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Οχι, από το Συμβούλιο της Επικρατείας
για τον Αστέρα Βουλιαγμένης
Eκρινε
μη νόμιμο το
επίμαχο
διάταγμα περί
τροποποίησης
Το χρήμα είναι μέσον
ανταλλαγών· μέτρο αξιών.
Οργανο κεφαλαιοποίησης.
Με την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΗΣ (ΗΜοΒα)
καταργείται το “μαύρο χρήμα” l Οι κλοπές και ληστείες κατά το μεγαλύτερο μέρος l Οι μίζες l η τοκογλυφία l η έλλειψη ρευστότητας
κλπ. κλπ.

Η ΗΜοΒα ως ΔΙΕΘΝΕΣ
ή ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

του Κώστα
Βενετσάνου

“Πάντων χρημάτων μέτρον έστιν
Ανθρωπος”

Τη γνωστή αυτή φράση του Πρωταγόρα να την κρατήσουμε με το διπλό
της νόημα: Πως όλων των πραγμάτων (αγαθών, αποφάσεων, ενεργειών) ρυθμιστής είναι ο Ανθρωπος,
αλλά κι εκείνων που έχουμε συνηθίσει να λέμε “χρήματα”, δηλαδή τα τραπεζογραμμάτια.
Ακριβέστερα, για την οικονομική επιστήμη “χρήμα,
υπό την ευρεία έννοια, είναι (κάθε) μέσον ανταλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, μέτρον αξιών και όργανο
αποταμιεύσεως”1. Το επίσημο χρήμα που του δόθηκε
νόμιμος χαρακτήρας από τα κράτη ή από νομισματική
ένωση κρατών, λέγεται Νόμισμα. Η ίδια η μετατροπή
των εθνικών νομισμάτων και η αντικατάστασή τους
από το ευρώ είναι έκφραση βούλησης ανθρώπων. Δεν
μας ενδιαφέρει λοιπόν, το είδος ή το όνομα του νομίσματος, αλλά τα χρήματα - τα πράγματα, τα αγαθά,
οι υπηρεσίες - άρα η παραγωγή!
Συνέχεια στη σελ. 2
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H νήσος Υδρούσα είναι
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Ούτε ευρώ ούτε δραχμή
Ηλεκτρονική Μονάδα Βάσης
Συνέχεια από τη σελ. 1
Είναι γνωστή η πορεία του χρήματος. Αρχικά αντάλλασαν χρήματα (πράγματα, αγαθά), με άλλα χρήματα ισοδύναμη, ισάξια. Π.χ. μια αγελάδα, με δέκα, πρόβατα (το
κριτήριο ανταλλαξιμότητας είναι δύσκολο, γιατί μπορεί
η αναλογία παραγωγής γάλακτος να είναι 1 προς 10 περίπου, όπως και του κρέατος, αλλά όταν υπεισέλθουν κι
άλλοι παράγοντες σύγκρισης - δαπάνη διατροφής, όριο
ζωής, αναπαραγωγής κλπ. καθώς και πρόσθετες αποδόσεις - εργασία βοοειδών, μαλλί προβάτων κλπ. - τα
πράγματα περιπλέκονται.
Μετά την ανταλλαγή των χρημάτων - πραγμάτών λόγω
των δυσκολιών αποτίμησης ισοδύναμων, “καθιερώθηκαν
τα νομίσματα που ήταν μεταλλικά γενικά ισοδύναμα.
Ακολούθησαν τα χαρτονομίσματα - ομόλογα με διαταγή
πληρωμής “εις τον κομιστήν”, από κεντρική κρατική ή
εξουσιοδοτημένη τράπεζα. Σύγχρονα, πλέον, μέσα είναι
το “πλαστικό χρήμα”, οι γνωστές πιστωτικές κάρτες και
τα “λογιστικά ισοδύναμα”, όπως το ECU, ο πρόγονος
του ευρώ.
Το ECU, για την ιστορία, ήταν άυλη λογιστική μονάδα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα νομίσματα, όσα σχεδόν
και τα κράτη. Ετσι που ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης τα κατέγραψε σε κατάλογο κωδικών με τίτλο ISO
4217! Υπάρχουν πάνω από 170 νομίσματα στον κατάλογο ενεργών κωδικών.
Η ΔΡΑΧΜΗ, όπως και τα άλλα νομίσματα των κρατών
της Ε.Ε. που έχουν ενταχθεί στην Ευρωζώνη (ΟΝΕ), βρίσκεται στον κατάλογο των ανενεργών κωδικών με κωδικό αριθμό GRD 300, μαζί με άλλα 80 περίπου
νομίσματα.
Αυτό το σύστημα των ανταλλαγών κράτησε μέχρι τα
πρώτα μεταλλικά νομίσματα μερικές χιλιάδες χρόνια.
Από το 10000 π.Χ. μέχρι το 800π.Χ. περίπου. Ε, μετά
από 3000 χρόνια, με την εξέλιξη που έχει η νέα τεχνο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
ΔΗΜΟΣ 3Β
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, συνεδριάζει τη Δευτέρα 9/3 στις 7μ.μ. με 72 θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκ των οποίων τα 50 είναι επιβολή προστίμων
για πινακίδες, ταμπέλες και αφισοκόληση.

ΔΗΜΟΣ MAΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 8.μ. με μοναδικό θέμα
τη Συζήτηση και λήψη απόφασης, για τις απαραίτητες
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος, προκειμένου να επιτευχθεί η συντομότερη δυνατή παρακατάθεση των οφειλομένων χρημάτων στους δικαιούχους
ιδιοκτήτες, στο Τ.Π.Δ.Α. από την απαλλοτρίωση για τη διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

λογία, η ηλεκτρονική, με τα teraτα αποθηκευτικού
χώρου και άμεσης πρακτικά επικοινωνίας, με τα “μηχανάκια” στα ταξί και στα περίπτερα να κόβουν απόδειξη
και για μισό ευρώ, δεν είναι νοητό να χρησιμοποιούμε
ακόμη νόμισμα, χαρτονόμισμα ή πλαστικό χρήμα ελεγχόμενα άπαντα από τις τράπεζες.
Με την ΗΜοΒα δεν αναφέρομαι στο Ηλεκτρονικό χρήμα
και στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού χρήματος του Ν. 4021/11 και στην οδηγία 2009/110/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αναφέρομαι σε επαναστατική και πλήρως εκσυγχρονισμένη μορφή ανταλλακτικού μέσου και αποταμίευσης
του υπερβάλλοντος προϊόντος, χωρίς να μπω σε τεχνοκρατικές λεπτομέρειες, που “δεν τις πάω” και κουράζουν
τον μη ειδικό.
Η “κεντρική τράπεζα” διαχείρησης της ΗΜοΒα ΔΕΝ είναι
τράπεζα κερδοσκοπική. Είναι Ηλεκτρονική Τράπεζα Δεδομένων διακίνησης, αποταμίευσης και ανταλλαγής
“χρημάτων” (αγαθών και υπηρεσιών) με αναγωγή στη
μέση παραγωγή και των τριών συντελεστών της παραγωγής δηλαδή: Εργασία - Κεφάλαιο - Γαία.
Απλά και κατανοητά: Ο καθένας, αντί για πορτοφόλι,
έχει στην τσέπη του το κινητό του τηλέφωνο, μ’ έναν
αριθμό και ένα pin. Οταν “πληρώνεται” για οποιαδήποτε
μισθωτή εργασία, σύνταξη, παροχή υπηρεσιών, (υδραυλικός, δικηγόρος...), πώληση αγαθών (Μήλα, υποδήματα, τούβλα...) κλπ. μέσω του κινητού του ή άλλου
ανάλογου μέσου, περνάει στην Ηλεκτρονική Τράπεζα
Χρηματικών δεδομένων (ΗΤΧ) και πιστώνεται ο προσωπικός του λογαριασμός.
Προϋπόθεση: ΔΕΝ υπάρχει άλλο χρήμα. Ούτε ευρώ
ούτε δραχμή, ούτε δολάριο, ρούβλι, γιεν ή γουάν. Οπως
αντιλαμβάνεστε με τον τρόπο αυτό ΔΕΝ υπάρχει μαύρη
εργασία, παραεμπόριο, συναλλαγή κάτω απ’ το τραπέζι
ή “φακελάκι”. Δεν υπάρχει “λάδωμα” ή μίζα! Δεν υπάρχει
δυνατότητα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής ή μη καταβολής του φόρου.
ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα να σου πουλήσουν τη μαύρη
σου ή άσπρη σου “δόση” (ναρκωτικά), γιατί θα πιαστεί
και το “βαποράκι” και ο ενδιάμεσος έμπορος και θα φτωχύνει ο “βαρώνος”.
ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα τοκογλυφίας.
ΥΠΑΡΧΕΙ η δυνατότητα άτοκης πίστωσης από την ΗΤΧ
πάνω στη βάση κίνησης του λογαριασμού σου, αυτομάτως.
Οταν κάποιος πληρώνει γίνεται η αντίστοιχη χρέωση σε
πίστωση αυτού που “εισπράττει”.
Κατανοητό; Δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος, οδοντίατρος,
εφοριακός κλπ που να εισπράξει μαύρο χρήμα.
Δεν υπάρχει κλοπή χρήματος, γιατί... δεν υπάρχει
χρήμα με τη γνωστή μορφή (υλική).
ΔΕΝ υπάρχουν ΦΕΣΙΑ.
Το κράτος Δεν χάνει δραχμή από φοροδιαφυγή και άρα
μειώνει τους φόρους δραστικά και γίνεται ανταγωνιστικό για προσέλκυση πραγματικών επενδύσεων.
Δεν μπορεί κανένας να “πληρώσει” λογιστικά ποσά
χωρίς αντίστοιχη εκταμίευση. Δεν μπορεί κανένας εργοδότης να φέρεται ότι πληρώνει μισθό 1000 ευρώ, ενώ
δίνει στην πραγματικότητα 600.
Βέβαια το σύστημα είναι καλό να εφαρμοστεί διεθνώς
και κάποτε, ούτως ή άλλως, θα γίνει. Αλλά μπορεί να
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εφαρμοστεί και σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα άμεσα και
στην παρούσα φάση που η νεοφιλελεύθερη γερμανική
Ευρώπη θέλει να μας στριμώξει με έλλειψη ρευστού.
Δεν νομίζω να χρειάζεται καν έγκριση του Eurogroup ή
της Κομμισιόν. Ηλεκτρονικό χρήμα είναι σαν τις πιστωτικές κάρτες! Απλά, πληρώνει και το δημόσιο με “πιστωτική κάρτα” Ηλεκτρονικά! Με ημιεφαρμογή, βέβαια, του
συστήματος αρχικά και σταδιακά, πλήρως.
Θα σκυλιάσουν βέβαια, οι συστημικοί Ευρωπαίοι, αλλά
δεν πειράζει.
Κάντε τους να σκυλιάσουν. Η κυβέρνηση έχει άξια στελέχη. Χρειάζεται τόλμη και φαντασία. Στους Γερμανούς
δεν έχει πολύ “πέραση” η διπλωματία, όταν αισθάνονται
δυνατοί. Ούτε στους Ολλανδούς, ούτε στους ...τραπεζίτες. Περνάει η “τρέλα”! Δεν τους νοιάζει αν θα χάσουμε
εμείς δέκα (που δεν θα χάσουμε) τους πονάει που θα
χάσουν αυτοί ένα (και ΔΕΝ θα ‘ναι ένα θα είναι πολλά·
θα είναι η ΔΥΑΛΥΣΗ της ΟΝΕ.
―――――――――
1. Ελλ. Κέντρο Πραγωγικότητος: “ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Οικονομοτεχνικών
Ορων (εκδ. 1965, σελ. 155).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας σε τουριστικά επαγγέλματα
στο Δήμο Σαρωνικού
Σελ. 6
Ημέρα αλληλεγγύης στο Δήμο
Σελ. 6
Παλλήνης

“Εγκλημα και υποκρισία” Απόστολος
Σελ. 8

Βιτάλης - Τσελαλίδης

Πρώιμες ζυμώσεις για τη μεγάλη
επανάσταση Γιάννης Κορναράκης
Σελ. 8

Τέσσερεις πολύ κρίσιμοι μήνες
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Θα διαβαστούν 40.000 πάπυροι
Σελ. 10
της αρχαίας Ελλάδας

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Να αποζημιώνονται οι κτηνοΣελ. 14
τρόφοι Αττικής
Ξενάγηση στο Τατόι

Σελ. 15

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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Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων
σιδηροδρομικών γραμμών

H Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
το Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Ερευνητική
συνδρομή στην Περιφέρεια Αττικής ως
προς την προοπτική αξιοποίησης για περπάτημα και ποδήλατο εγκαταλελειμμένων
σσιδηροδρομικών γραμμών. Το παράδειγμα
της γραμμής Αγ. Ανάργυροι-Λαύριο"
H συγκεκριμένη έρευνα, θα εξετάσει το σύνολο των εγκαταλειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών της Αττικής, αλλά θα εστιάσει
στη γραμμή Αγ. Ανάργυροι – Λαύριο. Η
γραμμή αυτή περιλαμβάνει αστικό (εντός
του λεκανοπεδίου) και υπεραστικό τμήμα.
Συνδέεται με δίκτυα μέσων σταθερής τροχιάς, ποδηλατοδρόμων, περνάει από κέντρα Δήμων, κοντά από σημαντικούς πόλους
ενδιαφέροντος και βέβαια συνδέει την
Αθήνα με τα Μεσόγεια μια εξαιρετικά γρήγορα αναπτυσσόμενη περιοχή για το περιβάλλον της οποίας διακυβεύονται πολλά.

Εκτιμάται λοιπόν ότι από την εξέταση της
γραμμής Αθήνα – Σούνιο θα προκύψουν
χρήσιμα συμπεράσματα που θα επιτρέψουν
να συνταχθούν κατευθύνσεις και οδηγίες
για αξιοποίηση και των άλλων εγκαταλειμμένων γραμμών της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας. Οι κατευθύνσεις αυτές θα
εντάσσουν τους πρώην σιδηροδρομικούς
διαδρόμους σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση των
κατοίκων.
Γι’ αυτό το λόγο η ερευνητική ομάδα του
έργου απευθύνεται στους εν δυνάμει χρήστες του μελλοντικού διαδρόμου για περπάτημα και ποδήλατο για τη διερεύνηση
των προθέσεων και των απόψεών τους.
Θα ήταν χρήσιμο για όποιον ενδιαφέρεται
να να ενημερωθεί και να απαντήσει το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο σύνδεσμοί:
http://atticarailtrails.dyndns.info/

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας
σε ….«Αόρατες Διαδρομές»
Ένα πρωινό του Φλεβάρη,
ομάδα μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας ακολού«Αόρατες Διαθησε…
δρομές». Πρόκειται για το
Πρόγραμμα που υλοποιούν

πρωτεύουσας. Ανάμεσα στα
σοκάκια του κέντρου της
πόλης ανακάλυψαν μέρη
που παρέχουν ακόμα ελπίδες στους ανθρώπους που
επηρεάστηκαν βαθύτατα από

είπαν: «Η εμπειρία ήταν αξέχαστη, διότι ήρθαμε σε
επαφή με ανθρώπους που
παρά τις δυσκολίες της καθημερινής τους ζωής είναι
αισιόδοξοι και βλέπουν με

άστεγοι του Περιοδικού
«Σχεδία» και το οποίο περιλαμβάνει περιήγηση στις κοινωνικές δομές της Αθήνας.
Οι μαθητές, με ξεναγούς τον
Γιάννη και τον Λάμπρο που
μοιράστηκαν με τα παιδιά τις
προσωπικές εμπειρίες τους,
γνώρισαν την άλλη όψη της

την κρίση των τελευταίων
ετών. Σταθμοί της ξενάγησης ήταν τα συσσίτια στο
κέντρο της πόλης, ο ξενώνας των αστέγων, το κοινωνικό
παντοπωλείο,
το
κοινωνικό φαρμακείο, ο Σύλλογο «Πράξις».
Κι όπως οι ίδιοι οι μαθητές

άλλη ματιά τον κόσμο….
Ήταν μια ξενάγηση που μας
έκανε να ευαισθητοποιηθούμε και να θέλουμε να
προσφέρουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που
μας έχουν ανάγκη».
Τη δράση διοργάνωσε η εκπαιδευτικός Μποκώρου Ελένη.
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Διήμερη Εκδρομή

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑΣ

Λάρισα - Βόλο - Πήλιο

Ο ΜΑΡΣΥΑΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”
διοργανώνει διήμερη εκδρομή στη Λάρισα - Βόλο Πήλιο, το ΣαββατοΚύριακο 21-22 Μαρτίου.
Αναχώρηση 07.00 από το φούρνο στην οδό Σωκράτους (Στεργίου). 12.00 Λάρισα.
Ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο Α και επίσκεψη στον
Αγιο Αχίλλειο. Γεύμα στα τσιπουράδικα της Λάρισας
στο Φρούριο κ.λπ.
Τιμή κατ’ άτομο μονόκλινο 85 €, δίκλινο 65 €, τρίκλινο 60€. Περιλαμβάνει μεταφορά, διανυκτέρευση,
πρωινό σε μπουφέ, ξεναγό στη Λάρισα.
Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974.017018,
Εφη Γαβριλάκη 6937.730962

«Ενδοσχολική βία και
εκφοβισμός
Μορφές του φαινομένου, αιτίες,

Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης
συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Ολύμπια στις 4 Μαρτίου, η
πρεμιέρα της νέας παραγωγής του Μπαλέτου της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
Το χαμόγελο της Τζοκόντας σε μουσική Μάνου
Χατζιδάκι και χορογραφία
Αγγελικής Στελλάτου.

ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί".

ρυφαίους και το Corps de Ballet
της ΕΛΣ

Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση

Το έργο παρουσιάζεται μαζί
με ένα από το λιγότερο
γνωστά έργα του ίδιου συνθέτη, τον Μαρσύα, από το
Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση.

Μουσική διεύθυνση Κωνσταντία Γουρζή

ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ,
Ακαδημίας
59-61,
Αθήνα,
Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

Θέατρο Ολύμπια

«Ραγισμένα Όνειρα»

Παραστάσεις 7, 8, 10, 11
Μαρτίου 2015
"Τα δέκα αυτά τραγούδια γράφτηκαν μ’ ένα συγκερασμό
απελπισίας και αναμνήσεων. Το
θέμα είναι η γυναίκα έρημη μες
τη μεγάλη πόλη. Το κάθε τραγούδι είναι κι ένας μονόλογος
της, κι όλα μαζί συνθέτουν την

Με την Ορχήστρα, τους Α' Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κο-

πρόληψη, και τρόποι αντιμετώπισης»
Στα πλαίσια του προγράμματος ενημερωτικών δράσεων
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού
σχολείου Αναβύσσου, οργανώνεται ενημερωτική ημερίδα
την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 την 10:00πμ εώς 13:00μμ
στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου του Δήμου Σαρωνικού
(στα Καλύβια) υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού, με
τίτλο «Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός».
Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι οι:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
2. ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ ΟΛΜΕ
3. ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΄΄Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ΄΄
Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και στην ελληνική κοινωνία. Η είσοδος είναι
ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
H Εναλλακτική Δράση” έχει προγραμματίσει ξενάγηση,
την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 11 το πρωί, σε τρία σημαντικά μνημεία στο Μοναστηράκι και θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τρείς διαφορετικούς πολιτισμούς
(ρωμαϊκό, χριστιανικό ορθόδοξο και μουσουλμανικό) που
συνυπάρχουν στην ίδια πλατεία και εκπροσωπούνται από
μνημεία όπως η βιβλιοθήκη του Αδριανού, το λαμπρότερο
Ρωμαϊκό οικοδόμημα που κτίστηκε στην Αθήνα το 132π.Χ,
η εκκλησία της Παναγίας Παντάνασσας, κ.α.
Συνάντηση 11πμ στην πλατεία μπροστά στο σταθμό
Μετρό Μοναστηράκι.
Η ξενάγηση είναι δωρεάν
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 6982209948 ή στο email ena.drasi@gmail.com

Τρίτη - Κυριακή: 09.00 - 21.00 &
Δευτέρα: 09.00 - 16.00
Τηλ. πωλήσεις 210 3662100
Ηλεκτρονική
προπώληση:
www.nationalopera.gr
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Στην παράσταση της Τρίτης
10 Μαρτίου 2015 όλες οι κατηγορίες των εισιτήριων διατίθενται με έκπτωση 15%, στο
πλαίσιο της κοινωνικής τιμολογιακής πολιτικής της ΕΛΣ

“Ενας χωρισμός”
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προσκαλεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 21:00 στην προβολή της ταινίας “Ένας χωρισμός” (Jodaeiye Nader az Simin).
Η Σιμίν θέλει να φύγει. Ο Ναντέρ είναι δέσμιος του άρρωστου
πατέρα του και δε θέλει να τον αφήσει μόνο. Έτσι χωρίζονται,
και η κόρη τους, ελπίζοντας να γυρίσει γρήγορα η μητέρα της,
μένει προσωρινά με τον Ναντέρ. Ανήμπορος να φροντίσει τον
γέρο πατέρα του, ο Ναντέρ προσλαμβάνει μία γυναίκα για να τον
περιποιείται. Αυτό που δεν ήξερε είναι ότι αυτή η γυναίκα δούλευε χωρίς την άδεια του συζύγου της και ότι ήταν έγκυος...

(Εισφορά-Είσοδος 3 ευρώ)
Ιρανική δραματική ταινία του 2011 που διαρκεί 123 λεπτά.

Τη δύναμη της αγάπης, μέσα από την ταινία «Ραγισμένα
Όνειρα» (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) παρουσιάζει το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.
ΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ
Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Φέλιξ Φον Γκρόνινγκερ
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γιόχαν Χέλντενμπεργκ, Βέρλε
Μπάτενς, Νελ Κατρίς
Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας 2014 (Βέλγιο).

Μια ταινία για τη μουσική, τα τατουάζ και την δύναμη της
αγάπης. Αυτός μιλάει, εκείνη ακούει. Αυτός, ένας ρομαντικός άθεος, αυτή μια θρησκευόμενη ρεαλίστρια. Όταν η
κόρη τους αρρωσταίνει σοβαρά, η αγάπη τους δοκιμάζεται
σκληρά...
Είσοδος 5 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και μαθητές (έως
17 ετών).
Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια,
στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Σκηνοθεσία : Asghar Farhadi

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Ρατατούης - Ratatouille

Παρασκευή 13 Μαρτίου
Τα μέλη του ΚΑΠΗ θα παρακολουθήσουν τη λειτουργία
των Γ΄ Χαιρετισμών στην Ι.Μ. Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στα Μέγαρα Αττικής (Αλεποχώρι).
Τιμή μεταφοράς: 6€
Ώρα αναχώρησης: 14:30 από ΚΑΠΗ Π.ΡΑΦΤΗ
14:45 από ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Εγγραφές Τετάρτη 11 Μαρτίου

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ στο Κάμπινγκ Βούλας
Στο αυτοδιαχειριζόμενο πρ. κάμπινγκ Βούλας, θα προβληθεί η παιδική ταινία “Ρατατούης”, την Παρασκευή 13
Μαρτίου στις 6.30 μμ.
Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
Ένας ποντικός με το όνομα Ρέμυ, ονειρεύεται να γίνει ένας
σπουδαίος Γάλλος σεφ, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών του και
το προφανές γεγονός ότι είναι... ποντικός, σε ένα καθαρά αντιτρωκτικό επάγγελμα! Ξαφνικά, η μοίρα επεμβαίνει και τοποθετεί
τον Ρέμυ, σε ένα διάσημο εστιατόριο, χάρη στον σεφ του, Αύγουστο Γκουστό. Παρά τους ολοφάνερους κινδύνους που προκύπτουν, από το να είναι ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης στην
κουζίνα ενός, τόσο εκλεπτυσμένου Γαλλικού εστιατορίου, το
πάθος του Ρέμυ για τη μαγειρική, αρχίζει να κινεί μια τρελή αλυσίδα γεγονότων...

Η είσοδος είναι ελεύθερη
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην
είσοδο των πεζών.

Μονοήμερη εκδρομή στην Ευρωστίνα-Ζάχολη Κορινθίας.
Τετάρτη 18 Μαρτίου
Επίσκεψη στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου και την Ι.Μ Παναγίας
Καταφυγιώτισσας (Παναγία των Βράχων) και περίπατος
στο Ρέμα των Μύλων.
Τιμή μεταφοράς: 11€ ώρα αναχώρησης 8:30
Τιμή μενού (προαιρετικό): 11€ περιλαμβάνει:ορεκτικά, κυρίως πιάτο επιδόρπιο και κρασί ή αναψυκτικό.
Εγγραφές Δευτέρα 16 Μαρτίου
Δευτέρα 23 Μαρτίου
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«Η Γυναίκα στο Τραγούδι»

“Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ”

Μουσική εκδήλωση στο Δήμο 3Β

Eκδήλωση στον Δήμο Μαρκοπούλου

Μουσική εκδήλωση, με θέμα «Η Γυναίκα στο Τραγούδι», διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την Κυριακή 8 Μαρτίου, στην αίθουσα
«Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) στις 8 μ.μ.
Η εκδήλωση, γίνεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας και θα τραγουδήσει η Κατερίνα Κουρεντζή, ενώ η Κοινωνική Υπηρεσία θα συγκεντρώσει τρόφιμα για τους άπορους πολίτες.

“Ο ρόλος της γυναίκας
στην ιστορική πορεία της
ανθρωπότητας”
Η Εναλλακτική Δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας καλεί σε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα “Ο
ρόλος της γυναίκας στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας”. Ομιλήτρια θα είναι η Ευγενία Μαργέτη, συντονίστρια της ομάδας ιστορίας της Εναλλακτικής Δράσης
Μετά από την εκδήλωση η Μαρία Ρεμπούτσικα (βιολί) και
ο Γιώργος Κωνσταντινίδης (πιάνο) θα παίξουν και θα τραγουδήσουν γνωστές επιτυχίες
Η εκδήλωση, με ελεύθερη είσοδο, θα γίνει στον πολυχώρο Café teatral Πολυμήχανο, Ολυμπίας και Φλέμινγκ,
Πλατεία Ελευθερίας, στην Αργυρούπολη τηλ 215551731

Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Γυναίκας, ο Δήμος
Μαρκοπούλου διοργανώνει
ενημερωτική εκδήλωση με
θέμα: «Η Γυναίκα στην
Τέχνη», την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015, στον Πολυχώρο
Πολιτισμού Νικολάου και
Κων/νου Μεθενίτη («ΑΡΤΕΜΙΣ», 1ος όροφος) και ώρα
6:00 το απόγευμα.
Ομιλήτριες θα είναι η Τίτα
Σταύρου και η Ζωή Χατζηδάκη, οι οποίες θα παρουσιάσουν
έργα
γυναικών
ζωγράφων και μέσα από τις
εικόνες θα περιηγηθούμε
στα τελευταία 600 χρόνια της
ζωγραφικής.
Μαζί θα προσπαθήσουν να
βρούν απαντήσεις στα εξής
ερωτήματα:
- Γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες Ντα Βίντσι ή Πικάσσο;
- Μπορούμε να μιλάμε για γυναικεία τέχνη;
- Πώς βλέπει τον εαυτό της
και τον κόσμο η γυναίκα;
Η Τίτα Σταύρου έχει μαθητεύσει
στο εργαστήρι του σκηνογράφου

- ζωγράφου Παύλου Βλάχου
(1921-2002), εργάζεται σε βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους
και στη διακόσμηση, ενώ επί 7
χρόνια διδάσκει εικαστικά στα
προγράμματα απεξάρτησης του
ΚΕΘΕΑ για ενήλικες και τις οικογένειές τους. Από το 1995 μέχρι
σήμερα, παρουσιάζει σεμινάρια
Τέχνης.
Η Ζωή Χατζιδάκη εργάστηκε
σαν καθηγήτρια χορού, χορογράφος και διδάσκει στο τμήμα
Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ
Αθήνας, το μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής από το 1996.
Είναι μέλος της Ε.Έ. Χοροθεραπευτών, ενώ έχει εργαστεί, και
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και στο ίδρυμα «ΜΗΤΕΡΑ». Είναι οικογενειακή
σύμβουλος και συστημική θεραπεύτρια, ενώ παρακολουθεί
ενεργά την ψυχαναλυτική κατεύθυνση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΔΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Εκδήλωση-θεατρικό δρώμενο (playback) πραγματοποιεί ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Κορωπίου «Αριστοτέλης» την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, στην έδρα του,
οδός Πινδάρου 4, στις 19:30.
Το θέατρο playback είναι ένα είδος θεάτρου εμψύχωσης
που ξεκίνησε από την Αμερική (Jonathan Fox & Jo Salas,
1973) και αναπτύχθηκε σε διάφορες χώρες του κόσμου την
τελευταία εικοσαετία. Αποτελεί ένα θεατρικό δρώμενο
κατά το οποίο ένας θίασος ειδικά εκπαιδευμένων ηθοποιών
καλείται να στήσει μια παράσταση με αφορμή τις σκέψεις,
ιστορίες και αφηγήσεις του κοινού.
Η παράσταση είναι διαδραστική, αυθόρμητη και αυτοσχεδιαστική. Περιλαμβάνει ήχους, κίνηση, διάλογο, χρήση αντικειμένων, μουσική, τραγούδι και φωτισμούς.
Και αν δεν θέλω να αλληλεπιδράσω; Το playback ζεσταίνει την
ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι μαζί, ηθοποιοί και
κοινό, να συνωμοτήσουν σε μια παράσταση....
Αντί εισιτηρίου μπορείτε να προσφέρετε προαιρετικά τρόφιμα που θα τα διαθέσουν σε άπορες οικογένειες.
Επιμορφωτικός Σύλλογος “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”
Τηλ.: 211-2141871, E-mail: sillogos.aristotelis@gmail.com

Απογευματινό τσάι με τον “Νυμφόληπτο”
Ο Eκπολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος “Νυμφόληπτος” Χερώματος Βάρης, τιμώντας την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας προσκαλεί τις γυναίκες μέλη και φίλες του Συλλόγου σε ένα
απογευματινό τσάι-καφέ στην αίθουσα του Arena Club Καποδιστρίου
και Μαραθωνομάχων, την Κυριακή 8 Μαρτίου στις 5 μ.μ.
Θα δοθεί η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας. Επικοινωνία, τηλ. 6981 731762

Hμέρα της Γυναίκας με τη “Magna Grecia”
Ο Σύλλογος ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ -MAGNA GRAECIA «G. ROLFHS» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελέτης και Ερευνας Γυναικείων Επιχειρησιακών Θεμάτων
«Σεμέλη» προσκαλούν να συνεορτάσουν την Ημέρα της Γυναίκας με ομιλίες,
τραγούδια και συζητήσεις την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 και ώρα 7μ.μ στο Ξενοδοχείο DIVANI APOLLON στο Καβούρι.
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: Βούλα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Γυναικείων
Σπουδών 2108952269
Ελευθερία Μουρίκη Οικονομολόγος, 2108995355
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ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - ΩΡΕΣ: 11.00 – 13.00
Για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου
Για 2η χρονιά το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του
Δήμου Παλλήνης, μετατρέπει την Παγκόσμια Ημέρα του
Καταναλωτή, σε Ημέρα Αλληλεγγύης από τον άνθρωπο
στον άνθρωπο.
Ζητούμενο: η ενεργοποίηση των συλλογικών φορέων,
αλλά και μεμονωμένων πολιτών, που μπορούν να αποδείξουν ότι ΜΑΖΙ μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς που
μας χρειάζονται.
Να σημειωθεί ότι η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας, δεν ήταν τυχαία, αφού έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, από το 1983 με απόφαση του
ΟΗΕ, σε ανάμνηση μιας ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, που έθεσε τις βάσεις του καταναλωτικού κινήματος.
Στις 15 Μαρτίου του 1962 ο Τζον Κένεντι, σε μία μνημειώδη ομιλία του στο Κογκρέσο, σκιαγράφησε τα τέσσερα
βασικά καταναλωτικά δικαιώματα: α) Ικανοποίηση των
βασικών αναγκών, β) ασφάλεια, γ) πληροφόρηση και δ)
επιλογή.

Μαζί με τους συλλογικούς φορείς του Δήμου
Συγκεντρώνουν:
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου: τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως ζυμαρικά, ρύζι, γάλατα και
κονσέρβες, που δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως.
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου: φάρμακα,
ακόμα και αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά δεν
έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης (π.χ. παυσίπονα, αντιπυρετικά, σιρόπια, χάπια πιέσεως και χοληστερίνης, αντιβιώσεις, εισπνεόμενα, ινσουλίνες κ.λ.π.)
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου:
ρούχα, είδη οικιακού εξοπλισμού, αλλά σε καλή κατάσταση, είδη υπόδησης, βιβλία, καινούργια ή μεταχειρισμένα CD-DVD.
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΩΡΕΣ 11.00 ΕΩΣ 13.00
Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών 1ης Μάη, Γραφεία Συλλόγου,
(Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Λουλάκης, τηλ. 6979 614
707)
Σύλλογος Λόφου Παλλήνης, Σαλαμίνος 100, Λόφος Παλλήνης, (Υπεύθ. επικοιν.: Μαρία Λεβιδιώτη, τηλ. 6977 416 115)
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ανθούσας, Μεσσήνης, ( Υπεύθυνος
επικοινωνίας: Γ. Τριάντης, τηλ. 6977 575 939)
Σύλλογος ΠΗΓΗ Γέρακα, Έβρου 25, Γέρακας, (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, τηλ. 6973 223 594)
1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, Αιτωλίας 2, (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άννα Παφίλη, τηλ. 6936 979 395)
3ο Γυμνάσιο Γέρακα (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Παπαγεωργίου, τηλ. 6970 693 644)
Σύλλογος Γονέων 2ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα,
Γαργητού και Μιλτιάδου, (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Διακάκη, τηλ. 6976 755 457)
Σύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, Μιαούλη
και Μπότσαρη, (Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Κουνέλλη, τηλ.
6977 500 660)
Σύλλογος Γονέων 2ου Γυμνασίου Παλλήνης, (Υπεύθ. επικοιν.ς:
Ιουλία Μυροπούλου, τηλ. 6944 795 601) iapapaoik@gmail.com
1ο Γυμνάσιο Παλλήνης 16οχλμ. Λεωφ. Μαραθώνος (Υπεύθ.
επικοινωνίας: Δημήτριος Μπαξεβάνης, τηλ. 6981 062 969)
5o Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, Αρμοδίου 20, (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Βίκυ Κακαμπούκη, τηλ. 6947 377 316)
Σύλλογος Λουτρού, (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καλοζούμη
Χρυσούλα, τηλ. 6979 691 448)

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας - σε τουριστικά
επαγγέλματα - στο Δήμο Σαρωνικού, για ανέργους
Το EUROLEARNING ΚΕΔΙΒΙΜ2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης το οποίο εδρεύει στον Δήμο
Σαρωνικού προχώρησε στον σχεδιασμό Νέου Voucher Τουρισμού του
οποίου και αναμένεται άμεσα η προκήρυξη.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Σαρωνικού και σε άμεση συνάρτηση με τα
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
του
Δήμου, στον οποίο αναπτύσσεται
ιδιαίτερα έντονη τουριστική δραστηριότητα, προγραμματίστηκε το νέο
πρόγραμμα το οποίο θα προσφέρει
θεωρητική κατάρτιση αλλά και πρακτική εμπειρία σε ανέργους οι
οποίοι δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον
χώρο του τουρισμού.
Συγκεκριμένα η προκήρυξη, η οποία
αναμένεται στο αμέσως προσεχές
διάστημα, αφορά ηλικίες 18-29 ετών
εγγεγραμμένους στους καταλόγους
του ΟΑΕΔ επιπέδων υποχρεωτικής,
δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
όλων των ειδικοτήτων. Το πρόγραμμα θα προσφέρει 100 ώρες θεωρία και 240 ώρες πρακτική άσκηση

σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουριστικό κλάδο. Επιπλέον καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και
συμβουλευτικής των ωφελουμένων.
Στη λήξη του προγράμματος θα
δοθεί πιστοποίηση επαγγελματικών
προσόντων.
Ταυτόχρονα ωφελούνται όλες οι
επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, συνεδριακού τουρισμού, εκθεσιακού τουρισμού,
τουριστικά
γραφεία,
αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών,
επιχειρήσεις λειτουργίας μαρίνων,
επίγειας εξυπηρέτησης Αεροσκαφών, επιχειρήσεις Τουριστικών καταλυμάτων
και
σύνθετης
Τουριστικής Ανάπτυξης, μέλη ή μη
του ΣΕΤΕ, καθώς απασχολούν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για
πέντε μήνες.
Τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή
μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Επιταγή εισόδου για
νέους από 18 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» για 160

περίπου άτομα, τα οποία ήδη έχουν
προωθηθεί στις επιχειρήσεις για
πρακτική – εργασία διάρκειας περίπου ενός πενταμήνου.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος
Σωφρόνης σε διαρκή επικοινωνία
και συνεργασία με το Eurolearning
ΚΕΔΙΒΙΜ2 ενεργεί προς την αξιοποίηση κάθε μέσου για την καταπολέμηση της ανεργίας και την
ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας. Η ουσιαστική
αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί
μεγάλο στοίχημα τόσο για τον ίδιο
όσο και τη δημοτική αρχή Σαρωνικού. Με δεδομένη την παγκόσμια
άνοδο του τουριστικού κλάδου και
την εισροή μετρήσιμων κεφαλαίων
στο οικονομικό κεφάλαιο της χώρας
είναι απαραίτητο να καταρτιστούν
επαρκώς όλοι οι νέοι άνθρωποι που
ενδιαφέρονται να απασχοληθούν με
τον τομέα αυτό.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι άνεργοι αλλά και επιχειρήσεις
καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες στο site www.eurolearning.gr.

Tα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
στην Ανατολική Αττική - Σύσκεψη στην Παιανία
Μετά από πρόσκληση του προέδρου
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παιανίας Γιώργου Πρίφτη, πραγματοποιήθηκε στην Παιανία, σύσκεψη για τα
προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
στην Ανατολική Αττική.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου,
ο
βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος, ο δ/ντης του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Παναγιώτη Σγουρίδη, Κώστας Μπουλμέτης, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών
της Αττικής και φορέων της περιοχής
σχετικών με τον πρωτογενή τομέα.
Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα
του πρωτογενούς τομέα στην Ανατολική Αττική κυρίως και αναζητήθηκε ο
τρόπος που θα διαβιβαστούν τα θέματα αυτά στην πολιτική ηγεσία για
την εξεύρεση λύσης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου πρότεινε να συσταθεί
μια μόνιμη επιτροπή συνεργασίας και

αντιμετώπισης των προβλημάτων, η
οποία αφού τα καταγράψει και τα ιεραρχήσει, θα προχωρήσει άμεσα στη

Ανατολική Αττική.
Στην ενημερωτική εκδήλωση θα κληθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και

διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης (ημερίδας ή συνεδρίου) με θέμα
την τοπική ανάπτυξη – ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) στην

της Περιφέρειας Αττικής, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και φορέων της περιοχής
αλλά και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πρωτογενούς τομέα.

ΕΒΔΟΜΗ

Ηλεκτρονικά θα ειδοποιούνται
οι δημοτικοί σύμβουλοι στα 3Β
Ενα «πείραμα» που ελπίζουμε να πετύχει
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινάει η
λειτουργία της ηλεκτρονικής πρόσκλησης των μελών
του στις συνεδριάσεις. Μετά από την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής υπογραφής στο Δήμο 3B, τη διενέργεια
του πρώτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην Ελλάδα,
την πιλοτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων εντός
του Δήμου, καθιερώνεται η ηλεκτρονική πρόσκληση
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις.
Eλπίζουμε να πετύχει το “πείραμα” καθ’ ότι η πλειοψηφία των συμβούλων βρίσκονται στην ώριμη ηλικία
και υπάρχουν δυσκολίες.
Απ’ την άλλη χρειαζόταν μία επίπονη προετοιμασία και
καταστροφή μεγάλου όγκου χαρτιού για την προετοιμασία των θεμάτων.
Για να είναι νόμιμη η απόφαση της ηλεκτρονικής πρόσκλησης, αποφασίστηκε η σύγκληση διαπαραταξιακής
επιτροπής η οποία συζήτησε και συναποφάσισε τον
τρόπο που θα λαμβάνουν πλέον οι δημοτικοί σύμβουλοι την πρόσκληση, αλλά και τις εισηγήσεις των θεμάτων για τα δημοτικά συμβούλια.
Η νέα διαδικασία προβλέπει να λαμβάνουν οι σύμβουλοι ειδοποίηση για τις συνεδριάσεις με μήνυμα στο κινητό τους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργείται ένας χώρος στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα μπορούν να μπαίνουν και να
βλέπουν τις πλήρης εισηγήσεις των θεμάτων. Με τον
τρόπο αυτό το Προεδρείο του Δ.Σ. μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο αλλά και πολλά περιττά έξοδα.
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Οχι, από το Συμβούλιο της Επικρατείας
για τον Αστέρα Βουλιαγμένης
Eκρινε μη νόμιμο το επίμαχο διάταγμα
περί τροποποίησης του σχεδίου πόλεως
Τη λύση, όπως φαίνεται, για τη σωτηρία της Βουλιαγμένης, στο κομμάτι
του Αστέρα, θα δώσει η Δικαιοσύνη,
αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) μπλόκαρε την τροποποίηση του
σχεδίου πόλεως, που είχαν καταθέσει
οι νέοι “επενδυτές” για τον Αστέρα
Βουλιαγμένης και τη μετατροπή του
σε οικιστική ζώνη με εκατό κατοικίες
ύψους 7,5 μέτρων!
Συγκεκριμένα είχε κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο
προβλεπόταν «του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπλασης δημοσίου ακινήτου
(ΕΣΧΑΔΑ), η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Βουλιαγμένης στην έκταση του Αστέρα
Βουλιαγμένης και ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης».

νομοθέτη (τυπικό ή κανονιστικό) να
ρυθμίσει τη χωροταξική ανάπτυξη και
πολεοδομική διαμόρφωση της χώρας
με βάση ορθολογικό σχεδιασμό υπαγορευόμενο από πολεοδομικά κριτήρια, σύμφωνα με την ιδιομορφία, την
φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε περιοχής».
Κριτήρια για την χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδομική ανάπτυξη
των πόλεων και των οικιστικών εν
γένει περιοχών, σημειώνεται στην
γνωμοδότηση, είναι «η εξυπηρέτηση
της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισμών και η εξασφάλιση
των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων».
Κατ’ ακολουθίαν, «απαγορεύεται, κατ’
αρχήν, η λήψη μέτρων που επιφέρουν
την επιδείνωση των όρων διαβιώσεως
και την υποβάθμιση του υπάρχοντος

χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου, και
μάλιστα με τη δημιουργία ή την ανέγερση μεγάλου αριθμού κατοικιών
ύψους7,5 μ. σε δομημένες αλλά και
αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου
συνιστά επιβάρυνση των ήδη επιτρεπομένων χρήσεων και μετατρέπει στο
διηνεκές την ευαίσθητη περιοχή της
χερσονήσου σε οικιστική περιοχή με
μικτές χρήσεις, προεχόντως κατοικίας, ενόψει και του συνολικού αριθμού των κατοικιών (έως 100), και
δευτερευόντως τουρισμού».
Συνεπώς, τονίζεται στην γνωμοδότηση, «η προσθήκη της χρήσης κατοικίας στη ζώνη Ι του ΕΣΧΑΔΑ συνιστά
επιδείνωση του υφισταμένου φυσικού,
πολιτιστικού και του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής».
Από τους συμβούλους Επικρατείας εκφράστηκαν τρεις απόψεις ως προς το

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επεξεργάστηκαν το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και με την υπ΄ αριθμ. 28/2015
γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος με
πρόεδρο την αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητή τον πάρεδρο
Δημήτρη Βασιλειάδη, έκριναν μη νόμιμο το επίμαχο διάταγμα.
Οι δικαστές αφού ερμήνευσαν το
άρθρο 24 του Συντάγματος για την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, επισημαίνουν ότι
«έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία το οικιστικό, φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον, από το
οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και
η υγεία των κατοίκων των πόλεων και
των οικισμών. Οι συνταγματικές αυτές
διατάξεις απευθύνουν επιταγές στο

φυσικού ή του προβλεπόμενου από
την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία
οικιστικού περιβάλλοντος».
Από το περιεχόμενο του επίμαχου διατάγματος, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προκύπτει ότι «η
μεταβολή των επιτρεπομένων χρήσεων που επιχειρείται στη ζώνη Ι του
ΕΣΧΑΔΑ δεν συνιστά ρύθμιση απορρέουσα από χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της ευρύτερης
περιοχής και ειδικότερα από το νέο
ΡΣΑ ή το ΓΠΣ του οικείου Δήμου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».
Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η
προσθήκη της χρήσης κατοικίας στις
νυν επιτρεπόμενες χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και των συνοδευτικών
τους χρήσεων στη ζώνη Ι του
ΕΣΧΑΔΑ, η οποία περιλαμβάνεται στη

ζήτημα αν η επιδείνωση του περιβάλλοντος της περιοχής της χερσονήσου
δικαιολογείται, με βάση τα στοιχεία
που συνοδεύουν το σχέδιο, από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εκ των
απόψεων αυτών οι δύο ήταν αρνητικές και η μία θετική.
Τέλος, το ΣτΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο σχέδιο διατάγματος
«δεν προτείνεται νομίμως κατά το
μέρος που επιτρέπει τη χρήση κατοικίας
εκτός των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας,
ήτοι σε αυτοτελείς κατοικίες με τη διαμόρφωση και ανακατασκευή υφισταμένων κτισμάτων και με την ανέγερση
νέων κατοικιών, καθώς και κατά το
μέρος που επιτρέπει τη δόμηση σε αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου του
Μικρού Καβουρίου».

Στο μεταξύ σύντομα ο Δήμος θα εφαρμόσει σύστημα
παραλαβής αιτημάτων και παραπόνων των δημοτών
μέσω εφαρμογής των κινητών τηλεφώνων.

Πλήρης απαλλαγή ευπαθών
ομάδων από δημοτικά τέλη
στο Δήμο Γλυφάδας
Σε εφαρμογή έχει τεθεί μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, για την κατάργηση των δημοτικών τελών και
για τις πολύτεκνες οικογένειες και για δημότες με
αναπηρία. Η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει την
πλήρη απαλλαγή των ευπαθών ομάδων (πολυτέκνων και ατόμων με αναπηρία) από τα δημοτικά
τέλη (Καθαριότητας-Φωτισμού, Δημοτικού φόρου,
Τέλους ακίνητης περιουσίας), ώστε να καταστεί ουσιαστική η οικονομική τους ανακούφιση και να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του Δήμου υπέρ των
ομάδων αυτών.
Το μέτρο ισχύει για ένα ακίνητο, είτε είναι ιδιόκτητο, είτε μισθωμένο, στα όρια του Δήμου και στο
οποίο θα διαμένει ο πολύτεκνος.
Η εν μείωση θα ισχύει μετά την υποβολή των δικαιολογητικών στο Δήμο και από της ολοκλήρωσης
της διαδικασίας αλλαγής του τιμολογίου της ΔΕΗ.

http://www.matrix24.gr
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Έγκλημα και Υποκρισία
Κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω βουλιάζουμε. Αυτό δεν είναι
παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι
φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε
προς στο κράτος και την ατυχία(;)
που μας βρήκε. Δηλαδή αν καπνίζεις σαν μανιακός επί 20 χρόνια
και πάθεις έμφραγμα, θα φταίει το
κράτος ή η ατυχία; Ή αν περάσεις
με κόκκινο τη διασταύρωση και
σκοτώσεις κόσμο, θα φταίει η
άτυχη στιγμή;
Το στοιχειώδες που δεν έχουμε
ποτέ στο κεφάλι μας είναι η αυτογνωσία. Όπως αναφέρθηκε και σε
δυο προηγούμενες στήλες (''το

Οικόπεδο'' & ''Πολεοδομία'') η
πόλη δε σχηματίζεται στην τύχη.
Υπάρχουν κανόνες για όλα, νόμοι,
γραπτοί και άγραφοι. Εδώ δυστυχώς για την επιπολαιότητα μας
(να μην πω κάτι άλλο), υπάρχει
πολεοδομικός κανονισμός που
απαγορεύει την οικοδόμηση σε
ρέματα, νυν ή πρώην. Το γιατί το
βλέπουμε κάθε φορά που η πλημμύρα καταστρέφει τα υπάρχοντα
μας (Γλυφάδα, Μοσχάτο, Μάνδρα, Μενίδι κτλ). Η ράχη του βουνού είναι το πρώτο ''φρένο'' του
νερού που κατηφορίζει. Καθώς
κατηφορίζει, η βλάστηση απορροφά ένα μέρος ποτίζοντας τα
δέντρα. Όταν το υπόλοιπο νερό
φτάνει στις κοιλάδες ή τις πεδιάδες, λιμνάζει εκεί μέχρι να το
απορροφήσει το έδαφος ή να το
εξατμίσει ο ήλιος. Συνήθως όμως

φτάνουν σε έλη, λίμνες, υδραγωγεία όπου συσσωρεύονται για τη
ανάπτυξη Γεωργικών καλλιεργειών. Κάποια αρκετή ποσότητα
επίσης, οδηγείται σε ποτάμια που
τα οδηγούν ακόμα πιο χαμηλά
προς τη θάλασσα. Ως γνωστόν απ'
τη θάλασσα ανεβαίνουν υδρατμοί
στην ατμόσφαιρα που κάποια
στιγμή θα υγροποιηθούν για να γίνουν πάλι βροχή. Αυτός είναι ο
φυσικός κύκλος της Γης και δεν
αλλάζει.
Επειδή λοιπόν το κράτος παρέχει
τον νόμο, αλλά είναι πάντα απών
στην παρακολούθηση της τήρησής του, αφήνεται σε εμάς η ευχέρεια τήρησης του καλή την
πίστη. Μα είμαστε άπιστοι! Δε νοείται μια πόλη περιτριγυρισμένη
από βουνά και με άπλετη θάλασσα μπροστά της, να μην αφή-

1821: Πρώιμες ζυμώσεις για τη μεγάλη Επανάσταση
Η Εταιρεία των Φιλομούσων
«Η Ελληνική Επανάστασις ήτο φυσικόν
αποτέλεσμα γενικών αιτίων. Η επιτυχία της
όμως υπήρξε συνέπεια ιδιαιτέρων καταΓ. Φίνλεϋ
στάσεων»
Οι αρχές του 18ου αιώνα σημειολογήθηκαν από δύο σημαντικά γεγονότα, τα
οποία δρομολόγησαν την έκρηξη για την
Ελληνική Επανάσταση Αυτά δε ήταν, η
ρήξη του Αλή Πασά των Ιωαννίνων με
τον Σουλτάνο, και η ίδρυση “της Εταιρείας
των Φιλομούσων” στην Αθήνα Φιλόμουσος
Εταιρεία, που ιδρύθηκε στην Αθήνα με
διπλή έδρα και στο και Πήλιο.
Η προκλητική εσωτερική συμπεριφορά του
Αλή Πασά, σε περίοδο μάλιστα πολιτικών
εξωτερικών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχε συντελέσει στην ήδη υπάρχουσα
παρακμή του Οθωμανικού κράτους. Ο
Σουλτάνος είχε εξαντληθεί με αυτές τις
εσωτερικές διενέξεις και τις εκστρατείες
κατά του Αλή και ούτω τα μέτρα κατά
των υποδούλων λαών εκ των πραγμάτων
είχαν χαλαρώσει. Την καινούργια δυναμική του κατακτητή, την στάθμισε η τότε
και εν πολλοίς άτυπη ελληνική επαναστατική ηγεσία, την οποία και έσπευσε επιτυχώς να εκμεταλλευθεί.
Ισχυρό σύμμαχο και συμπαραστάτη είχε
ήδη και βρεί από το εξωτερικό την ελληνική διανόηση, η οποία είχε από πολλού
ιδεολογικά ζυμώσει ψήγματα ισχυρής ευρωπαϊκής συμπάθειας προς τον δεινοπαθούντα Έλληνα.

Αφορμή για τις προκαταρκτικές κινήσεις
είχε πυροδοτήσει η κακή απήχηση της αρχαιοκαπηλείας από τον Έλγιν, σε βάρος
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η
‘’σφαγή και λεηλασία’’ των κοινών μνημείων της ανθρωπότητας, έντεχνα προβλήθηκε εντονότερα
και έφερε σε
συγκριτική αντιπαράθεση, τον πολιτισμό
του Έλληνα οποίος για 400 συναπτά έτη
στέναζε κάτω από την τουρκική βαρβαρότητα. Ο Έλληνας ξαφνικά έπαψε να θεωρείται “ο βυζαντινός απρόσωπος ρωμιός”
και ο ένας σκλάβος ραγιάς στον Τούρκο,
αλλά έγινε στα μάτια όλων, ο απόγονος
ενός δοξασμένου προγόνου. Ενός απογόνου που μοίρα κακή τον ανάγκασε να
υποκύψει, χωρίς να ευνουχισθεί ούτε να
αφομοιωθεί. Δεν ήταν το κτήμα - ραγιάς
του Τούρκου, αλλά ένα ολόκληρο Έθνος,
που ήθελε να αποτινάξει τον δυνάστη του.
Γι΄ αυτό αιτούσε την συμπαράσταση όλων
των λαών της πολιτισμένης τής μορφωμένης Ευρώπης, που μόνο αυτοί θα μπορούσαν να τον καταλάβουν.
Στην Ελλάδα λοιπόν με διπλή έδρα την
Αθήνα κα το Πήλιο, ιδρύεται η Εταιρεία
των Φιλομούσων, της οποίας, ως εμφανής βασικός σκοπός ήταν η διατήρηση και
προστασία των αρχαιοτήτων, που δεχόταν
τον βανδαλισμό των κερδοσκόπων πολιτισμένων.
Σκοπός της όπως διακήρυτταν ήταν η φιλομάθεια. Ήταν να διδάξει στους νέους,

νει το νερό να περάσει ανάμεσα
της τρέφοντας την αλλά και χωρίς
να την καταστρέφει. Δυστυχώς,
δεν καταφέραμε κανένα απ' τα
δυο. Μόνο ο Κηφισός διανέμει
νερό προς τη θάλασσα. Απ' το
νερό που κατεβαίνει ελάχιστο
αξιοποιείται (δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία!). Ο Ιλισός που άρχιζε απ' τα Ιλίσια, σήμερα είναι
υπόγειος μέχρι την Καλλιθέα και
εμφανίζεται πάντα με ελάχιστα
νερά, παρότι ''μαζεύει'' και τον
Ηριδανό (υπόγειος επίσης) ποταμό απ' το Σύνταγμα και μετά.
Και πώς να μαζέψει νερά ως υπόγειος; Τα νερά δεν φτάνουν σ'
αυτόν και έτσι διοχετεύονται με
δύναμη στους δρόμους και τα σπίτια αφού δεν βρίσκουν αντίσταση.
Εμείς κοιτάζαμε το άμεσο κέρδος
και χτίζαμε όπου βρούμε. Δίναμε

αλλά και στους παλιούς το αρχαίο κάλλος.
΄ Ιδρυσε σχολεία διδασκαλεία, βιβλιοθήκες, στη Βιέννη, στο Μόναχο και αλλαχού.
Σε συνέδρια προέβαλλε τον ελληνικό
εαυτό της, τον πρόγονο και πάντοτε σε μια
συγκριτική αναμέτρηση.
Και ζητούσε χρήματα, και λοιπή οικονομική ενίσχυση, για να φέρει σε πέρας τους
σκοπούς της, τους μορφωτικούς. Ο λόγος
της συγκινούσε και επιφανείς από την Ευρώπη έσπευδαν να εγγραφούν μελη της
για να φορέσουν με υπερηφάνεια το διακριτικό συμβολικό έμβλημα της Εταιρείας,
που ήταν ένα δακτυλίδι με χαραγμένη τη
Γλαύκα για την Αθήνα και τον κένταυρο
Χείρωνα για το Πήλιο, από χρυσό ή ασήμι.
Όταν δε οι κινήσεις της Εταιρείας προεκάλεσαν τις υποψίες του κατακτητή, οι
Φιλόμουσοι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν την έδρα τους στη Βιέννη, όπου εκεί
βρήκαν την προστασία του Λουδοβίκου
της Βαυαρίας και πολλών άλλων.
Στο ιστορικό αυτής της προσπάθειας, ίσως
θα πρέπει χρονικά να ανατρέξομε και να
συμπεριλάβομε ακόμα και τα λίγο πιο
μπροστά γεγονότα.
Από το 1806 ήδη στην Πίζα, είχε ήδη δημοσιευθεί μια επαναστατική έκκληση που
απευθυνόταν στους Έλληνες….. “Η Ελληνική Νομαρχία” όπου ένας “Ανώνυμος’’
συγγραφέας με βάση το πολιτικό έργο
του Ρήγα, μας μιλά για αρχές και κανόνες
των νόμων και την αβασίλευτη δημοκρατία. Μας μιλά για την ελευθερία, μας θυμίζει τις προγονικές μας αξίες, μας
παροτρύνει στην πολεμική συνεχή
άσκηση, και στην επαναστατική εγρήγορση:
«Κάλλιον ένας κατακλυσμός να μας αφαιρέσει την ζωήν, παρά να υποκύψωμεν εις
στον ξένον κατακτητήν. Ήγγικεν η ώρα
Έλληνες της ελευθερώσεως της πατρίδος
μας. Η ελευθερία οσονούπω πλησιάζει εις
την προτέραν της κατοικίαν. (Μοναχοί μας
πρέπει να την φέρομε)…. Διατί ώ Ελληνες, να προσμένομε τον ξένον να μας δανείσει (την ελευθερίαν) εκείνη που εμείς

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
και κάτι και… Όμως το πληρώνουμε κάθε μέρα. Ξηρασία, ζέστη,
ατμοσφαιρική ρύπανση, πλημμύρες, ρίσκο μερικής κατάρρευσης
από υποχώρηση εδάφους, μποτιλιάρισμα. Πότε θα το αλλάξουμε
αυτό;

έχομε δεδομένη από τους προγόνους μας.
Μη σας παραπλανήσουν (λοιπόν) τα ταξίματα των επιτρόπων και αποστόλων των
ξένων βασιλειών.»
Το 1813 βρίσκεται στη Βιέννη ο Καποδίστριας. Η Βιέννη είναι κέντρον εμπόρων,
λογίων Ελλήνων, ομογενών μονίμων κατοίκων και περαστικών. Αυτοί συντάσσουν
ένα υπόμνημα με το οποίο ζητούν, σαν
μόνη λύση θεραπεία την επανάσταση. Το
υποβάλλουν στον Καποδίστρια, που βρίσκεται εκείνη την εποχή στη Βιέννη και
του ζητούν να αναλάβει την ηγεσία του
επαναστατικού αγώνα. Εκείνος αρνείται.
Θέλει πρώτα να μορφωθεί ο λαός και μετά
να πάρει τα όπλα.
Αλλωστε σαν αξιωματούχος και εκπρόσωπος του Τσάρου της Ρωσίας, κωλύεται και
δεν θέλει να εκτεθεί.
Τότε οι Έλληνες, ζητούν τη συνδρομή του
Άνθιμου Γαζή να που ζεί στη Βιέννη, να
μεριμνήσει ώστε οι εκεί ομογενείς να
συμβάλλουν
ιδίως οικονομικά, στην
ίδρυση μεγάλης ανωτέρας σχολής, κατά
κάποιο τρόπο φιλοσοφικής στην Αθήνα
στην αρχαία πηγή των φώτων, όπως έλεγαν. Έτσι ιδρύεται μορφωτική εταιρεία.
Συλλέγονται χρήματα, συμμετέχει ενεργά
η γενικότερη διανόηση της Βιέννης αλλά
και οι απλοί κάτοικοι και όλοι εκείνοι που
έχουν συγκινηθεί από το τραγικό δράμα
που παίζεται στην Ελλάδα.
Μιά καινούργια γενιά ετοιμάζεται να αφήσει την πένα, να τη δώσει σαν σπαθί στη
Φιλική Εταιρεία, όπου και αυτή με τη σειρά
της θα σφίξει το σπαθί στα χέρια του κλέφτη και του αρματολού. Στα χέρια τα δυνατά, τα οποία χωρίς τους ενδοιασμούς
της διανόησης θα σπείρουν το θάνατο στο
καταπατητή της ελευθερίας τους και θα
φέρουν τη νίκη. Να τη φέρουν σε εμάς
που ξεσκίζομε και καίμε τη σημαία τους και
τα λάβαρα τους και προπαντός τη μνήμη
τους. Αυτά για σήμερα στην επομένη
“Εβδόμη”, ο χώρος για την Φιλική Εταιρεία
μαζί με τη βιβλιογραφία.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

«Τα δύο τρίτα των
δημοσιογράφων στη Γερμανία
είναι εξαγοράσιμοι»!
Βόμβα στα θεμέλια της σύγχρονης γερμανικής δημοσιογραφίας αποτελεί το βιβλίο του πρώην αρχισυντάκτη της
Frankfurter Allgemeine Zeitung Ούντο Ούλφκοτε.
«Τα δύο τρίτα των δημοσιογράφων στη Γερμανία είναι
εξαγοράσιμοι»,
«Οι πεμπτοφαλαγγίτες των ΗΠΑ»,
«Το παραμύθι της Μέρκελ -Έτσι ψεύδεται η καγκελαρία

στον λαό»,
«Πώς λαδώθηκα από εταιρεία πετρελαιοειδών»,
«Δημοσιογραφικά ταξίδια και φοροαπάτες»,
«Πώς πληρώνονται οι βίλες στην Τοσκάνη»,
«Πίσω από τη FAZ υπάρχει ένα διεφθαρμένο κεφάλι» και
«Αγόρασε κι εσύ έναν δημοσιογράφο, μπορείς!»…
Αυτοί είναι κάποιοι χαρακτηριστικοί τίτλοι από κεφάλαια
του βιβλίου, που δείχνουν τη σαπίλα του σημερινού δημοσιογραφικού κατεστημένου στη Γερμανία, των ανθρώπων, που μας κουνούν το δάχτυλο και απαξιώνουν
καθημερινά τη χώρα μας με πληρωμένα «ρεπορτάζ».
Ο επί δεκαεφτά χρόνια αρχισυντάκτης μιας από τις μεγαλύτερες γερμανικές εφημερίδες αποφάσισε να δώσει στη
δημοσιότητα δεκάδες μεγάλα ονόματα (και πρώτα πρώτα
το… δικό του) και άλλα μικρότερα εν ενεργεία συναδέλφων του, της τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών,
που κατέχουν σήμερα σημαντικές θέσεις, ασκώντας όχι
μόνο «αγορασμένη δημοσιογραφία», αλλά και φοροδιαφυγή, αφού, όπως αναφέρει, «αρκετοί από αυτούς έχουν
πολυτελείς βίλες στην Τοσκάνη, αδήλωτες στη γερμανική

εφορία, μια και έχουν σπόνσορες μεγάλες εταιρείες.
Εταιρείες που τους πληρώνουν με 5.000, 7.000 και 15.000
ευρώ για να γράψουν ένα καλό κομμάτι ανάλογο με τα
συμφέροντά τους ή ακόμα και να κάνουν ανοιχτά ένα
καλό PR (σ.σ.: Public Relations/δημόσιες σχέσεις) μέσω
των εντύπων τους ή του τηλεοπτικού φορέα στον οποίο
εργάζονται», αναφέροντας στο θέμα αυτό και τον σημερινό παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου της ZDF, Κλάους Βέμπερ.
Εντύπωση προκαλεί το σημείωμα, συγγραφέα και εκδότη,
στο εσώφυλλο, όπου αναφέρονται τα στοιχεία του βιβλίου (έκδοση, ημερομηνία, εκτύπωση, τιράζ κ,λπ.), όπου
αναφέρουν χαρακτηριστικά τα εξής: «…Οι πληροφορίες
που δημοσιεύονται είναι επεξεργασμένες και ελεγμένες
με ιδιαίτερη προσοχή. Τυχόν ευθύνη του συγγραφέα και
του εκδότη για ζημιές σε πρόσωπα και περιουσίες δεν
είναι δεκτή».
Προφανώς, ο συγγραφέας έχει κι άλλους «άσους στο μανίκι» του...

Τέσσερεις πολύ κρίσιμοι μήνες
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Ομιλούν οι εκ πεποιθήσεως κωλοτούμπες για «κωλοτούμπα» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνοι που πιο χαμηλά δεν γίνεται να πέσουν, αφού ένα με το χώμα έχουν
γίνει, εκείνοι που επαλήθευσαν το για τον Ταλεϋράν
ρηθέν: «Μόνο την μάνα του δεν πούλησε, γιατί ήταν ορφανός».
Πάντοτε διδάσκουν οι αναγωγές στην Ιστορία και οι παραδειγματικοί παραλληλισμοί. Οι συνεργάτες των Γερμανών επί Κατοχής παρακαλούσαν να κερδίσει ο Χίτλερ
τον πόλεμο. Το ίδιο ακριβώς πράττουν και οι σημερινοί
ιδεολογικοί τους απόγονοι, αν υποθέσουμε ότι το ξεπούλημα των πάντων και η προσοδοφόρος οσφυοκαμψία είναι μια κάποια ιδεολογία.
Ακόμα και ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας οικονομικής
«άρχουσας τάξης» εμφανίζει ομοιότητες με τους μαυραγορίτες της Κατοχής. Κάποιοι μάλιστα εκ των σημερινών ηχηρών ονομάτων του πολύ μεγάλου εγχώριου
κεφαλαίου διαθέτουν γενεαλογική σχέση με διαβόητους
κατοχικούς μαυραγορίτες. Καλομαθημένοι στις «θεσμικές» κρατικοδίαιτες αρπαχτές τους και στον παράδεισο
των «εθνικών εργολάβων», διατάζουν τα παπαγαλάκια
τους στα χαλκεία ψεύδους που κατ’ ευφημισμόν αποκαλούνται ΜΜΕ, να παραπληροφορούν επί 24ώρου βάσεως τον θαμώνα των οπιοποτείων τους τηλεθεατή και
ακροατή. Ως σύγχρονοι μαυραγορίτες και δωσίλογοι παρακαλούν κι αυτοί «βάστα Ρόμελ», με σημερινή αναγωγή «βάστα Μέρκελ».
Ο λάκκος μέσα στον οποίο έπεσε η ελληνική οικονομία,
ανοίχθηκε πολύ μελετημένα από τους «εταίρους» μας
πριν 35 χρόνια και έκτοτε βάθαινε χρόνο με τον χρόνο.
Βάθαινε και πλάταινε με την συνειδητή, υπερκερδοφόρο
συνέργεια των κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ και Ν.Δ, μέχρι
που ο μπούλης Κωστάκης διατάχθηκε να παραδώσει την
εξουσία στον από χρόνια εκπαιδευμένο Γιωργάκη. Επί
των ημερών του «παιντιού», της επακολουθήσασας παράνομης κυβέρνησης Παπαδήμου και τέλος επί ημερών
του ορισμού της κωλοτούμπας Αντωνάκη, η ελληνική οικονομία κατηφόρισε χωρίς φρένα στην ύφεση, στην
ανεργία, στην μείωση του Α.Ε.Π και στον αέναο τοκογλυφικό δανεισμό.
Από τότε μέχρι σήμερα δεν άκουγες τίποτε άλλο από
τους πολιτικούς Χατζηαβάτες και τα διατεταγμένα κα-

ραγκιοζάκια των Μ.Μ.Ε παρά μόνο «τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε τη δόση μας» -άνω του 80% κάθε
δόσης παρεκρατείτο από τους δανειστές για εξυπηρέτηση τοκοχρεολυσίων και δεν εισέρχετο στο ελληνικό
κρατικό ταμείο- «πότε θα ολοκληρώσουμε όσα απαιτούν
τα μνημόνια για να ξαναβγούμε στις αγορές, να μας ξαναδανείσουν» κι άλλα τέτοια, εξόχως αναπτυξιακά.
Ούτε λέξη για εκμετάλλευση του αμύθητου, ορυκτού και
άλλου πλούτου της χώρας, ούτε «κιχ» για μια εκ βάθρων
ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.
Μόνο δανεισμός επί δανεισμού και ξεπούλημα αντί πινακίου φακής όλων αυτών των δημόσιων περιουσιακών
στοιχείων, τα οποία εάν διετίθεντο για παραγωγικές
επενδύσεις –χωρίς το κράτος να απωλέσει την κυριότητα- θα μας ξελάσπωναν το πολύ σε δέκα χρόνια. Ελληνικά, δημόσια περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι
τσιφλίκι κανενός κερατά Γιωργάκη, Αντωνάκη, ή όποιου
άλλου λάκη. Οι οποίοι μπόρεσαν να κάνουν όσα έκαναν,
επειδή η «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» στην Ελλάδα είναι
της γνωστής θλιβερής ποιότητος: «Μικρέ πιάσε μια δροσερή γνωμάτευση» - «Έφτασεεεε…».
Από την εποχή της Βαυαροκρατίας, μέχρι την αξιοθρήνητη γνωμάτευση ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν θεμελιώνει σπουδαίο έννομο συμφέρον στις αντιρρήσεις της
για το ξεπούλημα του Ελληνικού, «σαν να μην πέρασε
μια μέρα», που λέει το τραγουδάκι.
Ούτε μνημόνια, ούτε ο όποιος Γιωργάκης θα στέκονταν
πάνω από μιά βδομάδα, εάν δεν τους παράστεκαν ως
ροπαλοφόροι Ηρακλείς του βασιλικού θυρεού, οι δημοσιογράφοι και οι δικαστές, πλην ελαχίστων τιμητικών
εξαιρέσεων. Εάν η ημετέρα –τρόπος του λέγειν- Δικαιοσύνη ίστατο στο πρέπον ύψος, όλοι εκείνοι οι βουλευτές που υπερψήφισαν την πρώτη δανειακή σύμβαση,
έπρεπε να παραπεμφθούν επί εσχάτη προδοσία, εφόσον
συνυπέγραψαν με την ψήφο τους την άνευ όρων παραίτηση της Ελλάδας από κάθε ασυλία προερχόμενη εκ της
εθνικής της κυριαρχίας (άρθρο 14 της πρώτης δανειακής
συμβάσεως).
Και τώρα, τι κάνουμε;
Εστέ βέβαιοι, ότι ο Ισπανός δον Ξεφτίλεθ που μίλησε περί
ετοιμασίας τρίτης δανειακής συμβάσεως για την Ελλάδα,
δεν το έπραξε αφ’ εαυτού. Τσιράκι της Μέρκελ είναι και το

‘ριξε για να μετρήσουν αντιδράσεις. Χρειάζονται οπωσδήποτε μιά τρίτη και μιά τέταρτη δανειακή σύμβαση, με τα συνακόλουθα μνημόνια, για να αλυσσοδέσουν αναπόδραστα
την Ελλάδα και να την ενθυλακώσουν. Αυτό ήταν το αρχικό
σχέδιό τους εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον. Σήμερα
δρέπουν τους καρπούς.
Εάν οι μικρές και φαινομενικά ασήμαντες νίκες στα σημεία,
της νέας ελληνικής κυβέρνησης, αξιοποιηθούν υπομονετικά και πεισματικά ως εφαλτήρια σταδιακής απαγκίστρωσης, τότε υπάρχουν ελπίδες, αλλά μόνο με μια τελείως
διαφορετική, ελληνοκεντρική πολιτική ανάπτυξης, αληθινών παραγωγικών επενδύσεων –κι όχι ξεπουλήματος- κι
οπωσδήποτε κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ. Με το ΤΑΙΠΕΔ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είχε σκίσει τη γάτα με το «καλημέρα». Δεν έπρεπε να αποδεχθεί καμμία πίεση και
καμμία διαπραγμάτευση για την κατάργηση του μηχανισμού μεταβίβασης των ελλαδικών περιουσιακών στοιχείων
στους δανειστές και μάλιστα σε τιμές αγοράς που ορίζουν
οι ίδιοι οι δανειστές!!! Δεν είναι δυνατόν να επιχειρήσεις
αξιοπρεπή διαχείριση του δημόσιου πλούτου της χώρας επ’ ωφελεία του λαού της- και να ‘χεις ντερβέναγα το ΤΑΙΠΕΔ και τον κάθε Σταυρίδη.
Στο κρίσιμο διάστημα των επόμενων τεσσάρων μηνών,
της επιμήκυνσης που συμφωνήθηκε για τη δανειακή
σύμβαση πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά και με άκρα
μυστικότητα οι επάλληλες κινήσεις μιάς πορείας εκτός
μνημονίων. Άλλως, εντελώς απλά, ο αργός θάνατος της
ελληνικής οικονομίας θα συντομευθεί με άλλες δύο δανειακές συμβάσεις που θα συνοδεύονται από επαχθέστερα μνημόνια εξαθλίωσης και δεν θα έχει καμμία
απολύτως σημασία το πώς θα τα βαφτίσουν.
Σημασία θα έχει αυτό που έγραψε κατ’ επανάληψη ο αρθρογράφος- προμετωπίδα της «Εβδόμης», Κώστας Βενετσάνος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η τελευταία ελπίδα της
αστικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Εάν η σημερινή ελληνική κυβέρνηση αποτύχει να οδηγήσει με ασφάλεια
την Ελλάδα στον δρόμο της ανασυγκρότησης, εκτός
μνημονίων, τότε νομοτελειακά και αναπόφευκτα θα προκύψουν απρόβλεπτες, ανεξέλεγκτες και εν γένει ανώμαλες εξελίξεις.
Και ως γνωστόν «στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο
λύκος».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Με υπέρυθρο φως θα διαβαστούν
40.000 πάπυροι της Αρχαίας Ελλάδας
H βρετανική εφημερίδα Independent κυκλοφόρησε με
τίτλο σε ένα από τα άρθρα της... "Eureka! Εκπληκτική
ανακάλυψη αποκαλύπτει τα μυστικά των αρχαίων Ελλήνων" .
Χιλιάδες χειρόγραφα που έως τώρα δεν μπορούσαμε
να διαβάσουμε και που περιέχουν σπουδαία κείμενα
της κλασσικής φιλολογίας τώρα μπορούν να διαβα-

Απομένουν χιλιάδες κείμενα να διαβαστούν μέσα
στην επόμενη δεκαετία, περιλαμβανομένων έργων
του Οβιδίου και του Αισχύλου. Υπάρχουν περίπου
400.000 κομμάτια παπύρων φυλαγμένα σε 800 κιβώτια στην Βιβλιοθήκη Sackler της Οξφόρδης και αποτελούν το μεγαλύτερο όγκο κλασσικών ελληνικών
χειρογράφων του κόσμου.

Η γυναίκα στην Ε.Ε.
8 Μαρτίου 2015
8 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την γυναίκα και
το Ευρωκοινοβούλιο για να τιμήσει την ημέρα διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια και συζήτηση με βουλευτές
των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών. Θέμα των
συζητήσεων και των εκδηλώσεων η ενίσχυση της θέσης
της γυναίκας μέσα από την εκπαίδευση.
Φέτος δίνεται έμφαση σε δύο διαφορετικούς τομείς,
στην εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες και στο
χάσμα ανάμεσα στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των γυναικών στην Ε.Ε. και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που
τους δίδονται.
Οι μεγάλες διαφορές αντιπροσώπευσης μεταξύ ανδρών
και γυναικών, στην αγορά εργασίας, αλλά και σε καίριες
θέσεις στο πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι ισχύουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό - σε όλες τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στούν για πρώτη φορά με μια τεχνολογία που πιστεύεται ότι θα ξεκλειδώσει τα μυστικά των αρχαίων
Ελλήνων.
Μεταξύ των άλλων θησαυρών που έχουν ήδη ανακαλυφθεί από μια ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης υπάρχουν και άγνωστα έως τώρα
έργα κλασσικών γιγάντων όπως ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο Ησίοδος.
Αόρατη με το κοινό φως, η ξεβαμμένη μελάνη γίνεται καθαρά ορατή κάτω από υπέρυθρο φως, με τεχνικές ανάλογες με την επισκόπηση από
δορυφόρους.
Τα κείμενα της Οξφόρδης αποτελούν μέρος ενός μεγάλου αριθμού παπύρων που βρέθηκαν στα τέλη του
19ου αιώνα σε έναν αρχαίο σκουπιδότοπο της ελληνο-αιγυπτιακής πόλης του Οξυρύγχου.

Οι ακαδημαϊκοί χαιρέτησαν με ενθουσιασμό την νέα
ανακάλυψη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση
κατά 20% των σωζόμενων ελληνικών έργων.
Μέσα στα έως τώρα άγνωστα κείμενα που κατόρθωσαν να διαβάσουν με την τεχνική αυτή, περιλαμβάνονται τμήματα της χαμένης από καιρό τραγωδίας
«Επίγονοι» του Σοφοκλή, μέρος μιας χαμένης νουβέλας του Έλληνα συγγραφέα Λουκιανού του 2ου
αιώνα, άγνωστο κείμενο του Ευριπίδη, μυθολογική
ποίηση του ποιητή Παρθένιου του 1ου αι. π.Χ, έργο
του Ησίοδου του 7ου αι., και ένα επικό ποίημα του
Αρχίλοχου, ενός διαδόχου του 7ου αι. του Ομήρου,
που περιγράφει γεγονότα που οδήγησαν στον
Τρωικό πόλεμο.
πηγή: http://www.visaltis.net/2014/06/40000.html#more

Συγκεκριμένα, το 2014 μόνο η μία στις δύο ευρωπαίες
γυναίκες κατείχαν θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενώ ο στόχος της Ε.Ε. είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 75%, στον γενικό πληθυσμό, μέχρι το 2020.
Ένα ποσοστό το οποίο οι άνδρες εργαζόμενοι σχεδόν το
αγγίζουν (το 72% από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό
εργάζεται με συνθήκες πλήρους απασχόλησης).

Θερμότερη η Γη, εκτός ελέγχου οι εκπομπές CO2
Τα συμπεράσματα ερευνών και εκθέσεων δείχνουν ότι η παγκόσμια θερμοκρασία
έχει
την
τάση
να
διαμορφωθεί σε πρωτοφανή υψηλά
επίπεδα, οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα έχουν εκτροχιαστεί, ενώ η
ικανότητα των ωκεανών να απορροφούν τον αέριο ρύπο μειώνεται.

Προς μια θερμότερη Γη
Την υπερθέρμανση του πλανήτη πιστοποιούν οι μετρήσεις των NOAA και
NASA σε ξηρά και ωκεανούς με το 2014
να εξελίσσεται σε τρίτο θερμότερο έτος

από το 1880, που τηρούνται μετεωρολογικά δεδομένα!
Ειδικότερα, οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων, αλλά και την παραγωγή τσιμέντου
αυξήθηκαν κατά 2,3% το 2013 φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, στο ετήσιο υψηλό
των 36 δισεκατομμυρίων τόνων, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση των τάσεων από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα
Άνθρακα.
Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος βαδίζει ολοταχώς για να εξαντλήσει την ποσόστωση του 1,2 δισ. τόνων για τις
εκπομπές «σε περίπου 30 χρόνια» ή σε
μια γενιά, σύμφωνα με το κέντρο Ερευ-

νών για το Περιβάλλον και το Κλίμα.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η Κίνα ξεπέρασε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή
Ένωση στην κατά κεφαλήν ποσότητα εκπομπών άνθρακα, ενώ η Ινδία αναμένεται να ξεπεράσει και αυτή την
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019.
Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για
την Κλιματική Αλλαγή αναφέρει ότι ο
πλανήτης αντιμετωπίζει πιθανότητα αύξησης της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς
Κελσίου
πάνω
από
τα
προ-βιομηχανικά επίπεδα μέχρι το τέλος
αυτού του αιώνα, εάν δεν αναληφθεί κάποια προληπτική δράση.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 To Βατικανό υποστηρίζει ως ορθή την απόφαση αφορισμού μητέρας και γιατρών για την διακοπή κύησης σε κορίτσι 9 ετών που βιάστηκε από τον πατριό του, ενώ ο ίδιος
ο δράστης δεν αφορίζεται! Και μετά μας λέμε για το
Ισλάμ...

4

Αν ήμουν ο Βαρουφάκης αυτές τις μέρες δεν θα πα-

τουσα το “I agree with terms and conditions” ούτε σε εγκατάστση παιχνιδιού στον υπολογιστή.

4

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν

κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που
μιλάνει σοβαρά...
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επιστολές - σχόλια...
Απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση και
προστασία των δικαιωμάτων του Δήμου 3B

Τίποτα δεν άλλαξε...

Για τη νομιμοποίηση των καντινών στο Μεγάλο Καβούρι
Μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση
72/2015) για την νομιμοποίηση των
τριών καντινών στην παραθαλάσσια περιοχή Μεγάλο Καβούρι, σύμφωνα με
τις διατάξεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του ν.4178/2013, θέλουμε να
επισημάνουμε και να προτείνουμε την
προσεκτική εξέταση για το ενδεχόμενο
τα υπό εξέταση για νομιμοποίηση κτήρια μετά των λοιπών εγκαταστάσεων
(όπως αυτές έχουν λεπτομερώς αποτυπωθεί στις διενεργηθείσες αυτοψίες
των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου
Αριθ. Αυτοψιών 2 , 3 , 11/2014) να εμπίπτουν στις προβλεπόμενες από τον
νόμο εξαιρέσεις του άρθρου 2 .
Δηλαδή εάν βρίσκονται μέσα στα όρια
του αιγιαλού ή παλαιού αιγιαλού, στην
ζώνη παραλίας ή είναι Δημόσιο κτήμα.
Να εξεταστεί το εάν είναι ο Δήμος υπόχρεος για την διαδικασία νομιμοποίησης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 11
«Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του
παρόντος» παράγραφος 1 (ή ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης
οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική
σύμβαση).
Στο ίδιο Άρθρο 11 παράγραφος 7, ορίζεται ρητά ότι απαιτούνται «Δημόσια
έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα

οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος
εγκατάστασης της χρήσης.» για να εμπίπτουν τα υπό εξέταση ακίνητα στην
διαδικασία νομιμοποίησης. Ο χρόνος
αυτός είναι σε κάθε περίπτωση κατά τα
οριζόμενα στο Άρθρο 8
«Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης
από κατεδάφιση» και ισχύει για κτίρια
των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων
οργανισμός και για χρήσεις που έχουν
εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011.
Εφόσον ισχύουν όλα τα παραπάνω και
ο Δήμος είναι ο κατά τον νόμο υπεύθυνος για την υποβολή δικαιολογητικών
για την νομιμοποίηση των τριών αυτών
καντινών, κατά τα οριζόμενα στο
Άρθρο 16 «Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος» παράγραφο 1,
εδάφιο θ’ για τα ακίνητα των Ο.Τ.Α.,
τότε προτείνουμε να συμπεριληφθούν
στις διενεργούμενες ενέργειες κατά
τα ανωτέρω και τα εξής:
Κατά την αίτηση του Δήμου για την παραλαβή αεροφωτογραφιών για την
απόδειξη του χρόνου κατασκευής των
τριών καντινών του Μεγάλου Καβουρίου, να αιτηθούμε να μας χορηγηθούν
μια πλήρης σειρά αεροφωτογραφιών
με χρονική συνέχεια, αρχής γενομένης από την πρώτη εγκατάσταση των
οικίσκων – καντινών και επί των εμφαι-

νομένων σε αυτές προσθηκών – τροποποιήσεων διαχρονικά, να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι χρήστες
ή
μισθωτές των πολεοδομικών αυθαιρεσιών που έχουν τελικά διαμορφώσει
την σημερινή καταγεγραμμένη κατάσταση.
Τα χρήσιμα αυτά συμπεράσματα μπορούν να χρησιμεύσουν στις υπηρεσίες
του Δήμου για τον καταλογισμό των
δαπανών για τη διαδικασία νομιμοποίησης, αλλά και να αποτελέσουν ένα
επιπλέον επιχείρημα για την δικαστική
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη
για την αποβολή των επί σειρά ετών
δύστροπων και κακοπληρωτών μισθωτών των τριών αυτών καντινών.
Τελικά και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης, πρέπει οι καντίνες να γκρεμιστούν και να
μεταφερθούν στις κατά τη μελέτη διαμόρφωσης θέσεις, πίσω από τον παραλιακό πεζόδρομο.
Η μελέτη διαμόρφωσης προβλέπει την
χωροθέτηση μόνο δύο καντινών με κατάργηση της Β΄καντίνας, όπως ήδη
έχει αποφασιστεί και από το Δημοτικό
Συμβούλιο (απόφαση 52/2014) για την
διευκόλυνση και ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή.

Η αναγνώστρια από τη Βούλα, Αντιγόνη
Καλόφωνου, μας έστειλε επιστολή στην
οποία θέτει κάποιες σημαντικές ερωτήσεις
προς τη Δημοτική Αρχή.
Παρακολουθήστε την.
Προς το Δημο 3Β
Κύριοι της Νέας Δημοτικής Αρχής
Ερώτηση δημοτών;
Με την έννοια του οικοδεσπότη είσαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα που παρουσιάζει το σπίτι σας, το κέντρο και οι πάροδοι
της Βασ. Παύλου;
Εμείς οι δημότες, σχολιαστές και οικοδεσπότες της καθημερινότητας, είμαστε τελείως απογοητευμένοι.
― Η καθαριότης δεν βελτιώθηκε από την
προηγούμενη μορφή της.
― Οι κάδοι περιφερόμενοι αλλάζουν διαρκώς θέση, εμποδίζουν πεζούς και αυτοκίνητα (πότε θα μπουν σε εσοχές;)
― Τα διπλοπαρκαρίσματα απαράδεκτα. Τα
φορτηγά στα πεζοδρόμια!
― Μητέρες με τα παιδιά τους αισθάνονται
ανασφαλείς.
Τίποτα δεν άλλαξε. Τίποτα δεν βελτιώθηκε,
τίποτα δεν προσετέθη. Καμμιά καινούργια
ιδέα από κανέναν. Αντίθετα κάθε μέρα οι
συνθήκες διαβίωσης χειροτερεύουν. Σε
λίγο δεν θα μπορούμε να πάμε στο σπίτι
μας.
Το μόνο, το συντριβάνι πιο φροντισμένο. Τίποτα άλλο, τίποτα. Κρίμα!
Αντιγόνη Καλόφωνου

Για την Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β.
Ματόπουλος Θάνος

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ»
Συνεδριάζουν αυτό το διάστημα τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρα με θέμα την εκλογή “Συμπαραστάτη
του Δημότη και της Επιχείρησης”, και στο Δήμο Μαραθώνα.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» τονίζει ότι από τον τίτλο και
μόνο γίνεται κατανοητό ότι γίνεται προσπάθεια να
δημιουργηθεί στους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά
στρώματα η αυταπάτη ότι κεφάλαιο και εργαζόμενοι
μπορούν να έχουν κοινό συμπαραστάτη απέναντι στα
διαμετρικά αντίθετα συμφέροντά τους.
Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
Εάν κάποιος εργαζόμενος του Δήμου Μαραθώνα ή
άλλης επιχείρησης απολυθεί ή λήξει η σύμβασή του
και απευθυνθεί στο “Συμπαραστάτη”, θεωρώντας
άδικη την απόλυσή του, η στάση του “Συμπαραστάτη”
ποια θα είναι; Πώς θα βοηθήσει τον εργαζόμενο; Τι
θα του προσφέρει; Τίποτα περισσότερο από το να τον
ενημερώσει ότι αυτό προβλέπει ο νόμος, ότι η δημοτική αρχή ή ο εργοδότης μιας επιχείρησης κινήθηκε
στο πλαίσιο του νόμου και άρα δεν μπορεί να γίνει τί-

ποτα. Άλλο παράδειγμα π.χ.: Ένα συνταξιούχος διαμαρτύρεται ότι δεν υπάρχει τοπική συγκοινωνία για
να πάει στο πρώην ΙΚΑ στη Ραφήνα. Θα του απαντήσουν ότι «τι να γίνει, τα τρία οικολογικά λεωφορεία
που θα έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση στο Δήμο
Μαραθώνα δεν δόθηκαν και ως εκ τούτου δεν φταίει
ο Δήμαρχος και το Δ.Σ. που δεν διεκδίκησε τα αυτονόητα». Ο συνταξιούχος θα εξακολουθεί όμως να μην
εξυπηρετείται από δωρεάν συγκοινωνία.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα» επισημαίνει ότι
αυτό που επιδιώκουν, είναι να βάζουν τους εργαζόμενους, μέσω και αυτών των θεσμών, στη λογική της
προσωπικής επίλυσης των προβλημάτων μακριά από
το οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το κλαδικό σωματείο, το συνδικάτο, τους μαζικούς φορείς.
Και να τους εγκλωβίζουν (σ.σ. και ο “Συμπαραστάτης”
και ο δήμος) με υποσχέσεις ότι θα φροντίσουν στο
μέλλον να δώσουν λύσεις. Άλλωστε, για να εκλεγεί
ο “Συμπαραστάτης” πρέπει να τον ψηφίσει η πλειοψηφία που υποτίθεται ότι μετά θα ελέγχει.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα» τονίζει ότι ο
συγκεκριμένος θεσμός είναι μία ακόμα απόπειρα του
αστικού κράτους, να δημιουργήσει μια δήθεν ανεξάρτητη αρχή, με στόχο τον αποπροσανατολισμό
των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα δε «νομιμοποιεί» τη
λειτουργία τέτοιου οργάνου με τη συμμετοχή της. Γι’
αυτό δε συμμετέχουμε σ’ αυτή τη διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο και δηλώνουμε ότι απέχουμε από
την ψηφοφορία και τη συγκρότηση του «Συμπαραστάτη του δημότη και του επιχειρηματία».
Καλούμε τους μαζικούς φορείς της περιοχής να μην
έχουν αυταπάτες για τη συγκρότηση του παραπάνω
οργάνου που ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα χωνευτήρι μιας επίπλαστης εκπροσώπησης στο οποίο οι φορείς δεν θα μπορούν να έχουν αποφασιστικό λόγο
για τα τεκταινόμενα του Δήμου.
«Λαϊκή Συσπείρωση Μαραθώνα»
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Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
εξέλεξε ο Δήμος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β, την Δευτέρα 2 Μαρτίου.
Πολλοί οι υποψήφιοι για έναν θεσμό
που στο Δήμο 3Β, δεν λειτούργησε
γιατί στην πρώτη θητεία του Καλλικρατικού Δήμου 3Β, δεν κατάφεραν να
εκλέξουν, παρ’ ότι ήταν μόνον δύο υποψήφιοι.
Στην παρούσα λοιπόν συνεδρίαση οι
υποψήφιοι “Συμπαραστάτες” ανήλθαν
στους οκτώ (παλιοί και νέοι) και είναι
οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά:

Για την εκλογή του Συμπαραστάτη του
Δημοτή
και
της
Επιχείρησης
(Σ.τ.Δ.&τ.Ε.) στο Δήμο 3Β, έπρεπε να
λάβει τα 2/3 του σώματος, δηλαδή 22
ψήφους.
Στην πρώτη συνεδρίαση έλαβαν:
Ελευθερίου Σωτήρης 10, Κουτρουβίδου Τίνα 4, Λεμονάκης Δημήτρης 3, Νιτερόπουλος Γιάννης 5, Περράκη
Παναγιώτα 3, Πετράκος Χρήστος 1 και
Στεφανίδης Μιχάλης 3 (Ο Χρ. Διονυσόπουλος δεν έλαβε κανέναν ψήφο).

Σωτήρης Ελευθερίου

Υπήρξε γραμμή ...Δαβάκη

Ετσι, αφού κανένας δεν συμπλήρωσε τον
απαιτούμενο αριθμό, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε με τους 6 υποψήφιους, αφού οι
δύο απέσυραν την υποψήφιότητά τους
(Περράκη Π. & Πετράκος Χρ.).
Η δεύτερη ψηφοφορία ανέδειξε
Σ.τ.Δ.&τ.Ε. τον Σωτήρη Ελευθερίου με
23 ψήφους. 3 ψήφους πήρε ο Μ. Στεφανίδης, 2 η Τ. Κουτρουβίδου και 1 ο Γ. Νιτερόπουλος.

Η γραμμή που σημειώνω παραπάνω,
προήλθε αρχικά από τον Δ. Δαβάκη, που
πρότεινε τον Σωτ. Ελευθερίου, ως υποψήφιο και συμφωνήθηκε με το Δήμαρχο
να μην κατεβάσει δικό της υποψήφιο η
πλειοψηφία.

Ετσι πήρε δέκα ψήφους ο Σ. Ελευθερίου
στην πρώτη ψηφοφορία και ακολούθησε
η ...σύσκεψη.

Διονυσόπουλος Χρήστος, Ελευθερίου
Σωτήρης, Κουτρουβίδου Τίνα, Λεμονάκης Δημήτρης, Νιτερόπουλος Γιάννης,
Περράκη Παναγιώτα, Πετράκος Χρήστος και Στεφανίδης Μιχάλης.
Ολοι παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση
και έλαβαν για λίγο το λόγο, όπου εξέθεσαν τις απόψεις τους και τις περγαμηνές τους και πράγματι ήταν ιδιαίτερα
αξιόλογες από τους περισσότερους.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν 29 σύμβουλοι (από τους 33). Οι απόντες ήταν
από τα έδρα της αντιπολίτευσης.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ζήτησε εικοσάλεπτη διακοπή, προκειμένου να συσκεφθεί με την παράταξή του
και στη συνέχεια με τους επικεφαλής
των παρατάξεων.
Η πρώτη ψηφοφορία κατέδειξε τη
γραμμή που υπήρχε και που συζητιόταν
από εβδομάδες νωρίτερα, αλλά προφανώς υπήρχαν αντιρρήσεις και από
την πλειοψηφούσα παράταξη, όπως
διαφάνηκε άλλωστε και από την ψηφοφορία.

“Ερμηνεύοντας” τις ψηφοφορίες θα λέγαμε ότι στη δεύτερη ψηφοφορία ψήφισαν 19 σύμβουλοι της πλειοψηφίας τον
Σ. Ελευθερίου, οι δύο του Δαβάκη (ο
ίδιος και ο Σπ. Βαλάτας) και οι δύο επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας Θ. Ματόπουλος και Δημ. Δόγκας.
Αυτό βγαίνει και από τη δήλωση του Δημάρχου, μετά την εκλογή, που δήλωσε:
«ευχαριστώ δημόσια τους επικεφαλής
των παρατάξεων τον κο Δαβάκη, τον κ.
Ματόπουλο και τον κο Δόγκα που έδειξαν πνεύμα συνεργασίας και βγήκε Συμπαραστάτης του Δημότη».

Ο Σωτήρης Ελευθερίου ήταν υποψήφιος
στις τελευταίες εκλογές στην παράταξη
του Δ. Δαβάκη, ενώ στις προηγούμενες
(2010) στην παράταξη του Γρ. Κωνσταντέλλου.
Ο Σ. Ελευθερίου έχει θητεύσει πολλές
τετραετίες ως δημοτικός σύμβουλος στα
έδρανα της μειοψηφίας του τ. Δήμου
Βουλιαγμένης, με εξαίρεση μία που εντάχθηκε στο πλευρό του Γρ. Κασιδόκωστα.
Είναι αυτοδιοικητικός και ευχόμαστε να
ανταποκριθεί στο θεσμό του Σ.τ.Δ. &τ.Ε.,
γιατί η τρανταχτή πλειοψηφία, ανά το
πανελλήνιο έχει καταδείξει ότι όπου
εξελέγη Σ.τ.Δ.&τ.Ε. λειτούργησε περισσότερο ως “γλάστρα”...
Αννα Μπουζιάνη

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Διονυσόπουλος Χρήστος

Κουτρουβίδου Τίνα

Λεμονάκης Δημήτρης

Νιτερόπουλος Γιάννης

Περράκη Παναγιώτα

Πετράκος Χρήστος

Στεφανίδης Μιχάλης
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Προγραμματισμός Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών
στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Tηλεφωνικός αριθμός 24ωρης επικοινωνίας του Δήμου 213 2020000
Συνάντηση εθελοντών και πολιτικής προστασίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4/3
στο Δημαρχείο της Βούλας· συνήλθε το
Συντονιστικό Τοπική Οργανο (ΣΤΟ), προκειμένου αφενός να κάνει έναν απολογισμό
δράσης της προηγούμενης περιόδου και να
προγραμματίσουν την νέα αντιπυρρική περίοδο που έρχεται.
Παρόντες ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος,
οι Αντιδήμαρχοι Παν. Σωτηρόπουλος, Δημοσθ. Βαμβασάκης και Νανά Καραγιάν, ο
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σπ.
Πανάς, ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Ματόπουλος, εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντικών ομάδων
καθώς και των θεσμικών οργάνων (Πυροσβεστικής κ.α.)

Ο Δήμαρχος ζήτησε από τους εκπροσώπους να κάνουν τον απολογισμό τους, κάτι
που έγινε με σειρά και ο καθένας κατέθετε
τις παρεμβάσεις που είχε και σε ποιον
τομέα.

Το έργο της Πολιτικής Προστασίας και των
εθελοντικών ομάδων εξήρε και ο Σπ.
Πανάς.
Στη συνέχεια έκανε μία μικρή αναφορά ο
Διοικητής του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού
πύραρχος Στεφ. Πιερακάκης, ο οποίος με
έναν συνοπτικό λόγο τόνισε ότι πρέπει να
εστιάσουν:
― στο συντονισμό
― στην έγκαιρη πρόσβαση
― στην επισκευή των οχημάτων
Επεσήμανε ο ότι ο Δήμος 3 Β έχει τη μεγαλύτερη δύναμη από μηχανικό εξοπλισμό.
«Προτροπή μου είναι να ξεκινήσετε από
τώρα, σε καθαρισμούς οδών και αποψιλώσεις. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη» τόνισε
καταλήγοντας.

Οι περιοχές αυτές έχουν την μεγαλύτερη
δασική πυκνότητα από όλο τον Υμηττό.
Άρα έχουν και την μέγιστη επικινδυνότητα
για καταστροφή τους από πυρκαγιά.
Εκτιμούμε λοιπόν ότι:
Α) Είναι απαραίτητη η συντήρηση και αποκατάσταση του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου και εάν και όπου χρειαστεί την

4 ή 5 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας)

διάνοιξη νέων δρόμων, για την ομαλή διακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.
Β) Επιβάλλεται η απαγόρευση της διέλευσης όλων των οχημάτων (τετράτροχων και
δίτροχων) καθ’ όλη τη θερινή περίοδο στη
συγκεκριμένη περιοχή, μετά από απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού (στάδια

Οι δράσεις αυτές καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και γίνονται για λόγους
υποστήριξης του έργου του. Τις δράσεις
αυτές μπορούν να αναλάβουν διάφοροι φορείς , ή οι ενταγμένες στο ΣΟΠΠ από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό.

Δραστηριοποίηση Εθελοντών
Η δραστηριοποίηση των Ε.Ο. μέσα στο
πεδίο της Πολιτικής Προστασίας εκτείνεται
σε τρεις τομείς δράσεις: πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Ο υποσμηναγός Φλέσσας μίλησε για την
Παλλήνη, αφού εκεί βρίσκεται ο σταθμός
(όχι στο Δήμο) με εποχούμενο περιπολικό
και εποπτεύει δεκάδες στρέμματα.
Προγραμματισμός Υπηρεσιών Πυρασφάλειας
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αυξημέ-

νες ευθύνες του νέου Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης και την εμπειρία από τη
λειτουργία της υπηρεσίας, προτείνεται ο
παρακάτω προγραμματισμός των υπηρεσιών πυρασφάλειας:
Οι πολίτες σε περίπτωση που θα αντιληφθούν εκδήλωση πυρκαγιάς να καλούν
άμεσα το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199). Επίσης θα λειτουργεί για όλο το Δήμο ένα ενιαίο τηλεφωνικό
κέντρο σε 24ωρη βάση στο Δημαρχείο, που
θα δέχεται κλήσεις για ενδεχόμενα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς, πλημμύρας,
σεισμών κλπ, στον τηλεφωνικό αριθμό 213
2020000, το οποίο θα καλύπτεται από 4
άτομα – τηλεφωνητές.
Εκτίμηση στον τομέα της Πυρασφάλειας
Tα τελευταία 10 χρόνια, οι περισσότερες
εστίες πυρκαγιάς είχαν αφετηρία την περιοχή της Γλυφάδας στα σύνορα με τη Δημοτική Κοινότητα Βούλας.
Δυστυχώς στις περιοχές αυτές έχει καταστραφεί το 90-95% κάθε μορφής πρασίνου,
Ως εκ τούτου κύρια μέριμνα – όσον αφορά
τον Υμηττό - πρέπει να είναι η προστασία
της δασικής περιοχής που ξεκινά από την
κεραία της «Vodafone» και εκτείνεται προς
το Δημοτικό Κοιμητήριο, προς το Κορωπί
και τέλος προς την περιοχή της Σχολής
Ευελπίδων και το Χέρωμα Βάρης.

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r
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Επί τάπητος τα προβλήματα
λειτουργίας του Ιππόδρομου
στο Μαρκόπουλο
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στον χώρο των εγκαταστάσεων του Ιππόδρομου Αθηνών, στο Μαρκόπουλο, με τη συμμετοχή του βουλευτή
Περιφέρειας Αττικής Γιάννη Δέδε, του Αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, του εκπροσώπου
της Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη, Γ. Τερζάκη, μελών του Σωματείου Εργαζομένων και
της διοίκησης του Ιππόδρομου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά τη μεταβίβαση του Οργανισμού Διεξαγωγής
Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό να εκποιηθεί σε ιδιώτες, αλλά και τις πρόσφατες κατασχέσεις
εσόδων για οφειλές σε εργαζόμενους.
Κοινή θέση όλων είναι ότι ο Ιππόδρομος θα πρέπει να επαναλειτουργήσει άμεσα και να διεξάγονται κανονικά οι ιπποδρομίες, να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους
και να παραμείνει δημόσιος ο χαρακτήρας του Οργανισμού
μέχρι να αποφασίσει η πολιτική ηγεσία με ποιον τρόπο θα λυθούν τα προβλήματα λειτουργίας του ΟΔΙΕ.

Νέος Πρόεδρος του ΣΠΑΥ ο Δήμαρχος Ηλιούπολης
Βασίλης Βαλασόπουλος
Eκλογές πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) στις 3 Μαρτίου στα
γραφεία του στο Βύρωνα. Πρόεδρος
εξελέγη ο Βασίλης Βαλασόπουλος
δήμαρχος Ηλιούπολης. Συνυποψήφιος
του Βασ. Βαλασόπουλου ήταν ο Δήμαρχος Χολαργού - Παπάγου Ηλίας
Αποστολόπουλος.
Η ανάδειξη του προέδρου εξελίχθηκε
σε θρίλερ, αφού σε τρεις ψηφοφορίες
που διενεργήθηκαν οι δύο υποψήφιοι
ισοψήφισαν. Τόσο ο Β. Βαλασόπουλος
όσο και ο Η. Αποστολόπουλος έλαβαν

στο σύνολο των 23 εκλεκτόρων από
11 ψήφους ο καθένας! Η μοναδική που
...περίσσευε ήταν λευκή!

Γλυφάδα - Αγωνιστική Ριζοσπαστική
Συνεργασία» Αθανάσιος Ηλιόπουλος,
Αναπληρωματικό Μέλος της Ε.Ε.
εκλέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας και Πολιτισμού Κρωπίας,
αρμόδιος και για θέματα Πολιτικής
Προστασίας, Θεόδωρος Γρίβας.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δημοτικός
Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά» Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Τακτικό Μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.)

του ΣΠΑΥ, εξελέγη ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Ανατροπή στη

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε λέγοντας:
“Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους
συναδέλφους, Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, που με τίμησαν
εκλέγοντάς με Πρόεδρο του ΣΠΑΥ και
να τους υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε
όλοι μαζί το δημιουργικό έργο της
προηγούμενης Διοίκησης και του Προέδρου της, κ. Νίκου Χαρδαλιά, για το
καλό του Υμηττού και όλων των πολιτών.”
Ο ΣΠΑΥ έχει ως μέλημα την προστασία και την ανάπτυξη του Υμηττού και
έχει αναπτύξει μία επιτυχημένη δράση
αυτά τα χρόνια.
Μέλη του ΣΠΑΥ είναι οι δήμοι που
έχουν αναπτυχθεί γύρω από το:
Αγίας Παρασκευής, Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης, Βύρωνα, Γλυφάδας,
Δάφνης - Υμηττού, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης,
Καισαριανής, Κρωπίας, Παιανίας, Παπάγου - Χολαργού.

Λύση να αποζημιώνονται οι κτηνοτρόφοι της Αττικής
ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου
Σε τρεις συσκέψεις προχώρησε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με τον Αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου.
Βασικό αντικείμενο των συσκέψεων ήταν η άμεση επίλυση του προβλήματος της έλλειψης διαχειριστικών
σχεδίων για τους βοσκοτόπους, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους
στη νέα προγραμματική περίοδο.
Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε ειδική
νομοθετική ρύθμιση καθώς δεν
υπάρχουν χαρακτηρισμένοι
βοσκότοποι όπως συμβαίνει
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Απλά
χρησιμοποιούνται για βόσκηση
όλες οι ακαλλιέργητες εκτάσεις, οι οποίες όμως είναι ιδιωτικές. Με τη ρύθμιση αυτή θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι της Αττικής να λάβουν τις προβλεπόμενες
αποζημιώσεις, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.
Για τον λόγο αυτό, ο Π. Φιλίππου ζήτησε συνάντησημε τον Αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ώστε να βρεθεί λύση στο μείζον αυτό ζήτημα, που απασχολεί έντονα
τους κτηνοτρόφους της περιοχής και είναι και διακριτική μεταχείριση σε μία ενιαία κατηγορία επαγγελματική.
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Ξενάγηση στο Κτήμα Τατοΐου
Eικόνα πλήρους εγκατάλειψης και παρακμής
Ξενάγηση στο κτήμα Τατοΐου πραγματοποιήθηκε το πρωί
του Σαββάτου 28/2/2015 από το Σωματείο «Φίλοι Κτήματος
Τατοΐου» μετά από πρωτοβουλία του προέδρου των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Κρυονερίου Κυριάκου Ζηκίδη και με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, του Δημάρχου Διονύσου Διονύση Ζαμάνη, της Περιφερειακής Συμβούλου
Ανατ. Αττικής Ιωάννας Τσούπρα, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας και Πολεοδομίας
Δήμου Διονύσου Ευάγγελου Λυρούδια, του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Ράικου και του προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας Κρυονερίου Δημήτρη Χριστόπουλου.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης που έγινε από τον πρό-

άγνωστες πτυχές της ιστορίας του τόπου.
Κοινή θέση όλων των παραβρισκόμενων ήταν ότι πρέπει να
αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτήματος με ταυτόχρονη ανάδειξη της μεγάλης
περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και ιστορικής του αξίας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής δήλωσε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης και αξιοποίησης του χώρου και δεσμεύθηκε για την εύρεση του
φορέα διαχείρισης του κτήματος που θα είναι εκείνος που
u’ αναλάβει τη διαδικασία για την αξιοποίηση του και την
ανάδειξη του φυσικού και μνημειακού του στοιχείου. Η
αξιοποίηση των στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής
του φυσιογνωμίας και του εξαιρετικού φυσικού κάλλους,
θα αναδείξουν το κτήμα σε σημαντικό πόλο έλξης του κοινού.
Το κτήμα Τατοΐου βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, στους πρόποδες της Πάρνηθας και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου. Εκτείνεται σε 42.000
στρέμματα μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που περιλαμβά-

νουν κυρίως πεύκα και εντός του κτήματος βρίσκεται το θερινό ανάκτορο της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας.

6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
14-19 ΑΠΡΙΛΟΥ 2015
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 375ε ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
-2 Δ/ΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
-3 Δ/ΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΑΞΙΜ
-5 ΠΡΩΙΝΑ-5ΔΕΙΠΝΑ
-ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ TRAVEL
Βασ. Κωνσταντίνου 198 Κορωπί
ΤΗΛ. (210) 6623.018 - 6626.928
κιν. 6944.543920 - mail: georbus@otenet.gr

εδρο του Δ.Σ. του Σωματείου Βασίλη Κουτσαβλή, οι περιηγητές αντίκρισαν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και
παρακμής με κύριο χαρακτηριστικό τα ερειπωμένα και λεηλατημένα κτίρια και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
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H Υδρούσα έγινε ...Ολυμπος
«Συμπαραστάτης»
στο Δήμο Σαρωνικού για να πάρει το “πράσινο φως” για εγκαταστάσεις!
ο Βαγγέλης Μιχάλης
O Δήμoς Σαρωνικο, επέλεξε “Συμπαραστάτη του
Δημότη και της Επιχείρησης” (Σ.τ.Δ.&Ε) στην συνεδρίαση της 25/2/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Βαγγέλη Μιχάλη.
Αυτή ήταν η δεύτερη συνεδρίαση, αφού στην
πρώτη που έγινε στις
15/10/14, με υποψήφιο
τον Βαγγέλη Μιχάλη και
τον Νίκο Βιτουλαδίτη,
δεν γίνει εφικτό να εκλεγεί ΣτΔ.
Και στην συνεδρίαση της
25/2 υπήρξε και νέα υποψήφια η Μαίρη Καγιάννη, η οποία έλαβε
δύο ψήφους. Μάλιστα
δήλωσε ότι είχε αποφασίσει να είναι υποψήφια
και στην προηγούμενη
συνεδρίαση, αλλά υπέκυψε σε πιέσεις της πλειοψηφίας και απέσυρε την υποψηφιότητά της. Ο
Βαγγέλης Μιχάλης εξελέγη με 18 ψήφους και βρέθηκαν και 5 λευκά.
Είναι ο ίδιος Συμπαραστάτης του Δημότη που είχε
θητεύσει και στην προηγούμενη δημοτική αρχή.
Η καταψήφισή του στην πρώτη συνεδρίαση και η μετάθεση της εκλογής σε νέα συνεδρίαση και μάλιστα
μετά από τέσσερις μήνες, δείχνει κάποια δυσκολία
στην προτίμηση του προσώπου του, από το σώμα
και στην επανεκλογή του...

Διευκρινίσεις
για τις σταυροδοσίες
υποψηφίων βουλευτών
Τ’ αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών πόυ είχαμε
δημοσιεύσει στο φύλλο της 31ης Ιανουαρίου, πέντε
ημέρες μετά τις εκλογές, όπως ήταν ευνόητο, αν και
δεν το είχαμε επισημάνει, ΔΕΝ ήταν τα οριστικά. Ετσι,
ως προς τους σταυρούς προτίμησης, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στονα
κριβή αριθμό.
Το σημειώνουμε αυτό επειδή κάποιοι υποψήφιοι παραπονέθηκαν ότι αναφέραμε μικρότερο αριθμό απ’ αυτόν,
που τελικά έλαβαν. Είναι αλήθεια, αλλά ισχύει για
όλους. Δεν είχαμε το σύνολο των τμημάτων τόσο
κοντά στην ημερομηνία των εκλογών. Αυτά όμως τώρα
τελείωσαν. Ωρα για δημιουργική δουλειά.

Η νήσος Υδρούσα στη Βούλα, και
πάλι στο προσκήνιο.
Εδώ και δύο εβδομάδες μερίδα
του έντυπου Τύπου και του ηλεκτρονικού, προβάλουν τα “μεγαλεπίβολα” έργα που θα αναπτυχθούν
στη νήσο Υδρούσα. Ενα νησάκι
“μια δρασκελιά” από την ακτή της
Βούλας, που έχει μπει στο μάτι μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων για “υψηλού επιπέδου
διασκέδασης”.

Εμείς σαν Δήμος θα φτάσουμε κάποτε να έχουμε το πάνω χέρι σ’
αυτές τις δράσεις που γίνονται
στα χωρικά ύδατα του δήμου μας.
Θα έπρεπε να έχουμε ήδη τη μελέτη στα χέρια μας, να την έχουμε
αξιολογήσει για να δούμε αν είναι
σύννομη και μπορεί ο φερόμενος
“επενδυτής” να την υλοποιήσει.
Θα έρθει ο Μάης και θα κυνηγάμε
τις καταστάσεις αποπίσω...

Οπως είπε η μελέτη που πήρε ο
“επιχειρηματίας” από τον ΟΡΣΑ
και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση βρίσκεται ήδη
στη διάθεση της υπηρεσίας και
μπορεί κάθε σύμβουλος ενδιαφερόμενος να την μελετήσει.
«Εκείνο που μπορώ να σας πω
είναι ότι η νομοθεσία που έχει
χρησιμοποιηθεί για την άδεια διέπει κατασκευές στον Ολυμπο για
τους αλπινιστές, τους δασοπυρο-

Προ μηνών καταγγείλαμε κατασκευές ξύλινες που έγιναν μέσα
στο καταχείμωνο και ο Δήμος διενήργησε αυτοψίες, με εισαγγελέα
και αστυνομία, αφού οι “επιχειρηματίες” δεν τους επέτρεψαν να
ανέβουν στο νησί!
Στη δημοτική συνεδρίαση του
Δήμου 3Β, στις 3 Μαρτίου, προ
ημερησίας επανήλθε το θέμα της
Υδρούσας από τους δημοτικούς
συμβούλους της μειοψηφίας Θάνο
Ματόπουλο και Δημοσθ. Δόγκα,
ως ερώτηση προς τη δημοτική
αρχή.

Στη συνέχεια ο Δημοσθ. Δόγκας
αναφέρθηκε στην αυτοψία που
έγινε, η οποία όμως δεν επέβαλε
κανένα πρόστιμο, όπως τόνισε,
ούτε γκρέμισε όπως έκανε ο Σπ.
Πανάς. «Και όταν ενεργείς έτσι,
είναι σαν να δείχνεις σε ένα μελλοντικό δικαστήριο ότι έχεις μία
ανοχή σ’ αυτό που κάνουνε.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα», επεσήμανε.

σβέστες και υλοτόμους. Και νομίζω ότι έχει μια σειρά από νομικά
κενά» δήλωσε ο δήμαρχος.

Ο Θάνος Ματόπουλος επεσήμανε
ότι: Ποτέ δεν έφτασε στα χέρια
μας η μελέτη και έτσι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε. Πέρασε
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
η οποία έχει καταντήσει κολυμπήθρα του Σιλωάμ και νομιμοποιούνται όσες ενέργειες δεν μπορούν
να περάσουν από άλλα στάδια της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος
απαντώντας δήλωσε ότι έχει
δώσει εντολή στις υπηρεσίες να
παρακολουθούν το νησί και να πηγαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, να ελέγχουν αν υπάρχουν
περαιτέρω εγκαταστάσεις εκεί.
Ακόμη δήλωσε: «Ο χρόνος για να
ανοίξουμε το φάκελο με νομικά
επιχειρήματα είναι πλέον προ των
πυλών και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης (για ευνοήτους
λόγους...).

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Ευρυάλη στο Δήμαρχο
για την Υδρούσα
Για το ίδιο θέμα ο Εξωραϊστικός
Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, ζήτησε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δήμαρχο.
Ο Σύλλογος παρακολουθεί το
θέμα όλο αυτό το διάστημα και
είναι ιδιαίτερα ανήσυχος, γιατί
ήδη βιώνει την εμπορευματοποίηση της Α’ πλαζ με τις τραγικές
συνέπειες της ηχορύπανσης και
της πλήρους κατάληψης και του
τελευταίου κόκκου της άμμου με
τις ομπρέλες μέχρι το νερό....
Ο Δήμαρχος έκανε πλήρη ενημέρωση, ζήτησε κάποια στοιχεία να
μη δημοσιοποιηθούν και σύντομα,
πιστεύει, ότι θα έχει καλά νέα.
Αννα Μπουζιάνη
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Να μην πληρώσουμε ούτε
ευρώ στη REDS

Κινητοποιήσεις κατά του ΧΥΤΑ
Μαραθώνα - Γραμματικού

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ανεπιθύμητος ο αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου στο Μαραθώνα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία REDS Α.Ε. (Μπόμπολας), ιδιοκτησία της
οποίας είναι και το πρώην κτήμα Καμπά, απαιτεί (υπάρχει
δικαστική απόφαση) πάνω από 4,6 εκ. ευρώ από το Δήμο
Παλλήνης.
Διαδοχικές και αλυσιδωτές είναι οι ευθύνες, τόσο των
Δημάρχων, όσο και των Δημοτικών Συμβουλίων από το
1999 μέχρι σήμερα:
==> Σ. Κωνσταντάς, Δήμαρχος του πρώην Δήμου Παλλήνης: Έχει την κύρια ευθύνη για τα παζάρια εξυπηρέτησης
των συμφερόντων, τόσο της Α.ΚΑΜΠΑΣ.Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε.,
όσο και κάποιων ιδιοκτητών ιδιωτικής δασικής έκτασης μηδενικής αξίας και την αντικατάστασή της με κανονικά οικόπεδα και μάλιστα με παράνομη διαδικασία. Τηρουμένων
των αναλογιών, ευθύνη έχουν και όσοι Δημ. Σύμβουλοι
συμμετείχαν με την ψήφο τους στα παραπάνω.
==> Θ. Γκοτσόπουλος, Δήμαρχος του πρώην Δήμου Παλλήνης: Έχει την ευθύνη της συνέχισης της πολιτικής της
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Αντίστοιχες ευθύνες
έχουν και οι Δημ. Σύμβουλοι, που με τη στάση τους συνέβαλαν σ’ αυτό.
==> Θ. Ζούτσος, Δήμαρχος του νέου Δήμου Παλλήνης:
Παρέλαβε το πρόβλημα. Ακολούθησε πολιτική κουκουλώματος και προσπάθεια επίλυσης μέσω της δικαστικής
οδού. Όμως απέναντι είχε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και υπήρξε η γνωστή κατάληξη. Δεν θέλησε να ενημερώσει τον λαό και να δημιουργηθεί κίνημα, που
παράλληλα με τον νομικό δρόμο, να λειτουργεί και η
λαϊκή διεκδίκηση- δράση.
Σήμερα έχουν συγκροτήσει διαπαραταξιακή επιτροπή με
τους επικεφαλής των συνδυασμών (Θ. Ζούτσος, Π. Μερτύρης, Κ. Μπάκας, Α. Βολιώτης), και παζαρεύουν με τη
REDS («σκληρές διαπραγματεύσεις»).
Σ’ αυτό το παζάρι δεν συμμετέχει ο επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ν. Γαβράς, ο οποίος καταψήφισε τη σχετική πρόταση της διαπαραταξιακής
επιτροπής στο Δημ. Συμβούλιο.
Η πρόταση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, όχι
μόνο τώρα, αλλά από τότε που είχε εμφανιστεί το πρόβλημα, είναι:
Παράλληλα με τη δικαστική διεκδίκηση να ενημερώσουμε
τον παλληνιώτικο λαό, να προγραμματίσουμε αγωνιστικές
κινητοποιήσεις και κάθε μορφής παρεμβάσεις με αιτήματα:
• Να μην πληρώσουμε ούτε ευρώ από τα περίπου 4,6 εκ.
στη REDS.
• Διεκδικούμε ακόμη να αποδοθούν στο Δήμο (δηλ. στο
λαό) ολόκληρο το πρώην κτήμα Καμπά (σήμερα REDS), το
στρατόπεδο Λάμπρου, ο λόφος Λεβίδη, ο λόφος Κεραίας, όλα τα διεκδικούμενα, στην Ανθούσα, από τους Κατσιμιχαίους και τους κληρονόμους τους (πάρκο, γήπεδο
με γύρω χώρους κ.λπ.).
Την πρόταση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ καταψήφισαν όλοι οι άλλοι.
ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
Είναι έγκλημα στην Ανθούσα, στο Γέρακα, στην Παλλήνη
να μην υπάρχουν οι αναγκαίοι χώροι άθλησης, αναψυχής,
πολιτισμού και να αφεθούν τα τελευταία κομμάτια γης
βορά στα νύχια της «επιχειρηματικότητας» και του εμπορίου της γης.
Μην περιμένετε να μας «χαρίσουν» κάτι. Ότι κατακτήθηκε,
μόνο με τους αγώνες έγινε.

Οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π. Φιλίππου, για το ΧΥΤΑ
Γραμματικού ότι είναι έτοιμος και
μπορεί να λειτουργήσει ξεσήκωσε
θύελλα αντιδράσεων από τους κατοίκους του ευρύτερου Δήμου Μαραθώνα, οι οποίοι χαρακτήρισαν
«ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον Αντιπεριφερειάρχη σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν την 1η Μαρτίου στο
Γραμματικό και αποφάσισαν
να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.
Ετσι στη συνέλευση που
έγινε την Κυριακή 1/3/2015
στο Γραμματικό, με μεγάλη
συμμετοχή κατοίκων, αποφασίστηκαν με συντριπτική
πλειοψηφία τα εξής:
― Συλλογή υπογραφών από
τους Δημότες Μαραθώνα,
με σκοπό να συγκληθεί Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέμα τη μη νομιμότητα του έργου ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στο
Γραμματικό, ώστε να παρουσιαστούν, για άλλη μια φορά, όλα τα
επιχειρήματα που αποδεικνύουν
την παράνομη χωροθέτηση, αλλά
και τις παρανομίες κατά την κατασκευή του έργου, όπως αυτές

έχουν επισημανθεί από την έκθεση
της επιτροπής αναφορών της Ε.Ε.,
και την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της Ε.Υ.Ε.Π.
― Τη συγκρότηση ομάδων στήριξης της επιτροπής αγώνα σε κάθε
τοπική ενότητα του Δήμου (ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΒΑΡΝΑΒΑ –ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου
μετά τις δημόσιες δηλώσεις του ότι
ο ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι έτοιμος
και μπορεί να λειτουργήσει υποδεχόμενος σύμμεικτα απορρίμματα ή
υπολείμματα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος τάσσεται υπέρ της λειτουργίας του παράνομου ΧΥΤΑ,
είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στον Δήμο Μαραθώνα,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ –ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ

– ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ).
― Την οργάνωση συγκέντρωσηςσυζήτησης στο Γραμματικό, με καλεσμένους βουλευτές της περιοχής
μας και περιφερειακούς συμβούλους, για να τοποθετηθούν δημόσια
και χωρίς περιστροφές.
― Τέλος η συνέλευση αποφάσισε,
με συντριπτική πλειοψηφία, ότι ο

Επίσης την ΚΥΡΙΑΚΗ 8
Μαρτίου 2015 και ώρα
14.00 ο Δήμος Μαραθώνα καλεί για τη διαμόρφωση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης των
απορριμμάτων του Δήμου, στα πλαίσια προώθησης νέου
σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων από την Περιφέρεια Αττικής.
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα
κινηματογράφου Αλίκη προκειμένου να συσταθεί σχετική ομάδα
εργασίας.

Εκδικάστηκε στο ΣτΕ η απαίτηση αντισταθμιστικών
οφειλών από το Αεροδρόμιο Ελληνικού από πέντε
Δήμους στα Μεσόγεια
Συζητήθηκε σήμερα, Τετάρτη 4
Μαρτίου 2015, ύστερα από αναβολές- αποχή δικηγόρων και εμμονή
της κρατικής Διοίκησης να μην
αποστέλλει τα αναγκαία για την
εκδίκαση της υπόθεσης στοιχείαη προσφυγή (αίτηση ακύρωσης)
των Δήμων των Μεσογείων (Κρωπίας, Μαρκοπούλου, ΠαιανίαςΓλυκών
Νερών,
ΡαφήνηςΠικερμίου, Σπατών-Αρτέμιδος) για
την υπόθεση των αντισταθμιστικών οφελών του αεροδρομίου Ελληνικού, στη μείζονα σύνθεση του
Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της
Επικράτειας με πρόεδρο την κα Α.
Θεοφιλοπούλου.
Ως γνωστόν οι Δήμοι αντιδρούν με

νομικά μέσα για την αθέτηση εκ
μέρους της Πολιτείας της αποδόσεως των προβλεπόμενων από το
άρθρο 9 παρ.4 του ν.2338/1995
ποσών (10% των εσόδων) από την
αξιοποίηση της εκτάσεως του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε
προκειμένου να εξασφαλιστούν
τα αναγκαία κονδύλια, για τη δημιουργία υποδομών στους Δήμους των Μεσογείων, έτσι ώστε
να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες που προέκυψαν
από την εγκατάσταση και λειτουργία στην περιοχή, του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Θεσπίστηκε έτσι δικαίωμα των
Δήμων των Μεσογείων στη λήψη
αντισταθμιστικών οφελών και αντίστοιχα η υποχρέωση του δημοσίου για τη χορήγησή τους.
Υποχρέωση, η οποία είναι τόσο
νομική έναντι των Δήμων, όσο και
κοινωνική και πολιτική έναντι των
δημοτών και των άλλων κατοίκων.
Ο δικηγόρος Απόστολος Παπακωνσταντίνου εκπροσώπησε του
Μεσογείτικους Δήμους. Από πλευράς Δήμων, παρευρέθηκε μόνο ο
Δήμαρχος Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης και ένας δημότης Κορωπίου.
Aναμένεται πλέον η απόφαση του
Δικαστηρίου.
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Tα οικιακά φωτοβολταϊκά προσφεύγουν στη δικαιοσύνη
Με ασφαλιστικά μέτρα ζητούν τα αυτονόητα...
Η πολεμική που βρήκαν τα φωτοβολταϊκά
στην Ελλάδα (επαγγελματικά και οικιακά)
δεν έχει προηγούμενο. Και τελικά έχει
την ερμηνεία του. Γιατί δεν νοείται ανήλιαγες χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία να αναπτύσσουν φωτοβολταϊκά και
στην Ελλάδα ουσιαστικά να τα απαγορεύουν (τα επαγγελματικά ως το 2020)
και τα οικιακά τα εξουθενώνουν από τους
αβάσταχτους φόρους και τις περικοπές
των επιστροφών από τη ΔΕΗ.
Τι έκανε το ΥΠΕΚΑ με το Νόμο 4254?
• Παραβίαζε μονομερώς και δυσμενέστατα υπογεγραμμένες συμβάσεις
• κατάργησε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή
• Ενοχοποίησε τα οικιακά Φ/Β για το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού για τις
ΑΠΕ
Ετσι βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες όμηροι,
που είχαν την ατυχία να βάλουν φωτοβολταϊκά και κινδυνεύουν σήμερα να χάσουν το σπίτι τους.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να διεκδικήσει τα
κεκτημένα του δικαιώματα και να προσπαθήσει να περισώσει την περιουσία
του ο κάθε κάτοχος φωτοβολταϊκού.
Ετσι, την Παρασκευή 27/2 κατατέθηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
05/3/2015
Ανακοίνωση
Απαλλοτρίωση του Κ.Χ. που περικλείεται από τα Ο.Τ 24,25,27,28,29
της Δ.Ε Κερατέας του Δ. Λαυρεωτικής με χρηματοδότηση από το
«Πράσινο Ταμείο».
Ο Δήμος Λαυρεωτικής
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του
«Πράσινου Ταμείου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση και
διαμόρφωση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2013» και
συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κατά τις ισχύουσες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
19010 ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Τηλ. 22993 20300, 20345
Φαξ: 22990 48289
Καλύβια 2/3/2015
Αριθ. Πρωτ. 2127/15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 1/2015
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, απο-

τα ασφαλιστικά μέτρα για τα 200 μέλη
του ΠΑΣΥΦΩΣ με το χαμηλότερο ετήσιο
εισόδημα (κάτω από 5000 ευρώ), προβλήματα υγείας, μακροχρόνια άνεργους
και δανειολήπτες. H επιλογή των 200
αυτών περιπτώσεων έγινε μετά από συστηματική εργασία της γραμματείας του
συλλόγου πάνω στους 7000 φακέλους
των μελών του ΠΑΣΥΦΩΣ, μια εργασία
επίπονη και χρονοβόρα.

Έλαβε γνώση η Ειρηνοδίκης Αθηνών Αγγελική Δράκου και τα ασφαλιστικά πρόκειται να συζητηθούν την Τρίτη 24/3, ώρα
9:00 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Με τον
τρόπο αυτό αναδεικνύεται το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα όπου προκλήθηκε σε
φτωχές οικογένειες όπου με θυσίες κατάφεραν να αποκτήσουν ένα μικρό οικιακό φωτοβολταϊκό. Στις 80 σελίδες των

διατάξεις» του Προγράμματος,
υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης του Κ.Χ
που περικλείεται από τα Ο.Τ
24,25,27,28,29 της Δ.Ε Κερατέας
του Δ. Λαυρεωτικής.
Ο συγκεκριμένος ΚΧ είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάσα του
πολεοδομικού ιστού στο συγκεκριμένο τμήμα και η απαλλοτρίωση
του εντάχθηκε με την υπ’ αριθ.
74/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Πρόγραμμα.
Η πρόταση αυτή, έγινε δεκτή από
το «Πράσινο Ταμείο» και εγκρίθηκε
η χρηματοδότηση της, ύψους
64.200,00 € με την υπ’ αρ.
82.5/2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς

φάσισε την τροποποίηση του εγκεκριμένου και εν ισχύ ρυμοτομικού
σχεδίου της τοπικής Κοινότητας
Σαρωνίδας στον Κοινόχρηστο
χώρο παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου 121 για ανέγερση
σχολικών κτιρίων.
Καλούνται οι ενδαιφερόμενοι όπως
εντός προθεσμάις δέκα πέντε (15)
ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, να λάβουν
γνώση της παραπάνω αναφερόμενης τροπποίησης του σχεδίου πόλεως και να υποβάλλουν τις τυχόν
ενστάσεις τους.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σοφρώνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43
Τηλ: 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση
του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ
ΣΟΥΛΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6 χλμ.)», με προϋπολογισμό 1.000.000,00ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με
την μελέτη αναλύεται σε:
- Δαπάνη Εργασιών 596.809,85€
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
107.425,77€
- Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ. Ε.+ Ο.Ε.) 105.635,34
- Αναθεώρηση
3.137,16€
Φόρος Προστ/νης Αξίας 186.991,87€
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες
εργασιών:
Ομάδα A: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, δαπάνης 509.600,83€
Ομάδα Β: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, δαπάνης
87.209,02€
4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
24-03-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα

ασφαλιστικών ο νομικός Ηλίας Κολλύρης
σε συνεργασία με καταξιωμένους καθηγητές της Νομικής Αθηνών αναλύουν με
κάθε λεπτομέρεια το άδικο των ενεργειών των κυβερνώντων και τα προβλήματα που προκλήθηκαν από το Νόμο
4254.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο
των ασφαλιστικών:

μένα και κατά τρόπο ορισμένο στην οικεία στήλη στον εισαγωγικό πίνακα της
παρούσας (και τα οποία δεδομένα θα
αποδείξουμε με προσκομιδή κατάλληλων
εγγράφων με το σημείωμά μας), καμμία
απολύτως δυνατότητα λόγω της μονομερούς τροποποίησης των συμβάσεών μας
να λειτουργήσουμε πλέον ως οντότητες
λόγω των δυσμενέστατων επιβαλλόμενων οικονομικών όρων – τροποποιήσεων
και για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι παρίσταται άμεση ανάγκη και κατεπείγουσα
περίπτωση προς αποτροπή της πλήρους
απονέκρωσης της δράσης μας ως κοινωνών και της περιέλευσής μας σε οριστικό
οικονομικό αδιέξοδο να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και να ρυθμισθεί προσωρινά η κατάσταση με τη χορήγηση
γνήσιας και αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας σε προσωρινό επίπεδο».

«Επειδή ειδικότερα δεν υφίσταται για
όλους εμάς (200 μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ)
ανεξαιρέτως που σημειωτέον αποτελούμε μικρομεσαίους οικογενειάρχες, με
πλήθος οικονομικών υποχρεώσεων (σε
δημόσιους, ιδίως φορολογικούς και ιδιωτικούς φορείς) και σοβαρότατα προσωπικά προβλήματα και προβλήματα υγείας,
όπως τα ειδικότερα προβλήματα και υποχρεώσεις προσδιορίζονται εξατομικευ-

Σημειώνεται πως σε επόμενο στάδιο θα
κατατεθούν ασφαλιστικά και για δεύτερη
ομάδα μελών του ΠΑΣΥΦΩΣ. Υπενθυμίζεται επίσης πως τις επόμενες ημέρες θα
κατατεθούν αγωγές για όλα τα μέλη,
ενώ η κατατεθειμένη μηνυτήρια αναφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, επεξεργάζεται ήδη με γοργούς ρυθμούς από
τη δικαιοσύνη.
http://www.oikopv.gr

10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατ. Αττικής (17ο χλμ.
Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος
όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
5. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα με τον
Ν. 4281/2014. β) Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν: στην 2η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
6. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
1η τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και σύμφωνα με τον Ν.
4281/2014.
7. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη
με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
8. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 32 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) και
η σύναψη της σχετικής σύμβασης
υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 33
του ιδίου Νόμου.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
του Ειδικού φορέα 05072 Αν. Ατ.
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού με
ΚΑΕ 97810501501 και ύψους
1.000.000,00Ευρώ.
10. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 16.260,20ΕΥΡΩ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του
Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα τα οριζόμενα του
άρθρου 157 παρ. 1α) του Ν.
4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της.
11. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3263/2004.
12. Το έργο συνίσταται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιϊας των
οποίων η δαπάνη είναι 809.870,97€
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
13. Η προσφορά θα υποβληθεί για
το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
14. Η διάρκεια του έργου ορίζεται
από την μελέτη σε έξι (6) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
15. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον

διαγωνισμό, κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παράγραφος 2 του Ν.
3669/2008, για το διάστημα 9
μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
16. Δικαιολογητικά για την τεχνική
ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις
οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όρ.) καθώς
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.patt.gov.gr της Περιφέρειας
Αττικής, πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005360, 2132005330,
FAX επικοινωνίας 2132005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κα Ζλατάνη Κυριακή όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 19
Μαρτίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 19

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

άλλα

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

694 47 41 791

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Eλληνίδα με πειρα και συστασεις, αριστη στην
εργασια της, εχεμυθη και αξιοπιστη αναλαμβανει καθαρισμα οικιων, σιδερωμα, και λοιπες εργασιες. Ελπιδα τηλ 6974076884.

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ. 6938653701.
Κοπέλα μορφωμένη με πείρα, ζητάει εργασία ως
μπέιμπι σίτερ ή δουλειές σπιτιού ή φροντίδα ηλικιωμένων. Μερικές ώρες ή μεροκάματο. Τηλ. 6972
164447

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
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
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Ειδικός Ρευματολόγος

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

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

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

Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

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

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Οι αγγειακές παθήσεις αποτελούν μάστιγα στη σύγχρονη κοινωνία
Οι αγγειακές παθήσεις αποτελούν μείζον θέμα για την
δημόσια υγεία που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα
ώστε να μην αποβούν μοιραίες για την ζωή των ασθενών. Παρά τις μεγάλες προόδους της ιατρικής στη θεραπεία και πρόληψη πολλών παθήσεων, υπάρχουν
ακόμη κάποιες ασθένειες που, αδικαιολόγητα, δεν
έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής από την ιατρική κοινότητα και την πολιτεία. Σ’ αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι ομιλητές, μέλη Δ.Σ. της Ελληνικής
Αγγειολογικής Εταιρείας κατά την διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριό της,
που εξελλίσσεται 6-7 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Royal
Olympic.

του 2014 στα πλαίσια ενημερωτικής εκστρατείας, ενώ
πάνω από 600 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και κυρίως
γενικής ιατρικής και αγροτικοί έχουν συμμετάσχει σε
επιστημονικές ενημερωτικές εκδηλώσεις της Εταιρείας
για τις ίδιες παθήσεις.

Χρόνια Φλεβική Nόσος (ΧΦΝ)
Η Χρόνια Φλεβική Νόσος ή Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια, τόνισε ο Ανέστης Παπανάγνου Αγγειοχειρουργός, Δ/ντής Αγγειοχειρουργικού Τμήματος Νοσοκομείου «Ιατρικό Αθηνών-

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
Στα πλαίσια του Συνεδρίου, την Κυριακή 8 Μαρτίου
2015, η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία παρέχει δωρεάν εξέταση κοινού για τις Αγγειακές Παθήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλ.: 2103645629 ή να
στείλουν την δήλωση συμμετοχής που θα βρουν στο
site: www.angiologycongress.gr στο fax: 210 3644 441
ή στο email: info@apr.com.gr
Περισσότεροι από 1300 ασθενείς σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας, τόνισε ο Δημήτρης Μάρας, Πρόεδρος της
Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, έχουν εξεταστεί
από αγγειοχειρουργούς – μέλη της εταιρείας και έχουν
ενημερωθεί για τις αγγειακές παθήσεις κατά τη διάρκεια

Κλινική Ψυχικού» και Ταμίας της Ελληνικής Αγγειολογικής
Εταιρείας, αποτελεί μάστιγα της σύγχρονης εποχής, αφού 11,5 εκατομμύρια Έλληνες πάσχουν από αυτή, με το μεγαλύτερο ποσοστό (60%-70%) να είναι γυναίκες.
Ειδικότερα, περίπου 40% των γυναικών παρουσιάζουν Χρόνια
Φλεβική Ανεπάρκεια, ενώ ο επιπολασμός στους άνδρες φτάνει το 17%.
Πόδια πρησμένα, κουρασμένα, με αίσθημα βάρους και πόνο
είναι τα κύρια και ενοχλητικά συμπτώματα της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχή επιδείνωση στη φυσική της εξέλιξη ιδιαίτερα αν δεν αντιμετωπισθεί.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος στα πρώτα στάδια πρέπει
να είναι ολιστική, να αρχίζει έγκαιρα, να επεκτείνεται όλο το
χρόνο και όχι μόνο τότε που τα συμπτώματα είναι πιο έντονα.
Περιλαμβάνει γενικές συστάσεις, εφαρμογή κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης, κινησιοθεραπεία και λήψη φλεβοτονικών
σκευασμάτων.
Συμπερασματικά, η ΧΦΝ αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή πάθηση
που μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την ποιότητα ζωής των πασχόντων και να δημιουργήσει σοβαρές και ενίοτε δυσίατες επιπλοκές. Η ταχεία και σε αρχικά στάδια διάγνωση και η σταθερή
αντιμετώπιση σε χρόνια βάση, αποτελεί το κλειδί για την θετική έκβαση των θεραπευτικών μας προσπαθειών. Ο έλεγχος
των παραγόντων κινδύνου, η ελαστική κάλτσα, η τροποποίηση
της καθημερινής ζωής των ασθενών και η χορήγηση δραστικών φλεβοτονικών σκευασμάτων, αποτελούν τους πυλώνες
της μη επεμβατικής αντιμετώπισής της.
Σε περιπτώσεις που η συντηρητική αυτή θεραπεία δεν επιφέ-

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

ρει τα ποθητά αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ΧΦΝ με περισσότερο επεμβατικές μορφές θεραπείας
(σκληροθεραπεία, επεμβατική ενδαγγειακή θεραπεία με ραδιοκύματα ή laser και χειρουργική παρέμβαση).

Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος (ΦΘΝ)
Με τον όρο Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος (ΦΘΝ) ανέφερε
ο Αγγειοχειρουργός, Επιμ. Β’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
Π.Γ.Ν «Αττικόν» και Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, Γιώργος Σφυροέρας, εννοούμε την εν τω
βάθει φλεβική θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή, των
οποίων η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι κοινή.
H ΦΘΝ αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας στη Ευρώπη, αφού 650.000 ασθενείς πάσχουν ετησίως από φλεβική
θρόμβωση και 430.000 ασθενείς από πνευμονική εμβολή, ενώ
κάθε χρόνο πεθαίνουν 543.454 Ευρωπαίοι και 50.000 Έλληνες. Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος του ετήσιου αριθμού
θανάτων που προκαλούν αθροιστικά ο καρκίνος του μαστού
(86.831), ο καρκίνος του προστάτη (63.636), τα τροχαία ατυχήματα (53.599) και το AIDS (5.860).
Τα πιο σημαντικά συμπτώματα της νόσου είναι οίδημα και
πόνος ή ευαισθησία του ποδιού, αίσθημα θερμότητας, ερυθρότητα ή αλλαγή του χρώματος του δέρματος, ανεξήγητη
δυσκολία στην αναπνοή -δύσπνοια, θωρακικός πόνος ή αίσθημα παλμών, εφίδρωση και αγωνία, αιμοπτύσεις και εύκολη
κόπωση ή λιποθυμία.
Η νόσος σε κάποιες περιπτώσεις δεν δίνει συμπτώματα ή τα
συμπτώματα μπορεί να μην είναι τυπικά και η διάγνωση να γίνεται καθυστερημένα. Γι’ αυτό χρειάζεται διαρκής ενημέρωση
των πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στις ομάδες
υψηλού κινδύνου.
Πρόσφατες μελέτες, έδειξαν ότι πολλοί ασθενείς που κινδυνεύουν από Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο δεν λαμβάνουν
την κατάλληλη θρομβοπροφύλαξη (η οποία γίνεται με χορήγηση των κατάλληλων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, με εφαρμογή ελαστικών καλτσών και με υιοθέτηση ενός υγιεινού
τρόπου ζωής), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η διάγνωση της
φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου δεν γίνεται έγκαιρα.
Συμπερασματικά, η Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος (ΦΘΝ)
αποτελεί συχνή αιτία θανάτου στους νοσηλευόμενους κυρίως
ασθενείς, η οποία όμως μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο ποσοστό. Η εφαρμογή κατάλληλης θρομβοπροφύλαξης μπορεί
να σώσει ζωές και να προλάβει τις επώδυνες επιπλοκές της
νόσου.
www.angiology.gr

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
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Ολοκληρώθηκε το Κύπελλο
και το Πανελλήνιο Αλπικών Αγωνισμάτων
Πρωτιές για το Νίκο Μπόνου και την Σοφία Ράλλη
Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα και το Κύπελλο
Ελλάδας, χιονοδρομίας Αλπικών Αγωνισμάτων, στο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια
της Νάουσας (28/2 έως και
1/3/2015). Οι κακές καιρικές
συνθήκες δεν πτόησαν τους έμπειρους διοργανωτές του ΕΟΣ
Νάουσας. Έχοντας την αμέριστη και επαγγελματική υποστήριξη των στελεχών του

και έδωσαν τη δυνατότητα
στους καλύτερους Eλληνες
χιονοδρόμους να αγωνιστούν
σε υψηλού επιπέδου αγώνες.
Στο Κύπελλο Ελλάδος ο αθλητής που ξεχώρισε και απέδειξε
ότι παραμένει ένας από τους
καλύτερους Eλληνες αθλητές
ήταν ο Νικόλαος Μπόνου
(ΑΛΠ). Μετά ένα χρόνο απουσίας επανήλθε και πήρε την 1η
θέση στους άνδρες.

κτησε τόσο τον τίτλο της Κυπελλούχου Ελλάδος όπως και
τον τίτλο της πρωταθλήτριας
Ελλάδος 2015. Στις νεανίδες νικήτρια αναδείχτηκε η Αναστασία Μάντζιου. Στο αγώνισμα
της τεχνικής κατάβασης την
καλύτερη επίδοση και τον τίτλο
του πρωταθλητή Ελλάδος
Νέων κατέκτησε ο Ιωάννης Αντωνίου (ΚΑΡ). Ο Νίκος Μπόνου
ήταν δεύτερος στη γενική και
πρωταθλητής Ελλάδος στην
κατηγορία ανδρών, ενώ στους
έφηβους έγινε πραγματική
μάχη με τον Παναγιώτη Παπαναγιώτου (ΒΟΛ) να κερδίζει τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή.

H Αικατερίνη Γκιουρέ, στο κλιμάκιο της Εθνικής Ελλάδος
Από τον Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ
Επιτυχία για τον Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ αποτελεί η πρόσκληση της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΟΧΕ) για συμμετοχή της αθλήτριάς του, Αικατερίνης Γκιουρέ, στις
προπονήσεις του κλιμακίου της Εθνικής Ελλάδος στην κατηγορία Παγκορασίδων Β'.
Προσωπική επιτυχία και δικαίωση, βεβαίως, και για την αθλητρια, η οποία διανύοντας τον
δεύτερο χρόνο αγωνιστικής της παρουσίας.
Η πρόσκληση έγινε από τον Περιφερειακό Ομοσπονδιακό Προπονητή Ανάπτυξης Νοτίου
Ελλάδος Δ. Σκάρλο.
Για την επιλογή της αθλήτριας ο Έφορος του τμήματος χάντμπολ και μέλος του ΔΣ του
Α.Ο Άνοιξης Μάριος Λουκάτος δήλωσε: "Για κάποιους μπορεί να αποτελεί έκπληξη η πρό-

Στο αγώνισμα της γιγαντιαίας
τεχνικής κατάβασης ο Ιωάννης
Πρώιος (ΟΡΕ) είχε την καλύτερη επίδοση στον αγώνα και
κέρδισε το χρυσό μετάλλιο
στην κατηγορία νέων.

Χιονοδρομικού με επικεφαλή
τον Ηρακλή Λεφούση, έφεραν
σε πέρας την αποστολή τους

Στις γυναίκες και στα αγωνίσματα της τεχνικής κατάβασης
η Σοφία Ράλλη (ΝΑΟ) κατέ-

Στους άνδρες πρώτευσε ο Κώστας Συκαράς (ΑΡΑ) και στους
έφηβους ο Νίκος Τζιόβας
(ΑΛΠ). Στις γυναίκες, στο ίδιο
αγώνισμα, η Αναστασία Γκόγκου έκανε σπουδαία κούρσα και
ήταν η νικήτρια στη γενική και
πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών του 2015. Τέλος η Αναστασία Μάντζιου διπλασίασε τα
χρυσά μετάλλια στις νεανίδες.

σκληση των αθλητών του ΑΟΑ στην Εθνική Ομάδα ή ακόμα και η αλματώδης ανάπτυξη που
έχει το άθλημα στο Δήμο Διονύσου. Για εμάς όλους, προπονητή, διοίκηση, γονείς που είμαστε δίπλα στην ομάδα είναι η ανταμοιβή των κόπων που καταθέτουμε με πολύ μεράκι
και οργάνωση. Θερμά συγχαρητήρια στην Κατερίνα, καλή δύναμη και καλή επιτυχία! Ευχόμαστε ανάλογες επιτυχίες και σε όλους τους άλλους αθλητές και αθλήτριες της ομάδας μας!"

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου
σε Ανώμαλο Έδαφος 2015
Πρώτη ομαδική θέση του ΑΜΕΙΝΙΑ, στην κατηγορία των Νεανίδων
Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015, στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές», Πηγής Τρικάλων διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος. Το πρωτάθλημα έγινε υπό την Αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και συμμετείχαν πάνω από 350 αθλητές στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Ανδρών Β΄(Νέοι) – Γυναικών Β΄(Νέες), Εφήβων – Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων.
Ολιγομελής η εκπροσώπηση του ΑΜΕΙΝΙΑ, ωστόσο στη μεγαλύτερη πανελλήνια διοργάνωση «ανωμάλου δρόμου», σε
συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού, οι αθλητές και οι αθλήτριές του, αγωνίστηκαν με σθένος και πέτυχαν πολύ καλή εμφάνιση και συνολικά ένα αξιέπαινο αποτέλεσμα.
Ιδιαίτερης μνείας, είναι η κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά, της πρώτης ομαδικής θέσης των αθλητριών του ΑΜΕΙΝΙΑ, στην κατηγορία των Νεανίδων, τείνοντας να δημιουργηθεί
«παράδοση» στην ιστορία του συλλόγου για το πρωτάθλημα
αυτό. Με τη νίκη αυτή, ο ΑΜΕΙΝΙΑΣ θα είναι ο εκπρόσωπος σύλλογος της χώρας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου
Δρόμου των πρωταθλητών συλλόγων της Ευρώπης του 2016,
στην κατηγορία των νεανίδων.
Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκαν οι: Μαρλαντή Άννα στα 3000m
κορασίδων, Κουτλή Αικατερίνη (4η) – Πρίφτη Άννα (9η) – Ζάβου
Μαριαλένα και Χριστοδούλου Ελένη στα 4000m νεανίδων, Καλιακούδης Δημήτρης (7ος) και Καραζήσης Χρήστος στα 10000m
ανδρών και η Κατσιμαντού Ξένια στα 8000m γυναικών.
Συγχαρητήρια, σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες και ευχές για περισσότερες επιτυχίες και νίκες!
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ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΣΕΧΙΑΣ με την ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ
Τη συμμετοχή τους στο Διεθνές Τουρνουά
της Τσεχίας με τα χρώματα της Εθνικής
Ομάδας, πραγματοποίησαν τον Φεβρουάριο οι αθλητές του Γ.Σ. Αρη Βούλας, Σγουρόπουλος Γιάννης, Δαμιανής Στράτος
(παίδες και εφήβους) και Φίσερ Έλλη, Τέρπου Ελισάβετ του Α.Ο. Άρη 2006 (κορασίδες). Το Τουρνουά περιελάμβανε τα
αγωνίσματα του ομαδικού, του ατομικού και
του διπλού.
Στο ομαδικό η ομάδα των εφήβων αποκλείστηκε στον όμιλο κάνοντας 2 ήττες από
Τσεχία Α με 3-1 και Βέλγιο με 3-0. Εδώ να
αναφέρουμε ότι ο Γ. Σγουρόπουλος είναι
ακόμα παίδας, ενώ ο Στρ. Δαμιανής αγωνίζεται πρώτη χρονιά στην κατηγορία των
εφήβων.
Στο ομαδικό κορασίδων αντιμετώπισαν
στον όμιλο την Γαλλία από την οποία ηττηθήκαμε με 3-0 και την Τουρκία Α όπου
ύστερα από σκληρή μάχη ήρθε η ήττα με 32 , με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και αυτή
από την συνέχεια.
Στο ατομικό εφήβων και οι δύο αθλητές του

Αρη, πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις προκρίθηκαν από τον όμιλό τους σαν
δεύτεροι, έχοντας απολογισμό μια νίκη και
μία ήττα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στο
κυρίως ταμπλό να κληρωθούν με πολύ δυνατούς αντιπάλους και να αποκλειστούν
στον 1ο γύρο. Ο Δαμιανής αποκλείστηκε
από τον Τσέχο Polansky (πρωταθλητή Ευρώπης παίδων) και ο Σγουρόπουλος από
τον Σλοβένο Kozul (πρωταθλητής Ευρώπης
παίδων με την εθνική Σλοβακίας).
Στο ατομικό παίδων, ο Σγουρόπουλος όντας
το Νο. 8 των αγώνων πέρασε κατευθείαν
στο κυρίως ταμπλό και στον 2ο γύρο (των
32) αντιμετώπισε των Γάλλο Zheng από τον
οποίο ηττήθηκε με 3-2 και αποκλείστηκε
από την συνέχεια.
Στο ατομικό κορασίδων η Φίσερ έχοντας μια
νίκη και μία ήττα στον όμιλο, προκρίθηκε
στο κυρίως ταμπλό όπου και αντιμετώπισε
την Τουρκάλα Aykutlu από την οποία και
κάμφθηκε με 3-0. Η Τέρπου πάλεψε στον
όμιλο εναντίων δυνατών αντιπάλων, αλλά
με 2 ήττες αποκλείστηκε από την συνέχεια.

Νέα Διοίκηση στον Πανελλήνιο Ομιλο
Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Στο διπλό εφήβων Σγουρόπουλος και Δαμιανής πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, απέκλεισαν πολύ δυνατούς
αντιπάλους και έφτασαν μέχρι τους 8 της
διοργάνωσης όπου και αποκλείστηκαν από
τον Αυστριακό Levenko και τον Τσέχο
Polansky με 3-0, οι οποίοι κατέκτησαν τη 2η
θέση. Στο διπλό παίδων ο Σγουρόπουλος
έκανε διπλό με τον Πορτογάλο Amorim και
αντιμετώπισαν στον 2ο γύρο τους Γερμα-

νούς Fadeev και Hennig από τους οποίους
και αποκλείστηκαν με 3-1. Στο διπλό κορασίδων Φίσερ και Τέρπου έχασαν στον 2ο
γύρο από τις Σλοβάκες Labosova και Puchovanova με 3-1. Το ζευγάρι από τη Σλοβακία κατέλαβε τη 2η θέση.
Επόμενο Διεθνές ραντεβού των αθλητών
του Αρη με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, το τουρνουά της Ιταλίας μέσα στο
Μάρτιο.

Πρόεδρος ο Σταύρος Πλακαντωνάκης
Πρόεδρος ο Σταύρος Πλακαντωνάκης
Την Τετάρτη 25/2/2015 συγκροτήθηκε σε
σώμα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Πανελλήνιου
Ομιλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
(Π.Ο.Φ.Επ.Α.) που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν την ίδια μέρα. Μετά από
ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του,
για τα επόμενα δύο χρόνια η σύνθεση του
Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Επ.Α. θα είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Πλακαντωνάκης Σταύρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Μακρής Άγγελος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Θεοδωρίδης Θεόδωρος

ΤΑΜΙΑΣ, Καρατζάς Παναγιώτης
ΕΦΟΡΟΣ, Γιάκας Παναγιώτης (υπεύθυνος
διεθνών σχέσεων)
ΜΕΛΟΣ, Γιαλούρης Λουκάς
ΜΕΛΟΣ, Σιψάς Κωνσταντίνος
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ, Καρνέσης Ευάγγελος
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ, Θεοδώρου Παντελής
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν :

1. Βασιλειάδης Ισαάκ
2. Μπουσούνης Γεώργιος
3. Καρατζάς Πρόδρομος

Αγώνας δρόμου στη Γλυφάδα
15 Μαρτίου 2015
Ένα ξεχωριστό αγώνα δρόμου θα φιλοξενήσει η Γλυφάδα για πρώτη φορά φέτος,
την Κυριακή, 15 Μαρτίου. Σε συνεργασία με
τέσσερις ακόμα παραλιακούς Δήμους και
με τη Feel Good Sports Club, ο Δήμος Γλυφάδας συνδιοργανώνει και προωθεί την
άθληση, ενισχύοντας παράλληλα το έργο
που προσφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού.
H σειρά των αγώνων δρόμου έχει ως εξής:
Γλυφάδα – 15 Μαρτίου
Παλαιό Φάληρο – 5 Απριλίου
Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – 10 Μαΐου
Άλιμος – 24 Μαΐου

3χλμ. και στα 8χλμ., αλλά και στον τερματισμό με εμφιαλωμένο νερό, ισοτονικά
ποτά και μπανάνες.
Καθένας που το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στον αγώνα μέσω της ιστοσελίδας

Οι αγώνες θα είναι 5 και 10 χιλιομέτρων,
ενώ θα υπάρχει και μια ειδική διαδρομή
ενός χιλιομέτρου για μικρά παιδιά δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄).
Οι δρομείς μπορούν να προσέρχονται την
Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 08:15 στο Παλαιό Δημαρχείο, Γραμματείες Διανομής/
Παραλαβής των Αριθμών, για να παραλαμβάνουν τους αριθμούς συμμετοχής, με το
τσιπάκι. Η ώρα εκκίνησης του αγώνα είναι
στις 10 π.μ. Κατά μήκος της διαδρομής του
αγώνα δρόμου 10 χλμ. θα υπάρχουν δύο
σταθμοί υποστήριξης των δρομέων στα

Οι δρομείς που θα έχουν την ευκαιρία να
τρέξουν και στους πέντε Δήμους θα κερδίσουν έπαθλα και δώρα. Η τελική βαθμολογία θα είναι συγκεντρωτική και από τους
πέντε αγώνες. Η τελική κατάταξη προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών από τις
τρεις καλύτερες επιδόσεις (που συμετείχαν).
Μετάλλια θα απονεμηθούν στους τρεις
πρώτους νικητές ανά κατηγορία.
Στην κατηγορία Grand Prix για τον πρώτο
νικητή και την πρώτη νικήτρια έπαθλο είναι
ένα ταξίδι στη Ρώμη.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

http://www.feelgoodsports.gr/index.php/el/item/289
9-2o-attika-run-fun-grand-prix%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1
%CF%82-%CE%B3%CE%BB%
CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1%
CF%82-%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84
%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF-running
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