιμάνια, του Λεχαίου και
των Κεχριών, μέσω των
οποίων μπορούσε να επικοινωνεί με όλα τα εμπορικά κέντρα και της
Ανατολής και της Δύσης.
της Αρχαίας Κορίνθου θα
περιλαμβάνει το Ναό Απόλλωνα, ένα δωρικό μνημείο
του του 6ου π.Χ αι, τα μνημεία της αρχαίας αγοράς,
τα καταστήματα, τα Προπύλαια, τις Στοές, με σημαντικότερη αυτή που ήταν
πάνω από τα κεντρικά καταστήματα μήκους 160μ, το
Αρχαίο Θέατρο κ.α).
Β) Επίσκεψη και στις εγκαταστάσεις της οικοκοινότητας “Ελπιδοχώρι”, προαιρετική πεζοπορία 1 ώρας
08.30πμ Αναχώρηση από
Βούλα
(παραλιακή-Συγγρού-Ομόνοια)
9,00πμ Επιβίβαση στην
Ομόνοια.

Για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου η είσοδος στον
αρχαιολογικό χώρο είναι
ελεύθερη και ξενάγηση
είναι δωρεάν
Πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ2μμ) - 6982209948
ή στο: ena.drasi@gmail.com

σκολιών λόγου και ομιλίας στην
προσχολική και σχολική ηλικία
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,
Δημαρχείο Βούλας Καραμανλή
18, παραλία Βούλας, ώρα
11.00πμ

Διάλεξη με θέμα:

«Εμβολιασμοί Ενηλίκων, Ερωτήματα - αντιρρήσεις»
Ομιλήτρια:
Ιατρός Αναστασία Κούμπελη,
Ειδικός Παθολόγος
Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»
Καραμανλή 18 παραλία Βούλας,
ώρα 7.00μμ

Μία ξεκαρδιστική κωμωδία κινουμένων σχεδίων, που ακολουθεί τον Σούρλι, έναν
σκανδαλιάρη σκίουρο.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Παλλήνης και οι
Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας “ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ”
και “ΚΗΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” καλούν το κοινό να
προσέλθει με ελεύθερη είσοδο στο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, το μοναδικό φιλοσοφικό συνέδριο στην Ελλάδα που έχει καθιερωθεί
ως ετήσιος θεσμός από τον κόσμο και όχι από την
κορυφή.

Εκδηλώσεις στον Αττικό Πνευματικό
Ομιλο Γλυφάδας
O Αττικός Πνευματικός Σύλλογος Γλυφάδας, οργανώνει
κάθε Πέμπτη στις 7μ.μ., εκδηλώσεις με ομιλιες και συζητήσεις, στο ξενοδοχείο Congo Palace (Ποσειδώνος 81
Γλυφάδα 210 8946715).
Την Πέμπτη 29.1.2015 έχει θέμα: Οι τρείς Ιεράρχες και
τιμητική εκδήλωση για τον Γιατίλη Τριαντάφυλλο,
Επίτιμο Λυκειάρχη, Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου.

γημένοι από την πατρίδα τους,
αναγκάζονται να μετακομίσουν στη
Νότια Γαλλία. Εκεί θα κάνουν αυτό
που ξέρουν καλύτερα, θα ξεκινήσουν ένα υπέροχο Ινδικό εστιατόριο, το οποίο και θα εξοπλίσουν με
όλη την αγάπη και το πάθος που
έχουν για τη μαγειρική. Μόνο που
δεν έχουν υπολογίσει μια σημαντική λεπτομέρεια… Τον ανταγωνισμό!

«Ένας Σκίουρος
Σούπερ-Ήρωας»

Ανεπανάληπτες καταδιώξεις, απίστευτα ζώα του…
πάρκου και λαχταριστά καρύδια, σε μια κωμική περιπέτεια που δε δυσκολεύτηκε
καθόλου να μαγέψει...

Το συνέδριο διοργανώνεται στον τόπο
καταγωγής του Αθηναίου φιλοσόφου
Επίκουρου, τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού
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ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου
"Άρτεμις", παρουσιάζει
τη μεταγλωττισμένη ταινία κινουμένων σχεδίων
«Ένας Σκιούρος Σούπερ-Ήρωας» (The Nut
Job), στις 7μ.μ.

5o Πανελλήνιο Συμπόσιο
Επικούρειας Φιλοσοφίας
στο Γέρακα

«Ένα Ταξίδι 30,5
Μέτρα Μακριά»
Επίσης παρουσιάζει την
πεντανόστιμη γαστριμαργική κομεντί «Ένα
Ταξίδι 30,5 Μέτρα Μακριά», (The HundredFoot Journey), στις 9μ.μ.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας
οικογένειας Ινδών, οι οποίοι, κυνη-

Και τα δύο έργα θα προβάλονται μέχρι και την
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
2015,
Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός,
μόνο με 7 ευρώ!
ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5,
Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990
23924

Το συνέδριο διοργανώνεται από το 2011 στον τόπο
καταγωγής του Αθηναίου φιλοσόφου Επίκουρου,
τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού, που ταυτίζεται με
τμήμα του σημερινού Δήμου Παλλήνης.
Αξιόλογες ομιλίες και πρωτοποριακές καλλιτεχνικές
παρουσιάσεις θα προσελκύσουν και φέτος εκατοντάδες φίλων της φιλοσοφίας απ' όλη την Ελλάδα,
αναδεικνύοντας το ανθρωπιστικό και ψυχοθεραπευτικό μήνυμα του Επίκουρου, που εκφράζει με τον
απλούστερο αλλά και αρτιότερο τρόπο τη διαχρονική θεωρητική και πρακτική μέθοδο προσέγγισης
μιας ευτυχισμένης ζωής, ακόμη και σε δύσκολους
καιρούς. Στο φετινό Συμπόσιο θα αναδειχθεί η ευδαιμονική βιωματική προσέγγιση της Επικούρειας φιλοσοφίας, που συντελείται με ελεύθερη σκέψη,
φρόνηση, αρετή και φιλία.
To Σάββατο 7 ΦΕβρουαρίου: Αρχές της φιλοσοφίας
του Επίκουρου - Η βιωματική προσέγγιση της επικουρείας φιλοσοφίας.
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου: Επικούρειοι στην αρχαιότητα - Η διαχρονικότητα της επικούρειας φιλοσοφίας
Το 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα του Δήμου Παλλήνης το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, με ελεύθερη είσοδο για
το κοινό.
Πρόγραμμα και πληροφορίες: www.epicuros.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα Δήμου Παλλήνης,
Κλειτάρχου & Αριστείδου Γέρακας, 15344, τηλ. 2106619337.
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Πιστεύετε στον εθελοντισμό;
Ελάτε στη Ραφήνα
Αν σας αρέσει ο εθελοντισμός, οι φορείς της Ραφήνας
οργανώνουν εθελοντική δράση και ζητούν να γίνετε
μέλος της.
Γράφουν συγκεκριμένα: Ελάτε να δημιουργήσουμε μια
ομάδα εργασίας στην περιοχή μας και να μοιραστούμε
ρόλους και συναισθήματα!

Είναι σημαντικό να διαδώσουμε το μήνυμά μας και να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς της περιοχής μας, γιατί
σε κάποιους μπορεί να μην έχει φτάσει η πληροφορία για το
Let's do it Greece, και να θέλουν να συμμετέχουν!
Δηλώστε συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου
να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις και για να αναρτηθούν οι ονομασίες των φορέων στο χάρτη.
http://www.letsdoitgreece.org/
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φανή Ψαθά 6974410136

Ροή πληροφόρησης εκλογικών
αποτελεσμάτων στο
Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
Σε πλήρη ετοιμότητα για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 βρίσκεται ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος με ένα
νέο, ειδικό λογισμικό για την καταχώριση, επεξεργασία
και παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων, που θα
λειτουργήσει στον ιστότοπο του Δήμου.
Το ειδικό λογισμικό σχεδιάστηκε προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν, σε πραγματικό χρόνο, τις
ψήφους που συγκεντρώνει κάθε κόμμα και κάθε υποψήφιος βουλευτής. Θα λειτουργεί από την Παρασκευή 23
Ιανουαρίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ο Αντώναρος Λουκάς
υποψήφιος στην Περιφέρεια Αττικής
Στη δημοσίευση των υποψηφίων που
κυκλοφορήσαμε στο προηγούμενο
φύλλο μας, έχουν γίνει κάποιες παραλείψεις, όχι εξ’ υπαιτιότητός μας.
Εμείς πήραμε τις λίστες των υποψηφίων από τα κομματικά ιστολόγια και
πιθανόν δεν ήταν πλήρως ενημερωμένα.
Σημειώνουμε λοιπόν ότι ο Αντώναρος
Λουκάς, κάτοικος Βούλας, είναι υποψήφιος βουλευτής
στην Περιφέρεια Αττικής με τους “Ανεξάρτητους Ελληνες”.
Πιθανόν να υπάρχουν και άλλες παραλείψεις ή να είναι
υποψήφιο σε άλλη Περιφέρεια, που μετακινήθηκαν από
τα κόμματα, αλλά δεν ενημέρωσαν τα ιστολόγιά τους.

H Περιφέρεια θέτει σε επαναλειτουργία το ΚΤΕΟ Χολαργού
Μετά από αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του
Η Περιφέρεια Αττικής θέτει σε επαναλειτουργία το ΚΤΕΟ Χολαργού,
(Λ. Μεσογείων) το οποίο με δαπάνη
της Περιφέρειας επανέρχεται σε
πλήρη λειτουργία, μετά από δύο
χρόνια αναίτιας και επιζήμιας για τα
έσοδα του Δημοσίου, αναστολής
των βασικών του λειτουργιών. Η
επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού, που έγινε σε σύντομο χρονικό
διάστημα, με την αναβάθμιση του
μηχανολογικού και μηχανογραφικού του εξοπλισμού, υλοποιεί προγραμματική δέσμευση της νέας
Περιφερειακής Αρχής.
Η Περιφερειακή Αρχή από την ανάληψη της ευθύνης της διοίκησης της
Περιφέρειας την 1η Σεπτεμβρίου,
έχει θέσει ως στόχο της την επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Χολαργού
καθώς και όλων των δημόσιων
ΚΤΕΟ Αττικής (Ελληνικού, Μάνδρας, Μεγάρων και Αναβύσσου). Και
τούτο γιατί τα δημόσια ΚΤΕΟ, τα
οποία εμπιστεύονται οι πολίτες
λόγω του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, συνιστούν σημαντικό οικονομικό πόρο
της Περιφέρειας Αττικής και εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής
και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία. Συγκεκριμένα τα έσοδα από τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων είναι
σημαντικά και καταδεικνύουν την οικονομική δυναμική της λειτουργίας
των ΚΤΕΟ.
Τη δυναμική αυτή επιδιώκει να θέσει
η Περιφέρεια Αττικής στην υπηρεσία
της κοινωνικής της πολιτικής, μέσα
από την διεκδίκηση των εσόδων από
τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων.
Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής

διεκδικεί σχετική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι Περιφέρειες,
που εκ του ρόλου τους βρίσκονται
εγγύτερα στον πολίτη, να καθορίζουν το τιμολόγιο των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τα δημόσια ΚΤΕΟ
προς τους πολίτες.
Το ΚΤΕΟ Χολαργού, πιστοποιημένο
κατά ISO 9001, θα παρέχει όλες τις
υπηρεσίες του στους πολίτες από
τις 2 Φεβρουαρίου 2015, μετά από
την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων δοκιμών.

Οικονομικότερη και πιο ασφαλής η εκλογική διαδικασία
από την Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής είναι,
σύμφωνα με το άρθρο 132
του Προεδρικού Διατάγματος
26/2012, αρμόδια για την
«προπαρασκευή και τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών σε όλους τους
δήμους του Νομού Αττικής».
Ετσι, η Περιφερειακή Αρχή,
εγκαίρως και με υπευθυνότητα έκανε τον προγραμματισμό και προχώρησε σε
περικοπές σπάταλων εξόδων,
με αποτέλεσμα να έχουμε πιο
οικονομική και πιο υπεύθυνη
διαδικασία.
Τα στοιχεία επαληθεύουν:
• Εξασφάλισε, σε συνεργασία
με τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργουλέα,
ανθρώπινες συνθήκες για την
εξυπηρέτηση των δικαστικών
αντιπροσώπων προκειμένου
να παραδώσουν το Πρακτικό
Νο 2 για την Περιφερειάρχη.

Έτσι για πρώτη φορά διατέθηκαν τρεις θερμαινόμενες αίθουσες,
με
ειδική
διαμόρφωση στην είσοδο για
την περίπτωση βροχόπτωσης,
για τις Περιφερειακές Ενότητες Α’, Β’ Αθηνών και Περιφέρεια Αττικής και αντιστοίχως
δύο αίθουσες για τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά σε
συνεργασία με τη Διοίκηση
του Πρωτοδικείου.
• Διασφάλισε την προστασία
και φύλαξη των κτιρίων και
του εκλογικού υλικού καθώς
και την απρόσκοπτη μετάδοση
των εκλογικών αποτελεσμάτων, ύστερα από ειδική συνάντηση με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας.
• Μείωσε το κόστος της εκλογικής διαδικασίας στις απολύτως απαραίτητες δαπάνες.
Συγκεκριμένα, με το μισό κόστος των εκλογών του 2014,

η Περιφέρεια Αττικής μίσθωσε
τμήμα του Σταδίου Ειρήνης
και Φιλίας (ΣΕΦ) για τη διαχείριση του εκλογικού όσο και
για τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος. Ειδικότερα, ενώ στις Περιφερειακές
και Δημοτικές εκλογές του
2010, η μίσθωση χώρων
ανήλθε στις 77.000 € και στις
αντίστοιχες του 2014, στις
26.000 €, στις φετινές εκλογές το ίδιο ποσό περιορίστηκε
στις 12.685 €.
• Έβαλε τέλος στις προεκλογικού χαρακτήρα υπερβολικές δαπάνες με πρόσχημα
την ενημέρωση, όπως την
απευθείας επιχορήγηση εφημερίδων, κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, με
το συνολικό ποσό των
160.789,48 € και την γραφιστική επεξεργασία κόστους
35.424 €!
• Κατάργησε τις περιττές δα-

πάνες, όπως για τη λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων την ημέρα διεξαγωγής
των εκλογών για «αναμνηστικούς σκοπούς», οι οποίες ενδεικτικά το 2014 ανήλθαν σε
4.920 ευρώ, ενώ το κόστος
των αφισών για τη «διαφήμιση» των εκλογών ανήλθε,
μόνο σε ό,τι αφορά στην γραφιστική επεξεργασία, στα
11.685 ευρώ.
• Εξασφάλισε ότι για πρώτη
φορά, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, θα γίνει
ηλεκτρονική και άρα ασφαλής επαλήθευση των εντύπων
μετάδοσης
των
εκλογικών αποτελεσμάτων
και ηλεκτρονική διαχείριση
τυχόν σφαλμάτων.
• Τέλος, για πρώτη φορά διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ
όλων των εργαζομένων για
τη συγκρότηση των εκλογικών συνεργείων.

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 7

Κοινωνική Σύμπραξη Δήμων και Περιφέρειας
για την αντιμετώπιση της φτώχειας
με πρωτοβουλία του Δήμου Σαρωνικού
Με πρωτοβουλία του Δήμου Σαρωνικού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20
Ιανουαρίου 2015, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε φορείς και
εκπροσώπους του α’ και β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης προκειμένου - μέσω διαβούλευσης
να
συγκροτηθεί
Κοινωνική Σύμπραξη με χωρική αναφορά στην Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 330.555.921€
και αναμένεται να αναδειχθούν περίπου 70 Κοινωνικές Συμπράξεις στις
διάφορες περιοχές παρέμβασης σε
όλη την Ελλάδα.

Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας προς του Δήμους όλης της
χώρας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020», ο Δήμος Σαρωνικού
προχώρησε σε ενημέρωση και επαφές
με τους Δήμους της περιφερειακής
χωρικής ενότητας Ανατολικής Αττικής, την Αντιπεριφέρεια και την Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
προκειμένου να διοργανωθεί η πρώτη
αυτή συνάντηση.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης,
ως οικοδεσπότης και προεδρεύων της
συνεδρίασης, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για τη θετική ανταπόκριση και
την παρουσία τους.
Η ενέργεια αυτή αφορά το 1ο στάδιο
του οποίου στόχος είναι η κινητοποίηση των εταίρων και η μεταξύ τους δικτύωση. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις
είναι άμεσες καθώς υπάρχει χρονικό
περιθώριο κατάθεσης έκθεσης πεπραγμένων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σαρωνικού
αν και η διορία είναι πάρα πολύ σύντομη «είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή
η προσπάθεια, προκειμένου να μπορέ-

σουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά
και πιο οργανωμένα φαινόμενα ένδειας και περιθωριοποίησης που παρατηρούνται στους Δήμους μας. Οι
συμπολίτες μας, οι οποίοι πλήττονται
από τη δεινή οικονομική κατάσταση
χρήζουν άμεσης βοήθειας και είναι
ηθικό μας καθήκον να συμπράξουμε
προς όφελός τους. Είναι αναγκαίο να
διασφαλίσουμε για όλους τους συνδημότες μας το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα».
Στη συνέχεια της συζήτησης οι συνεργάτες του Δημάρχου Σαρωνικού
εξήγησαν τις τεχνικές προδιαγραφές

του προγράμματος στους Δημάρχους
και εκπροσώπους των Δήμων.
Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου αναφέρθηκε στο γενικότερο πλαίσιο των
προγραμμάτων ΣΕΣ 2014-2020 τα οποία
έχουν σαφή προσανατολισμό στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανακούφισης των ευπαθών ομάδων.
Κοινωνική ενσωμάτωση, καταπολέμηση της ανεργίας και στήριξη της

νέας επιχειρηματικότητας είναι ο άξονας χάραξης της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής όπως αποτυπώνεται στα
ΣΕΣ 2014-2020. Ο Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία του Δήμου
Σαρωνικού για τη δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης καθώς μέσω συνεργασίας θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το
πρόβλημα της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής τόνισε μια ακόμα ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της δράσης η οποία
στοχεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και
υποστηρικτικής γονέων
και οικογενειών με συνέπεια την ομαλή ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό.
Όπως σημείωσε η Περιφέρεια μέσω διαβουλεύσεων
θα καταρτίσει και επιμέρους προτάσεις οι οποίες
θα αφορούν προγραμματικές συμβάσεις ή άλλες
ενέργειες συμπεριλαμβάνοντας τους Δήμους.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι Δήμαρχος Κρωπίας
Δ. Κιούσης, Λαυρεωτικής
Δ. Λουκάς, Μαρκοπούλου Σ. Μεθενίτης, Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, Ραφήνας
Βασ. Πιστικίδης, η Αντιδήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Ν. Καραγιάν, οι Αντιδήμαρχοι Διονύσου
Υφαντής, Κρωπίας Θ. Γρίβας, Μαραθώνα Τσοπράς, Μαρκοπούλου Μ. Κιμπιζή, Ωρωπού Βελτανιώτης, Γενικοί
Γραμματείς και Εντεταλμένοι Ειδικοί
Σύμβουλοι, Πρόεδροι Νομικών Προσώπων και εκπρόσωποι της Εκκλησίας.

Έφυγε από τη ζωή
ο Γιώργος Καμπάνης
Ο Βουλιαγμενιώτης Γιώργος Καμπάνης, επί σειρά ετών
Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον πρ. Δήμο Βουλιαγμένης,
έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιαναουαρίου.
Ο Γιώργος Καμπάνης ήταν αγαπητός και έδωσε αγώνες
για την πρόοδο του ΝΟΒ, σε αντίξοες εποχές, με μεγάλες “κόντρες” μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΝΟΒ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
Έφυγε απρόσμενα από την ζωή, σήμερα το πρωί, ο επίτιμος
και επί σειρά ετών πρόεδρος του Ομίλου μας, Γιώργος Καμπάνης. Η απώλεια του κάνει τον Ν.Ο.Β. φτωχότερο και γεμίζει
όλους μας, Διοίκηση, μέλη και αθλητές με απέραντη θλίψη.
Η απουσία του στερεί στον Όμιλο μας τον εμβληματικό του
ηγέτη και σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής που, χάρις σ’
αυτόν και το έργο του, έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τής
δημιουργίας και της επιτυχίας. Ο Γιώργος ήταν ο «αιώνιος
έφηβος».
Σε μας, τα μέλη του Δ.Σ. άφησε «κληρονομιά» την αγάπη του
γι’ αυτό το ιστορικό σωματείο. Η ματιά του, η σκέψη του, οι
προοδευτικές του ιδέες ήταν για μας φάρος και μας γέμιζε
κουράγιο και αισιοδοξία να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για
τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης.
Συντετριμμένοι από τον αιφνίδιο χαμό του, του στέλνουμε
έναν χαιρετισμό και την ευγνωμοσύνη μας για όσα μας έδωσε
ακούραστα τόσα χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

«Έφυγε» ο Κώστας Δάβαρης
Πλήθος κόσμου απ’ όλο το λεκανοπέδιο συνόδευσε 20.1.15 στην
τελευταία του κατοικία τον Πρόεδρο του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού
Παιανίας
Κώστα
Δάβαρη, που έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 76 χρονών, νικημένος
από αιφνίδια καρδιαγγειακή
νόσο.
Ο Κώστας Δάβαρης, γέννημαθρέμμα της Παιανίας, για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με
τα αμπελουργικά και οινοποιητικά ζητήματα της Παιανίας
συνεργαζόμενος συχνά, μέσα από τη συνεταιριστική διοίκηση του κλάδου, με όλους τους Συνεταιρισμούς των
Μεσογείων καθώς και με την δημοτική και νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση, πράγμα που τον ανέδειξε στην εκτίμηση
και στην αγάπη της παιανιώτικης κοινωνίας.
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Ιδέες δωρεάν διακόσμησης
Ασφαλώς δεν υπάρχουν χρήματα
όπως 10 χρόνια πριν. Ασφαλώς
πολλοί ξενοίκιασαν σπίτια και επέστρεψαν στους γονείς τους. Ασφαλώς κάποιοι έχασαν τη δουλειά
τους και δεν μπορούν να συνεχίζουν να συντηρούν το χώρο τους
όπως πριν. Τι μπορώ να κάνω
μόνος μου για να βελτιώσω τον
χώρο μου με πολύ λίγα χρήματα;
Όσον αφορά τις κατοικίες, υπάρχουν λύσεις. Μπορείτε να αγοράσετε χρώματα και να ‘’παίξετε’’ με

τους συνδυασμούς, κρατώντας
όμως μια διχρωμία στο χώρο. Διακοσμητικά τρικ με τα χρώματα μπορούμε να αναφέρουμε τις σαγρέ
στρώσεις, τις πιτσιλωτές κτλ. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε με
διαφορετικό χρώμα απ’ το φόντο,
περίγραμμα κάποιου πίνακα που θα
κρεμάσετε ή κάποιου αντικειμένου
δαπέδου που έχετε. Καλό είναι το
χρώμα του φόντου να ταιριάζει με
τα έπιπλα ή το πάτωμα. Μια απλή
και γρήγορη λύση είναι η επικόλληση τοπίου χάρτινης ταπετσαρίας
πίσω απ’ τον μεγάλο καναπέ στο
σαλόνι ή το κρεββάτι στο υπνοδωμάτιο. Άλλο στοιχείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι
οι χειροτεχνίες ή κάποια αναμνηστικά ή σημαντικά μας αντικείμενα

(έργα, φωτογραφίες). Αποφασίζουμε ένα μέρος ότι θα είναι το
‘’εκθετέριο’’ μας και τα τοποθετούμε με μια γεωμετρική συστοιχία
στον τοίχο, ή πάνω σε ραφιέρες, ή
μέσα σε έπιπλα με συρτάρια. Χρωματίζουμε το φόντο του τοίχου
ώστε να ξεχωρίσει ο χώρος και βάζουμε κάποια σποτ φωτός από
πάνω ή κάτω.
Στο γραφείο μας, ο χώρος είναι περιορισμένος και συνήθως δεν μας
ανήκει. Γι’ αυτό, πρώτα απ’ όλα τον
καθαρίζουμε απ’ όλες αυτές τις
στίβες με χαρτιά, ντοσιέ και χαρτάκια σημειώσεων γύρω απ’ την
οθόνη. «Αυτό και μόνο αποτελεί
μια τεράστια βελτίωση». Έπειτα τα
ομαδοποιούμε, και αν είναι πολλά,

“Στις γειτονιές του απείρου”
Δοκίμιο κριτικής του Γιώργου Μαρινάκη*
Ο Γιώργος Μαρινάκης, χωρίς να πορεύεται στην τελική αποκαλυπτική έκφραση
τού μυστικού εαυτού του, με την εν τίτλω
μονοκεντρική συλλογή, νομίζω ότι διεκδικεί πλέον τα πρωτεία τού σύγχρονου
ορθού ποιητικού λόγου. Το ποίημα αυτό
στις επιμέρους πράξεις του, τείνει, παρά
τον αφηγηματικό του χαρακτήρα, να τηρεί
την όψη και το ύφος αρχαίας τραγωδίας.
Και όντως, όταν η κεντρική του ιδέα, που
αφορά την κοσμογονία, υποτάσσεται σε
θέση υλιστική, η διαλεκτική τραγικότητα
των στιγμών τής συμπαντολογικής δημιουργίας, με το δέος που προσάγει δικαιολογεί αυτή την άποψη.
Το ποιητικό αυτό πόνημα, το οποίο συμποσούται σε 57 σελίδες και αναπτύσσεται σε
σημαντικό αριθμό στροφών, δείχνει στην
πορεία της γραφής του, να μην παραβιάζεται η οικονομία της όποιας νοηματικής
πρόσληψης. Ο κ. Μαρινάκης, χωρίς να παρεκκλίνει της κεντρικής ιδέας, τεμαχίζει σε
μεγαλύτερα κεφάλαια το όλο έργο, και
προσδίνει εύστοχα αυτονομία στην κάθε
σελίδα, με ξεχωριστό τίτλο. ΄Ετσι ο αναγνώστης, έχων και κατά νούν τον κοινό παρονομαστή
που
είναι
η
υλιστική
κοσμογονία, διευκολύνεται στην προσέγγιση, αλλά και προσκαλείται να συμπληρώσει τη γνώση τού όλου ποιήματος.
Το πρώτο κεφάλαιο τιτλοφορείται “Και εγένετο φώς”, σε αυτό δε το πρώτο, θα εστιασθεί σήμερα η κριτική μας.
Σαφώς καταφαίνεται ότι το “Εγένετο Φως”
είναι δάνειος τίτλος από το βιβλικό κείμενο. Απλά όμως συμβολικά δανεισμένος,
γιατί ο κ. Μαρινάκης, εύστροφα παρακάμπτει τον σκόπελο τον υπείκοντα στον δογ-

ματισμό της Εβραιο-Χριστιανικής κοσμογονίας και οδηγεί τη γραφή του λόγου του,
στην μέχρι τούδε και επί του παρόντος, επικρατούσα επιστημονική θέση και γνώση.
Η πρώτη στροφή της πρώτης σελίδας, εντυπωσιάζει με την λιτή της εννοιολογική καταγραφή, αλλά και με την λακωνική της
απόδοση. Ο στίχος, όπως και στο όλο έργο,
χαρακτηρίζεται ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, εμφανώς δεν ακολουθεί την ομοιοκαταληξία και ασπάζεται την ελευθερία
του, χωρίς να πελαγοδρομεί σε ατραπό πεζόμορφο. Από την άλλη μεριά σπεύδει και
υποτάσσεται σε μια μετρική τονικότητα
μουσικής χροιάς, η οποία όμως δεσμεύεται
και χαλιναγωγείται σε παροξύτονη καταληκτική δομή. Καταληκτική δε, αφού η τελευταία συλλαβή στον μετρικό τονισμό
χάνεται. Να έρθομε όμως στο κείμενο.
«Ήταν σκοτάδι και άβυσσος με ατέλειωτη
απραξία/ κι ακραία παραδοξότητα στα σύνορα του αγνώστου / μα μες στο επίπεδο
κενό και την αέναη πλήξη / μια αιθερόμορφη μορφή άρχισε να ανασαίνει.»
Ο ποιητής δεν στομφάζει στο λόγο του.
Δεν αιφνιδιάζει με τρόμο τον αναγνώστη.
Τον πιάνει από το χέρι και τρυφερά τον
προετοιμάζει για το επόμενο βήμα, αυτό
που θα του προκαλέσει το δέος. Εξ ού και
δεν σπεύδει βίαια να τον εμβάλλει στην
τρομερή εικόνα του συμπαντικού αναβρασμού.
Μα ξάφνου: «από το μυριοελάχιστο πρωταρχικό σημείο / στάλθηκε απέραντη
έκρηξη στις γειτονιές του απείρου/ ………
/ Απρόβλεπτα κυοφόρησαν, αναβρασμοί και
εκρήξεις / κι εκτόξευσαν του σύμπαντος, τις
πρώτες φυσαλίδες / που σε τροχιές απει-

επιλέγουμε χρώματα (αυτοκόλλητα ή χρωματιστές ετικέτες) ώστε
να βρίσκουμε αμέσως ό,τι χρειαζόμαστε. Αντί χαρτάκια σημειώσεων
υπάρχει εφαρμογή στα κινητά/
tablets/ υπολογιστές για σημειώσεις με υπενθύμιση, αλλά για
τους μη εξοικιωμένους μπορούμε
να κρεμάσουμε στον τοίχο μπροστά μας ένα πίνακα μαρκαδόρου,
ώστε να γράφουμε και να σβήνουμε τις εκκρεμότητες/εργασίες.
Σε περίπτωση που ο χώρος μας
ανήκει, τον βάφουμε όλον σε ένα
χρώμα στον πιο ανοικτό τόνο του,
καλύπτουμε με μοκέτες τυχόν προβληματικό δάπεδο, βάζουμε φωτιστικά έμμεσου φωτός. Διαλέγουμε
ένα δεύτερο έντονο χρώμα και το-

ροστές, σπάσανε τα δεσμά τους / και ελεύθερες φτερούγισαν, στο αβυσσαλέο χάος»
Καταιγιστικός και πλήρης εννοιών ο λόγος,
στον οποίο η πέννα πάσχει, αδυνατεί να τιθασσεύσει, και να προλάβει.
Λεξιπλάστης ακόμα ο ποιητής, καινοτομεί
με εν πολλοίς άγνωστες ή ασυνήθιστες λέξεις, όπως «αιθερόμορφη πνοή», «μυριοελάχιστο πρωταρχικό σημείο», αλλά και
δεν φείδεται στις επιθετικές εντάσεις όπως:
«αβυσσαλέο χάος».... και «απειροστές τροχιές που σπάσανε τα δεσμά τους», για να
μας εμβάλλει σε ένα συγκρουσιακό αισθησιασμό, λυρισμού κα δέους.
«Κι άρχισε το ταξίδεμα, μέσα στους χωροχρόνους / κάθε πτυχής τού επιστητού, κάθε
φωτός και σκότους, / κι ήρθαν γεννήσεις,
θάνατοι και οι μεταμορφώσεις /κάθε ύλης
και ενέργειας, κάθε εμψύχου και αψύχου.»
Ο ποιητής εδώ είναι ο παρατηρητής, αυτός
που αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο. Αυτός
που βλέπει και συμμετέχει, παρατηρεί και
εκστασιάζεται.
Στη σελίδα 17, από τα “Κοσμικά Μελίσσια”:
«Μυριάδες φωτεινές πηγές, που σιγολαμπυρίζουν/… …. /Κι είναι σαν σμήνη μελισσών, στο αβυσσαλέο σκοτάδι / που
διαγράφουν σπειροειδείς, γραμμές στο χωροχρόνο..»
…….. «Στο κέντρο της, κυψέλης τους, λουλούδια δεν ανθούνε ./ που θά’ διναν χρυσή
τροφή, και ζωογόνο γύρη,/ μα κρύβεται μια
φοβερή, κι αβυσσαλέα χοάνη./ Που καταπίνει ό,τι μορφή, περνάει από κοντά της..»
Χοάνες, μαύρες τρύπες, παντού ξεραϊλα,
το πουργκατόριο της κόλασης του Δάντη.
Η καταχρηστική επανάληψη του “αβυσσαλέου” είναι σκόπιμη, αλλά και αναγκαία για
να συμβάλλει στην κορύφωση του πανικόβαλτου σκηνικού.
«Κάποιες φρικτές εξώμορφες, κρύβονται
στο σκοτάδι./ υφαίνοντας αόρατους, ιστούς
σαν τις αράχνες / για να αρπάξουν κάθε τι,
(που) περνά απ΄τη γειτονιά τους/ και
ύστερα αχόρταγα, να το καταβροχθίσουν/.»
«Οι αδηφάγες κι άπληστες, βαρυτικές χοάνες,/ στο μαύρο τους ορίζοντα, ρουφούν τα
γεγονότα,/ την ύλη την ενέργεια, και κάθε
επιστητό ,/ και δεν αφήνουν τίποτα, αλώβητο να διέλθει .»………

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
ποθετούμε τασάκια, κούπες, χερούλια, κάδρα, μαξιλάρια, κτλ
αυτού του χρώματος.
Στείλτε στο email τα ερωτήματα και
τις παρατηρησεις σας.

«μα πιθανώς είναι άδικο, τις αδηφάγες χοάνες / σκληρά να εξοργίζουμε, και να κατηγορούμε/ γιατί μπορεί να αποτελούν, πύλες
κρυφές του αγνώστου / που βγάζουν σε
άλλα σύμπαντα, και σε άλλες ουτοπίες».
(σελίδα 19. “Από τις Πύλες του Αγνώστου”
……….
«Το χάος στέλνει μαγική, χιλιόχρωμη παλέτα/ κι ο λογισμός δημιουργεί, εικαστικά
ταξίδια / με αέναο φτερούγισμα, σε ερεθισμούς και αισθήσεις/ /απ’ τα άπειρα μορφώματα, που φτιάχνει η αστροσκόνη.»
«Σε αυτά τα μορφοκλάσματα, που ανθίζουνε στο σύμπαν/ το είναι και το φαίνεσθαι, ερωτοπαιχνιδίζουν/ κι αέναοι κύκλοι
θα γεννούν, χαοτικά ποτάμια / που ενώνουν
το άπειρο του νου, με το μηδέν της ύλης.»
(σελ. 21. Ποταμοί του Χάους)
…………………………………………………
Και από την σελίδα 23 ’’Το Τέλος’’:
«Άραγε η επιτάχυνση, της συμπαντιαίας
ύλης / θα αυξάνεται αιώνια, χωρίς να επιβραδύνει; / Κι ο κόσμος θα συρρικνωθεί, σε
φευγαλέο ίχνος / ή θα μας δώσει κάποτε,
μια έκρηξη κανούργια;»
«Μα οι προφητείες των θνητών, για την
εσχάτη ώρα / δεν θα μπορέσουνε ποτέ, να
επαληθευθούνε,/ γιατί όταν έρθει η συντριβή, μετά από μύρια χρόνια / κανείς δεν
θα είναι πλέον παρών, για να την καταγράψει.»
Ο κριτικός ενός έργου ενίοτε εν είδει κισσού σκαρφαλώνει ιδιοτελώς επάνω στην
ξένη δημιουργία, προβάλλοντας κυρίως το
δικό του λόγο. Αυτόν τον σκόπελο ήθελα
να παρακάμψω, όταν η κριτική μου παρείξε
χώρο και απόλυτη προτεραιότητα στον ποιητή. Δυστυχώς η οικονομία του άρθρου
επέβαλλε την επιλεκτική σταχυολόγηση.
Πιστεύω όμως ότι κατάφερα να βάλλω το
λιθάρι, σε αυτό που επιζητούσα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Γιώργος Ε. Μαρινάκης: “Στις γειτονιές του απείρου”
*Σημείωση: ο Γ. Μαρινάκης κατάγεται από την Κρήτη.
Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, Παίζει πιάνο, κιθάρα,
είναι μουσικοσυνθέτης με δικά του CD, και κατά καιρούς
δημιουργός μουσικών συγκροτημάτων. ΄Εχει χρηματίσει και είναι μέλος δοικητικών συμβουλίων λογοτεχνικών συλλογων. Γράφει και δημοσιεύει, ποίηση διήγημα
και δοκίμιο. Απαγγελλει κάθε Πέμπτη στο πρόγραμμα
του Αττικού συλλόγου Γλυφάδας.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Τί θα βγάλει η κάλπη;
Τα πιο παράδοξα, περίεργα και απρόβλεπτα θα τα
δούμε σ’ αυτές τις εκλογές για ανάδειξη της νέας
Βουλής, την Κυριακή 25 Ιαουναρίου.
Πολλά κόμματα και αποκόμματα εμφανίστηκαν σ’
αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Κόμματα που στήθηκαν σε τηλεπαράθυρα και κόμματα που στήθηκαν από
“πονεμένους” και “περιθωριοποιημένους” πολιτικούς.
Ποτάμια, Τελείες, Κινήματα...
Κόμμα που βρίσκεται στη φυλακή και διεξάγει από τα
κελιά προεκλογικό αγώνα!
Η παρούσα εκλογική αναμέτρηση έχει προκαλέσει το
παγκόσμιο ενδιαφέρον και μεσούσης κρίσης και καταχείμωνου “ξεχείλισαν” τα ξενοδοχεία από ανταποκριτές που περιμένουν να καλύψουν το γεγονός!

Και είναι μεγάλο γεγονός. Μεγάλο γιατί για άλλη μια
φορά, μια μικρή χώρα, σηκώνει ανάστημα σε επίδοξους κατακτητές και ο ελληνικός λαός με την ψήφο
του θα τους καταδικάσει.
Μεγάλο, γιατί μία αριστερή δύναμη πάει μπροστά ολοταχώς πλησιάζοντας αυτοδυναμία, κάτι που ούτε στο
όνειρό τους μπορούσαν να το φανταστούν.
Μεγάλο, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός που μας
έβαλε στο μνημόνιο και μας αλυσόδεσε, έκανε κόμμα
και βρίσκει ένθερμους υποστηρικτές;;;
Μεγάλο, γιατί ένα κόμμα βρίσκεται στη φυλακή με
τους υποψηφίους του και η προεκλογική τους εκστρατεία γίνεται μέσα από τα κελιά. Κι όμως συγκεντρώνουν απίστευτο κόσμο στις ομιλίες από
...τηλεφώνου!
Τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στο Κορωπί, πρέπει να τη ζήλεψαν σε μαζικότητα όλα τα άλλα κόμματα!
Οι ιδεολογίες, όσο αποκρουστικές κι αν είναι δεν πολεμιούνται με φυλακίσεις, κύριοι της τέως κυβέρνησης....
Κυριακή κοντή γιορτή, βέβαια, και σε λίγο θα μάθουμε
πολλά. Θα μάθουμε εκείνα που επιμελώς μας κρύβουν
οι δημοσκόποι...

Περί ομιλιών και συγκεντρώσεων
Πάντως αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε κάποιες συγκεντρώσεις θα λέγαμε ότι οι συγκεντρώσεις των υποψηφίων της
Νέας Δημοκρατίας, είχαν ισχνή συμμετοχή.
Η συγκέντρωση του “Ποταμιού” στη Βούλα ήταν πολύ ...τρύπια, παρ’ ότι ήρθε και ο αρχηγός τους, χωρίς ...σακίδιο.

Η καλύτερη από συμμετοχή συγκέντρωση κόμματος στη
Βούλα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ (η τοπική του), ενώ η καλύτερη και
μαζικότερη από πλευράς υποψηφίων ήταν του Δημοσθένη
Δόγκα. Είχε παλμό και συμμετοχή. Εδειξε με την ομιλία του,
ότι αν και νέος σε ηλικία, έχει γνώση, φλόγα και όρεξη για
προσφορά.

Σκέψεις στο παραπέντε
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Άκουσα τις τελευταίες ομιλίες του Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Είμαι βέβαιος ότι θα τρίζουν τα
κόκαλα των παλιών, συχωρεμένων αγωνιστών της
Αριστεράς, των ΕΑΜιτών κι ΕΛΑΣιτών, των εκτελεσθέντων, των «παραθερισάντων» σε φυλακές και ξερονήσια.
Το ηγετικό μαυσωλείο του Κ.Κ.Ε συνεχίζει απτόητο
να παίζει τον ρόλο του συνεπούς στυλοβάτη του συστήματος, που κατά τα άλλα καταγγέλλει.

«Ή όλοι μαζί μας, ή εμείς με κανέναν». Και στο
βάθος, στο πολύ βάθος, να αιθεροβατεί το ελπιδοφόρο φάντασμα μιάς υπόσχεσης, κάτι σαν δευτέρα
παρουσία, ότι κάποτε –με την επιφοίτηση του πνεύματος μιάς νέας Διεθνούς- θα λυτρωθούν οι σκλάβοι.
Έναν Νίκο Ζαχαριάδη, παλιό ηγέτη του ΚΚΕ, άραγε
τον θυμούνται εκεί στον Περισσό; Μήπως θυμούνται
ότι μέσα από τις φυλακές του Μεταξά απηύθηνε, με
την κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου, μήνυμα
στα μέλη και στους οπαδούς του ΚΚΕ και υπεδείκνυε
ως πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων να πολεμήσουν τον εχθρό υπό την ηγεσία του Ιωάννη Μεταξά;
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι βέβαια δικτάτορας, υπολείπεται
δε κατά πολύ του εθνικού αναστήματος ενός Ιωάννη
Μεταξά, πλην όμως είμαστε και σήμερα σε πόλεμο
και απειλείται παντοιοτρόπως η εθνική μας υπόσταση
και η επιβίωσή μας ως ατόμων και ως κράτους κυρίαρχου.
Επομένως θα ήταν καλό να θυμηθεί επιπλέον η ηγεσία του ΚΚΕ ότι στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ συστρατεύθηκαν και
πολέμησαν τους κατακτητές ακόμα και δεξιοί, ακόμα
και βασιλόφρονες. Μηδέ κόκκος εκείνης της ψυχής
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ υπάρχει σήμερα στο μουχλιασμένο

μαυσωλείο του Περισσού.
Γι’ αυτό και θα συνεχίσουν να το εγκαταλείπουν οι
οπαδοί του, γι’ αυτό και πέπρωται νομοτελειακά να
ηχήσει ως πένθιμο ορατόριο το άσμα του Μιχάλη Μενιδιάτη «νυχτερίδες κι αράχνες γλυκειά μου έχουν
στήσει φωλιά».
Καλά κρασιά, «ορθόδοξοι» σύντροφοι.
Ας έχουν υπ’ όψιν τους οι «ποταμίσιοι» πεπλανημένοι
ψηφοφόροι, οι πρώην πασόκοι και κάποιοι ομιχλώδεις
νεοφιλελεύθεροι, που έσπευσαν περιχαρείς στο ενυδρείο των καναλαρχών-εργολάβων, μιά λεπτομέρεια
που κατά καιρούς είδε το φως της δημοσιότητας, θεμελιώθηκε με στοιχεία και ανακοινώθηκε από ευάριθμους και ασύνδετους μεταξύ τους ερευνητές:
Η με τις ευλογίες του καθεστώτος Σημίτη, Μεγάλη
Ληστεία του Χρηματιστηρίου το 1999 απέφερε σε
εταιρείες-προκαλύμματα των έξη «εθνικών εργολάβων»-καναλαρχών ιλιγγιώδη κέρδη που ισοδυναμούν
με το 60% του ανακοινωθέντος προ της εισόδου μας
στο πρώτο μνημόνιο δημόσιου χρέους. Δηλαδή με το
60% των 320 δισ. Ευρώ (182 δισ.).
Ποσό που εκπατρίσθηκε σε πληθώρα οφσόρ εταιρειών. Άρα δεν μιλάμε γιά οποιοδήποτε «ποτάμι». Μιλάμε γιά τον Πακτωλό ποταμό. Η, μήπως, γιά οχετό.

«Είμαστε ένα φρούριο πολιορκημένο
που μέσα του αλωνίζει
ελεύθερος ο εχθρός».
Στρατής Μυριβήλης
Τον θυμήθηκα τον μεγάλο Μυτιληνιό των Γραμμάτων
μας, τούτες τις μέρες που ξεσάλωσε η διατεταγμένη

«δημοσιογραφική» αλητεία, η ποικιλοτρόπως σιτιζόμενη από τα μαύρα της διαπλοκής.
Στην απελπισία τους να ανακόψουν το ολοένα αυξανόμενο ρεύμα ψηφοφόρων προς τον ΣΥΡΙΖΑ, θυμήθηκαν ότι ο πατέρας του Αλέξη Τσίπρα ήταν λέει
εργολάβος ευνοούμενος της χούντας. Και αυτό το έντυπο και ηλεκτρονικό χοιροστάσιο λέγεται κατ’ αυτούς
…«δημοσιογραφία».
Πώς θα φαινόταν στα γκεμπελίστικα φερέφωνα της
Συγγρού και στ’ αφεντικά τους, αν ξανάρχιζαν κάποιοι
να σκαλίζουν τα παλιά; Αν θυμηθούμε, δηλαδή, ότι πχ
ο παππούς του Πάγκαλου ήταν υμνητής του Χίτλερ, ή
ότι ο παππούς του Κυριάκου Μητσοτάκη προέτρεπε δημόσια τους Χανιώτες να συνεργαστούν με τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Να θυμηθούμε ίσως ότι
κάποιες ιστορικές ηγεσίες της Νουδούλας δεν ευρίσκοντο εν πλήρει «Ευταξία» ως προς τις ερωτικές τους
προτιμήσεις.
Τι νόημα όμως θα είχε σε καιρούς εθνικού ολέθρου ένα
τέτοιο, προγονικό ξεκατίνιασμα; Έχω προειδοποιήσει
–κι εγώ και άλλοι- ότι η προεκλογική παραγωγή λάσπης
θα χτυπήσει υπερωρίες, καταδει- κνύουσα τον πανικό
της ΝΔ και ομολογούσα έμμεσα ότι τα φληναφήματα
περί «κλεισίματος της ψαλίδας» είναι όνειρα χειμερινής νυκτός.
«Οψόμεθα εις Φιλίππους», δηλαδή θα τα πούμε στις
κάλπες.
ΥΓ: Με την ευχή να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα της πανάρχαιας πνευματικο-σωματικής
νόσου, την οποία η ιατρική αποκαλεί «σύνδρομο της
ενδοπαλαμικής παλινδρόμησης».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πανελλήνιος διαγωνισμός Salsa για ...εραστές του χορού
Δύο βραδιές γεμάτες λάτιν ρυθμούς, θέαμα, αγωνία και πολύ χορό
ήταν οι 16-17 Ιανουαρίου, οι μέρες
που εκτυλίχθηκε ο Πανελλήνιος διαγωνισμός Salsa για ερασιτέχνες στο
κέντρο της Αθήνας στο “Σφίγγα
Music Theater”, με διοργανωτή την

αναδείξει τα νέα ταλέντα της Ελλάδας στην Salsa και να τους ανοίξει μια πόρτα στο επόμενο βήμα
τους εξασφαλίζοντας γι’ αυτά τις
πρώτες τους εμφανίσεις σε χορευτικά φεστιβάλ του εξωτερικού και
της Ελλάδας.

Στιγμιότυπο από το show των 3ων παγκόσμιων πρωταθλητών
Gaby & Estefy
Ηλέκτρα Βενετσάνου.
Ερασιτεχνικά χορευτικά ζευγάρια
είχαν την ευκαιρία να χορέψουν
μπροστά σε κοινό και να κριθούν
από μεγάλα ονόματα του χώρου,
διεκδικώντας την πρωτιά και το
έπαθλο που την συνοδεύει, ένα
ταξίδι στο Λονδίνο και την παρουσίαση της χορογραφίας τους στο
φεστιβάλ Stars of Salsa.

Καλεσμένους είχαμε τους 3ους
παγκόσμιους πρωταθλητές Gaby
& Estefy που είχαν τον ρόλο των
κριτών αλλά τους απολαύσαμε και
σε show που παρουσίασαν την
ημέρα του τελικού. Shows παρουσίασαν και μερικοί από τους καλύτερους επαγγελματίες χορευτές
της Ελλάδας.
Επίσης μαζί μας είχαμε τον διε-

Νικητές του διαγωνισμού αναδείχθηκε ένα ζευγάρι από την Κρήτη,
ο Χρήστος Αβετικιάν και η Λίλη
Σταυρουλάκη.
Την δεύτερη θέση κατέκτησε ο
Έντγκαρ Αβετικιάν και η Φιλια
Αγγελάκη, ενώ τρίτοι ήρθαν οι
Γιάννης Μουδάτσος και Σταυρούλα Προέδρου.

Bailar dance shoes, G&G dance Shoes,
ChicaLatina accesories, Rebelion radio.

Περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να βρείτε στην σελίδα του
διαγωνισμού στο facebook: Athens
Sasla Competition for Amateurs.

Και οι δύο βραδιές έκλεισαν με
πάρτυ και πολύ χορό για όλους.
Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι:
Stars of Salsa festival, Athens Spring
Salsa Festival, Greek Salsa Bootcamp,
Artistico couture dance costumes, Todos

Οι 2οι νικητές Έντγκαρ Αβετικιάν & Φιλια Αγγελάκη

Οι 1οι νικητές Χρήστος Αβετικιάν & Λίλη Σταυρουλάκη
Η διοργάνωση που έχει γίνει
πλέον θεσμός, πραγματοποιείται
για 5η χρονιά και κάθε χρόνο το
επίπεδο των συμμετεχόντων ανεβαίνει.
Σκοπός του διαγωνισμού, είναι να

θνούς φήμης χορευτή και διοργανωτή του φεστιβάλ Stars of Salsa
του Λονδίνου, Tamambo.
Από το διήμερο δεν έλειψαν και τα
μαθήματα χορού.

Οι νικητές του διαγωνισμού
Χρήστος Αβετικιάν &
Λίλη Σταυρουλάκη

Οι 3οι νικητές Γιάννης Μουδάτσος και Σταυρούλα Προέδρου

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 11

επιστολές - σχόλια...
Διευκρινίστε μας κ.κ. μνημονιακοί τα όριά σας!
Αγαπητοί/ές κύριοι/ες δημοσιογράφοι,
Νομίζω ότι μια στοιχειώδης δίκαιη και
ισότιμη αντιμετώπιση των εκπροσώπων των κομμάτων επιβάλλουν με τον
ίδιο τρόπο που θέτετε στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ επίμονες διευκρινιστικές ερωτήσεις – π.χ. τι θα κάνουν
αν οι δανειστές απορρίψουν τις προτάσεις τους, μέχρι πού μπορούν να το
τραβήξουν, αν θα διακινδυνέψουν μια
έξοδο από το ευρώ, από πού θ’ αντλήσουν έσοδα και πόσα για την κάλυψη
του προγράμματός τους, ποιο είναι το
όριο μεταξύ πλουσίων και φτωχών
όσον αφορά τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας κλπ – με τον ίδιο
τρόπο να τίθενται ανάλογες ερωτήσεις και στους εκπροσώπους των μνη-

μονιακών κομμάτων.
Συγκεκριμένα γιατί δεν τους ρωτάτε:
Ποιο είναι το όριο των θυσιών που
έχουν θέσει για την παραμονή στο
ευρώ και την εφαρμογή των μνημονιακών προγραμμάτων (έχουν σκεφτεί
κατ αρχήν να θέσουν κάποιο όριο;).
Πόσες αυτοκτονίες μπορούν να θεωρήσουν σαν «λογικές» και «αποδεκτές» για έναν τέτοιο στόχο; Πόσες
απώλειες ανθρώπων λόγω περικοπών
στην υγεία; Πόση ανεργία; Πόσα κλεισίματα επιχειρήσεων; Πόσες καταστροφές
ανθρώπων;
Πόση
φτωχοποίηση; Πόση εξαθλίωση; Ποιους και πόσους θεωρούν αναλώσιμους γι αυτούς τους στόχους; Που
είναι το κατώφλι; Πόσες εκτροπές
από το σύνταγμα; Πόση εκχώρηση

εθνικής κυριαρχίας; Γνωρίζουν τα σημερινά «νούμερα»;
Φυσικά δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και σοβαρή μια απάντησή τους
ότι «πλησιάζουμε στο τέλος», «από
δω και πέρα η κατάσταση θα βελτιώνεται» κλπ, αφού η εμπειρία μας δείχνει ότι κάθε φορά που ανακοινώνεται
το «τέλος των μέτρων», «των μνημονίων» κλπ νέα μέτρα ανακοινώνονται,
χειρότερα και τρις χειρότερα απ τα
προηγούμενα.
Περιμένω ότι θα επιτελέσετε το λειτούργημά σας, δίκαια και ισότιμα από
δω και πέρα.
Γιώργος Παπανικολάου
gpapanik.george@gmail.com>

Ευρωπαϊκή Οικονομική Μεταστροφή
«Η ελληνική και η ευρωπαϊκή πολιτική δεν πρέπει να υπηρετούν τις χρηματαγορές αλλά τους ανθρώπους» αναφέρει ο Αυστριακός οικονομολόγος, ερευνητής του Διεθνούς
Ινστιτούτου Οικονομικών Συγκρίσεων της Βιέννης και
πρώην εκτελεστικός διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Κουρτ Μπάγιερ.
Ειδικότερα επισημαίνει «Οι «μετριοπαθείς» δυνάμεις είναι
εκείνες που ώθησαν την Ευρώπη και την Ευρωζώνη στην
πολυετή ύφεση με αυξανόμενη φτωχοποίηση και απελπισία, εκείνες που δεν διδάχτηκαν τίποτε από τη λανθασμένη
τους διαχείριση της κρίσης και επιμένουν στην πολιτική λιτότητας ως κεντρική στρατηγική παρόλο που αυτή είναι
υπεύθυνη για ύφεση, κίνδυνο αποπληθωρισμού και αυξα-

νόμενα ποσοστά χρέους. Θέλω εδώ να υποστηρίξω τον
Ρέντζι και τον Τσίπρα, διότι, όταν αυτοί οι δύο δεν δέχονται να τους υπαγορεύεται τίποτε από τις Βρυξέλλες και τη
Γερμανία, όταν αυτοί ζητούν μια νέα οικονομική πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουν επίσης εν μέρει
τις συνταγές για αυτό (ακόμη και αν είναι πολύ λίγες και ριζοσπαστικές), όταν αυτοί ζητούν τις ευθύνες από τη Γερμανία (και από άλλους) για αυτή τη λανθασμένη οικονομική
πολιτική, τότε αυτές είναι οι πρώτες ηλιαχτίδες για μια μεταστροφή». Ακόμη κατηγορεί την κυβέρνηση (Ν.Δ. –
ΠΑΣΟΚ) ότι «ευθύνονται για την κακή οικονομική διαχείριση».
e-inon.gr

Nα, τι σημαίνει ενεργός πολίτης
Η επιμονή και εμμονή του Γιώργου Κόλλια σε μία εγκληματική αμέλεια και της εταιρείας που είχε την υποχρέωση κατασκευής του δρόμου, αλλά και της κεντρικής διοίκησης που δεν ήλεγξε την εταιρεία, έφερε αποτέλεσμα.
Αυτό πρέπει να μας γίνει παράδειγμα και να μην προσφεύγουμε στο: “έλα μωρέ, και τι θα καταφέρεις;”.
Όσοι αναγνώστες παρακολουθούσαν τακτικά τις αναρτήσεις
του blog geKollias.blogspot.gr, το οποίο προσπάθησαν να κλείσουν, προφανώς θα γνωρίζουν πως, εδώ και καιρό, είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την διαγράμμιση των κόμβων
Πολυδενδρίου και Αγ. Στεφάνου, του παράλληλου της Εθνικής Οδού δρόμου, σημεία στα οποία αρμοδιότητα έχει η εταιρία εκμετάλλευσης της Εθνικής Οδού «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

νοποιητικά και πάντως από την απάντηση δεν προέκυπτε
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, αλλά μια γενικόλογη
αναφορά σε «προγραμματισμένες εργασίες».

γράφει και…. παρεμβαίνει ο Γιώργος Π. Κόλλιας
Αφού απέστειλα στην εταιρία επιστολή με την οποία απαιτούσα ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση των διαγραμμίσεων στα πιο
πάνω σημεία, αφού η έλλειψή τους δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα (σύγκρουση
κ.λ.π.) και καθιστούσα την εν λόγω εταιρία υπόλογη για
κάθε πρόβλημα που ενδεχόμενα θα προκύψει στα σημεία
αυτά, δεδομένου ότι πλέον ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ,
ανέμενα τις σχετικές κινήσεις.
Η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» απάντησε άμεσα, πλην όμως, όχι ικα-

Όπως ήταν αυτονόητο απευθύνθηκα με επιστολή μου στο
αρμόδιο Υπουργό ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
στο οποίο κοινοποιούσα την αλληλογραφία και ζητούσα
την ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του, καθιστώντας τον κι αυτόν
υπεύθυνο για όποιο ατύχημα προκύψει στα συγκεκριμένα
σημεία, εφ΄ όσον δεν πράξει προς την κατεύθυνση της

Kύριε Βενετσάνε,
διάβασα το άρθρο σας “Δεν θα είμαι υποψήφιος”.
Νομίζω ότι είναι πολύ καλλίτερο που δεν σας "επέλεξαν" γιά μία θέση σε ψηφοδέλτιο γιατί είναι προτιμότερο να παραμείνετε στην ενεργό δημοσιογραφία και
διά της ανεξάρτητης κριτικής σας να μπορείτε ελεύθερα να συνεχίσετε να "μιλάτε", να υποδεικνύετε, να
σχολιάζετε. Νάστε πάντα καλά!
Τ.Τ., Δημότης Βούλας

Μαρκόπουλο, 12/1/2014
ΚΟΙΝ: Διοικητή Ασκληπιείου Βούλας
Κ. Καραγεώργο Ηρακλή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Χειρουργό – Ορθοπεδικό κο
Ντινόπουλο Χαράλαμπο, Δ/ντη Συντονισμού της 5ης
κλινικής Ασκληπίου Βούλας, που με χειρούργησε
στις 4 Νοεμβρίου 2014 στο αριστερό ισχίο. Έναν
εξαιρετικό γιατρό και πάνω απ’ όλα άνθρωπο που με
φρόντισε όλο αυτό το διάστημα.
Χάρη στις επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία
του, η επέμβασή μου ήταν επιτυχής και η μετεγχειρητική μου πορεία και ανάρρωση εξελίχθηκαν άριστα, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες με την
έλλειψη προσωπικού και αναλωσίμων ειδών.
Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για το
ενδιαφέρον, την αγάπη και τις υπηρεσίες όλου του
νοσηλευτικού προσωπικού που με φρόντισαν όλο το
διάστημα της νοσηλείας μου.
Με σεβασμό
Γούλα Λαμπρινή
πραγματοποίησης των απαραίτητων εργασιών.
Το Υπουργείο επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και
υπήρξε ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ των Υπηρεσιών του. Με
αυστηρό έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΣΕΠ - ΤΜΗΜΑ :
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ), προς την «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». αφού της
υπενθυμίζει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ζητά την
ΑΜΕΣΗ εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης στους κόμβους Πολυδενδρίου και Αγ. Στεφάνου.
Εν τω μεταξύ μεσολάβησαν οι γιορτές και επειδή δεν
έβλεπα να έχει ξεκινήσει κάποια εργασία στους συγκεκριμένους κόμβους, ετοίμασα νέα επιστολή προς την «ΝΕΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» την οποία, όμως, δεν …. πρόλαβα να στείλω.
Κι αυτό γιατί η «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» εκτέλεσε τις εργασίες
διαγράμμισης στον κόμβο Πολυδενδρίου, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015.
Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια –μικρή έστω- νίκη.
Νίκη ενός ενεργού Πολίτη, που δεν βολεύεται με ότι του
δίνουν, αλλά απαιτεί αυτό που δικαιούται. Το σημαντικό
συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την ιστορία είναι
πως όταν ο Πολίτης είναι Ενεργός, υπάρχουν πολλές πιθανότητες κάτι να γίνει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Ας σταματήσουμε, λοιπόν, τον «ωχαδερφισμό» και το «εγώ
θα βγάλω το φίδι από την τρύπα» και ας αρχίσουμε να
«βγάζουμε φίδια από τις τρύπες τους» όλοι μας.
Αν το κάνουμε ένα είναι σίγουρο: ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
ΦΙΔΙΑ!
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“Με έμφαση στον άνθρωπο και την καθημερινότητα το έργο της
Δημοτικής Αρχής Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης”
Απολογισμό τετραμήνου, απέστειλε ο δήμαρχος των 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με δελτίο Τύπου, χωρίς καμμιά συζήτηση με τα μέσα επικοινωνίας.
Ενα δελτίο Τύπου με έναν απολογισμό που θα έπρεπε να καλύψουμε τη μισή εφημερίδα για να τον δημοσιεύσουμε, αναφορά σε τέσσερις μόλις μήνες που έχει
ουσιαστικά αναλάβει.
Οπως σημειώνει η Δημοτική Αρχή κινήθηκε με «με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη
διαχείριση της καθημερινότητας και το σχεδιασμό του αύριο, αυτό το πρώτο τετράμηνο της θητείας της. Το 2014 έκλεισε με τη διοίκηση του Δήμου να έχει θέσει
τις βάσεις για μια αποτελεσματική και δημιουργική θητεία αφού ήδη, παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγματοποιήθηκε πλούσιο και ουσιαστικό έργο».
Σημειώνει ακόμη ότι για το έργο που επετεύχθη, συνέβαλαν καθοριστικά όλα τα
μέλη της αιρετής διοίκησης, αλλά και οι
εργαζόμενοι που «έκαναν υπέρβαση του
καθήκοντος τους, για να ανταποκριθούν
στις ανάγκες της υπηρεσίας, της πόλης
και των δημοτών».
Θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τα
βασικότερα:
Λειτουργία Δήμου – Οργάνωση Υπηρεσιών
– Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
- Έγινε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
του Δήμου με την τοποθέτηση νέων διευθυντών και προϊσταμένων, αλλά και με
την ανακατανομή του προσωπικού με

Ολοκληρώθηκε
το ΓΠΣ Βάρης
Oπως μας πληροφορεί με δελτίο
τύπου ο Δήμος 3Β, υπεγράφη από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο Βάρης.
Ετσι ολοκληρώθηκε μια διαδικασία η
οποία είχε ξεκινήσει από το Δήμο
Βάρης με δήμαρχο τον Παν. Καπετανέα, το προχώρησε ο καλλικρατικός
Δήμος 3Β με δήμαρχο τον Σπύρο
Πανά και πλέον υπεγράφη επί των
ημερών του νυν δημάρχου Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου.
Βέβαια λόγω των εκλογών, κρατάμε
μικρό καλάθι, γιατί δεν έχει γίνει ΦΕΚ.
Είναι πληροφορία και ευχόμαστε να
είναι έτσι και να μη σκαλώσει στα
υπουργικά γραφεία.
Αν έχει υπογραφεί, σε λίγες ημέρες θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τότε η Βάρη θα μπορέσει να
προχωρήσει και να αναπτυχθεί ορθολογικά, όσο μπορούν πλέον να διορθωθούν
τα ήδη κακώς οικοδομικά κείμενα

στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του στελεχιακού και του εργατικού
και διοικητικού δυναμικού του Δήμου.
- Συντάχθηκε κατατέθηκε και ψηφίστηκε
ταχύτατα το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο
Προϋπολογισμός του 2015 και έτσι ο
Δήμος ήταν ο τρίτος στην Χώρα που ενέκρινε τον Προϋπολογισμό και Τεχνικό
Πρόγραμμα του 2015.
- Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της πρώην
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας (Δ.Ε.Α.Β.) και αναμένεται εντός των
ημερών η απόδοση στο ταμείο του Δήμου
του χρηματικού αποθεματικού της. (σ.σ.
θα ενημερωθεί σχετικό το Δημοτικό Συμβούλιο;).
- Μετά από σειρά ενεργειών, στα τέλη
Νοεμβρίου το γραφείο Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που εποπτεύει τον
Δήμο, έδωσε το πράσινο φώς τελικά να
συνεχιστούν τα έργα, οι πιστώσεις των
οποίων είχαν παγώσει από τον Μάιο.
- Ενοποιήθηκαν οι παρελάσεις των εθνικών εορτών και στο εξής θα γίνεται μια
μεγάλη παρέλαση στις εθνικές γιορτές,
εκ περιτροπής στις 3 δημοτικές ενότητες.
- Κατατέθηκε προσφυγή στο ΣτΕ σχετικά
με την νομιμότητα μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται στην παραλιακή
ζώνη του Δήμου στην Ανώνυμη Εταιρία
του Δημοσίου «Παράκτιο Μέτωπο» προς
εκμετάλλευση.
- Κατατέθηκε και δεύτερη ανεξάρτητη
προσφυγή του Δήμου στο ΣτΕ σχετικά με
την μεταβίβαση από τον Ε.Ο.Τ στην «Παράκτιο Μέτωπο» Α.Ε. του κτηρίου που
στεγάζεται εδώ και 25 χρόνια το κεντρικό Δημαρχείο της Βούλας και το οποίο
έχει παραχωρηθεί μέχρι το 2020.
- Διεκπεραιώθηκαν, με την επιβολή των
προβλεπομένων στον Νόμο προστίμων,
200 περίπου υποθέσεις παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και αφισών.
- Ξεκίνησε η διαδικασία διαγωνισμών για
την ενοικίαση σειράς ακινήτων του
Δήμου.

Περιβάλλον - Πράσινο - Καθαριότητα
- Πραγματοποιήθηκε μεγάλη Διημερίδα
για το παράκτιο μέτωπο με θέμα «Οι παραλίες στους Δήμους» σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής.
- Έγινε καταγραφή και επισκευή του μεγαλύτερου μέρους του μηχανολογικού
εξοπλισμού του Δήμου.
-Μπήκε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»
του Δήμου, το οποίο είχε απενταχθεί και
προχώρησε δημοπράτηση των έργων και
των προμηθειών.
- Αφαιρέθηκαν σταθερά εμπόδια (μπάρες)
που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα ή αδικαιολόγητα σε διάφορα σημεία.

-Μεταφέρθηκαν όλες οι υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου στο εργοτάξιο της
ΔΕ Βάρης και ξαναδημιουργήθηκαν συνεργεία επισκευής οχημάτων του Δήμου.
- Πραγματοποιήθηκε αποψίλωση-καθαρισμός και εκτεταμένες κλαδεύσεις στο Β΄
Αλίπεδο Βούλας.
- Τοποθετούνται πιλοτικά, δύο φωτεινοί
σηματοδότες στην Λεωφ. Βάρης και στην
Παραλιακή Λεωφόρο, για πεζούς με αντίστροφη χρονομέτρηση.
- Επισκευάστηκε μεγάλο τμήμα του δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, υλοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα αλλαγής
λαμπών.
- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του κανονισμού του αλιευτικού καταφυγίου και προωθήθηκε για έγκριση στην Επιτροπή
ποιότητας ζωής.
- Ξεκίνησε η διαδικασία νομιμοποίησης
των υφισταμένων Δημοτικών Κοιμητηρίων και των εγκαταστάσεων τους.
Κοινωνική Μέριμνα
- Ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνικού
Συσσιτίου.
- Ξεκίνησε η λειτουργία Κοινωνικού Ξενώνα Υπερηλίκων στη Βούλα.
Παιδεία
-Μετά από συνεργασία με τους διευθυν-

τές των σχολικών μονάδων, έγιναν επεμβάσεις συντήρησης σε όλα τα σχολεία
και μέχρι να λειτουργήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου είχαν ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα.
- Καταγράφηκαν όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα σχολεία και εντάχθηκαν σε εργολαβία για την επίλυση τους.
- Επιλύθηκε προσωρινά το θέμα του 6ου
Νηπιαγωγείου Βούλας.
- Αρχισαν να μεταφέρονται με λεωφορεία
του Δήμου, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου.
- Τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης στο Β’ Γυμνάσιο Βούλας
με 9 τμήματα.
- Πραγματοποιήθηκε προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία.
Υποδομές – Προγραμματισμός
- Με πρωτοβουλία του Δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, συναντήθηκαν
εφτά δήμαρχοι του παραλιακού μετώπου
και ξεκίνησε ευρεία συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
- Ξεκίνησε διάλογος της Δημοτικής
Αρχής με τους επαγγελματίες της πόλης.
- Ο Δήμαρχος εξελέγει στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής
(ΠΕΔΑ).
Πολιτισμός – Αθλητισμός
Μια σειρά θεατρικά, μουσικά δρώμενα
εξελίχθηκαν στο Δήμο.
- Μετά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ, τα αθλητικά
σωματεία της πόλης εκπροσωπούνται σε
μεγάλο βαθμό δείχνοντας έτσι τη σημασία που δίνει η Δημοτική Αρχή στη στήριξη και την ανάδειξη του σωματειακού
αθλητισμού της πόλης μας.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
δήλωσε: «Μόλις ξεκινήσαμε. Έχουμε
πολλή δουλειά μπροστά μας και πάμπολλες προκλήσεις. Να είστε σίγουροι ότι
συνεχίζουμε με αυξημένους ρυθμούς την
εργασία μας την οποία θα εντατικοποιήσουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει η δημιουργία των αναγκαίων σύγχρονων και
καινοτόμων υποδομών με στόχο τον
πλήρη εκσυγχρονισμό του Δήμου, την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία και την ανάδειξη του
περιβάλλοντος και την ουσιαστικότερη
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Υποσχεθήκαμε λίγα αλλά σχεδιάζουμε πολλά και ευελπιστούμε να
κάνουμε ακόμα περισσότερα».
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ανασυγκρότηση και η αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας δεν μπορεί παρά
να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ενός αριστερού κυβερνητικού
προγράμματος. Στη λογική της αριστερής εκπαιδευτικής πολιτικής δεν
υπάρχουν μαθητές και φοιτητές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας ούτε σχολεία
και Πανεπιστήμια πολλών ταχυτήτων: η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό, βασική υποχρέωση της Πολιτείας και παρέχεται σε όλους, όπως και όσο χρειάζεται.
Η ποιοτική δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες αναπτύσσει την κριτική σκέψη,
καλλιεργεί την αισθητική αγωγή, εξασφαλίζει το μορφωτικό αγαθό προς ίδιον
όφελος και προς όφελος του συνόλου. Η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία είναι αναπτυξιακοί πυλώνες, οι οποίοι θα βοηθήσουν τη χώρα όχι μόνο να ξεπεράσει την ανθρωπιστική κρίση, αλλά να στηρίξει την παραγωγική
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ανασυγκρότησή της.

H

Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Στα 30 χρόνια δάσκαλος σε δημόσια σχολεία
που υπηρέτησα προσπάθησα να προσφέρω τις
υπηρεσίες μου σύμφωνα με αυτά που πίστευα
και αγωνιζόμουν για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Αυτό έχει γίνει γνωστό με τα
Μ.Μ.Ε. από το 1980 μέχρι σήμερα (Τ.V.,
Eφημερίδες, Περιοδικά, ραδιόφωνο κ.ά.)
Ως δάσκαλος θεωρούσα ότι θεμελιώδης υποχρέωση της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης είναι να προσφέρει δωρεάν ένα
εκπαιδευτικό σύστημα προσιτό σε όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικά, οικονομικά ή φυλετικά
κριτήρια.
Πιστεύω σ’ ένα ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Το σχολείο δεν είναι απλά ένας χώρος,
στον οποίο τα παιδιά αποκτούν κάποιες πληροφορίες και γνώσεις. Είναι μαζί με το οικογενειακό περιβάλλον, η μικροκοινωνία στην οποία
ζουν και ανατρέφονται τα παιδιά συμβιώνοντας
και αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές
τους.
Πολλοί εκπαιδευτικοί που θέλουμε την ανασυγκρότηση και την αναβάθμιση της δημόσιας
παιδείας, θέτουμε από την αρχή το ζήτημα του

περιεχομένου των σπουδών.
Προτείνουμε να περάσει η πρωτοβουλία των κινήσεων στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές
και τους γονείς. Χρειάζεται άμεσα μια εκπαιδευτική “επανάσταση”, που θα προτείνει αλλαγές και θα τις φέρνει στη σχολική τάξη με
την ενεργή συμμετοχή ολόκληρης ης σχολικής κοινότητας για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τον τρόπο διδασκαλίας, τον ρόλο του
σχολείου στη γειτονιά, τις υποδομές του σχολείου. Η δική μας παιδεία δεν βρίσκεται μόνο
μέσα στα σχολεία. Θεωρούμε αναγκαίο να αναζητήσουμε και τους εξωσχολικούς θεσμούς
που καλλιεργούν την Παιδεία. Ξανασυζητάμε
τη σημασία του ελεύθερου χρόνου και του παιχνιδιού. Είναι λοιπόν στρατηγικής σημασίας
αναγκαιότητα να δημιουργήσουμε εναλλακτικούς εκπαιδευτικούς χώρους έξω από το καθιερωμένο σχολείο, που να διαδίξουν
εναλλακτικές γνώσεις και να συνδέουν τη
γνώση με την κριτική σκέψη, τη συνεργατική
δράση και την υπεύθυνη συμπεριφορά.
Πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα και για τα
σχολικά εγχειρίδια πιστεύουμε ότι σήμερα όλοι

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
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Για ένα Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία
οι μαθητές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν σε γενικές γραμμές μαθήματα που
εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, πολιτιστικές επιλογές κ.ά. Προτείνουμε ευέλικτα προγράμματα σπουδών, τα
οποία κατά ένα ποσοστό να μπορούν να προσαρμοστούν στις τοπικές ιδιαιτερότητες, στις
επιθυμίες των γονέων και των εκπαιδευτικών
του κάθε χώρου.
Πρέπει να ανοίξουμε το σχολείο στην κοινωνία. Βλέπουμε όλοι ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις
στα
οικονομικά,
κοινωνικά
και
περιβαντολλογικά / κλιματικά θέματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να αποκτήσει
γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία, η γνώση
να συνδυάζεται με κριτική στάση, η ομαδικότητα να εξισορροπείται με την ανάπτυξη της
προσωπικότητας και των ξεχωριστών ικανοτήτων κάθε παιδιού. Βασικό ζητούμενο πλέον
είναι η δυνατότητα των παιδιών να καταλαβαίνουν τί γίνεται σήμερα στον κόσμο και να παρεμβαίνουν με το δικό τους τρόπο.
Προτείνουμε να καθιερωθεί μια ημέρα ανοιχτού
στην κοινωνία σχολείου, κάθε εβδομάδα. Την
ημέρα αυτή οι μαθητές θα συζητάνε οργανωμένα, θα συνεργάζονται ισότιμα. Θα παρουσιάζουν ομαδικές εργασίες για σύγχρονα θέματα,
θα υπάρχει άμεση επαφή των μαθητών με τη
φύση, θα συζητιούνται τα όνειρα και τα προβλήματα των νέων, θέματα ποιότητας ζωής,
προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής
υπευθυνότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
γνωριμίες και διαλόγου των πολιτισμών, διατροφής, αναβάθμισης της πόλης, της γειτονιάς,
του σχολείου. Αυτή η εμπειρία μπορεί να γίνει
“το καλύτερο μάθημα”. Αυτό το πείραμα (ανάλογες εμπειρίες υπάρχουν ήδη σε κάποιες
χώρες, μπορεί να οδηγήσει - συγκροτημένα και
μετά από αξιολόγηση - σε βαθιές αλλαγές του
εκπαιδευτικού μοντέλου, αλλά και σε ουσιαστική συμμετοχή των νέων στις κοινωνικές εξελίξεις. Οι μεθοδολογίες και η πολύχρονη
εμπειρία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χιλιάδες εκπαιδευτικοί που είναι εξοικειωμένοι
με παρόμοιους ρόλους καθώς και η κοινωνία
των πολιτών και αξιόπιστες περιβαλλοντικές
και κοινωνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(Μ.Κ.Ο) μπορούν να στηρίξουν μια παρόμοια
“επανάσταση” στην εκπαίδευση. Αυτό προϋποθέτει και στελέχη σ’ όλες τις βαθμίδες της,
χωρίς κομματικά κριτήρια. Ακόμη μισθολογική
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών που να διαβιώνουν χωρίς την ανάγκη για ιδιαίτερα μαθήματα
και να έχουν χρόνο να ενημερώνονται στο
γνωστικό υποκείμενό τους, να προετοιμάζουν
το μάθημά τους και γενικώς να αντεπεξέρχονται στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματός
τους.
Ακόμη πρέπει να γίνει:
― Αμεση αύξηση δαπανών για την Παιδεία και
αυστηρός έλεγχος για την ορθολογική διάθεσή
τους, με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που
επιτυγχάνονται με τους πόρους που διατίθενται. Επίλυση του κτιριακού, και ως προς την
επάρκεια και ως προς την ποιότητα. Μείωση
του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.
― Επανεξέταση του όγκου της διδακτέες
ύλης (όπως το ανέλυσα προηγουμένως).
― Πράσινα σχολεία: Να δεσμευτούν οι υπεύθυνοι Υπουργοί, βασει 10ετούς χρονοδιαγράμματος για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών

Γράφει ο Χρήστος

Βασιλείου*

Δάσκαλος - Περιβαλλοντολόγος
www.xvasiliou.gr

επικοινωνία: 6936119671
των σχολείων με ήπιες μορφές ενέργειας. Οι
νέες τεχνολογίες να μπουν σε κάθε αίθουσα,
βιολογικά προϊόντα σε όλα τα σχολικά κυλικεία, μαγειρεμένο υγιεινό φαγητό σε όλα τα
ολοήμερα.
― Νέες δομές - δημοκρατικότερη οργάνωση
του σχολείου. Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας και Πολιτιστικών να επεκταθούν με ταυτόχρονη
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Ιδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα αστικά
κέντρα και να εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό
τους κατάλληλα.
― Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων
και ταυτόχρονη θέσπιση αξιόπιστης ανώτερης
εκπαίδευσης, με αποσυμφόρηση του δρόμου
προς τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.
― Ολοήμερο σχολείο που να καλύπτει τις επιπλέον ανάγκες των μαθητών στην εκμάθηση
ξένων γλωσσών, μουσικών οργάνων, στην
άθληση, στην στήριξη μαθητών με ενισχυτική
διδασκαλία κ.ά. Θέλουμε ένα σχολείο που να
εμπνέει τους εκπαιδευτικούς, αλλά να επικεντρώνεται στους μαθητές, γιατί είναι αυτοί που
συνδέονται με ένα μοναδικό τρόπο με το μέλλον, όσο κανένας ενήλικας, που έχουν φαντασία, δημιουργικότητα και συχνά αναζητούν
απεγνωσμένα ευκαιρίες για να αναλάβουν ευθύνες για τη ζωή τους και το μέλλον.
Το 2012 με επιστολή μου προς τα όργανα των
“Οικολόγων Πράσινων” δήλωνα, ότι προσχώρησα στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έγινε δεκτή η πρότασή μου τότε (24 Μαΐου 2012) για
συστράτευση και συμπαράταξη με τον ΣΥΡΙΖΑ
στις εκλογές (6/2012). Εστω και καθυστερημένα, οι σύντροφοί μου “ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ” το 2015 είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
Με ικανοποίηση βλέπω ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία, όπως εκφράστηκαν στο
παραπάνω εισαγωγικό κείμενο του Προέδρου
Αλ. Τσίπρα είναι ταυτόσημες με τις γενικές μου
αρχές, για την Παιδεία, αλλά κυρίως με την
πρακτική που εφάρμοσα 40 χρόνια υπηρετώντας την εκπαίδευση.
* Ο Χρήστος Βασιλείου είναι δάσκαλος - περιβαλλοντολόγος, προϊστάμενος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Ανατ. Αττικής, σύμβουλος Υπουργού Παιδείας Αντώνη
Τρίτση, κ.ά.
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Aνανέωση αδειών
των επαγγελματιών
πωλητών Λαϊκών
Αγορών
Η Περιφέρεια Αττικής αναφορικά με τις διαδικασίες
που είναι σε εξέλιξη και αφορούν την ανανέωση
των αδειών των επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών
Αγορών, διευκρινίζει ότι:
- Από την αρχή της σχετικής διαδικασίας, έχει ήδη
δώσει οδηγία στην αρμόδια Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, να παραλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις ανανέωσης των αδειών.

- Έχει κάνει σαφείς τις προθέσεις της για να μην
αφαιρεθεί καμία άδεια που θα οφειλόταν στις μνημονιακές επιλογές της σημερινής Κυβέρνησης.
- Με την ευκαιρία, θυμίζει την ομόφωνη απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 419/1012-2014) σύμφωνα με την οποία «η υποχρέωση
προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δεν θα πρέπει να συνιστά αρνητική προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας των
εμπόρων των Λ.Α.»
- Αυτή την απόφαση δεσμεύεται να την προωθήσει
και στη νέα Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις
εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, έτσι ώστε να
δοθεί οριστική νομοθετική ρύθμιση για τα θύματα
της μνημονιακής πολιτικής.

ΣτΕ: Οι φορολογούμενοι έχουν
δικαίωμα αμφισβήτησης
των αντικειμενικών αξιών!
Η απόφαση (υπ' αριθμ. 86/2015) του
Συμβουλίου της Επικρατείας, συνιστά
μία πολύ μεγάλη νίκη των φορολογουμένων ενάντια στην ασυδοσία του Κράτους και θα αποτελέσει στο μέλλον μία
πολύ σημαντική “ασπίδα”, η οποία μάλιστα θα συμβάλλει στην αλλαγή ολόκληρης της φιλοσοφίας στη φορολόγηση
των ακινήτων.
Η απόφαση αφορά πολίτη, κάτοικο του
Παλαιού Ψυχικού, στον οποίον επιβλήθηκε Φόρος Ακίνητης Περιουσίας με
βάση τις αντικειμενικές τιμές, οι οποίες
όμως ήταν παράλογα υψηλές. Ο πολίτης
θέλησε να έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τις τιμές αυτές και να αναγκάσει
το δημόσιο να αναλύσει τον τρόπο, που
αυτό προσδιόρισε την αξία του ακινήτου
του, κάτι που όμως η ΔΟΥ Ψυχικού
απέρριψε, αφού η αμφισβήτηση εκ μέρους του πολίτη δεν προβλεπόταν από
το σχετικό νόμο του ΦΑΠ (ν. 3842/2010).
Ο πολίτης προσέφυγε στο Διοικητικό
Δικαστήριο και παράλληλα προσέφυγε
και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με
βάση τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης
(Ν. 3900/2010), ώστε να κριθεί “το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα” κατά
πόσον ο πολίτης “ο υποκείμενος σε ΦΑΠ
βάσει του άρθρου 32 του νόμου
3842/2010 έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει με προσφυγή του στο Διοικη-

«Έκδοση και ανανέωση
αδειών υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου»
Ο Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση και ανανέωση
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο εμπορικών δραστηριοτήτων) προκειμένου να καταθέτουν τις αιτήσεις
του μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά
περίπτωση. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και
την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30π.μ έως 14:00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Νατάσσα Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 2299320359.

Ο Αγγελος Σιόλας
υποψήφιος με την
Περιφέρεια Αττικής
Ο υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Αγγελος Σιόλας κατέρχεται στην
Περιφέρεια Αττικής (υπόλοιπο).
Το γράφουμε αυτό γιατί στις λίστες των υποψηφίων που δημοσιεύσαμε δεν ήταν μέσα, γιατί
αρχικά κατέβαινε σε άλλη περιφέρεια.

τικό δικαστήριο το ύψος της αντικειμενικής αξίας του βαρυνόμενου με τον επίμαχο φόρο ακινήτου του, σε αρνητική δε
περίπτωση να κριθεί η συνταγματικότητα της διατάξεως αυτής”.
Την υπόθεση ανέλαβε ο δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Κλειώσης, ο οποίος είναι
μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου “Έλληνες
Φορολογούμενοι”, αλλά και συνεργαζόμενος δικηγόρος του κινήματος πολιτών
“Έλληνες Φορολογούμενοι”, ενώ στο δικαστήριο παραστάθηκε η δικηγόρος
Μαίρη Σκιαδιώτη από το γραφείο Kyros
Law Offices.

Στο εξής, αν ο πολίτης
κρίνει ότι η αντικειμενική
αξία του ακινήτου του
είναι φουσκωμένη, μπορεί
να την αμφισβητήσει
νομικά
Το ΣτΕ αναφέρει ότι, “οι διατάξεις του άρθρου
41 του ν. 1249/1982 (ο αρχικός νόμος περί αντικειμενικών αξιών) δεν είναι αντίθετες με το
Σύνταγμα, αφού με αυτές δεν θεσπίζεται
αμάχητο τεκμήριο προσδιορισμού της αξίας
των εν λόγω ακινήτων, δεδομένου, ότι ο φορολογούμενος δύναται με δική του πρωτοβουλία να αποστεί από την εφαρμογή του
αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού της
αγοραίας αξίας, ζητώντας από το δικαστήριο,
κατά την παράγραφο 6 της ως άνω διατάξεως, τον εκ μέρους του προσδιορισμό της”.
Κατ' αναλογία, υπογραμμίζεται στην απόφαση του ΣτΕ, “και οι διατάξεις των άρθρων
32 και 34 του ν. 3842/2010, ερμηνευόμενες
σε συνδυασμό με εκείνες της εκδοθείσης
ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών, με τις οποίες επίσης
παρέχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να αμφισβητήσει την φορολογητέα αξία
ακινήτων, όπως έχει προσδιοριστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα-δήλωση ΦΑΠ βάσει του
αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού αγοραίας αξίας και, στη συνέχεια, να ζητήσει από
το δικαστήριο, με προσφυγή του κατά της
σχετικής απορριπτικής πράξης του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, τον εκ μέρους του
προσδιορισμό της, δεν είναι κατά το μέρος
αυτό, αντίθετες με το Σύνταγμα”.
Και καταλήγει η απόφαση του ΣτΕ: “Εφόσον,
ο φορολογούμενος ο υποκείμενος σε φόρο
ακίνητης περιουσίας έχει τη δυνατότητα,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 και 34 του
ν. 3842/2010, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό
με εκείνες του άρθρου 4 της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 34 παράγραφος 6 του
νόμου τούτου (ν. 3842/2010) εκδοθείσης
ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών να αμφισβητήσει με
προσφυγή του στο Διοικητικό Δικαστήριο το

ύψος της αντικειμενικής αξίας του βαρυνόμενου με τον ως άνω φόρο ακινήτου του, η
ως άνω ρύθμιση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα”.

Με απλά λόγια, με την 86/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
αναγνωρίστηκε το δικαίωμα του φορολογούμενου να φορολογείται επί της
πραγματικής αγοραίας αξίας του ακινήτου και όχι επί της αξίας που ορίζει το
κράτος (αντικειμενική αξία ή αξία του Ν.
3842/2010). Αν και η απόφαση αφορούσε τον ΦΑΠ είναι σίγουρο ότι επηρρεάζει και τον ΕΝΦΙΑ γιατί η αξία του
ακινήτου υπολογίζεται βάσει των ίδιων
διατάξεων (αρ. 32 Ν. 3842/2010).
Η απόφαση δεν κρίνει αντισυνταγματικό
τον ΦΑΠ. Όμως, με βάση τη στρατηγική
που ακολούθησε ο Χρ. Κλειώσης, δεν
ήταν αυτό το ζητούμενο. Κρίθηκε το δικαίωμα των φορολογουμένων να αμφισβητήσουν τις “φουσκωμένες” και
εντελώς ατεκμηρίωτες αξίες που υπολογίζει το Υπουργείο των Οικονομικών.
Στο εξής, αν ο πολίτης κρίνει ότι η αξία
είναι φουσκωμένη, μπορεί να την αμφισβητήσει. Και βεβαίως, δεν θα χρειαστεί
ο κάθε πολίτης να προσφεύγει κάθε
φορά στα δικαστήρια για να βρει το δίκιο
του. Το Κράτος θα αναγκαστεί σύντομα
(*) να βρει νέους, πιο δίκαιους τρόπους
υπολογισμού της αξίας των ακινήτων και
να φορολογεί επί αυτών και όχι επί των
παράλογων αξιών που υπολόγιζε με
πρωτοφανείς -και συχνά αστήρικτες- μεθόδους. Σε περίπτωση δε προσφυγής
του πολίτη, το Κράτος θα είναι αναγκασμένο να αποδεικνύει το πώς υπολόγισε αυτό την αξία του ακινήτου. Και
βεβαίως, εάν η υπόθεση κρίνεται υπέρ
του πολίτη, ανατρέπονται όλοι οι υπολογισμοί του Κράτους για ολόκληρη την
περιοχή, ή και για ομοειδείς περιοχές.
Και συνεπώς, το Κράτος θα πρέπει να
οδηγηθεί σε τρόπους αποτίμησης πραγματικά αντικειμενικούς!
Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας είναι οριστική. Και δεν θα
μπορεί να αλλάξει ποτέ στο μέλλον,
ανεξάρτητα του εάν αλλάξουν οι νόμοι
για τη φορολογία ακινήτων. Ο πολίτης
θα μπορεί πάντα να αμύνεται απέναντι
στην αυθαιρεσία του Κράτους και στον
παράλογο υπολογισμό των αξιών των
ακινήτων.
Για τη συγγραφή αυτού του άρθρου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το σύνδεσμο taxheaven.gr
Γιώργος Σιάτρας
http://www.forologoumenoi.gr
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Η συλλογή πλαστικών καπακιών αποδίδει
«καρπούς» στον Δήμο Μαρκοπούλου!
Ένα ακόμα ολοκαίνουργιο αναπηρικό αμαξίδιο, παραδόθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Μαρκοπούλου, από τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, την Τετάρτη, 17
Δεκεμβρίου 2014, για την πολύμηνη
ενεργή συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου, στη δράση του Συλλόγου, για συλλογή πλαστικών
καπακιών.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε
στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, παρουσία της
Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού
& Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρίας Κιμ-

πιζή και των υπευθύνων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου. Η ημέρα
παράδοσης, συνέπεσε με τα γενέθλια του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Μαρκοπούλου!
Από τον Αύγουστο 2013, ο Δήμος
Μαρκοπούλου ξεκίνησε τη δυναμική
του συμμετοχή στη δράση του Συλλόγου, για τη συμπαράσταση στα
παιδιά με κινητικά προβλήματα, συγκεντρώνοντας πλαστικά καπάκια

από εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, γάλα, χυμούς, κρασί, λάδι,
απορρυπαντικά και από οποιοδήποτε
άλλο προϊόν. Πρόκειται για μία κίνηση με διπλό όφελος, καθώς αφε-

νός, γινόμαστε αρωγοί στην προσφορά αναπηρικών αμαξιδίων στα
παιδιά με κινητικά προβλήματα, που
τα χρειάζονται και αφετέρου, αναδεικνύουμε στην πράξη τη σημασία
της ανακύκλωσης, με σκοπό να προστατέψουμε το Περιβάλλον μας.
Μόνο κατά το τρίμηνο Σεπτεμβρίου
– Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα και με
την ευχαριστήρια επιστολή του «Πανελλήνιου Συλλόγου Πρόληψης και
Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων
Τροχαίων Ατυχημάτων», ο Δήμος
έχει παραδώσει στο Σύλλογο, τρεις
(3) τόνους καπάκια, χάρη στη συνδρομή όλων, που αγκάλιασαν την
πρωτοβουλία του Δήμου και ενέταξαν τη συλλογή καπακιών στην καθημερινότητά τους.
Το αναπηρικό αμαξίδιο παρέδωσαν
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Μαρκοπούλου, οι Κων/νος Νάνος,
Θεόδωρος Καράκης και Δημήτριος
Χρόνης, εθελοντές και εκπρόσωποι
του Συλλόγου, οι οποίοι ευχαρίστησαν θερμά τον Δήμο Μαρκοπούλου
για την μεγάλη συμβολή του στην
προσπάθειά του για στήριξη των
Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων.
Βεβαίως, η συλλογή συνεχίζεται!
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ)
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΑΓΓΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ο Απ. Σταύρου
κατά δήλωσή του δεν είναι υποψήφιος!)
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΛΙΛΑ
ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΒΙΚΥ
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΣΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΗΣΤΗΣ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΚΑ)
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΥΣΙΑ ΟΛΓΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(ΤΑΣΟΥΛΑ)
ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΥΜΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (EYH)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΥ ΔΕΒΟΡΑ
ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΖΙΟΥ ΗΡΩ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ
ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡΙΓΑΖΗ ΡΟΥΛΑ
ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΣΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ
ΒΟΡΓΙΆΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΡΜΕΝΉ - ΧΡΉΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΊΑ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΆΤΣΗ ΜΑΡΊΑ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΌΚΟΥ ΒΕΡΓΕΝΊΑ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΜΠΆΠΗΣ ΛΆΜΠΡΟΣ
ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΛΙAΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΒΕΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ
ΖΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ)
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΛΑΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΑΒΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΡΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΒΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΒΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΕΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
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Πώς προκύπτει αυτοδυναμία στις παρούσες
εκλογές, στο πρώτο κόμμα
Τα πάντα θα εξαρτηθούν από την φιλοσοφία που διέπει τον περιβόητο υφιστάμενο εκλογικό νόμο Παυλόπουλου, που αντικατέστησε τον προηγούμενο του
Σκανδαλίδη, αυξάνοντας το μπόνους εδρών για το
πρώτο σε εκλογική δύναμη κόμμα από 40 σε 50 και
μοιράζοντας τις υπόλοιπες 250 αναλογικά στα κόμματα που θα περάσουν το 3% και μαζί και το κατώφλι
της Βουλής.
Η κρίσιμη λοιπόν απάντηση στο καθοριστικό ερώτημα
που όλοι απευθύνουν, αν είναι εφικτή η αυτοδυναμία
και κάτω από ποιές προϋποθέσεις, είναι τελείως ασαφής, γιατί αυτή εξαρτάται από πολλούς γρίφους και
άγνωστες παραμέτρους που θα προσδιορίσουν τον
νικητή των εκλογών.
Θα προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε μία απάντηση,
για το αν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση το
βράδυ της 25ης Ιανουαρίου, για τις οποίες όλοι
(ακόμα και οι δημοσκόποι) συμφωνούν ότι είναι οι πιο
αβέβαιες των τελευταίων ετών:
Το πρώτο και σίγουρο είναι ότι η αυτοδυναμία δεν
εξαρτάται από τα ποσοστά που θα πάρουν τα δύο
πρώτα σε ψήφους κόμματα (που επίσης είναι σίγουρο ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ), αλλά από τα
κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής και το αθροιστικό ποσοστό που θα συγκεντρώσουν!
Θεωρητικά το ελάχιστο ποσοστό για να πάρει το
πρώτο κόμμα αυτοδυναμία ανέρχεται στο 40,4% με
την θεωρητική -πάντα- προϋπόθεση ότι τα κόμματα
που θα μείνουν εκτός Βούλης έχουν 0% (!), κάτι που
φυσικά δεν μπορεί να ισχύσει...
Από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα μυστήρια και τα
τερτίπια του εκλογικού νόμου. Και συγκεκριμένα:

γράφει ο Φάνης Ζουρόπουλος*
Για κάθε 1% που θα παίρνουν τα εκτός Βουλής κόμματα, το βράδυ των εκλογών, θα μειώνεται κατά
0,4% το απαιτούμενο ποσοστό αυτοδυναμίας. Έτσι,
π.χ. με 1% αθροιστικό ποσοστό των εκτός Βουλής
κομμάτων, ο πήχης της αυτοδυναμίας κατεβαίνει από
40,4% σε 40% και ούτω καθ’ εξής.
Ο υπολογισμός γίνεται με τον εξής τρόπο: Αν το
αθροιστικό ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων
είναι 10%, τότε επί 0,4% μας κάνει 4%.

Αυτό αφαιρείται από το ελάχιστο ποσοστό για αυτοδυναμία (40,4%) και ο πήχης κατεβαίνει στο 36,4%.
Π.χ. στις εκλογές του Μαΐου 2012 το ποσοστό που
συγκέντρωσαν τα εκτός Βουλής κόμματα, που υπέρβαινε το 9%, ο πήχης της αυτοδυναμίας εκινείτο στο
36,8% (η ΝΔ είχε 18,85% και ο ΣΥΡΙΖΑ 16,79%), ενώ
ένα μήνα αργότερα, τον Ιούνιο 2012, το αντίστοιχο
ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων μειώθηκε στο
6%, ανεβάζοντας τον πήχη της αυτοδυναμίας στο

99 χιλιάδες οι ετεροδημότες εκλογείς
Στις 99 χιλιάδες ανέρχονται οι ετεροδημότες εκλογείς στο σύνολο της χώρας. Εξ
αυτών περίπου 80.000 είναι οι ετεροδημότες που κατοικούν και ψηφίζουν στα ειδικά
εκλογικά τμήματα στην Αττική.
Ειδικότερα σε σύνολο 9.808.760 εκλογέων,
οι 99.007 είναι ετεροδημότες και εξ αυτών
οι 79.413 ζουν στην Αττική (73.325 στην
Αθήνα, 6.088 στον Πειραιά).
Οι ετεροδημότες ψηφίζουν τους υποψήφιους της περιφέρειας, στο δήμο της οποίας
είναι εγγεγραμμένοι.
Στην Αττική έχουν συσταθεί τα 178 εκλογικά ετεροδημοτών:
Νέα Σμύρνη: Ίο Γυμνάσιο Λύκειο Ν. Σμύρνης, Αγ. Ανδρέα, για ετεροδημότες από Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
(Δράμας-Καβάλας), Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (Ημαθίας-Θεσ/νίκης-ΚιλκίςΠιερίας-Πέλλας-Σερρών-Χαλκιδικής), Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών
-Καστοριάς-Κοζάνης-Φλώρινας).
Καλλιθέα (6ο Λύκειο Καλλιθέας-Σωκράτους 218) για ετεροδημότες από Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
(Εβρου-Ξάνθης-Ροδόπης), Περιφέρεια Ιο-

νίων Νήσων (Ζακύνθου-Κερκύρας-Κεφαλληνίας-Λευκάδας).
Γκράβα (Σχολικό Συγκρότημα Ταϋγέτου 60)
για ετεροδημότες από Περιφέρεια Ηπείρου
(Άρτας -Θεσπρωτίας -Ιωαννίνων-Πρέβεζας), Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΚαρδίτσαςΛάρισας-Μαγνησίας-Τρικάλων)
και
Περιφέρεια Κρήτης (Ηρακλείου-ΛασιθίουΡεθύμνου-Χανίων).
Ηλιούπολη (5ο Γυμνάσιο-Πολυκλαδικά
Βουλιαγμένης 521) για ετεροδημότες από
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΒοιωτίαςΕύβοιας-Ευρυτανίας-Φθιώτιδας-Φωκίδας),
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας).
Αιγάλεω (7ο Δημοτικό Σχολείο-Πελοποννήσου 5, 5ο Λύκειο, Σουλίου & Πελοποννήσου) για ετεροδημότες από Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας-Ηλείας), Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αργολίδας-Αρκαδίας-Κορινθίας-Λακωνίας-Μεσσηνίας).
Νέα Ιωνία (Ίο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Ιωνίας,
Παπαφλέσσα & Αβέρωφ) για ετεροδημότες
από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβου-Σάμου-Χίου), Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκανήσου-Κυκλάδων),
Κύθηρα
και

Αντικύθηρα.
Για τους ετεροδημότες του Πειραιά έχουν
οργανωθεί τρία εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών στα:
* 9ο Γυμνάσιο (Σηραγγείου 5 & Ακτή Μουτσοπούλου) για ετεροδημότες από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
(Εβρου), την Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτας Θεσπρωτίας -Ιωαννίνων -Πρέβεζας), την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας -Κεφαλληνίας -Λευκάδας), τη Δυτική Ελλάδα
(Αιτωλοακαρνανίας) και τη Στερεά Ελλάδα
(Ευβοίας-Φθιώτιδας).
* 28ο Δημοτικό Σχολείο (Σανταρόζα 4) για
ετεροδημότες από την Περιφέρεια Ανατ.
Μακεδονίας & Θράκης, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, την Κρήτη (Χανιά), τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.
* 22ο Δημοτικό Σχολείο (Λεωφ. Χατζηκυριακού 2) για ετεροδημότες από την Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας,
την
περιφέρεια Θεσσαλίας, το Βόρειο Αιγαίο,
το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.

38% (η ΝΔ πήρε 29,66% και ο ΣΥΡΙΖΑ 26,89%).
Το κλειδί λοιπόν των εξελίξεων είναι σαφέστατα το
αθροιστικό ποσοστό των κομμάτων που δεν θα πιάσουν το πλαφόν του 3%.
Ετσι, αν π.χ. τα εκτός Βουλής κόμματα συγκεντρώσουν 5%, ο πήχης της αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος θα κινηθεί στο 38,4%, στο 6% στο 38%, στο
7% στο 37,6%, στο 8% στο 37,2%, στο 9 στο 36,8%
και στο 10% στο 36,4 %...
Από εδώ και κάτω όποια εκτίμηση και σενάριο υιοθετήσουμε μπορεί και να μας βγεί... Με βάση τις υπάρχουσες αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις η πρωτιά του
ΣΥΡΙΖΑ είναι «κλειδωμένη», αλλά καθόλου εύκολη
δεν είναι η αυτοδυναμία.
Μία δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε πριν ώρες, εμφάνιζε σαν πιθανό σενάριο μία εξακομματική Βουλή
(ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Ποτάμι, ΚΚΕ, Χ.Α. και ΠΑΣΟΚ) με τα
εκτός Βουλής (ΑΝΕΛ, ΚΙΔΗΣΟ και τα υπόλοιπα) να
κυμαίνονται στο 10-12%, που σημαίνει ότι ο πήχης
της αυτοδυναμίας θα κυμανθεί από 36,4-35,6 % (η
ίδια μέτρηση έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ 28,5% και στην ΝΔ
25,3%).
Δύο αστάθμητοι παράγοντες σύμφωνα με έμπειρους
αναλυτές θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα
και το εάν ο νικητής θα έχει αυτοδυναμία:
Ο πρώτος είναι η «Χρυσή Αυγή», που καμμία δημοσκόπηση δεν της δίνει το ποσοστό που πήρε του 2012
(6,9%), άρα δεν θα είναι τρίτο κόμμα για να πάρει διερευνητική εντολή.
'Ομως, κάποιοι ερευνητές είναι σίγουροι ότι αυτό γίνεται γιατί οι οπαδοί της αρνούνται να το δηλώσουν
στις έρευνες (είναι «γραμμή» από την ηγεσία...) και η
Χ.Α. θα προκύψει τρίτο κόμμα, πράγμα που θα επηρεάσει τις συνεννοήσεις των υπολοίπων κομμάτων,
ενώ η χώρα θα διασυρθεί διεθνώς, αν πάρει εντολή
κυβέρνησης ένας υπόδικος αρχηγός!...
Ο δεύτερος αστάθμητος παράγοντας είναι το νεοσύστατο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, που μέχρι
τώρα παίρνει κάποια αξιόλογα ποσοστά μόνο στην
Αχαΐα και την Κρήτη, ενώ σε άλλες περιοχές δεν καταγράφεται καθόλου, δυσχεραίνοντας την δημοσκοπική πρόβλεψη μεσοσταθμικής επίδοσης στην
Επικράτεια.
Αν επίσης παραμείνει μέχρι το τέλος γύρω στο 3%
(όπως κινείται τώρα) θα αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας ακόμα και για την αυτοδυναμία...
Οπως και να έρθουν λοιπόν τα πράγματα το βράδυ
της 25ης Ιανουαρίου, είναι ανοικτό σε όλα τα σενάρια
και το αποτέλεσμα θα καθορίσει αν θα έχουμε αυτοδυναμία, την δυνατότητα σχηματισμού μιάς συγκυβέρνησης την επομένη, ή και πάλι σε ένα μήνα
εκλογές, αφού στο μεταξύ η Βουλή που θα προκύψει,
έστω και χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εκλέξει
πρώτα -με σχετική πλειοψηφία- και Πρόεδρο της Δημοκρατίας!
* Ο Φάνης Ζουρόπουλος είναι τ. πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. και εκτελεστικός πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (Ε.Ε.Δ.)
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50.000 αλλοδαποί έγιναν Έλληνες
και θα ψηφίσουν στις 25 Ιανουαρίου 2015
50.000 αλλοδαποί που πολιτογραφήθηκαν Έλληνες, από
τις προηγούμενες εκλογές
έως σήμερα, θα μπορούν να
ψηφίσουν στις εκλογές της
25ης Ιανουαρίου 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Υπουργείου Εσωτερικών
οι νέοι αυτοί ψηφοφόροι, που
θα ψηφίσουν για πρώτη φορά
στις μεθαυριανές βουλευτικές εκλογές, ανέρχονται σε
273.941 πολίτες, μεταξύ των
οποίων 138.733 νέοι άνδρες
και 135.208 νέες γυναίκες.
Από αυτούς, οι 224.272
είναι νέοι Έλληνες που ενηλικιώθηκαν μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές
και οι υπόλοιποι είναι αλλοδαποί που πολιτογραφήθηκαν Έλληνες.
Έτσι οι νέοι ψηφοφόροι
που προέρχονται από την κατηγορία των αλλοδαπών που
πολιτογραφήθηκαν Έλληνες
αυξήθηκαν, από το 2012 έως
σήμερα, κατά 49.669 πολίτες.
Από αυτούς, 13.595 απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα το 2012 (μετά τη

διεξαγωγή των εκλογών),
18.479 απέκτησαν την υπηκοότητα το 2013 και 13.765
απέκτησαν την υπηκοότητα
το 2014 έως την Ε” αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (αρχές Οκτώβριος 2014).
Επίσης, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Υπουργείου
Εσωτερικών, την Κυριακή
στις εκλογές καλούνται να
ψηφίσουν 9.808.760 πολίτες.
Οι 5.060.877 είναι οι γυναίκες και 4.747.883 οι άνδρες.
Όπως διαπιστώνεται από το
ΥΠΕΣ η δυναμική του εκλογικού σώματος παραμένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία
χρόνια: 9.834.970 (το 2009),
9.850.802 (το 2012) και
9.808.760 (το 2015).
Τη μεγαλύτερη εκλογική
δύναμη παρουσιάζει η Περιφέρεια Β” Αθηνών με
1.428.759 εκλογείς.
Σε ό,τι αφορά την ηλικιακή
κατανομή του εκλογικού σώματος, όπως διαπιστώνεται
από τα στοιχεία του ΥΠΕΣ
την αποφασιστική εκλογική
κατηγορία αποτελούν οι ψη-

φοφόροι άνω των 65 ετών,
που είναι υπερδιπλάσιοι των
ψηφοφόρων ηλικίας 42-47
ετών που αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα.

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: 19-1-2015
Aρ. Πρωτ.: 2011

Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ),
του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων
Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμια Εκπαίδευσης και της
Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:
i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη, Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης
και Ομάδα 4 φυσικό αέριο), το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επι της εκάστοτε
μέσης λιανικής τιμής του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων
του Υπ.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής
ii) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα
3) και τα λιπαντικά (Ομάδα 5) τη
χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α
1/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες για
την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:
Ομάδα 1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ:
395.271,00 ΛΙΤΡΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ :
40.000,00 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 2
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
129.607,00 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 3
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ: 7.466,00
ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 4
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 25.674,00 KGΦΑ
Ομάδα 5

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 6.886,00 ΛΙΤΡΑ
O συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας
ανέρχεται
σε
857.000,00 €, (μετά στρογγυλοποίησης), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23% ) και επιμερίζεται ως εξής:
587.498,49€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τα καύσιμα
Ομάδα 1
(Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη
Βενζίνη).
161.998,15€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το Πετρέλαιο
Θέρμανσης Ομάδα 2.
22.498,79€, (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%), για το Πρόσθετο Καύσιμο Ομάδα 3.
29.999,70€, (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%), για το Φυσικό Αέριο
Ομάδα 4.
54.999,45€, (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%), για τα Λιπαντικά Ομάδα 5.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του
Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και
του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
1/2015 και την με αρ. Πρωτ.
58558/3-12-2014 σχετική Διακήρυξη, τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ.
120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» που
αφορά τις ανάγκες για καύσιμο κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνα
αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης,
πρόσθετου καυσίμου, φυσικό αέριο
και λιπαντικών του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού &

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 31-12-2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αριθμ. Πρωτ. 28573/2014
Απόφασης Δημάρχου
Αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο
για το α’ εξάμηνο του 2015 και
μέχρι 30-06-2015 η οποία δεν θα
υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως
για την Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ιωάννα Πετιμεζά του
Αντωνίου που τηρεί και συντάσσει
τα πρακτικά συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
μας.
Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
ύψους 615,6ευρώ περίπου, για το
α’ εξάμηνο του 2015 από τον Κ.Α.
10-6012.002.
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 79
παρ. 4 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Οι εκλογείς άνω των 65
ετών ξεπερνούν τα δυο εκατομμύρια, ενώ οι 42-47 ετών
είναι μόλις ένα εκατομμύριο
εκλογείς.
Από 900.000 ψηφοφόρους
παρουσιάζονται στις ηλικίες
36-41 ετών, 48-53 ετών, 5459 ετών και 30-35 ετών, ενώ
ο αριθμός μειώνεται στις
825.000 για την ηλικιακή
ομάδα 60-65, στις 725.000
για την ηλικιακή ομάδα 24-29
και στις 672.000 για την ηλικιακή ομάδα 18-23 ετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12,
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 229432101
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : 22943 21028
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΥΡΙΩΝ Η ΝΟΜΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 3 του Ν.Δ. της 17
Ιουλ./16 Αυγ. 1923 : Περί σχεδίων
πόλεων, κωμών και συνοικισμών
του Κράτους και οικοδομής αυτών

δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 3-3-2015 και
ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών .Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από
(4) εργάσιμες ημέρες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση
της περιληπτικής διακήρυξης στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και
στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ BBB
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ETHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη της ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ – ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, οδός Αγίου Ιωάννου την
1η Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11 00, με τα ακόλουθα θέματα
ημερήσιας διάταξης:
α) Έγκριση απολογισμού, προϋπολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων
του Δ.Σ.
β) Μελέτη της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή ή όχι
του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
γ) Έγκριση εγγραφής νέων μελών και εισηγήσεων του Δ.Σ.
δ) Προκήρυξη αρχαιρεσιών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 08-02-2011 στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Μετά τις εργασίες της Γ.Σ. θα ακολουθήσει το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας.
Βούλα 21.01.2015
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Λεμονάκης
Μιχάλης Μπίμπας
Τηλ: 210 89.56.545 Τηλ/τυπία: 210 99.58.977 - Κινητό: 6937730962

2. την παρ.4γ του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ.
93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ 877Β’/94) Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
3. τα εκπονηθέντα επίγεια Τοπογραφικά και Κτηματογραφικά Διαγράμματα, τα Σχέδια και τους
Πίνακες της Ανασύνταξης της Πραξης Εφαρμογής και το Σχέδιο και
τους Πίνακες της Πράξης Αναλογισμού της περιοχής «Κόκκινο Λιμανάκι»
του
Δήμου
Ραφήνας
Πικερμίου
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους φερόμενους κυρίους ή νομείς
των ακινήτων που βρίσκονται στην
περιοχή
«Κόκκινο
Λιμανάκι»
Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου να προσέλθουν στο Δημαρχείο Ραφήνας

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλες τις βασικές ομάδες
της μελέτης εκτός από την Ομάδα 4
που αφορά την προμήθεια Φυσικού
Αερίου.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. , ήτοι:
Για τις Ομάδες 1,2,3 και 5 ορίζεται
σε 13.447,07 €.
Για την Ομάδα 4 ορίζεται σε
487,80€.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέ-

Πικερμίου, Αραφανηδών Αλών 12,
Ραφήνα, τις εργάσιμες ημέρες από
τις 9.00 έως τις 13.00, από την
26η/1/2015 και για 15 ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να λάβουν
γνώση
των
επίγειων
Τοπογραφικών και Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων, των Σχεδίων
και Πινάκων του Γ΄Κεφαλαίου της
Ανασύνταξης της Πράξης Εφαρμογής, καθώς του Σχεδίου και των Πινάκων Αναλογισμού και να
υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας
και τυχόν ενστάσεις.
Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου
Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

και υπολογίζεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση
στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις 19-1-2015
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου, κατά τις ώρες 8.3015.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης
Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Δευτέρα 19-1-2015
Δευτέρα 26-1-2015 Τρίτη 3-3-2015 ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν

λεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με
τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 19

Πούλαγαν σπορέλαιο με ετικέτα
“Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Μάνη Λακωνίας
Ο ΕΦΕΤ με την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο
πλαίσιο των ελέγχων που
διενεργεί και σε συνεργασία με τη Β’ Χημική Υπηρεσία
Θεσσαλονίκης,
διαπίστωσε τη διακίνηση
προϊόντων τα οποία πωλούνται ως ελαιόλαδα με
τις εξής ενδείξεις :
Α) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ –
ΛΑΚΩΝΙΑ
Β) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ –
ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Γ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ –
ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Όμως, από την εξέτασή
τους, προέκυψε ότι είναι

σπορέλαια, περιέχουν
ξένη προς το ελαιόλαδο
λιπαρή ουσία!
Συγκεκριμένα, πρόκειται για
τα παρακάτω προϊόντα:
Α) Προϊόν με την εμπορική
επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΑ», σε
συσκευασία των 5 L και ημερομηνία λήξης 31-12-2016,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 38α
Ταχ. Κωδ. : 19002
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 20/15-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ «Καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης υπαλλήλων Δήμου
Παιανίας για το Α’ εξάμηνο έτους
2015».
Ο Δήμαρχος Παιανίας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν.2503/1997 «Διοίκηση ,οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 79
παρ.4 και 284 παρ. 2 του
Ν.3463/2006.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και
176 του Ν.3584/2007.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
όπως τροποποιήθηκαν από την παρ.
1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του
Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/ τ.Α΄/14-042014).
7. Την υπ' αριθ.οικ.2/41768/0022/205-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου

το οποίο επιπλέον φέρει τις
ενδείξεις «ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΠΕ,
5ο χλμ. ΓΥΘΕΙΟΥ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
Β) Προϊόν με την εμπορική
επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑ», σε συσκευασία του 1
L και ημερομηνία λήξης 30-

4-2015, το οποίο επιπλέον
φέρει τις ενδείξεις «ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝ/ ΝΟΣ,
ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
Γ) Προϊόν με την εμπορική
επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», σε συσκευασία του 1
L και ημερομηνία λήξης 3012-2016, το οποίο επιπλέον
φέρει τις ενδείξεις «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ, 20o
ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ, ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

«ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ»,
με έδρα το 4ο χλμ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
– Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ και «ΚΟΥΜ-

ΛΕΛΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»,
με έδρα το ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΚΟΡΔΕΛΙΟ, οδός Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 16,

ενώ διατίθεντο από την εταιρία «ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με έδρα τις
ΜΟΥΡΙΕΣ ΚΙΛΚΙΣ.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση
ανάκληση / απόσυρση του
συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από τα ανωτέρω ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ –
ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ προϊόντα από
την εσωτερική αγορά και
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι
σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι
οποίοι έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να
μην τα καταναλώσουν.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την απόφαση υπ. αριθμών
5/2015 τις 20/1/2015 του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, αναγνωρίζεται
η
σύσταση
σωματείου με την επωνυμία
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ με
έδρα το Χαλάνδρι Αττικής,
Αριστείδου 41, με είκοσι ιδρυτικά μέλη και διακριτικό τίτλο
SALSA SPRING DANCE
PROD, που έχει σκοπό τη διάδοση της πολιτιστικής-μουσικής-χορευτικής κουλτούρας
και παράδοσης των χωρών
της Λατινικής Αμερικής, την
ανάπτυξη σχέσεων φιλίας,
συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του,
αλλά και όλων εκείνων που
ασχολούνται με τους χορούς
της Λατινικής Αμερικής και
την μουσική αυτών των
χωρών, καθώς και την επιμόρφωση των μελών του σε θέματα μουσικής και χορού των
χωρών της Λατινικής Αμερικής, και περιέχεται στο από
21/11/2014 καταστατικό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας
προκηρύσσει
δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση
κυλικείου
του
2ου
Γυμνασίου Γλυκών Νερών Δήμου
Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου) Παιανίας, στις 19.2.2015
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.,
δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα παραπάνω σπορέλαια
διακινούνται από τις εταιρίες
Οικονομικών.
8. Την υπ’αριθ.2/78400/0022/14-112011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του
Δεύτερου
Κεφαλαίου
του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο
εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν.4147/2013.
10. Την υπ’αριθ.72/2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, με θέμα συμπλήρωση της αρ.
72/2012 προηγούμενης απόφασης
του ιδίου, περί καθιέρωσης 24ωρης
λειτουργίας όλες τις ημέρες της
εβδομάδας και τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και
΄Υδρευσης του Δήμου μας η οποία
εγκρίθηκε
με
την
αριθ.
31422/26100/2013 απόφαση του Γ.
Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1627/τ.Β΄/1-7-2013).
11. Την υπ’αριθ. 507/15-1-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου .
12. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου,
σύμφωνα με τις οποίες, για να αντιμετωπισθούν έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες για το Α’
εξάμηνο του έτους 2015, απαιτείται
πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού.
13. Την μείωση του προσωπικού του
Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων
καθώς και την αδυναμία πρόσληψης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

προσωπικού λόγω αναστολής των
διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
Αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε υπερωριακή, νυχτερινή και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, μέσα στα όρια που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το
υπηρετούν μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Δήμου Παιανίας για το
Α’ εξάμηνο έτους 2015 ως εξής:
1. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΕΠ
Για σαράντα (40) μονίμους υπαλλήλους στον Κ.Α.10-6012.001 με
τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση20.000,00 €
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
- Για είκοσι-εννέα (29) μονίμους
υπαλλήλους στον Κ.Α.20-6012.001
με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 50.000,00 €
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
- Για έντεκα(11) μονίμους υπαλλήλους στον Κ.Α. 25-6012.001 με
τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 30.000,00 €.
4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- Για εξι (6) μονίμους υπαλλήλους
στον Κ.Α.35-6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές » έχει προϋπολογιστεί πίστωση 10.000,00 €

5. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
- Για δυο (2) μονίμους υπαλλήλους
στον Κ.Α.45-6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 5.000,00 €
6. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Για δεκατέσσερις (14) μονίμους
υπαλλήλους στον Κ.Α.30-6012.001
με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση10.000,00 €
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΚΕΠ
Για δέκα (10) υπαλλήλους
Ι.Δ.Α.Χ. στον Κ.Α.10-6022.001 με
τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων αορίστου
χρόνου» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 10.000,00 €
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
- Για δέκα έξι (16) υπαλλήλους
Ι.Δ.Α.Χ. στον Κ.Α.20-6022.001 με
τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 14.000,00 €
Από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 149.000,00 €.
Η απόφαση αυτή ως πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Ν. Στάμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας
προκηρύσσει
δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση
κυλικείου
του
1ου
Γυμνασίου Γλυκών Νερών Δήμου
Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου) Παιανίας , στις 19.2.2015
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.,
δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου) Παιανίας, στις 19.2.2015
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,
δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως
εκπρόθεσμες.

εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται δια εκπροσώπου τους είτε
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας
Σχολικής Μονάδας
μέχρι την
12.2.2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου, στο τηλέφωνο 210 6615120
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
20.01.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται δια εκπροσώπου τους είτε
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας
Σχολικής Μονάδας
μέχρι την
12.2.2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου, στο τηλέφωνο 210 6659461
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
20.01.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται δια εκπροσώπου τους είτε
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας
Σχολικής Μονάδας
μέχρι την
12.2.2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου, στο τηλέφωνο 210 6611797
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
20.01.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Μαιευτικό Γυναικολογικό Ιατρείο
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

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

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

Ειδικευθείς στην εξωσωματική γονιμοποίηση
& ενδοσκοπική χειρουργική
Τ.Επιμελητής St Marys Hospital Manchester

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

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

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

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

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
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

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά 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

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

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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

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

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

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας

Περιορίστε τα αντιβιοτικά
Έκκληση να μην καταναλώνουν αντιβιωτικά με την παραμικρή ένδειξη αδιαθεσίας, και κυρίως να μην τα καταναλώνουν χωρίς συνταγή κάνει προς τους πολίτες ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), δεδομένης της κορύφωσης του
φετινού κύματος εποχικής γρίπης και στη χώρα μας.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ, τόσο η φετινή
γρίπη όσο και άλλες ιώσεις οφείλονται σε περισσότερα από
200 είδη ιών και όχι σε μικρόβια. Δεδομένου ωστόσο ότι
στις ιώσεις τα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικά "δεν θα πρέπει και να χορηγούνται εύκολα από τους γιατρούς και πολύ
περισσότερο να τα παίρνει μόνος του ο ασθενής από το

φαρμακείο".
Τα μέλη του ΙΣΑ τονίζουν πως οι Έλληνες πρέπει να αποβάλλουν την άποψη ότι κάθε φορά που έχουν πυρετό θα
πρέπει να παίρνουν αντιβιοτικά. Κι αυτό διότι αφενός ταυτόχρονα "εισπράττουν" και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που
έχουν όπως κάθε φάρμακο (πχ διάρροια, επικίνδυνες αλλεργίες) και αφετέρου γιατί αναγκάζουν τα μικρόβια των
φυσιολογικών τους χλωρίδων να αποκτήσουν αντοχή στα
αντιβιοτικά που χρησιμοποίησαν.
Υπενθυμίζουν, ακόμα πως, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει τη θλιβερή πρωτιά κατανάλωσης αντιβιοτικών σε όλη
την Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό εξάλλου ότι έρευνα που εκπονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 κατέδειξε, μεταξύ
άλλων, ότι το 20% των ανθρώπων που λαμβάνει αντιβιοτικά
τα αγοράζει μόνο του και τα πληρώνει με δικά του χρήματα,

ενώ ένα 36% φυλάει στο σπίτι του τα αντιβιοτικά για ώρα
ανάγκης, σήμερα που σε κάθε γωνία υπάρχει και ένα φαρμακείο.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει πως τα απλά
μέτρα υγιεινής μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι στην ίωση.
Όσο το κύμα γρίπης εξαπλώνεται, τόσο οι ειδικοί εστιάζουν
στην ανάγκη τήρησης των βασικών κανόνων πρόληψης.
Μέτρα προστασίας, που εξέδωσε το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
1. Τήρηση των μέτρων υγιεινής των χεριών και αναπνευστικής υγιεινής (π.χ. κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος).
2. Έγκαιρη χρήση των αντι-ϊικών φαρμάκων κατά της γρίπης με τις πρώτες εκδηλώσεις (μέσα σε 48 ώρες).
3. Αναζήτηση ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατεταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων.

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

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Π. 1755/23-1-2015
ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ
Υποέργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές
στα εξής ομοειδή είδη: ΟΜΑΔΑ Α :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 38α
Ταχ. Κωδ. : 19002
Παιανία 23-1-2015
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης Ληξιάρχων καθώς
και υπαλλήλου για την τήρηση και
σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας έτους 2015
Α Π Ο Φ Α Σ Η 59
Ο Δήμαρχος Παιανίας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79
παρ..4
και 284 παρ.2 του Ν.
3463/2006

ΕΠΙΠΛΑ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,
ΟΜΑΔΑ Β : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΜΑΔΑ Γ :
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΟΜΑΔΑ Δ : ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΟΜΑΔΑ Ε
: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» στα πλαίσια του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ
ΜΑΚΡΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ.11389/93) με το Ν.
2741/99. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό
υποβάλλοντας προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 54.754,06 ευρώ με τον
Φ.Π.Α.
3. Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη
στον Προϋπολογισμό του Δήμου
2015 με Κ.Α. 30.7323.81 και χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ , ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ , 2Ο Υποέργο
της Πράξης με κωδικό MIS 376064
(Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με αρ. 330/04/07/2014 , 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ».
4. Τα έγγραφα της προμήθειας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα
αναζητήσουν είτε διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
www.site.marathon.gr, από το Διαύγεια με ΑΔΑ Ω57ΗΩΛΜ-Φ32, από
το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με αριθ. ΑΔΑΜ
15PROC002540272 2015-01-23 ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, ταχ. δ/νση Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη στις κ.κ.
Σ. Βασταρδή τηλ. 2294320585, Σ.
Χατζηστεφάνου, τηλ. 2294320567
και Αλεξανδρή Χρυσούλα τηλ.
2294320572, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
5. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα
στο Πρώην Δημαρχείο Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.
19005 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.00 έως ώρα
11:30 (λήξη επίδοσης προσφορών),
από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης
των
προσφορών.
Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην
Επιτροπή την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν και να κατατεθούν ταχυδρομικά μέχρι και την
προηγουμένη του διαγωνισμού. Σε
περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας
(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα
την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την
9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα (λήξη επίδοσης
προσφορών) στον ίδιο χώρο.
6. Η διεύθυνση που θα σταλούν
αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσης προκήρυξης (δηλ.. Λ. Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. 19005).
Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα
διαφορετικά θα αποκλείονται.
7. Ημερομηνία αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών θα ορισθεί και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με έγγραφο της
επιτροπής αξιολόγησης.
8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία
δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ και είναι
890,31 ΕΥΡΩ.
Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

3. Τις διατάξεις των άρθρων 49 του
Ν.3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4024/2011 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν .
5. Την υπ’αριθ.2/78400/0022/14-112011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του
Δεύτερου
Κεφαλαίου
του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν .4147/2013 .
7. Την υπ’αριθ.55085/39021/15-092014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ
2648/τ.Β’/07-10-2014) με την οποία
ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου
σε υπαλλήλους του Δήμου μας.
8. Την υπ’αριθ. 2/2015, απόφαση
Δημάρχου με την οποία ορίστηκε
υπάλληλος για τη τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημ.Συμβουλίου .
9. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου

μας (ΦΕΚ 1379/τ.Β’/29-5-2014).
10. Τις υπ' αριθ.πρωτ. 875/23-012015 και 879/23-01-2015 βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου.

για την τήρηση και σύνταξη των
πρακτικών των συνεδριάσεων, του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους 4.820,00 €
προϋπολογισμού 2015 η οποία βαρύνει τους πιο κάτω Κωδικούς Αριθμούς:
1. Τον Κ.Α. 10-6012.003 με τίτλο
«Αποζημίωση Ληξιάρχου» με ποσό
2.320,80 €.
2. Τον Κ.Α. 10-6012.002 με τίτλο
«Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε
συμβούλια και επιτροπές πρακτικογράφου Δημοτικού και Τοπικών
Συμβουλίων Δημοτικών Ενοτήτων»
με ποσό 2.500,00 €.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον
Πίνακα Ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα
του Δήμου και να δημοσιευθεί σε
τοπική εφημερίδα.
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Ν. Στάμου

Αποφασίζουμε
Α) Καθιερώνουμε απογευματινή
υπερωριακή εργασία, με αμοιβή,
έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για
το έτος 2015, για δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου μας που θα εργαστούν πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας τους, προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά
τους καθήκοντα στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες:
• Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών
• Δημοτική Ενότητα Παιανίας
Β) Καθιερώνουμε απογευματινή
υπερωριακή εργασία, με αμοιβή ,
έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για
το έτος 2015, για έναν (1) υπάλληλο ο οποίος ορίστηκε με την
υπ’αριθ. 2/2015 απόφαση Δημάρχου
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Οι νικητές στους αγώνες τοξοβολίας
Ο Κωνσταντίνος Σταματόπουλος και η
Δανάη-Ρεβέκκα-Σοφία Παπαλουκά
στο Ολυμπιακό Τόξο και ο Θεόδωρος
Οικονόμου και η Αικατερίνη Ματιάτου,
στο Σύνθετο Τόξο, ήταν οι πρώτοι νικητές, στους αγώνες Β’ Κατηγορίας
Κλειστού Χώρου (ΚΧ) τοξοβολίας, 18
μ., που έγιναν στο κλειστό του Ελληνικού, στην αίθουσα της ξιφασκίας.
Οι πρώτοι αγώνες της χρονιάς ξεκίνησαν με ρεκόρ συμμετοχών, που ξεπέρασαν τους 300 αθλητές και

αθλήτριες από όλη την χώρα και με
επίσημη πρώτη εφαρμογή του νέου
πρωτοποριακού ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας (ΕΦΟΤ). Οι
πρώτες 3άδες ανά αγώνισμα και κατηγορία:
• Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) – 18 μ.
Άνδρες Β (58 συμμετοχές): 1) Σταματόπουλος Κωνσταντίνος (ΣΟΑΑΣΟΕΕ) 537
(με 24 10άρια), 2) Νικολόπουλος Παναγιώτης (ΑΣΤΑ) 510, 3) Ντάσης Γεώργιος (ΑΤΟ
Φιλοκτήτης) 510,
Γυναίκες Β (29 συμ.): 1) Παπαλουκά

Δανάη-Ρεβέκκα-Σοφία (Πανελλήνιος) 485
(με 10 10άρια), 2) Διαμαντοπούλου Ελένη
(ΠΑΟ) 484, 3) Καλαϊτζή Κυριακή (Φοίβος)
481 (με 11 10άρια), Γαμπιεράκη Καλλιόπη
(ΠΑΟ) 470 (με 11 10άρια),
Νέοι Άνδρες Β (2 συμ.): 1) Σταύρου Γεώργιος (ΣΟΑΑΣΟΕΕ) 424, 2) Καλοφωλιάς Νικόλαος (Πανελλήνιος),
Νέες Γυναίκες Β (4 συμ.): 1) Σουλτάνα Γεωργία (ΑΤΟ Φιλοκτήτης) 487, 2) Καβάτση
Ευδοκία (ΠΑΟ) 430, 3) Κυριλλοπούλου Αγγελική (Στόχος) 360,
Έφηβοι Β (6 συμ.): 1) Καραγιάννης Γεώργιος (ΑΣΠ) 400, 2) Διαβολίτσης Νικόλαος
(Πάνδαρος) 371, 3) Χριστοδουλάκης Ιωάννης (Πανελλήνιος) 354,
Νεανίδων Β (5 συμ.): 1) Μουντογιαννάκη
Νταϊάνα (ΑΤΟ Φιλοκτήτης) 405, 2) Μπαταργιά Ισμήνη-Τριανταφυλλιά (Αστέρας
Μελισσίων) 368, 3) Δραζινάκη Νικολέττα
(ΑΟΤ Αχαιοί) 240.

Βασιλόπιτα με τον Πρωτέα
Tο Σάββατο (17/1) o Πρωτέας Βούλας έκοψε τη βασιλόπιτα στο κλειστό Γ.Γεννηματάς.
Όλη η οικογένεια του Πρωτέα έδωσε το παρών από τις
ακαδημίες μέχρι τα αγωνιστικά τμήματα, καθώς και γονείς των αθλητών και αθλητριών. Το φλουρί κέρδισε το
τμήμα των Νεανίδων.
Ο Πρόεδρος του Πρωτέα, Χρήστος Βασιλειάδης, στη σύντομη ομιλία του ευχήθηκε για την καινούρια χρονιά υγεία
και οικογενειακή ευτυχία, καλές επιδόσεις στο σχολείο
για όλα τα παιδιά του συλλόγου, καθώς και στο μπάσκετ
με το οποίο ασχολούνται στον Πρωτέα.

• Σύνθετο Τόξο (Compound) – 18 μ.
Άνδρες Β (14 συμ.): 1) Οικονόμου Θεόδωρος (Πανελλήνιος) 554 (19 10άρια), 2) Πέτκοφ Πέτκο Ιβάνοφ (Τετραπτερυλλίς) 543,
3) Σπυρόπουλος Παναγιώτης (ΓΣ Κερατέας) 537,
Γυναίκες Β (3 συμ.): 1) Ματιάτου Αικατερίνη (Τετραπτερυλλίς) 532 (13 10άρια), 2)
Παπαδημητρίου Άννα-Θεοφανώ (Φαέθων)
516, 3) Χαμηλοθώρη Άννα (Ακαδημία Τοξοβολίας) 442, Νεανίδες Β : 1) Χουσιανίτη Κατερίνα (Πανελλήνιος).

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Αντιπρόεδρος του συλλόγου Βάσω Πετρίδου η οποία αφού ευχήθηκε καλή αγωνιστική χρονιά αναφέρθηκε στην δράση που ξεκινά ο
σύλλογος σε συνεργασία με το Ασκληπιείο Βούλας για
την δημιουργία ενός συλλόγου αιμοδοσίας του Πρωτέα.
Τη Δημοτική Αρχή εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος ΟΑΠΠΑ
Γιάννης Αγαλιώτης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου, αλλά κατέθεσε και τις δικές του.

H EΠΣΑΝΑ βράβευσε Σωματεία και παράγοντες του αθλητισμού
Tην ετήσια εκδήλωσή της πραγματοποίησε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Ανατολικής
Αττικής
(ΕΠΣΑΝΑ) για την κοπή της βασιλόπιτας και την απονομή επάθλων στα
σωματεία της, σε παράγοντες του τοπικού αθλητισμού και παλαίμαχους
ποδοσφαιριστές που πραγματοποιήθηκε. Η εκδήλωση έγινε τη Δευτέρα
19 Ιανουαρίου στο Μουσείο Οίνου
στην Παλλήνη, με την παρουσία του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρου Φιλίππου και άλλων θεσμικών
παραγόντων.
Στον χαιρετισμό του ο Π. Φιλίππου
συνεχάρη την ΕΠΣΑΝΑ και τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών ομάδων

Ο

ι μικρές αλλά και οι μεγαλύτερες
αθλήτριες του Γυμναστικού Συλλόγου Ραφήνας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, πραγματοποίησαν τις
ασκήσεις με περίσσια χάρη και ακρίβεια,
απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική και έβγαλαν ασπροπρόσωπες τις
δασκάλες Φανή Ψαθά και Αργυρώ Νώτα
- οι οποίες έλαβαν τα συγχαρητήρια από
κριτική επιτροπή και γονείς για την πρόοδο των μικρών γυμναστριών!
Οι εξετάσεις ήταν ανοιχτές και οι γονείς
παρακολούθησαν την πρόοδο των παιδιών τους.

για τις προσπάθειες που καταβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια για την ενίσχυση του τοπικού αθλητισμού ειδικά
μέσω των ακαδημιών ποδοσφαίρου
που αποτελούν φυτώρια για την ανάδειξη νέων αθλητών. Προσπάθειες
που στα χρόνια της κρίσης είναι
ακόμα πιο δύσκολες λόγω των αντίξοων οικονομικών συνθηκών κυρίως
από τη μείωση των επιχορηγήσεων.
Ενημέρωσε δε τους παρευρισκόμενους ότι η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία
με
τους
δήμους
συγκεντρώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Σωματεία, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδειες στις
εγκαταστάσεις τους.
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Αιμοδοσία με τον Πρωτέα

Αγώνας «Αργοναύτου 2015»
με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε ο Ν.Ο.Ελλάδος το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου, η ομάδα του ΝΑΟΒ
κατέκτησε την 3η θέση στα αγόρια με τον Νικόλα Καραγιαννίδη, την 3η στα κορίτσια με την Χρύσα Μαρίνου
και την 2η στην κατηγορία των παίδων με τον Γιώργο
Καραγιαννίδη.

Με επιτυχίες ξεκίνησαν τον καινούριο χρόνο οι αθλητές
Optimist του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας.
Στον αγώνα με την επωνυμία «Αργοναύτου 2015» που

Η ομάδα του ΝΑΟΒ με προπονητή τον Ζαννέτο Μαλατέστα έλαβε μέρος με 10 ιστιοπλόους οι οποίοι πραγματοποίησαν μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο
σύνολό της. Ξεχώρισαν ο Πάτροκλος Μανδηλάρης που
τερμάτισε στην 4η θέση, με μόλις ένα βαθμό πίσω από
τον 3ο Καραγιαννίδη, ο Νικόλας Γκιώνης στην 6η και ο
Αθανασόπουλος Τέλης στην 7η, μεταξύ 231 αθλητών!

Α.Ο Άνοιξης ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 16-17
Το τοπικό ντέρμπι της 3η αγωνιστικής του πρωταθλήματος χαντμπολ της ΕΣΧΑ στην κατηγορία Παγκορασίδες Β΄ μεταξύ του Α.Ο Άνοιξης και της ΑΠΕΣ
Καπανδριτίου, δικαίωσε το χαρακτηρισμό του, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο
δευτερόλεπτο και κρίθηκε τελικά με ένα γκολ διαφορά.
Τα κορίτσια του Α.Ο. Άνοιξης, παίζοντας με μυαλό,
πάθος και δύναμη, πραγματοποίησαν την καλύτερη
εμφάνισή τους στο πρωτάθλημα και έχασαν στις λεπτομέρειες τον εντός έδρας αγώνα με 16-17.

Μοναδικός διασωθείς ο πλέϊμεικερ της ομάδας
Κών/νος Χριστόπουλος που σημείωσε 6 γκόλ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της Υπ. Απόφασης 11389/1993
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής της παραγράφου 3
του άρθρου 46 αυτής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (βενζίνη αμόλυβδη,
πετρέλαιο
κίνησης,
πετρέλαιο θέρμανσης) προκειμένου
να χησιμοποιηθούν για τις ανάγκες
του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
της μέσης τιμής λιανικής πώλησης,
όπως αυτή προσδιορίζεται από το
παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, συνολικού προϋπολογισμού 73.246,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Η

δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την 2
Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12.00 έως ώρα 12:30 (ώρα
λήξης αποδοχής των προσφορών).
Μετά τις 12:30 καμία προσφορά δεν
θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά
ο
διαγωνισμός
θα
επαναληφθεί την 9 Φεβρουαρίου
2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα
όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν
για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα
επαναληπτική
ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά
ο
διαγωνισμός
θα
επαναληφθεί την 16 Φεβρουαρίου
2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα
όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο.
Επίσης δύναται οι προσφορές να
σταλούν ταχυδρομικά ή δι’ άλλου
τρόπου αρκεί να έχουν παραληφθεί
από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή
ως την ημερομηνία και ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν με τους

Ωράριο Γραμματείας - 2108953823
Δευτέρα - Παρασκευή 17:00-20:00 - Σάββατο - Κυριακή 09:0014:00 ― e-mail: info@proteasvoulas.gr

Λαχειοφόρος με τον Πρωτέα Βούλας
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό/ή να κερδίσει ένα αυτοκίνητο Peugeot 108 μέσω της
λαχειοφόρου αγοράς που διοργανώνει. Ο τυχερός λαχνός για την διασφάλιση της αξιοπιστίας της λαχειοφόρου, θα αναδειχθεί με βάση τα πρώτα πέντε ψηφία του
πρώτου αριθμού του Λαϊκού Λαχείου το οποίο κληρώνει
την Δευτέρα 6 Απριλίου. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση
από το proteasvoulas.gr.
Μπορείτε να ενημερώνεστε και να προμηθεύεστε λαχνούς από την γραμματεία του συλλόγου καθημερινά (Λυκούργου 17, Βούλα, 210-8953823)
Δευτέρα - Παρασκευή 17:00 - 20:00
Σάββατο - Κυριακή 09:00-14:00
info@proteasvoulas.gr

Στον αντίποδα τα αγόρια μάλλον επηρεασμένα από
τον παλμό της κερκίδας, μπήκαν αδικαιολόγητα τρομαγμένα στο γήπεδο και έχασαν στο πλαίσιο της 5ης
και τελευταίας αγωνιστικής της Ά φάσης του πρωταθλήματος Παμπαίδων Β΄ της ΈΣΧΑ, από τον ΤΕΛΑΜΩΝΑ Σαλαμίνας 10-28.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. : 190 05 Ν.Μάκρη
Πληροφορίες: Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο : 22943 20 585
FAX
: 22943 20555
e-mail: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 23/1/2015
Αριθ. Πρωτ. 1634

Ο Πρωτέας Βούλας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ενδιαφέρεται όχι μόνο για το αθλητικό πνεύμα και την υγιή
άμιλλα των αθλητών του, αλλά και το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση της
οικογένειας.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αλληλεγγύης, αποφασίσαμε με
αρωγό το Ασκληπιείο Βούλας να δημιουργήσουμε έναν Σύλλογο αιμοδοσίας για τους αθλητές όλων των τμημάτων μας
και τους πρώτου βαθμού συγγενείς τους.
Εξάλλου η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και απόδειξη
κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Δώστε 10' λεπτά
από τη ζωή σας για να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια
μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του συλλόγου
και να συμπληρώνουν το έντυπο συμμετοχής.
Η αιμοδοσία θα γίνεται δύο φορές το έτος στο ιατρείο του
Κλειστού Γ.Γεννηματάς και η πρώτη ημερομηνία όπου θα
πραγματοποιηθεί την 14η Φεβρουαρίου 2015.

προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που
θα αναλογεί σε ποσοστό 1% (ένα)
τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
595,50 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών, άλλως για
ποσό που θα καλύπτει το 1% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ
Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα
ή ομάδες ειδών της μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.site.marathon.gr ή από
το Διαύγεια με αριθ. ΑΔΑ
6ΔΥ1ΩΛΜ-97Τ
ή
από
το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθ. ΑΔΑΜ
15PROC002539871 2015-01-23 ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη στις κ.κ. Σ. Βασταρδή τηλ. 2294320585, Σ. Χατζηστεφάνου, τηλ. 2294320567 και
Αλεξανδρή
Χρυσούλα
τηλ.
2294320572, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Τηλ: 22990 20155
ΦΑΞ : 22990 20015
Αρ. πρωτ. …1152..
Μαρκόπουλο 23-1-2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (σε
ποσοστό έκπτωσης), η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 73607,19 € με ΦΠΑ 23%. Η
δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους
προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρκοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ. του.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
1/2015 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
30η Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:30
- 11:00 πμ ενώπιων της αρμόδια
επιτροπής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί
της προϋπολογισθείσας από την
Υπηρεσία, με ΦΠΑ, δαπάνης των
προσφερόμενων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο
157 παρ.4 του Ν.4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά
για ένα ή περισσότερα τμήματα της
προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή,
το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα
γίνει με κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης προσφοράς που σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

όπως αυτή ανακοινώνεται από το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι αρνητικό.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
των καυσίμων είναι δυο (2) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής
αυτής.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ.
ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, δίνονται στα
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο 22990 20155, αρμόδιος υπάλληλος Καμαργιάννης
Ευάγγελος.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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H πρώτη εκδρομή του χρόνου από την “Ευρυάλη”
Πρώτη εκδήλωση του καινούργιου χρόνου,
ήταν ένα ξέγνοιαστο και διασκεδαστικο διημερο στα Τρίκαλα - Μετέωρα και Λίμνη Πλαστήρα, που οργάνωσε ο Εξωραϊστικός
Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας (3-4.1)

κάλων.
Στα “Μανάβικα” το γραφικό και παραδοσιακό τμήμα της πόλης, οι ντόπιες λιχουδιές των Χριστουγέννων ξεχείλιζαν τις
βιτρίνες και “έσπαγαν” τις μύτες μας.

Ενα διήμερο που στις νότιες περιοχές της
Ελλάδας έριχνε χιόνια και σήκωνε θύελλες,
ενώ στα Μετέωρα είχε έναν λαμπρό ήλιο.
Ετσι όλοι οι εκδρομείς, ξαναγίναμε παιδιά

Το ξενοδοχειο divani στην Καλαμπάκα, μας
ικανοποίησε πλήρως με την άψογη φιλοξενία του και τον πλουσιο μπουφε του σ’ ενα
ζεστό χώρο, όπου εξελίχθηκε και το τρι-

στο Μύλο των ξωτικών, περπατήσαμε στον
πεζόδρομο και στον Λίθιο ποταμό των Τρι-

κούβερτο γλέντι μας.
Στην Ι.Μ. του Μεγάλου Μετεώρου, ξεναγη-

θήκαμε απο τον υπεύθυνο για την ιστορία
του μοναστηριού.
Η Μονή είναι σκαρφαλωμένη πάνω στον
ψηλό και επιβλητικό βράχο με υψόμετρο
613μ. από τη θάλασσα και 416 από την

Εκεί ο Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, ανάμεσα
στη γη και τον ουρανό, στην κόψη ενός κατακόρυφου γκρεμού έκτισε τη μονή περί το
1340 μΧ.
Η θέα όπως αναμενόταν ήταν “θεϊκη”. Περ-

κοίτη του Πηνειού ποταμού!
Ο Αγιορείτης μοναχός Αθανάσιος ασκήτεψε αρχικά επί δέκα χρόνια πάνω σε ένα
βράχο τον "Στύλο των Σταγών". Ήταν ο
πρώτος που ανέβηκε στον Πλατύ λίθο, μαζί
με συνοδεία δεκατεσσάρων μοναχών.
Σκάλισαν τρύπες στον απόκρημνο βράχο,
έμπηξαν δοκάρια, έκαναν σκαλωσιές και
κατάφεραν να φτάσουν εκεί που ως τότε
μόνο τα πουλιά μπορούσαν να ανέβουν...

νωντας απο το φραγμα της λιμνης Πλαστηρα, φτασαμε στο Νεοχώρι, όπου
απολαύσαμε εκλεκτους μεζεδες με θέα
την λιμνη.
Και τις δύο ημέρες είχαμε την απρόσμενη
ευτυχία να βρούμε μία λαμπρή λιακάδα,
οταν στην Αθηνα “χιονιζε”!!!
Και εις άλλα τέτοια, με υγεία!!!
Εφη Τριανταφύλλου

Εκθεση φωτογραφίας “Παλιά Βούλα” και βασιλόπιτα
Εκθεση φωτογραφίας με θέμα “Παλιά Βούλα”, οργάνωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”
και παράλληλα έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα
την περασμένη Κυριακή 18/1

δημόσια, και με το “τρέξιμο” της Γραμματέως του
Συλλόγου Γωγώς Βικελή.

Η Βούλα ως αγροτική περιοχή με το βουνό στο βάθος καθαρό...

Η έκθεση τράβηξε το ενδιαφέρον των πολιτών, και
στο διήμερο πέρασε αρκετός κόσμος να δει την
“παλιά Βούλα” με τα χωράφια και τα αμπέλια...
Η έκθεση υλοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια του
Στέφανου Χατζηστέφανου, που διαθέτει ένα πολύ
καλό αρχείο και τον οποίον ο Σύλλογος ευχαρίστησε

Στιγμιότυπα από την κοπή της βασιλόπιτας. Παραβρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής που έκαναν και χαιρετισμούς καθώς και υποψήφιοι βουλευτές.

