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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
η ΑΛΗΘΕΙΑ για το XΡΕΟΣ
και οι Οικονομολόγοι

Ζητούνται στεγασμένες εγκαταστάσεις
στους Δήμους της χώρας για πρόσφυγες
«Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Θέλουμε να βρούμε
μαζί και πάντα με διάλογο,
χώρους για να τους φιλοξενήσουμε» δήλωσε η αν.
υπουργός μεταναστευτικού
Τ. Χριστοδουλοπούλου.
Ενα εκατομμύριο πρόστιμα
έριξε στην Ελλάδα η Ε.Ε.
για τις κρατήσεις μεταναΣελίδα 6
στών.

Η οικονομία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση
για να την εμπιστευθούμε αποκλειστικά
στους οικονομολόγους!
Στην παραπάνω θεώρηση οδηγούμαστε παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του Κλεμανσώ1, για τον
πόλεμο που «δεν μπορούμε να τον εμπιστευθούμε
στους στρατιωτικούς».
Και είναι έτσι· οι διάφοροι σύνθετοι
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι μονοδιάστατοι.
Είναι πολυδιάστατοι, και περίπλοκοι.
Η δημόσια οικονομία και η οικονομία γενικότερα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους συντελεστές
του Κώστα
Βενετσάνου παραγωγής, τα υποκείμενα και αντικείμενα φορολόγησης, τις δημόσιες ανάγκες και πώς αυτά καθορίζονται.
Θα ήταν εξαντλητικός ο κατάλογος των συνιστωσών που επιδρούν στην οικονομία, γι’ αυτό και θ’
αναφερθούμε μόνον ενδεικτικά και όχι αξιολογικά,
σ’ ελάχιστους. Εκτός από τις φυσικές συνιστώσες,
κλιματικές, γεωφυσικές, τις κοινωνικές και πολιτικές, τις τεχνικο-οικονομικές, ν’ αναφερθούμε ιδιαίτερα στις γεωπολιτικές, διεθνών σχέσεων και
δεσμεύσεων, κλίμακας αξιών, προπαγάνδας, ψυχολογικών επιδράσεων και αντιδράσεων, ομαδικό
φρόνημα (εθνικό κυρίως), φιλοσοφικών και νομικών απόψεων, ορθολογισμού και δεοντολογίας.
Απ’ αυτόν και μόνον τον μικρό αριθμητικά κατάλογο συνιστωσών της οικονομίας, αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο και πολυσχιδές είναι το
πρόβλημα, ώστε ν’ αδυνατεί ένας οικονομολόγος
καθηγητής, νομπελίστας έστω, και καθ’ όλα σημαντικός, ή και μια μικρή ομάδα ομολόγων του, να
το επιλύσει. Πόσο μάλλον, αν εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή είναι ιδεολογικά και ψυχολογικά δέσμιοι ορισμένων ιδεοληψιών.
Αξίζει νομίζω, ν’ αναφέρω ένα ασήμαντο περισταΣυνέχεια στη σελ. 2
τικό:

Ετυμολογώ άρα υπάρχω
Σελ. 17
“Απιτε” Π. Ιωαννίδης

Σε έκτακτη συνεδρίαση
προχώρησε η ΚΕΔΕ για το
μεταναστευτικό, προκειμένου να διασταυρωθούν απόψεις όσον αφορά την
παραχώρηση χώρων στους
Δήμους ανά την Ελλάδα για
τους πρόσφυγες.

Στη ρύθμιση των 100
δόσεων και τα χρέη
προς τους Δήμους

Σελ. 16

Σε ετοιμότητα το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας
Σελ. 12
Ανατ. Αττικής

Προϋποθέσεις για παροχές
αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης
Σελ. 16
Δάνειο παίρνει ο Δήμος Παλλήνης για την REDS! Σελ. 7
SOS για την Υδρούσα από
Συλλόγους και Δημοσθένη
Δόγκα
Σελ. 5, 13

Βούλιαξε η Παναγούλη στη
Σελ. 14
Βουλιαγμένη
Πρωταθλητής ο ΝΑΟΒ στα
Σελ. 23
Optimist
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η ΑΛΗΘΕΙΑ για το XΡΕΟΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, σ’ ένα διεθνές συνέδριο,
που συμμετείχα ως παρατηρητής, ν’ αναφερθώ στην
«αναστήλωση της κλίμακας αξιών», που θα πάρει ίσως
μια γενιά, όσο δηλαδή και η ανατροπή της (από το 1947,
Μον Πελερέν, Χάγεκ)2 είδα μια πλειάδα κεφαλών με τ’
ακουστικά μετάφρασης, να στρέφεται προς την πλευρά
μου. Ένα μικρό «επουσιώδες» παράδειγμα παραθέτω επιπλέον, για τη σημασία της κλίμακας αξιών στην οικονομία: «οὐ γάρ ἐσθῆτος πολυτελείαν, ἀλλά σώματος εὐεξία
κοσμοῦνται»3 (δεν καμαρώνουν για τα πολυτελή τους
ρούχα, αλλά για την καλή φυσική κατάσταση – τη ρώμη –
του σώματός τους). Καταλαβαίνετε τι επίδραση θα είχε
στην οικονομία κάτι τέτοιο, όταν στην «ἐσθῆτος πολυτελείαν» προσθέσουμε, ή μάλλον αφαιρέσουμε ένα ρόλεξ,
μια λαμποργκίνι, ή έστω ένα ουίσκι chivas regal...
Πολλοί επίσης, οικονομολόγοι, (που δεν έχουν αντιμετωπίσει, ως υδραυλικοί έστω, τη δυσκολία αποπληρωμής
ενός γραμματίου, του ΦΠΑ, που ΔΕΝ έχεις εισπράξει
κ.ο.κ.) όπως και δημοσιογράφοι, απορρίπτονται από ψύχραιμους και «υποψιασμένους» ακροατές, όταν καταστροφολογούν και τρομοκρατούν, αναμεταδίδοντας –
ψιτακίζοντας ως παπαγάλοι τις τρομοκρατικές μπλόφες
των «θεσμών», που είναι υπόλογοι ως καταστροφείς και
εχθροί των λαών. ΔΕΝ εξηγούν “πώς και διότι” και δεν
ρωτούν οι δε, αυτό που κάνει αυθορμήτως ένα νήπιο:
Γιατί; Γιατί θα επέλθει «η καταστροφή», αν μας πουν
«όχι» οι υπόλογοι, οι κατηγορούμενοι, οι υπεύθυνοι καταστροφείς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για την ΑΛΗΘΕΙΑ του ΧΡΕΟΥΣ
Η επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου (ΕΛΕ) για την αλήθεια
του Δημοσίου χρέους που συστήθηκε με πρωτοβουλία
της προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, για
την οποία έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα φύλλα της
7ης, συνάντησε τη δυσπιστία του Υπ. Οικονομικών Γιάνη
Βαρουφάκη, προφανώς λόγω διπλωματικών δεσμεύσεων, της συμφωνίας της «δημιουργικής ασάφειας» της
20ης Φεβρουαρίου 2015. Ο Υπουργός είναι οικονομολόγος και εμπίπτει στο απόφθεγμα της αρχής του παρόντος άρθρου, αν και - για να μην τον αδικήσω - δεν είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Εκτός...
Όπως και να ‘χει όμως, λίγες ώρες μετά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής στη Βουλή, δήλωσε στη Ν.
Υόρκη πως «η Ελλάδα προτίθεται να εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις της, προς όλους τους πιστωτές της εις
το διηνεκές». Προφανώς παρέλειψε μια λέξη: τις – δίκαιες – υποχρεώσεις. Ε, συμβαίνουν αυτά στον προφορικό λόγο. Ας γίνει όμως πιο προσεκτικός γιατί
εκπροσωπεί μια χώρα, έναν λαό που έχει ψηφίσει πρόσφατα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους ως επαχθούς, παράνομου και άδικου. Αυτό εξ’
άλλου καλείται να ερευνήσει, ν’ αποκαλύψει, να εδραιώση και να διεκδικήσει η Ε.Λ.Ε.

Βέβαια η πρώτη συνεδρίαση της Ε.Λ.Ε. πέρασε «στα
ψιλά» από τα συστημικά ΜΜΕ. Ακούσαμε τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας; Ακούσαμε τον Γ. Κασιμάτη, που αναφέρθηκε στην παγκόσμια πρωτοτυπία της παραίτησης
από την ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας; Με ποιά
εξουσία; Με ποιά εξουσιοδότηση; Με ποιό δικαίωμα; Ως
κυρίαρχος λαός, θεωρώ άκυρη τέτοια δέσμευση.
ΑΚΥΡΗ!
Κι επειδή ο καθηγητής Άρης Καζάκος αναφέρθηκε στον
όρο που «μας έχει πρήξει» ο Σόιμπλε, ότι “οι συμφωνίες
πρέπει να τηρούνται” – pacta sunt servanda – για την
οποία αρχή του Ρωμαϊκού Δικαίου έχουμε αναφερθεί
επανειλημμένα στο παρελθόν, θα το επαναλάβουμε και
τώρα. Υπάρχει μια υπέρτατη αρχή στο Ρωμαϊκό Δίκαιο,
όπως αυτοπροσδιορίζεται: Salus populi suprema lex
esto (υπέρτατος νόμος είναι η σωτηρία των λαών). Αλλά
υπάρχει και κάτι άλλο για τις συμβάσεις, όταν έχουν
ανατραπεί ή απρόβλεπτα μεταβληθεί οι όροι που
ίσχυαν κατά την υπογραφή των δεσμεύσεων. Rebus
sik stantibus.

Οι «μίζες»
Αναφέρθηκαν μήπως, τα μεγάλα ΜΜΕ, κυρίως τα ηλεκτρονικά – εκείνα που αποφάσισαν αυτοπροαιρέτως να
συμψηφίσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο – προέβαλαν τις αποκαλύψεις του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Παναγ.
Νικολούδη, για τον ...τιμοκατάλογο που είχαν κατοχυρώσει τα πρώην κόμματα της 40ετούς εξουσίας, του παλαιού δικομματισμού, γύρω στο 2,5% στις συμβάσεις του
δημοσίου, 4% στα εξοπλιστικά προγράμματα και 23%(!)
στον τομέα της υγείας; Αυτό δεν λέγεται πάρτι, αλλά
...ρωμαϊκό όργιο!
Μήπως προέβαλαν ιδιαιτέρως και δεν το αντελήφθην,
όσα ισχυρίσθηκε ο υφυπουργός Εθν. Άμυνας Ν. Τόσκας
που ανέβασε στο 7% την προμήθεια σε κάθε αγορά; Ή
του αναπληρωτή Υπουργού Εθν. Άμυνας Κ. Ήσυχου που
ανέφερε ότι το 2006 αγοράστηκαν 170 γερμανικά άρματα
leopard 2 αξίας 1,7δις, χωρίς συμβάσεις συντήρησης και
χωρίς βλήματα! Ή στην παραγγελία, πριν τις εκλογές του
2000, πενήντα μαχητικών αεροσκαφών F16, χωρίς κινητήρα(!) και σύστημα αυτοπροστασίας, τα οποία προμηθευθήκαμε μετά τις εκλογές, σε τιμή που ισούται με το
κόστος 120 αεροσκαφών F164.

―――――――――
1. Κλεμανσώ. Πρωθυπουργός της Γαλλίας πριν και προς το τέλος του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1917 -20)
2. Μον Πελερέν: Εταιρεία Μελετών που συνέστησε ο Αυστριακός καθηγητής Χάγεκ το 1947, στην ομώνυμη πόλη της Ελβετίας, για την
εδραίωση του νεο-φιλελευθερισμού.
3. Ξενοφών: «Λακεδαιμονίων Πολιτεία» 7,1-6 σελ 46, Εκδ. ΖΗΤΡΟΣ.
4. ΕΠΙΚΑΙΡΑ: τεύχος 284 (4/4/15)
5. ΕΒΔΟΜΗ: αρ. φ. 709/26.11.2011, σ. 1, κύριο άρθρο.
6. EuroParl E. ON.P 24.6.13 (PE 506244 v02-00 A7-2231/2013).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Lets do it

Σελ. 4

Περιήγηση και ξενάγηση στην
Σελ. 5
Υδρούσα!

“Οταν ο Αδάμ δίνει τον απόηχο
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σελ. 8

Το Μπαλκόνι

Σελ. 8

Απόστολος Βιτάλης

Τουαλέτες για ουδέτερους;!

Ηλέ-

Πόσα χρωστούσαμε – Πόσα χρωστάμε

κτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Το κρίσιμο έτος 2010, του μνημονίου και της «Δανειακής
Σύμβασης Διευκόλυνσης» το δημόσιο χρέος ανερχόταν
στα 299,7 δις ευρώ (σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat), όπως αναφέρει σε άρθρο του ο δικηγόρος και μέλος
της Ε.Λ.Ε. Π. Μηλιαράκης· στο ποσόν αυτό συμπεριλαμβάνονταν τόκοι 211 δις ευρώ4. Καταλάβατε για τι τοκογλυφία μιλάμε; Καταλάβατε περί ποιάς ληστείας
πρόκειται; Περισσότερο από τα δύο τρίτα του χρέους
ήσαν τόκοι!
Και πως να μην ήταν έτσι, όταν ένα 25ετές δάνειο ενός
δις του 1985, το αποπληρώσαμε το 2010, 56 δις!
Απίστευτο; Κι όμως αληθινό όπως δήλωσε στη Βουλή, ως
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., ο Μαν. Κεφαλογιάννης, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της συνταγματικώς παράνομης κυβέρνησης Λ.
Παπαδήμου το Νοέμβριο του 20115.

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 14
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Αυτό το «χρέος» αποφάσισε να «ξεπλύνει» η Ευρωπαϊκή
Ένωση, για να προστατεύσει το Τραπεζικό της Σύστημα
από τα «τοξικά» περιουσιακά του στοιχεία, όπως ανέφερε σχετική «άκρως εμπιστευτική», 17σέλιδη έκθεση
της Κομμισιόν που συζήτησε το ecofin στις 10 Φεβρουαρίου του 2009 και διέρευσε στην Daily Telegraph που τα
δημοσίευσε την επομένη.
Την περίπτωση επιβεβαιώνει, όπως επανειλημμένως
έχουμε αναφέρει, ψήφισμα της Επιτροπής Οικονομικών
και Νομισματικών υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου6 και
το έχουμε γνωστοποιήσει και σε επιφανείς πολιτικούς,
που προφανώς δεν το έχουν αξιολογήσει επαρκώς και
δεν έχουν κάνει τίποτε. Ελπίζουμε να το κάνει η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Ο ήλιος είναι πηγή ζωής Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Σελ. 11

Χρήσιμα επαγγέλματα

Σελ. 15

“Κολοβή μεταρρύθμιση ο Καλλικράτης” Νίκος Βούτσης
Σελ. 17

Προστασία προσωπικών δεδομένων του Facebook
Σελ. 17
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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“Eπί σκηνής” ο Νίκος Καζαντζάκης στη Βούλα

«Συναυλία Αγάπης» στην Παλλήνη

Με δυναμική ερμηνεία και τη μουσική να έχει κυρίαρχο ρόλο, ο ηθοποιός, Τάκης Χρυσικάκος, «ζωντάνεψε» επί σκηνής, τον πολύτιμο λόγο του Νίκου Καζαντζάκη, στην παράσταση, «Αναφορά στον Γκρέκο».
Τη μουσικοθεατρική παράσταση φιλοξένησε το 28 Μαρτίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο
«ΙΩΝΙΑ», ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
«Μια παράσταση, που μέσα από τους ήρωες των έργων του Νίκου Καζαντζάκη και τις εξομολογήσεις του (στον παππού του, όπως αποκαλεί τον Ελ Γκρέκο) συναντάμε το μεγαλείο της
Ελλάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα», λέει ο Τ. Χρυσικάκος.

Μια «μαγική» μουσική βραδιά, πλημμυρισμένη από κλασικές μελωδίες πλήρως εναρμονισμένες με το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας, παρακολούθησαν το Σάββατo 4 Απριλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, εκατοντάδες πολίτες.
Η ορχήστρα εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Αραβίδη συνέπραξε με
διακεκριμένες σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσφέροντας μία άκρως ποιοτική
μουσική βραδιά, φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Στην παράσταση ο ηθοποιός συνομιλεί με πρόσωπα του έργου του, όπως τον Καπετάν Μιχάλη, τον Αλέξη Ζορμπά, το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και την ωραία Ελένη του Ομήρου!
Με τούτο το έργο θα έλεγε κανείς πως αποδομείται ο φόβος του θανάτου και εξισώνεται με την ίδια την ζωή ή ίσως καλύτερα μετασχηματίζεται σε ζωή και τανάπαλιν μέσα από
το αέναο παιχνίδι που απασχόλησε, απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί τον άνθρωπο όντας ζυμωμένος με το πεπερασμένο της ίδιας του της φύσης.
Στο τραγούδι η Γεωργία Νταγάκη.

Σολίστ της συναυλίας ήταν η υψίφωνος Μαρία Κατσούρα, η μεσόφωνος Σόνια Μιλένκοβιτς, η μεσόφωνος Λύδια Βαφειάδη και η κοντράλτο Ελένη Γεράκη.
Η «Συναυλία της Αγάπης» επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο το όνομα της, τόσο λόγω
των τροφίμων και φαρμάκων που συγκεντρώθηκαν από τον κόσμο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παλλήνης, όσο και λόγω της κατάνυξης που απλώθηκε στις καρδιές όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση.

ΕΒΔΟΜΗ

4 ΣΕΛΙΔΑ - 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Lets do it στο Μαρκόπουλο
Για 4η συνεχή χρονιά ο
Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέχει και σας προσκαλεί
στην εκστρατεία εθελοντικού καθαρισμού «Let's Do It
Greece», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26
Απριλίου 2015 και ώρες 10
το πρωί με 1 το μεσημέρι,
στην παραλία Αγ. Μαρίνας,
στο Πόρτο Ράφτη!
Προσκαλούν όλους τους
δημότες, συλλόγους, οργανώσεις και τοπικούς φορείς,
να συνδράμουν στη μεγάλη
αυτή εθελοντική προσπάθεια καθαρισμού του παραλιακού μετώπου του Πόρτο
Ράφτη, που διοργανώνεται
στο Δήμο, με αφετηρία τη

θέση του Ναυαγοσώστη
(Flocafe, Σουλιώτης).
Η δράση περιλαμβάνει τόσο
τον καθαρισμό της παρα-

λίας, από τον Ναυαγοσώστη, μέχρι και το Yolo
(Kalua), όσο και τη φύτευση
αρμυρικιών, σε αποκατάσταση της απαράδεκτης πα-

ράνομης κοπής των δένδρων, που κοσμούσαν το
μοναδικό παραθαλάσσιο περιβάλλον, της περιοχής!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα

παραχωρήσει σακούλες δύο
ειδών, για ανακυκλώσιμα
και μη, όπως επίσης και τα
απαραίτητα απορριμματοφόρα και φορτηγάκια, για
την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο
Μουσική 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.
Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας Αιμίλιος Γιαννακόπουλος, Παρουσίαση και επιμέλεια κειμένων Ελένη Δέδε.
Είσοδος ελεύθερη.

“Other Side”
το αντιπολεμικό love story
του Dejan Dukovski
Ο Πολυχώρος Vault και το Χοροθέατρο “Λυδία Λίθος” παρατείνουν από την Τετάρτη 22 Απριλίου μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ώρα 9 μ.μ. τις παραστάσεις του
αντιπολεμικού love story του Dejan Dukovski “OtherSide”,
σε σκηνοθεσία της Φένιας Αποστόλου.
Πρόκειται για ένα έργο σχετικά με τα όνειρα και τον παθιασμένο αγώνα των ανθρώπων να αγαπήσουν και να
αγαπηθούν εγκλωβισμένοι σε μια κατεστραμμένη χώρα.
Ανάμεσα στα ερείπια μιας χώρας που δεν έχει πια όνομα, τέσσερις άνθρωποι που κατάφεραν να επιβιώσουν από τον θάνατο
τρέχουν για να προλάβουν τη ζωή που σε κάθε στροφή τους
κλείνει το μάτι και τους προσπερνάει ξανά. Ο πόλεμος έχει χαράξει τα σημάδια του πάνω τους.
Σειρήνες περιπολικών τους θυμίζουν κάθε τόσο πως η κάποτε
όμορφη πατρίδα τους έχει μεταμορφωθεί σήμερα σε ένα κράτος
αστυνομικό, όπου όλοι οπλοφορούν και όλοι είναι έτοιμοι να
σκοτώσουν, πριν προλάβουν να τους σκοτώσουν οι άλλοι.

Ακατάλληλη για παιδιά κάτω των 16 ετών.
Πολυχώρος Vault, Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός.

Μαζί σας μπορείτε να έχετε
τα γάντια σας, καπέλο και
οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πιστεύετε, ότι θα σας

φανεί χρήσιμο, για τον καθαρισμό της περιοχής.
Το «Let's do it World» εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως κίνημα, το 2008 στην Εσθονία, με
βασικό σλόγκαν «Πάμε να καθαρίσουμε ολόκληρη την χώρα
μέσα σε μια μόνο μέρα» και
έλαβε άμεσα διεθνείς διαστάσεις, με στόχο την παγκόσμια
ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και
την ανάδειξη του Εθελοντισμού. Τέσσερα χρόνια αργότερα,
το
2012,
ο
Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής «Ώρα για Δράση» και η
επιστημονική
οργάνωση
ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων),
ως μη κερδοσκοπικές, εθελοντικές οργανώσεις, πήραν την
πρωτοβουλία και ήρθαν σε
επαφή με τους διοργανωτές
από την Εσθονία, αποφασίζοντας να φέρουν την διεθνή καμπάνια και στην Ελλάδα, με τη
συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών και φορέων.

«ΣΤΗ ΣΚΟΙΝΙ...»
Μουσικοθεατρική performance
με τη Ζώγια Σεβαστιανού
H Zώγια Σεβαστιανού ζωντανεύει επτά διαφορετικές
γυναίκες, επτά διαφορετικές προσωπικότητες, επτά
ημιαδιαταραγμένες ψυχές
και δοκιμάζει την ισορροπία
τους «ΣΤΗ ΣΚΟΙΝΙ...» του
BLACKBOX στο θέατρο Βικτώρια για 4 παραστάσεις:
Σάββατο 25/4, Κυριακή
26/4, Σάββατο 2 Μαΐου και
Κυριακή 3 Μαΐου στις 9.15
μ.μ.
Πρόκειται για μία σουρεαλιστική μουσικoθεατρική performance, ένα σπαρταριστό one
woman show, όπου η ανεξάντλητη πρωταγωνίστρια ακροβατεί ανάμεσα στο γέλιο και το
τραγούδι, σε κείμενα των
Γιάννη Ξανθούλη, Παντελή Καναράκη, Θοδωρή Πετρόπουλου, Μίνου Θεοχάρη και της
ίδιας, με τη συνοδεία ζωντανής
ορχήστρας που αποτελείται
από τους Δήμητρα Αθηναϊδου
στο πιάνο, Μάκη Αναστασόπουλο στα πνευστά και Ανδρέα
Τρούσσα στο μπάσο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης
Κομνηνός.

Τιμές εισιτηρίων:
10 ευρώ κανονικό, 8 ευρώ
γενική προπώληση (Δίκτυο
Viva.gr) φοιτητικό/συνταξιούχων, 5 ευρώ ανέργων
THEATROVICTORIA
Μαγνησίας 5 (3ης Σεπτεμβρίου 119), 200 μέτρα από
τον Σταθμό της πλ. Βικτωρίας, Τηλ. 210 8233125 &
6972964339

Καθαρισμός της χερσονήσου
του ΠΙΚΠΑ
LETS DO IT – ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Η «Εναλλακτική Δράση» και τη φετινή διεθνή ημέρα
δράσης για το Letsdoit, την Κυριακή 26 Απριλίου,
θα καθαρίσει τη χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ την οποία
έχει υιοθετήσει ως δημόσιο χώρο.
Η συνάντηση είναι στις 10.30 πμ στην είσοδο του
ΠΙΚΠΑ
Υπεύθυνη δράσης Ελισάβετ Δεμίρη 6977690957

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
με τον Γιώργο Κιμούλη σε σκηνοθεσία Τομάζ Παντούρ

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, ώρα 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,
ΙΑΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ: Σταδίου 24, Αθήνα 105 64, Ελλάδα
Παπασωτηρίου - Πανεπιστημίου: Πανεπιστημίου 37 & Κοραή
RELOAD: Πανεπιστημίου 54, Αθήνα, 105 64
Πειραιώς 260 (τρεις ώρες πριν την παράσταση)

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Περιήγηση - ξενάγηση οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”
για την Κυριακή 19 Απριλίου, η οποία θα επικεντρώσει σε
μνημεία εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, αγιογραφίας και
καλλιτεχνικής διακόσμησης παρακολουθώντας την ιστορική εξέλιξη του χριστιανισμού από την φάση των διωγμών
μέχρι το σχίσμα των εκκλησιών. Θα έχουν την ευκαιρία λοιπόν να ενημερωθούν για την αναγκαστική χρήση των κατακομβών σαν τόπων συγκέντρωσης των χριστιανών στην
περίοδο των διωγμών επισκεπτόμενοι μια σειρά εκκλησιών
που η κάθε μια σηματοδοτεί μία εποχή.
Συνάντηση 10 πμ στο σταθμό Μετρό Πανεπιστήμιο
Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660
(10πμ-2μμ) - 6982209948 ή στο ena.drasi@gmail.com
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
“Μετά δε τον Πειραιά Φαληρείς, Αλιμούσιοι, Αιξωνείς, Αλαιείς Αιξωνικοί…
και κατά τους Αιξωνέας
εστίν Υδρούσσα………”
(Στράβων, Γεωγραφικά 9, 21)

Το γεγονός ότι ο Στράβων,
ο γεωγράφος της αρχαιότητας, κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την Υδρούσα,
υποδηλώνει την ιστορικότητα του μικρού, αλλά πολύ
όμορφου νησιού του δήμου
3Β. Στο νησάκι αυτό εκτός
από τα επιφανειακά ευρήματα, όπως όστρακα από
την προϊστορική, κλασική
και ελληνιστική εποχή,
αλλά και θεμέλια αρχαίων
κτιρίων, υπάρχουν και μνημεία της νεότερης ιστορίας

του τόπου μας, όπως είναι
πολυβολεία και υπόγειες
στοές και αποθήκες από τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Εξίσου όμως σημαντική με
την ιστορική είναι και η οικολογική σημασία του νησιού. Αυτό φανερώνει ο
δασικός του χαρακτήρας με
πλούσια θαμνώδη χλωρίδα,
αλλά και το γεγονός ότι
αποτελεί σημαντικό σταθμό
ανάπαυσης και ανεφοδιασμού μεγάλου αριθμού μεταναστευτικών
πουλιών
,σύμφωνα με έγγραφο του
Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών (ΕΚΔΠ)
Για να γνωρίσουν καλλίτερα
την ιστορία του νησιού και
να πληροφορηθούν για την
οικολογική του σημασία,

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 1433, 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 11πμ στις
σκάλες του Μουσείου, που βρίσκεται στην Πατησίων 44
Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 6982209948
Email ena.drasi@gmail.com - www.enallaktiki-drasi.gr

Προσκυνηματική 2ήμερη
Εκδρομή στα ΚΥΘΗΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
Αναχώρηση 26/05/2015 Τρίτη 06:00 το πρωί από την Ενορία και μετά από στάσεις καθ' οδόν 12:30 Αναχώρηση με
το πλοίο από Νεάπολη για ΚΥΘΗΡΑ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 27/04/2015

με προκαταβολή 50€
στην κα. Κατερίνα Μάρκου τηλ: 6945801499

Ξενάγηση στο Βοτανικό Κήπο
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν ξενάγηση
στον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο, την Κυριακή 19 Απριλίου
2015 και ώρα 10:30 π.μ.
Το μισθωμένο πούλμαν θα ξεκινήσει από το Δημαρχείο του
Μαραθώνα, Οινόης 6, στις 09:00 και από τον χώρο έμπροσθεν του παλαιού εργοστασίου πορσελάνης της Νέας Μάκρης (Στάση ΚΤΕΛ) στις 09:15. Το κόστος συμμετοχής είναι
5 € για τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου και 8 € για
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται η μετακίνηση και το κόστος της ξενάγησης.
Για δηλώσεις συμμετοχής: (6-9μ.μ.) 2294098678,
6977617040, vdelagram@gmail.com.
"Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους
ή αλλιώς ο Διομήδειος Βοτανικός Κήπος, ο μεγαλύτερος βοτανικός κήπος της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με απίστευτη οργάνωση και εντυπωσιακή βλάστηση από φυτά και
δέντρα, που σπάνια συναντά κανείς στην Ελλάδα.

Εκδήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα
για τη Μάνα Γη
Η Εναλλακτική Δράση και το Café Teatral “Πολυμήχανο” οργανώνουν εκδήλωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Μάνα Γη
που είναι
αφιερωμένη στους αγώνες και στα κινήματα των
Ιθαγενών της Λατινικής Αμερικής για υπεράσπιση
της Pacha Mama (Μάνα Γη) και της ποιότητας της
ζωής τους
Η εκδήλωση, με ελεύθερη είσοδο, θα γίνει την Πέμπτη 23 Απριλίου, 7.30μμ, στον πολυχώρο Café
teatral Πολυμήχανο, Φλέμινγκ 58 και Ολυμπίας
Πλατεία Ανεξαρτησίας, στην Αργυρούπολη

Εξωραϊστικοί Σύλλογοι της
Βούλας, οργανώνουν Περιήγηση και ξενάγηση στην
ιστορία και τη φύση της
Υδρούσας και καλούν κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη να
συμμετάσχει.
Η εκδήλωση θα γίνει το
Σάββατο 25 Απριλίου και η
μετακίνηση θα γίνει με
σκάφη.

Συνάντηση 10.30 το πρωί
στην είσοδο της Β΄Πλαζ
Βούλας
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ :
-"ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑΣ"
-“ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ”,
-“EYΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ”
- “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
- “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”

«Τα δεσμά του διαβόλου»
Στον κινηματογράφο Αρτεμις
στο Μαρκόπουλο
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», παρουσιάζει το έργο:
«Τα δεσμά του διαβόλου»,
(DEVIL'S KNOT) που αφορά
δικαστική υπόθεση που συγκλόνισε την Αμερική.
Η ταινία θα προβληθεί, από
τη Δευτέρα 20, μέχρι και
την Τετάρτη 22 Απριλίου
2015 και είναι βασισμένη
στα αληθινά γεγονότα της
δικαστικής υπόθεσης που
είναι γνωστή και ως «West
Memphis Three», η οποία
συγκλόνισε την Αμερικανική κοινωνία και συνεχίζει
να την απασχολεί, καθώς
θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κακοδικίας στην ιστορία.
Προβολές: 7μ.μ. και 9 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Ατομ Εγκογιάν
Σενάριο: Πολ Χάρις Μπορντμαν, Σκοτ Ντερικσον.
Το 1993, τρία οκτάχρονα αγόρια εξαφανίζονται από τα σπί-

τια τους, στην περιοχή Γουέστ
Μέμφις του Άρκανσο. Οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν, ότι τα
παιδιά έπεσαν θύματα κάποιας
περίεργης οργάνωσης. Ένα
μήνα μετά συλλαμβάνουν τρεις
νεαρούς, αφού ο ένας από τους
τρεις, ο οποίος είναι άτομο με
νοητική καθυστέρηση, ομολόγησε πως οι τρεις τους ήταν οι
υπεύθυνοι για τις δολοφονίες
των παιδιών. Στη δίκη που ακολούθησε καταδικάστηκαν οι
δύο από τους τρεις σε ισόβια
και ο τρίτος σε θάνατο, αν και
επέμεναν όλοι πως ήταν αθώοι.
Είσοδος 5 € για φοιτητές,
ανέργους και μαθητές (έως 17
ετών).

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός,
μόνο με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
«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/

ΕΒΔΟΜΗ
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Ολη η λίστα Νικολούδη
στη δημοσιότητα
Mε εντολή από το Μαξίμου ο Νικολούδης δίνει στην δημοσιότητα ΟΛΟΚΛΗΡΗ την λίστα με τους ανθρώπους της πολιτικής, των ΜΜΕ και λοιπούς οι οποίοι έβγαλαν τα λεφτά
τους έξω. Πολιτικούς, υπουργούς Οικονομικών και δημοσιογράφους κατονόμασε ότι περιέχονται στη «λίστα Νικολούδη» ο Αλέξης Μητρόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1.
“Εκατό δις φύγανε από Έλληνες στη διάρκεια του μνημονίου, όταν είχα ζητήσει πριν ένα χρόνο να κατατεθεί η λίστα
Νικολούδη στη Βουλή”, είπε χαρακτηριστικά.
“Πρέπει ο πρωθυπουργός να αναζητήσει αμέσως ποιοι έβγαλαν
πάνω 500.000 €, 1 εκατομμύριο € και δεν μπορώ να δεχθώ μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορώ να δεχθώ μειώσεις
σε Υγεία και Παιδεία”, τόνισε ο Α. Μητρόπουλος.
Ο υπουργός Επικρατείας Π. Νικολούδης σε συνέντευξή του
στη βελγική εφημερίδα Libre Belgique, και με τίτλο «Ο Νικολούδης ανοίγει το κυνήγι των απατεώνων», είπε: “Έστειλα
5.000 υποθέσεις φοροδιαφυγής στα δικαστήρια, από τις
οποίες το κράτος θα πρέπει να ανακτήσει 3 δισ. ευρώ ενώ
βρίσκονται σε αναμονή άλλες 24.000. Πρόκειται για τζακποτ”.
“Δεν πίστευα και ο ίδιος ότι ήταν τόσο εύκολο να εντοπιστούν”...

ΚΑΛΕΣΜΑ στη 7η ΑΝΟΙΧΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β. , θα πραγματοποιήσει ανοιχτή συνέλευση, την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και
ώρα 10:30 πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, ΒΟΥΛΑ).
Η συνέλευση είναι η πρώτη της νέας χρονιάς και καλούνται
τα μέλη και οι πολίτες να συμμετέχουν στην διεύρυνση και
στήριξη του αυτοδιοικητικού έργου της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β. μέσα
και έξω από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και
στα Κοινοτικά Συμβούλια, με σκοπό την ανάδειξη και επίλυση των χρόνιων και δομικών θεμάτων που ταλαιπωρούν
τους Δημότες και τον Δήμο.
Τα προτεινόμενα θέματα που θα συζητηθούν:
1.- Ανάδειξη και ψήφιση μελών για διαχείριση ταμείου – οικονομικός απολογισμός.
2.- Καθορισμός ανάδειξη και ψήφιση μελών για Θεματικές
Ομάδες Εργασίας της Κίνησης.
3.- Ενημέρωση - απολογισμός για το πρώτο οκτάμηνο της
Δημοτικής παρουσίας της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β. .
4.- Προγραμματισμός δουλειάς της κίνησης μας ενόψει των
μεγάλων θεμάτων που ήδη επεξεργαζόμαστε και αφορούν
τη προσπάθεια για μια νέα πορεία με διαφορετική προοπτική, για ένα Δήμο κοντά στους πολίτες, με σεβασμό στον
άνθρωπο και προστασία στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα,
το περιβάλλον.
Ενδεικτικά : Παραλίες – ορεινοί όγκοι – απορρίμματα (συλλογή – διαχείριση)- νέος «Καλλικράτης» (προτάσεις στην
νέα ηγεσία για το νέο θεσμικό πλαίσιο και χωροταξία της
αυτοδιοίκησης) – συμμετοχή του πολίτη στα θέματα της
Δήμου και την επίλυση τους.

Ανεύρεση στεγασμένων μικρών εγκαταστάσεων
στους Δήμους της χώρας για πρόσφυγες
Eκτακτη συνεδρίαση για το μεταναστευτικό ζήτημα πραγματοποίησε 16/4 η
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) στα γραφεία της. Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος
Φιλίππου από κοινού με τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Χρήστο Καπάταη,
παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασίας Χριστοδουλοπούλου. Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η αντιμετώπιση των
προβλημάτων από το νέο κύμα προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής, λόγω
της διαρκώς επιδεινούμενης κατάστασης στη Συρία, αλλά και σε άλλες περιοχές.
Με το άνοιγμα της συνεδρίασης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης,
επισήμανε ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα πλέον είναι εκρηκτικό και δεν λύνεται με ημίμετρα. Ακολούθησε η
τοποθέτηση της αρμόδιας υπουργού Τ.
Χριστοδουλοπούλου, η οποία ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τα
έκτακτα σχέδια της κυβέρνησης όσον
αφορά το ζήτημα και απηύθυνε έκκληση
προς τους δήμους να υποδείξουν μικρούς και κλειστούς χώρους προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και
μεταναστών. «Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Θέλουμε να βρούμε μαζί και πάντα
με διάλογο, χώρους για να τους φιλοξενήσουμε» τόνισε η Τ. Χριστοδουλοπούλου. Ζήτησε δε να γίνει το
συντομότερο δυνατόν και λόγω της
ασφυκτικής κατάστασης με τη συρροή
προσφύγων, αλλά και για να πάρουν την
τα προβλεπόμενα κονδύλια από την
Ε.Ε. για το σκοπό αυτό. Επεσήμανε μάλιστα ότι «λόγω του ότι οι πρόσφυγες
εκρατούντο μέχρι πρότινως σε στρατόπεδα, η Ελλάδα έφαγε πρόστιμα 1 εκατομμυρίου ευρώ από την Ε.Ε».
Τα νησιά όμως τόνισε η Υπουργός δεν

διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές
και τις ανάλογες υπηρεσίες παρ’ όλο
που με το νόμο Κατρούγκαλου προβλέπουν την ενίσχυσή τους.
Γι αυτό ναυλώθηκε πλοίο για την άμεση
προώθησή τους στην ενδοχώρα.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι η δημιουργία πολλών μικρών κέντρων υποδοχής χωρίς μεγάλη συσσώρευση και με

συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών
Νίκου Βούτση με τους Αντιπεριφερειάρχες της Αττικής, θα ακολουθήσει
αντίστοιχη συνάντηση με τους Περιφερειάρχες της χώρας για αναζήτηση
της καλύτερης δυνατής λύσης.
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να
συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος γιατί οι τοπικές κοινωνίες

ευρεία κατανομή σε όλους τους δήμους
της Ελλάδας.
Η υπουργός τόνισε ότι μιλάμε για προσωρινές φιλοξενίες καθώς ούτε οι ίδιοι
οι πρόσφυγες θέλουν να κάτσουν στην
Ελλάδα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής,
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι μετά την
πρόσφατη διυπουργική σύσκεψη υπό
τον πρωθυπουργό για το μείζον θέμα
των προσφυγικών ροών, η κυβέρνηση
ξεκινά διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β΄ βαθμού) προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και με
αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα που
έχει προκύψει. Επεσήμανε ότι μετά τη

είναι οι πρώτες που υφίστανται τις συνέπειες από την εισροή προσφύγων
στη χώρα μας», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ.. Αττικής και συμπλήρωσε ότι είναι απαραίτητο να γίνει
σχεδιασμός μεταξύ Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης, Εκκλησίας, αλλά και όλων
των εμπλεκόμενων ανθρωπιστικών
φορέων στη λογική ανεύρεσης στεγασμένων χώρων – μικρών εγκαταστάσεων (χωρητικότητας 80-100 ατόμων)
και όχι μεγάλων κέντρων φιλοξενίας,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα κύματα των προσφύγων και να υπάρξει
ισομερής κατανομή τους σε όλο τον
ελλαδικό χώρο για να μην επιβαρυνθεί
μόνο η Αθήνα μέχρι να ολοκληρωθούν
οι νομιμοποιητικές διαδικασίες για να
μπορέσουν να πάνε σε χώρες της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού, θα πρέπει οι Περιφέρειες και οι
δήμοι να υποβάλουν τις προτάσεις
τους και το κράτος να ενισχύσει θεσμικά και οικονομικά τους φορείς που
θα εμπλακούν στις παραπάνω διαδικασίες.
«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό
αλλά και ευρωπαϊκό και οι λύσεις θα
πρέπει να δοθούν σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ» δήλωσε ο Π. Φιλίππου και χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό τον διάλογο που έχει ξεκινήσει με
την κοινωνία καθώς θεωρεί ότι με τη
συμμετοχή όλων μπορεί να βρεθεί
άμεσα λύση.

«1η Συνάντηση Εθελοντών Ενιαίου Μητρώου
Δήμου Σαρωνικού»
Συνάντηση των εγγεγραμμένων εθελοντών στο ενιαίο μητρώο του Δήμου Σαρωνικού διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015
στις 18:00 στο Δημαρχείο Σαρωνικού, στα Καλύβια.
Πρόκειται για την 1η συνάντηση εθελοντών οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο ενιαίο μητρώο εθελοντών του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις
σχεδιαζόμενες δράσεις ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.
Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης θα ακολουθήσει σεμινάριο για την παροχή
πρώτων βοηθειών. Το σεμινάριο μπορεί να παρακολουθήσουν όχι μόνο εθελοντές
αλλά όλοι οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην
προσφορά πρώτων βοηθειών.
Τέλος, όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ενιαίο μητρώο εθελοντών του Δήμου
μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τη συνάντηση και να συμπληρώσουν τη δήλωση- αίτηση εθελοντή.

ΕΒΔΟΜΗ

Μεγάλες Γιορτές
Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης για
μαθητές σε Δήμους
όλης της χώρας
Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” διοργανώνουν “Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τους μαθητές” σε 15 Δήμους όλης της
χώρας (Αθηναίων, Πειραιά, Αγίας Παρασκευής, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Αιγάλεω, Χαλανδρίου, Κηφισιάς,
Παπάγου-Χολαργού, Αγ.Αναργύρων-Καματερού, Μοσχάτου-Ταύρου, Ιωαννιτών, Τρικκαίων, Ρόδου,
Τήνου, Ύδρας), που αντιστοιχούν σε πληθυσμό
1.735.710 κατοίκων και διαθέτουν 1.504 σχολικές μονάδες.
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Δάνειο θα πάρει ο Δήμος Παλλήνης
για να πληρώσει την Reds A.E.!
Γράφαμε τον Φεβρουάριο 2015 για την
εταιρεία που έχει αγοράσει την
έκταση του κτήματος “Καμπά” στην
Κάντζα για την κατασκευή MALL και
οποία διεκδικεί από το Δήμο Παλλήνης 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Το ποσό αυτό εκδίκασε υπέρ της Reds
το Μονομελές Εφετείο Αθηνών.
Αναλυτικά το ιστορικό γράφαμε στο
φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ (7.2.15)
Προκειμένου να βρουν λύση συστάθηκε διαπαραταξιακή Επιτροπή με τη
REDS A.E. στη δημοτική συνεδρίαση
της 25-2-2015 κατά την οποία αποφάσισαν να προτείνουν στην Reds να
δώσει ο Δήμος γη αντί χρημάτων.
Η Δ.Ε. ζήτησε ραντεβού με τους εκπροσώπους της Reds και πραγματοποιήθηκε συνάντηση, όπου προτάθηκε
να δοθεί γη από τις περιοχές Βακαλόπουλου και Ανω Μπαλάνας.
Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από
την Εταιρεία καθ΄ όσον θεώρησε ότι

δεν είναι αξιοποιήσιμη από την
πλευρά της η γη που προτάθηκε.
Η Εταιρεία τους μάλιστα ότι μετά τη
σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλλήνης
με τις υπ΄ αριθμ. 249/08 και 152/2009
αποφάσεις του, εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 288/2011 "τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων", ο χαρακτηρισμός, η
οριοθέτηση και η από Νοεμβρίου 2006
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Κτήματος
ΚΑΜΠΑ ως Π.Ο.Α.Π.Δ.
Τους γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει
τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της εν λόγω ιδιοκτησίας της και τους αντιπρότεινε να
εξευρεθεί λύση του θέματος στην υπό
πολεοδόμηση έκταση της Π.Ο.Α.Π.Δ.
(μεγάλο κτήμα ΚΑΜΠΑ), διότι κάτι τέτοιο και εντάσσεται στη λογική των

Να διεκδικήσουμε όλοι μαζί: Ούτε ένα ευρώ στη Reds
Ανακοίνωση
Ο στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της δυναμικής
και της σημασίας της ανακύκλωσης, ώστε ακόμα περισσότεροι δημότες και μαθητές να γνωρίσουν το Σύστημα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και να
συμμετάσχουν σε μια διαδικασία που βοηθά πέραν
της προστασίας του περιβάλλοντος και εμπερίστατους συνανθρώπους μας.
Οι “Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
για τους μαθητές”, τελούν υπό την Αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου και διοργανώνονται σε συνεργασία με
το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
και την «Αποστολή».
Έως 31 Μαΐου 2015, στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που λειτουργούν σε Δήμους όλης της χώρας, οι μαθητές, αλλά και οι
οικογένειές τους, θα επιστρέφουν για ανακύκλωση
μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες,
συμμετέχοντας στους “Μεγάλους Διαγωνισμούς Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τους μαθητές”.
Σε κάθε Δήμο, τα σχολικά τμήματα που θα επιστρέψουν τις περισσότερες συσκευασίες (και άρα θα
έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία της
ανακύκλωσης), θα κερδίσουν τα μεγάλα ΔΩΡΑ –
ΕΠΑΘΛΑ τα οποία είναι:
v 1ο Δώρο – Έπαθλο: Ένα tablet, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή
v 2ο Δώρο – Έπαθλο: Ένα MP4 music player, ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή
v 3ο Δώρο – Έπαθλο: Ένα MP3 music player, ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή

Έσκασε μύτη στο Δήμο Παλλήνης η πολεοδομική μελέτη για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου ‘έκτρωμα’ στο κτήμα Καμπά. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει,
(όπως ορίζει ο Νόμος), μέσα σε δύο μήνες να πει την γνώμη του.
Η δημοτική αρχή δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα. Μόλις “ξεμπέρδεψε” με τα παζάρια για τα 4,6εκ. ευρώ και αποφάσισε να τα “χαρίσει” στην REDS (Μπόμπολας),
ξεκινά με την ίδια ταχτική να διευκολύνει στην ουσία το χτίσιμο του εκτρώματος.
“Ο Δήμος (η διοίκηση) έχει συνέχεια”, μας λέει ο Δήμαρχος. Ό,τι δηλαδή αποφάσισαν οι προηγούμενοι Δήμαρχοι της Παλλήνης, θα το συνεχίσει, για να μην τυχόν
και ζημιωθεί ο Μπόμπολας. Προτείνει να επιστραφεί η μελέτη ώστε να διορθωθεί
σε ορισμένα επουσιώδη σημεία της!! είτε διορθωθεί όμως, είτε όχι τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια:
Θα χτιστεί εμπορικό κέντρο 90.000 τ.μ. (το Mall είναι 42.000), ύψους 18 μέτρων
· Ένας ακόμη χώρος που πρέπει να αποδοθεί στον Δήμο θα γεμίσει τσιμέντο για
να πλουτίζουν ακόμη περισσότερο οι πλουτοκράτες.
· Τα εναπομείναντα από την κρίση ανοιχτά μαγαζιά θα κλείσουν
· Θα κυκλοφορούν και θα σταθμεύουν στην γύρω περιοχή δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά.
Εμείς λέμε:
Στην Ανθούσα, στο Γέρακα, στην Παλλήνη οι χώροι των αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, αναψυχής, οι χώροι για σχολεία και παιδικούς σταθμούς είναι
ελάχιστοι, σε σχέση με τις λαϊκές ανάγκες. Λίγες είναι και οι σχετικά μεγάλες ιδιοκτησίες που δεν έχουν οικοδομηθεί ή κατατμηθεί σε μικρές ιδιοκτησίες.
Είναι καιρός να διεκδικήσουμε οι χώροι αυτοί να αποδοθούν στο Δήμο για τις παραπάνω χρήσεις. Αυτό είναι ρεαλιστικό, αν θυμηθούμε ότι στο Περιστέρι, στην Ηλιούπολη, στο Γαλάτσι κλπ ο λαός με κινητοποιήσεις πέτυχε κάτι ανάλογο.
Δε θα βάλουμε τα κλάματα μη ζημιωθούν κάποιοι πλουτοκράτες και κάποιοι καταπατητές.
Σας καλούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ
· Να μη δοθεί ούτε ένα ευρώ από τα 4,6 εκ. ευρώ στην REDS ΑΕ.
· Να αποδοθούν στον Δήμο, ολόκληρο το πρώην Καμπά (σήμερα REDS), το στρατόπεδο Λάμπρου, ο λόφος Λεβίδη, ο λόφος Κεραίας, όλα τα διεκδικούμενα (καταπατημένα) στην Ανθούσα από τους Κατσιμιχαίους και τους κληρονόμους τους
(πάρκο, γήπεδο με γύρω χώρους κλπ)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
laikisispirosipalinis@gmail.com

αρχικών έγγραφων συμφωνιών και
είναι αξιοποιήσιμη από την εταιρεία
στις παρούσες συνθήκες.
Σε ερωτήσεις όλων των μελών της
διαπαραταξιακής Επιτροπής πώς θα
μπορούσε να εννοηθεί κάποια λύση
στο πλαίσιο πολεοδόμησης της ήδη
εγκεκριμένης Π.Ο.Α.Π.Δ. που προβλέπει συγκεκριμένους όρους αξιοποίησης και χρήσεις γης, εκφράσθηκαν
εκ μέρους της εταιρείας γενικές σκέψεις όπως π.χ. απόδοση γης, εκμετάλλευση γης ή ακόμη και μέσα από
την πιθανή διευκόλυνση της διαδικασίας πολεοδόμησης.
Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, το
οποίο είναι και αρμόδιο να αποφασίσει.
Μετά από συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης κατά πλειοψηφία,
αποφάσισε να εγκρίνει τη συνέχεια
των συζητήσεων με την εταιρεία προκειμένου να πληροφορηθεί συγκεκριμένα τις προτάσεις της εταιρείας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο επανήλθε με το
θέμα στις 31 Μαρτίου: «Ενημέρωση για
την πορεία των διαπραγματεύσεων με
την REDS Α.Ε. και λήψη απόφασης για
τις κατευθύνσεις συνέχισης αυτών».
Η διαπαραταξιακή Επιτροπή (Α. Ζούτσος, Π. Μερτύρης, Κ. Μπάκας), ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι μετά και την
τελευταία συνάντηση που είχαν με
την REDS ΑΕ, η τελευταία επιμένει να
εισπράξει από το Δήμο τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ.
Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
να ζητήσει ο Δήμος δάνειο για να πληρώσει στην REDS ΑΕ τα 4,6 εκ. €!!!
Αποφάσισαν επίσης να παραμείνουν
τα πανό και οι μαύρες σημαίες στην
πόλη.
Την απόφαση αυτή καταψήφισε όπως και τις προηγούμενες - ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης”
Νίκος Γαβράς, ο οποίος τόνισε ότι
πρέπει: «Παράλληλα με την δικαστική
διεκδίκηση να ενημερώσουμε τον παλλινιώτικο λαό, να προγραμματίσουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και κάθε μορφής
παρεμβάσεις με αιτήματα:
- Να μην πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ
από τα 4,6 εκατ. στη REDS
- Να αποδοθούν στο Δήμο, (στο λαό)
ολόκληρο το πρώην κτήμα Καμπά.
[...] Είναι έγκλημα στην Ανθούσα, στο Γέρακα, στην Παλλήνη να μην υπάρχουν οι
αναγκαίοι χώροι άθλησης, αναψυχής,
πολιτισμού και να αφεθούν τα τελευταία
κομμάτια γης βορά στα νύχια της «επιχειρηματικότητας» και του εμπορίου
γης.
Τα χρήματα που διεκδικεί η REDS ΑΕ σε
κάθε περίπτωση θα τα φορτώσουν στους
δημότες, λες και τα χρώσταγαν στον
Μπόμπολα».
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Το Μπαλκόνι/ βεράντα
Είναι η χαρακτηριστικότερη διαφορά των Μεσογειακών χωρών με
τις κεντροβόρειες. Διακρίνεται σαν
προέκταση του καθιστικού του σπιτιού, δηλ. ένα καθιστικό για τους
ζεστούς μήνες, ένας μικρός κήπος,
ένας ''δίαυλος'' επικοινωνίας με την
εξωτερική ατμόσφαιρα ή το περιβάλλον. Ο τεχνικός όρος είναι εξώστης, ή βεράντα όταν δεν
προεξέχει από τον κάτω όροφο ή
όταν πατάει στο έδαφος (επίγεια).
Η αρχή λειτουργίας του εξώστη
λοιπόν, είναι να προσφέρει ένα

ασκεπές χώρο κατοικίας αποβάλλοντας την ''κλεισούρα'', ξεφεύγοντας δηλ. απ' το συνηθισμένο,
αφήνοντας το μάτι και το μυαλό να
ταξιδέψει μακριά, να εκμεταλλευτεί τα οφέλη ενός καλού καιρού. Ο
εξώστης μπορεί να είναι μεγάλος
και να έχει χρήση σαν καθιστικό
εξωτερικού χώρου ή μικρός και να
χρησιμεύει σαν ατομικός ηλιασμός,
όρθια θέαση, ή κήπος.
Στις πολυκατοικίες '50-'70, οι
οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία κατοικιών στα αστικά κέντρα, οι εξώστες είναι σχεδόν
ανύπαρκτοι στον ημιώροφο, και μακρόστενοι στους ανωτέρω ορόφους. Χρηστικά ανήκουν στην
δεύτερη περίπτωση, αλλά δεν χρησιμοποιούνται παρά για άπλωμα
ρούχων, τοποθέτηση γλαστρών,

πλαστικών ερμαρίων. Αυτό συνέβη
διότι πάνω στην οικοδομική έκρηξη
για μεταστέγαση των προσφύγων
απ' τους πρόχειρους καταυλισμούς
απαιτούνταν τετραγωνικά, και
χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό τα
κτίρια χτισθήκαν πάνω στην Ρυμοτομική γραμμή, με συνέπεια το
μπαλκόνι να προεξέχει πάνω απ' το
πεζοδρόμιο. Έτσι δεν θα μπορούσε
να είναι πάνω από 1μ πλάτος.
Στις μονοκατοικίες ή στις νεότερες
οικοδομές, οι εξώστες βρίσκονται
εντός της ρυμοτομικής γραμμής
και έχουν ανεκτό μέγεθος και προσανατολισμό. Πρέπει να βλέπει
νότο για να βάζει ήλιο και φως τον
χειμώνα. Αυτό σημαίνει καλύτερη
υγεία ενοίκων, αερισμός και μειωμένη κατανάλωση θέρμανσης.
Για το καλοκαίρι συστήνεται μια

“Οταν ο Αδάμ” δίνει τον απόηχο
πίσω από την κουρτίνα...
Πρόσφατα μου δόθηκε η τιμή να έχω συμμετοχή στην παρουσίαση του καινούργιου
βιβλίου του κυρίου Τσαρδάκη «Όταν ο
Αδάμ δάγκωσε το μήλο». Το βιβλίο με ενδιέφερε προσωπικά, γιατί το κείμενό του
αναφερόταν στο επίμαχο, αλλά και τόσο
ευαίσθητο θέμα που αφορά τις θρησκείες.
Και από την παρουσία ενός ανήσυχου
ακροατηρίου, ανέμενα με ανυπομονησία να
ακούσω γνώμες και ενστάσεις, να προβάλλονται στη συζήτηση που ήθελε επακολουθήσει. Πλήν άλλως οι θεοί έδοξαν όταν οι
ένθερμοι ακτιβιστές, οι υπέρ της Υδρούσας εισόρμησαν και διέκοψαν, προβάλλοντες ότι ο παρασχεθείς χρόνος για τον
«Αδάμ» είχε ήδη στερέψει προς όφελος
της νησίδος.
Αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια.
Εν αρχή δίπλα στο ‘’βηματικό’’ τραπέζι, χαμογελαστή ορθία σωματικά αλλά και πνευματικά, ανυψώθη η κυρία Άννα Μπουζιάνη,
ήγουν ο ακρογωνιαίος λίθος της ‘’Εβδόμης΄΄ και βλοσυρή άρχισε να κανοναρχεί,
να συντονίζει και όχι μόνο. ‘’Κραδαίνουσα
φωτογραφικήν ψηφιακήν μηχανήν ‘’, απαθανάτιζε τα πάντα και τους πάντας.
Πρώτος κατά σειρά, προλόγησε ο εκδότης, γνωστός κύριος Κώστας Βενετσιάνος,
χωρίς δε να χάσει την ευκαιρία κατέθεσε
σε δημόσια διακήρυξη, την περί Θεού
άποψή του. Βέβαια δεν παρέλειψε και μια
σύντομη ιστορική αναδρομή στη θρησκευτική εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και στη

συνεχή συγκρουσιακή της πορεία προς τη
γνώση. Ακόμη αναφέρθηκε στην κεντρική
ιδέα του παρουσιαζόμενου βιβλίου.
Τρίτος ήρθε στη σειρά για να μιλήσει ήρθε
ο κύριος Μήλιος, ο οποίος αναφέρθηκε
στις διαπροσωπικές συνδέσεις που είχε και
εξακολουθεί έχει με τον συγγραφέα και
εξεθείασε σε γενικές γραμμές, το κείμενο
του φιλοσοφικού του στοχασμού. Τέταρτος
στο βήμα ανέβηκε ο συγγραφέας κύριος
Τσαρδάκης, γνωστός από τις πολλές κοινωνικού και φιλοσοφικού περιεχομένου δημοσιεύσεις του. Αυτός γύρισε και
πορεύτηκε στο σχετικό ιστορικό παρελθόν,
θυμήθηκε δε τους υπερασπιστές της επιστημονικής αλήθειας, στη μάχη που έδιναν
εναντίον προς τους αμφισβητίες και λάτρεις της ευνουχισμένης γνώσης. Θυμήθηκε την χρονική ανέλιξη του ευρωπαϊκού
πνεύματος, τους επιστήμονες μελετητές
που στάθηκαν μπροστά στο δογματικό κατεστήμενο της θρησκευτικής και άλλης
εξουσίας και οι οποίοι μίλησαν, αλλά και
πολλές φορές έσκυψαν το κεφάλι τους,
απλά για να το διασώσουν. Ο συγγραφέας
συμπλήρωσε το λόγο του με τα περιεχόμενα στο κείμενο του βιβλίου του και παρουσίασε τις φιλοσοφικές του θέσεις και
τα ‘’πιστεύω’’ του, αλλά τον επιθυμητό
αγώνα του, να φέρει τη μάθηση και τη
γνώση στο φώς, επάνω από την προκατάληψη και τον σκοταδισμό, μα πάντοτε τον
σεβασμό στις απόψεις του ετέρου.
Σαν δεύτερο κατά σειρά, ο λόγος είχε ήδη

περιμετρική τοποθέτηση μικρών
φυτών ή λουλουδιών ώστε να δροσίζουν, να καθαρίζουν απ' το καυσαέριο και να οξυγονώνουν τον
εισερχόμενο αέρα. Το αντίθετο πετυχαίνεται τον χειμώνα, κρατούν
κάπως το κρύο έξω. Προσοχή με τα
φυτά και τα αντικείμενα στο μπαλκόνι. Οι γλάστρες, οι εργαλειοθήκες, το πέτρινο barbeque, τα
σιδερένια τραπέζια, είναι αρκετά
βαριά. Μην υπερφορτώνετε με
πολλά απ' αυτά, σκεφτείτε ότι ένας
μέσος εξώστης 7μ² αντέχει 1,51,7τ.
Συστήνεται πλαστικό ή ξύλινο καθιστικό σε χρώμα απ' τον τοίχο ή το
δάπεδο και αποσπώμενα υφασμάτινα μαξιλάρια. Για τις επίγειες βεράντες, καθιστικό αιώρα ή κούνια,
και αναρριχώμενα φυτά στα πλά-

δοθεί σε εμένα τον υποφαινόμενο. Γρήγορα έθεσα προ του κοινού τα καίρια ερωτήματα, τα οποία προβάλλονται από τον
συγγραφέα στο εν λόγω πόνημα του, όπως
π.χ. για την «Περί του Θεού Ιδέα», ο οποίος
από τα πανάρχαια κιόλας χρόνια έχει καταστεί το απόλυτο σημείο αναφοράς, κατέχει
δε και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο,
στον συσχετισμό της κλίμακας Θεός-ΦύσηΑνθρωπος, και η οποία κλίμακα κανονίζει
όλη την εξελικτικότητα του ανθρώπινου πολιτισμού. Ακόμη ότι στις σελίδες του βιβλίου προβάλλεται
εν εκτάσει
και
αποτιμάται η ‘’Θρησκεία’’, και αναλύεται η
έννοια της ‘’Ουτοπίας΄΄, η οποία ευπρόσδεκτα ή και σκόπιμα κυριαρχεί στον καθημερινό μας βίο.
Ότι αναλύει τον Πλατωνικό δυϊσμό ψυχής
και σώματος, αλλά και την αντίστοιχη αριστοτελική και Χεγκελιανή ταύτιση της εσωτερικότητα της, σαν μια φυσική υπόσταση
που συνάπτεται και ενυπάρχει με ένα σώμα.
Ακόμα ότι ο συγγραφέας προβαίνει σε αναφορά για την προβολή του θανάτου ως φόβητρο υποταγής από τις θρησκείες και την
απειλή του έσπευσε να προβάλλει ο όψιμος στον Χριστιανισμό Παύλος, σε αντιπαράθεση της Επικούρειας θέσης, κατά την
οποία ότι ο θάνατος δεν πρέπει να φοβίζει
κανένα, γιατί αυτός ποτέ δεν συνυπάρχει
με τη ζωή. Αμέσως μετά τον λόγο του συγγραφέα που όπως ανέφερα, μίλησε τελευταίος, το βήμα δόθηκε για συζήτηση στους
ακροατές. Πρόλαβαν και μίλησαν σε βαθύ
λόγο, ο φίλος μου κύριος Αλέξανδρος Φίσσερ, άλλοτε ηγετικό στέλεχος της Υπηρεσίας Πολιτικής αεροπορίας και με
επιστημονική πραγματογνωμοσύνη επάνω
στα αεροπορικά ατυχήματα, ο συνάδελφος
εν τη ιατρική, παιδιάτρος κύριος Ηλίας Κουτσουλιέρης και τέως Διευθυντής Κλινικής
στον Τζάνειο νοσοκομείο, ο κύριος Φαίδων
Φιορεντζής, ο πολύς εν τη φιλοσοφία και
γνωστός από τις πνευματικές διοργανώσεις
του στη Βάρκιζα. Αλλά παρόντα ήσαν και
τα Μέλη του πνευματικού Συλλόγου «Αττικός» της Γλυφάδας, όπως ο κύριος Κοντούλης, η κυρία Κάκαρη η κυρία Μωσιάδου
και ο κ. Μαλτέζος, που ενώ θα ήθελαν δεν

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
για και επάνω. Τέλος, άσπρα/χρωματιστά σποτ δαπέδου LED θα δώσουν μια άλλη ευχάριστη νότα το
βράδυ στο μπαλκόνι, ειδικά βλέποντας από το εσωτερικό του σπιτιού προς τα έξω.

πρόλαβαν να μιλήσουν, διότι διεκόπη όπως
προανέφερα η παρουσία. Βέβαια το παρών
έδωσαν οι εμφανίσεις, πολιτικών και δημοτικών αρχόντων, άλλες φευγαλέες και
άλλες ουχί, αλλά εν πάση περιπτώσει εν
σιγή αδιαφορίας.
Προτού κλείσω όμως τα άρθρο μου θα
προβώ σε αντίλογο προς τος συγγραφέα
όσον αφορά τη θέση του στη χριστιανική
θρησκεία, απλά σε ρόλο παρηγορητικό.
Προς τούτο θα αντιπαραθέσω τη γραφή
του μαρξιστή και επιφανούς ιστορικού
Νίκου Σβορώνου (Επισκόπηση Ελληνικής
Ιστορίας), η οποία μας μαθαίνει τα παρακάτω:
«Η άλωση της Κωνσταντινούπολης είχε αναστείλει τις προσπάθειες για κάθε πνευματική
ζωή, χωρίς όμως να τις καταστρέψει. Η Εκκλησία όταν πέρασε το πρώτο χτύπημα της
κατάκτησης, θα συνεχίσει το έργο της ανασυγκρότησης της πνευματικής ζωής των Ελλήνων. Παρά τις διαμάχες ανάμεσα στο
Πατριαρχείο και στην κάστα των αρχόντων
της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία παραμένει σε όλη την περίοδο του 15ου ως το
τέλος του 17ου αιώνα, η κατευθυντήρια δύναμη του ΄Εθνους. Επικεφαλής της αντίστασης σε όλες τις μορφές της, εργαζόμενη
για το σταμάτημα των εξισλαμισμών, συμμετέχοντας σε όλες τις εξεγέρσεις ακόμα και
διευθύνοντάς τες (έχει δε να δείξει μεγάλο
αριθμό νεομαρτύρων που είναι σύγχρονα και
ήρωες της χριστιανικής πίστης και της εθνικής αντίστασης) ρυθμίζει επίσης την πνευματική ζωή.»
Αυτά για να αποδοθούν τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι.
Όσον δε αφορά την «περί Θεού γνώση» ενθέρμως συνιστώ το βιβλίο του καθηγητή
της φιλοσοφίας Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου
«Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» όπου στον τέταρτο τόμο γίνεται εκτεταμένη ανάλυση
στην φιλοσοφία της Θρησκείας, της Μεταφυσικής και της Ιστορίας. Για όποιον δε
επιθυμεί έχω μεγάλη βιβλιογραφία και όχι
δογματική.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

H ανάπτυξη προηγούμενων
κυβερνήσεων “αποτελεί
στοιχείο του πελατειακού
πολιτικού συστήματος”
Σύμβουλοι του Eurogroup οι οποίοι, μελετώντας την
πορεία της ελληνικής οικονομίας από το 1996 έως σήμερα, καταλήγουν στο βάσιμο συμπέρασμα ότι οι διαδοχικές κυβερνήσεις δεν έκαναν σχεδόν τίποτα από
πλευράς διαρθρωτικών προσαρμογών.
Κατά την εκτίμησή τους, η Ένωση έδειξε μεγάλη ανεκτικότητα απέναντι στις ελληνικές αποκλίσεις από
τους κοινοτικούς κανόνες και έβλεπε αδιάφορα τις ελληνικές κυβερνήσεις να εφαρμόζουν αναπτυξιακές
πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής συνοχής δίνοντας έμφαση μόνον στην ανάπτυξη των υποδομών, οι
οποίες σε μεγάλο βαθμό αποτελούν στοιχείο του πελατειακού πολιτικού συστήματος.
Έμειναν έτσι άθικτες οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και τα αποτελέσματα είναι πλέον γνωστά.

Αλλού ξέρει να κουνάει το
δάχτυλο η Λαγκάρντ!

μίζουν και να ρυπαίνουν το περιβάλλον οι επιχειρήσεις
που εργάζονταν;
Δεν έχουν ακούσει για μόλυνση του περιβάλλοντος, για

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) διαγράφει χρέη
του Κιέβου ύψους 15 και 20 δισεκατομμύρια δολάρια,
που αποτελούν μέρος του χρέους της Ουκρανίας.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 27% του εξωτερικού
χρέους της Ουκρανίας! Και όχι μόνο αυτό, αλλά της
έδωσαν άλλα 17,5 δις δολάρια δάνειο με καλύτερους
όρους.
Θα μου πείτε Κίεβο είναι αυτό και Ουκρανία και στη
μέση η Ρωσία! Τα γεωστρατηγικά συμφέροντα προηγούνται και με επιδεικτικό τρόπο.

Τα σκουριασμένα μυαλά
στις Σκουριές
Την Πέμπτη 16/4 ογδονταπέντε πούλμαν μετέφεραν
5000 εργαζόμενους, συγγενείς και φίλους στην Αθήνα
να διαδηλώσουν υπέρ της επένδυσης του χρυσού στις
Σκουριές Χαλκιδικής γιατί θα χάσουν τις δουλειές τους,
αν διακοπεί η εξόρυξη χρυσού.
Μάλιστα δήλωσαν, στις κάμερες, που τους πρόβαλαν
πλουσιοπάροχα, ότι άλλοι 2000 έρχονται με αεροπλάνα
και ΙΧ. Και ότι το θέμα δεν μπορεί να αφορά πολίτες που
ζουν έξω από την περιοχή.
Πρώτη μου απορία: μήπως γνωρίζουν πόσες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκονται άνεργοι, χωρίς να βρω-

υδροφόρο ορίζοντα, για αέρα που μεταφέρει και μεταφέρεται; Πώς λοιπόν δεν μπορεί να ενδιαφέρει, η καταστροφή του περιβάλλοντος κι εμένα που ζώ στην Αθήνα!
Και τρίτη απορία: Πόσους μισθούς δαπάνησαν για να κάνουν αυτή τη μετακίνηση, εκτός και αν άλλοι πληρώνουν...
Μας έστειλαν και φωτογραφία που ποζάρουν μαζί με κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στο Σύνταγμα!

Το άκρον άωτον
Διαμαρτυρήθηκαν βουλευτές γιατί η πρόεδρος της Βουλής, ως όφειλε, δεν ξεκίνησε τη συνεδρίαση γιατί δεν
υπήρχε η νόμιμη απαρτία από πλευράς παρουσίας βουλευτών στην αίθουσα.
“Εχει ξαναγίνει αυτό;” αναρωτιόταν χλευαστικά δημοσιογράφος στα πρωινάδικα. Φτάσαμε να χλευάζουμε την
νομιμότητα και την ορθή λειτουργία της Βουλής!!!

Παραπέμπονται για την υπόθεση Siemens
Απορρίφθηκαν από την Εισαγγελία του
Άρειου Πάγου οι αιτήσεις των Γερμανών
υπηκόων Ρόλαντ Κοχ, Ράινχαρτ Σίκατσεκ,
Ρούντολφ Βόλφγκανγκ και Λούντβιχ
Αντον Χαϊνριχ Γιάσπερ, που ζητούσαν να
αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου
Εφετών Αθηνών με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη για την υπόθεση της Siemens συνολικά 64 άτομα, μεταξύ των
οποίων και 13 Γερμανοί.
Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο
Μάρτιο, με βούλευμα του Συμβουλίου
Εφετών Αθηνών, παραπέμφθηκαν στο
εδώλιο για την υπόθεση της Siemens συνολικά 64 άτομα, προκειμένου να δικαστούν για τη «σύμβαση 8002», που
αφορούσε την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ. Μεταξύ των 64 παραπέμφθηκαν σε δίκη οι Μιχάλης
Χριστοφοράκος,
Χρήστος
Καραβέλας, Ηλίας Γεωργίου, Πρόδρομος
Μαυρίδης, Θόδωρος Τσουκάτος, 13 Γερμανοί, πρώην στελέχη της μητρικής εταιρείας, καθώς και πρώην διευθυντικά
στελέχη του ΟΤΕ. Οι εμπλεκόμενοι είναι
αντιμέτωποι, κατά περίπτωση, με τις κατηγορίες του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της ενεργητικής και παθητικής
δωροδοκίας, καθώς και της συνέργειας
στις πράξεις αυτές. Από τον Άρειο Πάγο
οι επίμαχοι τέσσερις Γερμανοί ζητούσαν
να ασκηθεί αναίρεση κατά του βουλεύμα-

τος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με
το οποίο παραπέμπονται σε δίκη. Οι τέσσερις υποστήριζαν ότι: α) το επίμαχο βούλευμα πάσχει από έλλειψη επαρκούς και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας β) δεν έλαβαν γνώση της προηγηθείσας εισαγγελικής πρότασης μεταφρασμένης στην
γλώσσα τους (Γερμανικά) και γ) υπήρξε
παραβίαση του δεδικασμένου και της
αρχής της μη αυτοενοχοποίησης, καθώς
ελήφθησαν υπόψη καταθέσεις που είχαν
δοθεί κατά το παρελθόν στην Γερμανία, με
αποτέλεσμα να επέρχεται ακυρότητα της
διαδικασίας.
Όμως, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Χαράλαμπος Βουρλιώτης έκρινε ότι δεν
συντρέχει λόγος να ασκηθεί αναίρεση, υποστηρίζοντας, μεταξύ των άλλων, ότι δεν
συντρέχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω μη μετάφρασης της εισαγγελικής πρότασης στα Γερμανικά, καθώς είχαν
λάβει γνώση του περιεχομένου της οι συνήγοροι των τεσσάρων Γερμανών.
Τέλος, ο εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει ότι το επίμαχο βούλευμα έχει πλήρη
και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όπως
απαιτεί το Σύνταγμα, αλλά δεν παραβιάζεται και το δεδικασμένο, όπως υποστηρίζουν οι τέσσερις.
http://www.e-inon.gr

INTIMISSIMA
Κι αν το …«παράξενο»
είναι απλά αλλοτινό,
το σκέφτηκες ποτέ;
Αν από λάθος είν’ εδώ
κι όχι εκεί
που θα μπορούσε ν’ ανασαίνει,
κατέχω το, δεν σε πηγαίνει
η σκέψη σου τόσο μακριά
και η ματιά σου στη θωριά
που έχει ξεθωριάσει, εκεί μένει,
εκεί μιλά.
«Πάλι εδώ»;
Τόσο κοντά, πόσο μακριά εξορισμένα,
κοίτα, δεν είναι φωναχτά,
είναι βαθειά γραμμένα,
αλλά μιλούν πιο δυνατά
με λέξεις πίσω από τις λέξεις
κι αν πρόσταξες σιωπή
πάντα θα σείονται τα έγκατα της γης,
πάντα θα καίνε,
σε βλέπουνε, δεν φταίνε,
τι να πείς;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ουδέτερες
τουαλέτες;;
Γυναικείες και αντρικές. Αυτός ήταν ο διαχωρισμός μέχρι
τώρα στις τουαλέτες για ευνόητους λόγους. Πρωτίστως
υγιεινής. Ναι αλλά τώρα τα φύλα έχουν γίνει 3. Όπως και
στα άρθρα, έτσι και στο ανθρώπινο είδος, υπάρχει(;) το
άρεν, το θήλυ και το ...ουδέτερο.
Σας φαίνεται περίεργο;; Κι όμως, κατά τον Λευκό Οίκο τουλάχιστον δεν είναι.
Τουαλέτες «ουδέτερου φύλου» λοιπόν, απέκτησε ο Λευκός Οίκος, σε συμβολική κίνηση της αμερικανικής κυβέρ-

νησης υπέρ της LGBT (lesbians, gay, bisexual, trans)
κοινότητας.
Η λειτουργία τους είχε προαναγγελθεί λίγο μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Μπαράκ Ομπάμα θέλει να
βάλει τέλος στις μεθόδους ψυχοθεραπείας, στις οποίες
υποβάλλονται πολλοί νέοι της κοινότητας LGBT, προκειμένου να αλλάξουν σεξουαλικό προσανατολισμό!
Ο Ομπάμα έχει λάβει ξεκάθαρη θέση κατά της ομοφοβίας
και την περασμένη εβδομάδα εξέδωσε απόφαση με την
οποία ζητεί από τις εταιρείες που συνεργάζονται με κρατικές υπηρεσίες να σταματήσουν τις διακρίσεις σε βάρος των
ομοφυλοφύλων.
Δεν είναι οι πρώτες “ουδέτερες τουαλέτες”, καθώς σε πολλούς εργασιακούς χώρους και κολέγια λειτουργούν τουαλέτες ουδέτερου φύλου και σε κάποιες πολιτείες
μελετάται νομοθεσία ώστε να απαγορευτεί το δικαίωμα
των διεμφυλικών ατόμων να επιλέγουν εάν θα χρησιμοποιούν ανδρικές ή γυναικείες τουαλέτες.
Αντί να κοιτάξει τι θα κάνει με τον ρατσισμό κατά της μαύρης φυλής, που καλά κρατεί στην Αμερική και αποδεικνύεται με τον χειρότερο τρόπο τον τελευταίο καιρό με τις
πράξεις της αστυνομίας, χτίζει τουαλέτες για gay.
Ναι, “λογικό” μου ακούγεται, γιατί η λεσβία δεν μπορεί να
κατουρήσει στις γυναικείες τουαλέτες!! Μήπως θα δημιουργήσουν τουαλέτες και για bdsm lovers; Γιατί όχι, κι αυτό
σεξουαλική επιλογή είναι.
Φαίνεται ότι γίνεται ομαδική προσπάθεια οι ...ουδέτεροι να
εδραιωθούν ως το τρίτο φύλο. Το τέταρτο ποιό θα είναι;
Όπως λέει όταν παρουσιάζει και μια φίλη μου χορεύτρια:
Ladies and gendlemen, gays, lesbians and comfused.... (μετάφραση: Κυρίες και κύριοι, αδερφές, λεσβίες και μπερδεμένοι)...

Αλλαγή εικόνας στις παραλίες
Όπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ, με κατεπείγουσα απόφαση της 7ης
Απριλίου οι Υπουργοί Οικονομικών
και Εσωτερικών, παραχωρούν δικαιώματα απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας στους Δήμους. Η
απόφαση αυτή θα επιφέρει αλλαγή σκηνικού στις παραλίες, με
τα ενοχλητικά τραπεζάκια και τις
ξαπλώστρες μέχρι εκεί που σκάει
το κύμα να εξαφανίζονται.
Για πρώτη φορά απαγορεύεται
ρητώς η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις παραλίες.
Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων, με την
εξαίρεση των ξύλινων διαδρόμων.
• Αυξάνεται από 3 μέτρα σε 5 μέτρα
η απόσταση που πρέπει να διατηρείται ελεύθερη ανάμεσα στην
όποια χρήση (λ.χ. ξαπλώστρες) και
το κύμα. • Οι τροχήλατες καντίνες
μπορούν να μισθώσουν τον μισό
χώρο από πέρυσι (έως 15 τ.μ.,
έναντι 30 τ.μ. που ίσχυε μέχρι και
το 2014). Οι καντίνες απαγορεύεται
να έχουν ηχητικές εγκαταστάσεις.
• Απαγορεύονται οι «αφαιρούμενες
σκιάδες» (τέντες ή κατασκευές
σκίασης) στις παραλίες (πέρυσι επι-

τρεπόταν να καταλαμβάνουν έως
20 τ.μ. εκάστη). • Απαγορεύεται η
μίσθωση ακτών με αυθαίρετες κατασκευές (πέρυσι αρκούσε να έχει
υποβληθεί αίτημα νομιμοποίησης,
ανεξαρτήτως της τύχης του).

στους δήμους το δικαίωμα να συνάψουν διετείς συμβάσεις μίσθωσης παραλιών.

• Εκτός από τις υπέρ των λουομένων και κατά του χάους τροποποιήσεις, η απόφαση περιλαμβάνει
και μερικές οικονομικού ή διοικητικού τύπου βελτιώσεις.
Αυξάνει από 20% σε 30% το ποσοστό των μισθωμάτων που θα καταλήγει στο Δημόσιο.
Η απόφαση θα έχει ισχύ για δύο
χρόνια, δίνοντας για πρώτη φορά

λουόμενους ή την αναψυχή του
κοινού και οι Δήμοι από την μεριά
τους 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.

Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους

Ψηφιακή κάμερα χωρίς μπαταρία
Σε όλους μας έχει τύχει την στιγμή που βιντεοσκοπούμε κάτι
σημαντικό ή αστείο στην κάμερά μας, να κλείνει από μπαταρία.
Ερευνητές των ΗΠΑ μερίμνησαν γι’ αυτό και κατασκεύασαν
μια ψηφιακή κάμερα που δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς
ότι θα ξεμείνει από μπαταρία.
Η πρώτη ψηφιακή βιντεοκάμερα που αυτοτροφοδοτείται πλήρως
με ενέργεια, χωρίς να
χρειάζεται
κάποια
εξωτερική ενεργειακή
πηγή. Η κάμερα το καταφέρνει αυτό, επειδή
τα
εικονοστοιχεία
(πίξελ) της μετατρέπουν συνεχώς σε ηλεκτρική ενέργεια το
φως που πέφτει πάνω της!
Οι ερευνητές συνδύασαν την τεχνολογία μίας κάμερας και
ενός ηλιακού πάνελ (φωτοβολταϊκού), έτσι ώστε τα πίξελ,
εκτός από την κανονική δουλειά τους να δημιουργούν μία ει-

κόνα, να παράγουν, επίσης, ηλεκτρισμό, με τον οποίο τροφοδοτείται συνεχώς η ίδια η κάμερα. Κάθε πίξελ χρησιμοποιεί
δύο τρανζίστορ, έτσι ώστε αρχικά να παράγει την εικόνα και
στη συνέχεια να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, φορτίζοντας την
κάμερα. Όταν η κάμερα δεν τραβά εικόνες ή δεν βιντεοσκοπεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη ως φορτιστής για
άλλες συσκευές, όπως ένα κινητό τηλέφωνο.
Προς το παρόν, η κάμερα-φωτοβολταϊκό διαθέτει έναν αισθητήρα μόνο 30Χ40 πίξελ, που μπορεί να τραβήξει ένα καρέ ανά
δευτερόλεπτο.
Οι ερευνητές -που χρηματοδοτήθηκαν από το Γραφείο Ερευνών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ- ευελπιστούν ότι έχουν
ανοίξει τον δρόμο «για μία εντελώς νέα γενιά καμερών που
θα λειτουργούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα -ιδανικά
για πάντα- χωρίς να τροφοδοτούνται με ρεύμα από εξωτερική
πηγή».
Στόχος των μηχανικών του Κολούμπια είναι μελλοντικά να
σμικρύνουν τον αισθητήρα της κάμερας, έτσι ώστε να χωράει
σε ένα ευρέως αξιοποιήσιμο τσιπάκι.
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επιστολές - σχόλια...
Να τοποθετηθεί η Ε.Ε. στα εκρηκτικά προβλήματα των μεταναστών

O ήλιος είναι πηγή ζωής

ζητάει με επιστολή της η ομάδα ευρωβουλευτών του ΚΚΕ
Σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.Κ Γιούνγκερ
και τον Επίτροπο για τη Μετανάστευση,
τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, Δ. Αβραμόπουλο, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ θέτει τα
εκρηκτικά προβλήματα των μεταναστών
και προσφύγων στην Ελλάδα.
Η Επιστολή αναφέρει:
Το τελευταίο διάστημα αυξάνεται συνεχώς το κύμα προσφύγων και μεταναστών από τις χώρες που εκδηλώνονται
με σφοδρότητα οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις, στις κύριες χώρες
εισόδου όπως η Ελλάδα, η Ιταλία κ.ά.
Τα ναυάγια των άθλιων πλοιαρίων, όπως
αυτό στα ανοιχτά της Λιβύης με 400 νεκρούς, οδηγούν τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες από τα κυκλώματα διακινητών είτε στο μαζικό πνιγμό, είτε σε
άθλιους χώρους συγκέντρωσης όπου
στοιβάζονται σε απαράδεκτες συνθήκες
στα ελληνικά νησιά και στη συνέχεια
στην Αθήνα, ενώ ακόμα παραμένουν σε
λειτουργία τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οι ευθύνες της ΕΕ, της ελληνικής και
των άλλων κυβερνήσεων των κρατών
μελών για την κατάσταση αυτή είναι μεγάλες.

Το πρόβλημα υποδοχής, στήριξης και
εξασφάλισης των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων για τους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους παίρνει μεγάλες
διαστάσεις.
Η πολιτική που εφαρμόζεται απαρέγκλιτα με βάση τους Κανονισμούς Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ και τη Συνθήκη Σέγκεν.
κρατάει εγκλωβισμένους στη Ελλάδα,
κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, τους
χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες,
που στην μεγάλη τους πλειοψηφία
έχουν προορισμό άλλες χώρες.
Η αποπροσανατολιστική επίκληση της
δήθεν «αλληλεγγύης των εταίρων»
στην ΕΕ επιτείνει το αδιέξοδο, αφού
είναι ακριβώς η αντιμεταναστευτική πολιτική και το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ
που δημιουργούν και ανακυκλώνουν το
προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα, όπως αποδεικνύουν η εφαρμογή
των κανονισμών Δουβλίνο 3 (604/2013)
και EURODAC (603/20130), η Συνθήκη
Σένγκεν, η FRONTEX και το πρόγραμμα
"ΤΡΙΤΩΝ", τα λεγόμενα "έξυπνα σύνορα" της ΕΕ, η περιβόητη Οδηγία
2008/115/ΕΚ που προβλέπει ως και
18μηνη φυλάκιση για όσους επιχειρούν
να ξεφύγουν από τη φτώχεια, την πείνα
και το θάνατο στις χώρες τους που δημιουργούν οι ιμπεριαλιστικές επεμβά-

σεις της ΕΕ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ.
-- Πώς τοποθετείστε ως επικεφαλής της
Επιτροπής/ ως αρμόδιος Επίτροπος στα
επείγοντα αιτήματα:
-- Nα δημιουργηθούν ανοιχτά κέντρα
υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών, με επαρκείς υποδομές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σίτιση και ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης.
-- Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
-- Να καταργηθούν οι Κανονισμοί Δουβλίνο 2 και 3. Να χορηγούνται άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους τους
πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν
προορισμό άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ,
-- Να αποδίδεται το καθεστώς του ασύλου ή της επικουρικής προστασίας σε
όλους τους πρόσφυγες, θύματα ιμπεριαλιστικών πολέμων, επεμβάσεων και
αντιδραστικών καθεστώτων, με γρήγορες, αξιόπιστες και δίκαιες διαδικασίες,
-- Να καταργηθεί η FRONTEX και οι
άλλοι ευρωενωσιακοί μηχανισμοί καταστολής μεταναστών.
-- Να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες που
ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται πολλά χρόνια και έχουν αναπτύξει ισχυρούς
βιοτικούς δεσμούς."

Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ…
Ο μεγαλύτερος εχθρός κάθε προσέγγισης, που θα βοηθούσε στο ελάχιστο
για μια συμφωνία, ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους Eυρωπαίους
εταίρους δανειστές, είναι αναμφισβήτητα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε.
Και αυτό διαφαίνεται, αφενός από την
απροκάλυπτη προσωπική του άρνηση,
στο να συναινέσει σε κάθε προσπάθεια
ευρωπαϊκής προοπτικής αποδοχής των
ελληνικών θέσεων και αφετέρου με
την παρότρυνση της ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας κοινής γνώμης, μέσω των
προσωπικών του καυστικών και ανθελληνικών δηλώσεων, τόσο σε βάρος της
ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας
όσο και αυτής της ίδιας της χώρας μας,
οι οποίες όμως φανερώνουν την πεντακάθαρη αλήθεια των προθέσεών του.
Και αυτή δεν είναι άλλη, από την προσπάθεια χειραγώγησης και της νέας
ελληνικής κυβέρνησης, στα χνάρια των
κυβερνήσεων Παπανδρέου-Παπαδήμου-Σαμαρά-Βενιζέλου και της επαναφοράς των βολικών, γι’ αυτόν και τη
χώρα του, συνθηκών λειτουργίας και
ελέγχου της ελληνικής οικονομίας (με

τους δικούς του επόπτες, τύπου Φούχτελ, Ράϊχενμπαχ και των fast track
ομάδων τους και τους Υπ. Οικ. ανδρείκελα, τύπου Στουρνάρα, Χαρδούβελη,
που κυβερνούσαν την Ελλάδα με τα
γνωστά e-mails, μέσω των οποίων η
πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών
έχασε το 50% και πλέον, των μηνιαίων
αποδοχών της), από τις οποίες συνθήκες, η Γερμανία είχε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, που άγγιξε τα 80 δις
ευρώ, κατά το London School of Economics!
Λέει επομένως την αλήθεια, όταν διατείνεται από την Αμερική, όπου βρίσκεται, ότι «η νέα ελληνική κυβέρνηση
κατέστρεψε ότι είχε χτίσει η προηγούμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ», φανερώνοντας ταυτόχρονα ότι βρίσκεται
και επικεφαλής των υποδείξεων της
στάσης που τηρεί η ανθελληνική αντιπολίτευση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ (δεν
κάνει πλέον ο ένας χωρίς τον άλλον,
γιατί τότε θα οδηγηθούν και οι δύο
συντομότερα στον Κορυδαλλό) μαζί με
το φιλογερμανικό πασοκικό Ποτάμι, το
παρωπιδιασμένο ΚΚΕ και περιέργως, η
προς τη ΝΔ αλληθωρίζουσα, Χρυσή

Αυγή. Ελπίζει πως έτσι θα μπορέσει να
μετατρέψει την κυβέρνηση ΤσίπραΚαμμένου, σε κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου,
διασώζοντας
έτσι
το
γερμανικό γόητρο και κυρίως τα γερμανικά κέρδη…
Όμως, ότι και να έχει στο μυαλό του ο
Σόϊμπλε και όσο και να κοστολόγησαν
οι λογιστές του ένα ελληνικό grexit, που
πιθανά θα ήθελε και ο ίδιος διακαώς πιστεύοντας ότι έτσι θα λυγίσει μια χώρα
που δεν λύγισαν ούτε οι Τούρκοι, με τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, «πλανάται
πλάνην οικτράν», καθότι οι τωρινοί κυβερνώντες ούτε υπέγραψαν μνημόνια,
ούτε «τα πήραν» από Χριστοφοράκους,
ούτε συμμετείχαν σε εξοπλιστικές, ή
άλλες μίζες και άρα δεν είναι εκβιάσιμοι, ούτε ριψάσπιδες, παρά τον πόλεμο
που δέχονται…
Και ο πόλεμος είναι σφοδρός και μεγάλος, καθότι διακυβεύονται τα συμφέροντα
των
παγκόσμιων
χρηματοπιστωτικών συστημάτων και
των υποτακτικών τους, καθώς επίσης
και η ύπαρξη ενός μεγάλου Έθνους και
ενός ένδοξου και υπερήφανου λαού.
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΣ

Οι άνθρωποι θαύμασαν, αγάπησαν, ύμνησαν, δόξασαν, θεοποίησαν και μελέτησαν τον ήλιο, όσο τίποτα
άλλο!
Ο ήλιος μάς ζεσταίνει, μας φωτίζει και με τη φωτοσύνθεση, χαρίζει κάθε μορφή ζωής πάνω στη γη μας.
Είναι ένας από τους 400 δισεκατομμύρια ήλιους, που
έχει ο Γαλαξίας μας και βρίσκεται 149,6 εκατομμύρια
χλμ. μακριά μας.
Ο ήλιος αποτελείται από αέρινη μάζα με 70,5% Υδρογόνο (Η), 28,2% Ηλιον (Ηe) και 1,3% Οξυγόνο (Ο), Σίδηρο (Fe), και Ασβέστιο (Ca).

Η τεράστια θερμοκρασία του πυρήνα του (13.600.000
C0) και της επιφανείας του (6.000 C0), εξαερώνει το
σίδηρο και το ασβέστιο, ενώ διασπάει τα άτομα του
Υδρογόνου και τα μετατρέπει σε άτομα Ηλίου, με τεράστιες συνεχιζόμενες εκρήξεις που παράγουν την
ίδια θερμοκρασία, η οποία θα ξαναδιασπάσει τα
άτομα του Υδρογόνου και αυτό γίνεται για 4.500 δισεκατομμύρια χρόνια και θα κρατήσει άλλα τόσα
όπως λένε οι επιστήμονες!
Η αέρινη μάζα, που αποτελεί την ύλη του ήλιου, βαφτίστηκε από τους επιστήμονες με το ελληνικό
όνομα “πλάσμα*”. Από πλάσμα αποτελούνται οι κεραυνοί και πλάσμα χρησιμοποιούμε στην κατασκευή
των καινούργιων τηλεοράσεων.
Ο ηλιακός πυρήνας είναι θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας και παράγει τεράστιες ποσότητες ενέργειας
δημιουργώντας γιγάντιους μαγνητικούς ανεμοστρόβιλους! Γύρω από τον πυρήνα υπάρχουν ζώνες ακτινοβολίας και μεταφοράς. Ακολουθεί η φωτόσφαιρα
με τους κόκκους, τις κηλίδες και τους πυρσούς, δημιουργώντας επιφάνεια με φουσκάλες που σπάνε
σαν να βράζει πυκνόρευστο υγρό. Μετά βρίσκεται η
χρωμόσφαιρα που χαρίζει το “φοινίκειον”, όπως το
έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, δηλαδή το χρυσοκόκκινο χρώμα που λαμπυρίζει!
Εξωτερικά καμαρώνει ένα “στέμμα” από λαμπρές
γραμμές! Η ελληνική Μυθολογία, που είναι πηγή γνώσης της σημερινής επιστήμης, απέδωσε τις ιδιότητες
του ήλιου στον Απόλλωνα που είχε 350 ονόματα από
τις θεραπευτικές, μαντικές, αλλά και καταστροφικές
ιδιότητες του ήλιου!
* Το πλάσμα είναι ιονισμένο αέριο που περιέχει ηλεκτρόνια.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Σε ετοιμότητα το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας
της Ανατολικής Αττικής, για τη θερινή περίοδο
Συνεδρίασε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 το
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής υπό την προεδρία του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, με θέματα τον απολογισμό
της χειμερινής περιόδου 2014-2015, τον
σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων
λόγω τυχόν δασικών πυρκαγιών εντός του
2015 και την εφαρμογή του μέτρου της
απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων κατά
την καλοκαιρινή περίοδο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης στην ομιλία του κάνοντας αρχικά ένα σύντομο απολογισμό
της χειμερινής περιόδου τόνισε όλα τα περιστατικά χιονοπτώσεων που συνέβησαν
τον φετινό χειμώνα αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας,
συνεπικουρούμενη από τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια από
φέτος είχε την ευθύνη εκχιονισμού και του
παράπλευρου οδικού δικτύου της Εθνικής
Οδού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται στη γεωγραφική ενότητα της Ανατολικής Αττικής. Επιπλέον, η Περιφέρεια

συνέδραμε τον Δήμο Ωρωπού με αντλητικά
μηχανήματα, την 27 Φεβρουαρίου, κατά τη
διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων που
είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερχείλιση του
Ασωπού ποταμού στην εκβολή του.
Στη συνέχεια, ο P. Φιλίππου έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην άριστη συνεργασία που είχε
η ΠΕ Ανατολικής Αττικής με το Πυροσβεστικό Σώμα και την Τροχαία, αλλά και τις
υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων και τις εθελοντικές οργανώσεις της
περιοχής.
Επιπλέον, τόνισε ότι θα πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή ενημέρωση
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των πολιτών για τις αιτίες πρόκλησης της
πυρκαγιάς και μίλησε για τις δύο βασικές
προϋποθέσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, για την προστασία των πολιτών, των
οικισμών και των δασών από αυτές που
είναι η κατ’ ανάγκη εμπλοκή και συντονισμένη δράση πολλών υπηρεσιών και φορέων και η αποδοχή ότι η προληπτική
οργάνωση είναι το σημαντικότερο στοιχείο
της όλης προσπάθειας.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι και φέτος η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής βρίσκεται

σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών καθώς ξεκίνησε έγκαιρα την προετοιμασία και τον συντονισμό
των απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Επισήμανε δε ότι «βασικό μας μέλημα είναι
η πρόληψη. Έτσι, θα πρέπει και οι πολίτες
από τη μεριά τους να ευαισθητοποιηθούν,
να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών και να μην προχωρούν
στην καύση ξερών χόρτων και εργασιών
ηλεκτροσυγκόλλησης καθ’ όλη τη διάρκεια
της αντιπυρικής περιόδου» και πρότεινε
σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν στην
κατεύθυνση της πρόληψης, όπως ε
― έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και
δασικών εκτάσεων,
― καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του
κινδύνου,
― μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και
άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης
στην ύπαιθρο,
― επιτήρηση δασών,
― κινητοποίηση και συντονισμό εθελοντικών οργανώσεων από την Περιφέρεια και
― οργάνωση εθελοντισμού σε επίπεδο
δήμων
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Π. Φιλίππου εστίασε στο μείζον θέμα της εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης της
κυκλοφορίας των οχημάτων όταν υπάρχει
υψηλός δείκτης επικινδυνότητας και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να υποβά-

λουν τις προτάσεις τους και επισήμανε ότι
θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι φορείς ώστε
να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επιτήρηση με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο η Αστυνομία να επιτηρήσει το
σύνολο των δρόμων.
«Ο ρόλος της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής είναι να συντονίσει
όλες τις υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους
φορείς με στόχο την εύρυθμη συνεργασίας
τους. Πιστεύω ακράδαντα στη σωστή προετοιμασία, τον σωστό σχεδιασμό προληπτικών ενεργειών γιατί η ασφάλεια των
πολιτών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό
μας» είπε κλείνοντας ο κ. Αντιπεριφερειάρχης.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η Εντεταλμένη
Σύμβουλος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Ιωάννα Τσούπρα, η οποία έκανε αναφορά στα
προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η υπηρεσία, αλλά και στα θέματα
που πρέπει να ξεπεραστούν εστιάζοντας
κυρίως στον κίνδυνο από πυλώνες και
γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της
ΔΕΗ που βρίσκονται κοντά σε δασικές
εκτάσεις, στη συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών – υδροστομίων ώστε σε περίπτωση
εκδήλωσης
πυρκαγιάς
να
διευκολυνθεί το έργο της πυρόσβεσης, την
ασφαλιστική κάλυψη των μελών των εθελοντικών ομάδων που είναι ενταγμένες στο
Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αλλά και στο μέτρο της απαγόρευσης της
κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές ζώνης
ευθύνης κατά την αντιπυρική περίοδο.
Ακολούθησε σύντομη τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Ανατ. Αττικής Ζαχαρία Πελέκη, η οποία επικεντρώθηκε στον
τομέα της πρόληψης και της εκπαίδευσης
με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και
οργάνωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών –
φορέων και την ενίσχυση αυτών όσον
αφορά στις υποδομές και τον εξοπλισμό.
Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ανατολικής Αττικής, τοποθετήθηκε ο
αναπλ. προϊστάμενος Αναστάσιος Γιώτης,
ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό
της χειμερινής.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ έθεσαν
ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
και έδωσαν μεγάλη έμφαση στους τομείς
όπου χρειάζεται να γίνει περισσότερη προσπάθεια, όπως είναι η εκπαίδευση του πληθυσμού, η ενημέρωση των πολιτών μέσω
σχετικού πληροφοριακού υλικού (έντυπα,
φυλλάδια κτλ), η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση αποψιλώσεων και συντηρήσεων των δικτύων κ.α.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν υψηλόβαθμα
στελέχη όλων των εμπλεκομένων φορέων.
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SOS εκπέμπει για την Υδρούσα ο Δημοσθένης Δόγκας
Αλλαγή του τοπίου από Απρίλιο του 2014 στον φετινό Απρίλιο 2015
Για την νήσο Υδρούσα στη Βούλα, έχουμε γράψει
πολλές φορές, όπως και πολλές φορές έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς επιχειρηματικά συμφέροντα να
εγκαταστήσουν επιχειρήσεις πάνω στο νησάκι.
Το θέμα έχει έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά
παρατηρείται μια “στασιμότητα” του θέματος, τουλάχιστον μέχρις ώρας.
Οι εγκαταστάσεις που έστησαν πριν από ενάμισυ
χρόνο ξηλώθηκαν άμεσα από τον τότε δήμαρχο
Σπύρο Πανά.
Φέτος, με τη νέα δημοτική αρχή έχουν ξεκινήσει και
εγκαθιστούν κατασκευές και έχουν πάρει άδειες από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υπερσκελίζοντας το
Δήμο και την Περιφέρεια.
Οι σύλλογοι έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις. Ηδη οργανώνουν εκδρομή-ξενάγηση πάνω στο νησάκι στις
25 Απριλίου (κοίτα σελ.5).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Ο δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της “Δημοτικής
Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας, “επισκέφθηκε” την
Υδρούσα από αέρος και απαθανάτισε τις κατασκευές
που ήδη προχωρούν. Μας γράφει σχετικά:
Όπως αποκαλύπτουν οι αεροφωτογραφίες που τράβηξε ο Δημοσθένης Δόγκας με διαφορά ενός έτους,
από τον Απρίλιο του 2014 στον φετινό Απρίλιο 2015,
οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές της Υδρούσας (Κατραμονήσι), έχουν προχωρήσει στην ανέγερση δύο μόνιμων κατασκευών επί του νησιού.
Παράλληλα, δεκάδες σακούλες με σκουπίδια και
μπάζα κατακλύζουν το έδαφος. Στην πραγματικότητα, παρά τα πολυδιαφημισμένα “εγκαίνια” των εργασιών και της λειτουργίας του νησιού την 1η Μαΐου
υπό τη νέα εμπορική φιλοσοφία των ανθρώπων που
διεκδικούν την “αξιοποίησή” του, μόνο τα παραπήγ-

ματα που δεν εξυπηρετούν κανέναν απολύτως σκοπό
σήμερα υπάρχουν πάνω στην Υδρούσα.
Μάλιστα, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες έχουν επικαλεστεί τη νομοθεσία για τα χιονοδρομικά κέντρα και την
προστασία από χιονοστιβάδες και τις δασικές διατάξεις που προστατεύουν τους υλοτόμους, προκειμένου να βρουν “παραθυράκια” για την έκδοση των
όποιων αδειών επικαλούνται. Την ίδια στιγμή, το ιδιοκτησιακό ακόμη καθεστώς του νησιού Υδρούσα είναι
υπό αίρεση, παρά τις προβεβλημένες δηλώσεις των

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

φερόμενων ως ιδιοκτητών σε μέσα ενημέρωσης.
Σημειώνουμε τα εξής:
1. Η Υδρούσα προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγμα του 2004 (ΦΕΚ 254/Δ/2004) που το χαρακτηρίζει “ζώνη απολύτου προστασίας και ανάδειξης
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων”.
2. Το νησί διαθέτει ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο
από σήραγγες και αποθηκευτικούς χώρους καθώς και
άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για στρατιωτικούς σκοπούς (πολυβολεία, οχυρωματικά έργα, αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων).
3. Στην απέναντι από το νησί ακτή, δίπλα στο Β' αλίπεδο
Βούλας βρίσκεται βυθισμένο ένα αρχαίο λιμάνι, υπογραμμίζοντας και από μια άλλη άποψη τον ευρύτερο σημαντικό αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής.
4. Η τοπική κοινωνία, διά των συλλογικών φορέων
της, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, καθώς και οι εξωραϊστικοί σύλλογοι
της περιοχής, έχουν εκφράσει επανειλημμένα με
ομόφωνες αποφάσεις την κάθετη αντίρρησή τους με
τα επενδυτικά σχέδια που θα αλλοιώσουν το σημερινό φυσικό και παρθένο χαρακτήρα του νησιού.
Όλα αυτά δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από σειρά
διαφημιστικών δημοσιευμάτων!
Ζητάμε λοιπόν τη ματαίωση όλων των σχεδίων “αξιοποίησης” που με πλήθος οικοδομικών παρεμβάσεων
θα επιφέρουν ανεπίστρεπτες βλάβες στο φυσικό και
δασικό τοπίο.
Ζητάμε τον επανέλεγχο όλων των αδειών που τυχόν
έδωσαν δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Δασαρχείο.
Καλούμε όλους τους δημότες και κατοίκους σε εγρήγορση.
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H Αυτοδιοίκηση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες
“Ο Καλλικράτης αποδείχθηκε μια κολοβή μεταρρύθμιση”
Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης
απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε η
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά,
γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε αλλαγές
του “Καλλικράτη” και ποια είναι η φιλοσοφία των νέων αλλαγών, διαβίβασε στη
Βουλή την απάντησή του, στην οποία σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Το υπουργείο προσανατολίζεται στην αλλαγή του ισχύοντος ακραία πλειοψηφικού συστήματος που διέπει την εκλογή των
δημοτικών και περιφερειακών αρχών και τη
συγκρότηση όλων των οργάνων, στην εσωτερική ανακατανομή των αρμοδιοτήτων υπέρ
των συλλογικών και των δημοκρατικών εκλεγμένων οργάνων έναντι της σημερινής δημαρχοκεντρικής και περιφερειαρχοκεντρικής
λειτουργίας, στην εκτεταμένη και σε βάθος
ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση, ώστε η Αυτοδιοίκηση να έρθει πιο
κοντά στους πολίτες και τέλος στη θέσπιση
πραγματικών συμμετοχικών θεσμών και διαδικασιών».
[...] «Ο Καλλικράτης αποδείχθηκε μια κολοβή μεταρρύθμιση, η οποία συγκεντρώνει
πλέον την κριτική του συνόλου σχεδόν των
αυτοδιοικητικών, ανεξαρτήτως πολιτικής
τοποθέτησης, οι οποίοι ζητούν εκτεταμένη
αναθεώρησή του, αν όχι την εκ βάθρων αλλαγή του».
[...] Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προτείνει
το υπουργείο προς τους θεσμικούς φορείς

της Αυτοδιοίκησης, τις πολιτικές δυνάμεις
και την ελληνική κοινωνία, κινείται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία που διέπει το ισχύον
καθεστώς.
[...]
«Η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου θα

πραγματοποιηθεί σταδιακά, κατά θεσμική
ενότητα, με στόχο να ολοκληρωθεί στο σύνολό της έως το τέλος του 2016, προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος
προσαρμογής και να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές, ο δε διάλογος με τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης έχει ήδη ξεκινήσει
στο πλαίσιο των συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με την ΚΕΔΕ,
την ΕΝΠΕ και ορισμένες εκ των ΠΕΔ. Στο
αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται ο
διάλογος αυτός να οργανωθεί επίσημα και
να διευρυνθεί με τη συμμετοχή ειδικών επι-

στημόνων, εκπροσώπων άλλων φορέων της
κοινωνίας και των πολιτών και εκπροσώπων
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας».
Ως προς τις γενικότερες αλλαγές, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι θα υπάρξει
ενίσχυση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας των ΟΤΑ με ταυτόχρονη
προαγωγή της δημόσιας λογοδοσίας και
του κοινωνικού ελέγχου επί των πεπραγμένων των δημοτικών και περιφερειακών
αρχών. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο εξετάζει τρόπους ώστε η ασκούμενη εποπτεία
επί των ΟΤΑ να περιοριστεί πράγματι στα εκ
του Συντάγματος τιθέμενα όρια και ώστε ο
έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων των
ΟΤΑ να ενοποιηθεί και να γίνει ουσιαστικός
και σε βάθος, «αντίθετα προς τη σημερινή εικόνα των πολλαπλών και επάλληλων ελέγχων
που, αφενός αποβαίνουν έλεγχοι σκοπιμότητας, αφετέρου, λειτουργούν προσχηματικά
και αποτυγχάνουν να εντοπίσουν τις πραγματικές εικόνες κακοδιαχείρισης».
Αντικείμενο του σχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι και η αναμόρφωση
του συστήματος χρηματοδότησης και παρακολούθησης της πορείας των οικονομικών μεγεθών της Αυτοδιοίκησης, «με
γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας και του αναπτυξιακού ρόλου
των ΟΤΑ, μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία θα λειτουργούν παράλ-

ληλα προς την κρατική επιχορήγηση».
Πάντως ο υπουργός Εσωτερικών καθησυχάζει ότι «η μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά,
κατά θεσμική ενότητα, με στόχο να ολοκληρωθεί στο σύνολό της έως το τέλος του
2016, προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής και να μην
υπάρξουν αιφνιδιασμοί πριν τις επόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές, ο δε διάλογος με
τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης έχει
ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο των συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και
ορισμένες εκ των ΠΕΔ και στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται ο διάλογος
αυτός να οργανωθεί επίσημα και να διευρυνθεί με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, εκπροσώπων άλλων φορέων της
κοινωνίας και των πολιτών και εκπροσώπων
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας».
Στο έγγραφο του Ν. Βούτση διατυπώνεται
έντονη κριτική στον «Καλλικράτη» για τον
οποίο αναφέρεται ότι «συνδέθηκε εξ αρχής
και ευθέως με τις μνημονιακές υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και θεωρήθηκε το κατάλληλο
θεσμικό όχημα για την υπηρέτηση των πολιτικών ακραίας λιτότητας στο χώρο της
Αυτοδιοίκησης».
Πηγή: ΑΜΠΕ

Η οδός Παναγούλη στη Βουλιαγμένη απέκτησε ...πηγάδι
Οι εικόνες μιλούν
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, δημοτική κοινότητα Βουλιαγμένης, οδός
Παναγούλη, ένας δευτερεύων οδικός άξονας με τη μεγαλύτερη ενδοδημοτική
κυκλοφορία. Συνδέει τη Βάρη και τη Βάρκιζα, με τη Βουλιαγμένη.

Ο δρόμος έχει υποστεί μεγάλη καθίζηση, τέτοια που να χωράει ένας μεγάλος
κάδος απορριμάτων, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Κάποιος βλέποντας το “πηγάδι” που δημιούργησε η καθίζηση έβαλε έναν κάδο απορριμμάτων πάνω και δύο
κώνους σήμανσης για να μην πέσει κανένα αυτοκίνητο μέσα.
Οπως μας ενημερώνει ο Θεόδωρος Σαλλιαρέλης, που μας ενεχείρισε και τις φω-

τογραφίες, στο σημείο αυτό είχε ξαναγίνει καθίζηση πριν από λίγους μήνες. Τότε
το κάλυψαν πρόχειρα με άσφαλτο χωρίς να γεμίσουν αποκάτω την τεράστια
τρύπα, οπότε ξαναϋποχώρησε.
Η φωτογραφία αριστερά έχει τραβηχτεί στις 16 Απριλίου το απόγευμα 6μ.μ.
Την επομένη το πρωί, Παρασκευή 17 Απριλίου 06.45, όπως μας καταγράφει ο Θεόδωρος Σαλλιαρέλης και αποτυπώνει με το φωτογραφικό φακό του, η εικόνα είναι
λίγο διαφορετική. Εβαλαν πιο μακριά τους κώνους και τράβηξαν μεγαλύτερη ταινία...
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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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Προϋποθέσεις για παροχές αντιμετώπισης
της ανθρωπιστικής κρίσης
Σκληροί οι όροι και πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια!
Ηλεκτρονικά και μέσω ΚΕΠ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από τον
πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 20 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 20
Μαΐου
Μεταξύ άλλων οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα θα μπορούν να έχουν δωρεάν ηλεκτρικό
ρεύμα και επιδότηση ενοικίου. Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο, ενώ σε περιπτώσεις συμψηφισμού θα υπάρχει η δυνατότητα
αξιολόγησης με επιπλέον συντελεστές, όπως ο αριθμός τέκνων. Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ σε πρόσφατη
συνάντηση που είχε με την αρμόδια αναπληρώτρια
υπουργό Θ. Φωτίου είχε ζητήσει να ενημερωθεί για
τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί τις περιπτώσεις και τα αιτήματα που αφορούν στην απαλλαγή
από δημοτικά τέλη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι
θα συσταθεί ομάδα εργασίας προκειμένου να αποφασιστούν από κοινού δράσεις που θα συμβάλλουν στην

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που
έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.
Ειδικότερα σε σχέση με την υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα
του υπουργείου, όπου θα υπάρχει και αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την
εξέλιξη του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου, οι

Όροι και Προϋποθέσεις

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάχθηκαν
τα χρέη προς τους ΟΤΑ
O νόμος 4321/2015 για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών έως
100 δόσεις, που βρίσκεται ήδη σε
λειτουργία και οι αιτήσεις κατατίθενται κατά χιλιάδες, πέρασε και
για χρέη προς τους Δήμους.
Στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου
προστέθηκε παράγραφος η οποία
ορίζει ότι στη ρύθμιση για διευκόλυνση αποπληρωμής με δόσεις
υπάγεται επίσης «το σύνολο των
οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί
έως τις 26-5-2015 προς ΟΤΑ α΄και
β΄βαθμού, συμπεριλαμβανομένων
των οφειλών που προκύπτουν
από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη των προς
ένταξη ιδιοκτησιών σύμφωνα με
το ν 1337/1983. Για τις οφειλές
αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του
οικείου ΟΤΑ». Και για αυτές που
που είναι βεβαιωμένες και ληξι-

πρόθεσμες έως και την 1/3/2015
Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, μετά από
ενέργειες δημάρχων και στη συνέχεια των ανωτέρων οργάνων
των Δήμων (ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ).
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος
Πατούλης είχε δύο φορές παρέμβει με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Εσωτερικών και προς την αρμόδια
αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους
Δήμους γίνεται καθημερινά. Ο
νόμος έχει ισχύ μέχρι την 26η
Μαΐου του 2015, αν δεν υπάρξει
παράταση.
Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις
με απαλλαγή κατά ποσοστό από
τις προσαυξήσεις και τους τόκους

ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα
Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ) για παροχή βοήθειας
στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.
Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες υλοποίησης των
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταξύ άλλων η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική
Απόφαση) λαμβάνει υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια για τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και τη δωρεάν παροχή ποσότητας
ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα, τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου και την επιδότηση σίτισης.

εκπρόθεσμης καταβολής που τις
επιβαρύνουν. Για την υπαγωγή
στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της αίτησης. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της
ρύθμισης είναι είκοσι €, ενώ ο
αριθμός δόσεων είναι μέχρι
εκατό.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στις οικονομικές υπηρεσίες εκάστου Δήμου ή στα κεντρικά τηλέφωνα των Δήμων, όπου θα τους
παραπέμπουν.
Στο Δήμο 3Β τα τηλέφωνα είναι
2132020091 & 2132020093.
Στο Δήμο Κορωπίου στα τηλέφωνα 210-662 44 53, 662 48 30
(εσωτ.: 150, 152)

Γι να μπορέσει να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει
να μην υπερβαίνει τα όρια πραγματικού εισοδήματος
των 2.400 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για
ζευγάρι. Το ποσό αυξάνει κατά 1.200 ευρώ για κάθε
ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600
ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος
της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ
ετησίως. Για το συνολικό ύψος των καταθέσεων του
ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων
κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014
(χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για
τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης. Με
βάση αυτόν τον κανόνα, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ως εξής:
- Μεμονωμένο άτομο: 2400 €
- Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα
εξαρτώμενο μέλος: 3600 €
- Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2
εξαρτώμενα μέλη: 4200 €
- Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3
εξαρτώμενα μέλη: 4800 €
- Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4
εξαρτώμενα μέλη: 5400 €
- Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο
με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6000 €
Για κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα
ή/και στο εξωτερικό) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις
90.000 ευρώ κατʼ άτομο, προσαυξανόμενη κατά
15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά
10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο
συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό
των 200.000 ευρώ.
airetos.gr
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐξ Ἀλη-θείας ἄρχεσθαι”
Μέρος 2ον
«Πάντοτε τήν Ἀλή-θειαν ὁμιλοῦντες» (ποίημα “Θερμοπύλες”,
Κων/νου Καβάφη)
Με τα ψέματα και με τα λόγια δεν γεννιούνται Θερμοπύλες, Σαλαμίνες, Μαραθώνες, Πλαταιές και Ιμέρες!
«Μή ἐκ τῶν λόγων τά πράγματα ἀλλ᾽ἐκ τῶν πραγμάτων τούς λόγους ζητεῖν, οὐ γάρ ἕνεκα τῶν λόγων τα πράγµατα συντελεῖσθαι ἀλλ᾽ἕνεκα τῶν πραγµάτων τούς λόγους». (Διογένους
Λαερτίου, Βίοι Φιλοσόφων, Βιβλίο 1 108).
(=Να μην εξετάζετε / ερευνάτε τις πράξεις από τα λόγια αλλά από τις
πράξεις τα λόγια γιατί οι πράξεις συντελούνται όχι εξαιτίας των
λόγων, αλλά οι λόγοι εξαιτίας των πράξεων). Το απόφθεγμα ανήκει
στον Μύσωνα τον Χηνέα, από την κώμη Χήν της Λακωνικής, εντελώς
συμπτωματικό κι αυτός ήταν Λάκων. Θεωρείται ο πατήρ της Κοινωνιολογίας!
«Ἀλή-θειαν ἀν-έχου» (Σόλων) Δύσκολο ως επίπονον το να αντέξει
κάποιος την Αλή-θειαν! «Άλη-θείας ἔχου» (Περίανδρος)
Τί ἐστιν Ἀλη-θεία;
Και εδώ την απάντηση την έδωσε η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Η
απόλυτη ταύτιση της Σκέψης με το Αντικείμενό της.
Το νόημα αυτό αποδίδει και ο Αριστοτέλης: «τό μέν λέγειν τό ὄν μή
εἶναι ἤ το μή ὄν εἶναι, ψεῦδος, τό δέ ὄν εἶναι καί τό μή ὄν μή εἶναι,
ἀλη-θές» Αριστ. Μεταφυσικά, Ε 1027β,25.
Επομένως η ΑΛΗ-ΘΕΙΑ είναι κρίση, σκέψη κριτική μέσα στον ανθρώπινο νου. Δεν είναι εξωτερική πραγματικότητα, αλλά σκέψη (ενέργεια) για την πραγματικότητα.
Οὐ γάρ ἐστι τό ψεῦδος καί τό Ἀληθές ἐν τοῖς πράγµασιν
ἀλλ᾽ἐν διανοία (Νοῦς Διός).
Η αξία και η δύναμη της Αλή-θειας για την ιστορία (=γνώση, οἶδα =
γνωρίζω) είναι όρος (απαράβατος και απαραβίαστος).
«Ἐξ ἱστορίας ἀφαιρεθείσης τῆς Ἀληθείας, τό καταλειπόμενον αὐτῆς
ἀνωφελές (= άχρηστο και επιβλαβές) γίγνεται διήγημα». (Πολυβίου,
Ιστορίαι, Α’ 14)
Η Αλή-θεια είναι θεμέλιος λίθος της ατομικής και κοινωνικής ζωής.
Ατομα και λαοί που στηρίζονται στην Αλή-θεια και την υπηρετούν
πιστά προοδεύουν, γιατί αυτή τους προφυλάσσει από πλάνες και
ιδέες σφαλερές ή παραποιημένες. Η Αλή-θεια προσιδιάζει σε Ανθρώπους με Ελεύθερο και Γενναίο φρόνημα!
Θέλει Αρετήν και Τόλμην η ΑΛΗ-ΘΕΙΑ! ενώ το Ψ-εύδος χαρακτηρίζει ανθρώπους ΔΕΙΛΟΥΣ και ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΣ!
Η Αλή-θεια είναι ΑΝΑΓΚΗ να ομολογείται ανά πάσα στιγμή και ανά
πάσα περίσταση με οποιοδήποτε κόστος και τίμημα.
Ο Πλάτων στο έργο του “Θεαίτητος” 151d, υποστηρίζει πως σε καμιά
περίπτωση δεν επιτρέπεται: «Ψ-εῦδος τε συγχωρῆσαι καί ἀληθές
ἀφανῖσαι».
Ο κόσμος σήμερα βομβαρδίζεται καθημερινά από ασύστολα ψέματα/ψεύδη. Βιώνουμε έναν πολιτισμό ψεμάτων, μια ψεύτικη καθημερινότητα,
που στα βαρβαρικά λέγεται virtual reality. Το κακό είναι ότι έχουμε την
ψευδαίσθηση πως ζούμε αληθινά, ενώ είμαστε βαθιά χωμένοι / δεσμώτες στο σπήλαιο του Πλάτωνα και βαθιά νυ-χτωμένοι.
Ο άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να αντέξει τις μεγάλες Αλή-θειες,
γιατί έχει εθιστεί στο ψέμα. Του έχει γίνει τρόπος ζωής, το “οξυ-γόνο
του”, δεν αναπνέει άρα δεν μπορεί να ζήσει, δίχως ψέματα.
Οι πρόγονοί μας ζούσαν έναν πολιτισμό Αλή-θειας και Αρετής. Επομένως έναν πολιτισμό Ελευθερίας - Ευδαιμονίας και Ευψυχίας (Εύδαιμον το ελεύθερον, ελεύθερον το εύψυχον) Θουκυδίδης,
Επιτάφιος.
Το παρόν άρθρο απευθύνεται και αφιερώνεται σ’ όλους τους Σκεπτόμενους Ελεύθερα Πολίτες (= πείθω + ακοώς / ακηκοώς = που πείθονται στα ακουόμενα, σ’ ότι τους σερβίρεται για να το γευθούν).
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

Προστασία των προσωπικών δεδομένων
των χρηστών του Facebook
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου
Ερώτηση για τη συγκέντρωση
και χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του
Facebook χωρίς τη συγκατάθεσή τους, για διαφημιστικούς
σκοπούς, υπέβαλε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην ερώτησή του σημειώνει:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3
της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ για
την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χρήση των
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αποθήκευση
πληροφοριών να επιτρέπεται
μόνον εάν παρέχονται στον
συγκεκριμένο χρήστη σαφείς
και εκτεταμένες πληροφορίες

και ο υπεύθυνος ελέγχου των
δεδομένων τού παρέχει το δικαίωμα να αρνείται την επεξεργασία
αυτή.
Τούτο
δεν
εμποδίζει οιαδήποτε τεχνικής
φύσεως αποθήκευση αποκλει-

στικός σκοπός της οποίας είναι
η διενέργεια ή η διευκόλυνση
μιας επικοινωνίας ή που είναι
αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχει ζητήσει
ρητά ο χρήστης».

Όμως, σύμφωνα με έκθεση που
συντάχθηκε από ερευνητές
βελγικών πανεπιστημίων, το
Facebook, του οποίου τη δημιουργία (2004) αγνοούσε η οδηγία του 2002, εγκαθιστά στους
υπολογιστές των χρηστών του
πληροφορίες και παρακολουθεί
τη συμπεριφορά τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Η αποθήκευση των πληροφοριών δεν
προϋποθέτει συγκατάθεση του
χρήστη, ούτε είναι αναγκαία για
διευκόλυνση επικοινωνίας ή παροχή υπηρεσίας που έχει ρητά
ζητηθεί.
Ερωτάται: Είναι σε γνώση της
Επιτροπής η πρακτική αυτή; Ποια
μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά οι
χρήστες του διαδικτύου;

Να ελεγχθούν οι διαδικασίες ανάθεσης εκκαθάρισης
των δαπανών του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές εταιρείες
Ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου
Τον έλεγχο των διαδικασιών ανάθεσης της εκκαθάρισης των δαπανών
του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές εταιρείες,
θέτει με ερώτησή του προς τον
Υπουργό Υγείας ο βουλευτής και
Γενικός Γραμματέας των ΑΝΕΛ
Νίκος Νικολόπουλος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα στη σελίδα διαδικτύου
“dikaiologitika.gr”, πληροφορηθήκαμε, ότι η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
έχει επιλέξει πέντε ελεγκτικές εταιρίες για την εκκαθάριση των υποβληθέντων δαπανών από κλινικές
και γιατρούς προς τον ΕΟΠΥΥ.
Όπως αναφέρεται, τα έσοδα αυτά
θα προκύψουν απευθείας από τις
εταιρείες ή τους γιατρούς, που θα
ελεγχθούν. Άρα, για να πάρει ένα
διαγνωστικό κέντρο ή ένας ιδιώτης
γιατρός τα χρήματα, που του οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει
να ελεγχθεί από κάποια ιδιωτική
ελεγκτική εταιρεία (ΙΕΕ) και ταυτόχρονα, να την πληρώσει για τις υπηρεσίες της.
Κατά της συγκεκριμένης απόφασης
για τις ΙΕΕ έχουν ταχθεί επίσημα
σχεδόν το σύνολο των Ιατρικών

Συλλόγων της χώρας, ενώ ειδικά ο
Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας,
έχει προχωρήσει σε ενημέρωση και
της Οικονομικής Εισαγγελίας για τα
περαιτέρω. Επίσης, προκαλεί εντύ-

πωση ότι, οι ΙΕΕ δεν έχουν καταφέρει να επιταχύνουν τη διαδικασία
ολοκλήρωσης των ελέγχων, έτσι
ώστε να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια στους παρόχους.
Σχεδόν εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ακόμα
δεν έχουν πραγματοποιήσει τις εκκαθαρίσεις, ως όφειλαν.
Υπάρχουν επίσης καταγγελίες, που
έχουν γίνει στην οικονομική εισαγγελία, σχετικά με κλινικό έλεγχο

που γίνεται χωρίς την παρουσία γιατρών, γεγονός που επίσης υποβαθμίζει το τελικό αποτέλεσμα των
ελέγχων.
Ο N. Νικολόπουλος ερωτά μεταξύ
άλλων:
- Αληθεύει ότι υπάρχουν καταγγελίες από μέλη του ΔΣ του Οργανισμού, ότι οι επίμαχες υπουργικές
αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες
δόθηκε το ελεγκτικό τμήμα του
ΕΟΠΥΥ σε ΙΕΕ, δεν πέρασαν ποτέ
από επίσημο ΔΣ, ενώ επίσης δεν
υπάρχουν ούτε καταγραφές από
σχετικές συζητήσεις σε επίσημα
πρακτικά συνεδρίασης του σχετικού
ΔΣ;
- Έχετε προβλέψει την υποχρέωση
παρουσίας ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ
στην διαδικασία επεξεργασίας των
ιατρικών φακέλων και δεδομένων
των Ελλήνων ασφαλισμένων;
Ζητά δε ο βουλευτής τις αναλυτικές
καταστάσεις κόστους έργου, ανά
ελεγκτική ιδιωτική εταιρεία, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ρήτρες
μη έγκαιρης παράδοσης έργου κλπ,
όσον αφορά στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, που θίγει η παρούσα.
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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
επαγγελματίες
κλειθροποιούς καταξιωμένους, καθώς και παρουσίαση
νέων
προϊόντων που γίνεται
μέσω των αντιπροσώ-

πων, εμπόρων και βιοτεχνών
που παίρνουν
μέρος ως εκθέτες στον
ειδικά
διαμορφωμένο

12:00: Διάλειμμα
13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανισμός Κλεισίματος Θυρών
15:00: Διάλειμμα – φαγητό -επίσκεψη στα περίπτερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο κάθε ομάδας
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της με α/α 50/2015 μελέτης της

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ
&
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015”
ΗΜ/ΝΙΑ: 14/04/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 784
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2015»

10:00: 1ο ΜΑΘΗΜΑ: Access Control και εφαρμογές
12:00: Διάλειμμα -Καφές επίσκεψη στα περίπτερα

17:00: ομιλία από Assa
17:30: 3ο ΜΑΘΗΜΑ:
Κλειδαριές Αυτοκινήτων
– Διαρρήξεις- immobilizer

χώρο της έκθεσης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 25/4/2015:
09:30: Έναρξη Συνεδρίου
10:00: 1ο ΜΑΘΗΜΑ: Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίων

19:30: ΜΑΘΗΜΑ: Δέκτες
τηλεχειρισμού- Τηλεχειριστήρια
Κυριακή 26/4/2015:
08.30: Ταυτοποίηση εισερχομένων –

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: 16/4/2015
Aρ. Πρωτ.:14925

09:30: Ενημέρωση για νέο
Πρόγραμμα ΠιστοποίησηςΕνημέρωση για το ΚΛΕΙ.ΔΙ.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015», προϋπολογισμού 73.800,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
«Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α 23/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 13957/6-4-2015
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 28 Απριλίου
2015 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και
λήξη 10:30 π.μ, κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης. Σε περίπτωση που ο
διαγωνισμός δε 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 δημοσίευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα
στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.200,00 € με
ισχύ 4 μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του,
με κόστος 5€, καθημερινά από
Δευτέρα 20/4/2015 έως Παρασκευή
24/4/2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση:
http://www.vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προϋπ/σμός μελέτης: 59.990,00 €
ΦΠΑ 23 %:
13.797,70 €
Σύνολο:
73.787,70 €

πρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς το Φ.Π.Α 1.200,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109, τις εργάσιμες μέρες
και ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
24/04/2015.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής
Κρητικός Σταύρος

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις
28/04/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και ανάλογη
εμπειρία σε σύστημα λειτουργίας
Bio – Trio Denitro (που απαιτείται)
καθώς επίσης και με ανάλογη εμπειρία σε ανάλογης δυναμικότητας
εγκαταστάσεις.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκ-

13:00: 2ο ΜΑΘΗΜΑ: Θωρακισμένες Πόρτες- Διαρρήξεις
15:00: Κλήρωση δώρωναπονομή βεβαιώσεων
17:00: Λήξη Συνεδρίου

ΑΔΑ: ΨΩΞΣΩΞΚ_ΔΥΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 15-04-2015
Αρ. πρωτ.: 9945
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 24η Απριλίου
2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός
(πρόχειρος) διαγωνισμός για την
ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο
«αμοιβή για την παραγωγή, εμφακέλωση, εκτύπωση & αποστολή
λογαριασμών ύδρευσης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.756,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή ύψους επτακοσίων σαράντα ευρώ (740,00 €).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή www.promitheus.gov.gr
πύλη, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΜΔΗΣ),
στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή
της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο
τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες
(τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 2106604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο κάθε ομάδας
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της με α/α 50/2015 μελέτης της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,
ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ,

ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», προϋπολογισμού
29.989,99€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και συγκεκριμένα για 3 ομάδες
προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
«Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α 50/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 13953/6-4-2015
σχετική Διακήρυξη.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να καταθέσουν προσφορά
για μία ή περισσότερες ομάδες του
προϋπολογισμού όμως για ολόκληρη την ποσότητα και τα είδη της
κάθε ομάδας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου
2015 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
και λήξη 10:30 π.μ., κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Σε περίπτωση
που ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την
ημερομηνία που είναι ορισμένος,
λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συν-

τρέχουν 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 δημοσίευσης, την
επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο
τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
ΦΠΑ , ήτοι ποσού 487,62 € με ισχύ
4 μηνών ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο2
% επί του προϋπολογισμού της
κάθε ομάδας ήτοι: ΟΜΑΔΑ Α:
32,48€, ΟΜΑΔΑ Β: 211,30€,
ΟΜΑΔΑ Γ: 243,84€
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του,
με κόστος 5€, καθημερινά από
Δευτέρα 20/4/2015 έως Παρασκευή
24/4/2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση!
http://www.vvv.gov.gr

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: 16/4/2015
Aρ. Πρωτ.: 14923
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο κάθε ομάδας
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της με α/α 5/2015 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
προϋπολογι-

σμού 24.998,53€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
«Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α 5/2015 και την
με αρ. Πρωτ. 13955/6-4-2015 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, τη Τετάρτη 29 Απριλίου
2015 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και
λήξη 10:30 π.μ , κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Σε περίπτωση
που ο διαγωνισμός δε 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 δημοσίευσης, την
επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο

τόπο και ώρα.
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού,
η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
του
Δήμου θα διεξαχθεί μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών
στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) χωρίς καινούργια
δημοσίευση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 406,48 € με ισχύ
4 μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του,
με κόστος 5€, καθημερινά από
Δευτέρα 20/4/2015 έως Τρίτη
28/4/2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο
είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση:
http://www.vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

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: 16/4/2015
Aρ. Πρωτ.: 14924

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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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

άλλα

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
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη. Τηλ. 210 8992.642.

ΓΑΜΟΙ
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
της ΕΥΓΕΝΙΑΣ το γένος ΚΑΣΚΟΥΡΑ, που γεννήθηκε
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Νέο Κόσμο και
η ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΑΝΔΡΕΤΣΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και της ΝΙΚΗΣ, το γένος ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στη Βούλα,
πρόκεται να παντρευτούν στη Βούλα.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.
Τηλ. 6938653701.

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

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

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

694 47 41 791

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Ειδικός Ρευματολόγος

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

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

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

Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

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

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Aλλεργίες και συμπτώματα
Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται παγκόσμια ραγδαία
αύξηση των αλλεργικών αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να
επηρεάζεται η ποιότητα ζωής αρκετών ανθρώπων και σε
ακραίες καταστάσεις να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια η ζωή
τους. Υπολογίζεται δε ότι το 25-30% του πληθυσμού παγκόσμια υποφέρει από αλλεργίες.
Αυτή βέβαια η αντίδραση μπορεί να είναι και δυσανεξία, δηλαδή αντίδραση στην οποία δεν συμμετέχει το ανοσολογικό μας σύστημα. Κι’ αυτό γιατί η αλλεργία είναι μία
αντίδραση υπερευαισθησίας σε περιβαλλοντικές “αθώες”
ουσίες που ο οργανισμός μας αντιδρά μέσω του ανοσολογικού μας συστήματος.
Αλλεργία χαρακτηρίζεται κάθε ανώμαλη ή υπερβολική αντίδραση (υπερευαισθησία) του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού σε ουσίες οι οποίες υπό φυσιολογικές
συνθήκες ΔΕΝ είναι επικίνδυνες ή βλαβερές για τον οργανισμό όπως, γύρεις δένδρων και φυτών, πρωτεΐνες τροφίμων κ.λπ. Οι ουσίες αυτές μπορεί να εισέλθουν στο σώμα
μέσω της εισπνοής, της κατάποσης, ή με την επαφή στο
δέρμα. Οι ουσίες που προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις
ονομάζονται αλλεργιογόνα.

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

Μηχανισμός δράσης
Τα φυσιολογικά άτομα ανέχονται την επαφή του οργανισμού με αυτά τα αλλεργιογόνα χωρίς το ανοσοποιητικό
τους σύστημα να αντιδρά. Παρουσιάζει δηλαδή ανοσολογική ανοχή. Η ανοσολογική ανοχή είναι απαραίτητη διότι ο
οργανισμός μας είναι υποχρεωμένος να έρχεται σε επαφή
με συστατικά που δεν έχουν την ίδια σύσταση με τα δικά
του και συνεπώς το ανοσοποιητικό μας σύστημα να ανέχεται αυτή την επαφή χωρίς να αντιδρά, επειδή τα ξένα συστατικά είναι τις περισσότερες φορές χρήσιμα.
Στα αλλεργικά άτομα υπάρχει διαταραχή αυτής της ανοσολογικής ανοχής σε κάποιες από τις ξένες πρωτεΐνες, με
αποτέλεσμα όταν αυτές εισέλθουν στον οργανισμό το ανοσοποιητικό σύστημα να υπεραντιδρά και να προκαλείται
βλάβη σε κάποιους ιστούς ή όργανα του οργανισμού.
Όταν λέμε ότι ένα άτομο είναι ευαισθητοποιημένο σε κάποιο αλλεργιογόνο, εννοούμε ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα έχει έλθει σε επαφή με το αλλεργιογόνο, το έχει
απομνημονεύσει, έχει κατασκευάσει IgE αντισώματα και
είναι έτοιμο να αντιδράσει μόλις το αλλεργιογόνο έρθει σε
επαφή ξανά με τον οργανισμό του.
Συμπτώματα
Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι άμεσες, εκδηλώνονται δηλαδή μέσα σε μερικά λεπτά μέχρι και 4 περίπου ώρες από
την επαφή με το αλλεργιογόνο. Έτσι τα πιο συχνά συμπτώματα είναι:
1. από το αναπνευστικό μας: πταρμοί, ρινική συμφόρηση
(μπούκωμα), καταρροή, κνησμός (φαγούρα) στη μύτη, ου-

“Νόσος Alzheimer,
η πρόκληση του 21ου αιώνα”
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

«Ρευματικές παθήσεις:
Ένα μεγάλο κοινωνικό
πρόβλημα»
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας (Ε.Ι.ΡΕ.), σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας, πραγματοποιεί
την 23η Ημερίδα Ενημέρωσης του Κοινού με θέμα
«Ρευματικές Παθήσεις: Ένα Μεγάλο Κοινωνικό
Πρόβλημα» την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 18:30
στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΚΑΛΥΨΩ (Γρηγορίου Λαμπράκη 9).
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ρανίσκο καί αυτιά, κοκκινίλα στους επιπεφυκότες με κνησμό καί δάκρια ή/καί οίδημα βλεφάρων, βήχας, βραχνάδα,
σφύριγμα στην εισπνοή ή την εκπνοή, δύσνοια (δυσκολία
στην αναπνοή), φλέματα.
2. από το γαστρεντερικό μας: αποστροφή γιά τη συγκεκριμένη τροφή, ναυτία, δυσκαταποσία, ερυγές (ρέψημο), κοιλιακό άλγος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, τυμπανισμός
(φουσκώματα).
3. από το δέρμα μας: διάφορα εξανθήματα, με πιό συνήθη
τα κνιδωτικά – κόκκινα, ανάγλυφα με κνησμό καί μεταναστευτικά, διαφόρων μεγεθών – καί τα εκζεματικά – κόκκινα,
υγρά ή ξηρά, επίπεδα ή ψηλαφητά με έντονο συνήθως κνησμό, με συνήθη εντόπιση στο πρόσωπο, λαιμό, κλειδώσεις.
Οίδημα (πριξήματα) βλεφάρων, χειλέων, γεννητικών οργάνων είναι επίσης συχνά συμπτώματα από το δέρμα.
Ολα τα συμτώματα της αλλεργικής αντίδρασης, που αναφέραμε, συνήθως εμφανίζονται μέσα στις πρώτες 4 ώρες
από την επαφή με το αλλεργιογόνο. Μπορεί όμως κάποιες
από αυτές να εμφανισθούν καί αργότερα.
Οι κυριότερες αλλεργικές παθήσεις είναι:
- Αλλεργική ρινίτιδα - Αλλεργική επιπεφυκίτιδα - Ασθμα Ατοπική δερματίτιδα - Κνίδωση/αγγειοοίδημα - Αναφυλαξία
(τροφές, φυσικό λάστιχο, φάρμακα, δήγματα υμενοπτέρων)
- Δερματίτιδα εξ’επαφής (φάρμακα, καλλυντικά, μέταλλα,
χημικά) - Τροφική αλλεργία - Ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια - Προβλήματα σχετιζόμενα με τη ρινίτιδα όπως παραρρινοκολπίτιδα, ωτίτιδες - Φυσικές αλλεργίες (άσκηση,
ζέστη, κρύο, πίεση, δόνηση).

Ξενοφών Τσούκαλης, M.D.,
medlabnews.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ TECHNO 293 2015 – ΑΝΔΡΟΣ (ΚΟΡΘΙ 4-7/4)
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, στοv όρμο Κορθίου Άνδρου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Techno293 2015 που
διοργανώθηκε από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία,
4 έως 7/4.
Το Πρωτάθλημα αυτό αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της (προ-) ολυμπιακής κλάσης windsurf νέων & είναι
η πρώτη φορά, που διεξήχθη εκτός συνόρων Αττικής και δη
στις Κυκλάδες!
Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες

με τον άνεμο να κυμαίνεται 2 έως και 6 μποφόρ. Παρά τις
δύσκολες καιρικές συνθήκες ολοκληρώθηκαν 7 συνολικά
ιστιοδρομίες, με εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας windsurfing του Ν.Α.Ο. Κέκροψ με προπονητή τον Νικόλα Σκαρλάτο.

Πρωτιά του Κριστιάν Τριανταφύλλου
O Ν.Α.Ο. Κέκροψ εμφανίστηκε με πολύ καλές επιδόσεις και
κατέκτησε διακρίσεις, με πρωτιά από τον αθλητή του Κριστιάν Τρανταφύλλου στην κατηγορία αγόρια U17. Πολύ
καλές εμφανίσεις είχαν και οι Μιχάλης Βρούτσης και Στέφανος Χατζάκης που κατέκτησαν την 11η και 12η θέση αντίστοιχα στην ίδια κατηγορία.
Στη κατηγορία αγόρια U15, το νέο αίμα του ομίλου, ο Στέφανος Τζοτζολάκης και ο και Γιάννης Ηλιάδης, στην πρώτη
τους συμμετοχή σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, κατέκτησαν
την 7η θεση και 16η θέση αντίστοιχα. Η αθλήτρια Ερατώ
Τσικρικά λόγω τραυματισμού δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της.

Με τρία μετάλλια ο Ν.Α.Ο.Β.Β.

Στιγμιότυπο με τους αθλητές του Ν.Α.Ο. Κέκροψ

Με τρία μετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε και η
ομάδα του τμήματος ιστιοσανίδας του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης, Βάρκιζας (ΝΑΟΒΒ).
Την 1η θέση στις Νεανίδες κατέκτησε η Κατερίνα Δίβαρη
(GRE 366).
Tην 3η θέση της κατηγορία U17 Εφήβων κατέκτησε ο
Αστραπέλλος Κωνσταντίνος (GRE 52).
Tη 2η θέση της κατηγορία U15 Παίδων κατέκτησε ο Χάρης
Κόγιας (GRE 107).

Πρώτη θέση στις Νεάνιδες κατέκτησε η Κατερίνα Δίβαρη

Στην κατηγορία U17 ο Ιάσωνας Ζιντζόβας (GRE 10) με
πολύ καλή εμφάνιση στις τελευταίες κούρσες βρέθηκε
στην 5η θέση της κατηγορίας U17 Εφήβων. Στην ίδια κατηγορία την 16η θέση κατέλαβε ο Μπούγας Νικόλαος.
Πολύ καλές και οι προσπάθειες των υπολοίπων αθλητών
του ομίλου στη κατηγορία των U15 όπου βρέθηκαν αρκετά
υψηλά στην γενική κατάταξη της κατηγορίας:
Χρήστος Δίβαρης (GRE 399) – 5ος.
Ζαγοριανός Χάρης (GRE 399) – 10ος.
Ζαγοριανός Δημήτρης (GRE 399) – 11ος.
Ένας μικροτραυματισμός κράτησε τον Σιλιτζόγλου Νικόλαο
μακριά από την διεκδίκηση κάποιου μεταλλίου, παρά το δυναμικό ξεκίνημα της 1ης αγωνιστικής ημέρας.
Προπονητής της ομάδας ο Jean Marc Φάντη

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πολυάθλου ΠΠΒ –ΠΚΒ
Το Σάββατο 4 Απριλίου, διεξήχθη
με αγωνιστική αλλά και οργανωτική επιτυχία, υπό την αιγίδα της
Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πολυάθλου
Παμπαίδων Πανκορασίδων (ΠΠΒ –
ΠΚΒ).
Στον αγώνα ο κάθε αθλητής –
αθλήτρια επιλέγει και αγωνίζεται
σε 3 αγωνίσματα. Yποχρεωτικά το
ένα αγώνισμα είναι από τις επιλογές των δρομικών αγωνισμάτων
καθώς και το άλμα και τη ρίψη της
κατηγορίας του/της.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε
τρία διαφορετικά στάδια, από επτά
αθλητικούς ομίλους, σε ένα εκ των
οποίων ήταν και το στάδιο Παλλήνης.
Το στάδιο γέμισε από τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες των
συλλόγων: ΑΕΜ «Αμεινίας ο Παλληνεύς», ΑΣ «Φειδιππίδης», ΓΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΑΣ
ΩΡΩΠΙΩΝ, ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και ΓΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, μαζί και πολλοί γονείς που χειροκρότησαν και χάρηκαν τις προσπάθειες των παιδιών.

Με εικοσιεπτά αθλητές συμμετείχε
ο “Αμεινίας ο Παλληνεύς”, με δώδεκα ο Γ.Α.Σ. Παιανίας, έντεκα ο
Γ.Α.Σ. Χολαργού, με επτά ο Γ.Α.Σ.

συμμετείχαν. Από νωρίς του πρωί ο
«ΑΜΕΙΝΙΑΣ» ήταν στο «πόδι»,
ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη φιλοξενία των αγώνων του σταδίου

Ωρωπίων, με έαν ο Γ.Σ. Κερατέας
και με τρεις ο Γ.Σ. Χαλανδρίου.
Οι αγώνες κράτησαν αμείωτο το
φίλαθλο ενδιαφέρον και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με
τον προγραμματισμό και τις προσπάθειες των κριτών και των προπονητών των σωματείων που

Παλλήνης, συντελώντας έτσι σ’
αυτήν την αθλητική διοργάνωση.
Τα αποτελέσματα των αθλητών και
αθλητριών των επτά σωματείων
που συμμετείχαν, κατά αλφαβητική
σειρά και σειρά δήλωσης στα «πινάκια» των αγωνισμάτων, θα τα
βρείτε στο http://www.ameinias.gr.
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4ος Μητροπολιτικός
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

Ο ΝΑΟΒ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
IΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ OPTIMIST
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της αγωνιστικής
ομάδα Optmist του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου
Βούλας συνεχίστηκαν
και στο 2ο και τελευταίο
Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Αθήνας. Στον
αγώνα που διοργάνωσε
αυτή
τη
φορά
ο
Ν.Ο.Κ.Βουλιαγμένης σε
συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στις 28 και 29
Μαρτίου
2015,
ο

Ν.Α.Ο.Β. πέτυχε νέες
πρωτιές και παρέμεινε
στην κορυφή του πρωταθλήματος!
Συγκεκριμένα, ο Πάτροκλος Μανδηλάρης κατέλαβε την 1η θέση στα
αγόρια και ο Τέλης Αθανασόπουλος την 2η, ενώ
στα κορίτσια η Χρύσα
Μαρίνου τερμάτισε 4η
και η Ναταλία Καλπάκα
5η.
Η ομάδα στο σύνολό της
παρουσιάστηκε και πάλι

Δωρεάν μαθήματα
Χάντμπολ από τον
Α.Ο. AΝΟΙΞΗΣ
Ο Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗΣ Χάντμπολ, προσφέρει από σήμερα έως
και το τέλος Ιουνίου 2015, δωρεάν (χωρίς μηνιαία συνδρομή) διδασκαλία και προπονήσεις χάντμπολ σε όσα παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών (γεν. από 2002 έως 2008)
που επιθυμούν να εγγραφούν στο τμήμα χάντμπολ.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Μάριος
Λουκάτος, Μέλος ΔΣ, Υπεύθ. ανάπτυξης χαντμπολ Α.Ο
Άνοιξης, Τηλ: 6944866067 mariosloukatos@gmail.com

πολύ δυνατή, αφού από
τα πρώτα 15 αγόρια και
τα 7 πρώτα κορίτσια που
συνεχίζουν για την τελική φάση επιλογής της
Εθνικής Ομάδας, 10 συνολικά αθλητές του

Ν.Α.Ο.Β. κατάφεραν να
προκριθούν!
Οι τελικοί αγώνες για τη
συγκρότηση της Εθνικής, θα διεξαχθούν 15 18 Απριλίου στο Ν.Ο.Καλαμακίου.

Ο Αρης Βούλας στην
τελική φάση του Πανελλήνιου
Ομαδικού & Ατομικού
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Στην τελική φάση του Πανελληνίου ομαδικού πρωταθλήματος πέρασε η ομάδα κορασίδων του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.
Η ομάδα του ΑΡΗ αποτελείται από τις αθλήτριες ΦΙΣΕΡ
ΕΛΛΗ, ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ &
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.
Ο ΑΡΗΣ 2006 αποτελεί & το φαβορί για την κατάκτηση
του πρωταθλήματος, που αν τελικά το καταφέρει θα είναι
η τρίτη συνεχόμενη χρονιά επιτυχίας.
Στα ατομικά, πέρασαν στην τελική φάση η Φίσερ, η Τέρπου & η Πεχλιβανίδη.
Στην τελική Φάση, πέρασε επίσης η ομάδα Παίδων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ & οι αθλητές της
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ & ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ θα
διεκδικήσουν την διάκριση ανάμεσα στις 12 ομάδες από
όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στην τελική αυτή φάση
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ο Σγουρόπουλος έχει
προκριθεί & στα ατομικά στην τελική φάση.

Πανελλαδική Ποδηλατοδρομία
στο Πεδίο του Αρεως
Kυριακή 10 Μαΐου 2015
Από αυτή τη χρονιά, η "ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα" και οι
φίλοι "Ποδηλάτ-ισσ-ες", ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια
ακόμη πιο μαζική και δυναμική εκδήλωση για το κορυφαίο
διεκδικητικό ποδηλατικό γεγονός. Την Κυριακή 10 Μαΐου,
στις 12 το μεσημέρι, όλοι οι ποδηλάτες της Αττικής θα συναντηθούν στο Πεδίο του Άρεως.
Η "ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα" και οι "Ποδηλάτ-ισσ-ες" επικοινωνώντας με ποδηλατικές οργανώσεις πόλεων σε όλη
την Ελλάδα, καταλήξανε στο κεντρικό σύνθημα: Βάλτε το
ποδήλατο στα σχολεία.
Με μαθήματα, με χώρους στάθμευσης, και με γενικότερη
διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης με ποδήλατο,
καθηγητών και μαθητών.
Οδική ασφάλεια - ποδηλατόδρομοι.
Παράλληλα, η κάθε πόλη, ανάλογα με τις ιδιατερότητές
της, διεκδικεί ένα σωστό και καλοσχεδιασμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων για την οδική μας ασφάλεια.
Ειδικά για την περίπτωση της Αθήνας, η διεκδίκηση αυτή
επικεντρώνεται στην εφαρμογή των ποδηλατικών αξόνων
που ψηφίστικαν στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας ( ΡΣΑ ) και
θα αποτελέσει θέμα πρώτης γραμμής.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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