Ν’ αγαπάς την ευθύνη, να
λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου
έχω χρέος να σώσω τη γης.
Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.
Νίκος Καζαντζάκης
«Ασκητική»

Χρέος και
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
(Α’ μέρος)

H Reds στραγγαλίζει
τον Δήμο Παλλήνης

“Οι συμφωνίες να τηρηθούν(;)”
«Οι εκλογές δεν αλλάζουνε τίποτα στις συμφωνίες
με την Ελληνική κυβέρνηση». Αντιδημοκρατικές αντιλήψεις πολύ επικίνδυνες για την Ευρωπαϊκή
Ενωση. Οι “δημοκρατίες” των αγορών θέλουν τις εκλογές για “δημοκρατικό” άλλοθι και τους βουλευτές
για να επικυρώνουν τις δικές τους
αποφάσεις.
του Κώστα «Η Ελληνική Κυβέρνηση και κάθε
Βενετσάνου
κυβέρνηση πρεπει να σέβεται τις
συμφωνίες της προηγούμενης». Αν ήταν έτσι, θα
βρισκόμασταν ακόμη στην Ιερά Συμμαχία του Μέτερνιχ, του 1815 - που κλείνει φέτος 200 χρόνια
από τη θνησιγενή δημιουργία της.
«Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».

4 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η εταιρεία Reds από το Δήμο Παλλήνης ως “ανταποδοτικά” για την καταστροφή που επέφερε στο περιβάλλον!
Αδιάψευστος μάρτυς η εικόνα
και η σημείωση της κατασκευαστικής εταιρείας Ακτωρ στην
ιστοσελίδα της:
Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του κόμβου της Κάντζας έγινε με πρόβλεψη των
αναγκών κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης υψηλών λειτουργικών
προδιαγραφών των προγραμματιζόμενων για εμπορική χρήση
ακινήτων που ανήκουν REDS
Α.Ε. του κτήματος Καμπά!

Σελίδες 12, 13, 14
Ενορχηστρωμένη επίθεση «νομιμότητας», «διδαχής», κεκαλυμένης see through απειλής κατά της
λαοπρόβλητης Ελληνικής Κυβέρνησης, με σκοπό
ν’ αποφευχθεί η ανατροπή της τόσο «ωραία» και
μεθοδικά προγραμματισμένης, νεοφιλελεύθερα
στοχευμένης αρπαγής της χώρας μας και των
πλουτοπαραγωγικών της πηγών και απομύζησης
του μόχθου της ελληνικής κοινωνίας, στο διηνεκές,
με επιστροφή της πολιτικής και της οικονομίας
στην εκμοντερνισμένη μεσαιωνική βαρβαρότητα.
Αναφέρομαι στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό, ως προπύργιο, αυτή τη στιγμή, των ευάλωτων λαών, κυρίως της νότιας Ευρώπης και
ακολούθως και των υπολοίπων.

Συμπεράσματα μετά την
εκλογική μάχη! Σελίδα 3

Τραπεζοκαθίσματα, Ομπρέλες
και ξαπλώστρες στις ελεύθερες παραλίες των 3Β Σελίδα 7

Συνέχεια στη σελ. 2

Γράφει ο δήμαρχος Μαρκοπούλου
Σωτήρης Μεθενίτης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την επόμενη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η κοπή βασιλόπιτας της παράταξης "Δημοτική
Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης".
Η εκδήλωση θα γίνει στις 12 π.μ. στα γραφεία της Δημοτικής Βούλησης, Βασιλέως Παύλου 84, Βούλα, 1ος όρ.

Οι “Ανεξάρτητοι Ελληνες”
δηλώνουν
Σελίδα 17

Με μεγάλη πλειοψηφία, Πρόεδρος της Βουλής η Ζωή
Σελίδα 2
Κωνσταντοπούλου
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Ποιό είναι το χρέος;

Χρέος και Διπλωματία
«Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», τονίζει αδιαλείπτως ο Υπ. Οικονομικών της Γερμανίας Βολφγκανγκ Σόιμπλε, παραπέμποντας σ’ ένα βασικό
αξίωμα θεμελίωσης του Ρωμαϊκού Δικαίου (pacta sunt
servanta). Και για να τον καθησυχάσω κι αυτον και
τους ακόλούθους του, λέω ότι το αποδέχομαι, το
τηρώ και μ’ αυτό διαπαιδαγώγησα τα παιδιά μου.
(Μόνο που κάποιοι, με διαψεύδουν και με εκθέτουν
σαν παιδαγωγό, γιατί με διάφορα τερτίπια δεν τηρούν
τις συμφωνίες, ενώ «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους»,
για την πιστή τήρηση από τους άλλους.
«Συμφωνία» και μάλιστα μονομερώς επιβεβλημένη,
από τους προκατόχους του, ήταν το υποχρεωτικό κατοχικό δάνειο του ναζιστικού Γ’ Ράιχ και των φασιστών του Ντούτσε, κι ενώ οι Ιταλοί το εξόφλησαν, οι
Γερμανοί προσχηματικά το αρνούνται. Και ψεύδονται
ισχυριζόμενοι ότι η Ελληνική Κυβέρνηση ουδέποτε
το διεκδίκησε. Το διεκδίκησε το 1995, εμπρόθεσμα,
μέσω του πρεσβευτή μας, εγγράφως, μετά από εντολή του Υφυπ. Εξωτερικών Γ. Μαγκάκη.
Όμως για να κλείσουμε μ’ αυτή τη βασική, όντως,
αρχή του Ρωμαϊκού Δικαίου, να πούμε ότι οι Ρωμαίοι
είχαν κι έναν υπέρτατο νόμο που κατίσχυε παντός
άλλου: Salus populi suprema lex esto! (Η σωτηρία των
λαών υπέρτατος νόμος εστί). Υπέρτατος νόμος, λοιπόν, είναι η σωτηρία του λαού. Πράγμα που βρίσκει
εφαρμογή στη σύγχρονη δικαιοδοτική πρακτική των
διεθνών δικαστηρίων, αλλά και πρόσφατα της απόφασης του ΟΗΕ (Αύγουστος 2014).

Πρόεδρος της Βουλής η
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Με 235 ψήφους εξελέγη πρόεδρος της Βουλής η Ζωή
Κωνσταντοπούλου. αριθμός ρεκόρ, όπως είπε ο διατελών
χρέη προέδρου Γιάννης Τραγάκης.
Συνολικά ψήφισαν 298 βουλευτές. Σύμφωνα με την καταμέτρηση, 61 βουλευτές ψήφισαν «λευκό», και βρέθηκαν
και δύο άκυρα ψηφοδέλτια.
Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
σαν νέα πρόεδρο της Βουλής στήριξαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η ΝΔ, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ.
Για τις θέσεις των αντιπροέδρων (3), έχουν προταθεί οι
Αλέξης Μητρόπουλος (α' αντιπρόεδρος), Γιάννης Μπαλάφας (β' αντιπρόεδρος) και Δέσποινα Χαραλαμπίδου (γ' αντιπρόεδρος). Από τη ΝΔ υποψήφιος αντιπρόεδρος είναι ο
Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ Κοσμήτορες της Βουλής προτείνονται οι Νάσος Αθανασίου και Γιώργος Πάντζας. Για
γραμματείς οι Παναγιώτα Δριτσέλη, Δανάη Τζίκα, Ζήσης
Ζάννας και Βασίλης Τσίρκας.
Αλέξης Μητρόπουλος, Νάσος Αθανασίου και Γιώργος
Πάντζας είναι οι τρεις πρώτοι βουλευτές στην Περιφέρεια
(Υπόλοιπο) και η θεσμική τους θέση στο Προεδρείο της
Βουλής, περιποιεί τιμή για την περιοχή μας.

Αλλά προτού επικαλεσθούμε τους καθαρά οικονομικούς αναπτυξιακούς όρους ή την ένδεια και σωτηρία
των λαών, ας δούμε περιληπτικά ποιό είναι αυτό το
χρέος. Πώς έχει προέλθει; Δεν θα το κάνω αναλυτικά,
γιατί θα χρειαζόταν ένα βιβλίο. Εξ’ άλλου, αυτά τα
χρόνια, έχουν εκδοθεί πολλά. Πρόχειρα στο μυαλό
μου, μου έρχονται, «Η ΤΡΑΠΕΖΑ· πώς η Goldman
Sachs κυβερνά τον κόσμο» του Roche, «ΚΡΙΣΗ, “απεχθές” χρέος και αθέτηση πληρωμών» του Γιάννη Τόλιου, «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ενός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ» του J. Perkins, «ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΑΣ,
ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ – Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του
Γιάννη Σιάτρα κ.α.
Ένα – δυο στοιχεία είναι πολύ χρήσιμα για να μιλήσεις, όχι με οικονομικούς όρους, ούτε με νομικούς ή
κανόνες διεθνούς δικαίου, αλλά να μιλήσεις μ’ έναν
λόγο αρμονικό με τον ορθό λόγο! (Είναι κάτι που επίτηδες το έχουμε «ξεχάσει»).
Στοιχείο 1ο: Μανώλης Κεφαλογιάννης, ως εκπρόσωπος της Ν.Δ. στη Βουλή 15/11/2011, κατά τη συζήτηση
των προγραμματικών δηλώσεων της παράνομης «Κυβέρνησης» Λ. Παπαδήμου. Ρητορικό ερώτημα προς το
«σώμα»: «Ξέρετε πόσο αποπληρώθηκε πέρυσι (2010)
ένα 25ετές δάνειο, ενός δισεκατομμυρίου (1 δις) ευρώ
που είχε συνάψει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985;
(μικρή ρητορική παύση και ...αποστομωτική απάντηση):
«56 δις»!!!
Το 1δις, το αποπληρώσαμε 56 δις! Καταλάβατε; Τα 56
δις ήταν περισσότερα από το ένα έκτο (1/6) του συνόλου του δημοσίου χρέους. Το πληρώσαμε. Έπρεπε να
πληρωθεί;
Ας έρθουμε στο σήμερα: «Στο 13,91% αυξήθηκε η
“απόδοση” (τα εισαγωγικά, δικά μου) του ελληνικού
10ετούς ομολόγου...»1. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Αν
δανειζόμασταν σήμερα 2 δις για ν’ αποπληρώσουμε τα
μισά απ’ τα ομολογα που λήγουν τον Μάρτη, ξέρετε
πόσο θα τ’ αποπληρώνανε σε δέκα χρόνια τα παιδιά
μας;
7,356 δις και κάτι ψιλά. Απόδoση κεφαλαίου, χωρίς παραγωγικό κόστος 14%, όταν η βιομηχανική απόδoση
κεφαλαίου είναι 4% g.m. Αυτή η συμφωνία πρέπει να
τηρείται; Είναι σύμφωνη με τον ορθό λόγο; Είναι σύμφωνη με τη δική σας λογική, μήπως;
Πώς όμως έχει δημιουργηθεί το Ελληνικό χρέος;
Αν αφαιρέσουμε τις σπατάλες, τις πελατειακές σχέσεις, τις μίζες κλπ, κλπ. Το χρέος έχει διογκωθεί από
τα υψηλά επιτοκια, από την ανάγκη αποπληρωμής παλαιότερων δανείων, από τις τεχνητές δανειακές ανάγκες της χώρας. Υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες για
εξοπλισμούς (αεροπλάνα, φρεγάτες, υποβρύχια, θωρακισμένα άρματα κλπ λόγω απειλητικής συμπεριφοράς γειτονικής χώρας. Της «συμμάχου» μας, στο
ΝΑΤΟ, Τουρκίας. Ποιά είναι η ευθυνη εδώ των «συμμάχων» μας στο ΝΑΤΟ και των «εταίρων» μας, στην
Ε.Ε., εκτός των κυβερνήσεών μας που δεν το αξίωσαν;
Τι σόι «σύμμαχος» είναι αυτός που σε απειλεί και τι
σόι «σύμμαχοι», αυτοί που «σφυρίζουν» αδιάφορα;
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Υποθάλπουν τον εχθρό – «σύμμαχο», πουλάνε και
στους δύο υπέρογκους εξοπλισμούς, μας δανείζουν
χρήματα για ν’ αγοράσουμε τα όπλα και μας ξαναδανείζουν για ν’ αποπληρώσουμε τα προηγούμενα δάνεια κ.ο.κ.
Αν ήσαν έντιμοι, «εταίροι» και «σύμμαχοι», όφειλαν
να κάνουν δυο απλές κινήσεις, δίχως ένα ευρώ κόστος:
- Μια δήλωση της commission και του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ότι «Τα σύνορα της Ε.Ε. είναι τα εξωτερικά
σύνορα των ακριτικών χωρών, που την συναποτελούν».
- Το δε ΝΑΤΟ να περιλάβει συμμαχικό όρο ότι οι διαφορές μεταξύ συμμάχων κρατών, επιλύονται ειρηνικά
μέσω διαπραγματεύσεων και διαιτησίας «καλών και δίκαιων υπηρεσιών» της συμμαχίας ή σε δεύτερο βαθμό
στον ΟΗΕ.
(Το 2ο μέρος του άρθρου που αφορά κυρίως τη διπλωματική προσέγγιση, στο προσεχές φύλλο).
―――――――――
1. skai.gr 5/12/15 ώρα 20:29

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αποκριάτικες
στους ΟΤΑ

εκδηλώσεις
Σελ. 4 - 5

Νέο ΚΑΠΗ στο κέντρο της
Παλλήνης
Σελ. 6
Pavilions και Γλυπτά Απόστολος Βιτάλης
Σελ. 8

- Τσελαλίδης

Παρακοινωνιακές συνιστώσες επί
Τουρκοκρατίας Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Πόκερ για γερά νεύρα
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Χορωδία στο πρ. Κάμπινγκ
Σελ. 15
Βούλας
“Οι πρώτες βοήθειες στο φαρμακείο”
Σελ. 15

Προσλήψεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σελ. 18,19
Σελ. 23

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ!

γράφει ο

Σωτήρης
Μεθενίτης
Δήμαρχος

Για την νέα Κυβέρνηση:
Ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε μια αδιαμφισβήτητα μεγάλη και καθαρή
εκλογική νίκη, με οκτώμισι μονάδες διαφορά απ’ την ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σε αντίθεση με αυτήν, έκανε μια επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία, βασισμένη σε θετικά μηνύματα ελπίδας για το Μέλλον και προοπτικής διεξόδου απ’
την οικονομική κρίση.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να πείσει ακόμα και πολλούς
απογοητευμένους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας
Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν τον ψήφισαν σε ιδεολογική
βάση, αλλά ως μια καλύτερη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, που θα βελτιώσει την ζωή και την καθημερινότητά
τους.
Οι δέκα πρώτες ημέρες διακυβέρνησης, έχουν διπλή ανάγνωση:
Στο επίπεδο της εικόνας και της επικοινωνίας, η Κυβέρνηση κερδίζει καταλυτικά τις εντυπώσεις.
Ο μέσος Έλληνας είναι ευχαριστημένος, γιατί ο Υπουργός
Οικονομικών συγκρούστηκε και τα «είπε χοντρά» για την
Τρόικα, στον Υπουργό Οικονομικών κο Νταϊσενμπλουμ , οι
Υπουργοί εξαγγέλλουν μια σειρά από φιλολαϊκά μέτρα,
που ακούγονται εξαιρετικά στα ταλαιπωρημένα αυτιά μας,
η παρουσία τους φέρνει ένα αέρα φρεσκάδας και ανανέωσης και ο Πρωθυπουργός περιοδεύει στην Ευρώπη, μεταφέροντας μηνύματα τέλους, της περιοριστικής πολιτικής
της λιτότητας και στροφής στην Ανάπτυξη, που συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον της πανευρωπαϊκής κοινής γνώμης και όχι μόνο!
Την ίδια στιγμή, επί της ουσίας, μέσα στο θετικό επικοινωνιακό απόηχο, δύο σημαντικές προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν ήδη, αμετάκλητο παρελθόν,
να ζήσουμε, να τις θυμόμαστε:
α) Η μονομερής διαγραφή του επαχθούς, επονείδιστου και
τοκογλυφικού χρέους μας, κατά 50% και
β) Η Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη για την συνολική αντιμετώπιση τους χρέους, των χωρών του Νότου!
Με τον ίδιο τρόπο, ο κος Πρωθυπουργός και η ηγετική
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πετάξει σύντομα στο «Καλάθι των
Πολιτικών Αχρήστων» όλες τις νεοκομμουνιστικές προτάσεις της «Αριστερής Πλατφόρμας», που υπάρχουν στο
προεκλογικό Πρόγραμμά τους, θα κάνει σύντομα τις αναγκαίες προσαρμογές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και θα διαπραγματευτεί δυναμικά, όπως θα έκανε κάθε
ηγέτης ενός σύγχρονου, ριζοσπαστικού, σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.
Αυτά είναι άλλωστε, τα απώτατα, υπαρκτά όρια άσκησης
πολιτικής εκ μέρους του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά και κόντρα στις επιδιώξεις, τα
όνειρα και τις προσδοκίες των ιδρυτών της, έχει μετατραπεί με την Συνθήκη του Μάαστριχ και το Σύμφωνο Σταθερότητας, σε ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο μόρφωμα.
Στο εσωτερικό της χώρας, η ίδια η άσκηση της εξουσίας,
θα προσγειώσει απότομα τους νέους Υπουργούς (όσοι δεν
είπαν πολλά, είναι όντως έξυπνοι) αφού θα τους διδάξει,
ότι αυτά που μπορείς να κάνεις, υπόκεινται πλήρως, σε
δύο σιδηρούς περιοριστικούς νόμους:
Τα οικονομικά μέσα, αλλά και την ποσότητα και κυρίως
την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, που έχεις στην
διάθεσή σου!
Σε κάθε περίπτωση, για τον ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των εξελίξεων στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης των αποφάσεων, όλα
θα κριθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, στον επόμενο ένα μήνα.
Χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κυρίως ένα πειστικός και με δυνατά πολιτικά επιχειρήματα ευρωπαϊκός
λόγος, για να έχουμε ως χώρα, θετικά αποτελέσματα.
Επίσης, για να χαριτολογήσουμε, όπως θα έλεγε και ο
γνωστός προπονητής κος Άγγελος Αναστασιάδης, ελπίζουμε και η Παναγιά να είναι μαζί μας, εκείνη την κρίσιμη

ώρα και να μην ασχολείται με άλλα πράγματα, όπως π.χ. ο
ΠΑΟΚ ή με άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες στον πλανήτη
μας, που τυγχάνουν της αποκλειστικής, προσωπικής της
εύνοιας!

Μαρκοπούλου
Μεσογαίας

Για την Νέα Δημοκρατία:
«Είναι η Οικονομία, ηλίθιε! (αυτό πρέπει να θυμάσαι), είναι
η φράση που έλεγε ο Αμερικανός Επικοινωνιολόγος Τζ.
Κάρβαϊλ στον υπ. Πρόεδρο των Η.Π.Α, Μπιλ Κλίντον, όταν
του εξηγούσε για ποιο (σχεδόν αποκλειστικά) θέμα, θα πρέπει να μιλάει προεκλογικά, προτείνοντας θετικές λύσεις
και διεξόδους στου Αμερικανούς συμπολίτες του! Και ο
Κλίντον σάρωσε!
Εδώ εμείς στην Νέα Δημοκρατία, γιατί σ’ αυτό το κείμενο,
μιλάω ως πολίτης, για το κόμμα στο οποίο ανήκω και το
οποίο ψηφίζω σταθερά, απ’ το 1989 έως και τώρα, κάναμε
την πρωτοφανή προεκλογική εκστρατεία του επερχόμενου Αρμαγεδώνα, με την συνδυασμένη (κορυφαία για τις
ανάγκες του Ελληνικού Γένους) πιθανή έλλειψη Χαρτιού
Υγείας, όλα αυτά προφανώς, με την ευγενική χορηγία της
SOFTEX.
Τέτοιο ρεσιτάλ πολιτικής ηλιθιότητας σε προεκλογική εκστρατεία, θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξαναδούμε.
Όμως, τώρα που βλέπω τους «συνήθεις» γλείφτες και τα
παράσιτα της κομματικής ηγεσίας, που μέχρι χθες διαγκωνίζονταν δίπλα στον τ. Πρωθυπουργό κο Αντώνη Σαμαρά,
να παίρνουν αποστάσεις από αυτόν και να είναι πρώτοι
και έτοιμοι να τον λιθοβολήσουν, εγώ που συνειδητά δεν
ανήκα ποτέ, στο όποιο φιλικό περιβάλλον του, ούτε τον ψήφισα για Πρόεδρο του Κόμματος, θέλω να του πω ένα
«Μπράβο»!
Το «Μπράβο», έχει να κάνει με το γεγονός, ότι όταν όλοι
οι πρώην Πρωθυπουργοί κρύφτηκαν, ο κος Σαμαράς, ανέλαβε την ευθύνη διακυβέρνησης μιας χώρας χρεωκοπημένης, στο κατώφλι εξόδου απ’ την Ευρωζώνη, με
δεδομένο και υπογεγραμμένο το Μνημόνιο, απ’ τον ηλίθιο
Γ.Α.Π! Όσοι διάβασαν πρόσφατα τι έγραφε ο τέως Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τίμοθι Γκάϊτνερ στο βιβλίο του,
για τις συζητήσεις που έκαναν στο Νταβός το 2012, οι
Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, για την άμεση
αποπομπή της Ελλάδας, δεν χρειάζονται άλλη μαρτυρία!
Επίσης ο ίδιος, ως Πρωθυπουργός ήταν εξαιρετικά εργατικός, προσωπικά έντιμος, (για το ευρύτερο περιβάλλον
του δεν παίρνω όρκο) και κράτησε όρθια την χώρα μέσα
στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας τεράστιες δημοσιονομικές
προσαρμογές και εξασφάλισε, το (υπό αμφισβήτηση) ευρωπαϊκό μας μέλλον.
Επίσης, δεν ολοκλήρωσε τον εκλογικό του κύκλο, για να
δούμε, εάν θα γίνονταν πράξεις οι υποσχέσεις του, για
βελτίωση της καθημερινότητας.
Όμως ταυτόχρονα, έκανε και δύο πολύ μεγάλα, μοιραία
για την κοινωνία μας, λάθη:
α) Έκοψε οριζόντια, μισθούς και συντάξεις και υπερφορολόγησε σε βαθμό διάλυσης, την μικρή και μεσαία αστική
τάξη, δίνοντας όχι άδικα την εντύπωση, ότι έχει ενστερνιστεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη λογική, μακριά και έξω
απ’ τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, που ήταν πάντα το θεωρητικό πρόταγμά μας και ο κρίσιμος συνδετήριος πολιτικός δεσμός της Παράταξής μας, με τους Κοινωνικούς
Πυλώνες, στήριξής της!
β) Ποτέ δεν είχαμε εικόνα ως πολίτες, για το τι και πως
διαπραγματευόταν με το Διευθυντήριο των Βρυξελλών και
την κυρία Μέρκελ και εάν διαπραγματευόταν σκληρά, με
ποιά συγκεκριμένα, απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα
υπέρ της Χώρας μας.

Η εικόνα και το συμπέρασμα που βγάζαμε όλοι μας, ήταν
ότι ελάχιστα διαπραγματευόμασταν και ακόμα λιγότερα
επιτυγχάναμε!
Κι’ αυτό οδηγούσε στο επόμενο καταστροφικό πολιτικό
συμπέρασμα, ότι η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση, αποδεχόταν περίπου πλήρως, την λογική της ασφυκτικής, μονόπλευρης δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας της
κυρίας Μέρκελ, που βύθιζε και βυθίζει την χώρα μας και
την Ευρωζώνη σε βαθιά ύφεση, χωρίς καμία σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική, με εκατομμύρια ανέργους και νεόπτωχους!
Γιατί άραγε;

ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ;
Οι παραξενιές της Ιστορίας:
Ένα ερώτημα, που έθεσε ο Λένιν και πρέπει κατεπειγόντως τώρα, να το απαντήσει η Νέα Δημοκρατία!

Η πρόταση μου:
α) Επιστροφή στον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό. Να ξαναδιαβάσουμε Τζων Ρώλς, Ρόναλντ Ντουόρκιν, Κάρλ – Χέρμαν Φλαχ και μετά με μια σοβαρή προγραμματισμένη
δουλειά μηνών, να τον εξειδικεύσουμε σε όλες τις προτάσεις μας (Εθνικές και Ευρωπαϊκές), του Προγράμματός
μας!
Μη βιαστούμε πρόχειρα, όσοι επενδύουν στην αριστερή
παρένθεση (εκτός τραγικού ατυχήματος για την χώρα), θα
πέσουν έξω.
Μια ήπια, διορθωτική, οικονομική κοινωνική πολιτική, να
ασκήσει ο κος Τσίπρας, στο εσωτερικό της χώρας μας, θα
κυβερνήσει με αξιώσεις και προοπτικές, σημαντικού χρόνου.
β) Ο κος Σαμαράς, πρέπει να πάει ο ίδιος, συντεταγμένα,
σε τρεις μήνες (τον Μάιο), το κόμμα μας, σε ένα ανοιχτό
και δημοκρατικό Συνέδριο, όπου θα συζητηθούν τα πάντα
και το θέμα της ηγεσίας!
Εκεί για να αποκτήσουμε τον αναγκαίο συγχρονισμό με την
κοινωνία, πρέπει αφού καταλήξουμε στο Πρόγραμμα, που
θα πρέπει να προτείνουμε σ’ αυτήν, να εκλέξουμε, όχι με
όρους τηλεοπτικών καλλιστείων, ούτε εσωτερικών κομματικών στρατών, αλλά προγραμματικών δεσμεύσεων, εκείνον ή εκείνη ως Πρόεδρο, που φυσικά θα πρέπει να έχει
δώσει θετικά δείγματα δουλειάς και αποτελεσματικότητας
και να ανήκει ηλικιακά, στις γενιές που έρχονται: (35 – 45
χρονών.)
Τρεις ανθρώπους, θέλω να προτείνω, με απόλυτη αλφαβητική σειρά, κανέναν τους δεν γνωρίζω προσωπικά, παρά
μόνο την δουλειά τους, και αυτοί, εάν ενδιαφέρονται, πρέπει να προβάλλουν άμεσα τις προγραμματικές τους σκέψεις και προτάσεις, για το Μέλλον της Παράταξης και
πάνω από όλα, της Πατρίδας:
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Ο λόγος ανήκει τώρα πια σε αυτούς, εάν θέλουν και ενδιαφέρονται να απαντήσουν, σε μια κορυφαία Πρόκληση,
που θέτει η ίδια η πολιτική μας ζωή!
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“Διάλογος #8: Κοινότητα”

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ

Διαγωνισμός στο κέντρο Εικαστικών
Τεχνών στην Παλλήνη

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού
Περιβάλλοντος του Δήμου Παλλήνης και το Γραφείο
Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
προκηρύσσουν Διαγωνισμό για την συμμετοχή τριτοετών, τεταρτοετών και αποφοίτων του Τμήματος
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ. στο
πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης με
τίτλο “Διάλογος #8: Κοινότητα” στο Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πρώην Αποθήκες Καμπά, στην Κάντζα του Δήμου Παλλήνης.
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν έως 4 τελειόφοιτοι –
απόφοιτοι του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης της ΑΣΚΤ.
Οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ξεναγήσεις, θα δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό πακέτο
ξενάγησης για παιδιά (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο)
και θα συμβάλλουν στη συγγραφή-επιμέλεια του καταλόγου της έκθεσης. Παράλληλα θα προετοιμάσουν και θα πραγματοποιήσουν θεωρητικές
διαλέξεις με αφετηρία τη θεματική της έκθεσης, τις
προεκτάσεις της στην κοινωνική πραγματικότητα
και το ρόλο της τέχνης.
Kαι δεύτερη ομάδα όπου θα παρουσιαστεί το έργο
έως τεσσάρων (4) καλλιτεχνών.
Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους
του Δήμου Παλλήνης και μέλη ΔΕΠ της Α.Σ.Κ.Τ.
Οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν τις προτάσεις τους σε
ψηφιακή ή έντυπη μορφή στο Γραφείο Διασύνδεσης
της Α.Σ.Κ.Τ. (elenakar@asfa.gr/ Πατησίων 42, 10682,
Αθήνα / Τ: 210.3897159) έως την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015.
Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Βασιλόπιτα στην
Ανοιξη Κορωπίου
Ο Εξωραϊστικός - εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι
Κορωπίου και πέριξ η “Ανοιξη” θα κόψει τη βασιλόπιτα, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό
- Πολιτιστικό κέντρο Κίτσι στις 11.30π.μ.

Βασιλόπιτα με την Ενωση
Πολιτών Βούλας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών
Βούλας καλεί τα μέλη της στην κοπή της βασιλόπιτας, Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ.,
στο Πνευματικό Κέντρο (αίθουσα καφέ) του Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου, Βούλα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου

ΔΩΡΕΑΝ Αξιολογήσεις λόγου
και ομιλίας σε παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας
H εκδήλωση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, Αγ. Ιωάννου 1, Βούλα, 9 πμ
με 1 μμ
Δηλώσεις συμμετοχής
Δευτ. - Παρ. 09.00 με 14.00 στο τηλ. 213 20 19 921.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

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

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 15 Φεβρουαρίου
Ημερίδα με θέμα:

Πρακτικές Οδηγίες για την πρόληψη
και αναγνώριση των δυσκολιών λόγου

Eτήσιος χορός στον
Αγιο Γεώργιο Κορωπίου
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου, Αγίας
Μαρίνας Κορωπίου, προσκαλεί στον ετήσιο χορό
του, που θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο
κέντρο “Η φωλιά του Κούκου”, στο 38χλμ. της
Λεωφ. Σουνίου - Λαγονήσι.
To πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με
ορχήστρα, τραγούδι, πλούσιο μενού και πολύ καλό
φαγητό.
Για κρατήσεις 6937617105

Ξενάγηση στα μνημεία
της Αθήνας
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΙΛΙΣΣΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Στον αρχαιολογικό χώρο που αρχίζει από την Πύλη του
Αδριανού και φθάνει μέχρι την πηγή της Καλλιρόης, στις
όχθες του Ιλισού,σε εξαίρετα μνημεία, όπως ο Ναός του
Ολυμπίου Διός, η Πύλη του Αδριανού και τα άλλα μνημεία, όπως το ρωμαϊκό βαλανείο, τις πύλες του Θεμιστόκλειου τείχους και τα παριλίσσια μνημεία., θα γίνει
ξενάγηση από την “Εναλλακτική Δράση” , την Κυριακή 8
Φεβρουαρίου.
Η συνάντηση είναι στις 11πμ στο σταθμό Μετρό Ακρόπολη. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 6982209948 ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Ετήσιος χορός με την “Πρόοδο”
Ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» πρώην «ΦΑΡΣΑ» Αγίας Μαρίνας
Κορωπίου, προσκαλεί στον ετήσιο χορό που θα γίνει στο
κέντρο ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ, (Λ. Σουνίου 39ο χιλιόμετρο διεύθυνση Ιωαν. Αγγελοπούλου 321 Λαγονήσι), στις
14/02/2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 9 μ.μ.
Τιμή Πρόσκλησης ׃15€ το άτομο (φαγητό, κρασί,
αναψυκτικά)
Για πληροφορίες ׃Δημήτρης Βλαχοδιονυσόπουλος
Τηλέφωνο Κινητό ׃6971872954

Τριήμερη Εκδρομή στη Μακεδονία
21 – 22 – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τριήμερη εκδρομή στις τελευταίες αποκριές, οργανώνει η
“Εναλλακτική Δράση” (21 έως 23 Φεβρουαρίου), στις περιοχές της Μακεδονίας (|Βεργίνα, Πέλλα κλπ.).
Με αφορμή τη συμμετοχή των φίλων της Εναλλακτικής
Δράσης στα περίφημα αποκριάτικα σατυρικά έθιμα της
Νάουσας "τους Γενίτσαρους και τις Μπούλες”, θα έχουν
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα εξαιρετικά μνημεία και ευρήματα των δύο πρωτευουσών της Αρχαίας Μακεδονίας,
την Βεργίνα (Αιγές) και την Πέλλα, ενώ θα περιηγηθούν
τις πανέμορφες ιστορικές πόλεις Έδεσσα και Νάουσα. Θα
απολαύσουν τα κούλουμα και θα πετάξουν χαρταετό στη
μοναδική μακεδονική φύση, στις εγκαταστάσεις του “Πολυχώρου Πέλλας” στους πρόποδες του καταπράσινου βουνού Πάϊκο, όπου θα έχουν την ευκαιρία για ελαφριά
πεζοπορία ή ιππασία
Κόστος συμμετοχής 120 ευρώ για μέλη και 130 για μη
μέλη. Στην τιμή περιλαμβάνονται
Διαμονή στο ξενοδοχείο ISTRON, Πρωϊνά, 2 γεύματα, Μετακινήσεις με πούλμαν -Ξεναγήσεις
Δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι στις αρχαιότητες της Βεργίνας και της Πέλλας
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 6982209948 - ena.drasi@gmail.com
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“Μουσούνες” αποκριάτικη παρέλαση στο Κορωπί
Μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση οργανώνει ο Δήμος
Κρωπίας με τον «Σφηττό» την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 στην κεντρική λεωφόρο Κορωπίου (Βασιλ.
Κωνσταντίνου), ώρα 15:00
Η κάθε καρναβαλική ομάδα/σχολείο μπορεί να επιλέξει κάποιο θέμα. Όμως, επισημαίνει ο Δήμος ότι «λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και επειδή είναι αρχή του
Δήμου μας να μην επιβαρύνουμε οικονομικά τους συμπολίτες μας, όποιοι λάβουν μέρος μπορούν να είναι ντυμένοι
με οποιαδήποτε στολή. Σημαντικό είναι να μην υπάρχουν
αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι, ή άλλα επικίνδυνα υλικά».
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail : admalliou@gmail.com
ή απευθείας στο γραφείο Διοίκησης του ΣΦΗΤΤΟΣ (Δημαρχείο, 3ος όροφος, καθημερινά, ώρες 09:00-14:00).
Η έναρξη της αποκριάτικης παρέλασης θα γίνει στις 15:00

με το πατροπαράδοτο έθιμο «Γαϊτανάκι» από το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου. Μετά το πέρας της αποκριάτικης παρέλασης θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι, για μικρούς
και μεγάλους, στην κεντρική πλατεία.
15:00: Η αποκριάτικη παρέλαση στην κεντρική Λεωφόρο
Βασιλ. Κωνσταντίνου
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Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει
την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ώρα 21:00 την προβολή της ταινίας “Gilda”. στο Οινοποιείο Πέτρου.

Αμερικάνικη ασπρόμαυρη κλασική ταινία του 1946
που διαρκεί 110 λεπτά.
Γοητευτικό παιχνίδι αποπλάνησης, ερωτικό μελόδραμα, κατασκοπικό θρίλερ.
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Πολιτιστικές Απόπειρες
Με πλούσια δραστηριότητα
συνεχίζουν οι “Πολιτιστικές
Απόπειρες” Νέας Μάκρης.

“Μονάχα γιατί
μ’ αγάπησες”
Ποιητικό αναλόγιο
Παρασκευή 13/2/ 9μ.μ.
Με γνώμονα το «Μονάχα γιατί
μ’ αγάπησες» της Μαρίας Πολυδούρη έχουν διαλέξει για να
διαβάσουν ερωτικά ποιήματα
νεότερα και παλαιοτέρα.
Φέρτε μαζί σας να διαβάσετε
το δικό σας ερωτικό ποίημα ή
αγαπημένα σας ποιήματα έτσι

ώστε ο ερωτικός ποιητικός
κήπος της Παρασκευής να
γίνει ολάνθιστος και πολύχρωμος.

Mαθήματα Η/Υ
Δημιουργείται νέο Τμήμα
για μαθήματα υπολογιστών για αρχαρίους.
Πληροφορίες 2294098500
Μαθήματα Σκηνοθεσίας με
τον Στρατή Πανούριο, τα
Σάββατα.
Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 693241994
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Ν.
Μάκρη. Τηλ.: 22940 98500
Web: http://www.apopeires.gr/

Αποκριάτικος χορός μασκέ
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, οργανώνει αποκριάτικο χορό (μασκέ), που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στην ταβέρνα “Ο Θανάσης” (Πανός 22 Βλάχικα), τηλ. 210
8958.281.
Ζωντανή μουσική, εκλεκτοί μεζέδες και άφθνο κρασί.
Πληροφορίες 6936.140220, 6944.308718, 6947.503368

Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» το 2012 δημιούργησε ένα νέο θεσμό
στην πόλη, με αφορμή την εισβολή των ΜΑΤ στις 8 Φεβρουαρίου 2011. Στόχος να μετουσιώσουν όλα αυτά που
έζησαν τις 128 μέρες αντίστασης, σ’ ένα καλλιτεχνικό
γεγονός που να ξεπερνά τα όρια της μικρής πόλης και να
αγγίζει όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους.
Το θέμα του φετινού Πανοράματος είναι: ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.
Στο φετινό ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ που θα γίνει στις 7-8
Φεβρουαρίου με δέκα νέους ταλαντούχους και βραβευμένους Έλληνες σκηνοθέτες.

Gilda

Δεν έχει πολύ καιρό που ο μικροαπατεώνας και επαγγελματίας χαρτοπαίκτης Johnny Farrell έφτασε στο Μπουένος Άιρες και σύντομα κατάφε να γίνει το δεξί χέρι ενός
ιδιοκτήτη παράνομου καζίνο. Κι ενώ όλα κυλούν ομαλά,
τα πάντα ανατρέπονται όταν ο Ballin επιστρέφει από ένα
ταξίδι μαζί με τη γυναίκα του.

3o ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

19:30 «ΠΡΟΣΕΥΧΗ» / ΘΑΝ. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 20΄

(Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ 2014)

Κούλουμα στο Δήμο Παλλήνης

20:00 «ΚΥΨΕΛΗ» /ΓΙΑΝ. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ, 15΄
20:15 “SPHINX” / ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ, 18΄
20:40 «Η ΚΟΥΠΑ» / ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, 8΄

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, ο Δήμος
Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση διοργανώνουν τα «Κούλουμα 2015» στο χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου EXPO ATHENS στην Ανθούσα.
Μια γιορτή - θεσμό για τα πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης με χορό, τραγούδι από ζωντανή παραδοσιακή
ορχήστρα και πλήθος εδεσμάτων.
Oι Σύλλογοι της περιοχής θα προσφέρουν την αμέριστη βοήθειά τους προκειμένου το κοινό που θα παρευρεθεί να απολαύσει ποικίλες παραδοσιακές
γεύσεις και άρτια εξυπηρέτηση.

20:50 «Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ» / ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, 22΄
21:15 “TOOTHBRUSHES” ( ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ) /
ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ 5΄
21:30 “RUNAWAY DAY” / ΔΗΜ. ΜΠΑΒΕΛΑΣ, 80΄
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
19:30 «Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» / ΣΤΑΘΗΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ, 35΄
20:10 “RED HULC” / ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ΄, 30΄
(Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΔΡΑΜΑΣ 2013)
20:45 «ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ» / ΝΙΚΟΛΕΤTΑ ΛΕΟΥΣΗ, 20΄
21:10 “TUNGSTEN” / Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, 100΄

Μουσική Βραδιά στο Δήμο
Σαρωνικού
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου διοργανώνεται την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου στις 20:00,
στο «Χαγιάτι του Καρελιώτη», στα Καλύβια, βραδιά
γεμάτη μουσική και διασκέδαση.
Η συμμετοχή όλων, βάσει των δυνατοτήτων του καθενός, δεδομένου της οικονομικής κατάστασης, θα ενισχύσει τη συγκεκριμένη προσπάθεια.

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 19.2.2015 θα μιλήσει ο Νικόλαος Αντωνίου ορθοπεδικός - χειρουργός, τ. διευθυντής Νοσοκομείου ΕΕΣ με θέμα: “Kρείττον εστί προλαμβάνειν ή
θεραπεύειν”.

5o Πανελλήνιο Συμπόσιο
Επικούρειας Φιλοσοφίας
στο Γέρακα
Το συνέδριο διοργανώνεται στον τόπο καταγωγής του Αθηναίου φιλοσόφου Επίκουρου, τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού
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.
Πρόγραμμα και πληροφορίες: www.epicuros.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα Δήμου Παλλήνης,
Κλειτάρχου & Αριστείδου Γέρακας,
τηλ. 210-6619337.
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Καταργούνται οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Η “περικεφαλαία της Κεφαλής”, η αποκεντρωμένη διοίκηση καταργείται, από πληροφορίες του υπουργείου
Εσωτερικών, με νέο υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης το Νίκο Βούτση.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είχαν “στηθεί” για να
παρέλκουν το έργο των Περιφερειαρχών, όπου αυτό
δεν άρεσε στη συγκυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ηδη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους εφτά γενικοί
γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τους οποίους είχε τοποθετήσει στις
θέσεις του η συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Πολλοί ήταν άλλωστε οι περιφερειάρχες που είχαν ζητήσει να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις,
αφού πολύ συχνά έρχονταν σε ρήξη με τους διορισμένους(!) γραμματείς.
Πρόσφατο παράδειγμα η προεκλογική απόφαση των γενικών γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου και Αττικής (γράφαμε στο προηγούμενο
φύλλο) να μεταφέρουν 4.000 τόνους σκουπιδιών από την
Τρίπολη στον ΧΥΤΑ Φυλής, παρά την έντονη αντίθεση
απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και του φορέα
διαχείρισης, του ΕΔΣΝΑ στον οποίο συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των δήμων της Αττικής.
Hδη συναντήθηκε η διοίκηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του
Υπουργείου, για θέματα των ΟΤΑ, όπου και συζητήθηκε η
δυνατότητα να καταργηθούν οι Γενικοί Γραμματείς και να
διαχειρίζονται οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού τα του οίκου τους.
Ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Βούτσης ενημέρωσε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε αλλαγές
στον «Καλλικράτη» και εν γένει στο μοντέλο λειτουργίας
των δήμων.

Στον Σταμάτη Μαργέτη
Στις 31 Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι στον Δήμο 3Β χάσαμε
τον Σταμάτη Μαργέτη. Έναν καλό συνάδελφο που θα ζει
για πάντα στις καρδιές όσων από τον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης συνεργάστηκαν μαζί του επί δεκαετίες.
Σταμάτη αφήνεις κενό.
Είναι τόποι στην Βουλιαγμένη που δεν γίνεται να
τους διαβούμε και να μη σε
θυμηθούμε.
Θα μας λείψει το πηγαίο,
ανεξάντλητο χιούμορ σου,
η πάντα φιλόξενη παρουσία σου στο ηλεκτρολογείο
της Βουλιαγμένης, η καλή
παρέα «επί τω έργω», που
μας έκανε να μη νοιώθουμε
κούραση όποτε συνεργαζόμασταν με σένα και τον
Παύλο κι όποτε φωτοστολίζαμε την πόλη για τα Χριστούγεννα.
Αγαπούσες τα παιδιά και στο ανταπέδιδαν με την αλάθητη διαίσθησή τους. Γίνε πάλι παιδί εκεί που πας.
Έφυγες νωρίς. Καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση εκεί
που τα φωτάκια δεν σβύνουν ποτέ.
Ήδη μας λείπεις και θα μας λείπεις.
Αντίο φίλε.
Γρηγ. Δ. Ρώντας

«Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων
Δήμου Σαρωνικού»
Με ηλεκτρονικό τρόπο θα παρακολουθείται η διαχείριση των απορριμματοφόρων
Πρωτοπόρος ο Δήμος Σαρωνικού,
στην διαχείριση των απορριμμάτων,
αφού ήδη προχωρεί με απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:772ΞΝ0ΝΕ) στην Τηλεματική Διαχείριση
Απορριμματοφόρων και εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας
«02- Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση
Ποιότητας Ζωής» συνολικού προϋπολογισμού 61.500€.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αποκομιδής των απορριμμάτων μέσω της
προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης
σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου
συστήματος τηλεματικής διαχείρισης
των απορριμματοφόρων του Δήμου
Σαρωνικού, με την ενεργοποίηση υπηρεσιών προς τους δημότες και κατοίκους. Ειδικότερα, το σύστημα
αποτελείται από τρία μέρη, τον εξο-

πλισμό που θα εγκατασταθεί στα οχήματα του Δήμου, το λογισμικό διαχείρισης των οχημάτων και ενημέρωσης
των δημοτών και την κεντρική βάση
δεδομένων.
Μέσω του συστήματος αυτού θα επιτευχθεί η μείωση του λειτουργικού κόστους αποκομιδής απορριμμάτων, ενώ
συγχρόνως θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω διαδικτυακής υπηρεσία οι
δημότες για τα δρομολόγια, το πρόγραμμα των οχημάτων αλλά και να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά
τους. Οι υπηρεσίες του Δήμου μέσω
της ίδιας πλατφόρμας θα μπορούν να
ενεργούν άμεσα, να λαμβάνουν στατιστικά στοιχεία και να σχεδιάζουν τον
προγραμματισμό έγκαιρα και με ακρίβεια.
Ο ορθότερος και αποτελεσματικότερος προγραμματισμός θα συμβάλλει
αφενός στην εξοικονόμηση δαπάνης,
θα προσφέρει δυνατότητα άμεσης
ενημέρωσης των κατοίκων και επιπλέον θα βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα και κατά συνέπεια την
ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Νέο ΚΑΠΗ στο κέντρο της Παλλήνης
Σε τέσσερα ανέρχονται πλέον τα Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Ηλικιωμένων(Κ.Α.Π.Η.)
Δήμου Παλλήνης, καθώς προστέθηκε
το νέο Κ.Α.Π.Η στη Δημοτική Ενότητα
Παλλήνης, επί της οδού Υψηλάντου
13, στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να εξυπηρετούνται όλοι οι
κάτοικοι, καθώς πλέον έχουν
πρόσβαση και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και με τα
πόδια.
Ο Δήμος Παλλήνης υποστηρίζει
τη λειτουργία των Κέντρων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων, που
μπορούν και συμβάλλουν αποτελεσματικά μέσα από τις διάφορες εναλλακτικές μορφές
δράσης (τα μέλη συμμετέχουν ενεργά
στη ζωή των Κ.Α.Π.Η. σε εκδηλώσεις,
εκδρομές, ομάδες δραστηριοποίησης,
γιορτές, ομιλίες κλπ) στην προώθηση
της ιδέας των Δραστήριων και Ευαισθητοποιημένων Ηλικιωμένων, με
στόχο την πρόληψη προβλημάτων των
ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του
κοινωνικού συνόλου.
Να σημειωθεί ότι, για πρώτη φορά Πανελλαδικά, ο Δήμος Παλλήνης έχει

υιοθετήσει και "τρέχει" ευρωπαϊκό
πρόγραμμα φροντίδας της Τρίτης ηλικίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη.
Το πρόγραμμα, αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους κατοίκους, με ηλικία άνω των 70
ετών και εστιάζεται στην πρόληψη

των πτώσεων εντός και εκτός του οικιακού τους περιβάλλοντος, στη συμμόρφωση τους στην φαρμακευτική
τους αγωγή και στην πρόληψη της
φυσιολογικής φθοράς του σώματος
και του πνεύματος που προκαλείται
από την διαδικασία της γήρανσης. Οι
συμμετέχοντες στο Δήμο Παλλήνης
ανέρχονται στους 250.
Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος, δήλωσε για λειτουργία του νέου ΚΑΠΗ
στην ΔΕ Παλλήνης:

«Oι νέες εγκαταστάσεις του ΚΑΠΗ ΔΕ
Παλλήνης, είναι έτοιμες και ξεκίνησαν
τη λειτουργία τους. Από σήμερα μπορούμε να δεχθούμε τους δημότες μας,
της Τρίτης ηλικίας, σ ένα χώρο καινούργιο, φιλόξενο και αξιοπρεπέστατο, όπου θα μπορούν να ασκούν τις
δραστηριότητές τους, να βρίσκονται και να παρακολουθούν όλες τις
δράσεις του ΚΑΠΗ του Δήμου Παλλήνης.
Εκτιμούμε ότι θα εξυπηρετήσει βασικές ανάγκες των κατοίκων του
κέντρου της ΔΕ Παλλήνης, αφού η
μετακίνηση στο χώρο που λειτουργούσε μέχρι τώρα το ΚΑΠΗ (οδό
Πουλή, θέση Μάριζα) , δίπλα στο
Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, ήταν
δύσκολη, ακόμα και για όσους διαθέτουν μεταφορικό μέσο. Κατά συνέπεια λύνουμε ένα βασικό πρόβλημα
της προσέγγισης του χώρου που θα
λειτουργεί το ΚΑΠΗ».
ΚΑΠΗ Δήμου Παλλήνης:
· Ανθούσα: Πλατεία 25ης Μαρτίου,
τηλ.: 210 6031384
· Γέρακας: Εθνικής Αντιστάσεως 44,
τηλ.2106654259
· Παλλήνη: οδός Πουλή, θέση Μάριζα
· Παλλήνη: οδός Υψηλάντου 13, τηλ.:
210 6668410
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Ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών στις
ελεύθερες παραλίες του Δήμου 3Β
Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο
― Αγιος Νικόλαος Βουλιαγμένης (μπροστά από το ξενοδοχείο Divani), Ορμος
Μαλτσινιώτη, παραλιακός χώρος Μεγάλου Καβουρίου, παραλιακός χώρος
έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης, είναι οι ελεύθερες παραλίες που θα
αναπτυχθούν ομπρέλλες με ξαπλώστρες, με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 3Β.
― Ακόμη αποφασίστηκε η μίσθωση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού στο Βο και
στο “Νότος καφέ” για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και
― Μίσθωση χώρων στάθμευσης στο “Λάμπρο”, “Αγνάντι” και “Αρμονία”
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της 28/1/15, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και
αποφασίστηκαν, η μίσθωση ομπρελών και ξαπλωστρών σε κάποιες ελεύθερες παραλίες
του Δήμου 3Β, η μίσθωση κοινοχρήστων
χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και
η μίσθωση χώρων στάθμευσης.
Κάποιοι από αυτούς τους χώρους ήδη έχουν
καταληφθεί και μάλιστα κάποιοι μη νόμιμα.
Ετσι η άποψη του Δήμου είναι ότι πρέπει να
τα μισθώσει ο ίδιος ο Δήμος για να εισπράττει
και να τους ελέγχει!
Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αφορούσε το
χώρο στο καφέ Νότος και στο κέντρο Βο στη
Βούλα (θέματα 17 & 18).
Η άποψη του δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου
ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν δίνουμε άδεια σε
κανέναν. Αυτή τη στιγμή αποφασίζουμε αν ο
χώρος βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου από
τον ΟΡΣΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισπράττουμε εμείς για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Δεν κάνουμε καμμία μίσθωση τώρα. Θα πρέπει να έρθει ο ενδιαφερόμενος και να μας πει,
θέλω από εδώ έως εκεί τραπεζοκαθίσματα.
Τα τραπεζοκαθίσματα στο Βο πρέπει να έχουν
2,5μέτρα διάσταση και η διάβαση πεζών άλλα
2,5μ. όπως είπε ο δήμαρχος, αλλά είναι γνωστό τοις πάσι ότι δεν τηρείται. Η διάβαση
πεζών εξαφανίζεται ή γίνεται μη προσβάσιμη
έτσι όπως τοποθετούνται τα τραπεζοκαθίσματα (ζικ-ζακ μέσα στα τραπέζια).
Στο Νότος, όπως ελέχθη, ο Δήμος δεν εισέπραττε από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κάτω από τον πεζοπορικό μονοπάτι, που
θεωρείται χειμέρειο κύμα, αλλά εισέπραττε η
ΕΤΑΔ, ενώ θα έπρεπε να εισπράττει και ο
Δήμος αφού έχει κάνει σύμβαση με τον επιχειρηματία.

Ξαπλώστες και ομπρέλες
Επίσης, τέσσερα θέματα (19 έως 22) αφορούσαν τη δημοπράτηση παραλιών για ομπρελοκαθίσματα [(Αγιο Νικόλαο Βουλιαγμένης
(μπροστά από το ξενοδοχείο Divani), Ορμος
Μαλτσινιώτη, παραλιακός χώρος Μεγάλου Καβουρίου, παραλιακού χώρου έναντι πλαζ
“ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης).
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, τόνισε μεταξύ άλλων:
Σήμερα αποφασίζουμε κατά πόσο επιθυμούμε
να αναπτυχθούν εκεί - όπως ήδη υπάρχουν -

ομπρέλες και ξαπλώστες. Οχι πόσες θα είναι,
τι διάταξη θα έχουν, ποιό θα είναι το τίμημα
εκκίνησης και ποιές άλλες υποχρεώσεις θα
έχει ο ανάδοχος.
Οταν έρθει η προκήρυξη από την Οικονομική
Επιτροπή θα έχει και ρητή υποχρέωση από
τον ανάδοχο, με δυνατότητα αφαίρεσης της
άδειας, την απαγόρευση της χρήσης ρακέτας!
Την υποχρέωση που έχει ο Δήμος να καθαρίζουμε τις ακτές στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου, θέλω να τις μεταβιβάσουμε στους
αναδόχους.
Και θα πρέπει οι υπηρεσίες μας να φτιάξουν
ένα σκαρίφημα για να μη φτάσουμε στο απύθμενο χάλι της Α’ πλαζ που έχει βάλει ομπρέλες και μέσα στο νερό.
Είτε είναι ομπρέλες είτε είναι χώροι στάθμευσης τα εκμεταλεύονται σήμερα είτε παλιοί
συμβασιούχοι που έληξε η σύμβασή τους και
πληρώνουν στο Δήμο ή που δεν πληρώνουν ή
κάποιοι άλλοι που λειτουργούν στη λογική
“είδα φως και μπήκα”.
Γι’ αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις
και πρέπει μέχρι το επόμενο δίμηνο να τα
έχουμε ανοίξει και να έχουμε αρχίσει δημοπρασίες.
Η Δημοτική Περιουσία πρέπει να αξιοποιηθεί.
σ.σ. μόνο που ο αιγιαλός και η παραλία δεν
είναι δημοτική περιουσία, είναι φυσικό αγαθό
κοινόχρηστο σε όλους κύριε δήμαρχε.

μοπρατεί ελεύθερους χώρους. Είμαι κάθετα
αντίθετος στη δημοπράτηση ελεύθερων παραλιών γιατί στερεί το ισόνομο δικαίωμα των
πολιτών στην πρόσβαση της θάλασσας. Ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να μπαίνουν στη
ζυγαριά».
Καταλαβαίνω την ανάγκη τουριστικής ανάπτυξης, έχουμε αρκετές οργανωμένες που
δεν μπορούμε να τις εποπτεύσουμε.
Οι παραλίες ανήκουν σε όλους τους πολίτες
του λεκανοπεδίου. Αν δώσουμε μία εμπορική
χρήση, πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη
μπροστά στο κυλικείο.
Την αντίθεσή του προσπάθησε να εκφράσει
και ο αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος,
αλλά δεν του το επέτρεψε η πρόεδρος.
Είχε ζητήσει το λόγο και ο Ν. Ψαλλίδας, αλλά
τελικά τον απέσυρε.

Αν δεν το ελέγξω, του χρόνου θα
το καταργήσω
Στα παραπάνω λεγόμενα του Θ. Ματόπουλου, ο δήμαρχος προσπάθησε να εξηγήσει ότι
δεν πρόκεται να κάνει ο δήμος καθολική αξιοποίηση, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα
έσοδο για το Δήμο.
«Να αστυνομεύσουμε την πέραν του νόμιμου
εξάπλωση του επιχειρηματία, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα ελεύθερα», τόνισε ο δήμαρχος και δήλωσε ότι «το κάνουμε
για να το ελέγξουμε. Αν αποτύχουμε, δεσμεύομαι ότι του χρόνου δεν θα ξαναμπούν».
σ.σ. Μα σήμερα δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε ούτε τις οργανωμένες ακτές που κάνουν ότι θέλουν, βάζουν τις ομπρέλες μέσα
στο νερό, και θα αστυνομεύσουμε τις ελεύθερες; Και πώς θα διασφαλιστεί η νομιμότητα
της έκτασης του χώρου ανάπτυξης ομπρελών, όταν δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία
να αστυνομεύει;
Απλά θα νομιμοποιήσουμε τους παράνομους
για να έχει ένα πενιχρό έσοδο ο Δήμος και θα
εξυπηρετήσουμε κάποια συμφέροντα μικρά ή
μεγάλα.

Aλλάζουν το φυσικό τοπίο

Κοινόχρηστο αναπωλλοτρίωτο
δικαίωμα όλων των πολιτών
Ο Θ. Ματόπουλος αντέτεινε ότι έτσι: «Ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου για να δημοπρατούμε το ελεύθερο και την πρόσβαση
στις παραλίες. Αυτό είναι ενάντια στην όποια
ηθική υπάρχει για το κοινό καλό, είναι υπέρ
των συμφερόντων κάποιων που θέλουν να
αποκομίσουν οικονομικά οφέλη πάνω στην
άμμο, σε ένα κοινόχρηστο αναπολλοτρίωτο
δικαίωμα όλων των πολιτών και δεν θα
έπρεπε ποτέ ένα Δημοτικό Συμβούλιο να δη-

νες, να αλλάζουν την εικόνα του τοπίου και
να καταλήγουν σε τραπεζοκαθίσματα στις
καντίνες του Καβουρίου και πολλά άλλα.
Θεωρώ ότι πρέπει να αποξηλωθούν το συντομότερο από όλα τα σημεία. Εφ’ όσον αλλάξει το μοντέλο και ανοίξουν όλες οι παραλίες
κολύμβησης, τότε να το δούμε σε ποια σημεία
μπορούν να αναπτυχθούν και αραιά. Να πέσουν τα κάγκελα από τις παραλίες, που είναι
αναχρονιστικά και έχουν καταργηθεί παντού.
Συμφωνώ με τον κ. Ματόπουλο. Σήμερα υπάρχουν τρεις οργανωμένες ακτές κολύμβησης
με χιλιάδες ομπρέλες.

Αντίθετος στη δημοπράτηση ομπρελών στις
ελεύθερες παραλίες δήλωσε και ο τ. δήμαρχος Σπύρος Πανάς επισημαίνοντας ότι: «Αυτό
το μοντέλο δημοπράτησης ομπρελών και ξαπλωστρών, είχε ξεκινήσει τότε στη Βουλιαγμένη και τις εποχές που ήταν πολύ
διαφορετική η Ελλάδα. Εγώ διαφωνούσα και
τότε γιατί υπήρχαν δύο οργανωμένες πλαζ
που όποιος ήθελε μπορούσε να πάει και να
πληρώσει
Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση και έτσι όπως
εξελίσσεται η Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας
λόγος να πάρουμε αυτά τα λίγα χρήματα που αν θα τα πάρουμε - από τις ξαπλώστρες
και να βλέπουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αυτές τις ομπρέλες διαλυμένες, πεσμέ-

Τρεις μικρές παραλίες έχουμε ελεύθερες. Ας
τις αφήσουμε χωρίς ομπρέλες. Ο Δήμος και
να τις νοικιάσει θα πάρει 30 χιλιάδες ευρώ, ο
μισθωτής δεν θα βάλει δέκα αλλά δεκάδες τη
μία πάνω στην άλλη, θα βάλουν και άλλα
πράγματα και θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία
της περιοχής.
Τέλος υπερψηφίστηκε. Την πρόταση καταψήφισαν οι σύμβουλοι Πανάς, Σίνα, Κιούκης, Ματόπουλος.

Μίσθωση χώρων στάθμευσης
Ακόμη αποφασίστηκε η μίσθωση των χώρων
στάθμευσης της Βουλιαγμένης, μπροστά στο
εστιατόριο “Λάμπρος”, μπροστά στο εστιατόριο “Αγνάντι” και μπροστά στο ξενοδοχείο
“ΑΡΜΟΝΙΑ”.

Προσφυγή κατά της “Παράκτιο
Μέτωπο Α.Ε.”
Οι Δήμοι 3Β, Αλίμου καθώς και 80 πολίτες,
έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να ακυρωθεί η κοινή
υπουργική απόφαση που παραχωρεί τις παραλιακές εκτάσεις της Αττικής στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.».
Η υπόθεση εκδικάστηκε στην Ολομέλεια του
ΣτΕ, σήμερα 6 Φεβρουαρίου, παρά το αίτημα
αναβολής που κατέθεσαν όλοι, λόγω αλλαγής
της κυβέρνησης.
Οι συνήγοροι των εμπλεκόμενων Υπουργείων,
(Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού) προέβαλαν το επιχείρημα ότι η ΚΥΑ εκφράζει τη
βούληση των αρμοδίων υπουργών και ζήτησαν χρόνο για να μπορέσουν οι νέοι υπουργοί να εκφράσουν τη δική τους βούληση.
Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία μέχρι 18 Φεβρουαρίου για να καταθέσουν όλοι τα σχετικά
υπομνήματα.
Αννα Μπουζιάνη
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Pavilions και Γλυπτά
Πόσες φορές έχετε δει σε κάποια
πόλη κάτι ακαταλαβίστικες σιδερένιες, μεταλλικές ή από σκυρόδερμα κατασκευές (γλυπτά);
Στρογγυλά σκεπαστά καθιστικά σε
πλατείες (Pavilions); Κι όμως,
εκτός από εικαστικά, σε πολλές
περιπτώσεις αποτελούν τοπόσημα
(σύμβολα) της περιοχής. Δίνουν
μια αίγλη, αλλά βοηθούν και στη
συγκέντρωση ανθρώπων σε ένα
χώρο. Pavilion μπορεί να είναι και

μια μεγάλη κατασκευή, όπως ένα
εκθεσιακό περίπτερο ή ένα κτίριο.
Παραδείγματα: Ο δρομέας στο
Hilton, η ρόδα με το ρολόι στο
μετρό Συντάγματος, ο βράχος με
τα πουλιά και η ολυμπιακή σιδεριά
στη παραλία Π. Φαλήρου. Γενικά
δεν υπάρχουν πολλά στην Αττική,
και δεν είναι καλής αισθητικής.
Pavilions υπάρχουν περισσότερα,
αλλά αρκούνται στην συμβατή κατασκευή χωρίς εικαστικότητα. Στο
εξωτερικό, πλατεία που σέβεται
τον εαυτό της έχει τουλάχιστον
ένα. Δείτε το Park de la Villette στο
βορειοανατολικό Παρίσι. Ή όποια
γνωστή πλατεία θέλετε στη Ρώμη
και τη Φλωρεντία.
Ένα γλυπτό ή Pavilion είναι ση-

μαντικό όταν είναι μοναδικό, ξεχωριστό στη σχεδίαση, όταν δείχνει τι υπονοεί χωρίς να το
σχηματίζει επ' ακριβώς (ή αφήνει
τον θεατή να σκεφτεί), είναι ενδιαφέρον στην αισθητική του, έχει
ένα ιδιαίτερο στυλ, παίζει με το
οπτικό εφέ ή προσδιορίζει σημεία
του περιβάλλοντος χώρου, είναι
θεματικό (συστοιχία διαφορετικών
θεμάτων), κ.α. Τα παραπάνω δεν
σημαίνουν ότι αυτά θα αρέσουν
σαν σχέδιο, ότι δηλαδή θα είναι
όμορφα στο μάτι. Γιατί το εικαστικό εξυπηρετεί ένα ρόλο, είτε
ως όμορφο είτε ως άσχημο. Αυτό
που θα το κάνει σημαντικό όμως
είναι να “δουλεύει” θεματικά.
Στη χώρα του πολιτισμού, έχουμε

Δοκίμιο στις Παρακοινωνιακές συνιστώσες,
κατά την περίοδο
της εν Ελλάδι Τουρκοκρατίας
Εισαγωγή
Mε τη φράση παρακοινωνιακά φαινόμενα
κατά την περίοδο της τουρκικής κατοχής
στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κατ΄εξοχήν
στην “κλεφτουργιά” και το “αρματολίκι”.
Επάνω στο ίδιο θέμα, είχα κατά το παρελθόν γράψει σχετικά, στην ‘’Εβδόμη”.
Σήμερα πάντως, θα επανέλθομε με σκοπό
την αναδίφηση των αιτίων και των μορφών
της ανάδυσης αυτών των παραπάνω οργανώσεων, στις οποίες το γένος και η φυλή
πολλά οφείλουν, διότι αυτές αποτέλεσαν
και τη ραχοκοκκαλιά του ένοπλου αγώνα
για την απελευθέρωση του γένους.
Κατά την περίοδο λοιπόν της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα, οι σχέσεις χριστιανών
και μουσουλμάνων, από την αρχή μέχρι και
το τέλος, ήταν σχέσεις μορφής, αφέντη
και κατακτημένου δούλου.
Αυτή δε η εν πολλοίς σχέση υποταγής, θεωρείται σαν το πρώτο διαφοροποιητικό κοινωνικό στοιχείο, το οποίο εκφράζεται
επάνω στην εξελικτική έννοια της λέξης
‘’τιμάριο’’.
Αυτό το τιμάριο μάλιστα , όπως εκτενέστερα θα δούμε πιο κάτω, είχε αποτελέσει
και την κατώτερη διοικητική οργάνωση του
κράτους, ή πιο απλά «το θεμέλιο της εν
γένει Οθωμανικής οργάνωσης». ( Γ. Κοντογιώργης).
Περίπου από τις αρχές του 15ου αιώνα, οι
Τούρκοι κατακτητές είχαν μοιράσει, κατά
κύριο λόγο την εύφορη ελληνική γή, σε δυτικού τύπου φέουδα, ή αλλιώτικα “τιμάρια”,
η εκμετάλλευση των οποίων είχε παραχωρηθεί σε Oθωμανούς αξιωματούχους πο-

λεμιστές, τους έκτοτε γνωστούς ως σπαχήδες. Οι Οθωμανοί δε αξιωματούχοι σαν
τιμαριώτες, σε αντάλλαγμα ήσαν υποχρεωμένοι να προμηθεύουν στο κράτος και
ανάλογα με την έκταση του τιμαρίου τους,
ένα καθορισμένο αριθμό πολεμιστών. Αυτούς δε με δική τους δαπάνη τους εξόπλιζαν, συνεχώς εξεπαίδευαν και κρατούσαν
σε συνεχή πολεμική ετοιμότητα. Η τιμαριώτικη γή ως καλλιεργήσιμη γή, δεν ήταν
κληρονομική και ανήκε αποκλειστικά στην
ιδιοκτησία του σουλτάνου ή καλύτερα στο
κράτος.
Στα πρώτα χρόνια, οι κανόνες του τιμαρίου
βρίσκονταν κάτω από τον έλεγχο του σουλτάνου, και τότε λειτουργούσε μεν κάτω από
ένα σύστημα εξουσίας, αλλά κατά κάποιο
τρόπο στα όρια του δικαίου. Σουλτανικοί
νόμοι προστάτευαν τον ακτήμονα αγρότη
από την μεγάλη απομύζηση και όποια άλλη
καταχρηστική εξουσία του σπαχή. Να σημειωθεί δε, ότι το ύψος του φόρου, καθοριζόταν όχι από τον σπαχή αλλά από το
κράτος με νόμο, αποκλείοντας πάλι και
κατά το δυνατόν, την πιθανή αυθαιρεσία του
τιμαριώτη επί του κολλήγα.
Η κεντρική κυβέρνηση, η οποία είχε απλώσει φυγόκεντρα την εξουσία της, φρόντιζε
για την απόδοση στην εκμετάλλευση της
γής και του φόρου, χωρίς την καταπίεση και
την ασύδοτη εκμαύλιση του ραγιά χωρικού.
Στους καλλιεργητές πάλι που δούλευαν
κάτω από την επιτήρηση του τιμαριώτη
ιδιοκτήτη, είχε παρασχεθεί το δικαίωμα της
κληρονομικής διαδοχής στη χρήση της γής,
το οποίο όμως δικαίωμα το έχαναν, όταν

ξεχάσει τι είναι πολιτισμός. Αδιάφορα μουσεία (επόμενο θέμα),
άδειες και χωρίς αρχιτεκτονική μελέτη πλατείες, κακοτοποθετημένα
γλυπτά, σπασμένα ή με τυποποιημένες άσπρες πλάκες πεζοδρόμια, όλα άχρωμα, βασικά και χωρίς
έμπνευση. Αλήθεια, το Πάρκο Τρίτση, ο Εθνικός Κήπος, ή το Αττικό
Πάρκο σε ποια ευρωπαϊκή χώρα
θα το ζήλευαν; Αυτά είναι άλλη
μια απόδειξη γιατί τόσα χρόνια
αμόρφωτα κεφάλια του δημοσίου
κατέλαβαν άδικα θέσεις που δεν
ήταν ικανά και έθαψαν τα δημιουργικά μυαλά της χώρας και την
ίδια.
Για να επιστρέψει ο πολιτισμός
απαιτείστε εμπνευσμένα έργα στη

για τρία συνεχή χρόνια την παραμελούσαν.
Στις υποχρεώσεις τού ακτήμονα καλλιεργητή η κοινώς κολλήγα, αναφέρονται “οι
δεκάτες” προς τον σπαχή, δηλαδή μια εισφορά που ανερχόταν στο δέκατο του ακαθάριστου γαιοπροσόδου, οι φόροι προς την
κυβέρνηση και οι περιορισμένου εύρους αγγαρείες. Αυτά γινόταν στις αρχές του 15ου
αιώνα.
Όταν φτάνομε και περπατάμε στον 16ο
αιώνα, τα πράγματα προοδευτικά συνεχώς
αλλάζουν. Τώρα η κεντρική διοίκηση έχει
εξασθενήσει, έχει χαλαρώσει την φυγόκεντρη εξουσία της και η δομή τού οργανωτικού συστήματος των τιμαρίων, αρχίζει
να εκφυλίζεται. Η γη περνά στην ιδιοκτησία του τιμαριώτη και ο τιμαριώτης παύει
πλέον να είναι ο αξιωματούχος οθωμανός
πολεμιστής, αλλά κάποιοι κατώτεροι οθωμανοί υπήκοοι, κατά το πλείστον μη στρατιωτικοί, ή και χριστιανοί εξισλαμισθέντες
ως και χριστιανοί προσκείμενοι και συνεργαζόμενοι με το καθεστώς του κατακτητή.
Σε εκείνη την εποχή, το δίκαιο του ραγιά
αγρότη, κατά κανόνα παραβιάζεται από την
ασύδοτη μανία του οθωμανού η χριστιανού
εργοδότη. Ο ακτήμονας αγρότης γονατίζει,
βυθίζεται στα χρέη. Το σώμα και την ψυχή
του, την διαφεντεύει τώρα ο αφέντης του
τσιφλικιού. Ολα αυτός τα έχει κάνει πια
κτήμα του και τον καλλιεργητή δουλοπάροικο. Ο αφέντης, όποτε θέλει ανεξέλεγκτα
τον διώχνει, τού παίρνει το δικαίωμα της
γής. Ο αγρότης για να μη χάσει το δικαίωμα
αυτό, δανείζεται, υπερχρεώνεται και δέχεται τα πάντα για να ικανοποιήσει την απληστία του αφέντη του. Οι τόκοι τρέχουν
συνεχώς και αυξάνουν το χρέος. Η κατάσταση επιδεινώνεται, όταν η είσπραξη των
φόρων ανατίθεται σε μεσίτες ιδιωτικούς
φοροεισπράκτορες, τους “μουκατάδες”, οι
οποίοι συν τω χρόνω μεταλλάσσονται σε
τοπικούς δυνάστες.
Εχει πλέον αναδυθεί μια νέα κοινωνική και
οικονομική τάξη: οι “τσιφλικάδες”. Αποτελεί
την οικονομική τάξη της μεγάλης ατομικής
ιδιοκτησίας, των οποίων οι κάτοχοι των μεγάλων εκτάσεων, εξελίσσονται σε καταπατητές όχι μόνο της γής αλλά και των ψυχών
που διαβιούν εν αυτή, ανεβάζοντας έτσι το
κύρος της εξουσίας τους.
Προσέτι δε, καθώς παντοιοτρόπως εκμε-

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
πόλη σας, βάλτε ποιότητα στην
καθημερινή βόλτα σας. Δεν είναι η
καφετέρια ο μοναδικός ωραίος
χώρος για έξοδο.

ταλλεύονται την έλλειψη επαρκούς κεντρικού ελέγχου, γίνονται κράτος εν κράτει. Ο
αγρότης στενάζει, κάποιοι συμβιβάζονται,
μα και κάποιοι εγκαταλείπουν τη γή τους
και παίρνουν το δρόμο προς τα όρη και τα
δύσβατα βουνά (Ν. Πετρόπουλος). Εκεί
βρίσκουν, σμίγουν και ενώνονται με τις ληστρικές ένοπλες συμμορίες, που ζούσαν
ήδη στο περιθώριο, ανένταχτοι μέσα στην
δική τους κοινωνία. Δρούσαν παράνομα,
αλλά και ελεύθεροι ανέπνεαν τον δικό τους
αέρα. Εκεί στα δύσβατα, νέες παρακοινωνίες τώρα ζυμώνονται. Είναι εκείνες οι συνιστώσες, που με το δικό τους πρόσωπο,
κατά το δυνατό των συνθηκών αποστασιοποιούνται από το χαμηλό υπάρχον εκεί περιθώριο, και αρχίζουν να οσμίζονται τον
καθαρό αέρα της ελπίδας, μιας εθνικής
ελευθερίας, μιας ανάστασης του γένους,
αλλά και συμπαρασύρρουν και τους περιθωριοποιημένους στην εθνική αφομοίωση.
Η αφομοίωση αυτή συνεπάγεται σε μακρυά
πορεία δρόμου, δύσβατου και ανώμαλου,
με εθνική ελπίδα αλλά και αβέβαιο τέλος.
Οι άλλοι όμως αγρότες, αυτοί που παραμένουν ραγιάδες στη εκμετάλλευση και εξαθλίωση, παύουν ευνουχισμένοι να δείχνουν
τη δυναμική της τάξης τους.
«Παρά τα αρνητικά τους αισθήματα που
τρέφουν εναντίον των (χριστιανών;) προκρίτων, που ήταν γι’ αυτούς η πιο απτή και
άμεση πηγή καταπίεσης, οι μάζες των αγροτών έμειναν υπερβολικά παραδοσιακές και
απομονωμένες, ώστε να ξεκινήσουν (κάποιες) ταξικές ενέργειες, είτε πρίν, είτε
κατά την διάρκεια του αγώνα της εθνικής
ανεξαρτησίας. Μολονότι αναπόφευκτα παρασύρθηκαν στη δίνη των κοινωνικών συγκρούσεων των εγχωρίων ηγετικών ομάδων
κατά τα πρώτα χρόνια του αγώνα, δεν απέκτησαν ποτέ αίσθημα συνοχής μεταξύ τους
και κρατήθηκαν σε απόσταση από μια σύγκρουση, που δεν τις αφορούσε άμεσα. Η
παθητικότητα αυτή των μαζών, πρέπει να
αποδοθεί εν μέρει, στο ότι τους έλειπε τελείως η ηγεσία που θα τις κινητοποιούσε δίνοντας την υπόσχεση ενός καλύτερου
μέλλοντος». (Ν Διαμαντούρος)
Αλλά έχομε και συνέχεια.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σημ. η βιβλιογραφία στο τέλος της σειράς
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

«Ας επανιδρύσουμε
την Ευρώπη»!!!
Συνδικάτα της Γερμανίας φωνάζουν: «Η Ελλάδα µετά τις
εκλογές: Δε συνιστά κίνδυνο αλλά ελπίδα για την Ευρώπη»,
με ένα κείμενο που υπογράφουν κορυφαίοι εκπρόσωποι του
γερμανικού συνδικαλιστικού κινήματος και φιλοξενείται
στην νέα ιστοσελίδα των γερμανικών συνδικάτων με τίτλο
«Επανίδρυση της Ευρώπης».
Ξεπερνούν τα 57 συνδικάτα που υπογράφουν ένα κείμενο
στο οποίο επισημαίνουν μεταξύ άλλων:
«Τα δισεκατομμύρια που διοχετεύτηκαν στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν κατά πλειοψηφία για την διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ταυτόχρονα η χώρα οδηγήθηκε
µέσω βάρβαρων πολιτικών λιτότητας στην μεγαλύτερη
ύφεση και στο μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην
ΕΕ. Το αποτέλεσμα ήταν µία κοινωνική και ανθρωπιστική

κρίση χωρίς προηγούμενο για την Ευρώπη.
...Πολλοί άνθρωποι στερούνται ακόμα και τα απαραίτητα,
όπως τροφή, ρεύμα, θέρμανση και στέγη. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν έχει ασφάλιση υγείας . Το εκλογικό
αποτέλεσμα είναι η έκφραση της πλήρης άρνησης του
λαού, προς τις λανθασμένες πολιτικές.
Όλα όσα έγιναν στην Ελλάδα, δεν είχαν καμία σχέση µε
μεταρρυθμίσεις που θα στόχευαν στα πραγματικά προβλήματά της. Κανένα από τα δομικά προβλήματα της χώρας
δεν λύθηκε».
Η ριζική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, πρέπει να αναχθεί
σε ευκαιρία για µια δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη! http://www.e-inon.gr

...Στερεύει το Ποτάμι
Το Ποτάμι που εμφανίστηκε ως κόμμα ένα χρόνο πριν τις
πρόσφατες εκλογές, που το φούσκωναν με απόνερα... τα
γυάλινα παράθυρα. Σήμερα, παρά τη βαρυχειμωνιά και τις
μεγάλες βροχοπτώσεις, στερεύει....
Με προχθεσινή ανακοίνωσή τους οκτώ πρώην στελέχη του,
δηλώνουν “το παρών ως απλοί πολίτες” γιατί δεν αντέχουν
την πολεμική που γίνεται ενάντια σε μία κυβέρνηση που ο
λαός της έδωσε εντολή να προχωρήσει στο πρόγραμμά της.
Δεν ξέρατε, δεν ρωτάγατε, που λέει και ο λαός. Αλλά επειδή
τα λάθη είναι ανθρώπινα τονίζουν σε ανακοίνωσή τους με-

ταξύ άλλων:
«Ας στηρίξουμε την εθνική προσπάθεια για ευνοϊκότερες
ρυθμίσεις, αλλά ταυτόχρονα ας απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να μη διακινδυνεύσει τα πολιτικά επιτεύγματα των
τελευταίων 40 ετών.
Απέναντι σε όλη αυτή την ενορχηστρωμένη επίθεση, σε μια
κυβέρνηση η οποία δείχνει να σέβεται τους πολίτες που την
εξέλεξαν, και δεν κάνει κάτι άλλο από το να επαναλαμβάνει
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, δείχνοντας την πρόθεση
να τις τηρήσει, εμείς παίρνουμε την ανθρώπινη και σύμφωνη
με την στοιχειώδη αίσθηση δικαίου απόφαση να δηλώσουμε
τη στήριξή μας σ’ αυτή την διαφορετική πολιτική και οικονομική πρόταση.
Καταγγέλλουμε δε το κλίμα τρομοκρατίας που καλλιεργείται
εις βάρος του Ελληνικού Λαού, και δηλώνουμε το παρών ως
απλοί πολίτες στην μεγάλη προσπάθεια που φαίνεται να καταβάλει η νέα Κυβέρνηση, με την ελπίδα να επιστρέψουν οι
αξίες της Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, και της
αξιοπρέπειας στη χώρα μας.
Υπενθυμίζουμε τέλος, ότι η αποκατάσταση του αισθήματος
δικαίου είναι βασική απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας
καθώς επίσης ότι η διαπραγμάτευση γίνεται για λογαριασμό
όλων των Ελλήνων».
Α. Βανταράκης, Αν.Καθηγητής Παν.Πατρών, Δ. Δουράκης, Εκπαιδευτικός,
Α. Κάτσικα, Ψυχοθεραπεύτρια, Δ. Κουρέτας, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας,
Κ. Κωστόπουλος, Ιστορικός, Κ. Λουλάκης Ιδ. Υπάλληλος, Α. Ραμαντάς
Εκπαιδευτικός, Π. Σαμαράς, Μηχανολόγος-Αεροναυπηγός.

Πόκερ για γερά νεύρα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Από την επομένη των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου παίζεται
-και θα παίζεται στους επόμενους μήνες- ένα σκληρό πόκερ
μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του διευθυντηρίου της
Ε.Ε. Ένα παιχνίδι στρατηγικής για παίκτες με πολύ γερά
νεύρα, οπότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίζουμε
τις μπλόφες από τα πραγματικά δυνατά χαρτιά.
Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται εκ των πραγμάτων να
εφαρμόσει πρακτικές καταδρομέων που έχουν απομονωθεί
σε έδαφος ελεγχόμενο από τον εχθρό και πρέπει να ελίσσονται για να επιβιώσουν. Η απόκρυψη είναι αναγκαία σε
πρώτη φάση. Αναγνώριση εδάφους και των τρωτών σημείων
του αντιπάλου, το δεύτερο βήμα. Και στη συνέχεια, παραπλάνηση του εχθρού ώστε να πιστέψει ότι σ’ έχει στριμώξει,
σύνδεση με φίλιες δυνάμεις και ξαφνικά χτυπήματα εκεί που
πιστεύει ότι είναι απρόσβλητος.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή φίλιες δυνάμεις ακόμα και στην
ίδια την Γερμανία, που κατανοούν ότι ο τυφλός μονεταρισμός
της Μέρκελ θα καταλήξει σε οικονομική ύφεση της ίδιας της
γερμανικής οικονομίας, όταν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες αποφασίσουν να μειώσουν τις εισαγωγές των πανάκριβων γερμανικών προϊόντων. Εξέλιξη που ήδη κερδίζει
έδαφος, και στο βάθος της υποκρύπτει λουκέτα σε γερμανικά εργοστάσια και απολύσεις Γερμανών εργαζομένων.
Όταν οι δικές σου δυνάμεις δεν είναι αριθμητικά επαρκείς γιά
κατά μέτωπον επίθεση, τότε χρησιμοποιείς τον όγκο του αντιπάλου και τον μετατρέπεις από πλεονέκτημα σε μειονέκτημά του. Όσο πιό βέβαιος και επηρμένος είναι για την
δύναμή του, τόσο το καλύτερο.
Στο ανιχνευτικό, άτολμο, αλλά διάχυτο κλίμα κατανόησης
των ελληνικών προβλημάτων από αξιωματούχους και ηγέτες
της Ε.Ε., η πρώτη αντίδραση της Γερμανίδας καγκελάριου
κάθε άλλο παρά αυτοπεποίθηση για την γερμανική ισχύ και
πρωτοκαθεδρία προδίδει. Επί δύο ώρες κατσάδιαζε στο τηλέφωνο τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, με αποτέλεσμα να
καταφανεί στις μετανοημένες του, επανορθωτικές δηλώσεις
ότι στην μετά Μιτεράν εποχή οι γαλλικές κυβερνήσεις εζήλωσαν την «δόξα» του θλιβερού Νταλαντιέ, που αν και επονομάζετο …«τίγρης» ήταν ένας γατούλης του σαλονιού που
γυάλιζε με την γλώσσα του τις μπότες του Χίτλερ.

Αυτός όμως ο ρόλος, του κολαούζου των γερμανικών συμφερόντων, βρίσκει αντίθετη, προσβεβλημένη κι εξοργισμένη
την μεγάλη πλειονότητα των Γάλλων πολιτών, των εργατικών συνδικάτων, των παραγωγικών τάξεων και των διανοουμένων, που νοιώθουν ότι «δεν τους πάει ο ρόλος ο δεύτερος»
κι ότι εάν το 4ο Ράϊχ εμπεδώσει την κυριαρχία του στις αδύναμες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, θα έρθει και η σειρά των
Γάλλων να βιώσουν τι εστί γερμανικός οικονομικός μιλιταρισμός.
Η γαλλική κοινή γνώμη, τα συνδικάτα και σημαντικό τμήμα
του γαλλικού Τύπου είναι φυσικοί σύμμαχοι της νέας ελληνικής κυβέρνησης, αρκεί να εφαρμόσει –με αθώο ύφος πάντοτε- το πανάρχαιο ρωμαϊκό και μετέπειτα βρετανικό δόγμα
του «διαίρει και βασίλευε». Εάν δεχθούμε ότι ο Βεληγκέκας
είναι το πιστό σκυλί του Αλήπασα, δεν είναι κακή ιδέα να πείσουμε τον Βεληγκέκα ότι ο πασάς τον κακοπληρώνει και τον
εκμεταλλεύεται.
Η ελληνική οικονομική ανασυγκρότηση χωρίς την στήριξη
μιάς ευφυούς, ευέλικτης και πολυεπίπεδης διπλωματίας είναι
καταδικασμένη να αποτύχει. Η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι
υποχρεωμένη να σαλπίζει την πίστη της στον ευρω-μονόδρομο, αλλά ταυτόχρονα να αναζητεί και να θεμελιώνει οικονομικές και στρατηγικές συμμαχίες τόσο με την Ρωσία και
την Κίνα, όσο και με τις ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο
την αμερικανική υπερ-όρεξη και τον εν πολλοίς αχρησιμοποίητο από τις ελλαδικές κυβερνήσεις ομογενειακό παράγοντα. Παράλληλα θα πρέπει να αναζητηθούν ερείσματα στις
αναδυόμενες οικονομίες που εύλογα θεωρούν τις ΗΠΑ ως
τον αχόρταγο Γαργαντούα που θέλει να καταπιεί τους πάντες.
Εκτός των δικών μας δημοσιογραφικών οπιοποτείων είναι πασίδηλο ότι η «Παγκόσμια Διακυβέρνηση» -που την μνημονεύει ο Γιωργάκης και κολλάει το στόμα του απ’ τη γλύκαεπιχειρεί να γονατίσει με την συνεχή πτώση των τιμών του
πετρελαίου την Ρωσία, το Ιράν και την Βενεζουέλα. Η αμερικανική κυβέρνηση είναι απλώς ο σιδερόφρακτος Τάλως των
ποικιλώνυμων Ροκφέλερ. Η πετρελαιοκίνητη πίεση ασκείται
με την δουλική συνέργεια των απολυταρχικών καθεστώτων
της Σαουδικής Αραβίας, των Εμιράτων, αλλά και των νέο-

αποκτημένων αμερικανικών αποικιών του Ιράκ και της Λιβύης,
που με την υπεράντληση-υπερπροσφορά ρίχνουν συνεχώς
τις τιμές του «μαύρου χρυσού».
Πρόκειται κατ’ ουσίαν για το ίδιο παλιό και πλειστάκις δοκιμασμένο δόγμα Κίσσινγκερ-Νίξον, που το εφάρμοσαν για να
ρίξουν την εκλεγμένη κυβέρνηση του Σαλβαδόρ Αλιέντε
στην Χιλή, το 1973. Τότε που -κατά δήλωσή τους- απεφάσισαν να κάνουν την χιλιανή οικονομία «να ουρλιάξει από
πόνο», λίγο μετά που ο Αλιέντε είχε κρατικοποιήσει τα ως
τότε υπό τον έλεγχο της αμερικανικής «Ανακόντα», ορυχεία
χαλκού της Χιλής.
Τον δρόμο στα τανκς του Πινοσέτ άνοιξε το ελεγχόμενο και
χρηματοδοτούμενο από την CIA συνδικάτο χερσαίων μεταφορών της Χιλής, που με την απεργία του προκάλεσε τεχνητή έλλειψη αγαθών και λαϊκή δυσαρέσκεια. Στην πρώτη
γραμμή των αμερικανοκίνητων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας
κατά της κυβέρνησης Αλιέντε βρέθηκαν οι γουνοφορούσες
μεγαλοαστές μαντάμ, που χτυπούσαν τις κατσαρόλες και
ούρλιαζαν «πεινάμε». Όταν το πραξικόπημα εδραιώθηκε, εμφανίστηκαν ως διά μαγείας στα μαγαζιά τα τρόφιμα και λοιπά
καταναλωτικά αγαθά. Το ίδιο σενάριο βιώνει σήμερα η Βενεζουέλα.
Βέβαια δεν είμαστε στο 1973, ούτε στη Χιλή, αλλά οι παλιές,
δοκιμασμένες αμερικανικές συνταγές είναι σαν τους συνεχώς μεταλλασσόμενους ιούς, που παράγονται στα εργαστήρια των φαρμακευτικών πολυεθνικών, οι οποίες παράγουν κι
εμπορεύονται στην συνέχεια τα εμβόλια για την καταπολέμηση των ιών, την εξασθένηση του ανοσοποιητικού μας και
την σωτηρία της ανθρωπότητας, βεβαίως-βεβαίως.
Απέναντι στις «αγορές» και στους μεγάλους μετρ της ραδιουργίας, η βρεφική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρέπει αναγκαστικά
να στηριχθεί σε μια πολυεπίπεδη στρατηγική συμμαχιών και
στην εμφύτευση αντιπαλοτήτων μεταξύ των εποφθαλμιούντων την ελλαδική λεία. Χοντρο-μ….κίες σαν του Κώστα Καραμανλή, που έδωσε ενεργειακό αγωγό μόνο στους Ρώσους
–κι ο «καλός μπαρμπα-Σαμ» έκαψε την Πελοπόννησο- δεν
πρέπει να συμβούν.
Θα δούμε πόκερ για γερά νεύρα, εστέ βέβαιοι.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το αποτέλεσμα των εκλογών με εικόνες

Ανάσα και υπερηφάνεια
Η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού την επομένη ημέρα, κιόλας, των εκλογών ανάσανε. Ψήλωσε!
Αναθάρρησε!
Κι όλα αυτά, απλά και μόνο γιατί έφυγε η κυβέρνηση
της υποταγής, του yes men.
Πολλοί, φάνηκε εκ του αποτελέσματος, ικανοποιήθηκαν με την αλλαγή της κυβέρνησης, αφού βέβαια
συνειδητοποίησαν ότι ξημέρωσε η νέα ημέρα και ο
ήλιος ανέτειλε κανονικά, οι καταθέσεις συνέχισαν να
βρίσκονται στις τράπεζες και η Δευτέρα Παρουσία
δεν ήρθε, όπως τρομοκατούσαν το κόσμο ότι θα συμβεί. Τόσοι, που αναρωτιέμαι, πού κρύβονταν πριν·
μάλλον στο καβούκι του τρόμου!
Άλλοι πάλι, “εύχονται μέσα από την καρδιά τους” να
πετύχει τα σχέδιά της η νέα Κυβέρνηση, αλλά δεν το

πιστεύουν, και μάλλον ορισμένοι απ’ αυτούς θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να την υπονομεύσουν.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες
του πάντως έχουν δείξει καλά δείγματα για αρχή.
Το βάρος που επωμίσθη ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ είναι
μεγάλο. Η απογοήτευση και η αγανάκτηση εάν δεν
πράξουν τα αναμενόμενα θα είναι διπλή. Η επόμενη
εντολή του λαού θα είναι ακόμα πιο σκληρή, θα είναι
ακραία.
Αναμένουμε και στηρίζουμε τις ενέργειες που είναι
σύμφωνες με την εντολή που έδωσε ο λαός στις
εκλογές. Τώρα δεν παίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με το εξωτερικό, παίζει η Εθνική, και άρα πρέπει να έχει την μαζική στήριξη της Ελλάδας.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ανυπομονώ να καλοκαιριάσει για να πηγαίνει ο Βαρούφ
σε συναντήσεις με βερμούδα, σαγιονάρα και χαβανέζικο
πουκάμισο...

4 - Μπαμπά να πάω να παίξω μπάλα στην πλατεία;
- Να πας παιδάκι μου, αλλά πρόσεχε γιατί γυρνάει ο Σαμαράς και λέει μ...ίες.

4

Όσοι ψήφισαν ποτάμι και δεν το λένε, λέγονται υπό-

γεια ρεύματα.

4 Ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ο μόνος πολιτικός που
το όνομά του αντί να δοθεί σε οδό, θα δοθεί σε αδιέξοδο!...

4 Γνωστός πια και ως... Βαρουfucker!
4 Αυτό που τα κρατάτε όλα μέσα σας να ξέρετε ότι η
ασφυξία είναι δύσκολος θάνατος.
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επιστολές - σχόλια...
“Κόντρες” για τη μετακίνηση υπαλλήλων στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
Το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων καταγγέλει και ο δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου απαντά
Το Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος με ανακοίνωσή του καταγγέλει
το δήμαρχο Δημ. Μάρκου γιατί μετακίνησε ενδοϋπηρεσιακά εργαζόμενους.
Την ανακοίνωση υπέγραψε ο πρόεδρος Νίκος Κρέτσης και ο Γεν. Γραμματέας Πέτρος Σταρράς.
Σωματείο Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Προκλητική και απαράδεκτη ηθικά και πολιτικά, είναι η υπ΄αριθ. 38/29-1-2015 απόφαση
του Δημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Μάρκου
Δημήτρη με θέμα: «Μετακίνηση Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος».
Είναι ξεκάθαρο και αποδεικνύεται περίτρανα
ότι η νέα αυταρχική απόφαση Δημάρχου με
διάφορες αλχημείες, διαχωρίζοντας αδικαιολόγητα τους εργαζόμενους, έχει ως στόχο
την συγκάλυψη, τακτοποίηση - βόλεμα «ημετέρων» και «φιλικά προσκείμενων», εις βάρος
άλλων υπαλλήλων, αλλά και την απαξίωση,
περιθωριοποίηση, δίωξη και εξόντωση «ενοχλητικών» εργαζομένων που είχαν το «θράσος» να τηρήσουν την Νομοθεσία με γνώμονα
πάντα την υπεράσπιση των συμφερόντων του
Δήμου και των υπηρεσιών του, ξεκάθαρα αντίθετοι σε επιλογές και εντολές που οδηγούν
σε άλλες κατευθύνσεις.
Τέτοια «στοχευμένη» και τιμωρητική μετακίνηση είναι και του Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος μετακινείται στη θέση του Προϊσταμένου του
Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, Κοιμητηρίων
και Παιδικών Χαρών της Δ/νσης Περιβάλλοντος!!! Ενός εμπειρότατου, ευσυνείδητου και
ικανότατου υπαλλήλου που έχει ανταπεξέλθει
στα καθήκοντά του κάτω από δύσκολες συν-

Στην ανακοίνωσή τους απάντησε με την ίδια σκληρή γλώσσα και ο δήμαρχος Δημ.
Μάρκου, ο οποίος σημειώνει το δικαίωμά του να μετακινήσει το πρσωπικό του
Δήμου.
Παραθέτουμε απόσπασμα και από τις δύο ανακοινώσεις λόγω του μεγέθους.
O Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος απαντά

θήκες και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους στην Οικονομική Υπηρεσία, να
φέρουν την προηγούμενη τραγική οικονομική
κατάσταση του Δήμου, σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο.
Στοχευμένη και σχεδιασμένη φαίνεται επίσης πως είναι και η σταδιακή αποδυνάμωση
και αποστελέχωση των Διοικητικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος με
σκοπό το οριστικό «λουκέτο». Η συνεχής μετακίνηση υπαλλήλων, που αντιμετωπίζονται
ως «παιδιά ενός κατώτερου Θεού», στο κεντρικό Δημαρχείο Σπάτων χωρίς την απαιτούμενη αντικατάστασή τους, δεν δημιουργεί
μόνο προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών αλλά και τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολλαπλάσιων
Δημοτών της Πόλης της Αρτέμιδος, αναγκάζοντάς τους να μετακινούνται τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιόμετρα για μια απλή υπόθεσή
τους.
Η συμπεριφορά του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων του
Δήμου προς τους εργαζόμενους και τις Υπηρεσίες, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την ομαλή λειτουργία του.
[,,,] Καλούμε τον Δήμαρχο να ανακαλέσει την
προκλητικά απαράδεκτη απόφασή του και να
επανεξετάσει τις συγκεκριμένες μετακινήσεις.

Οποιαδήποτε παραληρηματική επίθεση εναντίον των
ενεργειών
για την προώθηση της αξιοκρατίας, την
κοινωνική αξιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών και το
γκρέμισμα των υπαλληλικών
στεγανών με αφήνουν παγερά αδιάφορο.
Τέτοιες ανακοινώσεις έχουν
το στοιχείο της αυτοαποκάλυψης ατόμων και συμμαχιών που όχι μόνον θεωρούν
«δικαίωμα» τους την παρασιτική αεργία (με υποτιθέμενη
εργασία μερικών μόνο ημερών κάθε μήνα) στην υπηρεσία τους, αλλά επιλέγουν και
το ρόλο του προστάτη των
εργαζομένων για να διατηρούν τα προνόμιά τους. Τους
δηλώνω ευθέως ότι πολιτικές
και πρακτικές προστασίας
οποιασδήποτε μορφής και
προέλευσης δεν θα με αποτρέψουν από το να επιδιώξω,
σταθερά και αταλάντευτα,
την επιβράβευση των εργατικών και συνεπών στελεχών

των δημοτικών υπηρεσιών
και παράλληλα να εφαρμοστεί η τακτική της εναλλαγής
στις θέσεις εργασίας, η
οποία εφαρμόζεται σε κάθε
σύγχρονη διοικητικά χώρα.
Η απόλυτη περιφρόνηση
στην ανάγκη τεκμηρίωσης
των όσων καταγγέλλουν οι
δύο υπογράφοντες την «καταγγελία»
αποκαλύπτει
πολλά για προθέσεις, προσχηματικές ρίξεις και αυτοπροσδιορισμό
κάποιων
στελεχών του Σωματείου.
Παραδίδω στην κρίση των
εργαζομένων στο Δήμο την
ομάδα – φανερών ή κρυπτόμενων – που συνέταξε την
υβριστική και προδήλως
αστήρικτη καταγγελία.
Αν κάποιοι απεργάζονται την
αποτυχία της δημοτικής
αρχής μέσα από άρνηση της
βελτίωσης της διοικητικής
μηχανής ή μέσα από διχαστικές «καταγγελίες» διαχωρίζοντας Σπάτα και Αρτέμιδα
τους πληροφορώ ότι έχουν

γνώση οι φύλακες.
Ο εξοπλισμός, όλα τα μηχανήματα έργου και φορτηγά
του πρώην Δήμου Σπάτων
βρίσκονται όλα στην Αρτέμιδα προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες της
καθημερινότητας. Η τοπική
κοινωνία αποτελεί τον μοναδικό κριτή όλων μας.
[...] Σωματείο που στον τίτλο
του απουσιάζει η αναφορά
σε «Σπάτα-Αρτέμιδα» είναι
το τελευταίο που μπορεί ακόμα και εξαντλώντας κάθε
όριο θράσους – να καλεί τη
δημοτική αρχή να διοικήσει
το Δήμο ως Δήμο Σπάτων –
Αρτέμιδος. Κάποιοι σκιαμαχούν και παραβιάζουν ανοιχτές πόρτες.

Εμμονή της ΓΕΝΟΠ για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εδώ και τώρα
καταγγέλουν έντεκα σωματεία της ΔΕΗ
Προκαλεί ποικίλα ερωτήματα η εμμονή των συναδέλφων
του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τώρα. Θυμίζουμε ότι η ισχύουσα
σύμβαση λήγει τον Ιούνιο με περιθώριο υπογραφής μέχρι
τον Αύγουστο, ενώ είναι γνωστό ότι στις προθέσεις τους
ήταν να υπογραφεί Σ.Σ.Ε. από τον περασμένο Οκτώβριο και
μάλιστα με μειώσεις, δηλαδή πάγωμα κλιμακίων.
Το όλο εγχείρημα ως γνωστό απετράπη χάριν της παρέμβασής μας όπου κάναμε σαφές, ότι εμείς δεν πρόκειται να
υπογράψουμε μία βεβιασμένη μνημονιακή σύμβαση και μάλιστα με περικοπές.
Σήμερα, όμως, παρόλο που περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης την κατάργηση μνημονιακών νόμων που αφορούν τις Συλλογικές Συμβάσεις, τις
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη μετενέργεια,
τον οργανισμό μεσολάβησης κλπ. παρατηρείται η ίδια εμμονή και εγρήγορση για υπογραφή Σ.Σ.Ε. εδώ και τώρα.
Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Ποιες δεσμεύσεις υπάρχουν
με μνημονιακά κέντρα; Γιατί; Ευτελείς παροχές όπως το
τροφείο παρουσιάζεται ως μέγιστη παροχή και όσο καθυστερεί η υπογραφή της Σ.Σ.Ε χάνουν οι εργαζόμενοι… τι

αστειότητες είναι αυτές;
Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι οι εργαζόμενοι πλέον δεν
«τσιμπάνε» με τυράκια που μοιράζουν διοίκηση και ΓΕΝΟΠ.
Επιπλέον δηλώνουμε ότι δεν θα μπούμε στη λογική ότι
μέσω της Σ.Σ.Ε πρέπει να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες μεταξύ εργοδότη και ΓΕΝΟΠ, πόσο μάλιστα, όταν μέσω της
σύμβασης επιδιώκεται να εξυπηρετηθούν σωματειακές και
άλλες ανάγκες, όσων δηλαδή επένδυσαν στην υπογραφή
της Συλλογικής Σύμβασης.
Καλούμε την ΓΕΝΟΠ να πάψει να αυτοσχεδιάζει μόνη της,
να περιμένει τις κυβερνητικές εξαγγελίες και να σταματήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τον κακό παλιό της εαυτό.
Μπορούμε να περιμένουμε, αρκεί να σχεδιάσουμε σωστά
προκειμένου να υπογράψουμε μία νέα συλλογική σύμβαση
εργασίας, απαλλαγμένη από μνημονιακές δεσμεύσεις που
θα διασφαλίζει εργασιακά τον συνάδελφο, αποβάλλοντας
το φόβο και την ανασφάλεια δίδοντας προοπτική για το
αύριο.
Με την υπογραφή της Σ.Σ.Ε επιδιώκουμε να θωρακίσουμε
την επιχείρηση με ένα νέο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο
που θα βάλει φρένο στην αύξηση των τιμολογίων, θα ενισχύει τον κοινωνικό προσανατολισμό της επιχείρησης και

θα σταματήσει την πολιτική εκείνη που πριμοδοτεί τους ανταγωνιστές και τη βιομηχανία.
Ο εκβιασμός, όποιος δεν υπογράψει μαζί μας δεν καλύπτεται από την Σ.Σ.Ε. αποτελεί ψευτοδίλημμα, ενώ ακόμη και
στο άκουσμά του θέτει σε επισφαλή θέση την ενότητα της
ΓΕΝΟΠ. Ας το προσέξουν ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της
ΓΕΝΟΠ.
Yπογράφουν:
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ
ΣΕΠΗΔ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΕΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΣΥΛΛ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Αθήνα 2/2/2015
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4 εκατομμύρια ευρώ, άμεσα απαιτητά, με δικαστική
Το ιστορικό, οι δημοσιεύσεις μας, η απόφαση του δικαστηρίου και η πρόσφατη απόφαση του Δήμου Παλλήνης
Σε δραματική κατάσταση βρέθηκε ο Δήμος Παλλήνης, στο τέλος Ιανουαρίου 2015, όταν τους κοινοποιήθηκε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδίκασε αποζημίωση υπέρ της εταιρείας Reds
4 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό είναι απόφαση μετά από δικαστικές διεκδικήσεις της Reds που έχει περάσει στην ιδιοκτησία της το
Κτήμα Καμπά στην Παλλήνη.
Με το θέμα έχει ασχοληθεί η ΕΒΔΟΜΗ από τις αρχές τους 2000 όταν η εταιρεία προσπαθούσε να περάσει
μελέτες για δημιουργία ενός πολυκέντρου Mall στην καρδιά της Κάντζας.
Συμπολίτευση και αντιπολιτεύσεις αλληλοκατηγορούνται για λάθος ενέργειες, κωλυσιεργίες, παραλείψεις
που οδήγησαν σ’ αυτό το αποτέλεσμα.
Το ζητούμενο είναι ότι ο Δήμος έχασε πολλαπλά, γιατί η εταιρεία και το σχέδιό της πέρασε στην περιοχή και θα
αποζημιωθεί για την καταστροφή που δημιούργησε!... Επειδή όμως η ιστορία διδάσκει, ας κάνουμε μία αναδρομή.
Η εταιρία Reds κατέχει το Κτήμα Καμπά στην Παλλήνη, το
οποίο αγοράστηκε πριν δύο περίπου δεκαετίες από εταιρεία συμφερόντων του Μπόμπολα. Η έκταση, τότε, ήταν
χαρακτηρισμένη ως αγροτική γη...
Με ενέργειές της η REDS, μετέτρεψε την αγροτική γη σε
χώρο δημιουργίας πολυκέντρου με το σύστημα ΠΟΑΠΔ
(Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων).
Το Τρίγωνο Καμπά, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη έκταση
της γνωστής περιοχής Καμπά, ιδιοκτησίας της REDS A.Eκαι πρώην ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε - εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με
το από 4 Ιανουαρίου 1999 Π.Δ (ΦΕΚ Δ, Αρ.Φυλ. 26/
25/1/1999) Και με την υπ΄ αρ. 1/2001 πράξη εφαρμογής
ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Ετσι άνοιξε ο δρόμος για κατασκευή ενός πολυκέντρου,
μέσα στην καρδιά της Κάντζας, στην Παλλήνη, καταστρέφοντας μια πανέμορφη και ήσυχη περιοχή.
Και εδώ άρχισε ένας αγώνας των πολιτών για να σταματήσουν την καταστροφή, πράγμα που μάλλον δεν το απέτρεψαν.

Τον Οκτώβριο του 2007 στο Δημοτικό Συμβούλιο πήρε
ομόφωνη απόφαση με την οποία διαφωνούσε στην κατασκευή του μεγάλου έργου και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Τον ίδιο μήνα το Νομαρχιακό Συμβούλιο πήρε ομόφωνη
απόφαση με την οποία εξέφραζε την αντίθεσή του κι αυτό
στην κατασκευή του έργου.

με επικεφαλής τον Αναστάσιο Μπουντουβά, όταν ήρθε ο
φάκελος της Reds στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει, κράτησε αρνητική στάση, τονίζοντας ότι είναι αντίθετος με την κατασκευή αυτή και την επιχειρούμενη
αλλοίωση του περιβάλλοντος που θα επιφέρει. Την αντίθεσή του αυτή την εκφράζει καθαρά και σταθερά μέχρι τέλους προς όλες τις κατευθύνσεις.
Απρίλιος 2009
Ώρα ευθύνης και δράσης για το Κτήμα Καμπά Παλλήνης
Η Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής βγαίνει με ανακοίνωση και καταγγέλει:
Σπασμωδική η αντίδραση που εκδηλώθηκε με την ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης το 2007 ενάντια στο σχέδιο της εταιρείας για την ανέγερση εμπορικού κέντρου μέσω της διαδικασίας των ΠΟΑΠΔ (Περιοχές
Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων),
ενός νόμου δηλαδή που θέλει την τελική έγκριση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έφερε ουσιαστικά τα αντίθετα αποτελέσματα,
καθώς δόθηκε στην εταιρεία η δυνατότητα να επανέλθει με
νέα βελτιωμένη πρόταση μετά από διαπραγματεύσεις επί των
σημείων διαφωνίας αναιρώντας ουσιαστικά το σκεπτικό της
απόφασης. Από τότε και εν μέσω χορηγιών από πλευράς
REDS προς τον Δήμο Παλλήνης και ενός ιδιότυπου παζαριού,
η στάση της συμπολίτευσης άλλαξε το 2008 και πλέον αναμένεται μέσα στον Απρίλιο, η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

STOP στο ΚΑΜΠΑREds ήταν ο τίτλος της ΕΒΔΟΜΗΣ
Μάιος του 2009

Πριν όμως περιγράψουμε το χθές, πρέπει να πούμε ότι ο
Δήμος πρέπει να πληρώσει 4 εκατομμύρια στην Reds,
μετά την απόφαση του δικαστηρίου.
Στις 29/1/2015 ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδίκασε αποζημίωση υπέρ της
εταιρείας Reds 4 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με βάση το νόμο
1337/1983, από τα 47 στρέμματα της ως άνω εταιρίας τα
24,4 αποδόθηκαν στο δήμο ως εισφορά σε γη.
Ο τότε Δήμος Παλλήνης εκτός της παραπάνω έκτασης, με
σύμφωνη γνώμη της εταιρίας, χρησιμοποίησε επιπλέον 8,8
στρέμματα για να χτισθούν σχολεία που είχε ανάγκη η περιοχή.

Πώς έγιναν όμως όλα αυτά;
Ας ανατρέξουμε στο αρχείο μας
Οταν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για την πώληση του Καμπά
και τη δημιουργία πολυκέντρου, άρχισαν τα προβλήματα.
Αντιδράσεις, κινητοποιήσεις. Από το 2008 οι κάτοικοι έτρεχαν για να σώσουν την περιοχή.
Η REDS στο μεταξύ κατέθεσε φάκελο στη Νομαρχία για
έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης.
Ανατρέχοντας στο αρχείο μας θα κάνουμε μία μικρή αναδρομή:

Η Reds προχώρησε σε ...παροχές (παγίδες) για να “γλυκάνει” το χάπι και το έχαψαν.
Η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας για την κατασκευή
κάποιων δρόμων, προσφέρεται τώρα σαν αντισταθμιστικό
μέτρο και μάλιστα για δρόμους που μόνο στόχο έχουν την
εξυπηρέτηση του εμπορικού κέντρου.
Παρά το ότι κατατέθηκαν προτάσεις για ημερίδες, συνεργασία με τη Νομαρχία και παρεμβάσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ με
ευθύνη της τότε Δημοτικής Αρχής δεν προχώρησαν.
Τουναντίον, τον Απρίλιο του 2008 η REDS άσκησε αίτηση
προσδιορισμού τιμής μονάδος στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, ξεκινώντας έτσι τη διεκδίκηση της αποζημίωσής
της!
Και στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 δικάστηκε η υπόθεση στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Την ώρα που προσπαθούσε η Reds να περάσει τα σχέδιά της από το Δήμο και
τη Νομαρχία, διεκδικούσε δικαστικά αποζημιώσεις!
Ο Δήμος συνεδρίαζε και ξανασυνεδρίαζε και τελικά υπέκυψε...

Κτήμα ΚΑΜΠΑ: η κατασκευή πολυκέντρου καταστροφική
για την Παλλήνη
Μάρτιος 2009
Ο Συνδυασμός «ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Με πανό προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου Παλλήνης φορείς και κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να αποτρέψουν την πραγματοποίηση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε ως θέμα συζήτηση και
απόφαση για το Κτήμα Καμπά... και τη Reds.
Η Reds, της οποίας η πρόταση «αξιοποίησης» δεν έγινε
αποδεκτή επανήλθε με νέα, με περισσότερα «δώρα» στο
Δήμο και στην περιοχή....
Η αντιπολίτευση δεν μπήκε στην αίθουσα συνεδριάσεων,
έτσι που απετράπη η συνεδρίαση, γιατί όπως μας δήλωσε
τότε ο δήμαρχο Σπύρος Κωνσταντάς «Απαρτία είχαμε,
αλλά δεν θέλαμε σε καμμιά περίπτωση να συνεδριάσουμε
χωρίς τη μειοψηφία».
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απόφαση ζητάει η REDS από το Δήμο Παλλήνης
Είχε δηλώσει μάλιστα «ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα γινόταν συζήτηση πάνω στη νέα πρόταση των επενδυτών, η
οποία είναι καταφανώς καλύτερη από την προηγούμενη, με
άλλο προσανατολισμό και περισσότερους κοινόχρηστους
χώρους».

Όπως γράφαμε τότε (30 Μαϊου, φ.585) στην “7η” σε συζήτηση που κάναμε στο γραφείο του Δημάρχου με τον ίδιο,
είχε πεί: «Εχω έρθει μέσα με όλα τα ΦΕΚ, με όλους τους
νόμους για να κάτσω να ενημερώσω τον κόσμο».
Η τόση βιασύνη, μέσα σε ένα μήνα τρεις φορές συνεδρίαση

Η Δημοτική Αρχή επανήλθε σε νέα συνεδρίαση (27/5/09)
με το θέμα στην ημερήσια διάταξη «συζήτηση και λήψη
απόφασης επί του αιτήματος της Κάντζας Εμπορικής Α.Ε.
για την οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων τριτογενούς τομέα στο Κτήμα
Καμπά», οπότε ο κόσμος είχε έρθει ιδιαίτερα εξαγριωμένος.
Η συνεδρίαση διακόπηκε όταν μία κυρία πέταξε ένα ποτήρι
νερό στο δήμαρχο!

Δικαιώθηκαν οι κάτοικοι που εμπόδιζαν τότε τη συνεδρίαση
γιατί δεν πίστευαν ότι ήταν μία συνεδρίαση ενημέρωσης.

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

για το κτήμα Καμπά, κάτι υποδηλώνει.
Και η επιβεβαίωση ήρθε με την απόφαση της Τετάρτης 27/6
Την απόφαση ψήφισαν εννέα σύμβουλοι της πλειοψηφίας,
κάποιοι απουσίαζαν και μερικοί έχοντας διαφορετική θέση
για το θέμα, και τρεις της μειοψηφίας (Μαρία Λεβαντή, Γ.

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
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r

Kι αφού έκανε τη δουλειά της η Reds, πέρασε το σχέδιο
από το Δημοτικό Συμβούλιο, με ψεύτικες υποσχέσεις, στη
συνέχεια παρενέβη στον Οργανισμό Αθήνας και άλλαξε το
σχέδιο! Προεκλογική περίοδος βλέπεις...
16.9.09 Αλλαγή χρήσης στο Κτήμα Καμπά!!! γράφαμε:
Aρον – άρον, ο ΟΡΣΑ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος(!) Αθήνας) αποφάσισε ομόφωνα την Τετάρτη 16.9.09, την αλλαγή χρήσης γης του
Κτήματος Καμπά (ιδιοκτησίας REDs) από ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) σε ΠΟΑΠΔ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων), προκειμένου να
ικανοποιηθεί το κερδοσκοπικό αίτημα της ιδιοκτήτριας εταιρίας, για την κατασκευή του μεγαλύτερου Εμπορικού κέντρου στη Ν. Ευρώπη!!, όπως καταγγέλλουν και οι κάτοικοι
(blogspot.com pallini-perivallon).
Oι κάτοικοι κάνουν έκκληση στον Πρόεδρο Δημοκρατίας να
μην υπογράψει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, αλλά...

27 Ιουλίου 2009 Γράφαμε:
Η “κερκόπορτα” άνοιξε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης
Αιφνιδιαστικά και ενώ σύσσωμος ο κόσμος της Παλλήνης
ζητούσε ενημέρωση για την εξέλιξη του κτήματος Καμπά,
η Δημοτική Αρχή συνεδρίασε την Τετάρτη 8 Ιουλίου με
πρώτο θέμα την: «Εκφραση θέσεων και απόψεων επί του
με αρ. πρωτ. 2293/15.6.09 εγγράφου του Ο.Ρ.Σ.Α. (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος
Αθήνας) σε σχέση με τις διαδικασίες του κτήματος
ΚΑΜΠΑ».

Αναιρεί τον εαυτό του ο Δήμαρχος;

Σμέρος και Κ. Χατζησταματίου). Οχι ψήφισαν Θ. Γκοτσόπουλος και Αν. Μπουντουβάς και ο Δ. Νάτσης, ενώ η Πόπη
Ζινέλη και Γ. Μερτζάνος ψήφισαν λευκό.

03 Αύγουστος 2012
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Παναγιώτης
Μερτύρης, χτυπάει τα “καμπανάκια” για τις απαιτήσεις της
Reds, η οποία αφού έκανε τη δουλειά της και πέρασε το
σχέδιο που ήθελε, από εκεί που θα χάριζε ζητάει και 4,5
εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις από το Δήμο!
Τι λέει μεταξύ άλλων ο Π. Μερτύρης:
Συνέχεια στη σελ. 14

Συνάντηση Εθελοντικών Ομάδων
Υμηττού στο Πυροφυλάκειο Βύρωνα
Παρουσία των δημάρχων Παπάγου – Χολαργού (Αποστολόπουλος Ηλίας) Βύρωνα
(Κατωπόδης Γρηγόρης), του Αντιδημάρχου
Πρασίνου-Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Καισαριανής Περρή Ιωάννη και του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Βύρωνα
στο Σ.Π.Α.Υ. Παπαδημητρίου Αθανάσιου,
έγινε η συνεδρίαση του δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού, την 1η Φεβρουαρίου
που είναι οι:

• Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας
Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
• Κ.Π.Δ.&Φ.Π.Βύρωνα - Ομάδα Άμεσης
Επέμβασης
• Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
• Δασοπροστασία Παπάγου –Χολαργού
• Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού
Η συνάντηση και ενημέρωση έγινε στο πυ-

• Εθελοντική Δασοπροστασίας & Πυρασφάλειας Βάρης
• Εθελοντική Δασοπροστασία-Πυρόσβεση
Γλυφάδας

ροφυλάκειο του Βύρωνα. Δόθηκε η ευκαιρία στους Δημάρχους να ενημερωθούν από
τις εθελοντικές ομάδες για το έργο τους και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
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Οι απαιτήσεις της Reds - Η απόφαση του Δήμου
Συνέχεια από τη σελ. 13
Είναι προφανές πως στο θέμα που έχει προκύψει με την
«Reds» και τις διεκδικήσεις της από τον Δήμο Παλλήνης, ο
Δήμος υφίσταται μια ξεκάθαρη αδικία. Το ζήτημα πλέον,
πέρα από ηθικό, είναι και κοινωνικό, σε αυτές τις δύσκολες
οικονομικά καταστάσεις που βιώνει στις μέρες μας ο τόπος
και ο κάθε Δήμος της χώρας ξεχωριστά.
Διεκδικεί από τον Δήμο Παλλήνης αποζημίωση των 4,2
εκατομμυρίων ευρώ για το κτήμα Καμπά.
Ο Δήμος Παλλήνης, αποδείχθηκε πέρα για πέρα συνεργάσιμος και της έδωσε την άδεια για την υλοποίηση του έργου
της, παρ’ ότι ήταν ξεκάθαρο, αφενός πως θα υπήρχε περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή, αφετέρου ότι θα
πλήττονταν και η τοπική αγορά της Παλλήνης.
Η επιβράβευση όμως από πλευράς «Reds» για την συνεργασία αυτή που επέδειξε ο Δήμος, είναι οι σημερινές άδικες, αήθεις και αντικοινωνικές αξιώσεις της…

Επαληθεύθηκε ο Π. Μερτύρης
Σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2015, η REDS κοινοποίησε απόφαση
του Εφετείου Αθηνών σε βάρος του Δήμου Παλλήνης, οφειλής ύψους 4.019.000 € προς την REDS.
Τι λέει όμως ο τέως δήμαρχος, τον Ιούλιο του 2013, Σπύρος
Κωνσταντάς, που στη δική του θητεία δώσανε το “πράσινο
φως” στην Reds.
6 Ιουλίου 2013

Ο δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς
δίνει τη δική του αλήθεια για REDS
«Eπί δημοτικής μας αρχής, πραγματοποιήθηκαν στο Τρίγωνο Καμπά έργα που ήταν όνειρο πολλών χρόνων αλλά
και πολλών γενεών.
[....] Τότε ο Δήμος Παλλήνης δεν είχε τότε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο γης ελεύθερο και πετύχαμε να χωροθετήσουμε τα σχολεία, το κέντρο Πολιτισμού στις Αποθήκες
Καμπά, τον χαρακτηρισμό της βίλας Καμπά με ΦΕΚ για πολιτιστική χρήση και μια μεγάλη έκταση κοινόχρηστων
χώρων πρασίνου.

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
Υποψήφιοι και σταυροί που έλαβαν
Είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο φύλλο τους
σταυρούς προτίμησης που πήραν οι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων στην Περιφέρεια Αττικής. Από
παράβλεψη, παραλείψαμε τους υποψηφίους του κόμματος “ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ”, η οποία έλαβε ποσοστό
1,79%. Ψηφίστηκε από 110.827 ψηφοφόρους, αλλά
δεν έφτασε στο 3%.
Eπαναλαμβάνουμε ότι εκλέγονται 15 βουλευτές από
τα επτά πρώτα σε προτίμηση κόμματα στο Υπόλοιπο.
Παρουσιάζουμε τους υποψηφίους, αλλά δυστυχώς δεν
βρήκαμε τους σταυρούς προτίμησής τους.
ΒΟΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Νικολάου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Λαζάρου
ΛΙΚΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

Αυτή είναι η αλήθεια και μπορώ να αποδείξω αυτά που
λέω ανά πάσα στιγμή!
Δυστυχώς οι κακοί χειρισμοί του κ. Ζούτσου και του κλειστού κυκλώματος εξουσίας που διοικεί μας οδήγησαν στην
οικονομική απαίτηση της εταιρίας των 4 εκατομμυρίων που
μεταφράζεται σε 8.841 επί 450€ το τ.μ. μας κάνει το ποσό
των 3. 978.450 ευρώ.
Μάιος 2013
Κακή και αργοπορημένη η διαχείριση του δημάρχου στο
θέμα της REDS για το τρίγωνο Καμπά στην Κάντζα, με αποτέλεσμα την δέσμευση ενός μεγάλου ποσού του δήμου,
σημειώνει σε άρθρο που δημοσιεύσαμε ο Νεκτάριος Καλαντζής, Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης.

Ο νυν δήμαρχος Αθαν. Ζούτσος δίνει κι
αυτός τη δική του αλήθεια για την Reds
12 Ιουλίου 2013 Οι “αμαρτίες” της REDS
Για το Τρίγωνο ΚΑΜΠΑ και την απαίτηση της REDS ο κ.
Κωνσταντάς θα πρέπει, πριν θέσει ερωτήματα για το θέμα,
να μας απαντήσει:
1) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης το 2001 που εκδόθηκε η
Πράξη Εφαρμογής του Τριγώνου της Κάντζας δημιουργώντας την υποχρέωση αποζημίωσης της REDS για 8.841
τετραγωνικά μέτρα τόσο από επιπλέον ρυμοτόμηση όσο και
παράνομη τακτοποίηση άλλων ιδιοκτητών στην ιδιοκτησία
της;
2) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης τον Απρίλιο του 2008
που άσκησε η REDS στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
αίτηση προσδιορισμού τιμής μονάδος ξεκινώντας έτσι τη
διεκδίκηση της αποζημίωσής της για την οποία προσποιείται ότι τάχα πληροφορήθηκε το 2012;
3) ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης στις 25 Σεπτεμβρίου
2009 που δικάστηκε η υπόθεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών χωρίς ο δήμος να εξετάσει μάρτυρα υπεράσπισης και ποιός ήταν δήμαρχος Παλλήνης τον Ιανουάριο
2010 που δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 48/29 Ιανουαρίου 2010
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την
οποία ορίσθηκε η τιμή αποζημίωσης της REDS σε 450 ευρώ
το τετραγωνικό μέτρο;
Ο κ. Κωνσταντάς όμως θα πρέπει επί πλέον να μας εξηγήσει με ποιό δικαίωμα και ποιο σκεπτικό ζητούσε ως δήμαρχος Παλλήνης, και χωρίς καμία ενημέρωση του Δημοτικού
Συμβουλίου, να αποκατασταθούν στην ιδιοκτησία της REDS
δύο ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων υποσχόμενος και δεσμευόμενος ότι αντίστοιχη έκταση θα έπαιρνε η REDS από
την πολεοδόμηση του μεγάλου ακινήτου της στην Κάντζα
(Κτήμα Καμπά); (υπ' αριθμ. πρωτ: 706/8-11-2001 απάντηση
της ΚΑΜΠΑΣ- REDS στο υπ' αριθμ. πρωτ: 4793/4-10-2001
έγγραφο δημάρχου Παλλήνης).
Ακόμη οφείλει να μας εξηγήσει ο κ. Κωνσταντάς γιατί δεν
προέβη, όπως υπoχρεούτο, κατά τη διάρκεια της θητείας
του (2007-2010) σε σύνταξη διορθωτικής πράξης για την
αποκατάσταση της άνω παρανομίας που συντελέσθηκε σε
εκτέλεση αυτών των συμφωνιών του, αφού το ΥΠΕΧΩΔΕ
με έγγραφό του το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο δήμο Παλλήνης στις 24-11-2006 (Γραφείο Δημάρχου) ανέφερε ρητά
ότι απαιτείται διορθωτική πράξη διότι η έκταση επιφανείας
3.423,3 τ.μ. (μέρος από το σύνολο των 8.841 τ.μ.) για την
οποία αποζημιώνεται η REDS από το δήμο «ρυμοτομήθηκε
κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων καθ' ότι δεν αποτελεί ούτε απαλλοτρίωση, ούτε εισφορά γης και δεν ενδιαφέρει αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και

κατά συνέπεια ο σχετικός ισχυρισμός ότι “…δεν προκύπτει ανάγκη σύνταξης διορθωτικής πράξης για άλλο λόγο”
δεν ευσταθεί»;

Ασκήσαμε όλα τα ένδικα μέσα
Και καταλήγει ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, ότι αντίθετα με
όσα καταμαρτυρεί ο Σπ. Κωνσταντάς, άσκησε όλα τα ένδικα μέσα κατά της διαταγής πληρωμής με την οποία κατασχέθηκαν 4.020.000 ευρώ από τα Τραπεζικά διαθέσιμα του
δήμου και πέτυχε την ακύρωσή της με την υπ΄ αριθμ.
1474/26-3-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.

“Ολα θα πάνε καλά” ...
Σήμερα ο Παν. Μερτύρης καταμαρτυρεί βαρύτατες ευθύνες στο δήμαρχο Αθ. Ζούτσο, γιατί τους καθησύχαζε ότι
όλα θα πάνε καλά: «Όλοι οι δημότες θυμούνται την επιθετική
στάση του δημάρχου και την βεβαιότητά του ότι η υπόθεση με τον τρόπο που την χειρίστηκε ο ίδιος- είναι σε καλό δρόμο
και σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα!»
Και όπως σημειώνει μέσα από το pallinipress.blogspot.gr/.
ζητούσε απόφαση του Δ.Σ. του δήμου Παλλήνης, που να εξουσιοδοτεί διαπαραταξιακή επιτροπή για την πρόσβαση σε όλα
τα στοιχεία που έχει ο δήμος για την συγκεκριμένη υπόθεση!
Τόνιζε δε πως «Εμείς, είτε γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις μας,
είτε όχι, θα κινηθούμε προς πάσα κατεύθυνση, ώστε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και να μάθουν οι δημότες, ποιος/ποιοι, καθιστούν τον δήμο μας υπό πτώχευση!»

Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
καλεί και εγκαλεί την Reds
Ωστόσο ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παλλήνης συγκάλεσε δημοτικό συμβούλιο (3 Φεβρουαρίου) με πρώτο θέμα τη Reds και αφού έγινε
διαλογική συζήτηση από όλες τις παρατάξεις πήραν ομόφωνη
απόφαση, η οποία θα αποτελεί «και επίσημη δημόσια πρόσκληση
του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης προς τη REDS A.E. για την
έναρξη διαπραγματεύσεων με την ως άνω διαπαραταξιακή επιτροπή».
Η απόφαση
Α) Καταγγέλλει ανεπιφύλακτα την ακολουθούμενη πρακτική και
τη στάση της REDS Α.Ε. κατά του Δήμου Παλλήνης
Β) Καλεί δημόσια την εταιρεία REDS A.E. να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιτευχθεί λύση στο ζήτημα που έχει
ανακύψει, με πρωταρχικό σκοπό την αποζημίωση της σε γη και σε
κάθε περίπτωση να απόσχει από κάθε μονομερή ενέργεια ικανοποίησης των απαιτήσεων της βάσει δικαστικών αποφάσεων η
οποία θα επιφέρει βίαιη ανατροπή στην ταμειακή κατάσταση του
Δήμου.
Γ) Καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας (Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΕΚΑ κ.ά.), να προβούν σε κάθε
νόμιμη ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για τη δίκαιη
επίλυση του προβλήματος.
Δ) Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τους επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων,
με πρόεδρο τον Δήμαρχο.
Ε) Εξουσιοδοτεί την άνω διαπαραταξιακή επιτροπή για κάθε ενέργεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών στη κατεύθυνση διεκδίκησης των αιτημάτων μας, ανάλογα
με τις εξελίξεις.
Στ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 004/2015.
Αννα Μπουζιάνη
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Αυθόρμητη χορωδία στο πρ.κάμπινγκ Βούλας
Οπως έχουμε γράψει και σε άλλα
φύλλα μας, στο πρ. κάμπινγκ στην
Παραλία της Βούλας, δίπλα από το
ΠΙΚΠΑ, έχει οργανωθεί μία ομάδα
αυτοδιαχειριζόμενη, με ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και δράσεις.

Πρόσφατα με την εθελοντική προσφορά της πτυχιούχου του τμήματος μουσικών σπουδών του
Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης,
Χριστίνας Γκουντέλια ξεκίνησε μία
χορωδία. Επίσης με την εθελόντρια

σε διάρκεια χορωδίας με την ευκαιρία της βασιλόπιτας. Ηταν μια ευχάριστη έκπληξη, μία ωραία βραδιά και
μία εξαιρετική προσπάθεια.
Ο Θάνος Ματόπουλος που είναι και
δημοτικός σύμβουλος και μέλος της
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Ομιλίες, κινηματογραφικές βραδιές,
Πώς φτάχνουμε σαπούνι, πώς φτιάχνουμε κρασί, πώς γινόμαστε μελισσοκόμοι και άλλα. Και όλα βέβαια
γίνονται από εθελοντές ειδικούς ο
καθένας στον κλάδο του.

καθηγήτρια ξένων γλωσσών Μαίρη
Μπαγντασαριάν διδάσκονται ισπανικά.
Ομως την περασμένη Παρασκευή,
είχαν οργανώσει εκδήλωση με την
πρώτη παρουσία της “λιλιπούτειας”

ομάδας, όπως είπε, έκλεισαν τρία
χρόνια και έχουν αναπτύξει μια
σειρά δράσεων, ιδιαίτερα δε τους
καλοκαιρινούς μήνες που μπαίνουν
χιλιάδες πολιτών και κάνουν μπάνιο
στην όμορφη παραλία.
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Πτυχιούχος τμήματος
μουσικών Σπουδών
Αριστοτέλειου
Παν/μίου Θεσ/νίκης

διδάσκει
πιάνο - αρμόνιο
όλων των επιπέδων
κλασσικό & τζαζ
Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hotmail.com

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας Σας
βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους
Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει του πολίτες του για το
δικαίωμα που έχουν ΟΛΟΙ όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα διακοπής ενός εκ των βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Ηλεκτρικό
ρεύμα για όλους», διασυνδέεται με το Δήμο Παλλήνης
και τους Κοινωνικούς φορείς του, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, καλύπτοντας όσο το
δυνατόν περισσότερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ο κάτοικος του Δήμου Παλλήνης, μπορεί να υποβάλλει
αίτηση:
- στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Δ/νση
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη Τ.Κ
153 51, τηλ. 2132005272 – 2132005249 και η Περιφέρεια
Αττικής αναλαμβάνει τη δαπάνη επανασύνδεσης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά στα οποία
έχει γίνει διακοπή, λόγω αδυναμίας πληρωμής λογαριασμού, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας
(π.χ ΔΕΗ) ή αίτημα ρύθμισης οφειλής
2. Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του
οποίου είναι η παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος
3. Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη
συγκεκριμένη παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος
4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (για τα εισοδήματα του 2013) του προσώπου στο όνομα του οποίου
είναι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του / της συζύγου του.
5.Τα αιτήματα των πολιτών θα εξυπηρετούνται κατά
σειρά ημερομηνίας υποβολής.

Διανομή Προϊόντων
«Χωρίς Μεσάζοντες»
στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις στο
καταναλωτικό κίνημα, για 15η φορά, διοργανώνει τη Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», εμμένοντας στην
έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης.
Οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν τις παραγγελίες
τους έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015:
· ηλεκτρονικά χωρίς κανένα κόπο και ταλαιπωρία, στη σελίδα που δημιούργησε ο Δήμος Παλλήνης:www.marketpallinis.gr, ή
· στα δημοτικά καταστήματα και των τριών Δημοτικών
Ενοτήτων του Δήμου Παλλήνης
Η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», θα γίνει το
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015, επί της οδού Ιθάκης
μπροστά από το Δημαρχείο Παλλήνης.
Να σημειωθεί ότι:
· Στα προϊόντα που διατίθενται περιλαμβάνονται όλα τα
πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε προϊόν.
· Οι παραγωγοί που έχουν επιλεγεί, υποχρεούνται την
ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις
τιμές των προϊόντων, τα πιστοποιητικά καθώς και το ειδικό φορολογικό καθεστώς (όπου απαιτείται).
Δείτε και επιλέξτε τα διαθέσιμα προϊόντα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.marketpallinis.gr/currentproducts.jsp

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίας αναβάθμισης
του Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας
Εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρεία
Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
του αλιευτικού καταφυγίου – λιμανιού
της Παλαιάς Φώκαιας, μετά και την εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας
ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ στον χώρο, παρουσία του

νου περιφερειακού συμβούλου Νάσου
Αναγνωστόπουλου, του Δ/ντη Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ Γιάννη Ασπρουλάκη, του Αντιδημάρχου Σαρωνικού
Ηλία Μπουκοβάλα, του δημοτικού
συμβούλου Απόστολου Αποστόλου

Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, του εντεταλμέ-

και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Αθανάσιου

Παπουτσή, καθώς και εκπροσώπων
της αναδόχου εταιρείας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά τα τεχνικά θέματα γύρω από την
έναρξη των εργασιών και ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής
Ενότητας Αν. Αττικής και του Δήμου
Σαρωνικού. Αναμένεται άμεσα να τοποθετηθούν πλωτές εξέδρες και πλωτοί γερανοί στο σημείο προκειμένου
να γίνουν οι πρώτες εργασίες για την
εμβάθυνση του χώρου.
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού
4.900.000€, έχει ως χρονικό ορίζοντα
υλοποίησης – εφόσον δεν προκύψουν
καθυστερήσεις από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία από πιθανά ευρήματα αρχαιοτήτων – τους 12 μήνες. Πρόκειται
για ένα τεράστιο έργο υποδομής, η
ολοκλήρωση του οποίου θα συμβάλει
σημαντικά στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο της Παλαιάς
Φώκαιας, αλλά και ολόκληρου του
Δήμου Σαρωνικού, θα αναβαθμίσει το
επίπεδο ζωής των κατοίκων και θα
αναδείξει την Παλαιά Φώκαια σε «ψαροχώρι» της περιοχής και σε ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

«Οι πρώτες βοήθειες στο φαρμακείο»
Ενημερωτική Ημερίδα για φαρμακοποιούς της Ανατ. Αττικής
Ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα «Οι
πρώτες βοήθειες στο φαρμακείο»
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 από την Περιφερειακή
Ενότητα Ανατ. Αττικής και το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο αμφιθέατρο της κεντρικής υπηρεσίας του
κέντρου, με σκοπό την ενημέρωση
των φαρμακοποιών, ώστε να μπορούν
να δίνουν τις πρώτες βοήθειες ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές,
από τις οποίες έχει πολλές η Ανατ. Αττική.
Αυτή η ανάγκη είχε διαπιστωθεί από
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕΑΑ.
Στην ημερίδα ανταποκρίθηκαν πάρα
πολλοί φαρμακοποιοί από την Ανατ.
Αττική, όπου είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν πολύ σημαντικές
διαλέξεις από εκπαιδευτές (γιατρούς
και διασώστες) του ΕΚΑΒ πάνω σε θέματα όπως «Βασική υποστήριξη λειτουργιών της ζωής και χρήση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή»,
«Οξείες παθολογικές καταστάσεις»,
«Πρώτες βοήθειες σε τραυματισμούς» κ.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου στον σύντομο χαιρετι-

σμό του αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων –
στον ξεχωριστό ρόλο του φαρμακοποιού της γειτονιάς που πολλές
φορές είναι ο πρώτος άνθρωπος που
συναντά κανείς καθημερινά σε ό,τι
έχει σχέση με τα θέματα υγείας που
αντιμετωπίζει και είναι αυτός που δίνει
τις πρώτες βοήθειες.
Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι είναι
πολύ σημαντική η συνεργασία με το

ΕΚΑΒ προς όφελος των πολιτών και
ευχήθηκε καλή επιτυχία σε ανάλογες
δράσεις σε άλλους χώρους του κλάδου της υγείας.
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η περιφερειακή σύμβουλος Μαρία - Καλλιόπη Αναλογίδου, ο πρόεδρος του
ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου και ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του
ΕΚΑΒ Δημήτρης Πύρρος.
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Δηλώσεις “Ανεξάρτητων Ελλήνων”
Η Ελλάδα ήταν πάντοτε στο
πλευρό των συμμάχων όταν αντέκρουαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η συμπεριφορά
και οι δηλώσεις Γερμανών πολιτικών που αντικαθιστούν θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΝΑΤΟ είναι όχι μόνο ανεπίτρεπτες αλλά και εκβιαστικές.

Η επόμενη μέρα των εκλογών
είναι αναγκαίο να βρει
ενωμένη την κοινωνία μας

Υπονομεύουν τους Ευρωπαϊκούς
θεσμούς εκτός κι αν η Γερμανία
έχει στόχο να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Πάντως η Ελλάδα δεν προτίθεται
να υποκαταστήσει την Γερμανία
στις προνομιακές της σχέσεις με
την Ρωσία.

Ευχαριστήριο μήνυμα του βουλευτή Ιωάννη Δέδε*
Θα είμαστε η πρώτη πραγματική κυβέρνηση όλων των Ελλήνων,
το εννοούμε και θα το κάνουμε πράξη
Συντοπίτες-συντοπίτισσες
Μετά την ιστορική νίκη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α στις
εκλογές της 25ης Γενάρη και τον σχηματισμό κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον
Αλέξη Τσίπρα απευθύνουμε σε όλο το
λαό της Αττικής θερμό χαιρετισμό.
Θα προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό
τρόπο και δεσμευόμαστε σε αυτό, να
μην απογοητεύσουμε όχι μόνο τους φίλους και τις φίλες του κόμματος μας,
αλλά και όλους τους πολίτες που μας
υποστήριξαν και μας τίμησαν με την
ψήφο τους. Κυρίως όμως θέλουμε να
διαβεβαιώσουμε και όλους τους υπόλοιπους ψηφοφόρους που επέλεξαν τα
υπόλοιπα κόμματα, ακόμα και όσους
υπέκυψαν στα ψεύτικα μνημονιακά διλλήματα ότι η παραπάνω δέσμευση ισχύει
και για αυτούς στο ακέραιο. Θα είμαστε
η πρώτη πραγματική κυβέρνηση όλων
των Ελλήνων, το εννοούμε και θα το κάνουμε πράξη.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση θα χρειαστεί πρώτα από όλα και
πάνω από όλα τη στήριξη όλων όσων την
εξέλεξαν, του κόσμου της εργασίας, των
ανέργων, της νεολαίας, των συνταξιούχων των, μικροεπαγγελματιών. Θα στηρίξουμε όλους τους προοδευτικούς,
κοινωνικούς και λαϊκούς αγώνες και θα
επιδιώξουμε να συμβάλουμε με όλες μας
τις δυνάμεις στη συγκρότηση και την
ανάπτυξη ενός μαζικού εργατικού, λαϊκού και ενωτικού κοινωνικοπολιτικού κινήματος από τα κάτω που αφενός θα
ελέγχει αφετέρου όμως θα στηρίζει το

τεράστιο δημοκρατικό και προοδευτικό
εγχείρημα της κυβέρνησης μας και των
συμμάχων μας. Η προσπάθεια για μια
κοινωνία πιο δίκαιη, χωρίς μνημόνια και
λιτότητα και η επίτευξη των μεγάλων
στόχων της διεύρυνσης της δημοκρατίας, της συμμετοχής των πολιτών, της
προόδου και της ευημερίας μας χρειάζεται όλους και είναι δομικό στοιχείο για
την διατήρηση και την βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και την άρση του όλο
και αυξανόμενου κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε τοπικό επίπεδο στόχος μας, που παλεύουμε χρόνια γι’ αυτόν, είναι η σταδιακή αλλά οριστική, με πολιτικές και
επιστημονικές μεθόδους επίλυση των
χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν
την περιφέρεια Αττικής. Με πυλώνα την
περιφέρεια Αττικής, αλλά και τις δημοτικές αρχές και σε συνεργασία και συνεννόηση με όλα τα υπουργεία θα
ξεπεράσουμε τα προβλήματα, της έλλειψης υποδομών, της ασφάλειας των πολι-

τών από την αυξημένη παραβατικότητα,
του εγκαταλειμμένου πολιτισμού και του
απαξιωμένου περιβάλλοντος. Θα δουλέψουμε στην κατεύθυνση της πραγματικής
αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου με
κοινωνικά χαρακτηριστικά, της ανόδου
του ποιοτικού τουρισμού με οφέλη για
όλους αλλά και στην προσπάθεια για την
παραγωγική ανασυγκρότηση στο νομό
μας και τη μείωση της ανεργίας.
Θα επιδιώξουμε σε κάθε μικρή και μεγάλη πολιτική και κινηματική δράση να
είμαστε παρόντες με στόχο να συμβάλλουμε στην κινητοποίηση των συντοπιτών μας και ιδιαίτερα της νεολαίας μας
για όλα τα παραπάνω.
Τέλος ευχαριστούμε όλους τους πολίτες
της Αττικής που ψήφισαν τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α
και μας έδωσαν υψηλά εκλογικά ποσοστά αναδεικνύοντας το κόμμα μας
πρώτη πολιτική δύναμη περιφέρειας μας.
Όσο αναφορά εμένα προσωπικά θα ήταν
παράλειψη να μην ευχαριστήσω με τις
πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες
όλους όσους με στήριξαν στον μικρό
αλλά επίπονο προεκλογικό αγώνα και
όλους όσους με τίμησαν με τη ψήφο
τους. Δεσμεύομαι ότι με αυταπάρνηση
και διάθεση προσφοράς θα κάνω τα
πάντα να μην διαψεύσω τις προσδοκίες
σας για να δούμε πιο όμορφες μέρες και
στον τόπο μας και την πατρίδα ολόκληρη.
Με τιμή

Το αποτέλεσμα των εκλογών γέννησε την ελπίδα ότι
ο λαός μας μετά από πέντε χρόνια τροϊκανής εξαθλίωσης έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει την
αξιοπρέπεια που του αφαίρεσαν. Οι πολίτες τιμώρησαν με την ψήφο τους το πολιτικό προσωπικό που
ευθύνεται για την εθνική ταπείνωση και την ανθρωπιστική κρίση. Έστειλαν μήνυμα καθολικής αλλαγής,
ότι προτεραιότητα είναι οι ανάγκες του λαού, της νεολαίας, των εργαζομένων, της χώρας και όχι οι πολιτικές που εφάρμοζαν η
διεθνής και η εγχώρια κλεπτοκρατία.
Είναι αναγκαίο να ευχαριστήσουμε τους πολίτες της
Αττικής για την εμπιστοσύνη
που μας έδειξαν αλλά και
για την δύναμη που έδωσαν
στον ΣΥΡΙΖΑ. Τους ευχαριστούμε κυρίως για την ζεστασιά, την αγάπη, την εκτίμηση με την οποία μας αγκάλιασαν όπου κι αν
βρεθήκαμε τις μέρες της προεκλογικής δουλειάς. Αξίζουν συγχαρητήρια στις πολλές εκατοντάδες μελών
και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ που δούλεψαν με ανιδιοτέλεια
και διάθεση για να κερδίσει η ελπίδα τον φόβο. Χωρίς
όλους τους παραπάνω ανθρώπους τίποτα από όλα
όσα ζούμε σήμερα δεν θα ήταν πραγματικότητα.
Σε προσωπικό επίπεδο, η εμπιστοσύνη που μου
έδειξε ο κόσμος που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί
για μένα μεγάλη τιμή και βαριά ευθύνη. Δεσμεύομαι
ότι θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθούμε, τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά,
στις προσδοκίες των πολιτών, να υπηρετήσουμε με
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του λαού και
της χώρας.
Η επόμενη μέρα των εκλογών είναι αναγκαίο να βρει
ενωμένη την κοινωνία μας, ενεργή και συμμέτοχη
στις μεγάλες ρήξεις και αλλαγές που απαιτούνται
και στην προσπάθεια ανόρθωσης της πατρίδας μας.
Όλοι μαζί χρειάζεται να παλέψουμε για να έρθουν
καλύτερες μέρες στον τόπο μας!

Ιωάννης Δέδες

Ελένη Σωτηρίου
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Περιφέρειας Αττικής

*Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α Περιφέρειας Αττικής

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την προστασία ιστορικών μνημείων που κινδυνεύουν από φυσικές καταστροφές
Eρώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Θεόδωρου Ζαγοράκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Την άμεση κινητοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων για την προστασία και
συντήρηση ιστορικών μνημείων, τα οποία
κινδυνεύουν από φυσικές καταστροφές,
ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής
της ΝΔ Θεόδωρος Ζαγοράκης.
Με αφορμή τη κατάρρευση του ιστορικού
γεφυριού της Πλάκας, λόγω των ισχυρών
βροχοπτώσεων που πλήττουν τις τελευταίες μέρες τα Τζουμέρκα, ο Θ. Ζαγοράκης

καλεί την Επιτροπή να συνδράμει χρηματοδοτικά στις προσπάθειες συντήρησης ιστορικών κτηρίων και μνημείων, τα οποία
βρίσκονται συχνά εκτεθειμένα σε ακραίες
καιρικές συνθήκες και χρίζουν άμεσης συντήρησης.
Στην ερώτησή του ο Θ. Ζαγοράκης, επισημαίνει ότι το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας,
ένα μνημείο μοναδικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, το οποίο χτίστηκε από μάστορες της πέτρας τον 18ο αιώνα. Οι
ελληνικές αρχές έχουν ήδη δεσμευτεί για

την άμεση αποκατάσταση του γεφυριού με
την εμπλοκή ίσως και του ιδιωτικού τομέα.
Παρ’ όλα αυτά, ζητά από την Επιτροπή να
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των υπαίθριων μνημείων, το οποίο
να λαμβάνει υπόψη του της αυξημένες
ανάγκες συντήρησης τους, λόγω της ενίσχυσης των ακραίων καιρικών φαινομένων
στην Ευρώπη.
Τέλος, με ξεχωριστή ερώτηση του προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, ζητά ευρωπαϊκή στήριξη για τις πε-

ριοχές που επλήγησαν από τα πρωτοφανή
καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών
σε ολόκληρη την Ελλάδα, ιδιαίτερα δε σε
Ηπειρο και Ευρυτανία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας: 04/02/2015
Αριθμ. Πρωτ.:75
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμου Παλλήνης
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28
Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων
για
την
προγραμματική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
5. Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ: 2.35832/
οικ.3.2401/28-12-2012 (ΦΕΚ 3484/ τ.
Β΄/31-12-2012) η οποία τροποποιεί την
υπ΄αριθμ. ΚΥΑ: 1.8010/ οικ.3.1413/14-62011 (ΦΕΚ 1230/ τ.Β΄/14-6-2011) με
θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης
“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013».
6. Την με αριθ. πρωτ. 4.19475/
οικ.6.2930/26-06-2014 πρόσκληση (κωδ.
Πρόσκλησης: ΝΕΟΕΠ01), της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής

Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών &
άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού στους Άξονες
Προτεραιότητας 07,08,09: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» .
7. Την υπ’ αριθ. 4.19667/6.2951/01-072014 απόφαση της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, με
θέμα: Ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής 2014-2015 στις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό ΜΙS
483937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
8. Την υπ’ αριθμ. 1551/02-07-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της
Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε για
την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο
της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για
φορείς/δομές & ωφελούμενους.
9. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων
δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ’ αριθμ.
1551/02-07-2014 πρόσκλησης της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» περιόδου 2014-2015, για το
Δήμο Δομής: Δήμος Παλλήνης, Φορέας:
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης,
Νομός: Αττικής, Περιφέρεια: Αττικής.
10. Την υπ’ αριθμ. 3/3.2.2014 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Παλλήνης» με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού
προσωπικού έτους 2014 στο πλαίσιο
υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ.
11. Την υπ’ αριθμ. 7501/ 6281/ 7.2.2014
εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ανανέωση συμβάσεων
– πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Παλλήνης, στα πλαίσια του προγράμματος
της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος
2014, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 1/136/

19443/ 21.8.2014 Εγκριτική Απόφαση
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2
της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα,
ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
13. Το υπ’ αριθμ. 4759/21.8.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α΄
βαθμού, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
14. Την υπ’ αριθμ. 82/17.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Παλλήνης» περί καθορισμού ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων για
πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ΙΔΟΧ
μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και περί έγκρισης διαδικασιών και
ανακοίνωσης πρόσληψης του ανωτέρω
προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 21
του Ν. 2190/94.
15. Την υπ’ αριθμ. 126/17.12.2014 απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Παλλήνης» με θέμα την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 82/2014 απόφασης του προηγούμενου Δ.Σ.
16. Το ΦΕΚ 1148/Β΄/7.6.2011 συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου σε νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
17. Την υπ’ αριθ. 50/28.1.2015 βεβαίωση
του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης περί ύπαρξης πιστώσεων στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού
της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την
υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», που εδρεύει στην Παλλήνη, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικ.
Αριθμ.
θέσης Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής
Από την υπογραφή
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
της σύμβασης έως
Δήμου Παλλήνης (Για τη στελέχωση
31-8-2015,
των δομών «Βρεφονηπιακός σταθμός
Παλλήνη
ΤΕ9
με δυνατότητα
Κάντζας Παλλήνης» και «ΒρεφονηΒρεφονηπιοκόμων
ανανέωσης ή
8
πιακός σταθμός Γέρακα»)
παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102
ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής
Παλλήνη
ΔΕ8 Βοηθών
Από την υπογραφή
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Βρεφοκόμων
της σύμβασης έως
Δήμου Παλλήνης (Για τη στελέχωση
– Παιδοκόμων
31-8-2015,
των δομών «Βρεφονηπιακός σταθμός
ή ΔΕ8
με δυνατότητα
6
Κάντζας Παλλήνης» και «Βρεφονηπιακός
Βρεφοκόμων ανανέωσης ή
σταθμός Γέρακα»)
Παιδοκόμων
παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Παλλήνη
ΔΕ32 Μαγείρων Από την υπογραφή
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης
της σύμβασης έως
(Για τη στελέχωση των δομών
31-8-2015,
2
«Βρεφονηπιακός σταθμός Κάντζας Παλλήνης»
με δυνατότητα
και «Βρεφονηπιακός σταθμός Γέρακα»)
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104
ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Παλλήνη
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων/ Από την υπογραφή
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου ΠαλλήνηςΤραπεζοκόμων
Τραπεζοκόμων
της σύμβασης έως
2
(Για τη στελέχωση των δομών
31-8-2015,
«Βρεφονηπιακός σταθμός Κάντζας
με δυνατότητα
Παλλήνης» και «Βρεφονηπιακός σταθμός Γέρακα»)
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικ.
Αριθμ.
θέσης Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής
Παλλήνη
ΥΕ Καθαριστών/ Από την υπογραφή
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Καθαριστριών
της σύμβασης έως
2
Δήμου Παλλήνης (Για τη στελέχωση
31-8-2015,
των δομών «Βρεφονηπιακός σταθμός
με δυνατότητα
Κάντζας Παλλήνης» και «Βρεφονηπιακός
ανανέωσης ή
σταθμός Γέρακα»)
παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράμματος
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικ. θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
102
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
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Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
105
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των
προς πλήρωση θέσεων.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101, 102, 103 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)
λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104, 105 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά
στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα
Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του

ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων
εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία
αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης
«23.01.2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών, δουλειές σε
σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. 210 9932687 κιν. 6987880112
ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», προϋπολογισμού
δαπάνης 71953,00 € με ΦΠΑ 23%,
σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3/2015
θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν.2286/95,
το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
09:30πμ – 10:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν

ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση
συμμετοχής
1%
(584,98€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
3/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου,
σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται
προς
τον
Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ
2299020000.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»,
προϋπολογισμού
δαπάνης

34587,60€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 5/2015 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α.
11389/93
του
ΥΠ.ΕΣ.,
το
Ν.3463/2006, Ν.1797 και Ν.2000/91,
την με αριθμό 27 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ., Ν.2741/99.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
11:00 πμ – 11:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι του Εσωτερικού που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύον-

ται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής
της υπ αριθμ 5/2015 μελέτης της
Τ.Υ. του Δήμου ή της ομάδας για
την οποία δίδεται προσφορά, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας που θα απευθύνεται προς
τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30 – 14:00 στο τηλ 2299020000
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής
Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης
12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας (τηλ. επικοινωνίας: Χ. Μήττα 210-6604726
και Ειρήνη Σκαραμαγκά 2106604603). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο
κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται
μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας

ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ
κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία
μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το
σύνολο των θέσεων (κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων
του
δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών
Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλε-

κτρονική
τους
διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων →
Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού
(ΣΟΧ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 4-2-2015
Αρ. Πρωτ. 1684
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
71953,00€ (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 4-2-2015
Αρ. Πρωτ. 1692
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34587,60€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και
το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.01.2015», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό
με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την έγκυρη συμμετοχή τους
στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα → Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων →
Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΔΑ: 6Ψ92ΟΚΥΓ-ΠΤΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
Κορωπί:03/02/2015
Αρ. Πρωτ.:158
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αρίθ.:2059/31-12-2014 Απόφασης της Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ, Δήμου Κρωπίας.
Στο Κορωπί στις 03 Φεβρουαρίου
του έτους 2015 η Μάλλιου Αδαμαντία, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμου Κρωπίας:
Αποφασίζει
Αναθέτουμε στην υπάλληλο Χριστίνα Αγγελή, ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, την τήρηση των πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν
θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 49
παρ. 4 του Ν. 3584/2007. Η ωριαία
αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους
υπαλλήλους,
όπως
ορίζεται στο άρθρο 16 του
Ν.3205/2003.
Ο ορισμός ισχύει από 01/01/2015
έως 03/06/2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλέφωνο: 213 2020765
Fax: 213 2020779
E-mail: oappa@vvv.gov.gr
Site: www.vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη: 04/02/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:357
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ το γένος Ζαχαράκη, που
γεννήθηκε στην Αθήνα (Βάρη) και κατοικεί στην Βάρη
Αττικής και η ΕΑ ELIZABETH του JOSE και της Veronica το γένος EALA, που γεννήθηκε στην Φιλιπίνες
και κατοικεί στην Κύπρο, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στην Κύπρο.

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

694 47 41 791
1) Την υπ΄αριθ. 26869/1-10-2013
Υπουργικής
απόφασης
(ΦΕΚ
2527/τ.Β΄/8-10-2013) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
2) Την υπ΄ Αριθμ.Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΔ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/
29520/ 532/22/1/13/11/2014 ΚΥΑ
του
Πολιτισμού-Αθλητισμού,
YΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. &Οικονομικών (ΦΕΚ
3161/Β΄/2014) περί «Έγκρισης
πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των Προγραμμάτων Άθλησης
για
Όλους
(Π.Α.γ.Ο)
2014-2015».
3) Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1557/τ.Β’/276-2011, περί συγχώνευσης των
Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης» & την έγκριση του

Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού
(ΦΕΚ
516/τ.Β΄/28-2-2014)
4) Την υπ΄αριθ. 106/2014 (ΑΔΑ:
Ω29ΥΟΚ0Κ-ΦΨ3) απόφαση του
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία
αποζημίωση) διάρκειας από την
υπογραφή της σύμβασης εργασίας
& έως 31-07-2015, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου
2014-2015, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού –Αθλητισμού, νυν
Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, βάσει της κείμενης
νομοθεσίας και του Οργανωτικού
Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. της ΓΓΑ για τις
εξής ειδικότητες:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΤΟΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
01
1
Ρυθμική Γυμναστική - Ενόργανη Γυμναστική-Ορχηστρική.
02

1

Παραδοσιακούς Χορούς.

03

1

Αντισφαίριση.

04

2

Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού-Ευρωστία & Υγεία-Αεροβική, Αθλητικές δραστηριότητες
κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (με γνώσεις
zumba, pilates, yoga αεροβικής)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν
πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι.
και με την ανάλογη ειδικότητα που
ζητείται, ηλικία 23 έως 65 ετών,
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
κατεβάσουν την προκήρυξη από
την
ιστοσελίδα
του
ΟΑΠΠΑ(www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά
τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με

άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως
Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00΄13:30΄.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα
δημοσίευσης της περίληψης της
παρούσας. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών
μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτή-

σεων ισχύει εφόσον ο φάκελος
φέρει ημερομηνία αποστολής
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης/προκήρυξης θα αναρτηθεί
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
ΟΑΠΠΑ (οδος: Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη), στο Δημαρχείο (Καραμανλή 18 Βούλα),και
στην
ιστοσελίδα
του
ΟΑΠΠΑ
(www.vvv.gov.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΑΠΠΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& 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
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)
Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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
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...για την υγειά μας
ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ - ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Είναι γνωστό ότι τα ποσοστά κυήσεως στην εξωσωματική
γονιμοποίηση κυμαίνονται μεταξύ 30-35% κατά μέσο όρο
σε όλα τα περιστατικά. Όσο πιο νέα είναι η γυναίκα τόσο
πιο υψηλά τα ποσοστά επιτυχίας και όσο μεγαλύτερη η ηλικία της, ιδιαίτερα μετά τα 40 έτη, τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται σημαντικά.
Μια αποτυχημένη προσπάθεια δεν έχει μόνο οικονομικό κόστος, αλλά και ψυχολογικό που είναι πιο σημαντικό. Το ζευγάρι απογοητεύεται, στεναχωριέται και πολλές φορές
αισθάνεται ότι πρέπει να "ξανανεβεί το βουνό".
Γι’ αυτό η προσπάθεια - εμάς των γιατρών - πάντα εστιά-

ζεται στην επιτυχία της πρώτης προσπάθειας.
Ο Μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος Παναγιώτης Καλιαντζής περιγγράφει παρακάτω τους τρόπους και τις τεχνικές που μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να
υπάρξει εγκυμοσύνη με την πρώτη εξωσωματική.

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

1) Σωστή προετοιμασία.
Πλήρης ορμονικός έλεγχος συμπεριλαμβανομένου και της
AMH (Antimullerhian hormone) η οποία μας δείχνει σε συνδυασμό με τις άλλες ορμόνες και το υπερηχογράφημα
πόσο γόνιμη είναι η γυναίκα, το απόθεμα ωαρίων στις ωοθήκες και κατ’ επέκταση τι πρωτόκολλο να ακολουθήσουμε
και πόση δοσολογία φαρμάκου να χορηγήσουμε.
2) Τεστ εμβρυομεταφοράς
Η εμβρυομεταφορά είναι ίσως η πιο σημαντική στιγμή της
εξωσωματικής. Είναι η στιγμή που τοποθετούμε τα έμβρυα
μέσα στην μήτρα. Γίνεται με ειδικό καθετήρα ο οποίος εισάγεται στην μήτρα μέσω του τραχήλου. Η ιδανική εμβρυομεταφορά πρέπει να είναι εύκολη, ανώδυνη και
αναίμακτη. Εάν υπάρχει στένωση τραχήλου και γενικα δυσκολία στην εισαγωγή του καθετήρα, τότε θα πρέπει να
γίνει διαστολή τραχήλου πριν ξεκινήσει η θεραπεία εξω-

Ρευματικά αυτοάνοσα
νοσήματα και κύηση
Το Ρευματολογικό Τμήμα του ΙΑΣΩ General διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ρευματικά αυτοάνοσα
νοσήματα και κύηση», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
2015, στο Αμφιθέατρο του Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ,
(Λεωφ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι).
Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση του πληθυσμού
των ασθενών, αλλά και των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται (γυναικολόγοι, ρευματολόγοι, παιδίατροι κ.ά.) ότι η τεκνοποίηση για γυναίκες με
αυτοάνοσα νοσήματα είναι πια εφικτός στόχος υπό ορισμένες συνθήκες, π.χ. α) σωστός προγραμματισμός προ
της σύλληψης, β) παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της
κύησης, γ) συνεργασία της ομάδας ιατρών (ρευματολόγου, γυναικολόγου, ίσως και άλλων, ανάλογα με την περίπτωση).
Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη, αλλά λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής, θα τηρηθεί σειρά καταλόγου δήλωσης συμμετοχής.
Πληροφορίες και συμμετοχές Χαρά Θεοδόση, τηλέφωνο
210 366 88 53, email: congress@afea.gr

σωματικής. Επισης μερικές φορές είναι προτιμότερο η γυναίκα να λάβει μια ελαφριά νάρκωση κατα την εμβρυομεταφορά.
3) Υστεροσκόπηση
Η υστεροσκόπηση είναι μια διαγνωστική εξέταση κατά την
οποια γίνεται έλεγχος της κοιλότητας της μήτρας. Εαν
υπάρχει υποψία παθολογίας της μήτρας, όπως πολύποδες,
ινομυώματα, συμφύσεις και άλλα, τότε είναι σωστό να προηγηθεί η υστεροσκόπηση.
4) Συνδυασμός εξωσωματικής με φάρμακα, με φυσικούς
κύκλους.
Σε γυναίκες με φτωχή ανταπόκριση στην θεραπεία που
έχουμε λίγα έμβρυα στην διάθεση μας, μπορούμε να τα καταψύξουμε και να προχωρήσουμε σε δεύτερο χρόνο σε εμβρυομεταφορά μετά απο φυσικό κύκλο. Η μέθοδος αυτή
έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε δύσκολα περιστατικά.
5) Time lapse video
Είναι μια καινούργια τεχνική με την οποία μπορούμε να επιλέξουμε τα καλύτερα έμβρυα για να τοποθετήσουμε στην
μητρα κρίνοντας απο τον τρόπο διαίρεσής τους σε συνδυασμό με την μορφολογία τους.
6) IMSI (intracytoplasmic morphological spem injection)
Tο IMSI είναι μια καινούργια τεχνική κατα την οποία σε
κακής ποιότητας σπέρμα μπορούμε να διαλέξουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια. Ετσι που να γονιμοποιήσουμε τα
ωάρια με ανάλυση 6000 φορες μεγαλύτερη απο την κλασσική μικρογονιμοποίηση.
Με την τεχνική αυτή έχουμε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας
και χαμηλότερα ποσοστά αποβολών.
7) Ελεγχος θρομβοφιλίας, θυρεοειδή και αυτοάνοσων παθήσεων πριν την εξωσωματική
Ενα σύνολο εξετάσεων που βοηθάει στην διερεύνηση του
περιστατικού και στην καλύτερη θεραπεία.
Από τα παραπάνω είναι φανερό οτι όσο πιο σωστά προετοιμασμένο ειναι ένα ζευγάρι, τόσο πιο αυξημένες είναι
οι πιθανότητες να υπάρξει εγκυμοσύνη με την πρώτη εξωσωματική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος
Ειδικευθείς στην εξωσωματική γονιμοποίηση & στην ενδοσκοπική
χειρουργική - Ιατρός Μονάδας IVF ΜΗΤΕΡΑ

“Ψυχική Υγεία και
ρευματικές παθήσεις”
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ψυχική Υγεία και ρευματικές παθήσεις - Μια συζήτηση για τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη
φροντίδα», την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ.
στην Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία (Μεσογείων 387, Στάση Νομισματοκοπείο)
Θα μιλήσουν:
Καραϊσαρίδου Χρυστάλλα: Το σώμα σου μιλά:
Σκέψη, Συναίσθημα, Συμπεριφορά, Σώμα
Αρετάκη Δάφνη: Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α
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Χάλκινο η Μαρία Σαμαρίνου στην κατάβαση,
στους διεθνείς αγώνες στο Μπόροβιτς
10ος ο Ιωάννης Πρώιος στους άνδρες, επίσης στην τεχνική κατάβαση
Η Μαρία Σαμαρίνου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, στις
γυναίκες, στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης, στον διεθνή αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μπόροβιτς της
Βουλγαρίας. Με συνολικό χρόνο 2:04.82 και 85,22 βαθμούς
FIS έκανε εξαιρετική κούρσα και δίκαια νίκησε αθλήτριες

58,15 βαθμούς FIS, έκανε ατομικό ρεκόρ βελτιώνοντας αισθητά τη διεθνή του βαθμολογία. Ο ίδιος στην γιγαντιαία
τεχνική κατάβαση ήταν και πάλι ο καλύτερος Ελληνας
αθλητής και με συνολικό χρόνο 2:28.93 και 76,33 βαθμούς
FIS έκανε ατομικό ρεκόρ και κατετάγη στη 10η θέση.
«Οι αθλητές αρχίζουν να βρίσκουν τον καλό τους εαυτό και
να φορμάρονται ενόψει των παγκόσμιων πρωταθλημάτων
που ακολουθούν. Το αγωνιστικό 4ήμερο στη Βουλγαρία
ήταν πετυχημένο για το σύνολο των αθλητών μας αφού
σχεδόν όλοι και όλες βελτίωσαν τη διεθνή βαθμολογία
τους», δήλωσαν οι ομοσπονδιακοί προπονητές Μιχάλης
Ζουράρης και Ευάγγελος Πρώιος.

Α Νεανίδων ΕΣΚΑΝΑ:
Π.Φάληρο - Πρωτέας Βούλας 20-72
Μια ακόμη νίκη σημείωσαν οι Νεάνιδες του Πρωτέα Βούλας για το πρωτάθλημα της Α ΕΣΚΑΝΑ, καθώς επικράτησαν με 72-20 του Π.Φαλήρου στο κλειστό της Βούλας ως
φιλοξενούμενες για την 13η αγωνιστική.

Την τελευταία αγωνιστική ημέρα η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει την Δάφνη εκτός έδρας, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει την
πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ.

To Χάντμπολ Α.Ο.Ανοιξης έκοψε βασιλόπιτα με βραβεύσεις
με καλύτερη βαθμολογία. Η Σαμαρίνου δεν ήταν το ίδια
καλή στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση. Την πρώτη ημέρα
κατέλαβε την 7η θέση με χρόνο 2:41.41 και 166.26 βαθμούς
FIS.
Από τους άνδρες την καλύτερη εμφάνιση έκανε ο Ιωάννης
Πρώιος που κατέλαβε την 5η θέση, στο αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης. Ο συνολικός χρόνος του 1:56.96 και

Το τμήμα Χάντμπολ του Α.Ο Άνοιξης, έκοψε το Σάββατο 31
Ιανουαρίου 2015 την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, στο εντευκτήριο του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΑΝΟΙΞΗ» στον οικισμό Ανθέων.
Στη γεμάτη ζεστασιά, φιλόξενη αίθουσα οι αθλητές και οι
αθλήτριες της ομάδας χάντμπολ, γονείς και φίλοι του συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για υγεία, πρόοδο και καλή αθλητική χρονιά. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο Έφορος
Χάντμπολ και μέλος του ΔΣ του Α.Ο.Α Μάριος Λουκάτος,
ενώ ευχές έδωσαν και ο Πρόεδρος του Α.Ο.Α Δημήτρης
Γιαρένης και ο προπονητής της ομάδας Ομοσπονδιακός Τεχνικός Κώστας Κότσιρας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν οι δύο αθλητές της κατηγορίας Παμπαίδων Β΄ που κλήθηκαν πρόσφατα
από την Ομοσπονδία Χάντμπολ στο κλιμάκιο της Εθνικής,
Κων/ος Ραφτόπουλος και Κων/νος Χριστόπουλος.

Τυχερή της βραδιάς που κέρδισε το φλουρί της βασιλόπιτας αναδείχθηκε η αθλήτρια Δέσποινα Παπαστεργίου.
Δίπλα στον Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ βρέθηκαν, για άλλη μια
φορά, πολλοί χορηγοί.

Πασπάλης - Μιαούλης στην τρίτη θέση του Παλαιστικού
πρωταθλήματος Εφήβων
Οι αθλητές του Παλαιστικού Ραφήνας - Πικερμίου
έδειξαν τη δύναμή τους και
τις ικανότητες τους στην
Α΄Φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων και
Παίδων, που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο
31-01& 01-02 στο Κλειστό
Γυμναστήριο "Μελλησινός"
στην Καισαριανή.
Συγκεκριμένα κατέκτησαν την
τρίτη θέση και την πρόκρισή
τους για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ο Μιαούλης Γεώργιος
στα 55 κιλά ελευθέρας Πάλης
Εφήβων και ο Τσαρούχας Γεώργιος στα 85-100 κιλά ελευθέρας Πάλης παίδων. Ο Μάριος
Πασπάλης στα 69 κιλά και ο
Παρασκευάς Μιαούλης στα 63
κιλά Παίδων ξεπέρασαν τον
εαυτό τους και στήριξαν την
ομάδα, καθώς συνεχίζουν τις
προπονήσεις τους και διαβά-

ζουν καθημερινά για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ο Σύλλογος έδωσε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά
και τον προπονητή Βασίλη

Κολλάρο για την προσπάθειά τους και εύχονται
καλή επιτυχία για τα Πανελλήνια που θα γίνουν στην
Θεσσαλονίκη και στα Τρίκαλα αντίστοιχα.

Αποκριάτικη εκδήλωση
12 και 13 Φεβρουαρίου οργανώνουν αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Diangelo cafe
Bar στη Ραφήνα, στις 6μ.μ.
για χορό και διασκέδαση.

ΕΒΔΟΜΗ
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Σε αναμέτρηση οι γυναίκες του Πρωτέα
με τον Ιπποκράτη στην Κω
Εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον
Ιπποκράτη στην Κω δίνουν οι γυναίκες του
Πρωτέα Βούλας για την 16η αγωνιστική
ημέρα της Α1 την Κυριακή 8/2, 14:00.

ΑΠΧ Αργοναύτες 14.00 Ελληνικό-Τερψιθέα
Φραγκούλη-Αντωνίου (Σταύρου)
Εργάνης 14.00 Αθηναϊκός-Παναθλητικός
Αναστόπουλος Α.-Νάστος (Λιμνιάτης)
Παναθηναϊκού 14.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Μακρής-Βαλούρδος (Πετράκης)

Ιπποκράτης-Πρωτέας Βούλας
Ζακεστίδης-Αργυρούδης
ΕΑΚ Βόλου 14.00 Ολυμπιακός Β.-Αναγέννηση ΝΡ Παπαδόπουλος Θ.-Κατωτικίδης
(Γκουντελιάς)

Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 29 14-1
2. Ελληνικό 29 14-1
3. Πρωτέας Β. 27 12-3
4. Αναγέννηση ΝΡ 22 7-8
5. ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ 22 7-8
6. Τερψιθέα 21 6-9
7. Ιπποκράτης Κω 20 5-10
8. Αθηναϊκός 19 4-11
9. Ολυμπιακός Β. 18 3-12
10. Παναθλητικός 18 3-12

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3B
Ξεκινούν τη λειτουργία τους τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ο.Α.Π.Π.Α.
Θέατρο, ζωγραφική, μοντέρνο χορό, θεατρικό παιχνίδι, που περιλαμβάνει το πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων, που ξεκινά
τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες. Θα υλοποιηθεί
σε εγκαταστάσεις των Κοινοτήτων του
Δήμου, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (για παιδιά)
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:30 – 18:30 Α , Β , Γ ΔΗΜΟΤΙΚ
18:30 – 19:30 Δ , Ε , ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Λύκειο Βάρης (Μουτούση 2)

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (για ενήλικες)
ΠΕΜΠΤΗ :18:00 - 20:00 1ο Δημοτικό Βάρης (Άττιδος 7)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 18:00 – 20:00
1ος Παιδικός Σταθμός Βούλας (Οδυσσέως &
Πανός)

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ: 17:00 – 18:30 «Γυάλινο».
18:45 – 20:15
1ος Παιδικός Σταθμός Βούλας (Οδυσσέως &
Πανός).
20:30 – 22:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 4-2-2015
Αρ. Πρωτ. 1688
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
45163,01 € (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙ-

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καβουρίου (Αγ. Γεωργίου 1).
ΠΕΜΠΤΗ 17:00 – 18:30 «Γυάλινο» Βάρκιζα
18:45 – 20:15 1ος Παιδ. Σταθμ. Βούλας (Οδυσσέως
& Πανός).
20:30 – 22:00 Δημοτ. Αθλ. Κ. Καβουρίου (Αγ. Γεωργίου 1).

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Παιδικό Τμήμα

ΤΡΙΤΗ 17:00 – 19:00 «Γυάλινο» Βάρκιζας
Τμήμα Ενηλίκων
ΤΡΙΤΗ 19:00 – 21:00 Κέντρο Εικαστικών Τεχνών «Γυάλινο» -παραλία-λιμάνι Βάρκιζας
Οι αιτήσεις γίνονται στο γραφείο του Ο.Α.Π.Π.Α.
Αφροδίτης 2 (πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης), 1ος όρ., καθημερινά 10:00 -13:00, με γραπτές αιτήσεις ή με φαξ στο 213-2020779 ή
ηλεκτρονικά στο mail: oappa@vvv.gov.gr, Αιτήσεις θα βρείτε, στο oappa.eu ή στο
www.vvv.gov.gr.
Η κατάθεση των αιτήσεων στον Ο.Α.Π.Π.Α. ξεκινάει Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Το κόστος συμμετοχής είναι: 5€ για την απόκτηση της κάρτας και μηνιαία συμμετοχή, ανά
τμήμα: 15€ Για τους μη δημότες/κατοίκους, η
τιμή είναι 25 €.
Πληροφορίες: 213-2020771, 773, 775 και 777.

ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ»,
προϋπολογισμού δαπάνης 45163,01
€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ.4/2015 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ
11389/93, το Ν. 2286/95, το
Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
08:30πμ – 09:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν

ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση
συμμετοχής
1%
(367,18€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
4/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου,
σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται
προς
τον
Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ.
2299020000.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Αστυνομική βία σε 16χρονο μαθητή στα Σπάτα
Καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής
Οπως καταγγέλλει η Ε’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, μαθητής υπέστη αστυνομική βία,
αφού ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικό
και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα,
προπηλακιζόμενος.
Ε ΕΛΜΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ 3.2.2015

του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου
διαπιστώθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι,
διάσειση, εκδορές και μώλωπες.
Το Δ.Σ καταγγέλλει την αυθαιρεσία και τη
χρήση βίας σε βάρος του ανήλικου μαθητή,
απαιτεί εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Δ.Σ της Ε΄ΕΛΜΕ Αν Αττικής καταγγέλλει κρούσμα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας στα Σπάτα με θύμα τον 16χρονο
μαθητή Μ.Τ. Ο μαθητής προσήχθη στο
αστυνομικό τμήμα Σπάτων, αφού πρώτα
ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικό με τη βοήθεια μάλιστα “φουσκωτού αγανακτισμένου
πολίτη”.
Την Παρασκευή 30.1.2015, στον κεντρικό
δρόμο των Σπάτων, μετά από έλεγχο που
έκανε περιπολικό της αστυνομίας σε
ομάδα μαθητών, αστυνομικός επιτέθηκε
λεκτικά εναντίον των μαθητών και με βίαιο
τρόπο προσπάθησε να οδηγήσει στο περιπολικό τον μαθητή Μ.Τ που δεν είχε ταυτότητα. Σε βοήθεια του αστυνομικού
προσέτρεξε «φουσκωτός» και «αγανακτισμένος» πολίτης που κτύπησε τον μαθητή
με την ανοχή της αστυνομίας.
Ο μαθητής οδηγήθηκε προπηλακισμένος
στο Α.Τ Σπάτων. Μετά την απελευθέρωσή

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 30-01-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της 14/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, που αφορά την «Έγκριση
παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών του έργου:
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου - Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου
Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του
Προαστιακού).»
Στο Κορωπί στις 30 Ιανουαρίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: “Συλλογή,
μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας” στην
οδό
Κεκροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου
Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του
Προαστιακού) έως 28 Φεβρουαρίου
2015, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην εισήγηση και στην με αριθμό
3/2015 απόφαση -γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, οι εν’ λόγω κυκλοφορικές
ρυθμίσεις έχουν όπως παρακάτω:
Προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός
και των δυο λωρίδων κατεύθυνσης

Παιδείας πλήρη διερεύνηση του θέματος
για τη συμπεριφορά του αστυνομικού οργάνου και για τη συμμετοχή στην υπόθεση
«αγανακτισμένου» πολίτη με την ανοχή
της αστυνομίας. Το Δ.Σ της Ε ΕΛΜΕ Αν.
Αττικής θα πραγματοποιήσει παράσταση
διαμαρτυρίας στο Α.Τ Σπάτων.
Η πρόεδρος
Άννα Μπαχτή

της οδού Δάβαρη, τόσο της κατεύθυνσης προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, όσο και αυτής προς
τον κόμβο Αττικής οδού. Η πλήρης
κατάληψη γίνεται σε μήκος
870,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς τον κόμβο της Αττικής οδού, ερχόμενοι από τον
Σταθμό του Προαστιακού, εκτρέπεται με δεξιά κίνηση μέσω του κόμβου του Προαστιακού σταθμού
Κορωπίου. Εν συνέχεια με αριστερή κίνηση στην παράλληλη οδό
της Αττικής Οδού, με αριστερή κίνηση στη διασταύρωση της παράλληλης οδού της Αττικής Οδού με
υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής Οδού και τελικώς με δεξιά κίνηση, τα οχήματα εισέρχονται στην
αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο
Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων
με κατεύθυνση τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από
τον κόμβο της Αττικής οδού, εκτρέπεται με αριστερή κίνηση σε οδό
που οδηγεί σε υπόγεια διάβαση
οχημάτων της Αττικής Οδού και στη
διασταύρωση της οδού με την υπόγεια διάβαση οχημάτων της Αττικής
Οδού τα οχήματα εκτρέπονται
δεξιά. Στη διασταύρωση της οδού
με τον κόμβο του Προαστιακού
σταθμού Κορωπίου τα οχήματα
εκτρέπονται με δεξιά κίνηση στον
κόμβο και με αριστερή κίνηση τελικώς εισέρχονται στην αρχική τους
πορεία προς τον Σταθμό του Προαστιακού.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Ο γραμματέας
Πάνος Μιχαλόπουλος

Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύθυνση προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, όσο και στην κατεύθυνση
προς τον Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου υφίστανται ειδική σήμανση
με αναλάμποντες φανούς με χρήση
απαγόρευσης. Επίσης σημειώνεται
ότι στον κόμβο του σταθμού προαστιακού Κορωπίου όπου παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της
παράνομης στάθμευσης υφίστανται
η απαραίτητη σήμανση καθώς και οι
απαραίτητες πλαστικές κολώνες
σήμανσης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση
των οχημάτων της εκτροπής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. Η προς έγκριση παράταση
αφορά στην περίοδο έως 28 Φεβρουαρίου 2015. Για την εφαρμογή
των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η συναίνεση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).
• Η απόφαση και τα σχετικά σχέδια
των παραπάνω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την
εκτέλεση εργασιών του έργου
:“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου - Παιανίας” βρίσκονται
αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για την
ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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Ο ΗΝΙΟΧΟΣ
...χωρίς γραβάτα

οδηγεί το άρμα
της Ευρώπης!
«Οι Έλληνες μας προκαλούν ντροπή και δέος, εξόν κι αν αγαπάμε πάνω
απ’ όλα την αλήθεια, οπόταν μας επιβάλλεται να ομολογήσουμε, ότι οι Έλληνες κρατάν τα ηνία του πολιτισμού μας και κάθε πολιτισμού, μα σύγχρονα ότι, σχεδόν πάντα, άρμα και άλογα είναι κατώτερης ποιότητας και
ανάξια σε σχέση με τη δόξα των οδηγών τους, κι οι τελευταίοι, παίζοντας,
γκρεμίζουν αυτά τα άρματα στην άβυσσο· άβυσσο που οι ίδιοι τη δρασκελίζουν μ’ ενα άλμα σαν του Αχιλλέα».*
Μια ξεκάθαρη δήλωση μπροστά στους
δημοσιογράφους, μια αποφασιστική,
συμβολική περήφανη και ...διπλωματικά
ευγενική στάση του Υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, έκανε τον
επικεφαλής του Eurogroup Γερούν
Ντάισελμπλουμ να σαστίσει, να εκνευριστεί και να αντιληφθεί ότι στο λεξιλόγιο της Ελληνικής Κυβέρνησης
υπάρχει και μια μικρή λεξούλα, με μεγάλη ιστορία και βαρύ νόημα: ΟΧΙ!

Fr. NITSE

Η στιχομυθία αποσπασματικά:
Ντάισελμπλουμ: Σε ότι αφορά τις σκέψεις για διάσκεψη με θέμα την αναδιάρθρωση του χρέους, πρέπει να
αντιληφθείτε(!) ότι αυτή η διάσκεψη
υφίσταται ήδη και ονομάζεται Eurogroup!
Η απάντηση του Βαρουφάκη ήρθε
κοφτή και διπλωματικά σωστή:
«Οσον αφορά την τρόικα, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι», είπε· Υπάρχει μια
τεράστια διαφορά μεταξύ των θεσμο-

θετημένων οργάνων και φορέων και
μιας σαθρά δομημένης τριμερούς επιτροπής, σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, «με την οποία δεν
έχουμε σκοπό να συνεργαστούμε».
Ήταν ένα ...μπλούμ στα παγωμένα
νερά, για το Ολλανδό επικεφαλής του
Eurogroup, Ντάισελμπλουμ, παρ’ όλο
που δεν ήταν αναπάντεχη η θέση της
Ελληνικής Κυβέρνησης, γιατί είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον Έλληνα
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στο Μαξίμου.
Ας δούμε κι από εδώ ένα απόσπασμα
του διαλόγου:

ταση του προγράμματος;
Τσίπρας: Το πρόγραμμα αυτό απορρίφθηκε από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Δεν έχω το δικαίωμα να την
αγνοήσω. Κανείς δεν το έχει. Θεμελιώδης αρχή της Ενωμένης Ευρώπης
είναι ο σεβασμός της λαϊκής κυριαρχίας.
Για μια ακομη φορά έγινε το θαύμα. Ο
Έλληνας τράβηξε τα γκέμια. Έδειξε ότι
είναι ικανός να οδηγήσει το άρμα, σαν
αξιοθαύμαστος Ηνίοχος, ακόμα κι όταν
κι αυτό και τ’ άλογα «είναι κατώτερης
ποιότητας και ανάξια...» όπως λέει ο
Γερμανός φιλόσοφος Φρ. Νίτσε.

Τσίπρας: Εδώ και 4 χρόνια η Ελλάδα
εφαρμόζει ένα αποτυχημένο πρόγραμμα που έκανε το λαό μας να υποφέρει άδικα.

―――――
*Φρ. Νίτσε, «Η Γέννηση της τραγωδίας», κεφ. 15,
σελ. 77

Ντάισελμπλουμ: Θα ζητήσετε παρά-

Κώστας Βενετσάνος

Ο Αττικός Πνευματικός Σύλλογος Γλυφάδας
και οι μαθητές τίμησαν το δάσκαλό τους Τριαντάφυλλο Γιατίλη
Μία συγκινητική εκδήλωση και ιδιαίτερα συγκινητικές
οι σκηνές των πάλαι ποτέ μαθητών που συναντούν
τον τότε καθηγητή τους
Τριαντάφυλλο Γιατίλη,
που εκτυλίχθηκαν σε
μία εκδήλωση που οργάνωσε ο Αττικός Πνευματικός
Ομιλος
Γλυφάδας.
Μία εκδήλωση για να τιμηθεί ο επίτιμος Λυκειάρχης,
ιδρυτικό
μέλος του Αττικού
Πνευματικού
Ομίλου
Γλυφάδας και πρώην αντιπρόεδρος του Ομίλου
Τριαντάφυλλος Γιατίλης.

Για το τιμώμενο πρόσωπο, τον αγαπητό “δάσκαλο”
Τριαντάφυλλο Γιατίλη μίλησαν οι εκπρόσωποι του
Ομίλου, αναφερόμενοι στο εκπαιδευτικό του έργο και
την πορεία του στην εκπαιδευτική κοινότητα, μέχρι
την ανώτατη βαθμίδα. Παράλληλα, από ομιλητές
έγινε αναφορά και στην αείμνηστη σύντροφό του και
συνάδελφο στο εκπαιδευτικό έργο τους, Ανθή Γιατίλη.
Στον Τριαντάφυλλο Γιατίλη παραδόθηκε τιμητική πλακέτα, ο οποίος αφού την παρέλαβε και ευχαρίστησε,
έκανε ένα ακόμη “μάθημα” στους παριστάμενους,
αναφερόμενος στον σημαντικότατο ρόλο του εκπαιδευτικού, στη διαμόρφωση του πολίτη.
Ανάμεσα στους μαθητές ο γνωστός ειδικός σύμβουλος της ΕΒΔΟΜΗΣ Κώστας Βενετσάνος και o πρώην
δήμαρχος Βούλας Γιώργος Μάντεσης.

Την εκδήλωση προλόγισε η πρόεδρος του Ομίλου
Μαίρη Ιωάννου.

