Τούτ᾽εστί το ζην.
Μη σεαυτώ ζην μόνω!
(Αυτό είναι ζωή. Να μη
ζεις μόνο για τον εαυτό
σου)
Μένανδρος (Αποσπ. 42)

Και πάλι μια ευχή - προτροπή:
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Ανάσταση!
χρήσης αιγιαλού στους Ο.Τ.Α.

Ανάσταση!
Ήταν η ευχή που είχα διατυπώσει πέρυσι, κι ως ένα
βαθμό πέρασε. Ο λαός, ένα σημαντικό μέρος του
λαού, έκανε τη δική του προσπάθεια να ξαναστηθεί στα πόδια του. Ανέτρεψε την κυβέρνηση των
“ρεαλιστών” της υποταγής και έστησε μια κυβέρνηση ελπίδας!
Ακόμα δεν ήρθε η Ανάσταση. Το ξανασήκωμα από
την πτώση, που παραπέμπει στον
ύπνο ή στον θάνατο (αιώνιο “ύπνο”).
Ο Λαός, ένα μεγάλο μέρος του
λαού αφυπνίσθηκε! Παλεύει τώρα
να σταθεί στα πόδια του. Η κυβέρνηση δείχνει να το προσπαθεί· όχι
πάντα μ’ επιτυχία. Άλλοτε τα πάει
ικανοποιητικά. Την πίστωση χρόνου,
του Κώστα μέχρι τέλους Ιουνίου, την έχει· πρέΒενετσάνου πει να την έχει. Με τη στήριξη του
λαού.
Μια προτροπή: Να κρατήσει καλά ο Τσίπρας αυτό
που τόνισε στην κοινή συνάντευξη Τύπου με τον
Πούτιν, στη Μόσχα: «Η χώρα μας (η Ελλάς, καλό
είναι να το λέμε αυτό) είναι κυρίαρχο κράτος...»!
Και ν’ ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Καλή Ανάσταση!

Η “νόμιμη” κρατική βία
στην Αμερική και αλλαχού
και οι αντιεξουσιαστές
Συνέχεια στη σελ. 2

σελίδα 9

Στάση αναμονής υπογρα- Εγκαίνια εκκίνησης για το αλιφής, για τα έργα εκτός ευτικό καταφύγιο Παλαιάς
Σελ. 12
σχεδίου στο Κορωπί, Σελ. 7 Φώκαιας
Εθιμα της Ανάστασης Σελ. 9
Ο συμβολισμός του αβγούΣελ. 11

Οδηγός Σύνταξης Τοπικών
Σχεδίων Διαχείρισης απορριμΣελ. 14
μάτων στους ΟΤΑ
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Η “νόμιμη” κρατική βία
στην Αμερική και αλλαχού
και οι αντιεξουσιαστές
Θυμόμαστε ένα - δυο χρόνια πριν το ντελίριο της τότε
κυβέρνησης Σαμαρο-Βενιζέλου, Γεωργιάδη και συμβούλων τύπου Φ. Κρανιδιώτη, με τί μανία προσπαθούσαν να εκμαιεύσουν αφενός “δήλωση καταδίκης” της
τρομοκρατίας που ασκούσαν οι αντιεξουσιαστές μπαχαλάκηδες.
Απ’ την άλλη... διευκρίνιζαν ότι μόνον το κράτος δικαιούται να ασκεί βία, για την καταστολή της λαϊκής
αγανάκτησης, την οποία και αποκαλούσαν... επιστημονικώς “νόμιμη βία”. Είναι η άποψη της αγγλοσαξονικής
σχολής του κράτους Λεβιάθαν (Hobs) και των νεοκαντιανών “πεφωτισμένων”.
Τώρα ωρύονται γιατί τα ΜΑΤ δεν αναστατώνουν την
Αθήνα, με χημικά, χειροβομβίδες, ξυλοδαρμούς με
γκλομπς κατά δικαίων και αδίκων... με αστυνομική βία,
άρα “νόμιμη”.
“Νόμιμη|, όσο οι εν ψυχρώ εκτελέσεις Αφρο-Αμερικανών στις ΗΠΑ, από λευκούς αστυνομικούς, όπως μας
αποκαλύπτεται, σχεδόν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. ...Εναν άοπλο έφηβο, μία έγκυο, έναν άλλον πισώπλατα, γιατί έτρεχε ν’ αποφύγει τη σύλληψη!...
Εκατοντάδες θύματα τα δέκα τελευταία χρόνια που καταδεικνύουν τη χρήση αδικαιολόγητης και υπέρμετρης
βίας από τα κρατικά όργανα των ΗΠΑ.
Αλλιώς είχαν ορίσει τη βία - χωρίς μάλιστα να τη διαχωρίζουν σε κοινωνική, ιδιωτική, ατομική και σε κρατική - εκείνοι που ήξεραν ότι η “επίσκεψις” των λέξεων
αποτελεί πηγή σοφίας (Αντισθένης, Επίκτητος, Αριστοτέλης).
Ο μέγας ΣταγEIρίτης ορίζει τη βία “το παρά την ορμήν
και την προαίρεσιν, εμποδίζον και καταλυτικόν” (“Μετά
τα φυσικά” Δ’, §5).
Ο Αριστοτέλης λοιπόν ορίζει τη βία ως πράξη καταναγκασμού (υλική ή ηθική), ανάλογα με την ένταση
(ορμή) και το σκοπό (προαίρεση), ώστε να ποδηγετεί ή
ν’ ανατρέπει ή και να αποτρέπει (εμποδίζον) και να κα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης
Η Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τετάρτη 15η Απριλίου, και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και
λήψη απόφασης σε 6 θέματα:
Τα πρώτα τρία αφορούν άδειες επιχειρήσεων μαζικής
εστίας.
4. «Λήψη απόφασης, για τη μετατόπιση ή μη του περιπτέρου από την οδό Απόλλωνος εντός του Πάρκινγκ της Πλατείας Αρμονίας στη Βουλιαγμένη που βρίσκεται σήμερα,
στη νέα από τη δικαιούχο προτεινόμενη θέση στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Λητούς και συγκεκριμένα
επί της Πλατείας Αίγλης στη Βουλιαγμένη».

ταργεί ή να καταστέλλει, η βία, την επιδιωκώμενη ανατροπή, με τη βία.
Αναπόφευκτη βία και για την ανατροπή και για την αποτροπή, αλλά “σύμμετρος” και όχι υπέρμετρος!
Αυτά δεν τα ξέρουν οι Αμερικανοί και τινες άλλοι. Δεν
τα ξέρουν και οι νεο-Ελληνες, είτε αναρχικοί και αντιεξουσιαστές (όσοι δεν μισθοδοτούνται ή καθοδηγούνται), είτε τα κατ’ επάγγελμα αστυνομικά όργανα
και οι έξαλλοι πολιτικοί καθοδηγητές και απολογητές!
Αυτό μ’ ενοχλεί ιδιαιτέρως: Το υπέρμετρο και το αλόγιστο. Ή θα τα κάνουμε όλα “γης Μαδιάμ” ή θα “σφυρίζουμε αδιάφορα” για ν’ αφυπνίσουμε αισθήματα
αγανάκτησης των θιγομένων πολιτών και να δικαιολογείται ως εκ τούτου η οποιαδήποτε μετέπειτα υπέρβαση και υπερβολή.
Ετσι, οι μεν “μπαλαχάληδες” βρήκαν την ευκαιρία,
λόγω κυβερνητικής “χαλαρότητας”, να την πούμε; δημοκρατικής “ελευθεριότητας”(;), να βανδαλίζουν ό,τι
ωραίο, ιερό και σεβαστό έχει η Αθήνα, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, τη Βουλή και τον “Αγνωστο Στρατιώτη”, με την επίτοιχη χρωστική ιαχή της διακήρυξης
“πολέμου κατά της δημοκρατίας”!...
Αυτοί οι “επαναστατημένοι” νέοι, ελάχιστα απέχοντες,
τηρουμένων των αναλογιών, από τους τζιχαντιστές, τί
επιδιώκουν; Αντί της διορθώσεως, της βελτιώσεως
αυτή της δημοκρατίας, την κατάργησή της; Κι αν επιδιώκουν την ανατροπή της -εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που αυτή και τα όργανά της τους παρέχει,
με ποιο καθεστώς θα την αντικαταστήσουν; Τα δείγματα που δίνουν δεν είναι ούτε ελκυστικά, ούτε ελπιδοφόρα· είναι ζοφερά. Και πόσους και ποιούς πείθουν;
Και τί ζητούν; Ανθρώπινες συνθήκες για τις φυλακές;
μαζί τους. Να βγει ο Ξηρός, που έχει 98% αναπηρία;
Μα ήρθε και συζητιέται στη Βουλή το νομοσχέδιο.
Δεν είδα να ζητάνε να σταματήσει η Ευρώπη την πολιτική της λιτότητας! Δεν είδα να ζητάνε οι επαναστατημένοι νέοι του “μπάχαλου”, να καταβληθούν από
τους Γερμανούς τα χρωστούμενα. Πολεμικές αποζημιώσεις και κατοχικά δάνεια. Τί επιδιώκουν; Να επανακάμψουν τα ΜΑΤ, οι κλούβες, τα χημικά, οι
απαγορεύσεις, οι ξυλοδαρμοί και τα κάγκελα, στη
Βουλή και τον Αγνωστο Στρατιώτη;
Και καλά αυτοί, έτσι νομίζουν, έτσι κάνουν. Δεν συγκεντρώνονται και δεν διαμαρτύρονται, όπως έχουν
συνταγματικό δικαίωμα, αλλά βανδαλίζουν μουτζουρώνοντας τον Παλαμά, καίγοντας κάδους απορριμμάτων και αυτοκίνητα κάποιων “κροίσων” που ζουν στην
οδό Στουρνάρα. Απ’ ότι είδα, δεν έκαψαν καμμία λαμποργκίνι! Να πω λοιπόν την άποψή μου: Το 80 - 90%
αυτών των ανθρώπων είναι αγανακτισμένοι νέοι με
στρεβλή ή ανύπαρκτη κοινωνική αγωγή και αντιδρούν,
όπως αντιδρούν, με την παρότρυνση των υπολοίπων
που είναι καθοδηγούμενοι και μισθοδοτούμενοι προβοκάτορες της αντίδρασης κι ένα μικρό μέρος αυτών
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες αγνώστων δυνάμεων και φορέων του εξωτερικού, κατανοητών μόνον
εκ του αποτελέσματος.
Αυτοί λοιπόν, έτσι νομίζουν έτσι πράττουν. Τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας τί κάνουν;
Να το πούμε ωμά και απλά: Καθήκον τους είναι, στα
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πλαίσια της επαγγελματικής τους ευσυνειδησίας, αρτιότητας και ικανότητας, χωρίς χειροβομβίδες και
ασφυξιογόνα, χωρίς ξυλοδαρμούς δημοσιογράφων,
διερχομένων ή φωτορεπόρτερ, αλλά με επαγγελματικό
προγραμματισμό και δράση, να συλλάβουν όσους μπορούν κάθε φορά, απ’ αυτούς που πετάνε βόμβες μολότωφ, που βάζουν φωτιές, που βανδαλίζουν, να τους
στείλουν στα δικαστήρια, να πληρώσουν τις ζημιές που
προξένησαν, να τιμωρηθούν δίκαια και παραδειγματικά
και να σωφρονιστούν!
Ας κρατήσουν δε την επαναστατικότητά τους, όσοι
είναι επαναστάτες, για κει που πρέπει, όταν πρέπει. Ο
αληθινός επαναστάτης δεν πολεμάει τη δημοκρατία·
πολεμάει την απολυταρχία και την ολιγαρχία!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πάμε θέατρο

Σελ. 4,5

5μηνες προσλήψεις σε ΟΤΑ μέσω
Σελ. 6, 7
ΟΑΕΔ

Το κατά Μάρκον ευαγγέλιον
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σελ. 8

Το Υπνοδωμάτιο

Σελ. 8

Απόστολος Βιτάλης

Εναν καφέ, κι άλλον έναν σε
Σελ. 10
αναμονή! Ηλέκτρα Βενετσάνου

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 14

Πασχαλινές εκδηλώσεις στα 3Β &
βραβεύσεις επιτυχόντων Σελ. 14
Χρήσιμα επαγγέλματα

Σελ. 15

“Εξ Αλη-θείας άρχεσθαι”
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 17

Πρόληψη ατυχημάτων στις
πασχαλινές διακοπές
Σελ. 21
Πρωταθλητής Ελλάδος ο Αρης
Βούλας στο πινγκ-πονγκ Σελ. 22
Αστυνομικοί “εναντίον” καλλιτεχνών στο μπάσκετ
Σελ. 23
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Η Ιστορία του τόπου μας: «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων»
Με δεκάδες πρόσωπα γεμάτα ενθουσιασμό,
πλημμύρισε το Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Μαρκοπούλου το απόγευμα της Παρασκευής, 3/4/2015, που πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Φωτογραφίας
και Εγγράφων, με θέμα: Η Ιστορία του
τόπου μας «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων», η οποία θα διαρκέσει ένα μήνα.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
θαυμάσουν ένα συλλογικό έργο που μας
ακουμπά όλους τους πολίτες!
Τα Πρόσωπα που παρουσιάστηκαν μέσα
από τις φωτογραφίες, είναι αυτά στα οποία
οφείλουν την πλούσια ιστορία και παράδοση του τόπου και τα οποία συνοδεύει ένα
πλούσιο συγγραφικό έργο, που αφορά στην
ευρύτερη περιοχή, την ιστορία, τα ήθη και
τα έθιμα.
Οι Εικόνες «μίλησαν» από μόνες τους, για
τη ζωή και τους κατοίκους. Πολλές ήταν οι

Η δραστήρια Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιτζή μπροστά
στη ρόκα και το αδράχτι...

σχολικές φωτογραφίες, άλλοτε με παπούτσια, άλλοτε χωρίς, μόνο κορίτσια ή μόνο
αγόρια, γυμναστικές επιδείξεις στο Συνεταιρισμό «ΜΑΡΚΟ» και πολλές ακόμα πληροφορίες, που αφορούν τα σχολεία, τους
μαθητές και το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε
εποχής.
Τα Έγγραφα, αποτέλεσαν επίσης ένα μέσο
για την στοιχειοθέτηση της ιστορίας του
τόπου! Συμβόλαια αγοραπωλησιών, που φανέρωναν τον πλούτο ή όχι των κατοίκων,
αλλά και τις δομές της τότε κοινωνίας, ανακοινώσεις θανάτων, που αφορούσαν στις
περιόδους πολέμου και δοκιμασίας της
χώρας μας, αλλά και «βραβεία», μέσα από
τα οποία γνώρισαν τους ήρωες, όπως
ακόμη και εισιτήρια, που έδειξαν τις δραστηριότητες του κόσμου.
Ακόμη, έγινε καταγραφή των Μνημείων και
των σημαντικότερων σημείων της περιοχής:

ο Ναός της Αρτέμιδας στη Βραυρώνα, οι
φράγκικοι πύργοι, η ιστορία του λιμανιού
στο Πόρτο Ράφτη κ.α.
Ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η
Έκθεση, αποτελεί ένα μνημειώδες νεοκλασσικό κτίριο, το οποίο θεμελιώθηκε το
1902 με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού και
σχέδια του μηχανικού Ανδρέα Καλλία και
φέτος συμπληρώνει τα 111 χρόνια λειτουργίας. Το 1904 λειτούργησε ως το πρώτο δημοτικό σχολείο της εποχής, χρήση που
διατήρησε μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν. Οι Δημοτικές Αρχές το αξιοποίησαν
στη συνέχεια ως Δημοτική Βιβλιοθήκη,
όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα, αλλά και
ως χώρο εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, εκθέσεων και ομιλιών, στα πλαίσια του Πολιτιστικού Κέντρου.
Η ιδεά ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014,
όπου ο Δήμος απηύθυνε κάλεσμα - ανοιχτή

πρόσκληση στους συμπολίτες και αρμόδιους φορείς, για τον εμπλουτισμό του ήδη
υπάρχοντος αρχείου του Δήμου Μαρκοπούλου, με φωτογραφίες και έγγραφα, σχετικά με την πόλη, της περιόδου 1880 – 1950.
Η ανταπόκριση ήταν σημαντική και μετά
από μία 8μηνη διαδικασία συλλογής, ακολούθησε απογραφή, μελέτη και αξιολόγηση
του υλικού. Η ποσότητα που συγκεντρώθηκε ήταν εντυπωσιακά μεγάλη και δεν
ήταν δυνατό να εκτεθεί στο σύνολό της,
ώστε να καταφέρουν να παρουσιάσουν τη
μοναδική αυτή συλλογή για την πόλη, σε
θεματικές ενότητες.
Ο Δήμος και η “Βραυρώνιος” ευχαριστούν
όλους τους πολίτες για την ανταπόκρισή
τους, με την παραχώρηση πολύτιμου ιστορικού υλικού, αλλά και το Μουσείο Μπενάκη, που παραχώρησε φωτογραφικό υλικό
από την συλλογή του.
Επίσης ευχαρίστησαν τους χορηγούς για
τον μπουφέ που πρόσφεραν.
Τέλος, ευχαριστούμε την ΚΑΒΑ «Κάβειρος»
Πιστεύουμε ότι αξίζει σε κάθε Μαρκοπουλιώτη και όχι μόνο να επισκεφθεί την Έκθεση, η οποία θα διαρκέσει ένα μήνα, έως
και τις 30-4-2015 και θα είναι ανοιχτή στο
κοινό, τις καθημερινές, 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Στα εγκαίνια παρευρέθη ο δήμαρχος Σωτήρης Μενείτης και μεγάλο μέρος του Δ.Σ.
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"ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ, MEDEA - DARK MATTER"
Η
ελληνική
θεατρική
ομάδα
Conxobanx παρουσιάζει την Κυριακή
19 και την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015,
τη θεατρική παράσταση «Medea Dark Matter» σε σκηνοθεσία Χρύσας
Γεωργαντά, στην ελληνική και ισπανική γλώσσα, σε μια σύγχρονη προσέγγιση.
Η παράσταση παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά το Μάρτιο 2014, στο θέατρο Conde Duque, της Μαδρίτης, στο
πλαίσιο του φεστιβάλ Ellas Crean, μια
διοργάνωση της Comunidad de Madrid,
και του θεάτρου Conde Duque.
Η μετάφραση του έργου από τα αρχαία ελληνικά είναι του Θεόδωρου
Στεφανόπουλου και η απόδοση στα
Ισπανικά του Adrian Bautista Gascón.
Η παράσταση τελεί υπό την Αιγίδα του
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού,
της Ισπανικής Πρεσβείας της Αθήνας
και του Ινστιτούτου Θερβάντες των
Αθηνών.
Η προσέγγιση του μύθου στην παράσταση αυτή, εκφράζει την ανάγκη για
υπέρβαση, για προσφυγή σε αδιαπραγμάτευτες αξίες, όπως και η αξία
στους όρκους των θεών που επικαλεί-

ται, υπερασπίζεται, και μας θυμίζει η
Μήδεια, καθώς με την τραγική της
πράξη αποσπάται από το χώρο των ανθρώπων και επιστρέφει στον Μύθο.

Παραστάσεις: Κυριακή 19 Απριλίου
2015, ώρες: 21:00
Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, ώρες:
21:00
Εισιτήρια
12€ κανονικό - 10€ μειωμένο
Αγορά εισιτηρίων μέσω πιστωτικής κάρτας:
210 3418579 Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και
στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.mcf.gr
και Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσματζόγλου), Ticket Servicesπάντα η Τίσις.»

Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, που
ορίζονται από τους θεούς, και κάτω
από το θόλο του αιθέρα, η Μήδεια ηττείται στη μάχη της με το πνεύμα, κι
όμως ως απόγονος του Ηλίου, του
Φωτός, αυτή το κοιτά κατάματα. Γίνεται η ίδια το χέρι του θεού που τιμωρεί. Απόλυτα και τραγικά μας επιβάλει
βίαια την υποχρέωση να αναμετρηθούμε με την πεποίθηση ότι την Ύβρη
ακολουθεί
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206 Τηλέφωνο: 210
3463333,210 3418550,

"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΓΑΠΗΣ"
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
Οι Αδελφοί Καραβιώτη προσκαλούν σε ένα εορταστικό
μουσικό ταξίδι γεμάτο κατανυκτικούς ύμνους και τραγούδια αγάπης, την Κυριακή 19 Απριλίου 2015, ώρα:
20:00
Η συναυλία θα αρχίσει με το «Χριστός Ανέστη» και με
τρεις ύμνους από το θρησκευτικό έργο του Μάριου Τόκα
«Θεογενήτωρ Μαρία», σε ποίηση του Αγιορείτη μοναχού
Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη. Εν συνεχεία, θα ερμηνευθούν τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια αγάπης των συνθετών Σουγιούλ, Γιαννίδη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου,
Σπανού, Τόκα, Χατζηνάσιου, κ.ά.
Τους αδελφούς Καραβιώτη συνοδεύει η Αμαλία Τάτση στο
τραγούδι και εξαμελής ορχήστρα με πιάνο (& ακορντεόν),
βιολί, φλάουτο, σαξόφωνο (& κρουστά), κιθάρα και κόντρα μπάσο.
Την ενορχήστρωση των τραγουδιών επιμελούνται οι
Αδελφοί Καραβιώτη.
Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός"
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Κέντρο Αθήνας
Τηλέφωνο: 210 3221917, 210 3225310
Τιμές εισιτηρίων: διακεκριμένη ζώνη 20€, θέσεις πλατείας 15€ στην είσοδο / 12€ προπώληση, ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 45 ατόμων &
εξώστης 10€.

Προπώληση εισιτηρίων TicketServices (Πανεπιστημίου 39
Στοά Πεσμαζόγλου, 210 7234567, www.ticketservices.gr)

ουσική βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου,
οργανώνει
ο
Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούριζα-Λαγονησίου”, με τη χορωδία του Συλλόγου, το Σάββατο
25 Απριλίου στις 8μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού στα Καλύβια.

Μ

Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας
και ορχήστρας Αιμίλιος Γιαννακόπουλος, Παρουσίαση και επιμέλεια
κειμένων Ελένη Δέδε.
Είσοδος ελεύθερη.

«Φορεμένο αλλιώς»
Έπειτα από τον επιτυχημένο κύκλο των παραστάσεων «Πρώτη παράσταση»
και «Πρώτη Παράσταση ΙΙ»,
ο Γιάννης Σουλάκης επιστρέφει στο Χυτήριο, παρουσιάζοντας
ένα
πρόγραμμα που περιλαμβάνει διαχρονικά τραγούδια
του ελληνικού ρεπερτορίου,
κλασική μουσική, αλλά και
κομμάτια από την rock, soul,
jazz και funk σκηνή.
Από την Τετάρτη 8 Απριλίου και κάθε Τετάρτη στις
9 μ.μ. (μέχρι την Τετάρτη
29 Απριλίου) στον Πολυχώρο Χυτήριο
Μέσα από νέες ενορχηστρώσεις, ο Θεοδωράκης
συναντά τους Red Hot Chili
Peppers, ενώ ο ήχος της
ροκ εναλλάσσεται με jazz
μελωδίες, σε μια σύγχρονη
αλλά και ταυτόχρονα κλασική προσέγγιση.
Μουσικοί:
Πιάνο: Αδαμάντιος Αναστασιάδης
Σαξόφωνο: Παντελής Αβραμόπουλος

Κιθάρα: Ξενοφών Καρακωνσταντής
Τύμπανα: Γεωργία Βακάλη
Μπάσο: Χρήστος Σεβαστόπουλος
Ενορχηστρώσεις: Αδαμ. Αναστασιάδης
Επιμέλεια προγράμματος: Ντέιβιντ Νεγρίν
Σκηνοθετική επιμέλεια: Άννα
Μιχελή
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξ.
Προδρόμου
Ενδυματολογική επιμέλεια: Αντωνία K. Δρακοπούλου
Φωτογραφία: Chris AK
Social media: Plethos Innovative
Promotion

Από την Τετάρτη 8 Απριλίου και κάθε Τετάρτη
μέχρι τις 29 Απριλίου
Ώρα έναρξης: 9 μ.μ.
Είσοδος: 10€ με ένα ποτήρι
κρασί
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός
(στάση μετρό: Κεραμεικός)
τηλ.: 2103412313, 695
1787821
http://www.chytirio.gr/

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
με τον Γιώργο Κιμούλη σε σκηνοθεσία Τομάζ Παντούρ
Πειραιώς 260 – Αίθουσα Δ’
Από 16 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2015

Η σαιξπηρική τραγωδία, «Ο Βασιλιάς Ληρ», ανεβαίνει
στις 16 Απριλίου, σε σκηνοθεσία του Σλοβένου Τομάζ
Παντούρ, στην «Πειραιώς 260» με τον Γιώργο Κιμούλη
στον ομώνυμο ρόλο.
Πρόκειται για ένα αγωνιώδες, οδυνηρό ταξίδι του πνεύματος και
του μυαλού, με επίκεντρο τον τραγικό ήρωα, Βασιλιά Ληρ, και περιβάλλον τις σκοτεινές δολοπλοκίες που εξυφαίνονται χάριν της
εξουσίας την οποία παραδίδει ο γερασμένος βασιλιάς. Η παράσταση εστιάζει στην εγκατάλειψη, τη μοναξιά και την «εξ αποκαλύψεως» συνειδητοποίηση από τους ήρωες των απλών, όχι όμως
και αυτονόητων, αξιών, όπως είναι η αγάπη και η ανθρώπινη φύση
καθ' αυτή.
Σκηνοθεσία: Tomaž Pandur
Διασκευή: Livija Pandur
Μετάφραση: Γιώργος Κιμούλης
Δραματουργική επεξεργασία: Livija
Pandur
Σκηνικά: Sven Jonke
Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης (Βασιλιάς Ληρ),
Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Γάλλος, Κόρα Καρβούνη, Προμηθέας
Αλειφερόπουλος, Πηνελόπη Τσιλίκα, Αργύρης Πανταζάρας, Χάρης Τζωρτζάκης.

Παραστάσεις: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή 20:30
Διάρκεια: 130 λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: 20€, 15€ φοιτητικό, 12€ εκπτωτικό
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
VIVA: http://www.viva.gr/…/th…/peiraios-260-ktirio-d/vasilias-lir/
Public: Σύνταγμα, Καραγιώργη Σερβίας 1, Αθήνα, 10563, αλλά και σε όλα
τα Public.
ΙΑΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ: Σταδίου 24, Αθήνα 105 64, Ελλάδα

Προσκυνηματική
2ήμερη Εκδρομή
στα ΚΥΘΗΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

26-27 Μαΐου 2015
26/05/2015 Τρίτη
06:00 το πρωί αναχώρηση από την Ενορία και μετά από
στάσεις καθ'οδόν 12:30 Αναχώρηση με το πλοίο από Νεάπολη για ΚΥΘΗΡΑ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

με προκαταβολή 50€
έως 27/04/2015
στην κα. Κατερίνα Μάρκου τηλ: 6945801499

ΕΒΔΟΜΗ

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11πμ
(η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη)
Στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας, στις
65 αίθουσες του οποίου φυλάσσονται και εκτίθενται θησαυροί από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μία
πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση, από την “Εναλλακτική
Δράση”, την Διεθνή Ημέρα Μνημείων, Σάββατο 18 Απριλίου στις 11 π.μ. με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο.
Για το λόγο αυτό έχουν επιλέξει να ξεναγηθούν σε ορισμένες
αίθουσες
και
πιο
συγκεκριμένα στις αίθουσες
14-33, όπου εκτίθενται γλυπτά
της κλασικής, ελληνιστικής και
ρωμαϊκής εποχής. Η Συλλογή
αυτή περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα παγκοσμίως γνωστά σύνολα πρωτότυπων έργων
πλαστικής και επιτύμβιων αναγλύφων, ανάμεσα στις οποίες
συγκαταλέγονται οι περίφημες
στήλες της Ηγησούς, της Σαλαμινίας και του Ιλισού.
Η ξενάγηση αποτελεί συνέχεια
της ξενάγησης της 30/11/2014
Θα συναντηθούν στις 11πμ
στις σκάλες του Μουσείου,
που βρίσκεται στην Πατησίων 44

"Όταν συμβεί στα πέριξ..."
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη, ο ΙANOS θα φιλοξενήσει την
ομαδική εικαστική έκθεση "Όταν συμβεί στα πέριξ...". Ένα εικαστικό αφιέρωμα στον μεγάλο λαϊκό συνθέτη
Βασίλη Τσιτσάνη καθώς και μία εικαστική εγκατάσταση-αφιέρωμα στον
μουσικοσυνθέτη με τίτλο «Το Τσακμάκι του Τσιτσάνη». Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 4 Απριλίου και θα
διαρκέσει έως το Σάββατο 2 Μαΐου

και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη
Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα, τόπο
διαμονής και καταγωγής του καλλιτέχνη αντίστοιχα.
Στην ομαδική εικαστική έκθεση, τοπία
της ζωής και της έμπνευσης του συνθέτη, οικογενειακές και οικείες φιγούρες, απόπειρες προσωπογραφίαςπορτρέτου του ιδίου, έμπνευση από
ένα συγκεκριμένο τραγούδι ή εικονογράφηση συγκεκριμένων στίχων που
επελέγησαν από τους καλλιτέχνες,

προτείνουν ένα σύνθετο πλέγμα εικόνων που σκιαγραφούν τον Τσιτσάνη
με επιθυμία μνημόνευσης και αγάπη,
ενίοτε ίσως με τρυφερό χιούμορ αλλά
πάντα με σεβασμό.

Mονοήμερη εκδρομή
στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους
Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας ενημερώνει,
ότι θα πραγματοποιήσει στις 19 / 04 / 2015 και ημέρα Κυριακή, μονοήμερη εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους (Λευκών), που βρίσκεται στην κεντρική – ανατολική Εύβοια πάνω από το παραδοσιακό
χωριό Αυλωνάρι του Δήμου Αλιβερίου – Κύμης, και η οποία Μονή έχει
χαρακτηρισθεί ιστορικό μνημείο του 10ου ή 11ου αιώνα.
• Αναχώρηση: 07.30 από τον ελεύθερο χώρο δίπλα στο Σούπερ Μάρκετ
“Γαλαξίας”, επί της λεωφόρου Αγ. Μαρίνας – Κορωπίου.
• Επιστροφή: 19.30 στον ίδιο χώρο.
Τιμή του εισιτηρίου 15 ευρώ το άτομο.
Τηλέφωνα για ενημέρωση και συμμετοχή: 6981808503 (κ. Πλατύ Λέλα,
πολιτιστικά συλλόγου), 6944529779 (κ. Τζήμα Όλγα).

Στην ομαδική έκθεση συμμετέχουν:
Σπύρος Αγγελόπουλος, Μαίρη Γαλάνη Κρητικού, Γιάννης Δέδες, Μηνάς Καμπιτάκης, Κώστας Λάβδας, Μιχάλης Μαδένης,
Νεκτάριος Μαμάης, Τίμος Μπατινάκης, Χαρίτων Μπεκιάρης, Γεωργία Μπλιάτσου,
Γεύσω Παπαδάκη, Βασίλης Σούλης, Μαρίνα
Στελλάτου, Κατερίνα Τσεμπελή, Πάβλος
Χαμπίδης, Αθηνά Χατζή

Ιανός > Κέντρο Αθήνας
Σταδίου 24 Τηλέφωνο: 2103217917,
e-mail: music.stadiou@ianos.gr

Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 6982209948
Email ena.drasi@gmail.com - www.enallaktiki-drasi.gr

Διαγωνισμός
Φωτογραφίας στον
“Νότιο Χώρο”
Διαγωνισμό φωτογραφίας έχει ξεκινήσει ο “Νότιος
Χώρος” στη Βούλα με θέμα: "Στην Άκρη του Κόσμου", εμπνευσμένο από το νέο βιβλίο του συγγραφέα Γιώργου Ξενάριου. Οι συμμετέχοντες
ανεβάζουν στην εκδήλωση μέχρι και 3 φωτογραφίες έως τα μεσάνυχτα της 30ης Απριλίου με διακριτικό #stinakritoukosmou.

«Το Ασχημόπαπο κι Εγώ”
«Παιχνίδι της Μίμησης»
Στον κινηματογράφο Αρτεμις στο Μαρκόπουλο
«Τ’ Ασχημόπαπο
κι Εγώ”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», παρουσιάζει το έργο:
«Το Ασχημόπαπο κι Εγώ”.
Το ασχημόπαπο που θα γίνει
κάποτε κύκνος, είναι παράσταση βασισμένη στο αγαπημένο παραμύθι του Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν, με το

Διαγωνισμός
Δημιουργικής Γραφής
O διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής αφορά τη
συγγραφή μικρού διηγήματος έως και 400 λέξεις
(+, - 10%) με θέμα:
"Αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας πει για την
Αγάπη", εμπνευσμένο από τον στίχο του ποιητή και
στιχουργού Μιχάλη Γκανά. Οι συμμετέχοντες μας
στέλνετε το διήγημά σας στο notios@notios.gr με
τίτλο "Αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας μιλήσει για
την Αγάπη" έως και τις 30 Απριλίου τα μεσάνυχτα.
“Νοτιος” Χώρος τέχνης Βασ. Παύλου 108 Βούλα,
τηλ. 213 0251001
e-mail: notios@notios.gr

Ratso, ο οποίος, όταν βρίσκει
ένα εκκολαπτόμενο αυγό, με
το ασχημόπαπο, βλέπει τις
«δυνατότητες» που κρύβει ένα
τέτοιο «θέαμα» και αποφασίζει
να τις αξιοποιήσει …μέχρι που
εμφανίζονται τα τρωκτικά.

«ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ ΚΙ
ΕΓΩ» (μεταγλωττισμένο)
The Ugly Duckling and Me!
Προβολές: 7 μ.μ.

«Παιχνίδι της
Μίμησης»
The Imitation Game
Η αληθινή ιστορία του ανθρώπου που «έσπασε» τον
κώδικα των ναζί και έσωσε
εκατομμύρια ανθρώπους
στο Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο στο βραβευμένο
με Όσκαρ «Παιχνίδι της
Μίμησης».
Προβολές: 9 μ.μ.

ασχημόπαπο, που έγινε ένας
πεντάμορφος κύκνος, η μεταγλωττισμένη παιδική ταινία της
εβδομάδας, μας παρουσιάζει
τον «περπατημένο» αρουραίο

Και τα δύο έργα προβάλλονται από την Κυριακή
του Πάσχα στις 12 Απριλίου 2015, για μια εβδομάδα, μέχρι και την

Κυριακή 19 του μηνός (Κυριακή του Θωμά).
«Το πραγματικό αίνιγμα ήταν ο
άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα»
Βασισμένη στη ζωή του θρυλικού κρυπταναλυτή Alan Turing
και βραβευμένη φέτος, με το
Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, η ταινία παρουσιάζει το συγκλονιστικό
αγώνα ενάντια στο χρόνο, του
Turing και της κορυφαίας παγκοσμίως - ομάδας αναλυτών
κώδικα, στην άκρως απόρρητη
Κυβερνητική Σχολή Κώδικα και
Κρυπτογραφίας της Μεγάλης
Βρετανίας, κατά τη «σκοτεινότερη» περίοδο του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου.

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!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5,
Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990
23924

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ
SECOND
CHANCE
Ένα μουσικό ραντεβού
με 60’s και όχι μόνο!
Σάββατο 18 Απριλίου
στις 21:00 μη χάσετε τη
συναυλία των Second
Chance.
Γλυκές μελωδικές νότες
από τρία σαξόφωνα, κλαρινέτο, τρομπόνι, μπάσο,
συνθεσάιζερ και ντραμς.
Αναπολούμε, ονειρευόμαστε, διασκεδάζουμε
εντός …….. καπνίζουμε
έξω στον ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα
Μάκρη 19005. Τηλέφωνο: 22940 98500,
apopeires@gmail.com
http://www.apopeires.gr/
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Αυτοί που έφυγαν...
Τρεις γνωστοί Βουλιώτες έφυγαν από τη ζωή πρόσφατα. Αλλος βίαια και άλλος μετά από νόσο.
Ο Στέλιος Δεμερτζής σκοτώθηκε με μηχανή την περασμένη εβδομάδα, επί της λεωφ. Βουλιαγμένης,
όταν συγκρούστηκε με άλλη μηχανή, έπεσε στο οδόστρωμα και πέρασε επόμενο Ι.Χ. και τον χτύπησε!
Ο Γιώργος Μπασακίδης έχασε τη ζωή του από τον ιό
της γρίππης. Ανήκε και στις ευπαθείς ομάδες.
Ο Γιώργος είχε κάνει αγώνες για το περιβάλλον της
Βούλας.
Ο Γιώργος Φιφές, πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πηγαδακίων, έχασε τη ζωή του από την επάρατη νόσο το Σάββατο 4 Απριλίου.

ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στον αγαπημένο φίλο Γιώργο, ανιδιοτελή συνδημότη
και αγωνιστή του περιβάλλοντος, όλοι εμείς οι συνυποψήφιοί του με το ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ευχόμαστε "καλό ταξίδι στην αιωνιότητα" και
εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.
Φίλε Γιώργο, θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας σαν μειλίχιος, σεμνός και άοκνος εργάτης των ιδεωδών και
των οραμάτων ενός καλύτερου κόσμου.

87 Θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ στο Δήμο Σαρωνικού
Ξεκίνησε στο Δήμο Σαρωνικού η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος μέσω του ΟΑΕΔ για την
πλήρωση 87 συνολικά θέσεων εργασίας στον Δήμο Σαρωνικού.
Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα
πέντε μηνών των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά
στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ. Για τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση
στο ίντερνετ, δίνεται η δυνατότητα
υποβολής της αίτησης στον Δήμο Σαρωνικού, στο γραφείο του Δημάρχου
στα Καλύβια. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να έχουν μαζί τους τα στοιχεία
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τους, αλλά και του
συζύγου σε περίπτωση ανεργίας και
των 2 συζύγων.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον Μιχάλη Λύτρα στο τηλέφωνο
2299320356, αλλά και κατευθείαν στον
ΟΑΕΔ προσωπικά από Τρίτη έως Πέμπτη 10π.μ -13μ.μ.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ
ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω,

λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-42015.
Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων,
διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε
–τουλάχιστον –μια από τις παρακάτω
κατηγορίες:
Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων
του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ.
Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων
του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς
Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ.,
για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της
Δημόσιας Πρόσκλησης
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών
στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν
μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια
επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από
το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με
βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των
ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με
αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη
χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του
ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ
Ο αιφνίδιος θάνατος του Προέδρου του Εξωραϊστικού
και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πηγαδακίων Βούλας
και Προέδρου του Διασυλλογικού, Γιώργου Φιφέ, μας
λύπησε όλους.
Συλλυπητήρια στους οικείους του και εκφράζοντας το
σύνολο της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών Β.Β.Β.
πιστεύουμε ότι η απώλεια για τα κοινά και τις διεκδικήσεις για ποιότητα ζωής που πρέσβευε και αγωνιζόταν είναι μεγάλη και δύσκολα θα αναπληρωθεί.

Εφυγε ο Σωτήρης Μπάγιας
Εφυγε απρόσμενα από τη ζωή ο Εισαγγελέας Εφετών
και Παληνιώτης Σωτήρης Μπάγιας, 58 χρονών. Εσβησε
μέσα σε λίγες ώρες, εξαιτίας μιας σπάνιας ίωσης την
οποία δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί.
Ολόκληρο το δικαστικό σώμα, ο νομικός κόσμος αλλά
και οι συντοπίτες του στην Παλλήνη έχουν συγκλονιστεί
από τον αδόκητο χαμό ενός ανθρώπου που είχε ακόμη
πολλά να προσφέρει.
Ιδιαίτερα αγαπητός στην Παλλήνη ο διακεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός βρισκόταν πάντοτε της επίσης
συναδέλφου του συζύγου του η οποία από το 2009 είναι
πρόεδρος του Α.Ο. Παλλήνη.
Ο Σωτήρης Μπάγιας είχε διατελέσει προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και είχε εκλεγεί με
συντριπτική πλειοψηφία.

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός στον Κουβαρά
Μπήκαν οι υπογραφές σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία
Σύμβαση για την κατασκευή του
Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά υπογράφηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου
2015 ανάμεσα στον Δήμαρχο Σαρωνικού Γιώργο Σωφρόνη και την ανάδοχο εταιρεία «Τεχνικών Έργων
Α.Ε.».
Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης
σημασίας, το οποίο εθεωρείτο σχεδόν αδύνατο να υλοποιηθεί, εξαιτίας
μακροχρόνιων δικαστικών διαφορών
και προβλημάτων τα οποία έμοιαζαν
απροσπέλαστα. Χάρη στις επίμονες
και έντονες πιέσεις, της νέας Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά, επισπεύθηκε η έκδοση των
απαιτούμενων δικαστικών αποφάσεων και προχώρησαν ταχέως οι
απαιτούμενες διαδικασίες, καταλήγοντας στην ευόδωση των προσπαθειών με την υπογραφή της
σύμβασης.

και κατασκευή του Βρεφονηπιακού
Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα
Κουβαρά
προϋπολογισμού
1.953.776,21€. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και του
Π.Δ.Ε. Η αποπεράτωση των εργασιών ορίζεται έως τις 31-12-2015.

Το έργο κατοχυρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία και αφορά τη μελέτη

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για
την εξέλιξη του έργου εξέφρασε ο

Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά
«καταφέραμε
να
αναστήσουμε ένα έργο μείζονος σημασίας, το οποίο θεωρούνταν «χαμένο. Ο νέος Βρεφονηπιακός
Σταθμός έρχεται να προσθέσει ένα
ακόμα λιθαράκι στις υποδομές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού
και να ικανοποιήσει τις ανάγκες προνηπιακής εκπαίδευσης των μαθητών
της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά.
Μέλημα μας, είναι η δημιουργία
σύγχρονων και ασφαλών σχολείων
όλων των βαθμίδων, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Η δημοτική αρχή
καταβάλει κάθε προσπάθεια για την
κατασκευή σχολικών κτιριακών υποδομών ώστε το δικαίωμα στη μάθηση και την εκπαίδευση να είναι
δημόσια προσβάσιμο από όλους
τους κατοίκους. Είμαστε βέβαιοι ότι
ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα
συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας».
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5μηνες Προσλήψεις
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ξεκίνησε, στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται μέσω του νέου
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του
Ο.Α.Ε.Δ..
Η διάρκεια απασχόλησης καλύπτει πέντε (5) μήνες.
Στο πρόγραμμα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν
αίτηση, Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών
της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κων/πολη
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μία αίτηση και
μόνο συμμετοχής στην ηλεκτρονική σελίδα του
Ο.Α.Ε.Δ.: www.oaed.gr, από τις 06/04/2015 έως τη
Δευτέρα 27-4-2015 στις 12:00 μ.μ., αλλιώς θα αποκλείονται.
Στη συνέχεια, αφού επιλεγούν από τον Ο.Α.Ε.Δ., θα
πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ
Ευχόμαστε, το μήνυμα της
Αναστάσεως του Κυρίου να φτάσει σε όλες
τις οικογένειες του Δήμου μας και ιδιαίτερα

Εργα βασικών υποδομών, σε εκτός σχεδίου
περιοχές, στο Κορωπί
Σε στάση αναμονής ο Δήμος, για το εγκεκριμένο δάνειο,
και τη σχετική υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών
Τα έργα που αφορούν τις εκτός
σχεδίου
περιοχές
κατοικίας
Δήμου Κρωπίας και ειδικά έργα
υποδομών όπως, δίκτυα ύδρευσης
και ασφαλτοστρώσεις οδών, δεν
ήταν και δεν είναι επιλέξιμα για
χρηματοδότηση από το προηγούμενο Ε.Σ.Π.Α (2007-2013) και το
νέο Σ.Ε.Σ αντίστοιχα.
Ο Δήμος Κρωπίας για να αντιμετωπίσει τον χρηματοδοτικό αποκλεισμό αυτών των περιοχών,
δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει πάψει
πλέον να χρηματοδοτεί όπως στο
παρελθόν – πριν το 2009 – αντίστοιχα έργα, έχει προσφύγει στη
σύναψη δανείου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων
(ΤΠΔ) για την υλοποίηση αυτών
των έργων.
Περί τα τέλη του 2013 έγινε ημερίδα που αφορούσε τους Δήμους
και τον τραπεζικό τους δανεισμό
από το Τ.Π.Δ και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής.

σε όσες υποφέρουν και δοκιμάζονται.
Όλοι μας, ας σταθούμε αυτές τις ημέρες με
στοργή κοντά σε όσους υποφέρουν και
έχουν την ανάγκη και τη βοήθειά μας.
KΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Τον Μάρτιο του 2014 εγκρίθηκε
δάνειο ύψους 2,5 εκ. ευρώ μετά
από μελέτη του Δήμου Κρωπίας:
για
έργα
ασφαλτόστρωσης
1.800.000 εκ. ευρώ και 700.000
χιλ. ευρώ για έργα ύδρευσης. Την

εποχή εκείνη τροποποιήθηκε με
αλλαγή της νομοθεσίας η διαδικασία της τελικής έγκρισης των
δανείων και απαιτούσε, εκτός της
έγκρισης του ΤΠΔ και του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου, επιπλέον την
υπογραφή τόσο του Υπουργού
Εσωτερικών όσο και του Υπουργού Οικονομικών.
Στη συνέχεια υπήρξε «πάγωμα»
των υπογραφών λόγω προεκλογικής περιόδου (αυτοδιοικητικές
εκλογές του Μαΐου 2014) και ακολούθως ζητήθηκε από τις νέες διοικήσεις των Δήμων (έναρξη
θητείας 1.09.2014) να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Αυτό αποτέλεσε τον πρώτο αστάθμητο
παράγοντα μη τελικής υπογραφής του δανείου.

Ευχαριστίες του Δήμου Κρωπίας προς εθελοντές και χορηγούς
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Θοδωρής Γρίβας και τα μέλη της επιτροπής
Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ευχαριστούν δημόσια όσους, πολίτες, επιχειρήσεις και συλλόγους υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου
προσφέροντας τρόφιμα και άλλα είδη για συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας και ένδειας. Στην
δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, η πρωτοβουλία μας
για μεταφορά του στον Δήμο με κανονισμό λειτουργίας, βρήκε
αποδέκτες και αρωγούς ευαισθητοποιημένους δημότες, τοπικές
επιχειρήσεις, σχολεία και συλλόγους.
Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την γενναιόδωρη προσφορά, τους ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε το μήνυμα της
Αναστάσεως του Κυρίου να φτάσει σε όλες τις οικογένειες και
ιδιαίτερα σε όσες υποφέρουν και δοκιμάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση των δημαιρεσιών και την έγκριση των επιτροπών από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής (τέλη Σεπτεμβρίου 2014) συνεχίστηκε η διαδικασία, η οποία όμως παρέμεινε
στάσιμη λόγω νέας αλλαγής νομοθεσίας, με την οποία απαλειφόταν η υπογραφή του Υπουργού
Εσωτερικών(!).
Η συνέχεια είναι γνωστή. Οι πολιτικές εξελίξεις ήταν ραγδαίες
(προεδρολογία,
εκλογολογία,
πρόωρες εκλογές, εκλογή νέας
κυβέρνησης). Μέχρι σήμερα,
31.03.2015, δεν έχει υπογραφεί
από τον νέο Υπουργό Οικονομικών η σύναψη του ανωτέρου δανείου!
O Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης
δήλωσε σχετικά: «Αντιλαμβανόμαστε τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η νέα κυβέρνηση και
ότι πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε
να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.
Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα
θα υπάρξει πρόοδος και θα υπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών
την έγκριση του δανείου, ώστε να
δημοπρατηθούν τα αντίστοιχα βασικά έργα ασφαλτοστρώσεων και
ύδρευσης στους οικισμούς που
βρίσκονται εκτός σχεδίου, τα
οποία είναι τόσο αναγκαία για την
καθημερινότητα των κατοίκων».

Ευχαριστούμε Όλους τους ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ και ΜΗ ΔΗΜΟΤΕΣ που
προσέφεραν σε ατομικό επίπεδο, ότι μπορούσαν απευθείας στο
Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.
- Το 1o Δημοτικό Σχολείο (γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί)
- Το 3ο Δημοτικό Κορωπίου (γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί)
- Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Γείτονα»
- Τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Καίσαρη»
- Τον Παιδικό Σταθμό «Το Ξεκίνημα»
- Τον Ροταριανό Όμιλο Κορωπίου
- Τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου και έναν ατελείωτο κατάλογο επιχειρήσεων!
Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές δασοπροστασίας-πολιτικής
προστασίας Δήμου Κρωπίας, τους υπαλλήλους, της Πολιτικής
Προστασίας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας για τη σημαντική βοήθεια που προσφέρουν στη λειτουργία του.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο βρίσκεται
στην οδό Ανδρούτσου 5 (πλησίον ΚΗΦΗ) και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-13.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106026441, fax: 2106621126, email:
koin.ypir.dkropias@gmail.com.
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Το Υπνοδωμάτιο
Δεν είναι πάντα ο απόλυτα ιδιωτικός
χώρος του σπιτιού καθώς απαντάται
σε διαφορετικά είδη μεγεθών και
χρήσεως. Μπορεί να είναι η γνωστή
σε όλους μας κρεβατοκάμαρα με το
διπλό κρεβάτι, μπορεί να είναι ένα
δωμάτιο ενήλικα ή παιδικό με μονό
κρεβάτι, αλλά μπορεί να είναι και
χώρος με δυο ή περισσότερα κρεβάτια, δαπέδου ή σε κουκέτα. Είθισται,
σε μεγάλα μεγέθη, να περιλαμβάνει
και λουτρό, ή ακόμα και καθιστικό,
τζάκι, κ.α.
Ο χώρος αυτός έχει μεγάλη ανάγκη
από φυσικό φωτισμό και ανοίγματα
για ανανέωση αέρα και πρόσβαση

ηλιακού φωτός. Αυτά συμβάλλουν
στο καλύτερο φυσικό περιβάλλον
ύπνου. Σε ένα τέλειο σχεδιασμό, η
πόρτα πρέπει να συνδέεται με τη
μπαλκονόπορτα μέσω ενός ευθύ
διαδρόμου πλάτους ≥0,9μ. Οι διάδρομοι δεν πρέπει να κάνουν κύκλους γύρω από έπιπλα, και να είναι
καθαροί από εμπόδια. Το προσκέφαλο -αν γίνεται- να κοιτάζει ανατολή. Η απόσταση ντουλάπας κρεβατιού να είναι ≥0,7μ.
Ειδικά: διπλό δωμάτιο≥13μ², με
κρεββάτι πλάτους 1,4-1,6μ, ντουλάπα 1,6Χ0,6μ, τουαλέτα (έπιπλο).
Επιπλέον για γραφείο, +2μ². Για ενσωματωμένο λουτρό, προσθέτουμε
άλλα 3μ² (ντουζιέρα) ή 4μ² (μπανιέρα). Το μονό δωμάτιο ≥9μ² για
ενήλικα, ≥10μ² για παιδιά (καλύτερα
να έχουν χώρο για παιχνίδι στο δωμάτιο τους και όχι σε διαδρόμους ή

το σαλόνι). Σε δωμάτια με περισσότερα κρεβάτια, προσθέτουμε 3μ² για
κάθε κρεβάτι (πχ: τριπλό ≥16μ²). Το
παιδικό/εφηβικό, θέλει για κάθε
μέλος ντουλάπα 1Χ0,55μ, κρεβάτι,
χώρο παιχνιδιού, ένα γραφείο, και
μια μικρή βιβλιοθήκη με αποθηκευτικούς χώρους. Κανόνας: δεν στριμώχνουμε έπιπλα/πράγματα όπου
υπάρχει λίγος ελεύθερος χώρος
ώστε μετά να βρίσκει η μπαλκονόπορτα, να μην ανοίγει τελείως η
πόρτα εισόδου, να μην μπορούμε να
περάσουμε στο κρεβάτι κτλ.
Το δωμάτιο είναι λάθος να το θεωρούμε ως ο ιδιωτικός χώρος του
σπιτιού.
Στη
κρεβατοκάμαρα
έχουμε δυο πρόσωπα, και στα παιδικά από 1-3. Άρα η διάταξη και
διακόσμηση πρέπει να απευθύνεται
σε τουλάχιστον δυο άτομα εξαιρουμένου του μονού δωματίου.

To κατά Μάρκον ευαγγέλιον
(δοκίμιο σε ελεύθερο σχολιασμό)
«Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς…. Δεύτε οπίσω μου
και ποιήσω υμάς γενέσθαι αλιείς ανθρώπων….
πεπλήρωκεν ο καιρός και ήγγικεν η βασιλεία του
Θεού. μετανοείτε και πιστεύετε εν τω ευαγγελίω».
(Μαρκ. α΄15)
Για το ευαγγέλιο του Μάρκου έχω ξαναγράψει
στο παρελθόν σε αυτή την εφημεριδα, λόγω
όμως αυτών των ημερών, αλλά και της σημαντικότητας του περιεχομένου του, σήμερα θα επανέλθω. Τα ευαγγέλια των Μάρκου, Ματθαίου
και Λουκά χαρακτηρίζονται σαν Συνοπτικά, γιατί
όλα μαζί συνοψίζουν αφηγηματικά, κατά τον
ίδιο σχετικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Το ευαγγέλιο του Ιωάννη, του οποίου η γραφή υπήρξε
χρονικά και η τελευταία στη σειρά, ενώ και αυτή
συμπληρώνει το βίο του Ιησού, ανοίγεται συνάμα πέραν από τη δράση του στη Γαλιλαία,
εστιάζεται δε στο θεολογικό στοχασμό, στα
θαύματα ως και στη διδασκαλία. Το ευαγγέλιο
του Μάρκου πάντως έχει το χαρακτηριστικό, ότι
αυτό υπήρξε το πρότυπο από το οποίο αντλήθηκαν οι βασικές πληροφορίες, για τη συγγραφή
των ευαγγελίων του Ματθαίου και του Λουκά.
Εν ολίγοις αυτά θα πρέπει να θεωρούνται αντίγραφα σε ανάπτυξη του προτύπου.
Ο Επίσκοπος Ευσέβιος μας λέγει, ότι ο Μάρκος
ήταν σε ηλικία ο μεγαλύτερος από τους άλλους
τρείς, και θεωρείται ότι έγραψε το αρχαιότερο
ευαγγέλιο. Έγραψε δε όσα και μοναχά αυτά, τα
οποία του είχε αφηγηθεί ο Πέτρος: «και τουθ΄, ο
πρεσβύτερος Μάρκος ερμηνευτής, Πέτρου γενόμενος …..».
Ο Μάρκος καταγόταν από οικογένεια εύπορη
και γι΄αυτό είχε ευτυχήσει να λάβει ανάλογη
μόρφωση. Στα πρώτα του χρόνια άκουγε στο
όνομα Ιωάννης, αργότερα δε προσήρτησε κατά
τη ρωμαϊκή συνήθεια και το Μάρκος, και έκτοτε

έμεινε γνωστός. Ως «Ιωάννης ο επικληθείς
Μάρκος» μάλιστα τούτο σχετικά επιβεβαιώνεται στις Πράξεις των Αποστόλων (ΙΒ 2-280):
«Και ο Πέτρος….. συνιδών ήλθεν επί την οικίαν
Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου
Μάρκου.»
Ο Μάρκος ακολούθησε αρχικά τον Βαρνάβα και
τον Παύλο και αργότερα τον Πέτρο στις περιοδείες του. Μετά δε το θάνατο τού Πέτρου, συνέχισε το αποστολικό έργο στην Αλεξάνδρεια,
όπου και βρήκε διωκόμενος μαρτυρικό θάνατο.
Από τον επίσκοπο Ευσέβιο, πάλι ενημερωνόμαστε ότι: «όσα ο Μάρκος ο ερμηνευτής Πέτρου
γενόμενος εμνημόνευσε, όσα έγραψε, ούτε γάρ
ήκουσεν, ούτε παρηκολούθησεν αυτώ, ….του
μηδέν ών ήκουσεν παραλίπειν, ή ψεύδεσθαι τι
εν αυτοίς». Δηλαδή ο Μάρκος, δεν είδε από
κοντά τα έργο του Χριστού και δεν άκουσε τίποτα σχετικό απ΄ευθείας από Αυτόν, αλλά
μόνο περιορίστηκε στο να ερμηνεύσει αυτά, που
του είχε πεί ο Πέτρος, χωρίς όμως να παραλείψει τίποτα.
Το ευαγγέλιο λοιπόν του Μάρκου έχει σαν πηγή
μόνο αφηγήσεις και διασταυρώσεις. Εγράφη
μάλιστα χωρίς οργανωμένη τάξη και χρονολογική σειρά. Και το τελευταίο αυτό αρνητικό στοιχείο
καταφαίνεται από τα πολλά που
επαναλαμβάνει όπως: ‘’Μετά ταύτα’’, ‘’Και
ευθύς’’, ‘’Και έρχεται’’, ‘’Και λέγει αυτοίς’”, Και εν
εκείναις ταις ημέραις’’ κ.λ.π. Δηλαδή το έργο του
Ιησού, στην αφηγηματική αναφορά του, περιγράφεται ατάκτως και όχι σε χρονική συνέχεια
με τα προηγούμενα των γεγονότων.
Το ευαγγέλιό του Μάρκου, αρχίζει με την βάπτιση του Ιησού από τον Ιωάννη και αμέσως εξελίσσεται στο έργο του Χριστού στη Γαλιλαία.
Δεν μιλά καθόλου για κάποιο κοινωνικό κίνημα,
αλλά έρχεται γρήγορα στο κηρυκτικό έργο του

Στο διπλό λοιπόν, ως δωμάτιο ''δημιουργίας'' αλλά και ξεκούρασης,
πρέπει να αποπνέει μια ευχάριστη
αλλά ζωντανή ατμόσφαιρα με χρωματικές ή εικαστικές πινελιές προσαρμοσμένες στη προσωπικότητα
του ζευγαριού. πχ: σε ένα ζευγάρι
μετρημένο, ουδέτερο χρωματισμό
όπως μπεζ ή γκρι, πινελιές σε
σκούρο μπλε ή ασημί, πίνακες τοπίων. Δεύτερο παράδειγμα: σε πιο
εξωστρεφές κοινωνικό ζευγάρι, έντονο μπορντό ή κόκκινο με πινελιές άσπρο ή χρυσό και πίνακες
αφαιρετικούς ή σύνθεση. Τα μονά
δωμάτια πρέπει να σχεδιαστούν
είτε με ένα αγαπημένο θέμα των
παιδιών (Spiderman), είτε με δυο
έντονα χρώματα που να υπάρχουν
και στα έπιπλα. Σε διπλά-τριπλά
δωμάτια με μίξη φύλλων διαλέγουμε ένα κοινό ή ουδέτερο θέμα

Ιησού, προχωρεί στις θαυματουργικές πράξεις,
χωρίς πάλι η γραφή να ρέει οργανωμένη και κανονική. Δεν μας λέγει τίποτα για την προηγούμενη ζωή του Χριστού, αλλά και δεν διεκδικεί
την πλήρη βιογραφία του.
Ξαφνικά διακόπτει την αναφορά στη δράση του
Ιησού στη Γαλιλαία, ακριβώς μάλιστα τη στιγμή
της κορύφωσης της και μας παρουσιάζει τον Χριστό να ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα.
Η σύνδεση της γραφής του μέχρις εδώ είναι
χαλαρή, αλλά τα γεγονότα, παρά την προφορική τους παράδοση, παρουσιάζονται έκτοτε να
συνεχίζονται κανονικά σε ομαλή διαδοχή, σφιχτοδεμένα σε διατύπωση, ύφος και σαφήνεια.
Να σημειωθεί δε ότι το ευαγγέλιό του αρχικά
προοριζόταν αποκλειστικά, κάτι ως εγχειρίδιο
και μοναχά για την κατήχηση των εξ εθνικών
χριστιανών*. Το τελευταίο καταφαίνεται από το
ότι, στη χρησιμοποίηση της μετάφρασης των
‘’Εβδομήκοντα’’, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης
από τους τα 70 ραβίνους επιφανείς ελληνιστές
ιεροδιδασκάλους, εδίδοντο περαιτέρω ερμηνείες και διευκρινήσεις των αραμαϊκών όρων,
και εθίμων των ιουδαϊκών παραδόσεων, στη ελληνική. Στα δέκα πρώτα κεφάλαια του ευαγγελίου περιγράφεται, μετά από μια σύντομη
εισαγωγή, το έργο του Χριστού στη Γαλιλαία, τα
δε γεγονότα του Πάθους και της Αναστάσεως,
καλύπτουν το 1/3 της όλης έκτασης η οποία
αναφέρεται στην τελευταία εβδομάδα του μαρτυρίου.
Ο Μάρκος στο ευαγγέλιό του, υπενθυμίζει συνεχώς την επιθυμία του Χριστού να αποκρύπτει
την κοινοποίηση των θαυμάτων τα οποία είχε
κάνει: «και διεστείλατο αυτοίς πολλά ίνα μηδείς
γνώ τούτο». (ε- 43). Προσέτι δε ότι ο Ιησούς
ακόμα και την μεσσιανική ιδιότητά του απέκρυπτε. Κατά δε τη στιγμή της ‘’εν δόξη Μεταμόρφωσής Του’’ είχε επαναλάβει την σχετική εντολή
της απόκρυψης.
Ο Μάρκος ίσως και εξ αυτού σεβόμενος, απλά
παντού Τον ονομάζει σαν “υιό του ανθρώπου”,
αλλά αφήνει τεχνηέντως να εννοηθεί, ότι Αυτός
είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, προσπαθώντας
πάντοτε να υποταχθεί στην εντολή της μυστικότητας: «καταβαινόντων δε αυτών από του όρους
διεστείλατο αυτοίς, ίνα μηδενί διηγήσωνται ά
είδον, εί όταν ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών
αναστή» (θ, - 9).
Ο Μάρκος όμως, τουλάχιστον από τα γραπτά
του, φαίνεται να διατηρεί τα δικά του ερωτηματικά και να διολισθαίνει στις κατ΄ αυτόν εύ-

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
όπως ''παιδικό δάσος''. Μην ξεχνάτε το ταβάνι! Είναι ένας μεγάλος χώρος που εκμεταλλευόμενος
θα μπορεί να δώσει διπλή αίσθηση
ευχαρίστησης. Αν χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις ενημερώστε για να επανέλθουμε.

λογες απορίες. Και πιο συγκεκριμένα, αφού ο
Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και όντως ο υιός του
Θεού, γιατί διάλεξε αυτό το οδυνηρό και επαίσχυντο τέλος του βίου του; Σε μια ιστορική αναζήτηση, καταλογίζει στους εκπροσώπους των
Ιουδαίων την ευθύνη του θανάτου του, ενώ τον
Ιησού τολμά και δεν τον απαλλάσσει στο ότι,
ενώ ήταν ο Μεσσίας δέχτηκε τον επαίσχυντο
εξευτελισμό του. Στον δε Ιουδαϊκό λαό αποδίδει, ότι δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το αλληγορικό νόημα των παραβολών του.
Και επανέρχεται με την απορία, ότι αφού ήταν
όντως ο Μεσσίας, προς τι τελικά αυτή η μυστικότητα;
Συμπερασματικά και εν κατακλείδι, το ευαγγέλιο
του Μάρκου καταγράφεται σαν χαρμόσυνο άγγελμα, σαν όντως ευαγγέλιο και όχι σαν μια
ολοκληρωμένη βιογραφία του Ιησού με ιστορικές απαιτήσεις.
Ο εκλιπών πανεπιστημιακός καθηγητής της θεολογίας Σάββας Αγουρίδης, κατά τη δική του
ερμηνεία σχετικά προβάλει το παρακάτω αιτιολογικό. «Ίσως επειδή ο κόσμος εκείνης της εποχής είχε σαφή γνώση για τα πρόσωπα, όπως του
Ιωάννη Βαπτιστή, Ηρώδη, Πιλάτου, οπότε η περαιτέρω διεξοδικότερη αναφορά σε αυτά όπως
και σε άλλα, να θεωρήθηκε, αν όχι υπερβολική,
τουλάχιστον όμως περιττή».
Το θέμα όμως σε ευρύτερη συζήτηση, προσκόπτει στην οικονομία του χώρου τούτου, αλλά και
των ιδικών μου γνώσεων, τουλάχιστον αυτών
που μπόρεσα να αντλήσω από τις αναφερόμενες πηγές.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σημ.: * O προσηλυτισμός στο χριστιανισμό αποτεινόταν κυρίως στους Ιουδαίους μονοθεϊστές, αλλά και
στους μη Ιουδαίους, στους οποίους υπάγονταν οι λεγόμενοι Εθνικοί ή ειδωλολάτρες και κατ΄επέκταση γενικότερη ως πολυθεϊστές και οι ΄Ελληνες. Αυτοί οι
τελευταίοι μετά τον προσηλυτισμό τους εκαλούντο
ως εξ Εθνικών χριστιανοί.
Βοηθήματα
1) Π. Τρεμπέλα: ‘’Ο Ιησούς στη Ναζαρέτ’’
2) Σ. Αγουρίδη: ‘’Δοκίμια στις ρίζες του Χριστιανισμού ’, Εκδ.
Έννοια
3) ‘’Ιερά Γραφή”, Εκδ. Ζωή
4) ‘’Η Ιστορικότητα του Ιησού’’, Ιστορικά’’, Ελευθεροτυπίας
5) ‘’Η Καινή Διαθήκη’’, Εκδ. Σωτήρα
6) Γ. Κορδάτου: ‘’Αρχαίες θρησκείες και Χριστιανισμός’’, Εκδ.
Μπουκουμάνη
7) Ερ. Φρομ: “Το Δόγμα του Χριστού”, Εκδ. Μπουκουμάνη
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Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού
Με κατεπείγουσα απόφαση την 7η Απριλίου 2015,
(αρ. πρ. ΔΔΠ005159/586Β’ΕΞ2015 (ΑΔΑ: ΩΘ35ΗΔ8Ο), οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης παραχωρούν δικαιώματα
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους,
με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
Η παραχώρηση του άρθρου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι 31-03-2017.
Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα της απόφασης:
Άρθρο 1
Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης
Παραχωρείται απευθείας και με το αντάλλαγμα που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού της χώρας, το
δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της
διοικητικής τους περιφέρειας.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά
από κάθε Ο.Τ.Α. Α’Βαθμού σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του ν.3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της ή μετά από σχετική
τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να περι-

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Εθιμα της Ανάστασης
Κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει την περίοδο του Πάσχα
με τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο. Το «Πάσχα το καινόν»
όπως αναφέρεται στους πασχαλινούς ύμνους, αποτελεί για
το λαό μια ημέρα λαμπρή, μιας και η φύση βρίσκεται στα καλύτερά της. «Κατά το διάστημα της προετοιμασίας έθιμα
προχριστιανικά με χαρακτήρα λατρευτικό, εξαγνιστικό και
αποτρεπτικό του κακού, που απειλεί τη βλάστηση και την παραγωγή, έχουν ενταχθεί στη χριστιανική λατρεία», αναφέρει
η Aικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Τα πασχαλινά έθιμα ομοιάζουν απόλυτα με αρχαιοελληνικά
έθιμα της ίδιας περιόδου.
Η ταφή και η ανάσταση γιορταζόταν και στην αρχαιότητα
προαναγγέλοντας την εξαφάνιση του χειμώνα και την αναγέννηση της φύσης με τον ερχομό της άνοιξης. Οπως διαβάζουμε από πολλές πηγές, ο Άδωνις ήταν ο όμορφος νέος
που αγάπησε η Αφροδίτη και η Περσεφόνη. Τον διεκδίκησαν
και οι δύο, αλλά τον κέρδισε η Αφροδίτη κατά το περισσότερο, αφού η Περσεφόνη τον απέκτησε μόνο για το ένα
τρίτο του χρόνου. Τα "Αδώνια" ήταν γιορτή αφιερωμένη
στον Άδωνη, που γινόταν κάθε άνοιξη. Κατά τη διάρκειά της,
γυναίκες πενθοφορεμένες, τοποθετούσαν πάνω σε νεκρικό
κρεβάτι ομοιώματα του θεού, περιβαλλόμενα από άνθη, κλαδιά, καρπούς, λιβάνια και θυμιάματα. Την ίδια στιγμή φύτευαν μέσα σε γλάστρες σπόρους από φυτά, που
αναπτύσσονταν και μαραίνονταν γρήγορα, όπως οι φακές.

λαμβάνεται στους σκοπούς της η άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2.
Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωμα απλής χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 7 του ν.2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές
αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με άλλο
τρόπο.
Εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής
χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού προς τρίτους, με σύναψη
σύμβασης μίσθωσης, έναντι ανταλλάγματος, για την
άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας,
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
Σκοπός παραχώρησης
Η παραχώρηση του προηγούμενου άρθρου γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως
εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με
ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία
τροχήλατου –αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου). Η
άσκηση άλλης δραστηριότητας όπως η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και
την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λι-

Μόλις έβγαιναν τα φυτά τα ανέβαζαν στις στέγες των σπιτιών, φτιάχνοντας τους "Κήπους του Άδωνη". Στη συνέχεια,
μοιρολογώντας, περιέφεραν τα ομοιώματα στους δρόμους,
τα οποία έριχναν, μαζί με τους "Κήπους", σε πηγές ή ποτάμια. Την επόμενη μέρα γιόρταζαν την ανάσταση του θεού.
Ετσι λοιπόν τα έθιμα παραλλαγμένα πέρασαν και στη χριστιανική θρησκεία, όπως τα γιορτάζουμε σήμερα σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας.
«Λαϊκά δρώμενα αναπαράστασης θανάτου - ανάστασης
στον ελληνικό χώρο, όπως ο Ζαφείρης στην Ήπειρο, οι κήποι
του Άδωνη, οι τελετουργικοί χοροί του Πάσχα και του αγίου
Γεωργίου, οι κούνιες, οι επισκέψεις με όργανα στους τάφους, η συμβολική χρήση των αβγών - και μάλιστα κόκκινων,

μνών και πλεύσιμων ποταμών.
[...]
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη
φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα αυτών.
Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13
του ν.2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και
για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός
των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές
μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν
για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων,
την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και
γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος
χώρου.
Ολη την απόφαση μπορείτε να δείτε στον ιστοχώρο μας:
www.ebdomi.com

Λαμπρή γίνεται όνομα και πράγμα, αφού εδώ και έναν περίπου αιώνα, το βράδυ της Ανάστασης τηρείται το έθιμο των
αερόστατων. Τα παιδιά των πέντε ενοριών συναγωνίζονται
στις επιτυχείς «πτήσεις» των χρωματιστών φωτεινών αερόστατων, τα οποία ετοιμάζουν επί εβδομάδες πριν το
Πάσχα. Για περίπου μισή ώρα μετά το «Χριστός Ανέστη», ο
ουρανός αποκτά… περισσότερα αστέρια.
Το θέαμα είναι μοναδικό όταν καίγεται κάποιο αερόστατο
από υπερβολικά μεγάλη «κολλημάρα» ή από πολύ πετρέλαιο, η αγωνία κορυφώνεται γιατί οι ανταγωνιστές από τις
άλλες ενορίες κρατούν λογαριασμό αποτυχιών, για να πυροδοτήσουν τα πειράγματα το πρωί της Κυριακής του
Πάσχα.

Οι πλεξούδες των γλυκών
Δύο γλυκά δεν λείπουν από κάθε πασχαλινό τραπέζι. Τα
τσουρέκια και τα πασχαλινά κουλουράκια, με σχήμα πλεξούδας. Και είναι πλεξούδα, γιατί μ᾽αυτή συμβολίζεται η
απομάκρυνση κακών πνευμάτων.

Tο έθιμο των μπότηδων στη Βάρη

Τα φωτεινά αερόστατα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

αποτελούν εκδηλώσεις της προαιώνιας προσπάθειας του ανθρώπου να συμβάλει θετικά στη διαδικασία ανανέωσης της
φύσης και στην εξασφάλιση της καλής σοδειάς», προσθέτει
η Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη.

Φωτεινά αερόστατα
Ενα ωραίο έθιμο εξελίσσεται στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Η

Tο Μεγάλο Σάββατο στις 11 π.μ στη μονάδα Ἁκτιος Οδηγός” στο Σ.Ε.Ο. Βάρης, αναβιώνουν το έθιμο των μπότηδων, να σπάσουν τις στάμνες τους και να γιορτάσουν
την Πρώτη Ανάσταση του Κυρίου,
Για το έθιμα του βαρελότου ή της φουρτσέτας, που εμφανίζεται στην Πελοπόννησο δεν το συζητώ, γιατί είναι άκρως
επικίνδυνο και θα έπρεπε να το έχουν σταματήσει. Κι αυτό
γιατί είναι αυτοσχέδιες “βόμβες”, που τις ρίχνουν πάνω στο
πλήθος!!!
Το θέμα είναι ανεξάντλητο και αξίζει, όπου κι αν περάσει την
Ανάσταση ο καθένας μας να αναζητήσει τα τοπικά έθιμα!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ένα καφέ κι άλλον ένα σε αναμονή...
Η προσφορά και η αλληλεγγύη στηρίζει μια ολόκληρη κοινωνία σε δύσκολες περιόδους. Μέρες που είναι λοιπόν διαβάστε αυτή την ιστορία που θα σας ζεστάνει περισσότερο
από έναν αχνιστό καφέ μια παγωμένη χειμωνιάτικη μέρα
σαν κι αυτές που μας επιφύλαξε ο κατά τα άλλα ανοιξιάτικος καιρός.
“Δυο άντρες μπήκαν στο καφενείο μιας μικρής πόλης της
Ιταλίας, για να πιουν καφέ. Ο ένας ήταν κάτοικος της περιοχής και ο άλλος ήταν φίλος του από την Ρώμη που ταξίδεψε για να τον επισκεφτεί.
Κάθισαν σε ένα τραπεζάκι, έδωσαν τη παραγγελία τους και
περίμεναν τους καφέδες τους όταν πρόσεξαν κάποιον να
μπαίνει στο καφενείο και να κατευθύνεται προς το ταμείο.
Τον άκουσαν να παραγγέλει ‘’ένα καφέ και δύο σε αναμονή’’.
Πλήρωσε την παραγγελία του, πήρε τον ένα καφέ στο χέρι
και βγήκε από την πόρτα .
«Τι ήταν αυτό; Τι σημαίνει καφές σε αναμονή;» γύρισε και
ρώτησε με απορία ο άντρας από την Ρώμη τον ντόπιο φίλο
του.
«Περίμενε και θα δεις» του απάντησε εκείνος. Πολύ σύντομα οι δυο άντρες είδαν και άλλους ανθρώπους να μπαίνουν στο καφενείο και να παραγγέλνουν καφέδες.
Δύο κορίτσια παρήγγειλαν τέσσερις καφέδες, δυο δικούς
τους και δυο σε αναμονή. Τρεις δικηγόροι ζήτησαν επτά καφέδες, τρεις για αυτούς και τέσσερις σε αναμονή. Η ώρα
περνούσε και οι πελάτες του μικρού καφενείου δε σταματούσαν να πληρώνουν πάντα περισσότερους καφέδες από
όσους έπαιρναν στα χέρια τους.

Ο άντρας από την Ρώμη έδειχνε να απολαμβάνει τη θέα
προς τη μικρή, αλλά πολύ όμορφη πλατεία της πόλης, αλλά
μέσα του η περιέργεια για τους «καφέδες σε αναμονή» όλο
και μεγάλωνε.
Ξαφνικά η πόρτα του μικρού καφενείου άνοιξε και πάλι.
Αυτή τη φορά ήταν ένας άνδρας ντυμένος με φθαρμένα
ρούχα που έμοιαζε με ζητιάνο. Προχώρησε προς τον ιδιο-

καταβολικά καφέ για αυτούς που δεν είχαν την οικονομική
δυνατότητα να πληρώσουν τον δικό τους!
Η παράδοση με τους «καφέδες σε αναμονή» ξεκίνησε στη
Νάπολη λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και
πολύ σύντομα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σε αρκετές
περιοχές σήμερα μπορεί κάποιος να πληρώσει όχι μόνο
καφέ σε αναμονή, αλλά και σάντουιτς ακόμη και ένα ολό-

κτήτη του καφενείου και με κουρασμένη φωνή τον ρώτησε:
«Μήπως υπάρχει καφές σε αναμονή;»
Ήταν τόσο απλό! Οι πελάτες του καφενείου πλήρωναν προ-

κληρο γεύμα!
Σήμερα λειτουργεί ήδη σε 162 επιχειρήσεις σε 17 χώρες
και 112 πόλεις.
Στην Αθήνα η δράση ξεκινά με πρωτοβουλία του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» σε τέσσερα καταστήματα:
- «6», συνεργατικό καφενείο, Τριών Ιεραρχών 21, Θησείο
-«Ακροβάτης», καφενείο-ουζερί, Μαιζώνος 44 & Ψαρρών
26α, Αθήνα
- «Στα καλά καθούμενα», Δράκου 3 (έξοδος Μετρό Φιξ),
Κουκάκι
- «Verve», Σόλωνος 94, Αθήνα
Καλή Ανάσταση.

Απόλυση εργαζομένων λόγω
“μηδενικής” ανεργίας!!...
Κι όμως συμβαίνει και αυτό. Λόγω “μηδενικής” ανεργίας απολύονται 5.000
άτομα από το γερμανικό ΟΑΕΔ!
Η γερμανική υπηρεσία για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού
έκανε σήμερα γνωστό πως θα καταργήσει έως το 2019 5.000 θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το σύνολο των
περικοπών από το 2013 σε 17.000,
καθώς η χαμηλή ανεργία καθιστά περιττές τις υπηρεσίες των συμβούλων
της.
«Η ανεργία που βρίσκεται σε πτώση
μακροπρόθεσμα μας επιτρέπει να μειώσουμε το προσωπικό κατά 17.000
έως το 2019», αναφέρει στις στήλες
της εφημερίδας Hadelsblatt, ο Χάινριχ
Αλτ, ένας από τους διευθυντές του θεσμού.
Από την αρχή του 2013, 12.000 θέσεις

έχουν ήδη καταργηθεί και θα ακολουθήσουν άλλες 5.000 έως το 2019 «με
την επιφύλαξη ότι η πορεία της οικονομίας θα διατηρηθεί» στο σημερινό

ρυθμό της, διευκρίνισε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας, η οποία απασχολεί περίπου 95.000 μισθωτούς, οι
περισσότεροι από τους οποίους είναι
σύμβουλοι αρμόδιοι για τη διαχείριση
των ανέργων.
Εξαιτίας μιας επιβράδυνσης της συγ-

κυρίας στα μέσα της χρονιάς, πέρυσι
δεν έγινε στην υπηρεσία καμμιά μείωση προσωπικού, ενώ δεν προβλέπεται να γίνει καμιά ούτε φέτος. Όμως οι
μειώσεις πρόκειται να συνεχισθούν
την ερχόμενη χρονιά.
Η ανεργία στη Γερμανία εξελίσσεται
εδώ και μήνες στα πιο χαμηλά επίπεδα
μετά την επανένωση της χώρας. Το
ποσοστό για τον Μάρτιο ήταν ένα νέο
χαμηλό ρεκόρ 6,4%, ενδεικτικό του
σφρίγους της γερμανικής οικονομίας.
Τον περασμένο μήνα η χώρα είχε 2,93
εκατ. ανέργους, μακριά από τα επίπεδα γύρω από τα 5 εκατ. που είχε
φθάσει το 2005.
Χωρίς να εξετάζουμε βέβαια το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι είναι τετράωροι και άρα ημιαπασχολούμενοι...

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Στα γυμναστήρια η πιο δύσκολη άσκηση είναι να πας...
4 Να δίνετε το κινητό σας για να σας βγάλουν φωτογραφία, μόνο σε άτομα από τα οποία μπορείτε να τρέξετε πιο
γρήγορα...
4 Je suis αρνί...

4 Χτυπάει το θυροτηλέφωνο. Σε ρωτάει: είσαι σπίτι; Δεν

νευριάζεις, απαντάς ήρεμα. Ναι, εσύ πού είσαι;
4 Στην Τουρκία απαγορεύθηκε facebook, twitter, youtube
και πιθανόν να επανακυκλοφορήσει το nokia 3210 με το φιδάκι...
4 Πάτε και βάφετε μαλλιά, νύχια, χείλη, φρύδια, μάτια,
μούρη, μαυρίζετε με σολάριουμ, κάνετε λεύκανση δονιών.
Να βάψετε κάνα αβγό ούτε λόγος.
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επιστολές - σχόλια...
Υψηλότατοι οι φόροι ακίνητης
περιουσίας στη Βούλα
O αναγνώστης Κώστας Δούκας, μας κοινοποίησε επιστολή
που απέστειλε στο Δήμαρχο του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, όπου επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της Βούλας πληρώνουν υψηλότατα φορολογικά τέλη στην ακίνητη
περιουσία και τον καλεί να ασχοληθεί με το θέμα.
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να προσφέρετε μεγίστη υπηρεσία στους συνδημότες στο πιο πάνω θέμα.
Η Βούλα βρίσκεται ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη,
τη Γλυφάδα και τη Βουλιαγμένη.
Η μία έχει τεράστια εμπορικότητα και η άλλη τις ακριβότερες κατοικίες.
Έτσι συμπαρασυρόμαστε κι εμείς προς φορολογικά ύψη.
Οι κάτοικοι της παραλιακής επί πλέον έχουν τεράστια
αφαίμαξη λόγω θαλάσσης.
Η συντριπτική πλειονότητα όμως των οικοδομών παραλιακής είναι άνω των 35 ετών παλαιότητας δηλ μηδενικής
αξίας με τα τραπεζικά κριτήρια εγγυήσεων.
Επίσης λόγω της τεράστιας αύξησης της κυκλοφορίας
στην ΕΟ παραλίας η διαβίωση έχει γίνει προβληματική με
αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να είναι κενά ή με συμβολικά μισθώματα.
Η πολιτεία, λόγω ολιγωρίας των προκατόχων σας, θεωρεί
ότι σε αυτά κατοικούν εμίρηδες και απογειώνει τις αντικειμενικές.
Δεν βάζει μάλιστα πλέον ούτε συντελεστές απομείωσης
λόγω παλαιότητας.
Πριν προχωρήσουν σε δημοσιεύσεις τερατωδών αξιών
και αντίστοιχων φόρων θα πρέπει να καταστούν ενήμεροι
στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ελπίζουμε στην επίδειξη εκ μέρους σας αντανακλαστικών και μαχητικότητας πανέμπειρου πιλότου.
Με εξαιρετική εκτίμηση,
Κώστας Δούκας

Μπετόν το δάσος Διονύσου;
“...Σήμερα έχουμε 700 στρέμματα ιδιοκτησίας της
Εθνικής Τράπεζας στο Διόνυσο. Ε λοιπόν, δεν επιτρέπεται, μεσούσης τέτοιας κρίσεως, μια τράπεζα
ΝΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ,
ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ”, αυτά
είπε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσου Ευάγγελος Λυρούδιας και έβαλε σε μεγάλη
ανησυχία τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου γενικότερα, αλλά και την παράταξη «Νέα Πνοή για τον
Διόνυσο», η οποία με ανακοίνωσή της επισημαίνει
ότι θα κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις προκειμένου να επιτρέψουν το δάσος να γίνει οικόπεδα.
Το Αιωνόβιο Δάσος του Διονύσου αποτελεί βασικό
πνεύμονα, υπερτοπικού χαρακτήρα, συνολικά, για
το Λεκανοπέδιο Αττικής. Μέχρι σήμερα, με συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι Τοπικές Δημοτικές
Αρχές, έχουν εμποδίσει την οικοδόμηση του Δάσους, συμβάλλοντας, αποφασιστικά στην ακύρωση,
στη πράξη, της εφαρμογής ενός ρυμοτομικού σχεδίου, αφού αυτό δεν έχει υλοποιηθεί για 90 χρόνια,
γράφουν στην ανακοίνωσή τους.

O συμβολισμός του αβγού
Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος,
βάφει κόκκινα αβγά το Πάσχα, γιατί
συμβολίζουν τη χαρά της Ανάστασης του Χριστού, ενώ το τσούγκρισμά τους, το τέλος του ταφικού
σκότους και την αρχή μίας νέας
ζωής!
Πολλοί λαοί, διαφορετικών φυλών
και θρησκειών, από τα παλιά χρόνια,
θεωρούσαν το αβγό ως σύμβολο
της γονιμότητας και της δημιουργίας.
Υπάρχουν χιλιάδες μύθοι και παραμύθια, σχετικά με το συμβολισμό
του αβγού. Ο παλαιότερος όμως
μύθος είναι ο πελασγικός. Οι Πελασγοί, ήταν πρόγονοι των αρχαίων
Ελλήνων και έζησαν σε οργανωμένες κοινωνίες, πριν τον κατακλυσμό

του Δευκαλίωνα, που έγινε
το 9000 π.Χ., όπως μας πληροφορεί ο Πλάτωνας στον
“Τίμαιο”.
Πίστευαν λοιπόν ότι όλο το
σύμπαν “ξεπήδησε” μέσα
από το σπασμένο αβγό της μεταμορφωμένης σε περιστέρι Ευρυνόπης.
Η ελληνική Μυθολογία αναφέρει ότι
όλο το σύμπαν πλάστηκε από τον
Έρωτα, τον γυιό της Νύχτας και του
Αιθέρα, όταν “ξεπετάχθηκε” από ένα
αβγό!
Η σημερινή εκδοχή των επιστημόνων ότι η δημιουργία του κόσμου
προήλθε από την έκρηξη του σύμπαντος λόγω υπερθέρμανσης, δικαιώνει την αλληγορική σημασία

Πρωταπριλιάτικο ψέμα;
Αγαπητη εβδομη
Θα ηθελα να σχολιασω μερικες ειδησεις, αρθρα, στο
υπ`αριθμο 878 φυλλο της εφημεριδας σας.
Στο πρωτοσέλιδο ανακοινώνετε ενα αρθρο σχετικό με τις
νεες χωροθετησεις λαϊκων αγορων, όπου όπως γράφετε,
η περιοχη μας θα αποκτησει μια καινούργια λαϊκη αγορα,
(στην οδο Μεταξα) γυρω στα διακοσια μετρα περιπου, απο
αυτη που ειναι τωρα (στην οδο Καραισκακη).
Αν δεν ειναι αυτο πρωταπριλιατικο ψεμα, τι μπορει να
ειναι?, διοτι να μεταφερεις στην ιδια γειτονια μια λαϊκή,
απλα δεν εχει νοημα, ή μαλλον δεν εχει λογικη.
Καλη η προσπαθεια αγαπητη Εβδομη αλλα (κατα το λαϊκον) δεν τσιμπαμε.

των μύθων. Βλέπουμε ότι σε όλες
τις περιπτώσεις το αβγό συμβολίζει
τη δημιουργία!
Τα βαμμένα και ζωγραφισμένα
αβγά, οι πρόγονοί μας, τα θεωρούσαν σύμβολα της ευτυχισμένης
ζωής και τα αντάλλασαν ως δώρα
μεταξύ τους.
Σήμερα τσουγκρίζουμε τα πασχαλινά αβγά γιορτάζοντας την Ανάσταση του Χριστού!
Χρόνια Πολλά
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Σπιτι Πολιτισμού στη Βούλα!
Αξιοτιμη κα Βουλα Λαμπροπουλου, τα συγχαρητηρια μου
για την υπομονη σας, και τους αγωνες σας σχετικα με το
να μετατραπει σε βιβλιοθηκη, η κλασικη πετρινη οικια επι
της Βασ. Παυλου στην Βουλα, όπως διάβασα στην Εβδόμη
φ.878 σελ. 3. Τα συλλυπητήριά μου σε οσους σας αναγκασαν να καταφυγετε στο ΣτΕ.
Ελπιζω να ευοδωθουν οι κοποι σας και να αποκτησει η περιοχη μας ενα σπιτι πολιτισμού.
Το μονο που εχω να προτεινω ειναι να αλλαξουν τα κλασικα παραθυροφυλλα και να μπουν ...σινιε αλουμινια. Επισης και το φυσικο κοκκινο χρωμα της πετρας να βαφτει
ασπρο, για να ταιριαζει με τα υπολοιπα κτηρια της Βασ.
Παυλου!
Με εκτιμηση
Ιωαννης Τσοβολος
Πολιτης Βουλας

H «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιφέρειας Αττικής καταγγέλει
τη συνέχιση έργων του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό
Οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Αττικής καταγγέλλουν την απόφαση της
Περιφέρειας για συνέχιση έργων στο
ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας (30/3) αποφάσισε να
παρατείνει για ένα χρόνο την εκτέλεση έργων, όσον αφορά δύο οδούς
στο ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Στη συνεδρίαση της 2ας Απρίλη -μετά
από αίτημα της «Λαϊκής Συσπείρωσης»για το θέμα, αναδείχθηκε ότι η πλειοψηφία της Περιφερειακής Αρχής διαθέτει
2 εκατομμύρια ευρώ για το έργο, σε αντίθεση με τις προεκλογικές της εξαγγελίες. Ενώ τότε, το χαρακτήριζε
«φαραωνική κατασκευή προς όφελος
των εργολαβικών συμφερόντων», σή-

μερα δίνει το πράσινο φως για την ολοκλήρωσή του και δημιουργεί τετελεσμένα ως προς το απαράδεκτο αυτό
έργο.
Οι σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα
των κατοίκων της περιοχής που παραβρέθηκαν διαμαρτυρόμενοι στη συνεδρίαση και εισέπραξαν τη χλεύη και την
άρνηση της πλειοψηφίας και της κ. Δούρου να γίνει συζήτηση και να πάρουν το
λόγο, αποχώρησαν καταγγέλλοντας την
απαράδεκτη και αντιδημοκρατική τακτική της.
Με παρεμβάσεις τους, τόνισαν ότι το
πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων απαιτεί συνολικό σχεδιασμό
και όχι αποσπασματικές προσεγγίσεις.
Σημείωσαν, επίσης, την υποκρισία της

πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια, που από τη μια προσκυνάει
συνειδητά την πολιτική της ΕΕ και από
την άλλη δικαιολογείται ότι προχωρά
στην κατασκευή του ΧΥΤΑ, για να μη
«χάσει πόρους και κονδύλια».
Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά
πόσο επιζήμια είναι για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα η πολιτική του ευρωμονόδρομου.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έχει καταθέσει προτάσεις για την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης
των απορριμμάτων, για το οριστικό
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και την ακαταλληλότητα του Γραμματικού και της
Κερατέας, για την αναβάθμιση της
ζωής των εκατομμυρίων εργαζομένων
της Αττικής.
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Εγκαινιάστηκε, με τελετή, ο εκσυγχρονισμός Αλιευτικού
Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας
Πρόκειται για ένα έργο που χρειάστηκαν πάνω από είκοσι χρόνια για να ξεπεραστούν εμπόδια...
Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών του
έργου βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας, τελέστηκε την Κυριακή, 5 Απριλίου 2015.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε ο Δήμος Σαρωνικού με την Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής, καθώς πρόκειται για
έργο μείζονος σημασίας όχι μόνο για την
Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας και τον
Δήμο Σαρωνικού αλλά για ολόκληρη την
Ανατολική Αττική.

Ο οικοδεσπότης Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Παλ. Φώκαιας, Νάσος Παπουτσής, προλόγισε την εκδήλωση, τονίζοντας
το πόσο σημαντική είναι η θετική αυτή εξέλιξη, καθώς πρόκειται για ένα έργο που
χρειάστηκαν περισσότερα από είκοσι χρόνια για να ξεπεραστούν τα προκύπτοντα,
κυρίως γραφειοκρατικά, προβλήματα μέχρι
την τωρινή ευτυχή για όλους κατάληξη.
Το αλιευτικό καταφύγιο της Παλαιάς Φώκαιας αποτελεί πνεύμονα ζωής και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, καθώς από την

πρώτη στιγμή της κατοίκησης της περιοχής,
η αλιεία υπήρξε κύρια απασχόληση των κατοίκων και άρρηκτα συνδεδεμένη με την
εξέλιξή τους.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων
ότι «το έργο αυτό ήταν στην πρώτη θέση
της αναπτυξιακής μας ατζέντας και από την
πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων
μας εργαστήκαμε μεθοδικά για την υλοποίησή του. Το πάγιο αίτημα των κατοίκων
ήταν και δικό μας. Τόσο εγώ προσωπικά,
όσο και ο αντιδήμαρχος Ηλίας Μπουκουβάλας, ο πρόεδρος της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας
Ν. Παπουτσής αλλά και όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου και τα στελέχη
των αρμόδιων διευθύνσεων τεχνικών
έργων και υποδομών της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής καταφέραμε
με σκληρή δουλειά και ξεπερνώντας αρκετά

τόπου μας και τέτοια έργα υποδομών είναι
καίριας σημασίας».
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου αναφέρθηκε επίσης στη σπουδαιότητα του έργου
ευχόμενος από εδώ και στο εξής να υλοποιηθούν πολλά αντίστοιχα έργα, έργα που
σχετίζονται με την αλιεία και τη ναυτιλία.
Επεσήμανε τα προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω γραφειοκρατίας, απευθυνόμενος στους παρόντες βουλευτές και
ζητώντας τους να συμβάλουν από πλευράς
τους στην επίλυση τέτοιων θεμάτων, τα
οποία άπτονται της νομοθετικής εξουσίας.
«Αναβάθμιση για τον τόπο και την τοπική
κοινωνία, πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του Δήμου Σαρωνικού, προσφέρει δουλειά σε εποχές με πολύ υψηλά
ποσοστά ανεργίας. Ιδιαίτερα η στροφή
προς τον πρωτογενή τομέα είναι κάτι που

Στιγμιότυπο με το δήμαρχο Σαρωνικού Γιώργο Σοφρώνη.

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

Στιγμιότυπο με τoν Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου.

εμπόδια να φτάσουμε στο ευτυχές σημερινό αποτέλεσμα. Το αλιευτικό καταφύγιο
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Δήμο μας
καθώς θα τονώσει την επιχειρηματικότητα
της περιοχής, δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας, συμβάλλοντας στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας. Το έργο
αυτό είναι εξέχουσας σημασίας για εμάς
καθώς θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. Σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη
στρατηγική τουριστικής ανάδειξης του

το βλέπουμε στην πράξη, γεωργία, αλιεία,
μελισσοκομία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων» ανέφερε μεταξύ
άλλων ο Αντιπεριεφερειάρχης.
Στην τελετή αγιασμού παρευρέθησαν οι
Βουλευτές Ανατολικής Αττικής Πάνος
Σκουρολιάκος & Μάκης Βορίδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θανάσης Αναγνωστόπουλος και πάρα πολλοί θεσμικοί
εκπρόσωποι.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ευχόμαστε στα μέλη
και τους συνδημότες μας

Καλή Ανάσταση
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Πασχαλινές εκδηλώσεις στα 3Β
Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, (ΟΑΠΠΑ)
διοργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις το Σάββατο 4
Απριλίου, με στόχο την ανάδειξη των παραδόσεων του
Πάσχα, από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Η αρχή έγινε στον ανακατασκευασμένο πεζόδρομο της
Οδού Ποσειδώνος στη Βούλα, όπου μικροί και μεγάλοι
επισκέπτες γνώρισαν από κοντά τοπικά έθιμα απ’ όλη
την Ελλάδα, όπως το σπάσιμο των «μπότηδων» από την
Κέρκυρα, τα «Λαζαράκια» από τη Ρόδο, τα «αερόστατα» από την Αρκαδία και ο «Ζαφείρης» από την
Ήπειρο.

Στον χώρο των πασχαλινών εκδηλώσεων βρέθηκαν επίσης, επιμορφωτές του θεάτρου «Φούρνος», οι οποίοι

ανέλυαν την ιστορία των εθίμων και τα αναπαριστούσαν με τη βοήθεια των «εθελοντών» παρευρισκόμενων.
Οι ηθοποιοί της «Ελεύθερης Θεατρικής Σπουδής», παρουσίασαν μια διαδραστική παράσταση με ζωντανή, παραδοσιακή μουσική, με τίτλο: «Με χρώματα και
μουσικές», στην οποία η συμβολή των παιδιών υπήρξε
καθοριστική.

Και βέβαια το εργαστήρι κατασκευής λαμπάδας.
Το ίδιο βράδυ του Σαββάτου, στο Πολιτιστικό Κέντρο
«ΙΩΝΙΑ», πραγματοποιήθηκε συναυλία παραδοσιακής
μουσικής από τον Όμιλο Ελληνικών Τεχνών, με τίτλο
«Λαμπρόγιορτα». Μια μουσική -λογοτεχνική παράσταση
με ηθοποιούς, μονωδούς, χορωδούς, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας, με ύμνους και τραγούδια από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.

Βραβεύσεις επιτυχόντων
του Δήμου 3Β
Τους επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βράβευσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
την Κυριακή 5 Απριλίου, στην αίθουσα «Ιωνία».
Οι μαθητές των δημοσίων σχολείων του Δήμου είχαν
90% επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η Δημοτική Αρχή τους επιβράβευσε με τιμητικό έπαινο και ένα συμβολικό δώρο.

O Aντιδήμαρχος Διοίκησης & Oικονομικών
Διον. Γεωργουλόπουλος βραβεύει φοιτήτρια

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, συνεχάρη τους μαθητές για την προσπάθεια και
την επιτυχία τους, και τους παρότρυνε να συνεχίσουν
με επιμονή για την επίτευξη των στόχων τους.
Την εκδήλωση εμπλούτισε η χορωδία του 2ου ΓυμνασίουΛυκείου Βούλας.
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Δικαιώθηκε επαγγελματίας
για μη καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών
Δικαστική δικαίωση για επαγγελματία για μη καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών και πρωτόγνωρο νομικό προηγούμενο από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ροδόπης. Το
δικαστήριο αποφάσισε την οριστική αναστολή όλων
των μέτρων εκτέλεσης από το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) εναντίον του, για
οφειλές 13.079,22 ευρώ.
Πρόκειται για μία απόφαση – σταθμό, καθώς είναι η
πρώτη που εκδίδεται πανελλαδικά και ήδη αποτελεί τον
«μπούσουλα» για δικαστικές προσφυγές σε Πρωτοδικεία όλης της χώρας, επαγγελματιών με οφειλές προς
ασφαλιστικά ταμεία, που ζητούν την προστασία της Δικαιοσύνης. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη τον Σεπτέμβριο του 2014, είχε
δημοσιεύσει προσωρινή αναστολή, την οποία είχε εκδώσει τότε το Πρωτοδικείο Ροδόπης - μία απόφαση που
είχε συζητηθεί πανελλαδικά, με τις δικηγόρους Κομοτηνής Αναστασία Στεφίδου και Λαμπρινή Πρίντζιου.
Η απόφαση έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής επαγγελματία της Κομοτηνής κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που εκπροσωπείται εν προκειμένω από το διευθυντής της Υπηρεσίας Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) του υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κομοτηνής. Με τη δικαστική
προσφυγή επιτεύχθηκε η αναστολή εκτέλεσης ατομικής
ειδοποίησης του διευθυντή του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) του υποκαταστήματος
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Κομοτηνής, με την οποία ο αιτών επαγγελματίας της πόλης ενημερώθηκε ότι έχουν βεβαιωθεί σε
βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του στον
ΟΑΕΕ συνολικού ύψους 13.079,22 ευρώ, και ότι εάν δεν
προβεί εντός 20 ημερών από την παραλαβή της στη ρύθμιση ή εξόφληση των ως άνω οφειλών, θα ληφθούν τα
προβλεπόμενα από τον Κ.Ε.Δ.Ε. αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος του.
Οι οφειλές προέκυψαν από τη μη καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Ο
επαγγελματίας από την Κομοτηνή, παντρεμένος και πατέρας παιδιών που διατηρεί κατάστημα στην πόλη πολλά
χρόνια, μπορούσε και κάλυπτε στο παρελθόν τις υποχρεώσεις του προς τον ΟΑΕΕ. Όμως στα χρόνια της κρίσης,
όπως και πολύ μεγάλο ποσοστό ελευθέρων επαγγελματιών, αδυνατούσε να καταβάλλει τις εισφορές του.
Το Πρωτοδικείο Ροδόπης ανέστειλε την εκτέλεση της ταμειακής βεβαίωσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) κατά το μέρος που συνεπάγεται
τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη
διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής του αιτούντα
επαγγελματία σε βάρους της κύριας κατοικίας στην Κομοτηνή.
Η απόφαση αυτή του Πρωτοδικείου Ροδόπης αναδεικνύει ότι
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ανάλογα με την οικονομική
τους κατάσταση, έχουν τη δυνατότητα της λήψης προστασίας, μέσω της προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη. Όμως οι
ενδιαφερόμενοι αν θέλουν να προστατέψουν την ατομική περιουσία ή τραπεζικούς λογαριασμούς, πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε νομικούς, διότι από τη στιγμή της παραλαβής της
ταμειακής βεβαίωσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) έχουν μόλις ένα μήνα προθεσμία,
καθώς μετά το μήνα παραγράφεται το δικαίωμα της προσφυγής.

Ψηφίστηκε ομόφωνα ο Οδηγός Σύνταξης
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης
των απορριμμάτων για τους ΟΤΑ
Oι δήμοι της Αττικής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την
σύνταξη των τοπικών σχεδίων ως τα μέσα του Ιουνίου
Επιστολή προς τους ΟΤΑ (Δημάρχους
και τα Δημοτικά Συμβούλια) απέστειλε
η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένας
Δούρου σχετικά με τον Οδηγό Σύνταξης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης
των Απορριμμάτων που ενέκρινε ο
Ενιαίος Διαβασμιστικός Σύνδεσμος
Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ).
«Βήμα κρίσιμης σημασίας στο πλαίσιο
της νέας φιλοσοφίας και του νέου
μοντέλου, στη βάση της συνδυασμένης δράσης Β’ και Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης» χαρακτηρίζει τον Οδηγό
Σύνταξης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης των απορριμμάτων η Ρένα
Δούρου.
«Σήμερα ο ΕΔΣΝΑ με τον Οδηγό που
σας αποστέλλει, υποδεικνύει μια διαδικασία για την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΤΣΔ). Η
Περιφέρεια και ο ΕΔΣΝΑ εγγυώνται
τη στήριξη των δήμων στη διαδικασία
αυτή. Παράλληλα, στους δήμους ανήκει η αρμοδιότητα της σύνταξης και
της οργάνωσης των μηχανισμών υλοποίησης των ΤΣΔ. Κοινή μας ευθύνη
απέναντι στους πολίτες και το περιβάλλον είναι να ανταποκριθούμε στην
πρόκληση που συνιστά το νέο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων,
πέρα από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και στοχεύσεις που δεν βρίσκονται στο ύψος του διακυβεύματος: της
εγκαθίδρυσης ενός επωφελούς για
την οικονομία, τη δημόσια υγεία, το
περιβάλλον, ορθολογικού συστήματος
διαχείρισης των απορριμμάτων», τονίζει μεταξύ άλλων η Περιφερειάρχης

στην επιστολή της προς τους 66 Δημάρχους.
Στην επιστολή σημειώνεται επίσης ότι
ο Οδηγός Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων
Διαχείρισης Απορριμμάτων, «συνιστά
το κρίσιμο εργαλείο υλοποίησης της
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,
με την εφαρμογή των αρχών της πρόληψης και της μείωσης των σύμμεικτων αποβλήτων σε επίπεδο δήμου με
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονο-

μικό όφελος.
Η τοπική διαχείριση περνάει συγκεκριμένα μέσα από:
α) την ανάπτυξη νέων δράσεων, συντονισμένα στην κατεύθυνση των
τριών προτεραιοτήτων που θέτει η
ανάστροφη πυραμίδα της ιεράρχησης
(όπως προβλέπει η οδηγία – πλαίσιο
2008/98 κι έχει ενσωματωθεί στο νόμο
4042/12), δηλαδή της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης –
κομποστοποίησης.
β) Τη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων των δήμων.
γ) Τη διασφάλιση της κοινωνικής συμ-

μετοχής, συναίνεσης καθώς και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. δ)
Την τροφοδοσία με στοιχεία και προτάσεις της διαδικασίας αναθεώρησης
του ΠΕΣΔΑ. Για τον λόγο αυτό οι
δήμοι της Αττικής θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει την σύνταξη των τοπικών σχεδίων ως τα μέσα του Ιουνίου».
Κλείνοντας την επιστολή της η Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρεται στον
αποφασιστικό ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν οι δυο βαθμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της
εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων
προκειμένου αυτό να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης:
«Κάναμε ήδη την αρχή σε μια μακρά
και δύσκολη πορεία. Δημιουργούμε
τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική
διαχείριση των απορριμμάτων.
Σήμερα έχει έλθει η ώρα της σοβαρής,
συστηματικής δουλειάς. Έχει έλθει η
ώρα να αποδείξουμε ότι η Αυτοδιοίκηση έχει τη βούληση, τη γνώση και
την ικανότητα να διαψεύσει όλες τις
Κασσάνδρες που κινδυνολογούν και
καταστροφολογούν. Να δείξουμε ότι
μπορούμε να καταστήσουμε τη διαχείριση απορριμμάτων από περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρόβλημα
δημόσιας υγείας, ισχυρό χαρτί ανάπτυξης για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία του
περιβάλλοντος καθώς και πρότυπο
χρηστής δημόσιας διοίκησης».

Περιφέρεια Αττικής: «“Το Ρεύμα για Όλους” προστατευτική ασπίδα για περίπου 10.000 νοικοκυριά»
Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής, απαντά σε σχόλια όσον αφορά την εξαγγελία της για “Ρεύμα σε όλους”,
επισημαίνοντας:
• Η Περιφέρεια Αττικής δεν ανακάλυψε σήμερα την ανθρωπιστική κρίση, ούτε θεωρεί πως αυτή παρήλθε μέσα σε
100 μέρες από την έναρξη του προγράμματος «Ρεύμα για
όλους», τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, τη διαδικασία επανασύνδεσης της παροχής του ηλεκτρικού, λόγω αδυναμίας πληρωμής του
λογαριασμού.
• Το πρόγραμμα «Ρεύμα για όλους» συνεχίζεται. Μόλις ξεκινήσαμε και έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.

• Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα ήταν και συνεχίζει να είναι
πραγματική.
• Σε αυτό το πλαίσιο, η αποσπασματική ανάγνωση ή ερμηνεία των αριθμών και η προσπάθεια υποβάθμισης της πρωτοβουλίας αυτής, προσκρούει στην πραγματικότητα αλλά
και την κοινή λογική.
• Για εκείνους λοιπόν που δίνουν μεγάλη σημασία στους
αριθμούς, υπογραμμίζουμε ότι η ύπαρξη του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής «Ρεύμα για Όλους» λειτούργησε ως προστατευτική ασπίδα για περίπου 10.000
νοικοκυριά έναντι του κινδύνου να υποστούν διακοπή ρεύματος.
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Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Eπιδιoρθώσεις l Mεταπoιήσεις l Παραγγελίες
Evδυμάτωv
Πλατεία Νυμφών, Βουλιαγμένη / Τηλ.: 2299775521 (σταθερό)
www.mk-hairplay.gr / www.facebook.com/mkhairplay.gr
Δευτέρα & Κυριακή κλειστά / Τρίτη & Πέμπτη 09:00 - 18:00
Τετάρτη 09:00 - 15:00 / Παρασκευή: 09:00 - 19:00 / Σάββατο: 09:00-17:00

Boρεάδωv 2 Bάρκιζα (πλατεία Zησιμoπoύλoυ)

Tηλ. 210 8974 515 l κιv.: 6946 967924

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 128
(Πλησίον Μετρό Αγ. Δημητρίου)
Τηλ.: 210 9752137, Fax: 210 9769740

ΓΛΥΦΑΔΑ
Ζέρβα 6
Τηλ./Fax: 210 8982044
ΒΟΥΛΑ
Βασ. Παύλου 88
Τηλ.: 210 8996520
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Πτυχιούχος τμήματος
μουσικών Σπουδών
Αριστοτέλειου
Παν/μίου Θεσ/νίκης
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

διδάσκει
πιάνο - αρμόνιο
όλων των επιπέδων
κλασσικό & τζαζ
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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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christy1985.mus@hotmail.com
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας
Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Αμεση επέμβαση υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής
σε ανθυγιεινή εστία
Άμεση ήταν η επέμβαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής ύστερα από ρεπορτάζ που προβλήθηκε σε δελτίο
ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού, για κτήριο που που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και στο οποίο διαβούν και
μικρά παιδιά.
Αμεσα, κλιμάκιο εποπτών της Διεύθυνσης Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, του κεντρικού
τομέα της Περιφέρειας Αττικής, με επικεφαλής τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα, μετέβησαν στο πολυώροφο κτήριο,
προκειμένου να προβεί σε επιτόπια υγειονομική έρευνα. Ο
έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε σωρεία υγειονομικών προβλημάτων που καθιστούν το συγκεκριμένο χώρο ανθυγιεινή εστία σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του
περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη φροντίδας από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλείας και εμβολιασμού των παιδιών που διαβιούν στους χώρους του κτιρίου. Επισημαίνεται
ότι η Υπηρεσία Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής θα επανέλθει με νεότερο έλεγχό της,
προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της – στην αντίθετη περίπτωση θα εισηγηθεί την εκκένωση και σφράγιση του κτιρίου.

Προγραμματική Συμφωνία Περιφερειάρχη Αττικής
και υπουργού Προστασίας του Πολίτη

στους τομείς της ασφάλειας και της
πολιτικής προστασίας
Προγραμματική Συμφωνία στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας,
υπογράφτηκε
(6/4/15) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Yπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Eίναι συνέχεια της συνάντησής
τους (25 Φεβρουαρίου 2015), όταν
έθεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές
της συμφωνίας, η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης, και
τώρα υπέγραψαν σχετική Προγραμματική Συμφωνία.

των μέσων που δεν είναι κατασταλτικά ή βίαια αλλά τα οποία σκοπεύουν στο να διαμορφώσουν τις
νοοτροπίες και συμπεριφορές εκείνες που να αποτρέπουν τη βία και
την παραβατικότητα».
Η Προγραμματική Συμφωνία προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων, που
αφορούν κυρίως στην πρόληψη, την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση μίας σειράς
θεμάτων, που σχετίζονται με την
ασφάλεια, τις φυσικές καταστρο-

Η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου,
αφού υπογράμμισε ότι πρόκειται για
την πρώτη, μίας σειράς συμφωνιών,
που επέρχονται και με άλλα υπουργεία, τόνισε ότι υπάρχει έντονη
ανάγκη τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, ειδικά σήμερα, που «αντιμετωπίζουμε
κατασπατάληση
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
και χρειαζόμαστε να αθροίζουμε τις
δυνάμεις μας για το καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών».
Η ίδια επισήμανε ότι «η ασφάλεια
και η προστασία των πολιτών είναι
ένας τομέας στον οποίο η Περιφέρεια Αττικής δίνει ιδιαίτερη σημασία,
ειδικά στο επίπεδο της πρόληψης
και της αποτροπής, της ενημέρωσης
και της ευαισθητοποίησης. Με την
έννοια ότι έχουμε να κάνουμε με
ένα κεφάλαιο που πρέπει να περιφρουρήσουμε με τη χρήση εκείνων

φές την οδική ασφάλεια και την πολιτική
προστασία
γενικότερα.
Στόχος της συμφωνίας είναι να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, μέσα από τη
συνεργασία και τη συνέργεια των
δύο μερών, ώστε να ενισχυθεί η
προστασία των πολιτών και να βελτιωθεί η ποιότητα της καθημερινής
τους διαβίωσης.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους
βασικούς τομείς συνεργασίας, αυτοί
περιλαμβάνουν:
Την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία Περιφέρειας, Δήμων, πολιτών,
κοινωνικών φορέων και Αστυνομίας,
για την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης τόσο του εγκλήματος, όσο
και της θυματοποίησης.
Την ενημέρωση και κινητοποίηση
πολιτών για την προστασία από
απειλές σε καθημερινό επίπεδο
(ασφάλεια στο διαδίκτυο, οδική

«Άθλησης για Όλους»
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, (ΟΑΠΠΑ)
ξεκινάει νέα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» (παιδιά
και ενήλικες), που απευθύνονται σε δημότες και κατοίκους
όλων των ηλικιών, μια ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, να καταπολεμήσουν το άγχος και να
βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.
Όσον αφορά στα παιδιά, κύριος στόχος είναι να δοθεί διέξοδος στην καθημερινότητα του σχολείου, να μυηθούν
στον αθλητισμό και να επιτύχουν την ομαλή κοινωνικοποίησή τους.
Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν ειδικά προγράμματα
άθλησης προσχολικής ηλικίας, όπως μουσικοκινητική
αγωγή, αλλά και σχολικής ηλικίας, όπως ρυθμική-ενόργανη γυμναστική και ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί.
Για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, διαμορφώθηκε ειδικό πρόγραμμα άθλησης και δραστηριότητας στη φύση για ενήλικες, καθώς επίσης προσαρμοσμένο
πρόγραμμα άσκησης, βάσει των ιδιαιτεροτήτων και των
αναγκών των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Τέλος, παρέχονται προγράμματα αίθουσας όπως pilates, yogilates, total body - αεροβική γυμναστική.
Tο κάθε πρόγραμμα υλοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα,
με εξαίρεση το πρόγραμμα αντισφαίρισης και τρίτης ηλικίας
που πραγματοποιείται δυο φορές, από Δευτέρα έως Παρασκευή και είναι ωριαίο.
Το κόστος συμμετοχής είναι 15ευρώ για τους ενήλικες, 10
ευρώ για τα παιδιά και δωρεάν για τα άτομα τρίτης ηλικίας.
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στα γραφεία του
Ο.Α.Π.Π.Α (Αφροδίτης 2) στη Βουλιαγμένη, καθημερινά
10:00-12:00 ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail: oappa@vvv.gov.gr
(αιτήσεις στο www.vvv.gov.gr & blog.oappa.eu). Για πληροφορίες επικοινωνείτε στα τηλ: 2132020771-773-774-714.

ασφάλεια, ναρκωτικές ουσίες, σχολικός εκφοβισμός, βίαιη και παραβατική
συμπεριφορά
νέων,
ενδοοικογενειακή βία κ.α.).
Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για
την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού
αποκλεισμού, την υποστήριξη ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων (μετανάστες, Ρομά, άνεργοι, άστεγοι
κ.α.) και την ενίσχυση του σεβασμού
στη διαφορετικότητα σε περιοχές
ειδικού ενδιαφέροντος (Μέγαρα,
Ασπρόπυργος κ.α.).
Τη δημιουργία και αναβάθμιση της
υποδομής, και την κατάρτιση και
την ενδυνάμωση του ανθρώπινου
δυναμικού (υπαλλήλων και αιρετών)
της Περιφέρειας και την ενημέρωση
των πολιτών για την άμεση ανταπόκριση στη διαχείριση κινδύνων και
καταστροφών.
Την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και υποστήριξης της λειτουργίας της Επιτροπής Περιφερειακής
Ασφάλειας και Συνεργασίας.
Το συντονισμό του επιχειρησιακού
σχεδιασμού και την υλοποίηση προγραμμάτων φύλαξης πάρκων και
αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Πεδίο του Άρεως) όπως και της
αποτελεσματικής φύλαξης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής σε
συνεργασία με τους συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες.
Την προστασία και την ασφάλεια των
κρίσιμων υποδομών της Περιφέρειας.
Η περαιτέρω εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων στους τομείς
που συμφωνήθηκαν, έχει ανατεθεί
στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και
τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και της Περιφέρειας.
Κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρέστησαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου καθώς και ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Αναστάσιος
Μαυρόπουλος.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!

H εταιρεία εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική
δεν πληρώνει φόρους!!

“Ἐξ Ἀλη-θείας ἄρχεσθαι”
«Ἀλλά μήν καί ἀλήθειαν γε περί πολλοῦ ποιητέον» (= πρέπει να φροντίζουμε πάρα πολύ για την αλήθεια) Πλάτωνος,
Πολιτεία Γ΄, 389β.

«Τό πάντων ἔχθιστον ἡγεῖσθαι, τόν τἀληθῆ λέγοντα, τόδε
οὐ χαρίεν (έστί)» (= δεν είναι αυτό χαριτωμένο / κομψό, δηλαδή να θεωρούν χειρότερο εχθρό τους, όποιος τους λέει
την αλήθεια) Πλάτωνος, Πολιτεία δ, 426ε.
«Τῶ γάρ ἀληθεῖ χαλεπαίνειν οὐ θέμις (ἐστί)» (= το να θυμώνει κανείς με την Αλήθεια δεν είναι δίκαιο ούτε θεμιτό),
Πλάτωνος Πολιτεία Ε’, 480ε

«Ψεύδεσθαι ἀνελεύθερον, Ἀλήθεια γενναῖον» (Απολλώνιος,

Ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη
Στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών στέλνει με ερώτησή του ο αντιπρόεδρος
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης,
τις πρόσφατες αποκαλύψεις του Center Research on Multinational Corporations, σύμφωνα με τις οποίες η
καναδική Eldorado Gold, αποφεύγει
την πληρωμή αναλογούντων φόρων
στην Ελλάδα.
Τις ...στέλνει στην Ολλανδία, όπου
έχει ...ασυλία.

Επιστολαί, 83, 1)

«Ζητῶν τήν ἀλήθειαν οὐ ζητήσεις τὀ ἐκ παντός τρόπου
νικᾶν καί εὑρών τήν ἀλήθειαν ἕξεις τό μή νικᾶσθαι», Επίκτητος, Γνωμολόγιον, Γνώμη 29, (= αναζητώντας την αλήθεια, μην

επιδιώξεις τη νίκη με κάθε μέσο και άμα ανακαλύψεις την αλήθεια, θα αποκτήσεις την ικανότητα και τη δύναμη να μη νικιέσαι
(να ‘σαι αήττητος!)
Επιμένω στα αποσπάσματα του Πλάτωνα, γιατί όταν κάποτε
τέθηκε το ερώτημα: Τί ἐστιν φιλοσοφία; απαντήθηκε: ο Πλάτων. Και στο επόμενο: Τί ἐστιν Πλάτων; απαντήθηκε: η ίδια η
φιλοσοφία. Δηλαδή έχουμε πλήρη ταύτιση φιλοσοφίας και
Πλάτωνος.
Γι’ αυτό και ερανίζομαι τα περισσότερα εδάφια από την πλατωνική Πολιτεία (την Ουράνια) ευελπιστώντας ότι εμείς οι κοινοί θνητοί θα την κατεβάσουμε από τον ουρανό και θα την
εφαρμόσουμε εδώ στη γη! Ετσι θα είμαστε Δι-πολίτες, γιατί θα
μετέχουμε και της ουρανίας και της επίγειας πολιτείας. Πολίτες δύο κόσμων!
Συνυφασμένη με την Παιδεία, που εξετάσαμε στο προηγούμενο άρθρο (4.4.2015) είναι η έννοια της Αλη-θείας. Εδώ και 40
χρόνια κάνουμε παιδεία ψεμάτων (ψεύτικη - κάλπικη - νόθη),
Παιδεία Ψ-ΕΥΔΟΥΣ (= η ψυχή (κάθε-εύδει) παιδεία υπνώτουσα
την ψυχήν ήτοι υπνο-παιδεία και όχι αληθινή, ουσιαστική, εξυπνη (εκτός ύπνου), δι-εγερτική, ψυχωμένη και όχι ψυγμένη.
Στα μαθήματά μου προτείνω στους μαθητές μου οι ίδιοι να επιλέξουν πού θέλουν να ενταχθούν, στους ανθρώπους με Ψ(κεφαλαίο) ήτοι τους Ψαγμένους ή σε κείνους με ψ(μικρό) τους
ψυγμένους (υποψιασμένους και κριτικούς ή ανυποψίαστους και
άκριτους). Το ευχάριστο είναι ότι οι περισσότεροι επιλέγουν το
πρώτο (Ψ κεφαλαίο) και δεν μετανιώνουν γι’ αυτό, παρ’ όλο
που είναι πιο επώδυνο και άβολο.
Ο Πλάτων στον “Κρατύλο” έργο αφιερωμένο στην Ετυμο-λογία
αναλύει την Αλήθεια σε ἄλη-θεία (=περιπλάνηση θεϊκή), γιατί
οι κατέχων αυτήν θεοῦται (= αποθεώνεται). Και επειδή η Ελληνική Γλώσσα δεν αποτελείται μόνο από λέξεις ή φράσεις,
αλλά από Νοήματα (Μάρτιν Χάιντεγκερ), είναι Νοηματική και
όχι Συμβατική, η έννοια της Αλή-θειας έχει διπλή ετυμολόγηση
/ μόνο για τους Έλληνες, παράγεται από το α-(στερητικό)=το
λῆθος (η λήθη), αλλά συνάμα και από το α-(στερητικό) = το
λάθος, οπότε σημαίνει δεν ξεχνώ το λάθος που έχω κάνει, για
να μην το επαναλάβω*
«Δίς ἐξαμαρτεῖν ταὐτόν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ»* Στις άλλες
γλώσσες αποδίδεται συμβατικά (= κατά κοινή συμφωνία) ως
truth, verita, wahrheit κ.α.
* Λέει ο κωμωδιογράφος της νέας κωμωδίας Μένανδρος που έγραψε
πάνω από 100 κωμωδίες και νίκησε 8 φορείς (347 - 295).
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

Η ερώτηση:
Σε πρόσφατη έκθεση του Κέντρου
Ερευνών για τις Πολυεθνικές (Center
Research on Multinational Corporations), αποκαλύπτεται ότι η καναδική
εταιρία Eldorado Gold, που αξιοποιεί

τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική,
αποφεύγει την πληρωμή αναλογούντων φόρων στην Ελλάδα, ύψους 1,7
εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας το φορολογικό καθεστώς της Ολλανδίας.
Με δεδομένη την οικονομική θέση της
Ελλάδας και τις σημαντικές ανάγκες
για φορολογικά έσοδα του ελληνικού
προϋπολογισμού, αλλά και τον αμοι-

βαίο σεβασμό και την «αρχή της καλόπιστης συνεργασίας» (άρθρο 4,
ΣΕΕ) μεταξύ των κρατών-μελών της
Ε.Ε., ερωτάται το Συμβούλιο:
1. Θεωρεί ότι προάγεται η καλόπιστη
συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των κρατώνμελών της Ε.Ε., όταν θεσπίζονται
φορολογικά συστήματα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών πολυεθνικών εταιριών και τη νομιμοφανή
φοροαποφυγή;
2. Στο πλαίσιο του συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών των κρατώνμελών, σκοπεύει το Συμβούλιο να ζητήσει από συγκεκριμένα κράτη-μέλη
την αναθεώρηση των φορολογικών
καθεστώτων, που ευθύνονται, μεταξύ
άλλων, και για τις μακροοικονομικές
ανισορροπίες και ανισότητες εντός
της Ένωσης;

Σε αργό θάνατο το Περιφερειακό Θέατρο
Ερώτηση για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ΔΗΠΕΘΕ προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας &
Θρησκευμάτων κατέθεσε ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος και άλλοι εικοσιτέσσερις βουλευτές.
Αναμεσά στ’ άλλα σημειώνει πως «Ο θεσμός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων τα οποία κατά τα προηγούμενα χρόνια καλλιέργησαν την τέχνη του Θεάτρου
αλλά και ενθάρρυναν και πολλές άλλες δράσεις Πολιτισμού, ουσιαστικά έχει πάψει να λειτουργεί. Την ευθύνη γι’
αυτήν την κατάσταση έχουν οι πολιτικές των προηγούμε-

νων Κυβερνήσεων σε συνδυασμό και με τις εμφανείς ευθύνες πολλών τοπικών Αρχόντων. Είναι δε χαρακτηριστικό
ότι ακόμα και στις περιπτώσεις ΔΗΠΕΘΕ τα οποία ακόμα
λειτουργούν, κάποιοι Δήμαρχοι ενεργούν μονομερώς παραγνωρίζοντας το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι θεσμικά συναρμόδιο.».
Σημειώνει ακόμα πως «η ανάπτυξη της τέχνης του θεάτρου από, και για την Ελληνική Περιφέρεια είναι υψίστης
σημασίας για τους πολίτες της χώρας, αλλά και για την
καλλιέργεια μια τέχνης σημαντικής όπως είναι το θέατρο.».

Εξοντωτική η επιβολή αναδρομικής αύξησης
εισφορών στους μηχανικούς
Ερώτηση του βουλευτή Παύλου Χαϊκάλη
Με την πρόσφατη
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης
εφαρμογής της απόφασης του ΕΤΑΑ,
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
(ΤΕΕ) που βάσει του Ν.3986/2011 και
του Ν.4019/2011 επιβάλλεται αναδρομική αύξηση εισφορών τόσο στους παλαιούς, έως το 1992, ασφαλισμένους
και στους νέους, από το 1993 και μετά.
Οι επιβαλλόμενες αυξήσεις ειδικά
στους νέους, αλλά και τους παλαιούς
ασφαλισμένους εκτιμάται πως θα είναι
καταστροφικές τόσο για τους ίδιους
αλλά και για το Ταμείο καθώς λόγω της
οικονομικής τους αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις θα οδηγηθούν σε απώλεια της
ιδιότητας τους ως διπλωματούχοι Μηχανικοί, λόγω της ιδιαιτερότητας του
καταστατικού του ΤΣΜΕΔΕ.

Οι συγκεκριμένες αυξήσεις σε έναν
κλάδο που πλήττεται σφόδρα από την
κρίση εξαιτίας της έλλειψης αναπτυξιακών έργων, αλλά και νέων έργων στην
οικοδομή έχουν φέρει τους μηχανικούς
στα πρόθυρα απελπισίας.
Το συνολικό ποσό που σύμφωνα με
τους πρώτους υπολογισμούς θα κληθούν να καταβάλουν στο Ταμείο οι μηχανικοί, πιθανότατα να ξεπερνά τα 300
εκατ. ευρώ, καθώς το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
είχε λάβει απόφαση να «παγώσει» την
εφαρμογή του νόμου από τον Απρίλιο
του 2013. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι
ο κλάδος των μηχανικών αδυνατούσε
να επωμιστεί την αύξηση των εισφορών
εξαιτίας της κρίσης που είχε προκαλέσει στον κατασκευαστικό τομέα η οικονομική ύφεση.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ήδη,
χωρίς την αύξηση, ένας στους δύο μη-

χανικούς, ήτοι τουλάχιστον 60.000
ασφαλισμένοι, αδυνατεί να πληρώσει
τις εισφορές στο Ταμείο. Μάλιστα, με
δήλωση του εκπροσώπου του ΤΕΕ, μια
πιθανή αύξηση των εισφορών θα αποτελέσει την ταφόπλακα του ΤΣΜΕΔΕ,
καθώς θα οδηγήσει σε στάση πληρωμών, παρότι σήμερα το Ταμείο, παρά τη
λεηλασία των αποθεματικών του, αλλά
και τις αλλαγές των ασφαλιστικών κλάσεων, με τις υπερβολικές αυξήσεις, αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του.
Και ερωτά ο βουλευτής:
1) Σκοπεύετε να θεσπίσετε το δικαίωμα
επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής
κατηγορίας για τους ασφαλισμένους
στο ΕΤΑΑ (και ειδικά του τομέα
ΤΣΜΕΔΕ);
2) Προτίθεστε να εξετάσετε την δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας βάσει εισοδηματικών κριτηρίων;
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 7-4-2015
Aρ. Πρωτ.: 14211
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING)»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING)» με
σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 6-4-2015
Aρ. Πρωτ.: 13867
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες
προσφορές και συμπλήρωση του
αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της

A.Π. 6466/6-4-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λαυρεωτικής:
Προκηρύσσει διαγωνισμό με το Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 6 του N.3669 για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου»
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης
των εργασιών που δημοπρατούνται
ανέρχεται σε 354.497,00Ευρώ, με
ΦΠΑ 23% και συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες:
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού
165.383,83 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και
Απρόβλεπτα) και
β) Η/Μ προϋπολογισμού 122.692,71
Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της με α/α 53/2015 μελέτης
της
αρμόδιας
Δ/νσης,
προϋπολογισμού 44.748,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
8.800 μερίδες έτοιμου
φαγητού
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 792,00 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α 53/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 13956/6-4-2015 (ΑΔΑ
Ω3ΜΩΩΨΖ-ΑΝΝ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΕΤΑΡΤΗ
22-4-2015 και ώρα έναρξης 10:00

και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Τρίτη 14-4-2015 μέχρι την
Τρίτη 21-4-2015 και ώρες 8.3013.00,
Τηλ.:2132020131,
2132019955.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

με α/α 15/2015 μελέτης της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
προϋπολογισμού 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
o 10.135 κιλά πλαστικές σακούλες
χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων
110εκ x 80εκ.
o 4.600 κιλά πλαστικές σακούλες
χρώματος πρασίνου διαστάσεων
110εκ x 80εκ
o 750 κιλά πλαστικές σακούλες
χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων
100εκ χ 70εκ
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 650,40€
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης Yπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α 15/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 12191/26-3-2015 (ΑΔΑ
ΩΤΙ3ΩΨΖ-Ε0Ο) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-

ραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ
20-4-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Τρίτη 14/4/2015 μέχρι την
Παρασκευή 17/4/2015 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής (οδός Λ. Σουνίου 37 ) την Τρίτη 28/ 04/2015 στις
10.00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διενεργηθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα οριστεί νέα
ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη
της Προϊσταμένης Αρχής.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην
Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α2 και
άνω τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν

υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 7-4-2015
Aρ. Πρωτ.: 14215
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την έκπτωση επί τοις εκατό (%),
επί της εκάστοτε μέσης λιανικής
τιμής του Παρατηρητηρίου τιμών
υγρών καυσίμων του Υπουργείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
«Εξοπλισμός Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο. Τ. 619 Δ. Ε.
Γέρακα»
Αρ. Προμ. 30/2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 138.180,66
Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την κατηγορία 1 και
συμφερότερη προσφορά για την
κατηγορία 2 για την προμήθεια με
τίτλο : «Εξοπλισμός Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο. Τ. 619 Δ.
Ε. Γέρακα», αρ. προμ. 30/2014,

οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους , υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση
δε
που
αναγραφεί
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για το Νομό Αττικής.
Πρόκειται για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης που απαιτείται για την κίνηση
των οχημάτων του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα:
Πετρέλαιο κίνησης: 54.242,40
λίτρα,
Βενζίνη αμόλυβδη: 5.130,00 λίτρα.
O συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας
ανέρχεται
σε
73.800,00€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα
με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του
Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 52/2015 και την
με αρ. 216/2015 απόφαση Δ.Σ. (σχετική Διακήρυξη.)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-42015 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ.
και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των

προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
ηλεκτρονική παραλαβή του τεύχους και της σχετικής διακήρυξης
από την ιστοσελίδα του Τμήματος
Προμηθειών του Δήμου στην διευθυνση http://www.vvv.gov.gr
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό
καθημερινά από Τρίτη 14/04/2015
έως Πέμπτη 16/4/2015 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 113/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 138.180,66Ευρώ με
Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Δημoτικό Κατάστημα Παλλήνης στο
Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την
24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ..
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι
προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
(2%) επί του ποσού του ενδεικτικού
προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.
και κατατίθεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013.

τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
26 του ΚΔΕ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι
στο ποσό των 5.764,18 ΕΥΡΩ. Θα
έχει δε χρόνο ισχύος τουλάχιστον
6 μηνών και 30 ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς μέχρι και την
Πέμπτη 23/04/2015, από τα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας
του
Δήμου. Επίσης μπορούν να ενημερωθούν για τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου από την ιστοσελίδα
του
Δήμου
Λαυρεωτικής:
www.lavreotiki.gr.

1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με αντικατάσταση
ξύλινων κουφωμάτων ανοιγόμενων
με διπλούς υαλοπίνακες και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμών.
2. Μόνωση Δώματος με U 0,45
W/m2K
3. Αποκατάσταση Χρωματισμών
εξωτερικών με χρήση θερμοανακλαστικών βαφών
4. Ισχυρά ρεύματα κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου
5. Ασθενή ρεύματα κτιρίου
6. Φωτισμός εσωτερικών χώρων
(φωτοτεχνία)
7. Θέρμανση και ψύξη κτιρίου
8. Αποχέτευση (συμπυκνώματα κλιματιστικών)
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120)
ημέρες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»( ΣΑΕ 2014 ΣΕ 06180008)
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την
οικονομική επιτροπή του Δήμου
Λαυρεωτικής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Δημήτρης Λουκάς

Φυσικό αντικείμενο του Έργου:
Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις και εργασίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: Σταματία Τσούκα τηλ:
210.66.04.715.
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
Ενοικιάζεται ο πρώτος όροφος διόροφης
κατοικίας, υπερλούξ με ένα στρέμμα οικόπεδο με
διάφορα δέντρα και με δύο διαφορετικές εισόδους
στην Οδού Σύρου 22 στο Κίτσι Κορωπίου. Διαθέτει
φως, ηλιακό, aircondition, καλοριφές, τζάκι. Μόνο
σοβαρές προτάσεις.
Τηλ. 6932 218255, 211 1845.146 κ. Παναγιώτη

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΑΕΙ, εργασία κυρία από Μολδαβία, 50 ετών,
νόμιμη με άδεια παραμονής και συστάσεις. Αναλαμβάνει καθαρισμό οικιών, γραφείων και φύλαξη
παιδιών καθώς και ηλικιωμένων ατόμων. Μίσθωση
με την ώρα. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Παρέχονται συστάσεις. Τηλ. 6945 084432

άλλα

Zητείται για αγορά ή ενοικίαση διαμέρισμα,
κάτω από 100 τετραγωνικά μέτρα, γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα.
Τηλ. 210 8994.116.

Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη. Τηλ. 210 8992.642.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.
Τηλ. 6938653701.

9ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ
O σύνδεσμος αναγνωρισμένων επαγγελματιών κλειθροποιών, ΣΑΕΚ, διοργανώνει το 9ο πανελλαδικό συνέδριο
κλειθροποιών στο ξενοδοχείο Congo
Palace Hotel στην Γλυφάδα (Λ. Ποσειδώνος 81A). Το συνέδριο είναι διήμερο (24 - 25/4/2015) και περιλαμβάνει
τεχνικά σεμινάρια που γίνονται από
καταξιωμένους επαγγελματίες κλειθροποιούς καθώς και παρουσίαση
νέων προϊόντων που γίνεται μέσω
των αντιπροσώπων, εμπόρων και βιοτεχνών που παίρνουν μέρος ως εκθέτες στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο της έκθεσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17 - 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Αντικαταστάσεις Μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης
Δήμου Παιανίας» με προϋπολογισμό 100.000.00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με
την μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη
εργασιών): Δαπάνη Εργασιών:
59.224.40 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε 18%): 10.660,39 €
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.18%): 10.482.72 €
Αναθεώρηση: 933.30 €
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας:
18.699.19€
1. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
28/ 4/ 2015 ημέρα TΡITH και ώρα 10
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Α.Α.(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.
2. Στην δημοπρασία γίνονται δε-

κτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην: Α1 και άνω τάξη (άρθρο 59
Ν.4278/14)για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
3. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την
τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
4. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε. και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%0
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν.2166/93
(ΦΕΚ137/Α/24-8-93)
καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν 4013/2011, ως
ισχύει σήμερα.
5. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 51 του Ν.3669/08
(κατ’εφαρμογή του άρθρου 242
παρ,3 του Ν.4072/12-ΦΕΚ 86Α/114-2012), με μέγιστο ποσοστό 5%
επί της σύμβασης.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 1.626,02ΕΥΡΩ, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους κατά τους
όρους του άρθρου 157 παρ.1 περίπτωση (α) του Ν.4281/2014 και απευ-

θύνεται 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.
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
8. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε (4) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα έξι μηνών από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132005317, FAX επικοινωνίας
2132005359, αρμόδιοι υπάλληλοι
για επικοινωνία Βέρα Χαντζανδρέου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης, καθώς και αριθμημένο
τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 23/4/2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 25/4/2015:
09:30: Έναρξη Συνεδρίου
10:00: 1ο ΜΑΘΗΜΑ: Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίων
12:00: Διάλειμμα
13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανισμός
Κλεισίματος Θυρών
15:00: Διάλειμμα – φαγητό -επίσκεψη
στα περίπτερα
17:00: ομιλία από Assa
17:30: 3ο ΜΑΘΗΜΑ: Κλειδαριές Αυτοκινήτων – Διαρρήξεις- immobilizer
19:30: ΜΑΘΗΜΑ: Δέκτες τηλεχειρισμού- Τηλεχειριστήρια

Κυριακή 26/4/2015:
08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων –
09:30: Ενημέρωση για νέο Πρόγραμμα
Πιστοποίησης- Ενημέρωση για το
ΚΛΕΙ.ΔΙ.
10:00: 1ο ΜΑΘΗΜΑ: Access Control
και εφαρμογές
12:00: Διάλειμμα -Καφές -επίσκεψη
στα περίπτερα
13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Θωρακισμένες
Πόρτες- Διαρρήξεις
15:00: Κλήρωση δώρων-απονομή βεβαιώσεων
17:00: Λήξη Συνεδρίου

Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραμμα Κάλυψης Εθνικού Οδικού
Δικτύου με έκτακτα μέτρα για την περίοδο του Πάσχα
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δίνει
στη δημοσιότητα το ειδικό πρόγραμμα κάλυψης του Εθνικού Οδικού Δικτύου με
έκτακτα μέτρα, κατά την περίοδο του
Πάσχα. Η κάλυψη θα γίνει με ανάπτυξη σε
συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου
Κινητών Μονάδων Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Ασθενοφόρων συγκεκριμένες ώρες:
Το Ε.Κ.Α.Β. προτρέπει όλους τους οδηγούς
για σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας και
του κράνους και ασφαλή οδήγηση με τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ.
Επίσης, το Ε.Κ.Α.Β. παρακαλεί για την
σωστή χρήση του «166» και την κλήση του
μόνο σε καταστάσεις που είναι αναγκαία η
επείγουσα βοήθεια.
Εάν καλέσετε το «166» θα πρέπει να είστε
έτοιμοι να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Τον αριθμό του τηλεφώνου από το οποίο
καλείτε
• Την ακριβή διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να μεταβεί το Ασθενοφόρο
• Αν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό σημείο
(μεγάλος δρόμος ή σταυροδρόμι).
• Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και

ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα
• Ηλικία και φύλο των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια
Παρακαλούμε μην κλείσετε το τηλέφωνο
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συνομιλία και
δεν έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία.
Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας για να λειτουργήσουμε ΑΜΕΣΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Η Διοίκηση και το Προσωπικό του
Ε.Κ.Α.Β. σας εύχονται καλές γιορτές και
ασφαλείς μετακινήσεις.
Το Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών και οι τομείς Χαλκίδας και Κορίνθου θα καλύψουν το Εθνικό
Οδικό Δίκτυο ως εξής:
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
• Κόμβος Βάρκιζας (Αγία Μαρίνα)
• Κόμβος Μεγάρων
• Κόμβος Ραφήνας
• Διόδια Αγίων Θεοδώρων
• Διόδια Αφιδνών
• Διόδια Ελευσίνας
• Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών έως Δερβένι

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

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
Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων στις Πασχαλινές Διακοπές
Κατά την περίοδο των πασχαλινών εορτών τα σχολεία είναι κλειστά, με αποτέλεσμα τα παιδιά να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, όπου και
συμβαίνουν πολλά από τα παιδικά ατυχήματα. Για να
τα αποφύγουμε, χρειάζεται κατάλληλη υποδομή
όπως κάγκελα και τζάμια ασφαλείας καθώς και
σωστή επίβλεψη.
― Τοποθετούμε στις μπαλκονόπορτες του σπιτιού
μας αυτοκόλλητα στο ύψος των παιδιών μας, ώστε
να τις βλέπουν καλύτερα και να αποφεύγονται οι
τραυματισμοί από σπασμένα τζάμια, οι οποίοι είναι
πάντα σοβαροί έως και θανατηφόροι.
― Δεν αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη
στην κουζίνα, όταν βάφουμε τα αυγά και ετοιμάζουμε
πασχαλινές λιχουδιές

φλόγα και το λιωμένο κερί, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.

― Προσοχή στις λαμπάδες! Να αποφεύγουμε όσες
είναι στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και να εξηγήσουμε στα παιδιά πως πρέπει να τις κρατάνε. Η

Τα πυροτεχνήματα πωλούνται και χρησιμοποιούνται κυρίως την περίοδο του Πάσχα. Χωρίς την απαιτούμενη
προσοχή, όμως, τα πυροτεχνήματα μπορούν να αποτελέσουν αιτία σοβαρού τραυματισμού τόσο για αυτόν
που τα χρησιμοποιεί, όσο και για τους γύρω του. Για το
λόγο αυτό:
➢ Προσέχουμε τι είδους πυροτεχνήματα αγοράζουμε
και από που, γιατί ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι
επικίνδυνα.

Φαρμακείο
Pharmacy

Έλενα Ρηγοπούλου
Elena Rigopoulou
Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5
Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5
Vouliagmeni
Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341
Fax: 210 9671 432
E-mail: elrig@otenet.gr

Πυροτεχνήματα χωρίς ατυχήματα!

➢ Δεν κατασκευάζουμε μόνοι μας πυροτεχνήματα,
διότι κινδυνεύουμε να πάθουμε σοβαρά εγκαύματα.
➢ Δεν μεταφέρουμε δυναμιτάκια στην τσέπη μας. Με
την τριβή και μόνο είναι δυνατόν να ανάψουν και να
προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
➢ Δεν πετάμε δυναμιτάκια σε άλλους, ούτε αστειευόμενοι.
➢ Προσέχουμε να μην ανάβουμε βεγγαλικά κοντά στο
πρόσωπο μας και στα μαλλιά μας ή κοντά σε εύφλεκτα
υλικά.
➢ Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα μέσα σε πολύ
κόσμο, ώστε να μην τραυματίσουμε κάποιον άθελά μας.
➢ Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα κοντά σε ξερά
χόρτα, ώστε να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.
― Ιδιαίτερη προσοχή στις ψησταριές και στις σούβλες την
Κυριακή του Πάσχα! Τα αναμμένα κάρβουνα και τα πυρωμένα σίδερα αποτελούν αιτία σοβαρών εγκαυμάτων.
― Κρατάμε πάντα τα παιδιά από το χέρι στη μέσα
πλευρά του πεζοδρομίου, όταν βγαίνουμε μαζί τους για

ψώνια.
― Να βεβαιωνόμαστε ότι ο τόπος διαμονής μας στις
διακοπές, είναι ασφαλής για τα παιδιά μας. Οφείλουμε
να προσέξουμε ιδιαιτέρως: μπαλκόνια, παράθυρα, σκάλες, τζάκια και πισίνες, και να λάβουμε τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας. Εφόσον υπάρχουν στην περιοχή ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης
νερού, να εξηγήσουμε την επικινδυνότητά τους στα
παιδιά και να τα αποτρέψουμε να παίζουν δίπλα τους.
― Όταν είμαστε κοντά σε νερό με μικρά παιδιά, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορούν να πνιγούν
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και σε ελάχιστα εκατοστά
νερού.
― Το Πάσχα είναι μία καλή ευκαιρία να μάθουμε στα
παιδιά μας να φοράνε πάντα κράνος ασφαλείας όταν
κάνουν ποδήλατο.
― Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέπει
πάντα να κάθονται στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα. Οι
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να προτείνουν ποιο είναι
το σωστό κάθισμα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος
και το βάρος του.
Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα παιδιά - επιβάτες, ενοχλούν και εκνευρίζουν τους γονείς –
οδηγούς. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες
διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν κάποια ασφαλή παιχνίδια για να απασχολούνται καθώς και προστασία από τον ήλιο (αντηλιακό
κουρτινάκι αυτοκινήτου). Πρέπει επίσης να προγραμματίζονται κάποιες στάσεις, για να μπορούν τα παιδιά
να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, ώστε στη συνέχεια να
είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή.
― Εάν τα παιδιά μας απαιτούν την προσοχή μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του δρόμου,
πριν ασχοληθούμε μαζί τους.
― Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω με το παιδί στην αγκαλιά μας, έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχήματος, το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.
Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
Τηλέφωνα: 6741 933 Fax: 6743 950 www.pedtrauma.gr

“Νόσος Alzheimer,
η πρόκληση του 21ου αιώνα”

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

Το ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου σε συνεργασία με την
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, διοργανώνει τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 ώρα 11
π.μ. ομιλία στο Κινηματοθέατρο “ΑΡΤΕΜΙΣ” με θέμα
“Νόσος Alzheimer, η πρόκληση του 21ου αιώνα”, και ομιλητή τον Βασίλειο Λύρα Νευρολόγο, Υπεύθυνο Ιατρείου
Μνήμης.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ομάδα νεανίδων του Α.Ο. Αρη 2006
Δεύτερη η ομάδα εφήβων του Γ.Σ. Αρης Βούλας!
Κατάμεστη η αίθουσα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο
Σ.Ε.Φ. παρακολουθούσε τους δύο τελικούς των ομαδικών
αγωνισμάτων Εφήβων – Νεανίδων. Το Πινγκ-Πονγκ του
Δήμου 3Β έπαιζε και στα δύο τραπέζια, τόσο στις Νεάνιδες
όσο και στους Εφήβους.
Στις Νεανίδες, η ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 ήταν το 3ο φαβορί, όμως φάνηκε από την αρχή ότι υπερτερούσε ως σύνολο και το επιβεβαίωσε στην πράξη.

παίκτριες τις ΖΕΡΔΙΛΑ ΔΙΑΝΑ, ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ και ΖΕΡΔΙΛΑ ΘΑΛΕΙΑ το κατακτήσανε για πρώτη φορά.
Την ομάδα του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 αποτελούσαν οι αθλήτριες
ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΦΙΣΕΡ ΕΛΛΗ, ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΔΟΥΡΕΚΑ ΛΥΓΕΡΗ και ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ.
Η ομάδα των Εφήβων του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ για να φτάσει
στον τελικό κέρδισε με 3-1 την ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 3-0 τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ, 3-1 τους ΑΕΤΟΥΣ ΠΟΛΗΣ και επίσης 3-1 των
ΚΑΡΕΑ.
Χωρίς να αποδώσει τα αναμενόμενα, έχασε στον τελικό με
3-0 από τον Α.Σ.ΠΡΟΟΔΟ και έτσι περιορίστηκε στη δεύτερη θέση και στο αργυρό μετάλλιο.

Η ομάδα των Νεανίδων για να φτάσει στον τελικό κέρδισε
με 3-1 την ΚΑΒΑΛΑ, με το ίδιο σκορ την ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Με 3-2 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ και 3-1 την ομάδα της
ΠΑΤΡΑΣ. Στον τελικό επεβλήθη με 3-0 του ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ και κατέκτησε επάξια το πρωτάθλημα Ελλάδος.
Από το 1986 είχε να κατακτήσει η Βούλα Πανελλήνιο στις
Νεάνιδες, όταν, με προπονητή τον ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΚΡΗ και

Οι επιτυχίες όμως για την επιτραπέζια αντισφαίριση της
Βούλας συνεχίστηκαν και σε ατομικό επίπεδο. Η αθλήτρια
ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ έφτασε μέχρι τον τελικό, είχε δύο φορές
ματς μπολ, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά της και έχασε τελικά 4-3 και περιορίστηκε στη 2η
θέση, την 3η θέση κατέλαβε η ΦΙΣΕΡ.
Στους Νέους ο ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέλαβε την δεύτερη
θέση και την Τρίτη ο ΔΑΜΙΑΝΗΣ.
Στο διπλό Νέων οι αθλητές του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΑΜΙΑΝΗΣ κατέκτησαν την 2η θέση, ενώ
την ίδια θέση στις Νεάνιδες κατακτήσανε οι αθλήτριες του
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ και ΦΙΣΕΡ.

Τελική συγκομιδή
-Χρυσό στο ομαδικό Νεανίδων
-Αργυρό στο ομαδικό Εφήβων
-Αργυρά στο ατομικό Νεανίδων και Εφήβων
-Αργυρά στα διπλά Νεανίδων και Εφήβων
-Χάλκινα στο απλό Νεανίδων και Εφήβων.

Αυλαία στο Εθνικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας
Ο Κώστας Συκαράς ήταν ο μεγάλος νικητής των ανδρών,
και η Σοφία Ράλλη στις γυναίκες, σε ένα εξαιρετικό αγωνιστικό διήμερο (4-5 Απριλίου) που πραγματοποιήθηκε στο
Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμακτσαλάν, στο όρος Βόρας.
Είχε και τον καλύτερο χρόνο στο SG.
Η Ομοσπονδία εισήγαγε στο πρόγραμμα του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος δύο αγωνίσματα, το SG και το SC, που
είχαν πολλά χρόνια να πραγματοποιηθούν στην χώρα μας,
ενώ το ομαδικό παράλληλο είναι ένα καινούργιο Ολυμπιακό αγώνισμα που διεξήχθη για πρώτη φορά. Διοργανωτές η ΕΟΧ, τα σωματεία Αλπίς, ΟΧ Έδεσσας και η
διεύθυνση του Χ/Κ που αποτελεί πάντα ένθερμο υποστη-

ρικτή της αγωνιστικής χιονοδρομίας.
Στους νέους άνδρες ο Γιάννης Αντωνίου πήρε τα δύο
χρυσά μετάλλια, επίσης, στα δύο αγωνίσματα και είχε τον
καλύτερο χρόνο στο SC στη γενική κατάταξη, αφού έκανε
εξαιρετικό αγώνα στο σλάλομ.
Στους εφήβους ο Βασίλειος Μάντσιος έκανε το καλύτερο

φετινό αγώνα και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα δύο αγωνίσματα, ενώ το ίδιο πέτυχε και στους
Παίδες ο Σταύρος Τσιοβόλος.
Στις νέες γυναίκες η Μαρία Σαμαρίνου, ενώ στις νεανίδες
η Αναστασία Μάντσιου ήταν εξαιρετική στο GS. Είχε τον
καλύτερο χρόνο στην γενική κατάταξη, και ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος στα δύο αγωνίσματα. Τέλος στις κορασίδες η Ευδοκία Μπόσμαλη ήταν ασυναγώνιστη και
αναδείχτηκε στα δύο αγωνίσματα πρωταθλήτρια.
Το ομαδικό παράλληλο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή με

την συμμετοχή 13 ομάδων από 7 σωματεία. Τελικά μετά
από ένα «μαραθώνιο» επικράτησε ο ΕΟΣ Νάουσας με τους
αθλητές Δημήτριο Μπακαλιό και Βασίλειο Μάντσιο και τις
αθλήτριες Αναστασία Μάντσιου και Σοφία Ράλλη.
Η χρονιά τελείωσε με τις καλύτερες εντυπώσεις και ένα
τεράστιο πρωτάθλημα με πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες ολοκληρώθηκε πετυχημένα και με θετικό πρόσημο
σε όλα τα επίπεδα, τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά.

ΕΒΔΟΜΗ
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4ος Μητροπολιτικός Ενας αλλιώτικος αγώνας μπάσκετ στη Βάρη
Αστυνομικοί ...εναντίον καλλιτεχνών
Ημιμαραθώνιος Ελληνικού
Την Κυριακή 19 Απριλίου 2015, στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού θα εξελιχθεί ο 4ος Μητροπολιτικός
Ημιμαραθώνιος Ελλληνικού & Παράλληλων Αγώνων 5
χλμ. & 10 χλμ., Παιδικού Αγώνα 2 χλμ. και Αγώνα Ατόμων με Μυϊκή Δυστροφία, που οργανώνεται από το Σύλλογο Δρομέων Νοτίων Προαστίων Αττικής «ΕΥΚΛΗΣ» σε
συνεργασία με τους συλλόγους «Απόλλων Δυτικής Αττικής», «Τελμησσός Μαραθώνα», «Σύλλογος Ελλήνων Ημεροδρόμων», «Μιλτιάδης Μαραθώνα», και τελεί υπό την
αιγίδα της: α) ΕΟΛΣΜΑ-Υ, β) Περιφέρειας Αττικής και γ)
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
Στην διοργάνωση περιλαμβάνονται: ο κύριος ημιμαραθώνιος αγώνας 21.100 μέτρων και οι παράλληλοι αγώνες:
5.000 μέτρων, 10.500 μέτρων, 2.000 μέτρων για παιδιά και
1.000 μέτρων για άτομα με μυϊκή δυστροφία.
Στον εθελοντικό τομέα συμμετέχουν οι δομές του
ΚΕΘΕΑ.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου 2015,
στις 08:45 στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.
Οι εγγραφές θα κλείσουν την Τρίτη 14 Απριλίου 2015.
Αναλυτικές πληροφορίες:
Εκκίνηση-τερματισμός: Χώρος πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου (είσοδος από Παραλιακή Ποσειδώνος, έναντι του
Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά)
Ώρα εκκίνησης: 08:45 εκκίνηση αγώνα 1000 μέτρων για
άτομα με μυϊκή δυστροφία
09:00 εκκίνηση αγώνα 2000 μέτρων για παιδιά
09:30 ταυτόχρονη εκκίνηση Ημιμαραθωνίου και αγώνα
δρόμου 10,5χλμ
09:35 Εκκίνηση αγώνα 5χλμ
Η διαδρομή είναι πλήρως προστατευόμενη από οχήματα και μετρημένη, ενώ καθ’ όλο το μήκος της θα υπάρχει σήμανση και φύλαξη. Η διαδρομή εκτιμάται ότι είναι εύκολη. Ο αγώνας θα γίνει
υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρχουν τρεις σταθμοί τροφοδοσίας στο 3,5χλμ, στο 7χλμ και στο 10,5χλμ (και στα ίδια σημεία
στο δεύτερο κύκλο για τα 21,1χλμ).
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική
τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πρόσφατα από
ιατρό. Για αθλητές κάτω των 18 ετών απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη των γονέων τους.
Το κόστος συμμετοχής για όλες τις αποστάσεις είναι 5€.Τα χρήματα θα καλύψουν τις ανάγκες των αγώνων. ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail:
info@efklis.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΕΓΓΡΑΦΕΣ στη σελίδα του συλλόγου
www.efklis.gr/ και www.facebook.com/efklis

Τα αιτήματα των Δήμων για Αθλητισμό
για όλους ζητά το Υπουργείο Αθλητισμού
Με στόχο την κάλυψη των αναγκών των δήμων και Περιφερειών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, σε προσωπικό που αφορά
θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.),
τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο υφυπουργός Πολιτισμού Παιδείας και Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής ζητά την
αποστολή αιτημάτων απο τους δήμους για τις ανάγκες
τους σε προσωπικό. Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο έως 10 Μαΐου 2015.

Ο
προγραμματισμένος
αγώνας μπάσκετ μεταξύ
μελών της Ανεξάρτητης
Αδέσμευτης Συνεργασίας
Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α.)
και ομάδας καλλιτεχνών
«Stars» πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στο
κλειστό γυμναστήριο του
1ου Δημοτικού Σχολείου
Βάρης στις 2 Απριλίου.

Στόχος του αγώνα ήταν να
συγκεντρωθούν τρόφιμα
για την ενίσχυση του συλλόγου Γονέων παιδιών με
νεοπλασματική ασθένεια
«ΦΛΟΓΑ» και είχε οργανωθεί από τον Οργανισμό
Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ). Η δε
ανταπόκριση του κόσμου
ξεπέρασε τις προσδοκίες
των διοργανωτών.

Μετά τον αγώνα, βραβεύτηκαν οι αθλητές που συμμετείχαν στη διοργάνωση
και ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους
Γιάννη Καψάλη (Ηπειρώτικα) και Μιχάλη Τζουγανάκη (Κρητικά). Την όλη
εκδήλωσε εμπλούτισε η
παρουσία της εθνικής ομάδας cheerleading «Αμαζό-

νες Βάρης», οι οποίες

έδωσαν χρώμα και παλμό
σε όλη την διάρκεια του
αγώνα.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, χαιρέτησε την πρωτοβουλία
και
έδωσε

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά τους συμμετέχοντες
οι
οποίοι
προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς να ενισχύσουν την
προσπάθεια του ΟΑΠΠΑ

συγχαρητήρια σε όσους
συμμετείχαν στη διοργάνωση.
Πολλοί οι επίσημοι και από
τις πολιτικές ηγεσίες και
από την Ε.ΑΣ.

και
του
συλλόγου
ΑΝ.ΑΣ.Α.
Και ήταν οι αθλητές – καλλιτέχνες, Θανάσης Βασιλάκος, Barrice, Bo, Ηλίας
Βρεττός, Απόστολος Γκλέτσος, Πάνος Καλίδης, Κώστας Καραφώτης, Πάνος
Κιάμος, Κιμ, ΝΕΒΜΑ, Κώστας Μαρτάκης, ΜASTER
TEMPO, Θάνος Πετρέλης,
REC, Κώστας Σόμμερ και
Γιώργος Τσαλίκης οι οποίοι
μαζί με τον προπονητή
τους Δημήτρη Παπανικολάου, έδωσαν τη δική τους
«μάχη» στον αγωνιστικό
χώρο για την «ΦΛΟΓΑ».

Nίκησαν οι άνδρες του Πρωτέα αλλά...
Γέμισε το γήπεδο Γεννηματάς, στη
Βούλα, την περασμένη Δευτέρα από
τον κόσμο που πήγε να απολαύσει τον
αγώνα του Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας
στην αναμέτρηση της αντρικής του
ομάδας με τον Αρη Νίκαιας και ενίσχυσε με την παρουσία του την προσπάθεια της ομάδας.
Οι Άνδρες του Πρωτέα επικράτησαν
με 68-66 εντός έδρας του Άρη Νίκαιας
στο ντέρμπι κορυφής της Α ΕΣΚΑΝΑ
για την 25η αγωνιστική ημέρα, όμως
δεν κατάφεραν όσο κι αν έφτασαν
κοντά να καλύψουν την ήττα των 9
πόντων του πρώτου γύρου, με αποτέλεσμα στην ισοβαθμία στην κορυφή να
μην υπερτερούν. 'Ετσι ο Άρης αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εντός
έδρας τον ΑΟΝΑ κατακτά το πρωτάθλημα και την απευθείας άνοδο στην

Γ Εθνική, με την ομάδα να τερματίζει
δεύτερη και να περιμένει το αν θα βρεθεί και αυτή την ερχόμενη σεζόν ως
επιλαχούσα στην Γ Εθνική για πρώτη
φορά στην ιστορία της.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

O επόμενος αγώνας είναι εκτός έδρας
με τη Δραπετσώνα στις 20 Απριλίου
για την τελευταία αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Α ΕΣΚΑΝΑ, όσο
κατά κύριο λόγο την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
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