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ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ο “Διεθνής παράγων”
ο ...Ξηρός και
η Παγκοσμιοποίηση
Απογοήτευση, αποτροπιασμό και αηδία αισθάνομαι για τους πολιτικούς, κάθε στάθμης και διαμετρήματος, που αυτές τις κρίσιμες στιγμές που
περνάει η πατρίδα μας - γενικής ασφυκτικής πίεσης - προτάσσουν το κομματικό, παραταξιακό και
προσωπικό “συμφέρον”, άσχετα
από τις προφάσεις, που για ευνοήτους λόγους επικαλούνται. Είναι
σαν να εύχεσαι συμπαρατασσόμενος, κρυφά ή καμουφλαρισμένα, με
τον εχθρό, να χάσει τη μάχη ο συνάδελφός σου - συμπατριώτης σου
αξιωματικός - για να πάρεις εσύ
του Κώστα προαγωγή, από τον εχθρό!
Βενετσάνου Αποφεύγω μετά βδελυγμίας ακόμη
και να χαρακτηρίσω την πράξη και
τη στάση αυτή. Δεν χρειάζεται νομίζω, να αιτιολογήσω· τα βλέπουμε και τ’ ακούμε καθημερινά.
Από την επομένη που ορκίστηκε η κυβέρνηση που
επέλεξε ο κυρίαρχος λαός, απορρίπτοντας αγανακτισμένος τους εξωνημένους1 τοποτηρητές των
δανειστών - δυναστών “εταίρων”. Από την πρώτη
ημέρα δεν άφησαν μερικοί, ούτε στιγμή να πάει
χαμένη, για ν’ αρχίσουν το αρεστόν στους “ηγέτες” των “εταίρων”, έργον της φθοράς της νέας κυβέρνησης, που... αποτόλμησε με μετριοφροσύνη
και σύνεση να διεκδικήσει τη βελτίωση της θέσης
και της σχέσης της Ελλάδας εντός της “κοινοπραξίας” που αποκαλείται ψευδεπίγραφα “Ευρωπαϊκή
Ενωση”!

Aντιδράσεις και συναινέσεις για τα
ταμειακά υπόλοιπα των ΟΤΑ
“Στα κάγκελα” δήμαρχοι
και Περιφερειάρχες,
για την Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου, που
γίνεται νόμος του
κράτους, προκειμένου
οι ΟΤΑ να διαθέσουν τα
ταμειακά τους υπόλοιπα
στην Τράπεζα της
Ελλάδος, για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης
της διακυβέρνησης της
χώρας.
Σελίδες 12, 13

Letʼs do it στους Δήμους

Σελ. 4

Η Λαϊκή της Βούλας,
μόνιμα στην Ευρυάλη

Σελ. 6

Θρίαμβος για την επιτραπέζια
αντισφαίριση Βούλας Σελ. 22

Πόκερ με παίκτες τις χώρες
της Ευρώπης
Σελ. 10

Συνέχεια στη σελ. 2

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
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.

Η Ελληνική Αστυνομία ως
κινητές μονάδες
Σελ. 16
Αλλεργίες εποχής

Σελ. 21

Αθλητική Ανοιξη στο Δήμο
Παλλήνης
Σελ. 23
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ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ο “Διεθνής παράγων” ο ...Ξηρός και η Παγκοσμιοποίηση
Συνέχεια από τη σελ. 1

τευση του φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Ευρώπη,

“Αυτοί εδώ
κάνουν του κεφαλιού τους. Μας ρώτησαν
Δείγμα, η στάση κάποιων συνήθως φωνασκούντων εμάς;»
μέσω και της Ελλάδας, ανησύχησαν.

Η ΠΝΠ

βουλευτών της Ν.Δ., όπως ο Αδωνις που συναγωνίζεται τον Σαμαρά σε... “μαχητικότητα” και των δημάρχων, στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) για τις καταθέσεις των Δήμων,
Περιφερειών κλπ. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Ξεσηκώθηκαν!
Κατά της θεσμικής μορφής, ως ΠΝΠ, δικαίως, αλλά
όχι έτσι. Κατά του περιεχομένου όμως, κακώς κάκιστα. Στον πόλεμο, μωρέ, σου κατάσχουν το μουλάρι,
το αυτοκίνητο, για τις ανάγκες της στράτευσης και
εσύ κοιτάς τις διαφορές των τόκων των καταθέσεων;
Ντροπή! (κάποιοι τα “μαζεύανε” μετά· κάτι είναι κι
αυτό).

Κι αποφάσισαν να σφίξουν τα λουριά, προς μεγάλη
ευχαρίστηση του Σαμαρά, που νομίζει πως υπάρχει
δυνατότητα να επανέλθει.
Θα το πω άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ. είναι η τελευταία ευκαιρία του συστήματος.
Αν αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ΔΕΝ δικαιούται ούτε αυτός
να αποτύχει, ούτε κανένας άλλος να τον αφήσει ν’
αποτύχει - ακολουθούν ακραίες καταστάσεις!
Γι’ αυτό ας προσέχει ο Σαμαράς. Για την ακρίβεια σ’
αυτό πρέπει να τον κάνουν προσεκτικό οι συμβουλάτορές του. Ο ίδιος, μόνος του αδυνατεί, γιατί πάσχει
από ... Αδωνικό σύνδρομο!

Καλά, πόλεμο έχουμε; θ’ αναρωτηθείτε.

Θα αδικούσα τον εαυτό μου και τους αναγνώστες μου
αν περιοριζόμουν στο ηθικό μέρος.
Η όλη ιστορία με την κυβέρνηση Τσίπρα - όπως μάλιστα σχηματίστηκε με τους ΑΝ.ΕΛ. και τον δεξιό
Πάνο Καμμένο, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί, δεν αφορά
τα επιφαινόμενα - χρέος, “δεσμεύσεις”, τρομοκρατία”
κ.τ.τ. - αλλά τις βαθύτερες ανησυχίες τους: το “ξύπνημα των σκλάβων”, μ’ έναν ή μάλλον με πολλούς
“Σπάρτακους” , που θα τους μιμηθούν σύντομα και σ’
άλλες χώρες, με κίνδυνο να “κόψει” η σούπα αυτής
της παγκοσμιοποίησης!
Αυτό θα σημαίνει απώλεια ελέγχου της παγκόσμιας
οικονομίας της “νέας τάξης” της ολιγαρχίας των G7,
και της όποιας “λέσχης” αποβλέπει στην μεταβολή
της παγκόσμιας κοινωνίας, από συνεργαζόμενες
εθνοκρατικές οντότητες, σε κοινοπραττούσα και
ελεγχόμενη από το πολύ μεγάλο Kεφάλαιο εταιρειοκρατία!
Δεν είναι άσχετο αυτού του σκοπού και το θέμα της
ομαδικής μετανάστευσης, με το οποίο θα ασχοληθούμε ξεχωριστά.
_____________
1. Εξαγορασμένος - διαφοροτρόπως ενδοτικός
2. Αμερικανός Πρεσβευτής τη δεκαετία του 1950 με ιδιαίτερα υπεροπτικό
ύφος.

“Πραξικόπημα” το χαρακτήρισε ο Βαρουφάκης, “όχι
με τανκς, όπως το 1967, αλλά μέσω Τραπεζών”!
Κι έχει απόλυτα δίκιο.

Οι διαπραγματεύσεις και οι “θεσμοί”
Και συνέχισε ο Υπουργός στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του: «Ακόμα κι ένας δεκάχρονος κατανοεί
πλέον πως το τεράστιο δάνειο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα σε αυστηρά μέτρα λιτότητας, τη στιγμή
που (με τα μνημονιακά προγράμματα της τρόικα) το
εθνικό εισόδημα της Ελλάδας έχει μειωθεί 25%. Στο
τέλος, σημείωσε, αν έχεις μιαν άρρωστη αγελάδα και
τη χτυπάς συνεχώς για να παράξει περισσότερο
γάλα, το μόνο που θα πετύχεις, είναι να την εξασθενήσεις περισσότερο και να μην παράγει καθόλου
γάλα»!
Θα επισημάνουμε στον Υπουργό, ότι δεν τους ενδιαφέρει τόσο το “γάλα”· την (αγ)Ελλάδα θέλουν!
Και μάλιστα, όχι ως “εταίρα”, αλλά ως “δούλα”, κατά
προτίμηση εκουσίως, δηλαδή εθελόδουλη...
Κι εκεί που έδειχναν κατά καιρούς να διαφοροποιούνται και να διαφωνούν μεταξύ τους οι “θεσμοί”
(ΔΝΤ - ΚΟΜΙΣΙΟΝ και ΕΚΤ) και ο κύριος “ξένος παράγων”, δηλαδή οι ΗΠΑ, ξαφνικά, όταν είδαν κάποιες
κινήσεις ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, κάτι με
Κίνα, κάτι με τον Πούτιν με τον αγωγό για τη διοχέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο 3B συνεδριάζει, στις 27 Απριλίου
2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8μ.μ., με 21 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά τα θέματα στο:
www.ebdomi.com, στήλη προσεχή γεγονότα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ας πρυτανεύσει η λογική και στις ΗΠΑ κι ας τιθασσεύσουν την αλαζονεία τους κι ας περιορίσουν την
πλεονεξία του Κεφαλαίου τους. Το ίδιο ισχύει και για
την Ε.Ε., το eurogroup, και για τη Γερμανία επίσης,
με τους δορυφόρους της. Οτι γράφω ισχύει για τις
ηγεσίες και όχι για τους λαούς.
Μη νομίζετε ότι είναι άσχετα τα περί ΣάβΒα Ξηρού
με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να μας κάνει συστάσεις, για το πώς θα θεσμοθετεί η χώρα μας κι αν θα
έχουμε το Α’ καθεστώς κράτησης των καταδίκων ή το
Β’. Είμαστε ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, διδάξαμε
και εφαρμόσαμε δίκαιο πριν από χιλιετίες, όταν κάποιοι απλά αυτοδικούσαν ή βρίσκονταν εν αγρία καταστάσει. Κέφι μας είναι να ακολουθήσουμε - αν
θέλουμε - τη σχολή του Λομπρόζο, που αντιμετωπίζει
τον εγκληματία ως ασθενή, αν έτσι επιλέξουμε, σεβόμενοι βέβαια τις διεθνείς, δίκαιες και ορθολογικές
συμβάσεις, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το φυσικό ή θεϊκό Δίκαιο, για τους ένθεους.
Αυτή την παρέμβαση στα εσωτερικά μας και το στιλ
που θυμίζει εποχή Πιουριφόι2, δεν το δέχομαι. Με
προσβάλλει· με θίγει. Κριτική μπορεί ν’ ασκείται σε
πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο ελευθέρως και βέβαια αμοιβαίως. Οχι όμως πιεστικές συστάσεις. Αυτές
οι αλαζονικές και αυταρχικές συμπεριφορές τους
έχουν κάνει αντιπαθείς.
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Lets do it

Σελ. 4

Πολιτιστική Ανοιξη στο Δήμο
Παλλήνης
Σελ. 5
Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σελ. 8

Οι κοινόχρηστοι χώροι Απόστολος
Σελ. 8

Βιτάλης

Μάπα το καρπούζι
Σελ. 8

Γρηγόρης Ρώντας

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Γαλαξίες Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11
Χρήσιμα επαγγέλματα

Σελ. 15

Αλλεργίες και πώς αντιμετωπίζονται
Σελ. 21

Κρίση και αθλητισμός

Σελ. 23

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

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Η Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε Νέο σύστημα διαχείρισης
απορριμμάτων στην Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Βουλής
Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ειδικότερα της υλοποίησης των
συστάσεων της Επιτροπής Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την
ΟΕΔΑ Φυλής και τον ΧΥΤΑ Γραμματικού,
βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης
των εκπροσώπων της Περιφερειακής
Αρχής Αττικής και του ΕΔΣΝΑ στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες,
την Πέμπτη, 16 Απριλίου.
Από την πλευρά της Περιφερειακής
Αρχής παρουσιάστηκαν τα βήματα που
έχουν ήδη γίνει τους πρώτους έξι μήνες
στην κατεύθυνση της αλλαγής της φιλοσοφίας της διαχείρισης των απορριμμάτων.
“Πρώτο βήμα, η Περιφέρεια Αττικής, με
επιστολή της Περιφερειάρχη και προέδρου του ΕΔΣΝΑ, προς στους Δήμους
της Αττικής, υπογράμμισε την ανάγκη για
άμεση ενεργοποίησή τους στο πλαίσιο
της ολοκληρωμένης οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης
των αποβλήτων.
Το δεύτερο βήμα ήταν η ακύρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών των τεσσάρων
μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων

απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ.
Το τρίτο είναι η συνεχής διαβούλευση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, όπως σηματοδοτήθηκε από το διεθνές συνέδριο

που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής τον Φεβρουάριο, για τη διαχείριση
των απορριμμάτων.
Το τέταρτο βήμα είναι η πρόσφατη έκδοση Οδηγού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων προκειμένου να
υποστηρίξει τους Δήμους της Αττικής στο
έργο τους”.
Συγκεκριμένα, αναφορικά με την ΟΕΔΑ
Φυλής, η Περιφερειακή Αρχή δήλωσε
«αποφασισμένη να ανατρέψει την κατά-

σταση και να θεραπεύσει την περιβαλλοντική ζημιά ώστε να μην αποτελεί
πλέον η Φυλή «ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάους, ασθενειών και ανθρώπινης
δυστυχίας τουλάχιστον για τις επόμενες
3 γενεές που θα ζήσουν στην περιοχή»,
όπως υπογραμμιζόταν στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής Αναφορών. «Αλλά
και να μπει τέλος στο καθ’ όλα αποτυχημένο μοντέλο της ΟΕΔΑ Φυλής ως μοναδικού χώρου διάθεσης σύμμεικτων
απορριμμάτων όλης της Αττικής, που
πλέον βρίσκεται σε φάση γρήγορου κορεσμού».
Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται τα πρώτα
βήματα του νέου συστήματος διαχείρισης
των απορριμμάτων με έμφαση στην ιεράρχηση της αντεστραμμένης πυραμίδας
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δηλ. την
πρόληψη, την μείωση του όγκου, την κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση,
την ανακύκλωση. Όπως σημειώθηκε ήδη
στη διαδικασία για την αναθεώρηση του
ΠΕΣΔΑ θα αποτυπωθεί το νέο μοντέλο
αποκεντρωμένης διαχείρισης, θα καθοριστούν οι στόχοι και θα τεθούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους χώρους

τελικής διάθεσης και τους χώρους επεξεργασίας όπως ΚΔΑΥ, ΣΜΑ κ.λπ., μέσω
ουσιαστικής διαβούλευσης με τους δήμους της Αττικής, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, την ΠΟΕ-ΟΤΑ και τους
κατοίκους που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε ό,τι αφορά στο Γραμματικό, η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε την πρόθεσή της να
λάβει σοβαρά υπόψη της τις συστάσεις
της Έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών
της Ευρωβουλής και επανέλαβε τη δέσμευσή της για τη μη λειτουργία ΧΥΤΑ.
Υπογράμμισε επίσης ότι θα αναζητήσει με
επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο τις
βέλτιστες εκείνες τεχνικές λύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και την
οριστική εξάλειψη των όποιων κινδύνων
ελλοχεύουν γι’ αυτό, εναρμονιζόμενη με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το ζήτημα των αναφορών για τις οποίες
συνεδρίασε η Επιτροπή, παραμένει ανοιχτό μέχρι να γίνει επανέλεγχος της συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών
σύμφωνα με τις συστάσεις σχετικής Έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών.
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Let’s 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 παραλίας, από τον Ναυαγοσώστη, μέχρι και το Yolo

(Kalua), όσο και τη φύτευση
αρμυρικιών, σε αποκατάσταση της απαράδεκτης παράνομης
κοπής
των
δένδρων, που κοσμούσαν

Lets do it στο Κορωπί
Στα πλαίσια του προγράμματος Lets do it o “Σφηττός”
οργανώνει καθαρισμό του περιβάλλοντος με τίτλο:
“Γνωρίζω και φροντίζω τον τόπο μου”.
Ετσι την Κυριακή 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν
δράσεις καθαρισμού στις περιοχές: Αγία Μαρίνα (στη
θέση «Κριεζή», στην παραλία Αγίας Μαρίνας και στην
παραλία Λουμπάρδας ), στο Κίτσι, στον Άγιο Δημήτριο (Πλατεία- Εκκλησία), στην περιοχή Αλθέας-Αγ.
Δημητρίου (οδός Κέκρωπος, παραλία Αλθέας και εγκαταστάσεις Ήλιος), στον Καρελλά (Γραμματοθυρίδες,
οδός Χαλιδώνος & Προφήτη Ηλία, Άνω Καρελλάς). Οι
ώρες έναρξης των δράσεων είναι 10.00πμ και
11:00πμ.
Συνεργεία καθαριότητας των δημοτικών υπηρεσιών
θα υποστηρίξουν όλες τις δράσεις καθαρισμού.
Μετά τη δράση καθαρισμού θα γίνει κεντρική εκδήλωση στον Αγιο Ανδρέα Μπουρμπουτσάνας στον
Υμηττό με τίτλο “Γιορτή της Άνοιξης” στις 12 το μεσημέρι. Τόπος εκκίνησης το θέατρο Κεκρωπία (Λεωφ. Δημοσθένους).
― Με δημοτικά χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας
του 1960.
― Γνωριμία με τα αγρολούλουδα της περιοχής
― Πώς γινόταν ο παραδοσιακός εορτασμός της Πρωτομαγιάς.
Μαζί σας πρέπει να έχετε πρόχειρο υπαίθριο γεύμα και
απλό ή πτυσσόμενο καρεκλάκι.
Δωρεάν κρασί από τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό
Κορωπίου.
Για την κεντρική εκδήλωση «Γιορτή της Άνοιξης» λεωφορείο του Δήμου Κρωπίας θα εκτελέσει δρομολόγια
προς τον χώρο της εκδήλωσης από τις 11.30πμ, από
την Πλατεία Ελευθερίας (απέναντι από Δημαρχείο
Κρωπίας) με δρομολόγια επιστροφής έως 13:45.

το μοναδικό παραθαλάσσιο
περιβάλλον, της περιοχής!
Ο Δήμος θα παραχωρήσει
σακούλες δύο ειδών, για
ανακυκλώσιμα και μη, όπως

επίσης και τα απαραίτητα
απορριμματοφόρα και φορτηγάκια, για την αποκομιδή
των απορριμμάτων.
Μαζί σας μπορείτε να έχετε
τα γάντια σας, καπέλο και
οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πιστεύετε, ότι θα σας
φανεί χρήσιμο, για τον κα-

θαρισμό 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.

«Let’s Do it Greece - Saronikos»
Ο Δήμος Σαρωνικού δίνει φέτος ακόμα πιο δυναμικά το
«παρών» με δράσεις καθαρισμού, αποψίλωσης, ευπρεπισμού δημόσιων χώρων και παιδικών χαρών.
5 Δημοτικές Ενότητες, 25 σύλλογοι και φορείς, μικροί και
μεγάλοι εθελοντές εξοπλίζονται με χαμόγελο και έξτρα
εθελοντική διάθεση και προσκαλούν όλους να συμμετέχουν στις σχεδιαζόμενες δράσεις.
Στην Ανάβυσσο το ραντεβού είναι στις 11.30 το πρωί στην
παραλία του Αγίου Νικολάου.
Στις 11:30 θα ξεκινήσουν από τον Κουβαρά για να ακολουθήσουν μια μοναδική διαδρομή μέσα στο δάσος.
Στο Λαγονήσι στις 09:00 στα γραφεία του Συλλόγου Νέου
Ολύμπου για να βοηθήσουν στις εργασίες αποψίλωσης
και καθαρισμού δρόμωνΣτις 10:30 στο Λαγονήσι ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Το Λαγονήσι» θα καθαρίσουν και θα
γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής.

Καθαρισμός της χερσονήσου
του ΠΙΚΠΑ
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

Στο Δήμο Λαυρεωτικής
Let’s do it: Την Κυριακή 26 Απριλίου συντονιζόμαστε ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και
εξωραϊσμού σε κάθε γωνιά της χώρας.
Είναι ένας στόχος που μόνο με τη συμμετοχή όλων
μπορεί να πραγματοποιηθεί .
Για αυτό καλούμε συλλόγους, υπηρεσίες, σχολεία,
φορείς και όλους τους δημότες να δώσουν το
παρών.
Καθαρίζουμε εθελοντικά την πόλη του Λαυρίου και
την παραλία της Κακής Θάλασσας στην Κερατέα.
Λάβε και εσύ μέρος!
― Κυριακή πρωί 26 Απριλίου ερχόμαστε
Στο Λαύριο:
• 8.30 πμ. Δηλώσεις, συμμετοχές στο Δημαρχείο
Λαυρίου
• 9 πμ – Έναρξη δράσης από το Δημαρχείο Λαυρίου
Στην Κερατέα:
• 9 πμ- Δηλώσεις, συμμετοχές, μεταφορά από την
κεντρική πλατεία της Κερατέας.

“Λυσσασμένη Γάτα”
Η Θεατρική ομάδα του Δήμου Λαυρεωτικής “Εξόρυξη” παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση “Λυσσασμένη Γάτα” του Τένεσι Γουίλιαμς, το Σάββατο 25
Απριλίου στις 8.30μ.μ. στο Αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ
Λαυρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«ο Αρχοντοχωριάτης»
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής του Δήμου 3B & η Θεατρική Ομάδα του 1ου
Γυμνασίου Βάρης παρουσιάζουν την Κυριακή 26
Απριλίου στις 19.30 στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης τη
Θεατρική παράσταση των μαθητών «ο Αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Γιορτάζοντας τον ερχομό
της Ανοιξης
Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων "Άκτιος", στη Βάρη,
γιορτάζουν τον ερχομό της Άνοιξης
σουβλίζοντας τον
οβελία, Κυριακή 26
Απριλίου 12 το πρωί.
Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στην Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωμένων Άκτιος Οδηγός, Λεωφόρος Βάρης 157.

ΕΒΔΟΜΗ

«Ο ρόλος της οικογένειας
και του σχολείου στην
πρόληψη μορφών
“παραβατικής” συμπεριφοράς
των παιδιών»
Με πρώτη ύλη μια κινηματογραφική ταινία, ο Δήμος
Μαρκοπούλου και η Σχολική Σύμβουλος της 55ης
Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής
και Δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευαγγελία Κουνέλη, συνδιοργανώνουν δεύτερη ενημερωτική εκδήλωση, για την Ψυχοπαιδαγωγική και τον
Κινηματογράφο, με θέμα: «Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη μορφών «παραβατικής» συμπεριφοράς των παιδιών»,
τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 6.30 μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Νικολάου και Κων/νου Μεθενίτη»,
στον 1ο όροφο του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου Μαρκοπούλου «Άρτεμις» (οδός Γιαννάκη 5).

Προβολή ταινίας «ΙΣΩΣ, ΑΥΡΙΟ»
Σε συνέχεια της προηγούμενης εκδήλωσης με θέμα
«Προσεγγίζοντας τον ψυχικό κόσμο του παιδιού στο
σπίτι και στο σχολείο», o Δήμος προσκαλεί εκπαιδευτικούς και γονείς, να παρακολουθήσουν τη διακεκριμένη ταινία της Susanne Bier «ΙΣΩΣ, ΑΥΡΙΟ»,
παραγωγής 2010 και να συζητήσουν και να μοιραστούν εμπειρίες και συναισθήματα.
Βραβευμένη με Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και
Χρυσό Φοίνικα, η ταινία «ΙΣΩΣ, ΑΥΡΙΟ» (In A Better World), πραγματεύεται την ιστορία δυο δεκάχρονων αγοριών, με τελείως διαφορετική προέλευση και οικογενειακό περιβάλλον, που
αντιλαμβάνονται γύρω τους ένα βίαιο κόσμο και αναζητούν δικαιοσύνη και οικογενειακή ασφάλεια, ενώ οι γονείς αδυνατούν
να αφουγκραστούν εγκαίρως τη σοβαρότητα του ζητήματος και
να αναλάβουν δράση.
Αξιοποιώντας τη δύναμη της κινηματογραφικής γλώσσας, η εκδήλωση έχει ως στόχο, γονείς και εκπαιδευτικοί, να προσεγγίσουν τον παιδικό ψυχικό κόσμο και να τον κατανοήσουν
βαθύτερα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στην
αγωγή των παιδιών, καθένας μέσα από τον ξεχωριστό του ρόλο,
θέτοντας σαφή και δίκαια όρια, που διασφαλίζουν την ανάπτυξη
υγιών προσωπικοτήτων.

Η ταινία ΔΕΝ είναι κατάλληλη για ανήλικους θεατές. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Bob Theatre Festival 2015
Το σημαντικότερο φεστιβάλ νεανικού θεάτρου της Αθήνας έρχεται, -πιστό στο ραντεβού του, για 8η συνεχόμενη χρονιά, από τις 4 έως τις 10 Μαΐου στο Bios!
Φρέσκες ιδέες, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια σε
μία εβδομάδα που συγκεντρώνει πρεμιέρες, επιλεγμένες
επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις της φετινής σαιζόν,
stand-up comedy, πάρτι, μουσική και το διαγωνισμό των
νέων δημιουργών Scratch Night!
Νεανικές παραστάσεις που ξεχώρισαν φέτος, έρχονται
στο Bob Theatre Festival δίνοντας στο κοινό μια τελευταία ευκαιρία να τις προλάβει.
Bob, Πειραιώς 84 Αθήνα, press@bios.gr
Λεπτομέρειες στο www.ebdomi/προσεχή γεγονότα
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Πολιτιστική Ανοιξη στην Παλλήνη
Με στόχο την προώθηση της δημιουργικής έκφρασης των
κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων, ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργούν σε όλη την
διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολιτιστικά προγράμματα με
την μορφή εργαστηρίων τέχνης που αποτελούν σημείο
αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και στα
οποία συμμετέχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών,
νέων και μεγάλων.
Αποκορύφωμα της επιτυχούς λειτουργίας των προγραμμάτων αποτελούν οι εκδηλώσεις λήξης χαρίζοντας χρώμα
πολιτισμού στον ερχομό της άνοιξης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 02/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
19.30 – Συναυλία Μουσικής

Σχολής Φιλαρμονικής Δημοτικής ενότητας Γέρακα
Παρασκευή 08/05, Σάββατο
09/05, Κυριακή 10/05 - Πολι-

Πρωτομαγιά στο Πανόραμα
Βούλας
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας,
όπως κάθε χρόνο, οργανώνει εκδήλωση με μουσική, χορό και κρασί, την Πρωτομαγιά, στην πλατεία του Πανοράματος.

«ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο
Μαρκοπούλου «Άρτεμις», παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση: «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ»
του Ραιημόν Κενώ, από τη θεατρική ομάδα Πόρτο Ράφτη του
Κώστα Καστανά, την Κυριακή,
26 Απριλίου 2015 και ώρα 6.30
το απόγευμα, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου
«Άρτεμις».
Οι «Ασκήσεις Ύφους», ένα από
τα πιο διασκεδαστικά και σίγουρα το πιο πρωτότυπο βιβλίο
στην ιστορία της Παγκόσμιας

Λογοτεχνίας.
Το έργο αναφέρεται σε ένα κωμικό συμβάν που διαδραματίζεται σε ένα Παρισινό λεωφορείο
μιαν ώρα αιχμής, ιδωμένο με
38 διαφορετικούς τρόπους, με
συμμετοχή 23 μελών της θεατρικής ομάδας. Στο πιάνο, συνοδεύει με γαλλική μουσική, ο
Ζαχαρίας Τσίχλας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Δημοτικός Κιν/φος Αρτεμις
Dolby st. sr., Γιαννάκη 5
Μαρκόπουλο τηλ. 22990 23924

τιστικό Κέντρο «Οινοποιείο
Πέτρου»
19.00 – Θεατρική Παράσταση "ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΓΑΤΕΣ"
Εφηβική Ομάδα – Θεατρικά
Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης
Παρασκευή 15/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20.00 – Συναυλία Παιδικών
Χορωδιών Δήμου Παλλήνης
Παιδική χορωδία Δ.Ε. Γέρακα & Παιδική χορωδία Δ.
Ε. Παλλήνης
Σάββατο 23/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20.30 –Συναυλία των καθηγητών των μουσικών εργαστηρίων

Πέμπτη 28/05 – Πολιτιστικό
Κέντρο Γέρακα
19.00 – Εγκαίνια Παιδικών
Εικαστικών Εργαστηρίων
Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (έως 02/6)
18.30 – Θεατρικό Δρώμενο
Νηπίων
Εργαστήρι Παιχνιδιού και
Αυτοσχέδιου Παραμυθιού
Δημοτικής Ενότ. Γέρακα
Παρασκευή 29/05 – Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο
Πέτρου»
19.30 – Θεατρική Παράσταση "ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ" της
Ξ. Καλογεροπούλου. Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά
Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης

Μία στέγη για τη «σχεδία»
Εκθεση Φωτογραφίας 28 Απριλίου -10 Μαΐου
Τον Οκτώβριο του 2013, δέκα διανομείς του περιοδικού δρόμου «σχεδία» πήραν στα χέρια τους από
μια φωτογραφική μηχανή. Και οι δέκα ανήκουν στην
ειδική εκείνη ομάδα συμπολιτών μας που βιώνει την
κοινωνική και οικονομική κρίση στην πιο ακραία της
μορφή
Δεκαοκτώ μήνες μετά, δεκάδες, χιλιάδες φωτογραφίες, το υλικό που έχει συγκεντρωθεί συνθέτει μια
μοναδική κοινωνική καταγραφή. Ογδόντα συνολικά
απ’ αυτές τις εικόνες της Αθήνας παρουσιάζονται σε
έκθεση στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα), από Τρίτη 28 Απριλίου ως Κυριακή 10 Μαΐου.
Τα φωτογραφικά έργα θα διατίθενται προς πώληση
και τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
την ενίσχυση των ίδιων των δημιουργών.
Εγκαίνια: Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 20:00. Διάρκεια
έκθεσης: Από Τρίτη 28 Απριλίου ώς Κυριακή 10
Μαΐου, 12:00-21:00. Είσοδος ελεύθερη

“Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα”
Το Θεατρικό Εργαστήρι του
Δήμου Αγ. Δημητρίου παρουσιάζει
τη θεατρική παράσταση “Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα”.
Πρόκειται για το πιο διάσημο έργο
του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας θεατρικού συγγραφέα
Λουίτζι Πιραντέλλο, το οποίο
όταν πρωτοανέβηκε το 1921 στη
Ρώμη είχε ανάμεικτη υποδοχή
από το κοινό. Το ίδιο δράμα όμως,
όταν παρουσιάστηκε στο Μιλάνο
σημείωσε τεράστια επιτυχία και
απόκτησε ένθερμους υποστηρι-

κτές.
Οι παραστάσεις που ξεκινούν το
Σάββατο 25 & την Κυριακή 26
Απριλίου και θα επαναληφθούν
στις 2, 3, 9, 10, 16 και 17 Μαΐου,
θα πραγματοποιηθούν στο δημοτικό θέατρο ‘Μελίνα Μερκούρη’
(Αγ. Δημητρίου 55), με ώρα έναρξης τις 8:15μμ.

βες ενός θιάσου, όταν ξαφνικά εισβάλλουν στο θέατρο έξι χαρακτήρες οι οποίοι ζητούν από τον
σκηνοθέτη να αναλάβει να γράψει
την ιστορία τους και να την ανεβάσει.
Οι χαρακτήρες ζητούν επίμονα να
τους δοθεί ζωή, να τους επιτραπεί να
αφηγηθούν την ιστορία τους. Για το
σκοπό αυτό ο καθένας παρουσιάζει
την ιστορία ειδωμένη από τη δική του
οπτική γωνία’.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Λίγα λόγια για το έργο:
‘Οι θεατές παρακολουθούν τις πρό-

H παραγωγή είναι του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος του Δήμου Αγ.
Δημητρίου.
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Αρνήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος
να δώσει στοιχεία για δάνεια
των ΜΜΕ!
Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, που έχει την
αρμοδιότητα για τα Μέσα Ενημέρωσης, κατήγγειλε
ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και ο πρόεδρός της Γιάννης Στουρνάρας αρνήθηκαν
να δώσουν στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα
δάνεια
των
Μέσων Ενημέρωσης, σημειώνοντας σε μήνυμα μέσω της
Wall Street Journal και ανώτερο στέλεχος της κεντρικής
τράπεζας το επιβεβαίωσε.

«Η Τράπεζα της Ελλάδας,
όπως και κάθε άλλο τραπεζικό ίδρυμα, δεν επιτρέπεται από το νόμο να αποκαλύψει οποιαδήποτε στοιχεία
για τα δάνεια», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της
κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι
άμεσα διαθέσιμα για τους Οικονομικούς Εισαγγελείς
και για το νέο οργανισμό για την καταπολέμηση της
διαφθοράς».
πηγή: http://www.advertising.gr

"Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της ΒΑΪΜΑΡΗΣ"
Η Τοπική Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης οργανώνει εκδήλωση - ομιλία με θέμα:
"Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ της ΒΑΪΜΑΡΗΣ",
με ομιλητές τους Παναγιώτη Λίλλη ("Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό") & Δημοσθένη Παπαδάτο (υπεύθυνο
σύνταξης Red Notebook). Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 28 του
ΑΠΡΙΛΗ, ώρα 7:30 μμ, στη ΒΟΥΛΑ, στην αίθουσα της
Πνευματικής Εστίας Βούλας (Αγ. Ιωάννου).

Τρεις χωροθετήσεις λαϊκής αγοράς της Βούλας
στην ίδια συνοικία της Ευρυάλης
Γράφαμε στο φύλλο της
4/4/15 αρ. 878 για την απόφαση που πήρε το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης να
ορίσει νέους χώρους για τη
λαϊκή αγορά που γίνεται στη
Βούλα κάθε Πέμπτη.
Μέχρι σήμερα η λαϊκή αγορά
γίνεται επί της οδού Παπάγου στο τέρμα και επί της
οδού Καραϊσκάκη και Παπάγου στη συνοικία Ευρυάλη
(Κάτω Βούλα).
Με τη νέα απόφαση ορίζεται
άλλη μία θέση. Ετσι η λαϊκή
θα γίνεται εκ περιτροπής σε
τρεις διαφορετικές θέσεις
στην ίδια περιοχή, επιβαρύνοντας κατάφωρα τη συνοικία της Ευρυάλης που έτσι κι
αλλιώς είναι επιβαρυμένη.
Και αν λάβει κανείς υπόψιν
του ότι η Βούλα έχει έξη συνοικίες, αντιλαμβάνεται ότι
ούτε τους δημότες εξυπηρετεί, αφού πρέπει να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο για να

προμηθευθούν τα προϊόντα.
Στις αιτιάσεις μας γιατί όλες
οι χωροθετήσεις στην ίδια
συνοικία, η απάντηση του δημάρχου ήταν ότι έχει φαρδείς
δρόμους!
Στις αιτιάσεις μας γιατί αλλάζουν μία πολύ πρόσφατη
απόφαση που ακόμη δεν έχει
αρχίσει καν να εφαρμόζεται,
η απάντηση ήταν ότι έτσι
αποφάσισε το Τοπικό Συμβούλιο της Βούλας.
Και βέβαια το Τοπικό Συμβού-

Εγκαταστάθηκε ο Συμπαραστάτης
του Δημότη στο Δήμο 3Β
Εγκαταστάθηκε στο Δήμο ο νέος συμπαραστάτης του
Δημότη και της Επιχείρησης, Σωτήρης Ελευθερίου.
Όσοι δημότες ή επαγγελματίες επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί του για να συζητήσουν κάποιο θέμα
τους σχετικά με το Δήμο, μπορούν να τηλεφωνήσουν
στον αριθμό 2132020007, ή να στείλουν ηλεκτρονικό
μήνυμα στο simparastatis@vvv.gov.gr.
O Σ. Ελευθερίου θα δέχεται τους δημότες στο Δημοτικό κατάστημα της Βουλιαγμένης κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

λιο αποφάσισε ερήμην των
πολιτών, γιατί δεν ειδοποιήθηκε ούτε ο σύλλογος της
περιοχής να παρευρεθεί!
Στη χωροθέτηση που υπάρχει
ως απόφαση από την προηγούμενη δημοτική αρχή,
(Απρίλιος 2013) που έγινε
μετά από διαβούλευση και
προτάσεις των συλλόγων και
όριζε άλλες δύο θέσεις (Μεγ.
Βασιλείου έως την διασταύρωση με την οδό Βασ. Γεωργίου) και στην οδό Βουτυρά

Α1. Στην οδό Καραϊσκάκη
(από την οδό Παπάγου έως
την οδό Ρήγα Φεραίου), η
οποία και ήδη διενεργείται
για τέσσερις μήνες κάθε Πέμπτη, και θα παραμείνει για
δύο ακόμη μήνες έως την τελευταία Πέμπτη του μηνός
Ιουνίου.
Α2. Στην οδό Ι. Μεταξά (από
την οδό Μάρκου Μπότσαρη
έως την οδό Κανάρη) για το
χρονικό διάστημα από την
πρώτη Πέμπτη του Ιουλίου
έως και την τελευταία Πέμπτη του Δεκεμβρίου.
Α3. Στην οδό Παπάγου (από
τη συμβολή Παπάγου και
Πόρου έως και την οδό Σωκράτους) για το χρονικό διάστημα από την πρώτη Πέμπτη
του Ιανουαρίου έως την τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου.

δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Τουναντίον η παρούσα δημοτική αρχή φέρνει τη λαϊκή
της Βάρης στην οδό Ζακύνθου στο Πανόραμα!!
Τι λέει λοιπόν η απόφαση με
αριθμ. 232/2015-31/3/15 με
ΑΔΑ: ΩΗ44ΩΨΖ-1Η0:
Αποφασίζει ομόφωνα:
Καθορίζει - χωροθετεί τον
ακριβή τόπο και ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, σε τρεις περιοχές της με
την εξής σειρά:

Η χωροθέτηση της λαϊκής
αγοράς καθώς και τα διαστήματα διεξαγωγής της, θα αλλάζει κάθε έξι μήνες εκ
περιτροπής με τη σειρά που
αναφέρονται.
Β. Η βιολογική αγορά θα λειτουργεί στην οδό Νηρέως
(από την οδό Διός έως την
οδό Ηρας για όλο το έτος
κάθε Σάββατο.
Γ. Για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς από το Δίλοφο
της Βάρης στο Πανόραμα
της Βούλας το σώμα αποφάσισε να αναβάλλει το θέμα
γιατί δεν υπήρχε σχετική
απόφαση του τοπικού συμβουλίου.
Αννα Μπουζιάνη

Δωροεπιταγές του «Σκλαβενίτη» στο ΠΙΚΠΑ (ΚΑΑΠ) Βούλας
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.

Στην πρόεδρο του Συλλόγου
«Φίλοι του ΠΙΚΠΑ», Φωτεινή Ψυλλάκη δόθηκαν δωροεπιταγές, για
το ίδρυμα του ΠΙΚΠΑ, από το κατάστημα «Σκλαβενίτης», με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Βούλας.
Tα ποσά συγκεντρώθηκαν από τις
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
του Δήμου και με απόφαση απόφαση του συμβουλίου, οι επιταγές
δόθηκαν στη Φωτεινή Ψυλλάκη
προκειμένου να αξιοποιηθούν για
τις ανάγκες των παιδιών του
ΚΑΑΠ Βούλας (πρ. ΠΙΚΠΑ).
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Oχι στη σύμπτυξη των
Αστυνομικών Υπηρεσιών
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος Δ. Στ. Μάρκου, διαφωνεί με τη σύμπτυξη των αστυνομικών τμημάτων και με έγγραφο που απέστειλε στον Υπουργό προστασίας εξηγεί
τους λόγους.
Οπως μας ενημερώνει: «Με λύπη
μας πληροφορηθήκαμε ότι στην πρόταση αναδιάρθρωσης – σύμπτυξης
των αστυνομικών υπηρεσιών που θα
παραδώσει το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ
προβλέπεται μεταξύ άλλων και το
κλείσιμο του Α.Τ. Αρτέμιδος και η
μεταφορά του σε αυτό των Σπάτων.
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος
Δημήτριος Σπ. Μάρκου αντιδρώντας άμεσα και προσπαθώντας να προλάβει την εφαρμογή
του νέου αυτού μέτρου έστειλε έγγραφο στον Υπουργό
Προστασίας Πολίτη Πανούση Ιωάννη εκφράζοντας την
κατηγορηματική του αντίθεση του στο προτεινόμενο
μέτρο, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες όπως επίσης και την μεγάλη
έκταση της περιοχής της Αρτέμιδας.
Είναι επίσης γνωστή η παραδοχή από την κεντρική εξουσία ότι η ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων έχει ήδη ανεπαρκή αστυνόμευση και σε περίπτωση που εφαρμοστεί το
νέο αυτό μέτρο θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στην τοπική
κοινωνία και κατακόρυφη πτώση στο επίπεδο ασφάλειας
των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου μας».

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός:
Μύθος και πραγματικότητα
Τετάρτη 29 Απριλίου, 18:00,
Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό; Τι ακριβώς σημαίνει ο
όρος bullying; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει η παιδική επιθετικότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων;
Αυτά είναι μερικά μόνο, από τα ερωτήματα που γεννώνται στο άκουσμα του … bullying !
Η εκδήλωση που διοργανώνουν οι Σύλλογοι Γονέων
& Κηδεμόνων, όλων των δημοτικών σχολείων του
Κορωπίου, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, στις 18:00,
στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου, με θέμα
«Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός: Μύθος και Πραγματικότητα», επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις.
Η Ευαγγελία Κουνέλη, Σχολική Σύμβουλος της 55ης
Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και
η Κάλλια Κοτζιά, Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου
Κρωπίας, θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας και της παιδικής επιθετικότητας, προσδιορίζοντας τις έννοιες και τους
αιτιώδεις παράγοντες που συντελούν στην εκδήλωσή
τους, αναδεικνύοντας παράλληλα το σημαντικό ρόλο
της οικογένειας και του σχολείου, στην πρόληψη και
την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς.
Αμέσως μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας.

Αλλη μια μοναδική πρωτοπορία στο Δήμο Παλλήνης

Παροχή φροντίδας στους υπερήλικες κατοίκους της
Ξεκίνησε η υλοποίηση του πρωτοπόρου ερευνητικού
προγράμματος
«Urban Health Centers Europe 2.0» ή
UCHE 2.0» στο Δήμο Παλλήνης, που
αφορά στην παροχή φροντίδας προς
τους υπερήλικες κατοίκους με ηλικία
άνω των 70 χρόνων, με σκοπό την
υγιή και ενεργό γήρανση.
Ο Δήμος Παλλήνης, ύστερα από επιλογή της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας
της Ε.Ε, είναι ο μοναδικός Δήμος του
προγράμματος Πανελλαδικά, που
υλοποιεί μαζί με ακόμα 4 ευρωπαϊκές
πόλεις το UHCE, ανάμεσα σε 82 προτάσεις συνολικά και πανευρωπαϊκά.
Μαζί με την Παλλήνη συμμετέχουν οι
πόλεις του Ρόττερνταμ στην Ολλανδία, της Ριέκας στη Κροατία, του Μάντσεστερ στη Μεγάλη Βρετανία και της
Βαλένθια στην Ισπανία
Το UCHE εστιάζει στην πρόληψη των
πτώσεων εντός και πέριξ του οικιακού
περιβάλλοντος των υπερήλικων, στη
συμμόρφωσή στην φαρμακευτική
αγωγή και στην καταπολέμηση των
συνεπειών της μοναξιάς.
Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε η
φάση υλοποίησης, μέσα σε κλίμα ικανοποίησης και συγκίνησης από τους
ηλικιωμένους συνανθρώπους μας,
τόσο για την αμεσότητα της προσέγ-

γισης από το επιστημονικό προσωπικό,
όσο και για την εξειδικευμένη παροχή
υπηρεσιών προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.
Αυτή η φάση περιλαμβάνει την πλήρη
καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων, μέσα από
13σέλιδο
ερωτηματολόγιο,
που
αφορά στην υγεία τους, στη χρήση
φαρμάκων, στο κίνδυνο για πτώσεις,
στο τρόπο ζωής, στη σωματική τους
κατάσταση, στις δραστηριότητες ανεξάρτητης διαβίωσης τους, στη ποιότητα ζωής και στη φροντίδα που
λαμβάνουν. Επίσης, γίνεται καταγραφή της δύναμης των άνω άκρων
και του επιπέδου υποσιτισμού του
κάθε υπερήλικα.
Οι 500 συνολικά ωφελούμενοι λαμβάνουν την καθημερινή φροντίδα από το
επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος το οποίο απαρτίζεται από
την παθολόγο Δρ. Έφη Νασοθυμίου,
την κλινική διαιτολόγο Εύα Σταυρίδη,
επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας
από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Δήμου
Παλλήνης και το Τμήμα Πρόνοιας του
Δήμου και εθελοντές ερευνητές.
Ποιες είναι οι δράσεις του προγράμματος:
Συμμόρφωση στη Φαρμακευτική

Αγωγή: Σε περίπτωση που δεν ληφθεί
το προγραμματισμένο φάρμακο στην
ώρα του από τον υπερήλικα που «ξεχνάει», ηλεκτρονική εφαρμογή(app)
θα ειδοποιεί μέσω του internet σε tablet που θα παραχωρηθεί από το Δήμο
για τις ανάγκες του προγράμματος,
τον φροντιστή ή και τον ίδιο τον υπερήλικα για την άμεση λήψη του. Με
αυτό τον τρόπο εκτός της φροντίδας,
γίνεται και μεγαλύτερη εξοικείωση
του υπερήλικα με τις νέες τεχνολογίες.
Πρόληψη των Πτώσεων: Αξιολογείται
η «επικινδυνότητα» για πτώσεις σε
όλους τους υπερήλικες του προγράμματος και σε αυτούς που εμφανίζουν
αυξημένο κίνδυνο, δίνονται οδηγίες
και γίνεται επιτόπιος έλεγχος από μηχανικό για την διαμόρφωση του οικιακού
περιβάλλοντος
ώστε
να
ελαττωθεί η πιθανότητα πτώσης μέσα
σε αυτό. Επίσης, παρέχονται βοηθήματα με τη μορφή αντιολισθητικών
ταινιών που παρέχονται από το δήμο
ενώ οργανώνονται προγράμματα
άσκησης που σκοπό έχουν τη διατήρηση της ευλιγισίας, της δύναμης, της
αντοχής και της μυίκής ενδυνάμωσης
των υπερήλικων.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών
για την περίοδο του 2015
Ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών
για την περίοδο του 2015
στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
από τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και την
Τεχνική Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης
του έργου σε διάφορες περιοχές της Ανατ. Αττικής.
Το έργο περιλαμβάνει δειγματοληψίες
προνυμφών
των κουνουπιών βάσει της
χαρτογράφησης των περιοχών και αξιολόγηση των ευρημάτων καθώς και την 1η
επίγεια εφαρμογή καταπολέμησης των κουνουπιών
στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (φυσικά
συστήματα)
της
Ανατολικής Αττικής, καθώς
και στις περιοχές περιαστικά όλων των δήμων της
ΠΕ Ανατολικής Αττικής,
σύμφωνα με τα προβλεπό-

μενα από τον διαγωνισμό,
με τις επιστημονικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
και με βιοκτόνα σκευάσματα εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Από τις 14 Απριλίου που ξεκίνησε το πρόγραμμα των
επίγειων εφαρμογών έχουν

πραγματοποιηθεί ψεκασμοί
περιαστικά όλων των δήμων
της Ανατολικής Αττικής,
στα φυσικά συστήματα της
περιοχής (14-16 Απριλίου)
και στους δήμους Μαραθώνα (Σχοινιάς, Μπρεξίζα)
και Ωρωπού (Ασωπός).
Μέχρι και την Παρασκευή
24/4 θα έχουν ψεκαστεί και οι

Δήμοι Αχαρνών, Διονύσου,
Παιανίας, Παλλήνης, Σπάτων
– Αρτέμιδος, Ραφήνας – Πικερμίου, Μαρκοπούλου, Κρωπίας, Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, Σαρωνικού και
Λαυρεωτικής, με τους οποίους ολοκληρώνεται η 1η
φάση του προγράμματος των
επίγειων εφαρμογών.
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Οι Κοινόχρηστοι χώροι
Εκτός από τα γνωστά μέρη ενός
σπιτιού, υπάρχουν και τα βοηθητικά αλλά το ίδιο σημαντικά. Αυτά
είναι: το χολ, οι διάδρομοι, το πατάρι, η σοφίτα, το αίθριο, οι αποθήκες, το λεβητοστάσιο, η
πυλωτή, ο κήπος. Δεν απαντώνται όλα σε κάθε οικοδομή αλλά
εξαρτώνται από την κατηγορία
(μονοκατοικία, πολυκατοικία, μεζονέτα κτλ.)
Μέσα σε μια κατοικία ισογείου ή
ορόφου, βρίσκουμε συνήθως ένα
μικρό χώρο υποδοχής αμέσως

μετά την πόρτα εισόδου. Ο λόγος
ύπαρξης του είναι η απόθεση βαριών ενδυμάτων και των υποδημάτων ώστε η εξωτερική μόλυνση
να μην περάσει στα ενδότερα.
Τρικ: ένα επιπλάκι με φωτιστικό
σαν γραφείο δίπλα στον καλόγερο, κάθετες καφέ ρίγες στους
τοίχους, δίνουν την καλύτερη εντύπωση στην είσοδο σας στο
σπίτι και προϊδεάζουν θετικά.
Αυτός ο χώρος μπορεί να είναι
και η αρχή του διαδρόμου εισαγωγής στο καθιστικό ή άλλο
χώρο. Οι διάδρομοι όμως πρέπει
να αποφεύγονται διότι καταναλώνουν τετραγωνικά απ' το σπίτι.
Μια καλή ιδέα εκμετάλλευσης
του είναι να αποκτήσει ένα θέμα
με τα ανάλογα κάδρα σε σειρά

και θέση, ή ζωγραφική ή κατασκευές των παιδιών σας. Το πατάρι που βρίσκεται πάνω απ' το
λουτρό, βολεύει τα μικρά σπίτια
που αποθέτουν τον χειμερινό ή
καλοκαιρινό εξοπλισμό, όμως
επειδή δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, καλό είναι να μην στοιβάζουμε χωρίς να αφήνουμε κάποια
κενά ώστε να έχουμε πρόσβαση
και στα πίσω αντικείμενα. Η σοφίτα που βρίσκουμε κυρίως εκτός
πόλεων προσδίδει ένα επιπλέον
χώρο για δωμάτιο-α, κατοικήσιμα
ή όχι. Πρέπει να είναι άριστα μονωμένη και με το πολύ δυο παράθυρα για προστασία απ' τις
καιρικές συνθήκες. Η ξύλινη κεκλιμένη σκεπή με συνδυασμούς
του ανοιχτού κόκκινου ή μπεζ

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία
(Ιστορική γενικότερη αναδρομή, με αναφορά στους λογοτέχνες της εποχής
του Μεγάλου Πέτρου)

Η ρωσική λογοτεχνία, λέγεται πως είναι
γεννημένη από την ανάσα της αγωνίας
ενός λαού, που πασχίζει για την επιβίωσή
του. Δεμένη σε τόπο, όπου μεγάλοι ποταμοί δεσπόζουν και χαράζουν γόνιμα τις
πεδιάδες, και πλωτοί πια, δίνουν τους
δρόμους για εμπόριο και για πορεία μετανάστευσης άγριων και απολίτιστων φύλων
και φυλών.
Έτσι από τα Καρπάθια ως τα Ουράλια, από
τη Μαύρη θάλασσα μέχρι τον βόρειο παγωμένο ωκεανό, σε μια απέραντη γη χωρίς σύνορα, η ρωσική ψυχή αναπνέει και
ζυμώνεται ποιητικά, σκληρά πελεκημένη σε
μια δύσμοιρη και απέλπιδη καθημερινότητα.
Ποικίλες οι φυλές του ρωσικού λαού, ποικίλα τα φύλα, ποικίλο και το κλίμα που τους
βλασταίνει, αλλά η θρησκεία είναι μία και
μοναδική, μα κοινή και η γλώσσα. Και οι
δύο, θρησκεία και γλώσσα επιβεβλημένες
εκ των άνω δεσποτικά και ανερώτητα, σε
ένα και μοναδικό σκοπό να ξεστεριώσουν
και να στραγγαλίσουν την όποια εθνική συνείδηση που είχε στους λαούς απομείνει.
Σημαντικό ρόλο όπως ήδη ανέφερα, στην
επικοινωνία διαδραματίζουν οι μεγάλοι
πλωτοί ποταμοί της Ρωσίας. Στα παρόχθια
εδάφη τους, έμποροι που από τα βόρεια
σκανδιναβικά μέρη κατεβαίνουν, πουλούν
ή ανταλλάσσουν την πραμάτεια τους, με
την ντόπια παραγωγή, που είναι και δίνει
κατά κύριο λόγο γούνες, μέλι, κερί.
Αλλά και ιδρύουν ναυτικούς εμπορικούς
σταθμούς και αρχέγονες αποικίες, οι

οποίες με τον καιρό και με το ανταλλακτικό χρήμα που συρρέει, θεριεύουν σε
υποτυπώδεις πόλεις.
Αυτοί είναι οι Βαράγγοι - Νορμανδοί, πολεμιστές συνάμα και έμποροι, που στοχεύουν να φτάσουν κάτω, προς τα λιμάνια
του Βυζαντίου. Η αγριότητά τους προκαλεί τον τρόμο μα και τον θαυμασμό γι’
αυτή την πρωτόγνωρη δύναμή τους στους
ντόπιους. Έτσι αυτοί οι ντόπιοι δέχονται
αδιαμαρτύρητα, ίσως δε και επιζητούν την
επικυριαρχία τους στη σύζευξη με το ανώτερο.
Και αυτοί οι ιθαγενείς, οι άγριοι πρωτορώσοι άγριοι, αμόρφωτοι και απολίτιστοι,
όταν δέχονται την απρόσμενη και ενίοτε
εθελούσια
επικυριαρχία, καταφέρνουν
κάτω από αυτά τα ξενόφερτα, βάρβαρα,
αλλά και πειθαρχημένα φύλα, να ανασυνταχθούν σε μια διοικητικά πολιτική συνοχή
και να αποκομίσουν πολεμική γνώση.
Οι ντόπιοι, απ’ αυτούς τους ξενόφερτους
Βαράγγους μαθαίνουν να εμπορεύονται.
Συμμαχούν και φτάνοντας πια μαζί στα λιμάνια των Βυζαντινών, βαφτίζονται στη
θρησκεία, παίρνουν γράμματα και γραφή,
γλώσσα, διαβάζουν και ενσωματώνουν τέχνες και πολιτισμό.
Ιστορικά δύο είναι οι λαοί που συνέβαλαν,
στο φύτρωμα και ανάθρεμμα του ιθαγενή
άγριου πρωτορώσου.
Από τη μια μεριά είναι οι Σλαύοι. Αυτοί οι
Σλαύοι διαβιούσαν καθ΄όλο το μήκος τη
διαδρομής του Δνείπερου ποταμού, του πο-

αρκεί για μια ευχάριστη φωτεινή
ατμόσφαιρα. Το αίθριο είναι ένας
ισόγειος ημι-ασκεπής χώρος (με
ανοιγόμενα τζάμια ή τέντες)
ώστε να έχει άπλετη θέα στον ουρανό και γύρω. Τον χειμώνα είναι
το τέλειο καθιστικό με φυσική
θέρμανση αλλά το καλοκαίρι
θέλει κάλυψη σκεπής και εξαερισμό. Μια καλή λύση είναι φυτά
περιμετρικά και τέντες επάνω.
Διακοσμητικά, ένα ξύλινο πάτωμα
και φυτά είναι αρκετά για μια
γήινη ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Το λεβητοστάσιο και οι αποθήκες
βρίσκονται στο ισόγειο ή στο
υπόγειο. Το πρώτο, πρέπει να
είναι σε κλειστό δωμάτιο και να
μην περιέχει τίποτα πλέον αυτού.
Οι αποθήκες στεγάζουν αντικεί-

ταμού που πηγάζει βορειοδυτικά όπως και
ο Βόλγας, από το οροπέδιο των λόφων
Βαλτάι, και εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο,
ενώ ο Βόλγας στην Κασπία θάλασσα. Οι
Σλαύοι, γενικά ήταν ένας παραδοσιακός
λαός, που σαν κύρια απασχόληση είχε τη
γεωργία και τη γη. Ένας λαός όμως, εν
πολλοίς βάρβαρος με ένστικτα ανεξέλεγκτα, ο οποίος πάλι έκρυβε ένα εσωτερικό
ψυχισμό με παράξενη αγαθότητα. Για θεούς
είχαν τους προγόνους τους. Για κληρικούς
ιερείς, είχαν τους αρχηγούς της φατρίας.
Σε κοινές θυσίες, την άνοιξη παρακαλούσαν
τους θεούς, να φέρουν πλούσια τη βλάστηση στη γη τους. Το φθινόπωρο προέβαιναν σε γιορταστικές ευχαριστίες για τη
συγκομιδή που τους χάρισαν. Οι λόφοι και
οι πηγές, οι όχθες ήταν οι φυσικοί ναοί και
τόποι που έκαναν τις λατρείες τους.
Την ελευθερία τους την λάτρευαν και μάχονταν γι’ αυτήν.
Σκληροτράχηλοι και ανθεκτικοί στις κακουχίες, σέβονταν τη φιλοξενία και είχαν
αγάπη στο τραγούδι και στο χορό. Από την
άλλη μεριά τα ήθη τους ήταν πρωτόγονα.
Θεωρούσαν τη γυναίκα δούλα και σκλάβα,
τα δε παιδιά ιδιοκτησία του πατέρα. Ζούσαν κατά οικογενειακές φατρίες, χωρίς την
έννοια της συγκρότησης ενός κράτους και
την ανάγκη μιας ευρύτερης κοινωνικής οργάνωσης.
Σχεδόν την ίδια εποχή με τους Σλαύους,
και σε αυτά τα εδάφη, ζούσε και ένας
άλλος λαός, οι Φίννοι. Αυτοί κυρίως διαβιούσαν στις βορεινότερες περιοχές. ΄Ηταν
κατ΄ έξοχήν κτηνοτρόφοι, κυνηγοί και ψαράδες. Δεν αγαπούσαν τη γεωργία. Είχαν
ζωή νομαδική. Με τις συνεχείς μετακινήσεις τους όργωναν όλες τις νότιες και ανατολικές στέππες.
Αυτοί ήταν που είδαν τους Βαράγγους να
κατεβαίνουν άγριοι κωπηλατώντας στα ποτάμια τους και να ιδρύουν ναυτικούς σταθμούς.
ΟΙ Φίννοι τους βλέπουν και τους ονοματίζουν ‘’Ρουότσι’’, δηλαδή κωπηλάτες· οι
Σλαύοι τους αποκαλούν ‘’Ρώους’’ και πιο
κάτω οι Βυζαντινοί “Ρως”.
Να πως από τη φιννική ρίζα γεννήθηκε το
όνομα ‘’Ρώσος’’ και αργότερα “Ρωσία”.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
μενα που δεν σχετίζονται απαραίτητα με το σπίτι (ποδήλατα,
εργαλεία, παλιά έπιπλα κτλ).
Καλό είναι να είναι ταξινομημένα
και να έχουν ράφια.
συνεχίζεται…

Οι Σλαύοι οργανώθηκαν πιο γρήγορα και
ταυτίστηκαν με τους Βαράγγους. Μαζί δε
με τους Βαράγγους και με το χρόνο, άρχισαν τις επιδρομές εναντίον των Βυζαντινών. Λέγεται ότι ήταν τρομερές οι ορδές
όταν συνασπίστηκαν. Με βουητό τρομαχτικό στην επίθεση επιζητούσαν τη νίκη. Και
αν αυτή δεν ερχόταν, ποτέ δούλοι και αιχμάλωτοι δεν γίνονταν. Δεν γνώριζαν την
παράδοση και τη συνθηκολόγηση. Έσχιζαν
μοναχοί τις κοιλιές τους και τελείωναν.
Γρήγορα όμως και με το χρόνο, ο θαυμασμός για τον πολιτισμό του Βυζαντίου τους
έκαμψε.
Τους εντυπωσίασαν οι πολυάριθμοι φανταχτεροί ναοί της λατρείας, η άγνωστη γι’ αυτούς θρησκεία. Άλλωστε αυτά πάντοτε
αποτελούσαν εργαλεία πανίσχυρα και εκμεταλλεύσιμα για την βυζαντινή διπλωματία.
Ετσι όταν φεύγει από τη ζωή ο Ιγόρ, ο ηγεμόνας των Σλαύων, η γυναίκα του η Όλγα,
χήρα πια, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη
και ταπεινά βαφτίζεται χριστιανή. Βαφτίζεται και ο γιός της, ο άγριος Βλαδιμήρ και γίνεται το 988 και αυτός χριστιανός.
Επιβάλλεται λοιπόν τώρα εκ των άνω η
καινούργια θρησκεία.
Νέα θρησκεία, νέες αντιλήψεις για επίγεια
και μέλλουσα ζωή, έρχονται και μετεμφυτεύονται στις ψυχές, που πάλλουν και ανασαίνουν στις ρωσικές πεδιάδες.
Τώρα το παλιό Νόβγοροδ, το άλλοτε κέντρο των Φίννων και το Κίεβο το κέντρο των
Σλαύων, όλα ήδη είναι υποταγμένα από
τους Βαράγγους δίνουν το στίγμα, για να
διαφανεί η ανατολή του μεγάλου Ρωσικού
κράτους.
Το Κίεβο γρήγορα εξελίσσεται σε μεγάλο
κέντρο του γεννωμένου πολιτισμού. Φτάνουν έμπειροι τεχνίτες, χτίζονται εκκλησιές, έρχονται βυζαντινοί καλόγεροι. Και οι
ντόπιοι μαθαίνουν, αλλά και με παιδική αφέλεια πιθηκίζουν και μιμούνται καταναλωτικά, τα όσα αφείδωλα τους δίνει ένας
ξένος πολιτισμός, που αλίμονο ήδη πορεύεται προς τη δύση και παρακμή του.
Αλλά έως εδώ τελειώσαμε, μοναχά όμως
για σήμερα. Η συνέχεια έπεται.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ωμή παρέμβαση από Γιουνκέρ
O πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ μέσω του περιοδικού “Politiko” τονίζει ότι μια συμφωνία για το ελληνικό οικονομικό πακέτο παραμένει μακρινή, αλλά απέκλεισε μια ελληνική χρεοκοπία ή ένα
Grexit.
«Δεν συνεργάζονται με τον τρόπο που θα θέλαμε,
διότι η ομάδα μας στην Αθήνα, τα τεχνικά κλιμάκια δεν
επιτρέπεται να μπουν στα υπουργεία, γεγονός όχι
μόνο περίεργο αλλά και απαράδεκτο»!
Εχετε καταλάβει αγαπητοί συμπολίτες, τί μας λένε οι
άνθρωποι; “Διότι δεν συνεμορφώθημεν” θα μας τιμωρήσουν. Και μας κουνάνε το δάχτυλο από την ώρα που
η παρούσα κυβέρνηση “έστησε” τα πόδια και αρνείται
να υποχωρήσει στις καταστροφικές για το λαό και
οσφυοκαμπτικές απαιτήσεις τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta επεσήμανε ότι εάν η Ελλάδα βγει από την ευρωζώνη, είναι
αναπόφευκτο ότι η κρίση θα μεταδοθεί.
«Όποιος παίζει με την ιδέα της αποκοπής τμημάτων της
ευρωζώνης ελπίζοντας ότι η υπόλοιπη θα επιβιώσει παίζει με τη φωτιά», υπογράμμισε ο Γ. Βαρουφάκης.

πλέον εργαλεία στη διάθεσή της για να ακρωτηριάσει
την Ελλάδα από την υπόλοιπη ευρωζώνη, εάν αυτό χρειάζεται, να καυτηριάσει την πληγή και να επιτρέψει στην
υπόλοιπη ευρωζώνη να συνεχίσει» την πορεία της, είπε
ακόμη και τόνισε: «Πολύ αμφιβάλλω ότι ισχύει αυτό. Οχι
μόνο για την Ελλάδα, αλλά οποιοδήποτε (κράτος) μέλος
της Ενωσης».
Επιπλέον, «μόλις μπει στο μυαλό του κόσμου ότι η νομισματική ένωση δεν διαρκεί για πάντα, θα αρχίσει η σπέκουλα... ποια (χώρα) θα είναι η επόμενη; Αυτή η ερώτηση
είναι ο διαλύτης της νομισματικής ένωσης. Αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια, να κλιμακώνονται οι πολιτικές εντάσεις, να τρέπονται σε φυγή
κεφάλαια», τόνισε ο Γ. Βαρουφάκης.

«Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η υπόλοιπη Ευρώπη έχει
πλέον οχυρωθεί έναντι της Ελλάδας και ότι η ΕΚΤ έχει

«Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει ένα νέου τύπου
πραξικόπημα, όχι με τανκς, όπως το 1967, αλλά μέσω
των τραπεζών», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης σε μήνυμα
που έστειλε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό στην Μελβούρνη
(21.4).
«Η πολιτική τους είναι καταστροφική τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την ίδια την Ευρώπη» και πρόσθεσε
πως οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές και η κυβέρνηση
έχει να αντιμετωπίσει ένα νέου τύπου πραξικόπημα «όχι
με τανκς, όπως το 1967, αλλά μέσω των τραπεζών».

Οποιος παίζει με υποχρεωτική
έξοδο της Ελλάδας από Ε.Ε.
παίζει με τη φωτιά!

Mάπα το καρπούζι!
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Δεν μας τα λες καλά ακριβοθώρητε.
Φαίνεται πως λησμόνησες, ότι στην Δημοκρατία, έστω αυτή
την ταλαίπωρη που έχουμε, όσο σημαντική είναι η αποστολή
της συμπολίτευσης, ακόμα σημαντικότερη είναι της αντιπολίτευσης. Παντού, στο Κοινοβούλιο, στην Αυτοδιοίκηση, στα
συνδικάτα.
Ακόμα και αν έχεις εύλογες αιτίες να πιστεύεις ότι αδικήθηκες
σ’ εκείνες τις εκλογές, όπου βούϊξε ο τόπος ότι έγινε το «έλα
να δεις», ακόμα κι έτσι, έπρεπε ν’ αντιλαμβάνεσαι ότι η κακοδικία δεν συνιστά άλλοθι για την αδιαφορία και την ανευθυνότητα. Φέρθηκες και φέρεσαι σαν κακομαθημένο παιδάκι που
δεν μπαίνει στην τάξη για μάθημα, επειδή στο διάλειμμα τού
έκλεψαν το κουλούρι. Αυτά όμως είναι παιδιάστικα καμώματα,
«ουκ ανδρός».
Ο πρώτος φταίχτης, ο μεγάλος υπαίτιος εκείνου του εκλογικού αποτελέσματος είσαι εσύ, ασχέτως εάν δεν μπορείς να
κατέβεις από το ύψος το δυσθεώρητο του εγωϊσμού σου και
να κάνεις την αυτοκριτική σου. Δίκιο έχεις. Ζόρικο πράγμα η
αυτοκριτική, άστο καλύτερα. Τώρα βέβαια, κατόπιν εορτής,
είμαι βέβαιος πως έχεις καταλάβει ότι στην πολιτική είναι άλλο
το να κάνεις τον σταυρό σου κι άλλο το να πηγαίνεις με τον
σταυρό στο χέρι, «άμωμος εν οδώ». Ιδιαίτερα όταν είναι γνωστό πως ο αντίπαλος είναι θιασώτης της εντελώς ελευθέρας
πάλης και δεν υπακούει σε κανόνες του «ευ αγωνίζεσθαι», που
απαγορεύουν τα βρώμικα χτυπήματα.
Επέδειξες παιδαριώδη αφέλεια και κατάφερες να μετατρέψεις
έναν προοιωνιζόμενο εκλογικό σου περίπατο, σε ντέρμπυ, σε
θρίλερ και στο τέλος να ηττηθείς, έστω με την καταλυτική συνέργεια εξώφθαλμων εκλογικών παρατυπιών. Επιεικής, βεβαίως, ο χαρακτηρισμός, αλλ’ ας τις ονομάσουμε έτσι.
Όμως, ο γέγονε, γέγονε και βρέθηκες στην αντιπολίτευση.
Δεν καταλαβαίνεις; ότι το μήνυμα που περνάς με την απάθεια
και την αδιαφορία σου συνιστά περιφρόνηση του θεσμού και
των ψηφοφόρων; Δεν καταλαβαίνεις; ότι δείχνεις σαν να λες
στους ψηφοφόρους ότι «αφού δεν είμαι εγώ ο αρχηγός, κόφτε
τον λαιμό σας κι ας προσέχατε. Τι να προσέχουν; Μήπως εσύ

πρόσεχες; Βαράγανε από καιρό τα καμπανάκια, αλλά δεν
άκουγες κανέναν. Είσαι κλασσική περίπτωση «ξερόλα», πρόσεχε λίγο, το καλάμι είναι ατίθασο άλογο.
Ανεξαρτήτως αιτίων, βρέθηκες στην αντιπολίτευση. Την περιφρόνησες, την απαξίωσες και από μείζονα την υποβάθμισες
σε ελαχιστότατη και την ταπείνωσες σε ντροπιασμένη. Ποιάν
άνωθεν δικαίωση περιμένεις να σε δικαιώσει, όταν κατάφωρα
έχεις αδικήσει τον εαυτό σου, το έργο σου και τους συμμαχητές σου κι όταν έχεις απωλέσει, ανεπανόρθωτα, την «έξωθεν
καλή μαρτυρία» των πολιτών. Τα παλληκάρια μάχονται ακόμα
κι όταν όλα είναι εναντίον τους. Δρόμοι στρωμένοι ροδοπέταλα δεν υπάρχουν. Δεν το ξέρεις;
Μη μου πεις ότι ο άλλος τα σενιάρισε όλα τόσο όμορφα, ώστε
να δυσκολεύεσαι να βρεις τρόπο για να τον αντιπολιτευθείς.
Κι ένα νιόβγαλτο παιδάριο αν ήταν στη θέση σου, θα τον είχε
αλαλιάσει. Τόσα και τέτοια πατήματα δίνει. Τον άφησες να παίζει μόνος του μπάλα, άφησες δίχως εκπροσώπηση τους πολίτες που σε τίμησαν μα την ψήφο τους, άφησες τον θεσμό
δίχως μείζονα αντιπολίτευση, τους συνεργάτες σου δίχως
ηγεσία, καθοδήγηση και συντονισμό, να πελαγοδρομούν ανερμάτιστοι κι εγκατέλειψες τους υποστηρικτές σου στοχοποιημένους από τους σκανδαλωδώς ευνοούμενους της νέας
τάξης πραγμάτων, να τους «γλεντάνε» ανενόχλητοι και να
ανασκολοπίζουν απυρόβλητοι τον θεσμό σε κλίκα.
Πώς τώρα θέλεις πάλι να υπάρξεις θεσμικά, ενώ ήσουν τόσο
καιρό ο ορισμός του ανύπαρκτου;
Αν έκρινες ότι δεν σου πάει ο ρόλος ο δεύτερος, έπρεπε δημόσια να το δηλώσεις από την αρχή, να υποβάλλεις μιάν έντιμη παραίτηση με κάποιο εύσχημο πρόσχημα και να πας στο
σπιτάκι σου και στις άλλες δουλίτσες σου. Κι όχι να δείχνεις
με την αδιαφορία, τον εγωκεντρισμό και την αναλγησία σου
ότι έτσι εκδικείσαι τους ψηφοφόρους, ως απατημένος σύζυγος.
Αν άκουγες τα όσα σού σέρνουν πρώην ένθερμοι υποστηρικτές και ψηφοφόροι σου, θα κατανοούσες ότι καμμία άνωθεν
δικαίωση δεν μπορεί να δικαιώσει έναν ρίψασπι στα μάτια των

συμπολεμιστών του. Διότι αυτό ακριβώς έκανες: Πέταξες την
ασπίδα και το δόρυ εν ώρα μάχης, κι άρχισες να τρέχεις φωνάζοντας: «παιδιά μη βαράτε μέχρι να φύγω, περαστικός είμαι,
φεύγω και συνεχίστε σεις». Απώλεσες αμετάκλητα την ευκαιρία να δείξεις και ν’ αποδείξεις σε όλους ότι άξιζες να είσαι
εσύ στη θέση του αντιπάλου σου. Τώρα όλοι, ακόμα και οι
φίλοι σου, λένε για σένα ότι στάθηκες λίγος, ότι «δεν κάνεις»,
ότι «δεν το έχεις». Πώς το κατάφερες αυτό μεγάλε; Πώς το
κατάφερες; ακόμα κι όσοι έπιναν νερό στ’ όνομά σου, να μη
θέλουν ούτε ζωγραφιστό να σε δουν. Είναι μεγάλο κατόρθωμα
αυτό, εύγε, αλλά στη θέση σου θα έψαχνα τρύπα να κρυφτώ.
Με τη δική σου λογική, σε κάποιες παλιές, αλήστου μνήμης
εκλογές, που ψήφισαν και τα δέντρα και οι πεθαμένοι, έπρεπε
οι πολιτικοί αντίπαλοι του συχωρεμένου Καραμανλή, να καθίσουν τεθλιμμένοι έξω από τη Βουλή, μ’ ένα πλακάτ στο στήθος
να γράφει «αδικηθήκαμε».
Άδικο έχουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι να αισθάνονται ότι τους
πρόδωσες και τους εξέθεσες; Όταν έπρεπε να πολεμήσεις σε
αυτό το μετερίζι που δικαίως ή αδίκως βρέθηκες, εσύ την «έκανες» με ελαφρά, πλάγια πηδηματάκια. Τι το κουράζεις τώρα
το πράγμα; «Με τη βούλα», που λέμε, κυκλοφορούν μόνο κάτι
καρπούζια, όχι οι ηγέτες.
Όταν το τότε γκουβέρνο έστειλε στο Μεσολόγγι τη «βούλα»
του και διόρισε τον Μάρκο Μπότσαρη αρχιστράτηγο, εκείνος
έσκισε μπροστά στους συμπολεμιστές του τον διορισμό του
και φώναξε δυνατά ότι αρχηγός γίνεται κάποιος στη μάχη, με
το σπαθί στο χέρι. Μήπως σού λέει κάτι αυτό; Μήπως συνειδητοποιείς τι έκανες εσύ εν ώρα μάχης;
Τόσους μήνες, όσοι σε χρειάστηκαν, δεν σε βρήκαν. Τους
αγνόησες, τους περιφρόνησες επιδεικτικά, θυμίζοντας εκείνο
το παλιό τραγουδάκι: «Εγώ παρέα θα κάνω με τον πόνο μου,
μη μου μιλάτε, αφήστε με μόνο μου».
Και τώρα περιμένεις, μήπως επιστρέψεις αρχηγός …«με τη
βούλα»; Τώρα πιά; που έπεισες τους πάντες ότι …«μάπα το
καρπούζι». Κρίμα! Ποιός να το φανταζόταν!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πόκερ με παίχτες τις χώρες
της Ευρώπης
Σε σκληρό πόκερ φαίνεται να εξελίσσονται οι
διαπραγματεύσεις με την

χνίδι με άνισους όρους.
Αυτό καταλαβαίνεις ρίχνοντας μια ματιά στους

λέει απ’ τη μια ο W.
Weber, Γερμανός Ευρωβουλευτής.

κός Υπουργός.
- Ελλάδα και Εταίροι βρίσκονται πιο κοντά σε ενδιάμεση
συμφωνία,
τόνισε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας απ’ τη
μία.
- “Να πάτε να δείτε την
ωραία Ρίγα, αποτέλεσμα
δεν θα δείτε” δήλωσε απ’
την άλλη ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας
Σόιμπλε.
Ο Γ. Βαρουφάκης “χτύπησε ντούκου” και δεν
έκανε δηλώσεις.

μικρή πόλη Κιτης
Πολωνίας έλαβε
το βραβείο
ManagEnergy Award 2014
που απονέμει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την πρωτοπορία
της στη χρήση και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
Το Κιζελίτσε ηλεκτροδοτείται
εξ’ ολοκλήρου από ΑΠΕ,
συγκεκριμένα από αιολική
ενέργεια και βιομάζα.

Ηζελίτσε

Ευρώπη και οι παίχτες
εκατέρωθεν χρησιμοποιούν όλες τις τεχνικές
του παιχνιδιού με πρώτη
την μπλόφα, σ’ ένα παι-

τίτλους ειδήσεων της
ημέρας.
- Οι συζητήσεις για το
“Grexit” έχουν ενταθεί

- Ένα “Grexit” δεν είναι
τεχνικά δυνατό, δήλωσε
απ’ την άλλη ο ο ΧανςΓεργκ Σέλινγκ, Αυστρια-

πραγματική τραγωδία
για την Ελλάδα, η οποία
παραβλέπεται
από πολλούς
οικονομολόγους, είναι η φυγή εγκεφάλων» αναφέρεται σε
δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του αμερικανικού τηλεοπτικού
δικτύου
CNBC.«Οι μισοί από τους
160.000 με 180.000 αποφοίτους πανεπιστημίων που
έχουν φύγει από την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια,
είναι κάτοχοι διδακτορι-

Η

Πάντως ως γνωστόν στο πόκερ πρέπει ο παίχτης να είναι
ανέκφραστος για να μην τον ψυχολογούν οι υπόλοιποι.
Ο Ρώσος Πούτιν πρέπει να είναι καλός...

κού».

Με νόμο απαγορεύουν
την σίτιση αστέγων
σε 33 πόλεις των
ΗΠΑ...
Τριάντα τρεις πόλεις έχουν ήδη απαγορεύσει ή σκοπεύουν να απαγορεύσουν την σίτιση σε άστεγους
ανθρώπους – και μερικοί Δήμοι απειλούν μάλιστα με
φυλάκιση, εάν συλληφθεί κάποιος πολίτης να δίνει
έστω και ένα πιάτο φαγητό!
Οι νόμοι αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι για την πρόληψη
του φαινομένου των αστέγων, κατά το νεοφιλελεύθερο σκεπτικό ότι οι άστεγοι «επαναπαύονται», είναι
«τεμπέληδες» και δεν αναζητούν εργασία.
Ενώ παράλληλα, η δωρεάν σίτιση στερεί «κέρδη»
από τις «επίσημες» φιλανθρωπικές εταιρίες που
παίρνουν κονδύλια από το προυπολογισμό, δημιουργώντας μια νέα βιομηχανία από τον πόνο και την ανέχεια που οι ίδιες οι ελιτ δημιουργούν, οι άστεγοι
αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες για να είναι χωρίς
τροφή και στέγη. «Οι πόλεις σκέφτονται ότι κόβοντας την πηγή τροφής, αυτό θα κάνει τους άστεγους
να φύγουν μακριά»... Ναι, και να πάνε στην διπλανή
πολιτεία... Να πως το σύστημα δημιουργεί εγκληματίες. Η Αλληλεγγύη είναι η απάντηση, όχι η “κλωτσιά”
να πάει στον διπλανό.
«Βοηθήστε να σταματήσει αυτή η σκληρότητα» καλούν ανθρωπιστικές οργανώσεις για να σταματήσουν
τα σχέδια για την απαγόρευση, δίνοντας τροφή
στους άστεγους τώρα!

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ότι θέλει σε κάνει γιόκα μου αυτή, ότι σου πει το κάνεις.
- Ρε μάνα GPS είναι, σύνελθε λίγο

4 - Καλησπέρα, θέλω να αφιερώσω το “σ’ έχω βρει και σε
χάνω”
- έγινε, πού το αφιερώνετε;
- Στο wi-fi του γείτονα

4

Άνοιξη είναι η εποχή που το πρωί βάζεις μπουφάν, το
μεσημέρι κοντομάνικο, το απόγευμα ζακετούλα και το
βράδυ θερμόμετρο.

4

Τα γεράματα δεν σε προστατεύουν απ’ τον έρωτα. Ο
έρωτας όμως σε προστατεύει από τα γεράματα.

4

Ρε σεις, αν ήταν καλή η τηλεόραση, δεν θα ήταν
τσάμπα.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Από τον αναγνώστη μας Λ. Βαζαίο ελάβαμε την παρακάτω επιστολή και την προτροπή να δημοσιεύσουμε
την αποχαιρετιστήρια επιστολή του Κώστα Περρίκου, την οποία ευχαρίστως δημοσιεύουμε, γιατί πρέπει
πάντα να τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και να τους μνημονεύουμε προς γνώση και παράδειγμα μίμησης.
Ιδιαίτερα σημαντικό στις ημέρες μας που κάποιοι εμφανίζονται υπερπατριώτες, αλλά όταν έρθει η ώρα να το
δείξουν στην πράξη λακίζουν... Και το είδαμε αυτό πολύ πρόσφατα στα δημοτικά συμβούλια που πήραν αποφάσεις να μη δώσουν τα ταμειακά τους υπόλοιπα για την πατρίδα! Για να μη γονατίσουμε υποτελείς στους
Γερμανούς...

«Επί πέντε χρόνια η χώρα μας, η κοινωνία,
οι αξίες ο πολιτισμός και η αξιοπρέπεια
των πολιτών, υφίστανται τον με αγριότητα
εφαρμοσμένο “Διασυρμό»
Αθήνα 18 Απριλίου 2015
Η μετά ένα σχεδόν μήνα προσχεδιασμένης δημόσιας σιωπής επανεμφάνιση του Β. Σόϊμπλε κανένα δεν εξέπληξε. Η σκαιότητα του λόγου, η ιταμότητα της
έκφρασης και η επιθετικότητα της γλώσσας του σώματος, ήταν σε συμφωνία με την συνήθη και γνωστή
συμπεριφορά του ανθρώπου. Επί πέντε χρόνια η χώρα
μας, η κοινωνία, οι αξίες ο πολιτισμός και η αξιοπρέπεια των πολιτών, κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, υφίστανται τον καλά σχεδιασμένο και με αγριότητα
εφαρμοσμένο «Διασυρμό». Τα αποτελέσματα γνωστά
και εμφανή. Οι Ιστορικοί και οι κοινωνικοί αναλυτές του
μέλλοντος θα έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο ανάλυσης της μεθοδολογίας εφαρμογής των προσωπικών
κακοτήτων και των αρνητικών προβολών συγκεκριμένων
ατόμων σε έθνη και κοινωνικά σύνολα!
Επειδή η σύγχρονη ιστορία μας, έχει πολλά να διδάξει
για την αξία και την ποιότητα όσων με εντιμότητα
υπηρέτησαν την πατρίδα τους, παρακαλώ να δημοσιεύσετε το κείμενο που ακολουθεί. Είναι η φωνή ενός ευπατρίδη, ενός αριστοκράτη (με την ουσιαστική έννοια)
Αξιωματικού, του Κώστα Περρίκου, από το Γερμανικό
μπουντρούμι των μελλοθανάτων, γραμμένη λίγο πριν την
εκτέλεση του την 4/2/1943.
Κείμενο λιτό, απόλυτα διαχρονικό, εκπληκτικά εύστοχο
(όπως ο Ουλαμός Καταστροφών της ΠΕΑΝ, που είχε
κάνει τους Ναζί να παραμιλάνε την εποχή της «παντοδυναμίας» τους !).
ΥΓ . Θα ήταν πολύ διδακτικό για τους σημερινούς Γερμανούς αξιωματικούς να διαβάσουν το γράμμα αυτό.
Λ. ΒΑΖΑΙΟΣ
Ταξίαρχος (ΥΙ) ε.α.,
Επ.Καθηγητής Ουρολoγίας

Για την ιστορία θα πρέπει να γράψουμε
ότι Κώστας Περρίκος εκτελέστηκε το
πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1943 στο
Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Μετά το
θάνατό του το Υπουργείο Αεροπορίας
τον προήγαγε στο βαθμό του Αντισμηνάρχου επ’ ανδραγαθία.
Η ανατίναξη των γραφείων της ΕΣΠΟ
(στην Αθήνα, επί της συμβολής των
οδών Πατησίων και Γλάδστωνος, στις 20
Σεπτεμβρίου του 1942, όπου σήμερα βρίσκεται η προτομή του Κ. Περρίκου)
υπήρξε μια από τις κορυφαίες αντιστασιακές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
κατοχής. Την ανατίναξη έφεραν σε επιτυχές πέρας μέλη της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ, υπό την ηγεσία του
απότακτου από το 1935 αξιωματικού της
πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνου

Η επιστολή του Κώστα Περρίκου
«Φεύγω με την ικανοποίηση πως αν δεν έκαμα το
χρέος μου προς την πατρίδα όσο έπρεπε, πάντως το
έκαμα όσο μπορούσα. Το χρέος αυτό δεν τελειώνει
ποτέ. Αν ζούσα θα εξακολουθούσα την προσφορά μου
και κατά την περίοδο της ειρήνης. Σεις που θα μείνετε
δουλέψτε για να σταματήσουν οι πόλεμοι, να ευημερήσουν όλοι οι άνθρωποι, να ενωθούν τα κράτη της Ευρώπης, να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει ο κόσμος.
Δουλέψτε για να καταργηθούν οι τεχνητοί φραγμοί που
παρεμποδίζουν και σε άπειρες περιπτώσεις ματαιώνουν
την πρόοδο των αξιών. Αφιερώστε τη ζωή σας στην
Ελλάδα και στην ανθρωπότητα.
Σύμφωνα με την απόφαση του Στρατοδικείου, ο πατέρας σας υπήρξε ένας εξαιρετικά επικίνδυνος εγκληματίας, ένας απαίσιος τρομοκράτης. Αυτό όμως δεν
ανταποκρίνεται προς την αλήθεια. Ο πατέρας σας είχε
άλλες επιδιώξεις. Επίστευε σε υψηλά ανθρώπινα ιδεώδη. Η σκέψη του ξεπερνούσε τα στενά όρια της πατρίδος μας. Εκείνο που κυρίως τον χαρακτήριζε ήταν η
αγάπη του προς όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση. Βρέθηκε όμως στην δίνη του πολέμου. Και πιστεύοντας στα ιδανικά του ενόμισε πως θα μπορούσε
να συμβάλει στην προπαρασκευή του κόσμου για την
πραγματοποίηση της διεθνούς συνεργασίας που αποτελεί προϋπόθεση της ειρήνης και ευημερίας ολόκληρης
της ανθρωπότητος. Εγκαταλείπω τον επίγειο κόσμο με
το παράπονο ότι δεν πρόφθασα να πραγματοποιήσω
τους ανθρωπιστικούς πόθους μου. Μου μένουν ακόμη
λίγα λεπτά ζωής. Εγκαταλείπω τον κόσμο χωρίς μίση
και κακίες. Αγωνίστηκα για την πατρίδα μου. Για την
δικιά τους πατρίδα αγωνίζονται και εκείνοι οι οποίοι με
καταδίκασαν. Θα ήθελα το αίμα μου να μη μας χωρίσει, αλλά να μας ενώσει με τους σημερινούς αντιπάλους».
Κώστας Περρίκος

Περρίκου.
Η ΕΣΠΟ υπήρξε προδοτική οργάνωση
που συνεργαζόταν με τους κατακτητές
προκειμένου να στελεχώσει με Έλληνες
στρατιώτες μια μονάδα («Ελληνική Λεγεώνα») που θα πολεμούσε μαζί με τα
υπόλοιπα τμήματα της Βέρμαχτ στο
Ανατολικό Μέτωπο.
Οι κατοχικές αρχές προχώρησαν άμεσα
σε ανακρίσεις για την εξεύρεση των
δραστών και, από την προδοσία ενός
στελέχους της ελληνικής κατοχικής χωροφυλακής, που ήταν μέλος της ΠΕΑΝ
(Πολύκαρπος Νταλιάνης), έφτασαν στη
σύλληψη των σαμποτέρ και τη μερική
εξάρθρωση της ΠΕΑΝ*.
Οι τέσσερις Περρίκος, Μπίμπα, Μυτιληναίος και Γαλάτη μεταφέρθηκαν σιδηροδέσμιοι στα γραφεία της Γκεστάπο του
Πειραιά, όπου βασανίστηκαν απάν-

θρωπα, χωρίς να αποκαλύψουν κάτι. Ο
Μυτιληναίος κατάφερε και δραπεύτευσε, καταλήγοντας στη Μέση Ανατολή.
Οι υπόλοιποι τρεις (Περρίκος, Μπίμπα,
Γαλάτη) παραπέμφθηκαν σε γερμανικό
στρατοδικείο και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Τη θανατική ποινή απέφυγε μόνον
ο Γαλάτης, γιατί κατέβαλε η οικογένειά
του 1.000 λίρες και μετετράπη η ποινή
του σε ισόβια.
Εκτελέστηκαν ακόμη, οι Κατεβάτης,
Λόης, Σκούρας και Παπαδόπουλος.
*Η ΠΕΑΝ είχε ιδρυθεί τον Οκτώβριο του
1941 και δρούσε στην κατεχόμενη ελληνική πρωτεύουσα διενεργώντας σαμποτάζ,
δημόσιους ξυλοδαρμούς μαυραγοριτών,
αλλά και καλώντας τη νεολαία σε αντίσταση. Διατηρούσε στενές σχέσεις με τον
Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

Οι Γαλαξίες
Αστρονομία λέγεται η επιστήμη που ερευνά τα ουράνια σώματα και θεμελιώθηκε από αρχαίους Ελληνες φιλόσοφους, ενώ είχε για προστάτιδά της τη
Μούσα Ουρανία. Η εφεύρεση του τηλεσκόπιου βοηθάει στην πρόοδό της, αλλά αγνοήθηκε το Μεσαίωνα
σαν επιστήμη. Σήμερα όμως βρίσκεται σε πολύ
υψηλό επίπεδο και συχνά είναι συνώνυμη με την
Αστροφυσική!
Το σύμπαν αποτελείται από αστρικά συστήματα που
έχουν το καθένα εκατομμύρια άστρα (ήλιους), με
πλανήτες, δορυφόρους, κομήτες, μετεωρίτες και νε-

φελώματα. Αυτά τα αστρικά συστήματα οι αρχαίοι
πρόγονοί μας τα ονόμασαν Γαλαξίες, γιατί έχουν
λευκή φωτεινότητα σαν να σχηματίζουν “γαλακτικές
οδούς”. Σύμφωνα με την Μυθολογία μας, οι Γαλαξίες
σχηματίστηκαν από το γάλα της Ηρας, όταν πετάχτηκε ψηλά, επειδή δεν ήθελε να θηλάσει τον Ηρακλή!
Υπάρχουν 120 δισεκατομμύρια γαλαξίες, με διάφορα
σχήματα, μεγέθη και λαμπρότητες. Ο δικός μας Γαλαξίας, έχει σπειροειδές σχήμα, όπως και οι Γαλαξίες
της Ανδρομέδας (Messier M31) και του τριγώνου
(M33).
Κάθε Γαλαξίας έχει κεντρικό πυρήνα και γύρω του
περιφέρονται τα ηλιακά συστήματα με τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους. Τα αέρια που επικρατούν είναι το Υδρογόνο και το Ηλιον, ενώ υπάρχει
διάχυτη αστρική σκόνη και “αόρατη μαύρη ύλη”, που
σχηματίζει τεράστιες μαύρες τρύπες, που καταπίνουν μικρούς Γαλαξίες!
Τα νεφελώματα σηματοδοτούν ετοιμοθάνατους
αστέρες, δηλαδή supernova, όπως το νεφέλωμα του
Μαγγελάνου στο Γαλαξία μας.
Ο Γαλαξίας μας έχει 400 εκατομμύρια ηλιακά συστήματα και 1000 “σμήνη” αστέρων, που το πλησιέστερο
στη Γη είναι “Πλειάδες”, η γνωστή μας Πούλια. Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας, με τον αστερισμό του
Κυνός, που έχει τον τριπλό ήλιο τον “Σείριο” και φαίνεται με γυμνλο μάτι, βρίσκεται πιο κοντά μας, απ’
όλους τους άλλους Γαλαξίες και οι πρόγονοί μας πίστευαν ότι οι Θεοί τους, ήταν επιστήμονες που ήρθαν
στη Γη μαζί με τους Ελληνες πριν 12.450 χρόνια για
να εκπολιτίσουν τους λαούς της Γης: Επειδή ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας συνέχεια μας πλησιάζει, σε 56 δισεκατομμύρια χρόνια θα ενσωματωθεί μαζί μας
σε μια λαμπρή αστρική αγκαλιά!!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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H Kεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας αντιδρά και προχωρεί
σε κινητοποιήσεις για τα ταμειακά υπόλοιπα των ΟΤΑ
― Οχι από Δήμους και Περιφέρειες
για τα ταμειακά διαθέσιμα
― Αρνητικό ψήφισμα εξέδωσε η
ΚΕΔΕ, ενώ πιο συναινετικό η ΕΝΠΕ
Κοινό μέτωπο αποφάσισαν να κρατήσουν Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), απέναντι στην κυβέρνηση για την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, που ζητάει από τους
Δήμους και της Περιφέρειες της Χώρας
να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Η απόφαση πάρθηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. και
ΕΝ.Π.Ε., την Τρίτη 21 Απριλίου, μετά
και την ολοκλήρωση των δύο ξεχωριστών συνεδριάσεών τους.
Στις συνεδριάσεις παραβρέθηκε και ο
αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος τους εξήγησε αναλυτικά καθησυχάζοντάς τους
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για στάση
πληρωμών· πρόκειται για απλή μετάθεση χρημάτων που θα μπουν σε ει-

δικό λογαριασμό στην ΤτΕ προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση
σε έκτακτη ανάγκη.
Εξήγησε δε ότι:
- Οι δήμοι θα αποστέλλουν ενημέρωση
για τις ανάγκες τους, για το επόμενο
15νθήμερο.

ταμειακών τους αναγκών, θα τοκισθούν με επιτόκιο 2,5%.
-Όποιος δήμος ζητήσει επιστροφή
ποσού, που δεν θα υπερβαίνει το 10%
του συνολικού του ποσού που έχει κατατεθεί, θα του επιστρέφεται αμέσως.
Για ποσά μεγαλύτερα από 20%, η επι-

-Τα υπόλοιπα κεφάλαια, που δεν είναι
απαραίτητα για την άμεση ανάγκη των

στροφή θα γίνεται εντός προθεσμίας
ολίγων ημερών. Μάλιστα, έφερε ως
παράδειγμα την περίπτωση της «Αττικό
Μετρό» που πριν από 20 ημέρες τοποθέτησε στην Τράπεζα της Ελλάδας 450
εκατ. ευρώ και μετά από λίγο ζήτησε
πίσω 150 εκατ. και τα πήρε.
Eνημέρωση ωστόσο ότι αυτό θα χρειαστεί για δύο μήνες τουλάχιστον.
Στις αιτιάσεις των δημάρχων ότι δεν
τους ενημέρωσαν ο Δ. Μάρδας παραδέχτηκε ότι έπρεπε να προηγηθεί διάλογος, αλλά δεν έγινε, λόγω
στρατηγικής που ακολουθεί η κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με τους
θεσμούς.
Οι δήμαρχοι δεν πείστηκαν με διαφορετικά ελατήρια ο καθένας…
Αλλά και οι Ενώσεις διαφοροποιήθηκαν
αφού εξέδωσαν διαφορετικό ψήφισμα
η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών
(ΕΝΠΕ) Κώστας Αγοραστός δήλωσε:
«Στις κρίσιμες αυτές ώρες για τον
τόπο και την εθνική μας οικονομία
πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Την
πατρίδα αυτή την έχουμε όλοι μαζί ως
Ελληνίδες και Έλληνες. Οι Δήμοι και οι
Περιφέρειες είμαστε ο στυλοβάτης της
αναπτυξιακής προσπάθειας».
Στη συνέχεια η ΚΕΔΕ εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί τους δημάρχους
να μην εφαρμόσπου την Πρ.Ν.Π. και να
προβούν σε κινητοποιήσεις.

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο
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Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
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Ζητάει δε από τους Δήμους να επικυρώσουν το ψήφισμα αυτό με απόφαση
ενός εκάστου Δήμου στο δημοτικό
τους συμβούλιο.
Γράφει μεταξύ άλλων:
- Καταγγέλλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση
Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη
συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης
και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.
- Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας
να προχωρήσουν σε συνεδρίαση του
Δημοτικού τους Συμβουλίου, με σκοπό
την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλλουν την Π.Ν.Π., τόσο ως πολιτική
πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό
της.
- Καλεί τις Δημοτικές Αρχές όλης της
χώρας και μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 7ης
Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική
απόφαση, να μην εφαρμόσουν όσα
προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε
κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των
Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς
και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη λειτουργία τους.
- Καλεί τους Δήμους όλης της χώρας
σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μαζί με
το προσωπικό τους.
Διαφοροποιημένο ψήφισμα εξέδωσε η
ΕΝΠΕ, αν και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Δήμων.

Γράφει η ΕΝΠΕ
“H αυτοδιοίκηση, όπως και στο παρελθόν, έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να
συμβάλει στις εκρηκτικές ανάγκες της
πατρίδας και της κοινωνίας μας. Είναι
συνεπώς αυτονόητο ότι σε συνεργασία
με την Κυβέρνηση θα εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, θα συνδράμει
στον αγώνα της και θα αντιδράσει ανάλογα.
Είναι αντίθετη όμως σε μονομερείς
ενέργειες που πλήττουν το κύρος και
την αυτονομία της αυτοδιοίκησης όπως
οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Κρίνοντας τη σοβαρότητα του
προβλήματος ζητεί άμεση συνάντηση
με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Μέχρι
να γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό οι Περιφερειάρχες δεν θα μεταφέρουν τα ταμειακά διαθέσιμα όπως
ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου”.
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Περιφέρειες και Δήμοι άλλοι, αντιδρούν και άλλοι προσφέρουν
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνδράμει την εθνική προσπάθεια
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
αποφάσισε, αντίθετα με τους Δήμους,
να στηρίξει την προσπάθεια της κυβέρνησης και εξέδωσε το παρακάτω
ψήφισμα.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Η χώρα μας βρίσκεται στη μέση μιας
δύσκολης διαπραγμάτευσης. Η Κυβέρνηση δίνει τη μάχη, ώστε να
βγούμε από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση με την κοινωνία
όρθια, χωρίς να πάρει υφεσιακά
μέτρα, χωρίς να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών, συντάξεων και ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.
Επί πέντε χρόνια, οι προηγούμενες
κυβερνήσεις αναφορικά με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση έκοβαν συνεχώς τη χρηματοδότησή της (μείωση ΚΑΠ κατά
66%), το προσωπικό της, υπονόμευαν
την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, εισήγαγαν θεσμούς,
όπως π.χ. το μνημονιακό Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
Όλοι αυτοί που οδήγησαν το θεσμό
της ΤΑ στην απαξίωση και στην οικονομική αφαίμαξη, δεν δικαιούνται να
στάζουν σήμερα κροκοδείλια δάκρυα,

υπερασπιζόμενοι δήθεν την αυτοτέλεια της λειτουργίας της.
Θεωρούμε ότι η απόφαση της Κυβέρνησης για τη μεταφορά των ταμειακών
διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί έναν προσωρινό χειρισμό,
για
να
διευκολύνει
τη
βραχυπρόθεσμη ταμειακή ρευστότητα, ώστε να ξεφύγει η χώρα από το
ασφυκτικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει σκόπιμα οι δανειστές μας.
Η συγκεκριμένη επιλογή της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου εκτιμούμε
ότι δεν μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ ή της ανάγκης για
διαρκή δημοκρατική διαβούλευση της
Κυβέρνησης με τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και τα συλλογικά τους όργανα.
Η Αυτοδιοίκηση, σε τόσο κρίσιμες και
οριακές στιγμές, οφείλει να συμβάλει
στις εκρηκτικές ανάγκες της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Είναι συνεπώς αυτονόητο για τη μεγαλύτερη
Περιφέρεια της χώρας ότι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση θα συνδράμει
στην εθνική προσπάθεια.
Ιδιαίτερα όταν αυτή η ενέργεια της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων,

OXI από το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
Έκτατη συνεδρίαση πραγματοποίησε το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, την Τετάρτη 22 Απριλίου, με μοναδικό θέμα τη
λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ζητάει από
τους δήμους να καταθέσουν στην Τράπεζα
της Ελλάδος τα ταμειακά τους διαθέσιμα.
Κατά τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος ενημέρωσε το σώμα για τις
εξελίξεις της εβδομάδας, ξεκινώντας από την
υπογραφή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), μέχρι την απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
Ο Δήμαρχος τόνισε ότι το θέμα είναι μεγαλύτερο από ότι φαίνεται και αγγίζει το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη
λειτουργία των θεσμών. «Παραβιάζεται η
αρχή του αυτοδοίκητου. Εμείς έχουμε
πάρει μια εντολή να διαφυλλάτουμε την
πόλη και τους δημότες, να έχουμε σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους». «Δεν
είναι δανεισμός είναι κατάσχεση και κάποιος πρέπει να το πει», είπε ακόμη ο δήμαρχος και κατέθεσε ένα ψήφισμα που είχε
περίπου τα ίδια στοιχεία με αυτό της ΚΕΔΕ,
σημειώνοντας ότι πρέπει άμεσα να αποσυρθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να γίνει συζήτηση. «Αν η
κυβέρνηση έχει πρόβλημα δεν νομίζω ότι
θα υπάρξει ένας που να μην ανταποκριθεί»
κατέληξε ο δήμαρχος.
Για το θέμα είχε καταθέσει επιστολή ο επικεφαλής της «Δημοτικής Βούλησης» Δη-

μοσθένης Δόγκας, ο οποίος βρισκόταν στο
εξωτερικό ρωτώντας «αν θεωρεί η δημοτική αρχή ότι υπάρχουν πιο επείγουσες
προτεραιότητες από την ταμειακή διευκόλυνση της κυβέρνησης, στην προσπάθειά
της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ρευστότητας και να δίνει απρόσκοπτα μισθούς και
συντάξεις, ποιες ακριβώς είναι αυτές;»
Ο Σπύρος Πανάς επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης, συνεπικούρησε στα λόγια
του δημάρχου και τόνισε ότι η απόφαση
που θα πάρουν θα πρέπει να είναι όχι ανεξάρτητα από το τί θα αποφασίσει η ΚΕΔΕ.
«Δεν δίνουμε τα χρήματα. Τελείως λάθος
δρόμο επέλεξε η κυβέρνηση. Κάναμε προσπάθεια δεκαετιών να νοικοκυρέψουμε το
Δήμο και δεν μπορεί τώρα να μείνει ακάλυπτος» κατέληξε ο Σπ. Πανάς.
Ο Δημ. Δαβάκης τόνισε ότι «είμαστε σε οικονομικό πόλεμο και η χώρα χτυπιέται από
παντού. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν γίνει νόμος θα κληθούμε να τον
εφαρμόσουμε».
Ο Θάνος Ματόπουλος τόνισε «ότι σαφώς
οι ΟΤΑ πρέπει να έχουν το αυτοδιοίκητο. Η
απόφαση μου δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Διαπίστως ότι όντως πρόκειται για δύσκολη στιγμή της κυβέρνσησης».
Επεσήμανε ακόμη ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν άφησαν αλώβητη την Τ.Α.
Δημιούργησαν το Παρατηρητήριο που
έφερε ασφυξία στους δήμους και πρότεινε
στο ψήφισμα να υπάρχει μία διατύπωση
που να καλύψει και την εθνική ανάγκη και

εντάσσεται στο πλαίσιο της μη υποχώρησης απέναντι σε πιέσεις που
ασκούνται από τους «δανειστές» και
τους «θεσμούς», όπου με εργαλείο
την πιστωτική ασφυξία, προσπαθούν
να σύρουν τη χώρα μας σε άνευ όρων
υποχωρήσεις και στην υπογραφή νέων
μέτρων λιτότητας, ύφεσης και μνημονιακής καταστροφής.
Όσοι επιθυμούν να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να χρησιμοποιηθεί
κάθε δυνατότητα να το πουν ξεκάθαρα και να αναλάβουν τις ευθύνες
τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία
που αισθάνεται, για πρώτη φορά μετά
από χρόνια λιτότητας και μνημονίου,
να δίνεται από ελληνική Κυβέρνηση
μια ειλικρινής μάχη αξιοπρέπειας του
λαού μας.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της
από 26/3 απόφασής μας για άνοιγμα
λογαριασμού στην ΤτΕ με επωφελείς
όρους, είμαστε αλληλέγγυοι και υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που θα επιτραπεί στη χώρα να ανταποκρίνεται
στις οικονομικές της υποχρεώσεις και
στεκόμαστε στο πλευρό της ελληνικής Κυβέρνησης στη δύσκολη αυτή
προσπάθεια.
το αυτοδιοίκητο. Δήλωσε δε ότι θα ψηφίσει
λευκό.
Ο Κώστας Πασακυριάκος, παρών, μετά από
πολλές απουσίες δήλωσε ότι οι επιπτώσεις
της απόφασης δεν αφορούν μόνο τους Δήμους, αλλά σαρώνουν τα πάντα σε επίπεδο
δημόσιων φορέων και κάλεσε το σώμα να
ζητήσει άμεσα την απόσυρση της Πρ.Ν.Π.
Ο Αντιδήμαρχος οικονομικών Διονύσης Γεωργουλόπουλος εμφανίστηκε πιο συναινετικός, γιατί όταν «η χώρα κινδυνεύει πρέπει
όλοι να ανταποκριθούμε». Θύμισε μάλιστα
ότι το 1974 ζήτησε η τότε κυβέρνηση από
τους Δήμους να τη στηρίξουν οικονομικά
όπως μπορούν και ο Δήμος Βουλιαγμένης
έδωσε 1 εκατομμύριο δραχμές από το 1,5
που είχε στο ταμείο, οικειοθελώς.
Βέβαια, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι από
το έγγραφο δεν προκύπτει ότι κινδυνεύει η
χώρα και πρότεινε να ψηφίσουν όλοι την
πρόταση του δημάρχου.
Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος δεν βλέπει
το δάσος βλέπει το δέντρο. “Κράτος είναι η
Βούλα μας...”.
O δήμαρχος ενημέρωσε ότι τα διαθέσιμα
του Δήμου μέχρι 21/4 ήταν 8.326.986,12
ευρώ, άλλα 80.435 έχει ο Ξενώνας Βουλιαγμένης και 1.121,926 ευρώ ο ΟΑΠΠΑ.
Συνολικά είναι 9,5 εκατομμύρια περίπου.
Μετά από συζήτηση και τις τοποθετήσεις
των δημοτικών συμβούλων, το Δημοτικό
Συμβούλιο κατέληξε σε απόφαση - ψήφισμα, πανομοιότυπη με αυτο της ΚΕΔΕ. Οτι
θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, δεν θα
δώσει χρήματα και θα περιμένει τη συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Αννα Μπουζιάνη

ΟΧΙ από το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαυρεωτικής
Με 16 ψήφους έναντι 17 παρόντων μελών το δημοτικό συμβούλιο Λαυρεωτικής συντάχθηκε, όπως είχε ζητήσει η
ΚΕΔΕ, με το ψήφισμά για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα αποθεματικά του δήμου, στη σχετική μονοθεματική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ
της Τρίτης στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου.
Αν υλοποιηθεί ο στόχος της κυβέρνησης, τότε όλοι οι
Δήμοι θα πρέπει να βάλουν λουκέτο. Προτιμώ να πάω για
παράβαση καθήκοντος παρά για απιστία για το συμφέρον
των Δημοτών μου»!

Κατηγορηματικό ΟΧΙ
από το Δήμαρχο Σαρωνικού
Σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί αίσθημα επισφάλειας στους εργαζομένους αλλά και στη λειτουργία του Δήμου μας.
Αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, για τη
διεκδίκηση των αυτονόητων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των συμπολιτών μας. Τέτοιες μονομερείς ενέργειες
οι οποίες πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας μας, καθώς
αποτελούν κινήσεις πανικού, δε δίνουν λύση στο πρόβλημα
και δεν εντάσσονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θα μας
βρίσκουν απέναντι.
Αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να βάλει λουκέτο στην
Αυτοδιοίκηση, ας μας ενημερώσει να της παραδώσουμε τα
κλειδιά».

«Η απόφασή της Κυβέρνησης θα
κριθεί εκ του αποτελέσματος»
δηλώνει ο δήμαρχος Κρωπίας
«Οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια, δίνουν έναν μεγάλο αγώνα να
στηρίξουν την πατρίδα και τους πολίτες. Προσπαθούν με τεράστιες περικοπές των συνταγματικών κατοχυρωμένων
πόρων τους και με ελλιπές προσωπικό να ανταποκριθούν στις
αρμοδιότητές τους, να καλύψουν τις ανεπάρκειες του κράτους και να ασκήσουν τον αυξημένο κοινωνικό τους ρόλο, εν
μέσω μιας μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει εδώ και
5 χρόνια τους Έλληνες πολίτες, τους μετανάστες και πλέον
και τους ξένους πρόσφυγες που συρρέουν.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί από την Κυβέρνηση ειλικρίνεια, σεβασμό και συνεννόηση.
Η απόφασή της Κυβέρνησης θα κριθεί εκ του αποτελέσματος που θα έχει τόσο στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί στην μεγάλη έλλειψη ρευστότητας όσο και στο
να πετύχει την επωφελή για τα εθνικά συμφέροντα συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς.
Σεβόμαστε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της
Αυτοδιοίκησης.
Θα αποφασίσουμε για την τελική μας στάση, στο δημοτικό συμβούλιο, στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ και στο
βαθμό που υπάρξει επίσημη συνάντηση των οργάνων της
Αυτοδιοίκησης με τον Πρωθυπουργό της χώρας και λάβουμε τις διαβεβαιώσεις που απαιτούνται».
Δημήτρης Κιούσης
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Ηλεκτρονικό εισιτήριο
στους αρχαιολογικούς
χώρους
Αύξηση εισιτηρίου, ορισμός για δωρεάν ημέρες
Εκσυγχρονίζονται τα λογιστικά των αρχαιολογικών
χώρων με αρχή την Ακρόπολη και σε άλλους έξι, στους
οποίους καταγράφεται το 25% του συνόλου των επισκεπτών σε όλη τη χώρα! Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά,
Ολυμπείο, Κεραμεικός, θέατρο Διονύσου και Βιβλιοθήκη
Αδριανού. Η εφαρμογή αρχίζει μέσα στον Ιούνιο και θα
ακολουθήσει μέχρι τον Αύγουστο να εφαρμόζεται σε
άλλα 13 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Είναι ένα από τα μέτρα που λαμβάνει η νέα διοίκηση του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(ΤΑΠΑ), γιατί όπως είπε ο αν. Υπουργός Πολιτισμού
Νίκος Ξυδάκης σε συνέντευξη Τύπου: «Το ΤΑΠΑ είναι μια
βαριά, απαρχαιωμένη μηχανή, που δεν παράγει ό,τι οφείλει. Η μηχανοργάνωσή του οργανισμού είναι σε κατάσταση εμβρυακή. Το λογιστήριό του δε διαθέτει λογιστή.
Πρέπει επειγόντως να συντηρηθεί και να εκσυγχρονιστεί.
Μόνο έτσι θα μπορέσει να προβάλλει με σύγχρονο τρόπο
τον πολιτισμό μας και να παράγει πλούτο, ώστε να συντηρήσει την πολιτιστική μας κληρονομιά και, εν μέρει, το
σύγχρονο πολιτισμό».
Επεσήμανε ακόμη ότι: «Έχουμε ακόμα τα φθηνότερα εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη. Σε τέτοιον βαθμό, ώστε αδικούμε την αξία του προσφερόμενου αγαθού», και γι’ αυτό
προβλέπει μία αύξηση επ’ αυτών.
Σημείωσε όμως ότι θ υπάρξει πρόβλεψη για ημέρες δωρεάν εισόδου και οικογενειακά εισιτήρια κ.α. Η εφαρμογή
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η αύξηση της τιμής αναμένεται να αποδώσουν ιδιαίτερα τη νέα τουριστική περίοδο με το ωράριο 8πμ- 8 μ.μ. Για να εξυπηρετηθεί το
ωράριο αυτό, αλλά και για τις ανάγκες που υπάρχουν σε
μουσεία εκτός αυτού του προγράμματος, αναμένεται η
έγκριση των συναρμοδίων υπουργείων για την πρόσληψη
επιπλέον 720 εποχικών φυλάκων.

43ο Τακτικό Συνέδριο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015, ξεκινάει το 43ο Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL
ATHENES» (Μ. Βόδα 2-6, Αθήνα).
Στην έναρξη των εργασιών, έχουν προσκληθεί να
απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.,Γιώργος Πατούλης και εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Οι εργασίες του Συνεδρίου, θα ολοκληρωθούν το
μεσημέρι της Πέμπτης, 30 Απριλίου 2015, με την ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων στην Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α. και αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Περισσότεροι από 530 αντιπρόσωποι από ολόκληρη
την Ελλάδα θα παρευρεθούν στο Συνέδριο.

“Εγκληματικό το δάνειο για να πληρώσει
ο Δήμος Παλλήνης την Reds”
Με τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης
του
δήμου
Παλλήνης Νεκτάριου Καλαντζή στη συνεδρίαση του

δημοτικού συμβουλίου της
21ης Απριλίου, για το θέμα
της Reds στο τρίγωνο
Καμπά στην Κάντζα, ξεκαθαρίζει τη στάση του για το

Ο Νεκτάριος Καλαντζής
στην ΠΕΔΑ
Επιτροπή Περιβάλλοντος
O δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης
του Δήμου Παλλήνης Νεκτάριος Καλαντζής εξελέγη
μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων
Αττικής (ΠΕΔΑ).
Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της
ΠΕΔΑ, ο Νεκτάριος Καλαντζής
ετοιμάζεται να καταθέσει σειρά
από προτάσεις και παρεμβάσεις, προκειμένου να αποφύγει η Ανατολική Αττική να μεταβληθεί σε πίσω
αυλή της Αθήνας.

θέμα, μιλώντας για “εγκληματικές” και συνάμα δραματικές
ενέργειες
που
φαίνεται ότι θα ακολουθήσει ο δήμαρχος της πόλης
Αθ. Ζούτσος σχετικά με το
θέμα αυτό.
Ο Νεκτάριος Καλαντζής δήλωσε χαρακτηριστικά: “Στο
πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Παλλήνης ουσιαστικά δήλωσε ότι
ο δήμος θα αναγκαστεί να
πληρώσει τα χρήματα στη
Reds για την απαλλοτρίωση
του τριγώνου Καμπά στην
Κάντζα, με το ποσό των περίπου 5.000.000 ευρώ,
αφού όπως είπε, με τους
ετήσιους
τόκους
των
250.000 ευρώ, αν το αφήσουμε απλήρωτο, το ποσό
θα ξεφύγει και πρότεινε ως
λύση τον δανεισμό ή το
πράσινο ταμείο.
Το δεύτερο αποκλείεται να

δώσει τα χρήματα γι’ αυτό
το σκοπό, άρα η μόνη λύση
είναι ο δανεισμός αγαπητοί
συμπολίτες.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου μας και με
ευθύνη του κ. Ζούτσου ο
δήμος Παλλήνης θα προβεί
σε δάνειο για να πληρώσει
τον κ. Μπόμπολα και η αντίδραση του δημάρχου για
το θέμα είναι οι μαύρες σημαίες στους δρόμους και τα
πανό, που αρνείται να τα
κατεβάσει, προκειμένου να
εξευμενίσει τις προσωπικές
του ευθύνες απέναντι
στους πολίτες της Παλλήνης.
Θα πρέπει ο κ. Ζούτσος να
αναλάβει τις ευθύνες του
στην ολιγωρία που διέπραξε υποθηκεύοντας το
μέλλον του δήμου Παλλήνης ακόμη και με τραπεζικό
δανεισμό, για πρώτη φορά
στα χρονικά”.

Ρυθμίσεις οφειλών στο Δήμο Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού, στα πλαίσια του
Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη
ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που
προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή
τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα
των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν.
1337/1983.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για
την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η
Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν.
4321/2015).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα
έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015
προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά
πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν
από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των
προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν.
1337/1983.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του
άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να
καταβληθεί η πρώτη δόση εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη
ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από
την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής
στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης
της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Ε. Για βασικές συνολικές οφειλές άνω
των 5.000 € που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με
ετήσιο επιτόκιο 3%.
ΣΤ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης
συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με
μηνιαία προσαύξηση 0,25%.
Για περισσότερες πληροφορίες και
υποβολή αιτήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του
Δήμου Σαρωνικού κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08:00 έως 13:00
(Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Ρήγας, κ.
Κόλλιας τηλ. 2299320367)
ΔΟΣΕΙΣ
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων.
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσο-

στό ενενήντα τοις εκατό (90%) των
προσαυξήσεων.
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των
προσαυξήσεων.
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%)
των
προσαυξήσεων.
ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό 70% των
προσαυξήσεων.
στ) Από 31 έως και40 μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά 65% των προσαυξήσεων.
ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% των
προσαυξήσεων.
η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό 55% των
προσαυξήσεων.
θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% των
προσαυξήσεων.
ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό 45% των
προσαυξήσεων.
ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις,
με απαλλαγή κατά 40% των προσαυξήσεων.
ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%
των προσαυξήσεων.
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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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Θεωρία
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κιν. 6973 063821
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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

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

H Ελληνική Αστυνομία ως Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, πιλοτικά
Προβλέπεται η ανασύσταση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας
«Εκπονήθηκε και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό
σχέδιο, με το οποίο θα τεθούν σε πιλοτική λειτουργία 4 οχήματα της
Ελληνικής Αστυνομίας, ως Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, στην Αρκαδία, την Εύβοια, τα Ιωάννινα και τις Σέρρες. Οι Μονάδες αυτές θα
μεταβαίνουν σε προγραμματισμένο χρόνο, σε απομακρυσμένες περιοχές και με τον διαθέσιμο τεχνολογικό τους εξοπλισμό θα είναι σε
θέση να παρέχουν επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες» δήλωσε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης
σχετικά με τις αρχές και τους στόχους της Αντεγκληματικής Πολιτικής την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015. Επίσης:
- Εκπονήθηκε Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου με
την Περιφέρεια Αττικής. Το Σχέδιο προωθεί τη συνεργασία σε δύο βασικούς άξονες δράσης: α) στην ασφάλεια και στην προστασία των πολιτών, των εγκαταστάσεων και των δράσεων της Περιφέρειας και β)
στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Συμφωνίας είναι 4
χρόνια. Ανατέθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και
στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο από κοινού προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων δράσεων.
- Εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το κέντρο της Αθήνας
- Εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το σύνολο των περιοχών της
Δυτικής Αττικής
- Εκπονήθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πεδίον του Άρεως
- Προωθείται η επικαιροποίηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 23/ 04/ 2015
Αρ. Πρωτ. 5699
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας «65.089,14€» συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα:
1. Την παρούσα διακήρυξη
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του ΕΚΠΟΤΑ, Υ.Α 11389/2303-93 ΦΕΚ 185Β.
2.2. Του Ν. 3463/06 (Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας).
2.3. Του Ν. 2286/95 (Προμήθειες
Δημ. Τομέα κ.λ.π.)
2.4.Tης απόφασης Υπ. Οικονομίας
Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010ΦΕΚ1789/12.11.2010.
2.5.Tης απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.
[σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες κάτω
των 60.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)].
2.6.Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.7 Της Υ.Α. 79400/2490 (ΦΕΚ
496/Β/16.06.1989) «Ελαστικά οχημάτων».
2.8 Της Υ.Α. 29871/2622/24-8-92
(ΦΕΚ 589/Β/30.09.1992) «Ελαστικά
των οχημάτων με κινητήρα και των
ρυμουλκούμενων τους και εγκατά-

σταση τους σ΄ αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
31ης Μαρτίου 1992.»
3) Tον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α.106263.002, Κ.Α.15-6263.002, Κ.Α.
20-6263.002,
Κ.Α.25-6263.002,
Κ.Α.30-6263.002, Κ.Α. 35-6263.002,
και Κ.Α.70-6263.002, 4) Την υπ’
αριθ. 17/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει
την
διενέργεια
της
προμήθειας, 5) Tην 113/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης, 6) Tις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 16/2015),
7) Την ανάγκη του Δήμου για τη
σχετική προμήθεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 και ώρα
11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την διακήρυξη θα
πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού, που αντιστοιχεί στο
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.
4281/ 14ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχ.Α).
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –
ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι
την παραμονή του διαγωνισμού ή
να κατατίθενται απευθείας στην
επιτροπή διαγωνισμού από ώρα
10:30 μέχρι 11:00π.μ.]
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Παράλληλα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τη σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. εκπονήθηκε διάταξη Νόμου με την οποία προβλέπεται ουσιαστικά η
ανασύσταση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη
επαναφορά των Δημοτικών Αστυνομικών στους Ο.Τ.Α. αλλά και
άλλες υπηρεσίες (όπως αυτές του Ασύλου κ.λπ.).
Προς την κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης των Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, σχεδιάστηκε και υλοποιείται, μεταξύ των άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών, η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των
Κοινωνικών Εταίρων, στην Ελληνική Αστυνομία.
Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαισίου ανοικτής επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας
και ειδικότερα με τα Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία αποτελούν το βασικό κύτταρο του Αστυνομικού Οργανισμού.
Συγκεκριμένα, καθιερώνεται, πιλοτικά κατ’ αρχήν, σε συγκεκριμένες
Υπηρεσίες Αττικής, Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας και κατόπιν
αξιολόγησης των σχετικών αποτελεσμάτων με την παρέλευση διμήνου, σε όλη την επικράτεια, μία ημέρα ανά δεκαπενθήμερο, κατά την
οποία και επί ένα δίωρο, οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων θα
δέχονται πολίτες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους.
Στο πλαίσιο της άμεσης αυτής διαπροσωπικής επικοινωνίας θα έχουν
την ευκαιρία να διατυπώσουν σκέψεις, προτάσεις, επισημάνσεις και
γενικά να εκφέρουν τις απόψεις τους και να συζητούν για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, που απασχολούν την τοπική τους κοινωνία, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια σχέση αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και κατανόησης.
Ακόμη ενισχύεται η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων (anti-trafficking), ώστε σε συνεργασία με τον Εθνικό Εισηγητή Ηρ.
Μοσκώφ και άλλους συναρμόδιους φορείς να καταρτισθεί και να

εφαρμοσθεί ένα περισσότερο αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, 20152019.
Αναμένονται οι εισηγήσεις από τις τρεις Νομικές Σχολές (Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής) και από ειδικούς επιστήμονες, σχετικά με
την αναγκαιότητα Ίδρυσης Δικαστικής Αστυνομίας (ν. 2145/93). Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης θα καταθέσει δική του άποψη ώστε να προβούμε σε σύνθεση (προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση).
Από την άλλη με πρωτοβουλία του Υπουργείου συγκροτήθηκαν Ειδικές Επιτροπές, από Καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπροσώπους Φορέων, για την εξέταση και τη διαχείριση συγκεκριμένων ζητημάτων, τα
οποία αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και στην εκπλήρωση της αποστολής της.
Έγινε η προκήρυξη για στελέχωση του Γραφείου Αυθαιρεσίας, για την
εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής διερεύνησης καταγγελιών σε βάρος στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και η εξάλειψη κάθε υπόνοιας για συγκάλυψη αυτών, στο πλαίσιο της κακώς
εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης.
Εστάλησαν ερωτήματα σε Πρυτανικές Αρχές για τα δικά τους μέτρα περιφρούρησης των Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τέλος προωθείται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην
αστυνόμευση σε σχέση με την κακοποίηση των ζώων, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες ανανέωσης του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και ενίσχυσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
« Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.Κ.: 19004 Σπάτα
Τηλ.: 210 6633290
Πληρ.: Κων/να Λαβδού
Email:athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα: 22/4/2015
Αριθ. Πρωτ.: 288

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός
(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
που εδρεύει στα Σπάτα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδ.
Υπηρεσία Εδρα υπηρεσίας Ειδικοτητα
Διάρκεια
Αριθμ.
θέσης
σύμβασης
ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ν.Π.Δ.Δ.
Αθλητικός
Οργανισμός
101
«Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
Σπάτα
ΥΕ 16
8 μήνες
1
Δήμου Σπάτων
Καθαριστής /τρια
- Αρτέμιδος
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/
31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την
έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2
της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδ.
Τίτλος σπουδών και
θέσης
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

e-inon.gr

σ.σ. Ολα ωραία ακούγονται, αλλά αν δεν αλλάξει η νοοτροπία,
πρωτίστως, του Αστυνομικού δεν μπορεί να υλοποιηθεί τίποτα και
ποτέ.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για το παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση
σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16.
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά
στο
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας ΝΠΔΔ Αθλητικού Οργανισμού
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»,στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ
Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ.:19004
Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την
στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ, υπόψιν
κας Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. επικοινωνίας: 2106633290).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει

από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Σπάτων- Αρτέμιδος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)·
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική
τους
διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων →
Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού
(ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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«ἄπιτε»!
“Ἐξ Ἀλη-θείας ἄρχεσθαι”
Μέρος 3ον
Σιγᾶν τήν ἀλήθειαν χρυσόν ἐστι θάπτειν. Πυθαγόρας
Τό ἀλήθειαν ἀσκέειν ἀγών μέγιστος. Ηρόδοτος Η᾽, 20
Ἁπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ, Ευριπίδου, Φοίνισσαι 469
Ἀληθείας δέ φῶς ἀπόδειξις. Πλουτάρχου «Περί τοῦ ἐν Δελφοῖς» 387α. [= Για να φωτιστεί (διαλευκανθεί) η Αλήθεια
πρέπει να φέρουμε απτές και ισχυρές αποδείξεις].
«Οταν λες την αλήθεια να ‘χεις το άλογό σου σελωμένο”,
λέει μια σοφή λαϊκή παροιμία φωτογραφίζοντας ακριβώς την
κοινωνία μας που επι-διώκει το Ψ-ΕΥΔΟΣ και κατα-διώκει
την ΑΛΗ-ΘΕΙΑ!
Και για να θυμηθούμε την αείμνηστη δασκάλα μου ομηρίστρια
Αγγελική Πανωφοροπούλου, που μας άφησε πριν από ένα
χρόνο, προφταίνοντας όμως να μας χαρίσει τη μετάφραση
της αρχής του 11ου Λόγου του Δίωνος του Χρυσοστόμου
“Τρωϊκός .. ήτοι ότι το Ίλιον (η Τροία) ουδέποτε κυριεύτηκε,
άγνωστο σε πολλούς ειδικούς και μη.
Θεωρώ και πιστεύω πως είναι το πιο επίκαιρο και διαχρονικό
κείμενο που αντικατοπτρίζει την καθημερινή α-βίωτη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα λόγω της κρίσης, αλλά κυρίως
λόγω της Α-κρισίας μας!
Σας τα καταθέτω ασχολίαστο για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. πρωτ. 5302/22.4.2015
ΕΡΓΟ:΅ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπ/σμός: 239.850,00 ευρώ (με
ΦΠΑ 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Παιανίας Νομού Αττικής
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ”, με προϋπολογισμόι (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 195.000,00
€ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από τα
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας,
οδός Καραολή & Δημητρίου 38
μέχρι τις 7/5/2015, ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 213 2030.762, 213
2030.720, 213 2030.705 Fax επικοινωνίας 210 6646.581, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοίνωνία Σοφοκλής Γρηγοριάδης, Ελλη Μουντράκη, Ράνια Κλωνή.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
12.5.2015, ημέα Τρίτη και ώρα
10:00 στο κτίριο του δημαρχείου
του Δήμου Παιανίας με το σύστημα
υποβολής προσφορών που περιλαμβάνει επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθε-

σης είναι η χαμηλότερη τιμή.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη- μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη
με
τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Ποερχόμενες από ως ανωτέρω β’
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.
4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγο-

11. Τρωϊκός ὑπέρ τοῦ Ίλιον μή αλῶναι
Οἴδα μέν ἔγωγε σχεδόν ὅτι διδάσκειν µέν ανθρώπους
ἅπαντας χαλεπόν ἐστιν, ἐξαπατᾶν δέ ράδιον. καί µανθάνουσι µέν µόγις, ἐάν τι καί µάθωσι, παρ᾽ὀλίγων τῶν
εἰδότων, ἐξαπατῶνται δε τάχιστα ὑπό πολλῶν τῶν οὐκ
εἰδότων, καί οὐ µόνον γε ὑπό τῶν ἄλλων, ἀλλά καί
αὐτοί ὑφ᾽αὑτῶν. τό µέν γάρ ἀληθές πικρόν ἐστι και
ἀηδές τοῖς ἀνοήτοις, τό δέ ψεῦδος γλυκύ καί προσηνές.
ὥσπερ οἷµαι καί τοῖς νοσοῦσι τά ὄµµατα τό µέν φῶς
ἀνιαρόν ὁρᾶν, τό δέ σκότος ἄλυπον καί φίλον, οὐκ
ἐπων βλέπειν. ἡ πῶς ἄν ἴσχυε τά ψεύδη πολλάκις
πλέον τῶν ἀληθῶν, εἰ µή δι᾽ἡδονήν ἐνίκα;
Χαλεποῦ δέ, ὡς ἔφην, ὄντος τοῦ διδάσκειν, τῶ παντί
χαλεπώτερον τό µεταδιδάσκειν, ἄλλως τε ὅταν πολύν
τινες χρόνον ὦσι τα ψευδῆ ἀκηκοότες καί µή µόνον
αὐτοί ἐξηπατηµένοι, ἀλλά καί οἱ πατέρες αὐτῶν καί οἱ
πάπποι καί σχεδόν πάντες οἱ πρότερον. οὐ γάρ ἐστι
ράδιον τούτων ἀφελέσθαι τήν δόξαν, οὐδ᾽ἄν πάνυ τις
ἐξελέγχη. καθάπερ οἶµαι τῶν τά ὑποβολιαῖα παιδάρια
θρεψάντων χαλεπόν ὕστερον ἀφελέσθαι τἀληθῆ λέγοντα, ἄ γε ἐν ἀρχῆ εἴ τις αὐτοῖς έφρασεν, οὐκ ἄν ποτε
ἀνείλοντο. οὕτω δέ τοῦτο ἰσχυρόν ἐστιν, ὥστε πολλοί
τά κακά µᾶλλον προσποιοῦνται καί ὁµολογοῦσι
καθ᾽αὑτῶν, ἄν ὦσι πεπεισµένοι πρότερον, ἤ τἀγαθά
µετά χρόνον ἀκούοντες.
Γνωρίζω βέβαια εγώ τουλάχιστον ότι είναι σχεδόν δύσκολο
να διδάσκεις όλους τους ανθρώπους, από τη μια μεριά, ενώ
από την άλλη είναι εύκολο να τους εξαπατάς. Και μετά δυσκολίας βέβαια μαθαίνουν, αν μάθουν κάτι από ολίγους και
γνωρίζοντες, ενώ εξαπατούνται πάρα πολύ γρήγορα από πολλούς, οι οποίοι και δεν γνωρίζουν· και όχι μόνον είναι ανίδεοι
εξαιτίας των άλλων, αλλά και εξ’ αιτίας των ιδίων εαυτών
τους. Διότι η αλήθεια είναι πικρή και ανεπιθύμητη από τους
ανόητους προς βλάβη τους, ενώ το ψέμα είναι γλυκό και ευπρόσδεκτο. Οπως ακριβώς νομίζω γι’ αυτούς που νοσούν στα
μάτια τους είναι ενοχλητικό να βλέπουν το φως, όμως το σκορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προύπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απραίτητο
να αναγράφεται στην περίπτωση δε
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν
επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό
της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.900.00 €
και ίσχυ τουλάχιστον 8 μηνών και
30 ημερών, μεά τη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι 12.12.2015. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΣΑΤΑ και από ίδιους πόρους του
Δήμου Παιανίας (Κ.Α. 30-7333.001
οικ. έτους 2015).
7. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου
είναι 12 μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Παιανίας.
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Στάμου

τάδι τους είναι ευχάριστο και αγαπητό, αν και δεν επιτρέπει
να βλέπουν. Αλλιώς πώς θα υπερίσχυαν πολλές φορές τα
ψεύδη αντί των αληθειών, εάν δεν (επικρατούσαν) ενικούσαν
εξ’ αιτίας της ευχαρίστησης (που επιφέρουν);
Ενώ λοιπόν, καθώς έλεγα, είναι δύσκολοι να το διδάσκεις,
είναι ακόμα δυσκολότερο το να πασχίζεις εκ των υστέρων να
διδάσκεις το ορθό, και μάλιστα όταν μερικοί έχουν ακούσει
(έχουν πληροφορηθεί) τις ψευδείς γνώσεις από πολύ καιρό
πριν, και δεν είναι μόνον αυτοί που έχουν εξαπατηθεί αλλά
και οι πατέρες τους και οι παπούδες τους και σχεδόν όλοι οι
προϋπάρξαντές τους. Δεν είναι πράγματι εύκολο από αυτούς
να αφαιρέσεις τη γνώμη, που έχουν σχηματίσει, ούτε κι αν
κάποιος πάρα πολύ τους αποδεικνύει ότι σφάλλουν. Ακριβώς
καθώς νομίζω ότι είναι δύσκολο να πάρει πίσω από τους θρέψαντες κάποιος τα παιδιά τα έκθετα λέγοντας την αλήθεια,
και μάλιστα όσα αν κάποιος αυτούς βεβαίωσε στην αρχή ότι
δηλαδή ποτέ δεν θα τα έχαναν. Τόσο τούτο είναι ισχυρό, ώστε
μάλλον τα ασύμφορα υποστηρίζουν για κτήμα τους και τα παραδέχονται, αν και για βλάβη τους, εφόσον έχουν από προτύτερα πειστεί, παρά να προσδεχτούν τα αγαθά ακούγοντάς
τα μετά από καιρό.
Ο εμπνευσμένος Διδάσκαλος πρέπει να ‘ναι ένα φιλοσοφικό
(κριτικό) πνεύμα που δεν εντάσσεται σε καμιά κατηγορία σκέψης, δεν εγκλωβίζεται σε ακραίες ταξινομήσεις· ένα πνεύμα
που αρετή του είναι ο “τόκος ἐν καλῷ”* της φιλοσοφικής
εγρήγορσης του άλλου, καταξίωση - ενσάρκωση της αγρύπνιας και της ελευθερίας του πνεύματος.
«Τό ἀληθές εἰδέναι, τό ψεύδος αγνοεῖν»
――――――
1. Δάω = διδάσκω, μανθάνω, αδαής = ανίδεος, ανήξερος, άπειρος
2. Διδάσκαλος (= δίδωμι, ὁ διδούς τήν δᾷδα) το φως, τη γνώση.
* και κατά το σώμα και κατά την ψυχή, Πλάτωνος, Συμπόσιον 206b

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας
Βούλα, 23 - ΙV - Βιέ

Προκλητικές δηλώσεις της
Τουρκίας για την Αγία Σοφία
Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου
Ερώτηση για τις προκλητικές δηλώσεις
του Τούρκου μουφτή σχετικά με μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί υπέβαλε ο ευρωβουλευτής Κώστας
Χρυσόγονος προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και
Πολιτικής
Ασφαλείας. Ο ευρωβουλευτής επεσήμανε την
ιστορική και θρησκευτική αξία που έχει η Αγία
Σοφία και κάλεσε την
Ύπατη Εκπρόσωπο να
λάβει μέτρα για την προστασία της.
Συγκεκριμένα ερωτά: «Σε συνέχεια
των δηλώσεων του Πάπα Φραγκίσκου
ότι η σφαγή των Αρμενίων ήταν η
πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, ο
μουφτής της Άγκυρας δήλωσε ότι θα
επισπεύσει τη μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί. Η Αγία Σοφία, κτίσμα
του 6ου αιώνα μ.Χ. και σύμβολο της
ορθόδοξης χριστιανοσύνης επί αιώνες,

λειτουργεί ως μουσείο από τη δεκαετία του 1930 με απόφαση του Κεμάλ
Ατατούρκ, ενώ από το 1985 συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι πρόσφατες αυτές δηλώσεις
του μουφτή έρχονται να
προστεθούν σε σειρά
παραβιάσεων της Τουρκίας σε θέματα θρησκευτικών ελευθεριών
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:
Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να
προστατεύσει την Αγία Σοφία από τις
προκλητικές τουρκικές ενέργειες, στα
πλαίσια και του άρθρου 3 παρ. 5 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
που προβλέπει την προώθηση των
αξιών της Ένωσης και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο;
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 24960
Χαλάνδρι 22 / 4/ 2015
Αριθ. Πρωτ:
10160

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση
και Διαμόρφωση – Διάνοιξη οδών»
Α.Μ. 3/2015, με προϋπολογισμό
800.000,00€ με ΦΠΑ και με Κ.Α.
30.7323.01.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στην κατηγορία με προϋπολογισμό 650.406.50€
(συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα και
αναθεώρηση)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :
24960
Χαλάνδρι 22 / 04 /2015
Αριθ. Πρωτ:
10159

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Α.Μ.
1/2015,
με
προϋπολογισμό 100.000,00€ με
ΦΠΑ και με Κ.Α. 30.7333.03.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 81.300,81€ (συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της

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: 20/4/2015
Aρ. Πρωτ.: 15527
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ),
ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η ΚΑΙ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ –
ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η
ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
– ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» που
αφορά αφενός την προμήθεια ειδών

ΕΒΔΟΜΗ

υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34
και Φ. Λίτσα, μέχρι την Πέμπτη
14/05/2015.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023989 -980, FAX επικοινωνίας
213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι
για επικοινωνία κος Π. Ζωγράφος
και κα Μ. Γιαννακοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
19/05/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ
που
καλύπτουν την κατηγορία και τάξη

του έργου, ήτοι 1η τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 13.008,13 €. και
με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ
(12) μήνες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34
και Φ. Λίτσα, μέχρι την Πέμπτη 14
/ 05 / 2015.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023989 & 980, FAX επικοινωνίας
213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι
για επικοινωνία κος Π. Ζωγράφος
και κα Μ. Γιαννακοπούλου .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
19 / 05 /2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ
που
καλύπτουν την κατηγορία και τάξη

του έργου, Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.626.02 €. και
με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ
(12) μήνες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

τροφίμων σίτισης (παντοπωλείου,
κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοζαχαροπλαστείου, ελαιόλαδου και
κατεψυγμένων ειδών) για να καλύψει τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, που ανήκουν στον Οργανισμό
Άθλησης Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Ξενώνα
Ενηλίκων Βουλιαγμένης και του κυλικείου των ΚΑΠΗ, αφετέρου την
προμήθεια γάλακτος που δικαιούται
το προσωπικό του Δήμου ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης και με κριτήριο κατακύρωσης:
1. για τα ελαιόλαδα και αυγά, είδη
οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου
και τα είδη κατεψυγμένων (ιχθυοπωλείου-λαχανικών-κρέατα) (Ομάδες Β, Γ, Δ, ΣΤ, Ζ και Η), το ενιαίο
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κάθε
ομάδας την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006 και
2. για τα είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου και του παντοπωλείου
(πλην ελαιόλαδα-αυγά) (Ομάδες Α,
Ε και Θ), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού της
κάθε ομάδας.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι

οι εξής:
Ομάδα Α (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
135 είδη προϊόντων
Ομάδα Β (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)
52 είδη προϊόντων
Ομάδα Γ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 9 είδη προϊόντων
Ομάδα Δ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 11
είδη προϊόντων
Ομάδα Ε (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 10 είδη προϊόντων
Ομάδα
ΣΤ
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑ) 5 είδη προϊόντων
Ομάδα Ζ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ) 2 είδη προϊόντων
Ομάδα Η (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ) 2 είδη προϊόντων
Ομάδα Θ (ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ) 3 είδη
προϊόντων
O συνολικός προϋπολογισμός της
προμήθειας
ανέρχεται
σε
229.000,00 € (μετά στρογγυλοποίησης) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
) και επιμερίζεται ως εξής:
58.685,76€ , (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Α
16.938,76€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), για την Ομάδα Β.
2.384,09€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Γ.
21.051,98€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Δ.
15.596,55€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Ε.
7.252,33€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα ΣΤ.
3.228,53€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Ζ.
871,07€, (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), για την Ομάδα Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43
Τηλ: 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ
(25ΧΛΜ)», με προϋπολογισμό
1.615.175,69 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.
2. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με
την μελέτη αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών
967.354,40€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%) 174.123,79€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.18%) 171.221,73€
Αναθεώρηση
451,05€
Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας
302.024,72€
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες
εργασιών:
Ομάδα A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , δαπάνης
9.851,50€
Ομάδα Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ,
δαπάνης
278.205,70€
Ομάδα Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, δαπάνης 557.619,20€
Ομάδα Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
δαπάνης
121.678,00€
4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
19-05-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο
χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη
2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
5. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του

76.106,19€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Θ
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.
2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα με τον
Ν. 4281/2014. β) Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν: στην 2η τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
6. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
2η τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και σύμφωνα με τον Ν.
4281/2014.
7. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
σε
επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
8. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) και
η σύναψη της σχετικής σύμβασης
υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 33
του ιδίου Νόμου.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής
του Ειδικού φορέα 05072 Αν. Ατ.
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού με
ΚΑΕ 97810501601 και ύψους
1.615.175,69Ευρώ.
10. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 26.263,02ΕΥΡΩ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του
Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα τα οριζόμενα του
άρθρου 157 παρ. 1α) του Ν.
4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της.
11. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3263/2004.
12. Το έργο συνίσταται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιϊας των
οποίων
η
δαπάνη
είναι
1.312.699,92€ χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α..
13. Η προσφορά θα υποβληθεί για το

σμία είκοσι δύο (22) ημερών, από
την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται.
14. Η διάρκεια του έργου ορίζεται
από την μελέτη σε εννέα (9) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
15. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παράγραφος 2 του Ν.
3669/2008, για το διάστημα 9
μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
16. Δικαιολογητικά για την τεχνική
ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις
οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος)
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr πληροφορίες στα
τηλέφωνα
2132005360,
2132005330, FAX επικοινωνίας
2132005359, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κα Χαντζανδρέου
Ιφιγένεια όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Πέμπτη 14 Μαϊου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
――――――
Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών
επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή
της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία
αναλογία 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο
57 παρ. 3 του ΚΔΕ..

Ομάδα Α : 1.173,72 €
Ομάδα Β :
338,78 €
Ομάδα Γ : 47,68 €
Ομάδα Δ : 421.04 €
Ομάδα Ε : 311,93 €
Ομάδα ΣΤ : 145,05 €
Ομάδα Ζ : 64,57 €
Ομάδα Η : 17,42 €
Ομάδα Θ : 1.522,12 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 24-4-2015

Παρασκευή 24-4-2015

Τρίτη 19-5-2015 ώρα
10:00 – 10:30

των», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του
Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και
του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α
9869/12-3-2015 και την με αρ.
Πρωτ. 13958/6-4-2015 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 19-5-2015 και
ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης
παράδοσης των προσφορών 10:30
π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθε-

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μπορούν να
καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις
βασικές ομάδες της μελέτης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α.,
ήτοι ποσό 1.861,79 € ή για κατάθεση προσφορά ανά ομάδα ήτοι:

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
www.vvv.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου, κατά τις ώρες 8.3015.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης
Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

άλλα

ΓΑΜΟΙ

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

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΖΩΗΣ
το γένος ΣΟΦΡΩΝΗ, και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΣΙΚΑ του
ΙΩΑΝΝΗ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, το γένος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
πρόκεται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Αθηνών.

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

Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΤΖΟΡΒΑΤΖΗ, που γεννήθηκε στο
Βόλο και κατοικεί στο Αίγιο και η ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΚΡΗ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, το γένος ΚΛΩΣΣΑ,
που γεννήθηκε στην Παιανία Αττικής και κατοικεί
στην Παιανία, πρόκεται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Αιγίου.

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

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πολιτεία” Βούλας, καλεί σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 26 Απριλίου στις
6μ.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου).
Θέματα:
― Απολογισμός πεπραγμένων
― Οικονομικός Απολογισμός
― Αρχαιρεσίες
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Γκίκας
Θέμης Κοσίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43
Τηλ: 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ» με προϋπολογισμό 242.000,00 Ευρώ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με
την μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη
εργασιών): Δαπάνη Εργασιών:
144.286,64 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%): 25.971,60 €
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.18%):
25.538,74 €
Αναθεώρηση:
951,00 €
Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας:
45.252,03 €
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
12/ 05/2015 ημέρα TΡITH και ώρα
10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Α.Α.(17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η
δημοπρασία την προαναφερόμενη
ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που
τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην: Α2 και άνω
τάξη (άρθρο 59 Ν.4278/14)για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
σε
επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε. και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%0
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του
Ν.2166/93
(ΦΕΚ137/Α/24-8-93)
καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν 4013/2011, ως
ισχύει σήμερα.
7. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 51 του Ν.3669/08
(κατ’εφαρμογή του άρθρου 242
παρ,3 του Ν.4072/12-ΦΕΚ 86Α/11-42012), με μέγιστο ποσοστό 5% επί
της σύμβασης.
8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 3.934,96 ΕΥΡΩ, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους κατά τους
όρους του άρθρου 157 παρ.1 περίπτωση (α) του Ν.4281/2014 και
απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των
μελών της.
9. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-

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

694 47 41 791

Ο IΩΑΝΝΗΣ ΒΥΖΑΝΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΣΤΙΝΟΥ και
της ΑΓΑΘΗΣ το γένος ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Παιανία Αττικής και
η ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΒΕΝΕΤΙΑΣ, το γένος ΔΟΔΕΣΗ, που γεννήθηκε στην Παιανία Αττικής και κατοικεί στην Παιανία, πρόκεται να
παντρευτούν στο Δημαρχείο Παιανίας.

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

μική προσφορά,
όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08
(ΚΔΕ).
10. Η προσφορά θα υποβληθεί για
το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τρεις (3)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα έξι
μηνών από
την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας
Αττικής.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος)
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr πληροφορίες στα
τηλέφωνα
2132005360,
2132005330, FAX επικοινωνίας
2132005359, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κα Ιφιγένεια Χαντζανδρέου όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Πέμπτη 07 Μαϊου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Επιμελητής εκδόσεων –
κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων - Γλωσσική επιμέλεια - Σύνταξη
διαφημιστικών κειμένων
- ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα τυπωμένα σε μπλουζάκια
και κούπες. Τηλ. 6983193536

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου "Ανακαίνιση – Επισκευές
στο Γυμνάσιο Σπάτων" με συνολική
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης
με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. «530.200,00 €».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό «426.098,00 €», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με
προϋπολογισμό «-», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών,
Διαγωνισμών & Συμβάσεων (Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις ώρες
09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του
Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμε-

νοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με
Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα. Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
210-5272445, FAX επικοινωνίας
210-5272204 αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την «12 Μαΐου 2015» ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε. στην Αθήνα, οδός
Φαβιέρου, αριθ. 30.
Το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών
(οικοδομικά-Η/Μ)
που
αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ,
που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «1 και
άνω» στην κατηγορία οικοδομικών
έργων, τάξη «-» στην κατηγορία
ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που

αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που
ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ στην «1 και άνω» τάξη για
έργα οικοδομικά και στην «-» τάξη για
έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους «8.621,14 €» και
ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο
ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι
μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ηρακλής Κ. Δρούλιας
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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
Αλλεργίες και πώς αντιμετωπίζονται
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τις αλλεργίες και τα
συμπτώματα που παρουσιάζουν. Σήμερα θα συνεχίσουμε
με τους επιβαρυντικούς παράγοντες που επηρεάζουν
καθώς και για τα μέτρα πρόληψης στις εποχιακές αλλεργίες.

Επιβαρυντικοί παράγοντες
Παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση μίας αλλεργικής αντίδρασης θεωρούνται οι πιο κάτω:
- Οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος,
όπως η ιγμορίτιδα, αλλά και τα κρυολογήματα.
- Οι καιρικές συνθήκες, όπως η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, ο κρύος αέρας και η υγρασία.
- Η ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου όπως καυσαέρια, ρύποι εργοστασίων και αυξημένη
χρήση κλιματιστικών συσκευών.
- Η διατροφή, όπου πέραν των συγκεκριμένων τροφικών
αλλεργιογόνων στα οποία το άτομο παρουσιάζει αλλεργία,
επιπρόσθετα μία κακή διατροφή μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα. Οι τροφές που καταναλώνουμε έχουν αλλάξει τα

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

τελευταία χρόνια τόσο όσον αφορά τη σύσταση, τη συντήρηση και την επεξεργασία τους με την προσθήκη διαφόρων
ουσιών, όπως συντηρητικών, χρωστικών και των διαφόρων
πρόσθετων (τα γνωστά Ε) των τροφίμων καθώς και την
πρόσθεση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί στην περίπτωση αυτή
κατά πόσον πρόκειται για Τροφική Αλλεργία (αντισώματα
IgE) ή Τροφική Δυσανεξία (αντισώματα IgG)
- Διάφορες χημικές ουσίες, όπως απορρυπαντικά, σπρέι,
διάφορα καλλυντικά και αρώματα, καθώς και οι σκόνες στο
περιβάλλον και οι οσμές της κουζίνας.
- Το κάπνισμα, όπου το παθητικό κάπνισμα ευθύνεται για
την εκδήλωση αλλεργίας και βρογχικού άσθματος σε μεγάλο αριθμό παιδιών.
- Διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως είναι οι έντονες
συγκινήσεις, η υπερβολική χαρά και λύπη, ο θυμός και το
άγχος.
Η «υπόθεση της υγιεινής», η οποία ξεκίνησε στο τέλος της
δεκαετίας του 80 και υποστηρίζει ότι τα σημερινά παιδιά,
επειδή έχουν μειωμένες πιθανότητες μικροβιακών λοιμώξεων στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, λόγω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, έχουν αυξημένες πιθανότητες
να εμφανίσουν αλλεργία επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά και «εκπαιδεύεται»
να αντιδρά με «αλλεργικό τρόπο», δηλαδή να παράγει τα
IgE αντισώματα, αντί τα αντισώματα IgG όπως στην περίπτωση της επαφής με τα μικρόβια.
Ο μητρικός θηλασμός θεωρείται ότι δρα προστατευτικά
στην εκδήλωση αλλεργικών παθήσεων. Οι σημερινές μητέρες έχουν ελάχιστο χρόνο και παρά τις καλές προθέσεις
δεν θηλάζουν τα παιδιά τους τόσο όπως γινόταν σε παλαιότερες εποχές.

Φαρμακευτική αγωγή
Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά αποτελεσματικά φάρμακα για τις αλλεργίες, η σωστή χρήση των οποίων εξασφαλίζει, στις περισσότερες περιπτώσεις, έλεγχο των
συμπτωμάτων και άριστη ποιότητα ζωής.
Τα κυριότερα φάρμακα είναι, αντισταμινικά, αποσυμφορητικά, βρογχοδιασταλτικά, αντιφλεγμονώδη, αδρεναλίνη και
ανοσοθεραπεία (αντί- IgE θεραπεία).

Μέτρα πρόληψης για τις εποχικές αλλεργίες
- Αποφεύγετε τις βόλτες στην ύπαιθρο τις πρώτες πρωινές
ώρες (πριν τις δέκα το πρωί) και αργά το απόγευμα, οπότε
παρατηρείται η μεγαλύτερη παραγωγή γύρης.
- Αερίζετε καθημερινά το σπίτι, τα υπνοδωμάτια και τα σκεπάσματα των κρεβατιών.
- Χρησιμοποιείτε βαμβακερά υφάσματα (σεντόνια ή καλύμματα στα έπιπλα, τα οποία πρέπει να πλένετε συχνά).
- Ξεσκονίζετε συχνά τις ηλεκτρικές συσκευές, γιατί κι
αυτές έλκουν τη σκόνη, και καθαρίζετε με υγρό πανί τις επιφάνειες του σπιτιού.
- Πριν μπει σε λειτουργία το κλιματιστικό, χρειάζεται να
έχει γίνει καλή συντήρηση και να χρησιμοποιούνται φίλτρα
υψηλής απόδοσης.
- Αποφύγετε τη χρήση απορρυπαντικών, καθαριστικών και
βαφών στο χώρο
- Κάνετε μπάνιο (χρησιμοποιώντας ήπια αφρόλουτρα) μετά

από βόλτα στην ύπαιθρο.

Πως αντιμετωπίζεται η αλλεργία;
Η αλλεργία αντιμετωπίζεται βασικά με 2 τρόπους:
― Απομάκρυνση
― Aποφυγή αλλεργιογόνου
Εφ’ όσον διαγνωσθεί το αίτιο (αλλεργιογόνο), η απομάκρυνση και η αποφυγή του είναι το πιο αποτελεσματικό
μέτρο, αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτό. Σε κάποιες περιπτώσεις η πλήρης αποφυγή του αλλεργιογόνου είναι αδύνατη (π.χ. αερομεταφερόμενες γύρεις), ενώ σε άλλες
περιπτώσεις η απομάκρυνση του αλλεργιογόνου μπορεί να
δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από όσα καλείται
να λύσει (π.χ. απομάκρυνση αγαπημένων κατοικίδιων
ζώων). Συχνά όμως είναι δυνατή η πλήρης αποφυγή του αλλεργιογόνου ή τουλάχιστον η μείωση της έκθεσης σ’ αυτό
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η αλλεργία μπορεί να γίνει επικίνδυνη γιά τη ζωή στη περίπτωση λαρυγγικού οιδήματος (βραχνάδα, βήχας, δύσπνοια με δυσκολία στην εισπνοή που μπορεί να
συνοδεύεται από εισπνευστικό σιγμό, κυάνωση, ασφυξία),
κρίσης άσθματος (βήχας, δύσπνοια, σφύριγμα, έντονη εισολκή μεσοπλευρίων μυών, κυάνωση, ασφυξία) ταχυπαλμία, ζάλη, ατονία, τάση γιά λιποθυμία, απώλεια αισθήσεων).
Με την παρουσία των αναφερθέντων συμπτωμάτων καί αν
είναι δυνατόν στην έναρξή τους ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ή τουλάχιστον να αναζητηθεί
άμεση ιατρική βοήθεια.

Ξενοφών Τσούκαλης, Μ.D.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
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Θρίαμβος για την επιτραπέζια αντισφαίριση Βούλας
Πέντε χρυσά από πέντε “χρυσούς” πρωταθλητές!
Θριαμβευτική νίκη κατάφεραν οι αθλητές της επιτραπέζιας
αντισφαίρισης Βούλας και δημ του Σωματείου Α.Ο. Αρης
και Αρης 2006 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αντισφαίρισης που πραγματοποιήθηκε στη Βούλα.
Tα κορίτσια του Α.Ο. Αρη 2006 αποτελούσαν το πρώτο φαβορί των αγώνων, στα ομαδικά αγωνίσματα τα κορίτσια του
Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 (Φίσερ, Τέρπου, Πεχλιβανίδη & Σπυροπούλου), πράγμα που επιβεβαιώθηκε στην πράξη με τη νίκη
τους.
Για να φτάσουν στον τελικό, τα κορίτσια του ΑΡΗ κέρδισαν
με 3-1 τον Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ και τους ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ και με
3-2 τις ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Στον ημιτελικό ο
ΑΡΗΣ απέκλεισε τον ΑΣΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ με 3-0 και στον τελικό τον Α.Ο. ΧΑΝΙΩΝ με 3-1. Έτσι τα κορίτσια του ΑΡΗ επιβεβαίωσαν στο ακέραιο τα προγνωστικά & με την συνολική
τους εμφάνιση έδειξαν ότι δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν μεγάλη αντίσταση. Στον τελικό χρειάστηκαν 1 ώρα
και 15 λεπτά για να κάμψουν την αντίσταση των ΧΑΝΙΩΝ
και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
Η ομάδα παίδων του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (Σγουρόπουλος,
Παμβουξόγλου, Στεφανίδης) αν και αυτή αποτελούσε το 1ο
φαβορί του πρωταθλήματος, εν τούτοις περιορίστηκε στην
Τρίτη θέση, αφού στον ημιτελικό αγώνα έχασε με 3-2 από
τον ΠΑΡΔΕΙΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Η ατυχία της ομάδας φάνηκε στον αγώνα αυτό, όταν το σκορ για τις δύο ομάδες
ήταν 2-2 και παιζόταν το τελευταίο παιχνίδι για να ανα-

δειχθεί η ομάδα, που θα πήγαινε στον τελικό. Το τελευταίο
αυτό παιχνίδι ήταν το διπλό και από την ομάδα του Γ.Σ.
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ έπαιζαν οι αθλητές Στεφανίδης και Παμβουξόγλου. Προάγονταν με 2-1 σετ και είχαν 4 φορές ματς
μπολ, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον αγώνα και τελικά τον έχασαν με 3-2. Για να φτάσει στον ημιτελικό η
ομάδα παίδων κέρδισε με 3-1 τον ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ, τη ΒΕΡΟΙΑ και την ΚΑΒΑΛΑ.

Στο ατομικό Παίδων ο ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ κατέκτησε τον τίτλο κερδίζοντας με 3-0 όλους τους
αντιπάλους του. Στην τελευταία του χρονιά στο πρωτάθλημα παίδων επιβεβαίωσε την καταφανή του ανωτερότητα
στο εσωτερικό και πλέον θα κυνηγήσει υψηλούς στόχους
στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άλλωστε
βρίσκεται στο Νο. 20 της παγκόσμιας κατάταξης παίδων
(Νο. 7 Ευρώπης).
Στο ατομικό Κορασίδων, στον τελικό έφτασαν οι δύο αθλήτριες του Α.Ο. ΑΡΗ 2006. Η Τέρπου στην τελευταία της
χρονιά στην ηλικιακή αυτή κατηγορία, επικράτησε με 3-2
της Φίσερ, η οποία είχε κατακτήσει την πρωτιά στο περσινό
πρωτάθλημα και βέβαια θα αγωνίζεται στις κορασίδες και
την επόμενη χρονιά.
Στο διπλό κορασίδων η Φίσερ με την Τέρπου κατέκτησαν
τον Πανελλήνιο τίτλο, ενώ αντίστοιχα στο διπλό παίδων ο
Σγουρόπουλος με συμπαίκτη τον Βλαχάκη του Α.Ο. ΚΑΡΕΑ
αναδείχθηκαν επίσης πρωταθλητές Ελλάδας.
Ο Τελικός απολογισμός για τους αθλητές και τις αθλήτριες
των δύο σωματίων της Βούλας είναι:
1. 1η Θέση στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Κορασίδων (Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006)
2. 3η Θέση στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων
(Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ)

Παναττικό πρωτάθλημα
επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Το 7ο Παναττικό πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης μικρών ηλικιών θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Βάρης (Νίκης 2 & Αττιδος) στις 2 και 3
Μαΐου.
Στους αγώνες λαμβάνουν μέρος αθλητές και αθλήτριες
από όλη την Ελλάδα και αποτελούν πρόκριμα για τη
στελέχωση των προεθνικών ομάδων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι αγώνες ξεκινούν και
τις δύο ημέρες στις 9.30 το πρωί

3. 1η & 2η Θέση στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Κορασίδων (Τέρπου και Φίσερ)
4. 1η Θέση στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Παίδων
(Σγουρόπουλος)
5. 1η Θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διπλών Κορασίδων (Φισερ/Τέρπου)
6. 1η Θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διπλών Παίδων
(Σγουρόπουλος/Βλαχάκης)
Ο προπονητής της ομάδας Κωστόπουλος Κωνσταντίνος με
τους βοηθούς του Τσαχάκη Μιχάλη, Τσαχάκη Φρόσω, Λιλή
Γιώργο και Μάρτο Θοδωρη καταχειροκροτήθηκαν μαζί με
τους αθλητές και τις αθλήτριες για τις μεγάλες αυτές επιτυχίες, από τους πάρα πολλούς φιλάθλους που βρέθηκαν

στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
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«Κρίση και Αθλητισμός» - Ημερίδα στον Α.Ο.Α. Ανοιξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα
«Κρίση & Αθλητισμός» που διοργάνωσε ο Αθλητικός
Όμιλος Άνοιξης Α.Ο.Α σε συνεργασία με την εφημερίδα «Βορεινή» την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 στην αίθουσα που διέθεσαν τα 120 Ενωμένα Εργοστάσια.
Ο σκοπός της ημερίδας, είχε ως στόχο να αναδείξει το σημαντικότατο ρόλο του ερασιτεχνικού
αθλητισμού στη διαμόρφωση μιας υγιούς κοινωνίας,
στο κρίσιμο σταυροδρόμι που βρισκόμαστε σήμερα.

Την προσέγγιση του θέματος «Κρίση & Αθλητισμός» ανέλαβαν ο Γιώργος Μαυρωτάς, Βουλευτής
Αττικής και 5 φορές Ολυμπιονίκης στην υδατοσφαίριση, ο Γιώργος Ζαραβίνας Διεθνής, Πρωταθλητής
Ελλάδος στο χάντμπολ, ο Δημήτρης Πιέτρης Πρωταθλητής Ελλάδος στα 110 εμπόδια στίβο, ο Περικλής Μπακοδήμος, Τεχνικός Διευθυντής της
Ομοσπονδίας Βόλει, ο Αχιλλέας Κουρέπης, πρώην
Πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και νυν Αντιπρό-

εδρος του ΝΠΔΔ «ΒΙΚΕΛΛΑΣ» του Δήμου Κηφισιάς,
ο Ανδρέας Μαλάτος, Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου και ο Μάριος
Λουκάτος, Μέλος του ΔΣ και υπεύθυνος ανάπτυξης
Χάντμπολ του Α.Ο Άνοιξης.
Η παρουσία πλήθος κόσμου αλλά και πολλών
παιδιών-αθλητών από όλα τα τμήματα που διατηρεί ο
Α.Ο Άνοιξης, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και
βόλεϊ συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Επίσημη προσκεκλημένη και πρόσωπο της βραδιάς ήταν η Πρωταθλήτρια Ελλάδος στη Σκοποβολή
Άγη Κασούμη η οποία τιμήθηκε για την 37χρονη
διαρκή ανάδειξή της ως πρωταθλήτρια Ελλάδος.

Αθλητική Άνοιξη 2015 στην Παλλήνη
Η Αθλητική Άνοιξη 2015, πραγματοποιείται μεταξύ 10 Μαΐου και 11 Ιουλίου στα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου
Παλλήνης. Το πρόγραμμα αποτελείται
από μια σειρά Δημοτικών και Διαδημοτικών αγώνων με την συμμετοχή μαθητών Δημοτικών και Γυμνασίων του
Δήμου καθώς και των Αθλητικών τμημάτων του Δήμου.
Παράλληλα πραγματοποιούνται οι τελικές εκδηλώσεις και οι βραβεύσεις
των Αθλητικών προγραμμάτων του
Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05/2015 ώρα έναρξης
09:00 - 4ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ALL DAY ΒΟΛΕΪ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05/2015 ώρα έναρξης
09:00 - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ALL DAY ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/05/2015 ώρα έναρξης
09:00 - 1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/05/2015 ώρα έναρξης
09:00 - ΓΕΡΑΚΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/05/2015 ώρα έναρξης
19:00 - 1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ALL DAY ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΗΠΕΔΑ
ΓΕΡΑΚΑ – ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΑΝΘΟΥΣΑΣ
23/05/2015 ώρα έναρξης 09:00
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΓΗΠΕΔΟ
Γ.
ΔΕΔΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
24/05/2015 ώρα έναρξης 10:00
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ-ΡΥΘΜΙΚΗΣ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/06/2015 ώρα έναρξης
19:00 - 1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΥΔΡΟΥΣΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ;
Για μία ακόμη φορά η τοπική κοινωνία και οι
σύλλογοι της πόλης βρίσκονται αντιμέτωποι
σε μία οργανωμένη προσπάθεια για άκρατη
εμπορευματοποίηση ευαίσθητων περιοχών,
θαλασσίου παράκτιου και νησιωτικού οικοσυστήματος.
Όπως ολόκληρη η παράκτια ζώνη του Σαρωνικού βάλλεται από ασύδοτους επιχειρηματίες που την πληγώνουν ανεπανόρθωτα , έτσι
και η νησιωτική ( μικρές αλλά σημαντικές ιστορικά και περιβαλλοντικά βραχονησίδες ) μπαίνει στο στόχαστρο τους για την επίτευξη του
εύκολου κέρδους. Κέρδους ιδιωτικού που το
βάζουν υπεράνω όλων των κοινών αγαθών και
της κοινωνίας που τα στερείται.
Όταν η πολιτεία και οι φορείς αδρανούν ή το
χειρότερο «στηρίζουν» σχέδια που έχουν σαν
σκοπό το κέρδος των λίγων, χωρίς να υπολογίζουν τα προβλήματα που δημιουργούν στην
κοινωνία και το περιβάλλον, τότε η αυθόρμητη
αντίδραση των πολιτών είναι η ανάληψη δράσης για την ματαίωση τους.
Η Υδρούσα – Κατραμονήσι (σύμπλεγμα
νήσων) έχει παραδοθεί από καιρό, με «σύννομο» τρόπο σε ιδιώτες , που προσπαθούν να
εφαρμόσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο πλήρους εμπορευματοποίησης της. Πλάνο για να
έχουν απλά κέρδη.
Ευαγγελίζονται τη δημιουργία ενός «πρότυπου πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
πολιτισμού και ερμηνείας περιβάλλοντος –
ανάδειξης φυσικού τοπίου – διαχείρισης επισκεψιμότητας», ενώ στην ουσία με την πλήρη
υλοποίηση όσων πραγματικά έχουν σκοπό να
κάνουν, είναι στην πραγματικότητα ένα
«πάρκο» που μόνο περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν θα προσφέρει και θα υποβαθμίσει
συνολικά το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Γιατί όσα τεχνηέντως διαρρέουν στον τύπο,
για τα σχέδια που θα υλοποιήσουν στην
Υδρούσα, είναι ξεκάθαρα πέρα και έξω από
αυτά που οι μελέτες διαμόρφωσης ορίζουν.
Μελέτες διαμόρφωσης που με πιέσεις και μεσολάβηση ισχυρών φίλων τους κατάφεραν να
εγκριθούν και προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
Ας τα ξεδιαλύνουμε για να γίνει σαφές ότι
και οι πολίτες επαγρυπνούν και ενημερώνονται. Η μεγάλη σημασία της νήσου Υδρούσας
είναι γνωστή από την αρχαιότητα και ακόμη
και σήμερα εποπτεύεται από την αρχαιολογική υπηρεσία για όλες τις επεμβάσεις επί του
εδάφους της (βρίσκονται ακόμη επιφανειακά
αρχαία κεραμικά θραύσματα.

Υπάρχουν επίσης και εκτεταμένα οχυρωματικά έργα σε άριστη κατάσταση από τον
Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

Όσο αφορά την χλωρίδα το νησί είναι χαρακτηρισμένο σαν δασικό με χαμηλή έντονη αυτοφυή βλάστηση.

Και η πανίδα της νήσου είναι σημαντική. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από αγριοκούνελα, που μέχρι την δημοσιοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου ήταν εκατοντάδες και
σήμερα δυστυχώς έχουν περιέργως λιγοστέψει. Παράξενο είναι επίσης που οι εκθέσεις των μελετών διαμόρφωσης δεν τα
αναφέρουν, ίσως «προφητικά»).
Στο νησί βρίσκουν καταφύγιο και μεταναστευτικά σμήνη πουλιών και είναι σημαντικό σημείο ελέγχου καταγραφής και
δακτυλίωσης πτηνών.
Σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε και το παράλιο και θαλάσσιο οικοσύστημα που είναι
πολύ σημαντικό, οι ερασιτέχνες ψαράδες
και δύτες το εξιστορούν και αναφέρουν και
την ύπαρξη θαλάσσιων χελωνών.
Σε ένα τόσο σημαντικό από κάθε άποψη
νησί, οι με δικαστική «συνδρομή» ιδιοκτήτες θέλουν να επενδύσουν και να εφαρμόσουν επιχειρηματικό σχέδιο, και όπως σε
συνεντεύξεις τους δηλώνουν, θα προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες.
Η προσέγγιση θα γίνεται με ακτοπλοϊκό
δρομολόγιο πιθανόν από Γλυφάδα, αρχικά
είχε μελετηθεί ο απόπλους να γίνεται από
Βούλα αλλά λόγω αντιδράσεων μάλλον

απεφεύχθη (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τα προσφερόμενα στο νησί θα είναι η διεξαγωγή δεξιώσεων – τελετών γάμου – φαγητό, ποτό – θαλάσσια και υπαίθρια σπορ –

σκίαστρα – πλωτές εξέδρες με ολοήμερη
λειτουργία-υπόσκαφη εκκλησία – ντησελογεννήτρια – δίκτυο φωτισμού – παραστάσεις – ένα τοπόσημο «τα φτερά του
Δαίδαλου» με ύψος 12 μέτρων- σίγουρα θα
χρειαστούν και λιμενικές εγκαταστάσεις και
ότι άλλο «πουλάει» .
Αυτά τα σχέδια με την υπέρμετρη επισκεψιμότητα θα μολύνουν την θάλασσα με τα
συχνά δρομολόγια και οι εμπορικές χρήσεις και δραστηριότητες θα επιβαρύνουν το
νησιωτικό οικοσύστημα ( λύματα τουαλετών-μαγειρείων σκουπίδια, ηχορύπανση,
φωτορύπανση, κλπ) και θα αλλοιώσουν το
νησί και την θάλασσα, με αποτέλεσμα την
επιβάρυνση της ποιότητος ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της παραλίας.
Η εφαρμογή όλων αυτών πάνω στο νησί
είναι σε πλήρη αντίθεση με το Π.Δ. ΦΕΚ 254
Δ’ / 5.3.2004 το οποίο είναι σε ισχύ, που καθορίζει ζώνες προστασίας και χρήσεις γης
και όρους και περιορισμούς δόμησης στην
παραλιακή ζώνη της Αττικής, που το ορίζει
στην ζώνη 1γ που έχει χρήσεις μόνο, αποκατάστασης φυσικού τοπίου Αττικής χλωρίδας και πανίδας, καθώς και προστασίας και
ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων.
Στη ζώνη 1γ διατηρείται το φυσικό ανάγλυφο και επιτρέπεται η διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου – ποδηλάτου και
απαγορεύεται η δόμηση.
Με απόφαση του Ε’ τμήματος Συμβουλίου
της Επικρατείας 3222/2006, που πάρθηκε
μετά από αίτημα των «ιδιοκτητών» της
νήσου, ορίζεται τελεσίδικα ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία ακτής κολύμβησης με
λουτρικές εγκαταστάσεις.
Η μελέτη διαμόρφωσης που ενέκρινε ο
Ο.Ρ.Σ.Α. με την 20η απόφαση της
1.10.2008, μετά από πιέσεις ορίζει προσωρινές κατασκευές χωρίς θεμελίωση και
ήπιες διαμορφώσεις, που όμως θα απομακρύνονται κάθε χρόνο μετά το τέλος της
θερινής περιόδου και θα στήνονται ξανά
στην αρχή της.
Αυτή η διαμόρφωση με την καθοριστική δέσμευση για ολιγόμηνη ετήσια χωροθέτηση
των προσωρινών κατασκευών που ελέγχονται από την υπηρεσία δόμησης και την
τεχνική υπηρεσία του Δήμου, δεν τους
άρεσε καθόλου. Ο Δήμος οφείλει να παρεμβαίνει και να ελέγχει, γιατί το Δημοτικό

Συμβούλιο με παρέμβαση πολιτών και συλλόγων πήρε ομόφωνη απόφαση (419/
1.12.2013), να αποτρέψει την εμπορευματοποίηση και εκποίηση της φυσικής κληρονομιάς μας.
Η Υδρούσα (Κατραμονήσι) έχει οριοθετημένο αιγιαλό και παραλία με το ΦΕΚ 149 Δ
/25.5.1973 και με την παραχώρηση στους
Δήμους της απλής χρήσης και προστασίας
των αιγιαλών στα διοικητικά όρια τους, ο
Δήμος έχει την αποκλειστική εποπτεία - αρμοδιότητα επί του αιγιαλού και της παραλίας της νήσου, ΦΕΚ 578 Β / 9.4.2015.
Με τα αρχικά επενδυτικά σχέδια να μην είναι
άμεσα υλοποιήσιμα, αναζητήθηκαν χρηματοδότες για την στήριξη και συνέχιση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση τους.
Στα πλαίσια αυτά κατέφυγαν, λόγω του δασικού χαρακτήρα της νήσου και ζήτησαν και να
πάρουν έγκριση για μελέτη διαμόρφωσης σαν
χώρος διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής
σε δασικές εκτάσεις με την απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας 66102/970 κεφ. Γ’ & κεφ.
Δ’ (ΦΕΚ 170 Β 14.3.1995). Η μελέτη εγκρίθηκε
τελικά από την «αμαρτωλή» Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής – γραφείο Γενικού Γραμματέα, Ηλία Λιακόπουλου, μετά από προφορική
διαταγή του Γενικού Διευθυντή Δασών,
(αρ.πρωτ. 507/10.4.2012).
Η έκδοση από την Δασική Υπηρεσία μιας
πανόμοιας μελέτης διαμόρφωσης με αυτή
του Ο.Ρ.Σ.Α. σε περιοχή με κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτά των παράκτιων ζωνών που
προστατεύεται ολικά για αυτό το λόγο από
το Π.Δ. ΦΕΚ 254 Δ’ / 5.3.2004 (που καθορίζει ζώνες προστασίας και χρήσεις γης και
όρους και περιορισμούς δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, που το ορίζει
στην ζώνη 1γ που έχει χρήσεις μόνο αποκατάστασης φυσικού τοπίου Αττικής χλωρίδας και πανίδας, καθώς και προστασίας και
ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων),
είναι το λιγότερο ανεδαφική, έξω από την
επιστημονική πρακτική και έγινε με υπέρβαση των ορίων που προσδιορίζονται από
την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο μόνος λόγος για την νέα μελέτη διαμόρφωσης που εγκρίθηκε από την Δασική Υπηρεσία, είναι για να μην έχουν τον έλεγχο
και την επίβλεψη για την τήρηση των νόμων
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Η ενορχηστρωμένη προσπάθεια τους θα
αποτύχει γιατί στηρίζεται σε σαθρή βάση.
Εάν έγιναν ιδιοκτήτες με δίκες, χωρίς ουσιαστικό αντίλογο, πριν πολλά χρόνια, μην
ευελπιστούν ότι και σήμερα τα δεδομένα θα
είναι ευνοϊκά.
Η κατάσταση άλλαξε και η κοινωνία είναι
τώρα περισσότερο έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις.
Η Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β. θα στηρίξει κάθε προσπάθεια πολιτών για την διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και
διασφάλιση των όρων ποιοτικής διαβίωσης.
H “Ρι.Κι.Π. ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στη
συγκέντρωση είτε ευθέως είτε με τις αναρτήσεις
τους στο διαδίκτυο.

