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Δεν ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
“ Ἔνοχος, ἔνοχον ού ποιεῖ”

Μέγα σκάνδαλο κατήγγειλε ο Παν. Λαφαζάνης στη Βουλή

Ακύρωσε όλες τις αυξήσεις του Ειδικού
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων
στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος!
Σελίδα 14

Να μην ομιλούν εκείνοι που “δεν δικαιούνται δια
να ομιλούν”!
Και να μην ομιλούν, όχι γιατί αυτό επιθυμούν, δύνανται ή επιδιώκουν κάποιοι να τους το απαγορεύσουν! Είναι εξ’ άλλου ασύμβατο με τη
δημοκρατία και την ιδιαίτερη προοδευτική ιδεολογία και κοσμοθεώρηση. Αλλά να μην ομιλούν γιατί
ενοχλούν!
Ενοχλούν την αισθητική μας, ενοχλούν τη μνήμη
μας, τη νοημοσύνη μας και τη δημοκρατική νομιμοποίηση! (Πρόσφατη λαϊκή ετυμηγορία).
Βέβαια, κηρύσσουν λυσσωδώς ότι η
λαϊκή ετυμηγορία της 25ης Ιανουαρίου ήταν “πεπλανημένη”! Εξαπατήθηκε ο λαός από τους “λαοπλάνους”
της αριστεράς, σαν τον... Τσίπρα ή
(και) την πατριωτική δεξιά του
Πάνου Καμμένου και δεν άφησαν
να τους πάρει το ...ποτάμι! Ένα τετου Κώστα
χνητό
ποτάμι, όπως των τεχνητών
Βενετσάνου
λιμνών, των πισινών κλπ.
Δεν δικαιούνται δια να ομιλούν, γιατί αυτοί ήσαν
και είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα μας· με ελάχιστες εξαιρέσεις γνωστές και εύκολα αντιληπτές στον καθένα.
Να μην ομιλούν, αλλά πως να το κάνουν αυτοί που
στερούνται στοιχειώδους σεμνότητας και ξεχειλίζει το θράσος, η ιδιοτέλεια και η αμετροέπεια...
Οποιος έχει μάτια βλέπει.

Σικάγο 1886, το αίμα της εργατιάς “λέκιασε” το δρόμο, διεκδικώντας οχτάωρη εργασία.
Πόσο μακριά ειναι το 1886
και πόσο κοντά αλήθεια!
Πόσοι από τους εργαζόμενους
σήμερα εργάζονται οκτάωρο;;;
Πόσοι από τους εργαζόμενους
σήμερα δουλεύουν μαύρη
εργασία ανασφάλιστοι;
Πόση εργατική δύναμη βρίσκεται
με τα χέρια στις τσέπες
από την ανεργία;
Γι’ αυτό η Πρωτομαγιά σ’ όλο τον
κόσμο πρέπει να είναι εργατική,
διεκδικητική. Και η κόκκινη παπαρούνα να συμβολίζει το αίμα των
εργατών όλης της γης, που
χάθηκαν για καλύτερες ημέρες...

Ελαιόλαδο των Μεσογείων
Σελ. 6
στην Κίνα
Ανάπλαση της κεντρικής
πλατείας της Βούλας Σελ. 7

Και βλέπει αυτά που ο λαός μας από αρχαιοτάτων
χρόνων λέει: “Οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή”! Και
κάποιων, η ψυχοσύνθεση και η νοοτροπία τους μας
ενοχλεί ιδιαίτερα όπως εκφράζονται και μορφοποιούνται.
Ενοχλούν τη μνήμη μας γιατί προσπαθούν να μας
πείσουν ότι για την οικονομική δυσπραγία της Ελλάδος, για την ανεργία του 30%, για την αποδιορΣυνέχεια στη σελ. 2
γάνωση

Καταδίκη της Ελλάδας για
τις επιδοτήσεις στην “Ελληνικός Χρυσός”
Σελ. 8 “Αν επικρατήσουν οι δανειστές

Αυτοψία στην Υδρούσα

Σελ. 24

Computer Vision Syndrome
η ασθένεια της εποχής Σελ. 21

και η Τρόικα του Εσωτερικού, η
Ελλάδα θα καταδικαστεί οριστικά ως κοινωνία, ως χώρα και
Σελ. 17
ως έθνος” K. Λαπαβίτσας
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ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Συνέχεια από τη σελ. 1
και εξάρθρωση της παραγωγής, τη φτωχοποίηση του
πληθυσμού, τη δραματική μείωση του εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 35% - από 278,9 δις ευρώ το
2007, σε 181 το 20131. για την αύξηση της αφαίμαξης των παραγωγικών δυνάμεων (Δημόσια έσοδα επί
του ΑΕΠ) από 31% που ήταν το 1990 στο 43,5% το
2014, για την αλματώδη αύξηση, τη γιγάντωση του
δημόσιου χρέους, από τα 0,2 δις (δηλ. 200 εκατομμύρια ευρώ) το 1970, επί χούντας και στο 1,5 δις το
1980, στα 31,1 το 1990, στα 86 δις το 1995, στα 141,
το 2000 και στα 183,2 δις το 2004 - όταν παρέδωσε ο
Σημίτης στον Καραμανλή (Ν.Δ.) που το έφτασε στα
299,7 το 2009, που παρέδωσε στον Γ. Παπανδρέου
(ΠΑΣΟΚ).
Για να φτάσουν κι οι δυο μαζί στα δυσβάσταχτα υψίπεδα του 349,3 δις ευρώ και στο 188,9% επί του ΑΕΠ2
το 2014, μετά απ’ τα κουρέματα και την προσπάθεια

Πρέπει πράγματι να ‘χουν την αναίδεια χιλίων πιθήκων οι Σαμαρο-Βενιζέλοι, το Μητσοτακέικο, οι Καραγκούνηδες, Γεωργιάδηδες και Σια για να κουνάνε
το δάχτυλο θρασύτατα, να απειλούν και να ουρλιάζουν, αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα σαράντα χρόνια, σ’ αυτούς που μόλις ανέλαβαν τα βάρη και
βάλλονται πανταχόθεν.

Συγκρίσεις και κρίσεις.
Γι’ αυτό ενοχλούν και τη νοημοσύνη μας και την αισθητική μας, όταν τους βλέπω στη Βουλή και στα
“παράθυρα”, χωρίς ίχνος μεταμέλειας, αισθήματος
ενοχής, ευθύνης... και τολμούν να επιζητούν τους
προβολείς της δημοσιότητας αντί να κρύβονται στο
λυκόφως, που θα τους εξασφάλιζε ίσως τη λησμονιά
που φέρνει ο χρόνος και η μακροθυμία του Ελληνα!

άλλα “άκρα”. Μια Ελληνίδα Λεπέν, κάποιοι Φάρατζ,
ίσως κάποιος Λένιν ή ένας Καραϊσκάκης. Απεύχομαι
μια τέτοια “λύση”, αλλά είναι αναπότρεπτη. Με Σαμαράδες, Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ και άλλους η Ευρώπη θα διαλυθεί. Οι λαοί αρχικά θα δυστυχήσουν
και μετά...
Δεν επιδιώκω να γίνω προφήτης.
Και κάτι προσωπικό, σαν υστερόγραφο:
Οσφραίνομαι τους θιγόμενους που θα με διαβάσουν.
Οι “έξυπνοι” θα πουν: “Ποιός κάθεται μωρέ να διαβάσει αυτόν με τα νούμερα που αραδιάζει;” Σωστά.
Μόνο που “νούμερα” είναι οι φόροι, η ΔΕΗ και ο
ΕΝΦΙΑ που πληρώνουμε. (Α, μη διανοηθεί η κυβέρνηση να τον συνεχίσει και το 2015, όπως ξέφυγε του
Τσίπρα. Θα είναι το Βατερλώ του). Ποιός θα με διαβάσει, λοιπόν; Με διαβάζουν οι απλοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες, που μου διαμηνύουν σε κάθε
ευκαιρία ότι τους εκφράζω.
Δυστυχώς, δεν με διαβάζουν οι πολιτικοί γιατί δεν ευκαιρούν προφανώς, ή συχνά “τα ξέρουν”!..
Εγώ γηράσκω διδασκόμενος· δεν διδάσκω. Απλώς
μεταλαμπαδεύω!
――――――
1. Δ.Ν.Τ. (Ι.Μ.F.) κατάλογος χωρών κατά ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)
2. Πηγές: Eurostat και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Και η κυβέρνηση δεν έχει καμμιά ευθύνη;

Οποιος έχει μάτια βλέπει...
“διάσωσης της Ελλάδας”, όπου και τα φόρτωσαν
στον Τσίπρα, που ...ευθύνεται(!) για την καταστροφή
της Ελλάδος!...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Kορωπίου συνεδριάζει, για
την 16η/2015 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την Τετάρτη 6η Μαΐου και ώρα 17:00’,
με μοναδικό θέμα:
1. Συζήτηση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά
τη Β΄ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Καρελλά Δήμου Κρωπίας μετά πράξεως εφαρμογής΄,
τροποποίηση της μελέτης ώστε να εναρμονιστεί με
τις απαιτούμενες προδιαγραφές των προς έγκριση
σχεδίων και καθορισμός χρήσεων γης.
To Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος, θα
γίνει στις 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
08:30 μ.μ., για συζήτηση επί 15 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com/προσεχή

Και βέβαια έχει: Εχει ευθύνη γιατί συμπεριφέρθηκε
στους συνυπεύθυνους της Ευρώπης με σύνεση, με
διάθεση καλής θέλησης και συνεργασίας, αλλά βέβαια με αξιοπρέπεια. Αλλά ούτε αυτό ήθελαν οι Γότθοι, οι Κέλτες και οι νεο-φιλελεύθεροι Φράγγοι,
υπότες του Μαμωνά.
Ήθελαν την Ελλάδα να πάει συρμένη στα γόνατα! Και
δεν το κάνουν αστόχαστα, οι αποικιοκρατικής συνείδησης και συνήθειας Ολλανδοί, Γερμανοί και λοιποί.
Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη επιλογής τακτικής, καλοπροαίρετης ευπιστίας, με τη δικαιολογία μιας “ξεπλυμένης” μεσοβέζικης εντολής του λαού - γιατί
αυτή του ζητήθηκε. Ενός λαού χτυπημένου, ζαλισμένου και κατατρομοκρατημένου! Ναι, ένα 20 - 30%
του λαού κατέχεται από ένα σύνδρομο “ασφάλειας”
υποτελούς. Και λοιπόν; Υπάρχει το 70 - 80% που προτάσσει την εθνική και κοινωνική αξιοπρέπεια. Αυτοί
γράφουν την ιστορία! Φάνηκε στις δημοσκοπήσεις
του πρώτου μήνα. Το 80% που υποστήριζε και ήλπιζε
σ’ αυτή την Κυβέρνηση, στο μεγαλύτερο ποσοστό
δεν την είχε ψηφίσει κι ούτε ένας είχε βάλει στην
τσέπη του ένα ευρώ. Ενιωσε εθνική ανάταση! Αυτό
ήταν. Πάρτε το χαμπάρι!
Κι όχι μόνο η Κυβέρνηση, αλλά κι αυτοί που δεν “δικαιούνται δια να ομιλούν”!
Εάν αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ θα γυρίσουν οι ψηφοφόροι σ’ αυτούς. Θα στραφούν απελπισμένοι στα
άκρα· και άκρο δεν είναι, δυστυχώς το ΚΚΕ! Είναι η
“Χρυσή Αυγή”, επίσης δυστυχώς. Υπάρχουν όμως κι
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Παράσημο εξόχου πράξεως
σε λοχία
Σελ. 6
Σε άμεση αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Κερατέας και ΝΑ Αττικής Σελ. 7
Οχι από το ΣτΕ στην “Ελληνικός
Χρυσός”
Σελ. 8

Οι κοινόχρηστοι χώροι Απόστολος
Σελ. 8

Βιτάλης

Αλέκος Παναγούλης ΖΕΙ
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Η ζωή πάνω στη Γη Φαίδρα ΦραγκομανώληΣελ. 11

Κοκκόλα

Πλούσια δράση Lets do it στην
Ανατολική Αττική
Χρήσιμα επαγγέλματα

Σελ. 12, 13
Σελ. 15

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

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

ΕΒΔΟΜΗ
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1ΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Στον Προφήτη Ηλία Υμηττού
Η Ομάδα πολιτών και συλλόγων, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» που αποτελείται από
το Ν.Π.Δ.Δ ΣΦΗΤΤΟΣ, Επιμορφωτικό Σύλλογο Κορωπίου «Αριστοτέλης» και τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό Κορωπίου, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού
προγράμματος «ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΜΟΥ» διοργανώνει, την Κυριακή 17 Μαΐου 2015 και
ώρα 10:00 στο Κορωπί, τον 1ο Ορεινό Αγώνα Δρόμου
Υμηττού με την ονομασία, «Στα χνάρια του Προόψιου
Απόλλωνα και του Ομβρίου Διός», υπό την αιγίδα του
Δήμου Κρωπίας- Αντιδημαρχία Αθλητισμού, -Πολιτισμού & Πολιτικής Προστασίας, με την υποστήριξη του
Συνδέσμου για την Προστασία και Ανάπτυξη Υμηττού
(Σ.Π.Α.Υ) και του Αθλητικού Κέντρου SAN SIRO Koρωπί.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί γύρω από τον Προφήτη Ηλία

Υμηττού στο Κορωπί στο οροπέδιο του οποίου βρίσκεται, σύμφωνα με την αρχαιολόγο Όλγα Κακαβογιάννη,
το σπουδαιότερο ανασκαμμένο μνημείο που ανήκει
στον αρχαίο Δήμο Σφηττού, Ιερό του Ομβρίου Διός και
του Προόψιου Απόλλωνα.
Ο ορεινός αγωνιστικός δρόμος απόστασης 11,6 χλμ.
διεξάγεται σε αγροτικούς - δασικούς δρόμους, σε
άσφαλτο και σε μονοπάτια που περικλείουν τον Προφήτη Ηλία Υμηττού στο Κορωπί (Αθλητικό Κέντρο SAN
SIRO - πρώην ΧΑΔΑ - ρέμα Ντούκας - Σέσι - Φιλιάτι Αθλητικό Κέντρο SAN SIRO) με αθροιστική ανάβαση τα
360 μέτρα (μέγιστο ύψος τα 505 μέτρα), με σημαντικές
απαιτήσεις αντοχής και εμπειρίας κίνησης σε ορεινό
πεδίο, ενώ σε ορισμένα σημεία απαιτεί την ιδιαίτερη
προσοχή των αθλητών. Στον αγώνα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όσοι/ες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους. Θα υπάρχουν διαφορετικές ηλικιακές
κατηγορίες για τους άνδρες και τις γυναίκες
Θα διεξαχθεί επίσης λαϊκός - παιδικός δρόμος - δρόμος ελεύθερου περπατήματος απόστασης 4,2 χλμ.
σε αγροτικούς δρόμους και σε άσφαλτο. Στον αγώνα
αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι/ες έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους με τη συγκατάθεση των γονέων τους.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο αθλητικό
κέντρο SAN SIRO (τέρμα της οδού Σφηττού), το οποίο
αποτελεί και τη βάση της διοργάνωσης.
Στην ηλεκτρονική www.e-koropi.gr θα βρείτε λεπτομέρειες των αγώνων και τρόπο εγγραφής αθλητών και
εθελοντών.

Γιορτή Λουλουδιών στη Βάρκιζα
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με
τον Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αττικής και
την πλαζ Βάρκιζας, «Yabanaki», διοργανώνει την 29η
Γιορτή Λουλουδιών στην οργανωμένη πλαζ Βάρκιζας από
30/4 έως 17/5/2015.
Η έκθεση θα λειτουργεί από 11π.μ. έως 10 μ.μ. με συμβολικό εισιτήριο εισόδου 1€.
Δεκάδες παραγωγοί σας περιμένουν μέσα στην πλαζ της
Βάρκιζας, για να σας συμβουλέψουν και να σας γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο των ελληνικών φυτών και λουλουδιών.
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“Mια κυρία ατυχήσασα”
Θεατρική παράσταση
στο Λύκειο Βουλιαγμένης

«Ιωάννης Καποδίστριας»
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο ΚΟΡΩΠΙ

2ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κουκλοθέατρου & Αφήγησης

Το Βιβλιοπωλείο “Πρόφης” και οι Εκδόσεις «Ήλεκτρον» θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρα «Ιωάννης Καποδίστριας», την
Κυριακή 3 Μαΐου, στις 7.30μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου (στον Πεζόδρομο).
Ο πολιτικός επιστήμων,
δημοτικός σύμβουλος
Κορωπίου και συγγραφέας θα παρουσιάσει
τον μεγάλο Έλληνα
Ερημίτη Πολιτικό, δημιουργό του νέου Ελληνικού κράτους, ως Ηγέτη,
ως Κυβερνήτη, ως Διπλωμάτη και ως Ανθρωπη: Τον Ιωάννη
Καποδίστρια.

Ένας μεγάλος Άραβας παραμυθάς
στην Αθήνα!!!

Eκδρομή στην Κύθνο

Το Λύκειο έχει παράδοση στο θέατρο. Κάθε χρόνο
παρουσιάζει μια παράσταση με “ηθοποιούς” τους μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι πολλές φορές ξεπερνούν τους επαγγελματίες ηθοποιούς!
Ετσι λοιπόν εφέτος ανεβάζουν το έργο των Σακελλαρίου - Γιαννακόπουλου “Μια κυρία Ατυχήσασα”,
την Κυριακή 3 Μαΐου στις 8μ.μ. στο θέατρο του Λυκείου στο Καβούρι.

Το 2ο Διεθνές φεστιβάλ αφήγησης και κουκλοθεάτρου
στο Εργαστήρι Μαιρηβή, ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις του
φιλοξενώντας τον μεγαλύτερο προφορικό αφηγητή της
Μεσογείου, τον Ζιάντ Νταρβίς από το Λίβανο, με τρεις
μοναδικές παραστάσεις αφήγησης.
Αναλυτικά:
Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 9 μ.μ
"Γκιλγκαμές, η αρχαιότερη ιστορία της Μέσης Ανατολής,
το πρώτο έπος της ανθρωπότητας"
Σάββατο 9 Μαΐου, στις 9μ.μ.
"Ιστορίες ζωής μέσα σε πόλεμο" (Η αξιοπρέπεια, η ελπίδα
και η χαρά της ζωής την ώρα της εισβολής των εχθρών)
Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6μ.μ.
" Χίλιες και μια νύχτες "
Όλες οι παραστάσεις είναι στην γαλλική γλώσσα με παράλληλη μετάφραση-συναφήγηση από τον Σ. Πελασγό
Διάρκεια: 60 λεπτά
Για όλες τις ηλικίες. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ
Κρατήσεις: 2105222181, 6942420062
Εργαστήρι Μαιρηβή - Κουκλοθέατρο
Σαχτούρη 4 & Σαρρή, Ψυρρή

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2015
Μονοήμερη εκδρομή στην Κύθνο και παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στην Παναγία Κανάλα.
οργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου για τα δύο ΚΑΠΗ
του.
Τιμή ακτοπλοϊκών: 23€ το άτομο με επιστροφή
Τιμή μεταφοράς με πούλμαν: 12€ το άτομο με επιστροφή
Αναχώρηση: 06:45 π.μ και από τα δύο ΚΑΠΗ
Εγγραφές Δευτέρα 11 Μαϊου 2015

Μία στέγη για τη «σχεδία»
Εκθεση Φωτογραφίας

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Τεπλίτζκι
Η ταινία είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα του Έρικ
Λόμαξ, ένας από τους χιλιάδες αιχμαλώτους πολέμου, που
αναγκάστηκαν να εργαστούν για την κατασκευή του σιδηρόδρομου, που θα ένωνε την Ταϊλάνδη με τη Βιρμανία, κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

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.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Διάρκεια έκθεσης: έως Κυριακή 10 Μαΐου, 12:0021:00. Είσοδος ελεύθερη

“O Κύκλος των Αναμνήσεων”
Ο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την ταινία «Ο Κύκλος των Αναμνήσεων», που προβάλλεται έως και την Κυριακή
3 Μαΐου.

3ήμερη Εκδρομή
Θεσσαλονίκη - Οχυρό Ρούπελ
Λίμνη Κερκίνη - Αρχαία Πέλλα
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” οργανώνει τριήμερη εκδρομή στα στο Οχυρό Ρούπελ,
Λίμνη Κερκίνη και Αρχαία Πέλλα. Είναι μία εκδρομή
σε τόπους που θα σας δώσει δυνατές συγκινήσεις
και πανέμορφες εικόνες.
Αναχώρηση 7π.μ. από οδό Σωκράτους (έναντι
φούρνου Στεργίου). Διαμονή στη Θεσσαλονίκη σε
5άστερο ξενοδοχείο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 110 €, σε μονόκλινο
140€ & σε τρίκλινο 95€.
Περιλαμβάνει μεταφορά, 2 διανυκτερεύσεις, πρωινό
σε μπουφέ, ξεναγό στην αρχαία Πέλλα.
Πληροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018,
Εφη Γαβριλάκη 6937730962

Eπίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο της Ελευσίνας
με τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 2015
Πρωινό περίπατο-επίσκεψη στον Αρχαιολογικό
χώρο, το Μουσείο και το Πλουτώνιο Σπήλαιο της
Ελευσίνας προγραμματίζει το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.
Είναι ένας ιδιαίτερα αξιόλογος χώρος που δεν τον
φανταζόμαστε! Και ύστερα, καφές ή ουζάκι στην
παραλία Ελευσίνας.
Τιμή εισόδου :2€ και όσα μέλη έχουν κάρτα πολιτισμού η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ.
ώρα αναχώρησης: 09:00 και από τα δυο ΚΑΠΗ
Εγγραφές Δευτέρα 4 Μαϊου 2015

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Kαλάβρυτα, Αγία Λαύρα,
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης οργανώνει μονοήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα την Κυριακή 10
Μαΐου.
Αναχώρηση 8π.μ. απέναντι από το Δημαρχείο
Βάρης (Λαϊκή αγορά).
• Στάση στον Ισθμό για το πρωϊνό μας καφεδάκι.
• Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγ. Λαύρας, έναν τόπο
σύμβολο για το Ελληνικό Έθνος.
• Επιστροφή στα Καλάβρυτα
Για κρατήσεις θέσεων και σχετικές πληροφορίες
στα τηλέφωνα: Ριφιώτης Χρήστος: 6944-308718 –
Τριβυζά Χαρά: 6974-438277
Εφόσον σας ενδιαφέρει και το ταξίδι με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο θα πρέπει να δηλώνετε μαζί με
την εκδρομή έως 08/05/2015.
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Πολιτιστική Ανοιξη στην Παλλήνη

«Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας»
Φρήντριχ Ντύρρενματ

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 - Πολιτιστικό 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. Γέ-

ρακα & 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. Δια-

σχολική Ομάδα– Θεατρικά
Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης
Σάββατο 30/05– Πολιτιστικό
Κέντρο Γέρακα
20.30 – Συναυλία των μαθητών των μουσικών εργαστηρίων Πιάνου, Κιθάρας,
Βιολιού και Μαντολίνου του
Δήμου Παλλήνης
Παρασκευή 05/06 – ΚΕΕΤ –
Πρώην αποθήκες Καμπά
20.00 – Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων (έως
08/6)
Παιδικό Τμήμα Δημοτικής
Ενότητας Παλλήνης & Τμήματα Ενηλίκων Δημοτικών
Ενοτήτων Παλλήνης και Γέρακα
21.00 – Εκδήλωση: «ΣΙΝΕΜΑ»
Τμήματα Μοντέρνων Χορών

Θέατρο Βρετάνια
Έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2015
Στην πέμπτη της παραγωγή, η Εταιρεία Θεάτρου Υπερίων,
παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Φρήντριχ Ντύρρενματ «Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας», σε σκηνοθεσία
Αλέξανδρου Κοέν, στο Θέατρο Βρετάνια.
Οι κάτοικοι του Γκύλλεν ελπίζουν στη γενναιοδωρία της δισεκα-

τομμυριούχου Κλαιρ Ζαχανασσιάν, η οποία επιστρέφει στη χρεοκοπημένη γενέτειρά της, πρόθυμη να αναζωογονήσει την πόλη,
προσφέροντας ένα δισεκατομμύριο – υπό τον όρο να δολοφονηθεί ο Άλφρεντ Ιλ, ο εραστής που την πρόδωσε και την ανάγκασε να οδηγηθεί στην πορνεία. Οι πένητες κάτοικοι, δια
στόματος της δημάρχου, αρνούνται προσωρινά τη μακάβρια συμφωνία. Η Κλαιρ αναμένει σαδιστικά, σφίγγοντας τη θηλιά στο
λαιμό της πόλης και προσφέροντάς τους ευζωία επί πιστώσει.
«Ο κόσμος μ’ έκανε πόρνη, τώρα θα κάνω εγώ τον κόσμο πορνείο. Οικονομική ανάπτυξη για ένα πτώμα!»

ATHENS FOOD FESTIVAL
Το πιο..νόστιμο φεστιβάλ της Αθήνας
8-9-10 Μαΐου 2015
Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Παίζουν οι ηθοποιοί:
Μίρκα Παπακωνσταντίνου - Δημήτρης Πιατάς
Υβόννη Μαλτέζου
και η Αιμιλία Υψηλάντη
Τζούλη Σούμα, Φαίδων Κεφαλέας, Άλεξ Κάβδας, Ιωάννα
Αγγελίδη, Πέτρος Γούτης, Κυριάκος Μαρκάτος, Ρωμανός
Μαρούδης, Εύη Νταλούκα, Δημήτρης Καστανιάς, Χαρά
Αδαμίδου, Νίκος Ψημίτης

Στις 8, 9 και 10 Μαΐου ανοίγει τις πύλες του, στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το Athens Food
Festival, το πιο «νόστιμο» φεστιβάλ στην Αθήνα.
Για τρεις ημέρες η «καρδιά» της ελληνικής υπαίθρου «χτυπά» στο ΣΕΦ, σ΄ένα πλούσιο φεστιβάλ
εξαιρετικού γαστρονομικού ενδιαφέροντος.

Παραστάσεις:
Παρασκευή στις 21.15 (λαϊκή)
Σάββατο στις 21.15
Κυριακή στις 19.15
Διάρκεια: 105 λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 16 ευρώ
Μειωμένο: 12 ευρώ (φοιτητικό, συνταξιούχων)
Λαϊκή κάθε Παρασκευή: 12 ευρώ

Πάνω από 200 μικροί παραγωγοί απ’ όλες τις γωνιές
της Ελλάδας, 500 διαφορετικά είδη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, συνταγές και μυστικά μαγειρικής
απ’ όλη τη χώρα, γαστρονομικές παρουσιάσεις από
καταξιωμένους Έλληνες μάγειρες και γευσιγνώστες,
δημιουργική απασχόληση για μικρούς και μεγάλους,
αλλά και πολύ φαγητό συνθέτουν το σκηνικό του
πρώτου Athens Food Festival.

Θέατρο ΒρετάνιαΠανεπιστημίου - τηλ. 2103221579

ΕΟΡΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Ιερά Μητρόπολις Γ.Ο.Χ. Αττικής & Βοιωτίας
Ιερά Μονή Ευαγγελιστού Μάρκου
Πρόγραμμα εορτής
Πέμπτη 24 Απριλίου (παλ. εορτολόγιο) 7 Μαΐου (νέο)
07:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Παρασκευή 25 Απριλίου (παλ. εορτολόγιο) - 8 Μαΐου (νέο)
06:30 Ορθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αττικής & Βοιωτίας κ.κ. Χρυσοστόμου.
10:30 Λιτάνευσις της ιεράς εικόνος του Αποστόλου &
Ευαγγελιστού Μάρκου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και η Οργανωτική Επιτροπή για
τον εορτασμό των 150 χρόνων του Νεότερου Λαυρίου,
προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση το Σάββατο 9
Μαΐου στις 8.30μ.μ. στην πλατεία μπροστά από το παλαιό Χυτήριο, εγγύς του Δημαρχείου με θέμα: “H γενέθλιος ημέρα του Νεότερου Λαυρίου - 5η Μαΐου 1865”.
Πρόγραμμα:
- Μουσικός πρόλογος: Κουαρτέτο εγχόρδων
- Ομιλία του Δημάρχου Δημ. Λουκά ακι αφή της φλόγας
της πόλης
- Προβολή εικόνων από τις πρώτες μεταλλουργικές εγκαταστάσεις στη θέση Εργαστήρια στο λιμάνι του Λαυρίου
- Φιλαρμονική και Χορωδίες Λαυρίου
- Φως και ερείπια των καμινάδων στο λόφο του λιμανιού
Εγκαίνια του Χυτηρίου της εταιρείας Μεταλλουργείων
Λαυρίου. Κέρασμα

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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Εξεταστική Επιτροπή
για το πώς φτάσαμε
στα Μνημόνια
Την απόφαση για τη σύσταση και τη συγκρότηση της
Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των
μνημονίων και της επιτήρησης, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά μέλη με
εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναμης όλων των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων και συγκροτείται ως εξής:
1. Βίτσας Δημήτριος
2. Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
3. Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
4. Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα
5. Λαπαβίτσας Κωνσταντίνος
6. Σαντορινιός Νεκτάριος
7. Συρίγος Αντώνιος
8. Ψυχογιός Γεώργιος
9. Αθανασίου Χαράλαμπος
10. Αναστασιάδης Σάββας
11. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
12. Σταϊκούρας Χρήστος
13. Γαλέος Γεώργιος
14. Αμυράς Γεώργιος
15. Καραθανασόπουλος Νικόλαος
16. Καμμένος Δημήτριος
17. Λοβέρδος Ανδρέας

Eλαιόλαδο των Μεσογείων
θα ταξιδεύει στην Κίνα
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 28 Απριλίου στο δημαρχείο
Ραφήνας μετά από πρωτοβουλία
του Δημάρχου Βασίλη Πιστικίδη και
με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας
από την Κίνα, αποτελούμενης από
τον Δήμαρχο της πόλης Dazhou Jiao
Weixia, των αντιδημάρχων Εμπορίου και Ανάπτυξης αλλά και δημοτικών παραγόντων από άλλες

κής Παναγ. Σοφιανόπουλος και Ανδρέας Μπέκας, με ευθύνη των
οποίων είχαν προσκληθεί επίσης
ελαιοπαραγωγοί, ιδιοκτήτες ελαιουργείων και εκπρόσωποι εταιρειών
τυποποίησης ελαιόλαδου από την
Αν. Αττική.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκφράστηκε από την πλευρά της κινέζικης αντιπροσωπείας ιδιαίτερο

Κινέζοι διατύπωσαν αίτημα να γίνει
εκτενής ενημέρωση για τον τρόπο
καλλιέργειας των ελαιόδεντρων, για
την τεχνογνωσία όσον αφορά στην
παραγωγή και επεξεργασία του
ελαιόλαδου και κυρίως για τις δυνατότητες εξαγωγής του στη χώρα
τους.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε
θερμό κλίμα και συζητήθηκαν οι επι-

κινέζικες πόλεις. Θέμα της σύσκεψης ήταν η προώθηση του ελαιόλαδου των Μεσογείων στην Κίνα.
Από την Περιφερειακή Ενότητα
Ανατ. παραβρέθηκε στη συνάντηση
ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου και οι υπάλληλοι της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

ενδιαφέρον για εισαγωγή ελαιόλαδου στην ασιατική χώρα, καθώς το
λάδι των Μεσογείων θεωρείται προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής
ένδειξης, ενώ οι παραγωγοί δήλωσαν ότι υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής
τυποποιημένου
ή
μη
ελαιόλαδου στην Κίνα. Επιπλέον, οι

μέρους λεπτομέρειες για τον τρόπο
με τον οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει μια τέτοια συνεργασία, ενώ
παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για
περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον
που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη
του κλάδου της ελαιοπαραγωγής
στην περιοχή της Ανατ. Αττικής.

Οι εργασίες της Επιτροπής θα διαρκέσουν έξι μήνες
και η προθεσμία για την ολοκλήρωση εργασιών και την
υποβολή του πορίσματος της θα είναι μέχρι την 6η
Οκτωβρίου του 2015.

ΚΔΑΠ στο Δήμο 3Β
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
υλοποιεί o Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού 5-12 ετών.
Το Κ.Δ.Α.Π. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2003 και λειτουργεί
ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Έχει στόχο την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου των παιδιών, καθώς και την ενίσχυση
των εργαζόμενων γονέων. Υπάγεται στη Διεύθυνση κοινωνικής Πολιτικής, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού.
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο με δραστηριότητες
όπως: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, σκάκι, κινηματογράφο, πιάνο, μουσικοκινητική αγωγή, χορό, κίνηση
& ρυθμό, θέατρο. Υπάρχει επίσης και επίβλεψη μελέτης,
κάθε μέρα μετά το σχολείο. Το καλοκαίρι υπάρχει πρόγραμμα απασχόλησης κατά τις πρωινές ώρες. Ζητείστε
πληροφορίες
Προϊστάμενος: Βασιλακόπουλος Παντελής
213 2019911 /pvasilakopoulos@vvv.gov.gr
Κ.Δ.Α.Π.: Μοστράτος Κων/νος 213 2019917 (11:0014:00)
Κόμη Ασπασία: 210 8955228 (14:30-18:00)
Το Κ.Δ.Α.Π. συγχρηματοδοτείται από το Δήμο, μια μικρή
συνδρομή των γονέων και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Παράσημο Εξόχου Πράξεως στον Λοχία Ντεληγιώργη
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος απένειμε το
μετάλλιο Εξόχου Πράξεως στον ΕΠΟΠ Λοχία Αντώνιο Ντεληγιώργη για το εξαίρετο ήθος που επέδειξε στη διάσωση
μεταναστών, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου, στο ναυάγιο σκάφους στις 20 Απριλίου 2012 ανοιχτά της παραλίας Ζέφυρος της Ρόδου.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Ο ΕΠΟΠ Λοχίας Ντεληγιώργης, σήμερα, πήρε εκ μέρους
του ελληνικού λαού, το παράσημο Εξόχου Πράξεως. Διότι,
παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στη Ρόδο που υπηρετεί,
ήταν παρών σε μια διαδικασία διάσωσης μεταναστών, προσφύγων, που το πλοίο τους προσέκρουσε στα βράχια και έπεσαν στη θάλασσα. Διέσωσε μόνος του είκοσι παιδιά, εγκύους
γυναίκες και πολίτες, μαζί με πολίτες της Ρόδου οι οποίοι
πήραν μέρος στη διάσωση, αψηφώντας ακόμα και πρόβλημα
υγείας το οποίο έχει.

Για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποτελεί παράδειγμα. Αποδεικνύει
ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ο Ελληνικός Στρατός,
δεν είναι μόνο για τον πόλεμο αλλά και για την ειρήνη».
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Ο Πρωθυπουργός έπεισε
τους περιφερειάρχες
για την μεταφορά χρημάτων
στην Τράπεζα της Ελλάδος
Eποικοδομητική χαρακτήρισαν οι εκπρόσωποι της
ΕΝΠΕ τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό Αλ.
Τσίπρα, σχετικά με την μεταφορά των χρημάτων
των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα βρήκαν
όπως λέμε αφού ο Πρωθυπουργός τους εξήγησε ότι
το μέτρο είναι έκτακτο. «Υπήρξε πολιτική διαβεβαίωση ότι το μέτρο είναι έκτακτο και προσωρινό και
όταν τελειώσει η διαπραγμάτευση θα έρθει τροπολογία που θα το αλλάζει. Το μέτρο θα είναι προαιρετικό.
[...] Συζητήσαμε όλες τις αιτιάσεις της ΠΝΠ. Συζητήσαμε και για θέματα αυτοτέλειας», δήλωσαν μεταξύ άλλων.
Ετσι διαφαίνεται ότι θα ακολουθήσουν το μέτρο,
όπως δήλωσαν και περιφερειάρχες.
Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις δυσκολίες της οικονομικής κατάστασης και προφανώς οι περιφερειάρχες επείσθησαν
και δήλωσαν ότι θα
συνεισφέρουν στην κοινή προσπάθεια για τη χώρα.
Βέβαια είναι πολλοί οι δήμαρχοι που ακόμα αντιδρούν και δηλώνουν ότι δεν θα καταθέσουν τα χρήματα.

Σε άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ
Ν.Α. Αττικής, Κερατέας, Μεγάρων & Ύδρας,
προχωρά ο ΕΔΣΝΑ
Στην άμεση προώθηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ, προκειμένου να υπάρξει
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία και να αποφευχθούν τα
πρόστιμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προχωρά ο
ΕΔΣΝΑ, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της νέας περιφερειακής
αρχής σχετικά με την αλλαγή της
διαχείρισης των απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα η πρόεδρος του
ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»,
υπέγραψε 27.4.15 τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου
και του Δήμου Ύδρας σχετικά με την
αποκατάσταση ΧΑΔΑ και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας διάθεσης

υπολειμμάτων του δήμου Ύδρας. Το
συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τα
εξής 9 υποέργα:
1. Μελέτη για την αποκατάσταση
του ΧΑΔΑ Ύδρας και την κατασκευή
μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ύδρας.
2. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ύδρας.
3. Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με τεχνολογία/ες που θα αποτρέπουν τη
δημιουργία οσμών και λοιπόν δυσάρεστων εκπομπών και δημιουργία δικτύου διαλογής βιοαποβλήτων.
4. Ίδρυση και λειτουργία τοπικού
Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων.
5. Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για τα
έργα και τις δράσεις διαχείρισης
απορριμμάτων της Ύδρας.
6. Μελέτη για την κατασκευή χώρου
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
7. Αγορά γης για την κατασκευή

χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.
8. Κατασκευή χώρου υγειονομικής
ταφής υπολειμμάτων.
9. Μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας
χώρου
υγειονομικής
ταφής υπολειμμάτων.
Το σύνολο των υποέργων προκύπτει
από τη Μελέτη, που βρίσκεται σε
επίπεδο Μελέτης Σκοπιμότητας και
την οποία εκπόνησαν αποκλειστικά
οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ.
Η Μελέτη αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Ύδρας και λαμβάνει
υπόψη της τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Στο μεταξύ προχώρησε ο διαγωνισμός για τον ΧΑΔΑ Κερατέας και
ΝΑ Αττικής, αφού δημοσιεύθηκε η
περίληψη διαγωνισμού προκειμένου
να βρεθεί ο ανάδοχος. Λεπτομέρειες του διαγωνισμού στη σελ. 18

Αποφάσεις Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Aνάπλαση της κεντρικής πλατείας της Βούλας
Η πλατεία της Βούλας έχει σκαφτεί και
τα γκρέιντερ δουλεύουν καθημερινά.
Οι εργασίες αφορούν την υπογειοποίηση των καλωδίων, που είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη Δημοτική

μων και του σταθμού μετασχηματιστή.
Επίσης το συντριβάνι και κάθε επικίνδυνη εγκατάσταση θα απομακρυνθούν.
Στο χώρο του συντριβανιού θα γίνει
παρτέρι. (σ.σ. ελπίζουμε να μην απλω-

Βρωμίσαμε!!!
Η έλλειψη καθαριότητας είναι πλέον κοινή
διαπίστωση όλων των δημοτών όλων των
ενοτήτων, που καθημερινά μας βομβαρδίζουν με τηλεφωνήματα.
Είναι γεγονός ότι γέμισαν τα πεζοδρόμια
και πάλι ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά και ότι
άλλο πετάει ο κάθε δημότης.
Οπως ακούστηκε και στο δημοτικό συμβούλιο, ήδη προσέλαβαν 55 άτομα εποχιακούς
εργαζόμενους στην καθαριότητα και σύντομα θα αρχίσει να καθαρίζει η πόλη.
Για την πλύση των κάδων δεν ακούστηκε τίποτα, που έχουν να πλυθούν κάτι χρόνια...

Οι παραλίες στους Δήμους

Αρχή και κάποιες μικροπαρεμβάσεις.
Ο δήμαρχος ερωτηθείς από τον Δημ.
Κιούκη στη συνεδρίαση της 27/4 εξήγησε ότι το έργο γίνεται με αυτεπιστασία και εργολαβία της ΔΕΗ. Εχει τρεις
άξονες: Υπογειοποίηση καλωδίων της
πλατείας και των παρακείμενων δρό-

θούν κι εκεί τραπεζοκαθίσματα γιατί η
πλατεία έχει πάψει ουσιαστικά να είναι
πλατεία από την απέραντη επαγγελματική εκμετάλλευση που γίνεται).
Η διάρκεια των εργασιών θα είναι περίπου τρεις εβδομάδες.

Είχαμε αναφερθεί στην απόφαση που δίνει
τη δυνατότητα στους Δήμους να πάρουν τις
παραλίες και να τις εκμεταλλευθούν κάτω
από προϋποθέσεις και προς όφελος των
λουομένων.
Ο δήμαρχος δήλωσε ότι έχει συζητήσει με
την “Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.” και έχει πάρει
θετική απάντηση. Βέβαια η Παράκτιος συγχωνεύεται με την ΕΤΑΔ, η οποία παρεπιπτόντως(!) παραμένει με την ίδια σύνθεση.
Το αίτημα αφορά το Κάμπινγκ Βούλας, τη
Β’ πλαζ Βούλας, τη Δυτική παραλία της
Βάρκιζας και την πλαζ Βουλιαγμένης που
έχει λήξει η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Αποφάσεις
― Εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015 του Κοινωνικού
Ξενώνα Βουλιαγμένης.
― Τροποποιείται η συστατική πράξη του
Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης
― Εγκρίθηκε κονδύλι 51.932,14 € για τις
λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών.
Ο υπεύθυνος των Σχολικών Επιτροπή Νικ.
Βάσης δήλωσε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πληρωμών από τον Επίτροπο γιατί
δεν υπάρχουν απολογισμοί προηγουμένων
ετών από τις Σχολικές Επιτροπές.
― Επεκτείνεται το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και στη Βάρη, όπως στη Βούλα.
― Παρατείνεται το έργο ανάπλασης της
πλατείας Αλσους στο Πανόραμα Βούλας.
Το έργο έχει μείνει στα μπετά, γιατί υπάρχει κάποια οφειλή στον εργολάβο.
― Συμπληρώνεται η υπ. αρ. 144/2015 απόφαση για τον ορισμό μελών Ελεγκτικού Οργάνου Παιδοτόπων που αδειοδοτούνται
από το Δήμο. Η επιτροπή αποτελείται από
αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου.
Η πιστοποίηση των παιδικών χαρών είναι
ένα μεγάλο θέμα και μας δημιουργεί ερωτηματικά πώς θα λειτουργήσει αυτή η Επιτροπή.
― Ψηφίστηκε απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών σταθμών και του Ξενώνα.
Αννα Μπουζιάνη
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Οι Κοινόχρηστοι χώροι
συνέχεια από το προηγούμενο

Η πυλωτή είναι η μεγάλη ''αμαρτία'' της ελληνικής οικοδομής. Η
λογική του χώρου αυτού είναι να
μην εφάπτεται το κτίριο με το
έδαφος ώστε να έχει λιγότερη
αντίσταση στους δυνατούς ανέμους, καθόλου υγρασία απ' το
έδαφος, αποβολή θερμότητας το
καλοκαίρι, κοινόχρηστο χώρο σε
οριζόντιες ιδιοκτησίες ως κήπος,
αθλοπαιδιές, θέσεις στάθμευσης
κ.α. Στη σύγχρονη Αρχιτεκτονική
πρωτοεμφανίστηκε στον μοντερνισμό (1900-1940) και στην Ελλάδα τη δεκαετία του '70, αλλά

εκτενώς στην τελευταία οικοδομική έξαρση.
Το πρόβλημα λοιπόν που δημιουργήθηκε με τον ισόγειο αυτό
ακάλυπτο χώρο είναι ό,τι απ' τον
νόμο δεν προβλεπόταν η χρήση
του επακριβώς ως θέσεων στάθμευσης, αλλά γενικής χρήσης
και με την υποχρέωση φύτευσης
ενός μέρους του οικοπέδου. Γι'
αυτό και στα συμβόλαια πώλησης κατοικιών τότε δεν αναγραφόταν διαμέρισμα + Χ θέση
στάθμευσης. Οι εργολάβοι όμως
εκμεταλλευόμενοι την απραξία
των πολεοδομιών, καταπατούσαν κάθε νόμο δίνοντας εικονικά
αρχικά σχέδια και μετά καθόριζαν ολόκληρο το οικόπεδο ως
θέσεις στάθμευσης, δηλαδή πούλαγαν ''αέρα'' όπως και στους
ημιυπαίθριους. Ακόμα, η συμφωνία για κάθε θέση ήταν προφο-

ρική, αφού νομικά ο καθένας
μπορούσε να παρκάρει οπουδήποτε (κοινόχρηστη) και δεν άργησαν οι δικαστικές διαμάχες.
Μετά τη διόγκωση του φαινομένου ήρθε το 2012 μια προσθήκη
στο νόμο όπου πλέον οι θέσεις
στάθμευσης έγιναν συγκεκριμένες σε χώρο και με αριθμό διαμερίσματος.
Το πρόβλημα λοιπόν προήλθε
από την υπερδόμηση μικρών οικοπέδων. Πώς επιτρέπεις σε οικόπεδο 150μ2 να ορθωθεί
7όροφη πολυκατοικία (9+ διαμερίσματα) με το πολύ 6 θέσεις; Οι
άλλοι που θα παρκάρουν; Και τα
δεύτερα αυτοκίνητα των ενοίκων; Εξ' άλλου πυλωτή δεν σημαίνει μόνο αυτό. Τα παιδιά που
θα παίξουν; Στο δρόμο; Ο πνεύμονας δροσιάς και οξυγόνου;

Παραλείπεται ως ασήμαντο;
Έχετε σκεφτεί τι καυσαέρια εισπνέετε κάθε μέρα από τα δικά
σας αυτοκίνητα; Ότι η ρύπανση
αυτή εισχωρεί και στο μπετό της
οικοδομής; Ότι με τα εμπόδια
αυτά δεν αερίζεται το ίδιο ο
χώρος; Ότι έχετε χώρο να παρκάρετε, αλλά η περιουσία σας
είναι ακόμη ακάλυπτη στις κλοπές;
Σε επαγγελματικούς χώρους
αλλά και σε ελάχιστες οικοδομές
κατοικιών οι χώροι στάθμευσης
είναι υπόγειοι (με γκαραζόπορτες). Έτσι επιτυγχάνουμε αποφυγή όλων των παραπάνω
μειονεκτημάτων και κέρδος των
αντίστοιχων πλεονεκτημάτων.
Όμως θα κόστιζε πολύ παραπάνω θα μου πείτε. Όχι γιατί το
έδαφος θα σκαφτεί έτσι κι αλ-

Απαγόρευση κατασκευής εργοστασίου
«Ελληνικός Χρυσός» με απόφαση του ΣτΕ
Τερατώδεις παρεκκλίσεις και μόνο τμήμα του γηπέδου στην ιδιοκτησία της εταιρείας
Απορρίπτεται το αίτημα της Ελληνικός Χρυσός για τη χορήγηση παρεκκλίσεων για την ανέγερση του εργοστασίου
εμπλουτισμού στις Σκουριές, με απόφαση το Ε” τμήμα του
ΣτΕ.
Συγκεκριμένα η 1449/2015 απόφαση του Ε΄Τμήματος
ακυρώνει την από 9.7.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης) με την οποία απορρίπτεται το αίτημα της Ελληνικός Χρυσός.
Στην από 8.12.2014 ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΑΦΟΡΑ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
του «Παρατηρητηρίου» σχετικά με την «έγκριση δόμησης» του εργοστασίου στις Σκουριές αναλύεται λεπτομερώς και το θέμα στο οποίο αναφέρεται η απόφαση
1449/2015. Συγκεκριμένα:
Για την έκδοση της Άδειας Δόμησης του εργοστασίου
έπρεπε προηγουμένως να εκδοθεί Έγκριση Δόμησης. Για
την Έγκριση Δόμησης έπρεπε:
α) να τηρούνται οι όροι αρτιότητας του γηπέδου,
β) το γήπεδο να είναι κατά 100% ιδιοκτησία της Ελληνικός Χρυσός και να έχει πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο και γ) να τηρούνται «οι όροι και
περιορισμοί δόμησης κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση». Αρμόδια αρχή για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης
ήταν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4280/2014 στο ΦΕΚ
159 Α’/8.8.2014 το Γραφείο Πολεοδομίας Αρναίας.
Η Πολεοδομία αρνήθηκε τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης επειδή το γήπεδο δεν ήταν κατά 100% ιδιοκτησία
μεταγεγραμμένη της εταιρείας και επειδή απαιτείτο έγκριση τεράστιων παρεκκλίσεων (ποσοστού κάλυψης από
το επιτρεπόμενο κατά τον κατόνα 30% στο 80%, ύψους
από τα 11 μ. στα 38, αριθμού ορόφων από τους τρείς
στους έξι και επεμβάσεων επί του φυσικού εδάφους από
το 2,5 μ. στα 40 μ!)
Στη συνέχεια υπεβλήθη από την Ελληνικός Χρυσός αί-

τηση προς τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας για την
έκδοση των προαναφερθέντων τεράστιων παρεκκλίσεων,
χωρίς να έχει τακτοποιηθεί προηγουμένως και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου ανέγερσης του εργοστασίου. Όπως ήταν απολύτως αιτιολογημένο, με την
από 9.7.2013 απόφασή της, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. απέρριψε το
αίτημα.
Κατόπιν η εταιρεία προσέφυγε στο αρμόδιο ΥΠΕΚΑ (σήμερα ΥΠΑΠΕΝ). Το Υπουργείο δεν είχε δυνατότητα κατά
την υπάρχουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση
(Π.Δ. 24-5-1985) και κατά το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973
(Μεταλλευτικός Κώδικας) να εγκρίνει τις τερατώδεις παρεκκλίσεις ούτε φυσικά να λύσει το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του γηπέδου.
Όταν ο νόμος δε βολεύει την Ελληνικός Χρυσός, τόσο
το χειρότερο για το νόμο. Η προηγούμενη κυβέρνηση
έφτιαξε μια φωτογραφική διάταξη για την εξυπηρέτηση
της Ελληνικός Χρυσός την οποία ενέταξε στο νόμο
4280/2014. Σύμφωνα με αυτήν, τροποποιείται το άρθρο
161 του Μεταλλευτικού Κώδικα κατά το οποίο: «Η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή και η χορήγηση της άδειας
εγκατάστασης αποτελεί και έγκριση δόμησης. Η ως άνω
έγκριση δόμησης δύναται να χορηγείται και κατά παρέκκλιση του Οικοδομικού Κανονισμού ύστερα από έγκριση
της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ/σης Μεταλλευτικών,
Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών)».
Έτσι όλες οι αρμοδιότητες για θέματα αρχιτεκτονικά, στατικά, όρων δόμησης και παρεκκλίσεων, αφαιρέθηκαν από
τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές και τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. και
μεταφέρθηκαν στην υπηρεσία μεταλλείων, τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΑΠΕΝ, η οποία έτσι μετατράπηκε σε μια ΥπερΠολεοδομική Αρχή, με απόλυτα και ανεξέλεγκτα
δικαιώματα χορήγησης οποιωνδήποτε παρεκκλίσεων και
εγκρίσεων δόμησης».

Πηγή: e-inon.gr

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com

λιώς για τα θεμέλια. Και η υγεία
σας δεν αξίζει; Είναι θέμα νοοτροπίας λοιπόν. Γιατί άλλωστε είμαστε η πρώτη χώρα στην
Ευρώπη σε καπνίζοντες; Σκεφτείτε βαθύτερα και αντικειμενικότερα.
συνεχίζεται…

Το Ευρωπαικό Δικαστήριο
καταδίκασε την Ελλάδα για
παράνομες επιδοτήσεις στην
«Ελληνικός Χρυσός»
To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα (Απρίλιος
2015), γιατί δεν ανέκτησε από την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ»
κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες.
Στην καταδίκη της Ελλάδας προχώρησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων από την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».
Στις 23 Φεβρουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι
η πώληση περιουσιακών στοιχείων και γης υπέρ της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, σε τιμή κατώτερη της αξίας τους και με
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των συνδεόμενων φόρων, είναι ενίσχυση ασυμβίβαστη με την κοινή
αγορά. Η Επιτροπή είχε ζητήσει από την Ελλάδα να ανακτήσει από την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» τις παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, έως τις 23 Ιουνίου 2011.
Επιπλέον, εντός δύο μηνών, η Ελλάδα έπρεπε να πληροφορήσει την Επιτροπή σχετικά με το συνολικό ποσό, τα ληφθέντα ή τα προς λήψη μέτρα και να υποβάλει έγγραφα που
να αποδεικνύουν ότι ζητήθηκε από τον δικαιούχο η επιστροφή της ενίσχυσης. Η Ελλάδα έπρεπε, επίσης, να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των εθνικών
μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεση της απόφασης
μέχρι την ανάκτηση της ενίσχυσης.
Τον Απρίλιο του 2011 η Ελλάδα άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της
Επιτροπής.
Το 2012 η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
λόγω παράβασης κράτους- μέλους, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα
δεν είχε λάβει εντός των προθεσμιών όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την εκτέλεση της απόφασής της.
Με την τωρινή του απόφαση το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι
μέχρι τις 23/6/2011 η Ελλάδα δεν είχε λάβει κανένα μέτρο
εκτέλεσης της αποφάσεως της Επιτροπής και ότι η επίμαχη
ενίσχυση, στο σύνολό της, δεν είχε ανακτηθεί. Διαπιστώνει
ακόμη ότι η αίτηση παράτασης κοινοποίησης πληροφοριών,
που υπέβαλε η Ελλάδα δεν περιείχε καμία αιτιολογία, βάσει
της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφανθεί.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Για έναν “έντιμο συμβιβασμό”!
Aκούω αυτές τις ημέρες από όλους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης να λένε ότι θέλουν έναν “έντιμο
συμβιβασμό” και αυτό προσπαθούν.
Και αναρωτιέμαι, μπορείς να κάνεις έντιμο συμβιβασμό με έναν ανέντιμο;
Στην εκπομπή του enikos.gr ο ίδιος ο πρωθυπουργός
δήλωσε ότι οι “εταίροι” τους κορόιδεψαν γιατί δεν
είχαν υπογράψει χαρτί για τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, αλλά είχαν συμφωνήσει προφορικά.
Πώς λοιπόν να εμπιστευθώ έναν ανέντιμο και ψεύτη,
που συμφωνεί μαζί μου και μόλις γυρίσω την πλάτη
...με πυροβολεί;
Επειδή έζησα σε χωριό, ξέρω ότι όταν δύο πολίτες δώσουν το λόγο τους και σφίξουν το χέρια, έχουν υπο-

γράψει συμβόλαιο. Και αυτό το συμβόλαιο είναι πολύ
βαρύτερο και από την υπογραφή. Και όποιος το παραβίαζε ήταν δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία και
τον απέβαλε.
Αυτά βέβαια για τους βορειοευρωπαίους είναι ψιλά
γράμματα. Ούτε φιλότιμο υπάρχει ούτε μπέσα.

Καλημέρα Μάη
άποια στοιχεία πρώτα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από την «Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου»
φέρνουν τρελή ζάλη!!!
Εχουμε και λέμε:
― Το 70,3% του χρέους αφορά μόνο τόκους. Αυτό
από μόνο του αποτελεί τον ορισμό του επαχθούς και
επονείδιστου χρέους!!!
― μέχρι το 1994 το δημόσιο χρέος είχε αποπληρωθεί
ήδη 6,3 φορές πάνω από το αρχικό!!!
Όταν το 1994 το χρέος ήταν 90 δισ. ευρώ, ο Ελληνικός λαός είχε πληρώσει γι' αυτό 575 δισ., δηλαδή 6,3
φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο!!!
― Όταν μπήκαμε στο Μνημόνιο, το χρέος ήταν 300
δισ. κατά την Eurostat και τα 211 δισ. από αυτά, αφορούσαν τόκους.

Κ

Κι έγινε μιά «καλημέρα»
το πιό γλυκό του κόσμου τραγούδι.
Με τον ήλιο κορώνα
και παλάτι καρδιά,
πριν το έμπα του Μάη
πριν την Πρωτομαγιά,
απ’ αγγέλου το στόμα
τ’ ουρανού γιασεμιά …
Καλημέρα ψυχή μου,
νά ‘σαι πάντα καλά.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Αλέκο Παναγούλη ΖΕΙΣ
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Πρωτομαγιά του 1976 στη Βουλιαγμένη.
Γλέντι Λαμπρής στο πατρικό μου σπίτι, πολλοί οι καλεσμένοι και σε μιάν άκρη του μεγάλου κήπου, έξω από το
σαλόνι που έβλεπε στη θάλασσα, μακριά από τις πολυθόρυβες παρέες και τ’ ανούσια τα λόγια του γλεντιού,
η αγαπημένη σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη με το
παλληκαράκι τους, να μη χορταίνει να το κοιτά, στιγμή
να μη τ’ αφήνει από τα μάτια της, μάτια που είχαν δει
πολλά, κι έκλαψαν ώσπου στέρεψε το δάκρυ.
Την κοιτούσα, τό ‘νοιωσε κάποια στιγμή κι απάντησε
στο νεύμα του χαιρετισμού μου μ’ ένα μειδίαμα γλυκόπικρο, ευγενικό, τάχα γιατί να την κοιτούσε κείνος ο νεαρός, στην ίδια πάνω-κάτω ηλικία με τον γιό της.
Σηκώθηκα, πήρα το κρασοπότηρο από το χέρι ενός ξαδέλφου του Νίκου Μπελογιάννη, Ελληνο-αμερικάνος
μπίζνεσμαν αυτός, «έλα σε παρακαλώ, δύο λεπτά μονάχα, θέλω να με συστήσεις στην κυρία που κάθεται
εκεί».
-Την ξέρεις; Είναι η …
- Ξέρω ποια είναι, σύστησέ μας σε παρακαλώ.
Την πλησιάσαμε, χαμογέλασε ξανά και της είπε ο ξάδελφος του «ανθρώπου με το γαρύφαλλο»:
-Έλλη, ο νεαρός θέλει να σε γνωρίσει, είναι ο γιός του
οικοδεσπότη μας …
Τον διέκοψα, της έσφιξα το χέρι.
-Κυρία μου, το θεωρώ τιμή μου που σας σφίγγω το χέρι.
-Γιατί νεαρέ μου;
-Τιμή μου κυρία μου (δάκρυσα), δεν χρειάζεται να πω
κάτι άλλο, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω.
-Να ‘σαι καλά αγόρι μου.
Την παρακάλεσα να με συστήσει στον γιό της, μιλήσαμε
για λίγο, αλλά καμμιά αναφορά στα πέτρινα εκείνα χρόνια που την είχαν σημαδέψει. Με είχε δασκαλέψει κι ο
πατέρας μου: «Προς Θεού, μην της ξύσεις την πληγή».
Μία καινούργια άφιξη, ένα νέο ζευγάρι με τα παιδάκια

τους, μας τράβηξε την προσοχή, καθώς με περιέργεια
κοιτούσαμε που είχαν μαζευτεί πολλοί γύρω τους και
συζητούσαν ζωηρά. Ήταν στα είκοσι μέτρα μακριά μας,
ξεχώρισα κάτι «όχι, όχι…», της ζήτησα συγνώμη και
πήγα να μάθω. Πρέπει να ήταν ζωγραφισμένη η παγωμάρα μου όταν επέστρεψα κοντά της.
-Τι συμβαίνει;
-Σκοτώθηκε τα ξημερώματα ο Αλέκος Παναγούλης.
Λένε πως ήταν τροχαίο …
Έμεινε δευτερόλεπτα βουβή, να με κοιτά σαν να μην
έβλεπε εμένα, σαν κάπου να ταξίδευε.
-Δεν έχει σταματήσει, λοιπόν. Δεν σταματά ποτέ. Κρίμα
το παλληκάρι, κρίμα!

σκότωσε η χούντα, τον άλλο η μετα-χούντα. Θαρρείς
ένα «τροχαίο» σε εξέλιξη η Ιστορία η ελληνική, απ’ το
’21 ως τις μέρες μας.
«Δεν σταματά ποτέ».
Κι άλλο τροχαίο, της μνήμης τής ιστορικής ο εκτροχιασμός, ο σκόπιμος, ο στοχευμένος, έτσι που να ρωτάς
παιδιά του Λυκείου «ποιός ήταν ο Αλέκος Παναγούλης;» κι άντε το ένα στα δέκα να ξέρει να σου πει δυό
λόγια για τον ήρωα. Έμαθα πως στην Ιταλία, εδώ και δεκαετίες τιμούν τον Αλέκο Παναγούλη με εκτενή αφιερώματα στα σχολικά βιβλία όλων των βαθμίδων. Προς
τιμήν τους και δική μας ντροπή.
Στερήσαμε τα παιδιά μας από ανθρώπους-σύμβολα. Τ’
αφήσαμε έρμαια στα τίποτε τα γυαλιστερά του εκμαυλισμού μας.
Ματοβαμμένη Ελληνική Πρωτομαγιά, του Σκοπευτήριου
της Καισαριανής και του Αλέκου Παναγούλη, πώς να
χωρέσεις στα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης»; (και μαζικής αποβλάκωσης).

«Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη».
Ματοβαμμένη κόκκινη κλωστή, από τον Μαραθώνα ως
την Κύπρο του ’74, είναι ντροπή και των γονιών και των
δασκάλων, σήμερα να ρωτάς την άκρη σου κόκκινη κλωστή, να ρωτάς σημερινά Ελληνόπουλα «ποιός ήταν ο
Αλέκος Παναγούλης;» κι άδεια τα μάτια τους να σε κοιτούν και τίποτε να μην αστράφτει εκεί, τίποτε.
Αναστέναξε, αγκάλιασε τον γιό της κι ύστερα γύρισε
να κοιτά τη θάλασσα και δεν ξαναμίλησε.

«Δεν σταματά ποτέ».
Έτσι όπως τό ‘γραψε ο Αλέκος μέσα στη φυλακή,
«πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες…».
«Μέρα Μαγιού μού μίσεψες».
Δυό γιούς από τους τρεις, τον Γιώργο και τον Αλέκο,
θρήνησε η χαροκαμμένη Αθηνά Παναγούλη, έναν τον

«Αν θέλεις νά ‘ρθει ο αετός, ετοίμασε την φωλιά του»,
λέει ένα αρχαίο κινέζικο γνωμικό. Εμείς παρακαλούμε
να έρθουν οι αετοί και στρώνουμε φωλιές γουρουνιών.
Σ’ αυτόν που υποκλίθηκαν στο σθένος της ψυχής του, οι
ίδιοι οι βασανιστές του και χρόνια μετά το ομολόγησαν
με σεβασμό, πως «ήταν παλληκάρι», ένα γαρύφαλλο
του Μάη ευωδιαστό κι ένα από καρδιάς «ευχαριστώ».
Αλέκο Παναγούλη ΖΕΙΣ.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μέρες που μας αγγίζουν
πως και σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στη δημοσιογραφία, ισχύει ότι δεν είναι
εξ’ ορισμού καλή ή κακή, αλλά την
ποιότητα την δίνουν οι άνθρωποι
που την αντιπροσωπεύουν.
Ο λόγος για την υποτιθέ-

Ο

Τογκό και η Μοζαμβίκη. Σημειωτέον ότι η χώρα έχει χάσει 29
θέσεις στην κατάταξη τα τελευταία τρία χρόνια...

μενη ή μη ελευθεροτυ-

πία

και την Παγκόσμια

ημέρα που γιορτάζεται, το
Σάββατο 2 Μαΐου.
Πόσο ελεύθερη είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση των Reporters without
Borders για την ελευθερία
του Τύπου στη Γη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην
99η θέση, κάτω από τη μέση, κάτω
από χώρες όπως η Μογγολία, η
Κένυα, η Αλβανία, το Κόσοβο, το

Μπορεί να μη γίνεται με απροκάλυπτο τρόπο. Μην ξεχνάμε όμως
ότι η χειρότερη μεθόδευση του
Τύπου, είναι η καλυμμένη φίμωση,

η επιφανειακή ελευθερία.
Μετά την χουντική φίμωση, νομίζω ότι στις ημέρες μας ζούμε
την οικονομική και πολιτική φίμωση της δημοσιογραφίας.
Τα οικονομικά πρωτίστως
και δευτερευόντως τα πολιτικά συμφέροντα είναι αυτά
που κινούν τα νήματα και
που διαμορφώνουν συνειδήσεις, αντιλήψεις και απόψεις για τα πιο απλά, μέχρι
τα πιο σημαντικά και καίρια
γεγονότα της ζωής μας.
Με την διεύρυνση της δημοσιογραφίας μέσω του
διαδικτύου, δόθηκε μεν
βήμα σε πολλά περισσότερα στόματα, δημιουργήθηκε όμως απ’ την άλλη μια
αχανής βάση δεδομένων, που δύσκολα μπορεί κανείς να διακρίνει
ποιά είναι η αληθής και ποιά η
ψευδής είδηση.

ανταστείτε έναν κόσμο όπου μπορείτε να κρατάτε το χέρι αγνώστων, να τους αγγίζετε, να
τους χαμογελάτε, να τους χαϊδεύετε, να γελάτε μαζί τους, να τους αγκαλιάζετε σιωπηλά, να
τους νιώθετε, να συνδέεστε στιγμιαία μαζί τους,
ακόμα και να μοιράζεστε την ευτυχία ή τον πόνο
χωρίς να πρέπει να γνωρίζετε τίποτα γι’ αυτούς, την
εθνικότητά τους, την θρησκεία τους, τη ράτσα τους ή
το backround τους· ούτε κάν το όνομά τους. Εγώ ζω
σ’ αυτόν τον κόσμο γιατί χορεύω.

Φ

μαγεία του χορού!

πηγή: sansimera.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Γιάννος Παπαντωνίου
διδάσκει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο του
Πακιστάν. Τα σχόλια δικά σας...

4

Κατάθλιψη παθαίνουν όσοι έχουν χρόνο. Οι άλλοι δεν

προλαβαίνουν ούτε να το σκεφτούν.

Που χο-

ρεύουμε μπροστά στον καθρέφτη στο δωμάτιό μας,
που σιγοψιθυρίζουμε το ρυθμό της χορογραφίας μας,
περπατώντας στο δρόμο…, που προπονούμε τα βήματά μας, στη δουλειά μας, στα κρυφά!!
Γιορτάζει όμως και ο κόσμος όλος! Γιατί ο χορός είναι
συνυφασμένος με την ανθρώπινη φύση! Είναι ένας
μοναδικός τρόπος να εκφράζουμε τα συναισθήματά
μας! Αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας! Απομακρύνει το stress, μας χαλαρώνει, μας γυμνάζει και μας αναζωογονεί!
Κάθε χρόνο, λοιπόν, στις 29 Απριλίου γιορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα Χορού, που καθιερώθηκε το 1982

ρώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς (Σοσιαλιστικής
Διεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των
εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου 1886, που διεκδικούσαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα, με την
επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων της εργοδοσίας.
Στη χώρα μας, ο πρώτος εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς έγινε το 1893, στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του
Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Σταύρου Καλλέργη. Η 1η Μαΐου ήταν Σάββατο και εργάσιμη. Έτσι, επελέγη η Κυριακή 2 Μαΐου, για να έχει η γιορτή μαζικό
χαρακτήρα.
Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν το παρακάτω ψήφισμα:
«Συνελθόντες σήμερον την 2αν Μαΐου, ημέραν Κυριακήν
και ώραν 5μ.μ. εν τω Αρχαίω Σταδίω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου
και υπό μισθόν πάσχοντες εψηφίσαμεν:
Α) Την Κυριακήν να κλείωσι τα καταστήματα, καθ' όλην την
ημέραν, και οι πολίται ν' αναπαύωνται.
Β) Οι εργάται να εργάζωνται 8 ώρας την ημέραν.
Γ) Ν' απονέμηται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανικάνους προς διατήρησιν εαυτών και της οικογενείας των.
Δ) Το συμβούλιον του «Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου» να επιδώση το ψήφισμα εις την Βουλήν.»
Μήπως τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χάνονται τα
παραπάνω κερδισμένα εργατικά δικαιώματα;

Την Παρασκευή, γιορτάζαμε όλοι εμείς που έχουμε
ανακαλύψει τη

Η Πρωτομαγιά, ως εργατική γιορτή, καθιε-

4

Μερικοί πρέπει να μπήκαν με μέσον στο ανθρώπινο

είδος, δεν εξηγείται αλλιώς.

4

Μάνα είναι αυτή που την ρωτάς που είναι το “τέτοιο” και

σου λέει στο δεύτερο συρτάρι στην ντουλάπα σου.

4 Ακούστηκε σε γάμο το “δεν ταιριάζετε σου λέω” και σηκώθηκε η μάνα του γαμπρού να αγκαλιάσει τον Dj.

από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO(CID),
που είναι ο επίσημος ανώτατος οργανισμός για όλες τις
μορφές χορού σε όλες τις χώρες του κόσμου, με σκοπό
να στρέψει την προσοχή του κοινού προς την υπέροχη
αυτή τέχνη!

4 Είναι εκείνη η άβολη στιγμή πο αντιλαμβάνεσαι πως το
φωτεινό αντικείμενο που διαγράφει ημικυκλική τροχιά
πάνω από το κεφάλι σου δεν είναι άστρο που χάνεται στα
πέρατα του γαλαξία, αλλά η γόπα της γειτόνισσας του α’
ορόφου. Στο τσακ δεν έκανα ευχούλα, αλήθεια σας λέω.

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΜAΪΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 11

επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία στους ΟΤΑ
και η περίπτωση του Δήμου Γλυφάδας
Η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
με
στόχο
την
καταπολέμηση της ενδο-οικογενειακής βίας, της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης και της
ευαισθητοποίησης του γενικού
πληθυσμού για θέματα αγωγής
υγείας προβλέπεται από το Πρόγραμμα “Καλλικράτης” και αποτελεί
πρόσθετη αρμοδιότητα των Κοινωνικών Υπηρεσιών στους ΟΤΑ Α΄
βαθμού.
Σκοπός της Σχολικής Κοινωνικής
Υπηρεσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η ανάδειξη της σημασίας το σχολείου ως βασικού
πλαισίου ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου
καθώς και η συμβολή της τοπικής
αυτοδιοίκησης στη δικτύωση των
εκπαιδευτικών πλαισίων με τοπικές υπηρεσίες της κοινότητας για
την καλύτερη αξιοποίηση των
υπηρεσιών που προσφέρουν.
Είναι παντού όμως έτσι;
Η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Γλυφάδας υλοποιήθηκε πιλοτικά το σχολικό έτος 2011-2012
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της τότε πολιτικής διοίκησης,
σε τρία σχολεία της Γλυφάδας και
στη συνέχεια μετά από τη θετική
αξιολόγηση της συνεργασίας με
μαθητές γονείς και εκπαιδευτικούς,
συνεχίστηκε μέχρι τον Μάρτιο του
2015. Κι εκεί σταμάτησε!
Σταμάτησε με παρέμβαση της παρούσας πολιτικής διοίκησης· ανακλήθηκε η λειτουργία της αν και
είχε τις καλύτερες κριτικές από
τους γονείς, που τα παιδιά τους

συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Στα τρία χρόνια λειτουργίας του
θεσμού, έγιναν πάνω από 100 παρεμβάσεις σε περιστατικά μαθητών
με συμβουλευτική γονέων, δικτύωση με άλλες υπηρεσίες στην
κοινότητα, και προνοιακές παροχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν ομαδικές παρεμβάσεις με θέματα που
ζήτησε η σχολική κοινότητα όπως
«σχέσεις συνομήλικων» « πρόληψη ενδο-σχολικής βίας», «αποδοχή
διαφορετικότητας»,
«πρόληψη εξαρτήσεων», «απώλεια
και πένθος», σε πάνω από 1000 μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
Οι βασικοί άξονες συνεργασίας
είναι οι σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και οι
διευθυντές των σχολικών πλαισίων.
Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015,
οι προγραμματισμένες δράσεις σε
συγκεκριμένα σχολεία (4ο Γυμνάσιο με τίτλο «σχέσεις συνομήλικων
και διαχείριση συγκρούσεων») δεν
πραγματοποιήθηκαν μετά από παρέμβαση της πολιτικής διοίκησης
μία εβδομάδα πριν την υλοποίηση
των δράσεων, ενώ η λειτουργός
που συντονίζει τη δράση ανακλήθηκε από το αντικείμενο της εργασίας της. Παράλληλα, διακόπηκε η
συνεργασία με σχολεία που είχαν
υποβάλλει σχετικό αίτημα στο
Δήμο και με τα οποία είχε ξεκινήσει συνεργασία από την αρχή της
χρονιάς, όπου παρέχονταν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε συνεχή
βάση.
Μάλιστα η απόφαση ανακλήθηκε

χωρίς να προηγηθεί απόφαση δημοτικού συμβουλίου που να ανακαλεί την προηγούμενη.
Ετσι τα συγκεκριμένα σχολεία ουσιαστικά έμειναν ξεκρέμαστα στο
μέσον της σχολικής χρονιάς, παρά
το ότι έχουν υποβάλει σχετικά έγγραφα με τα οποία ζητούν να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους με
την σχολική κοινωνική υπηρεσία
του Δήμου Γλυφάδας. Υπομνήματα
έχουν γίνει και από τη σχολική
σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς το Υπουργείο Παιδείας και προς την πολιτική
διοίκηση του Δήμου Γλυφάδας.

Και αναρωτιέται κανείς: Με ποιό
σκεπτικό διέκοψαν στη μέση της
χρονιάς ένα πρόγραμμα, που αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα με την κρίση που μαστίζει
την χώρα μας και με τα πρόσφατα
δραματικά περιστατικά που ακούσαμε σε διάφορα σχολεία;
Πιστεύουμε ότι ο θεσμός αυτός ο
οποίος αποτελεί καλή και καινοτόμο πρακτική, χρειάζεται συνεχή
και συστηματική υποστήριξη προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα μίμησης δεδομένου ότι: 1.
Απαντά σε υπαρκτές ανάγκες της
κοινότητας 2. Δεν έχει επιπλέον
επιβάρυνση στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου, υλοποιείται με ίδιους πόρους και εντός
ωραρίου εργασίας, και 3. Αφορά
τον τομέα της πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, που αποτελεί βασικό αντικείμενο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας ΟΤΑ Α’
βαθμού.

Παρατηρήσεις από αναγνώστη για την πλατεία της Βούλας
Αγαπητέ δήμαρχε
η δραστηριοποίησή σας τον τελευταίο καιρό ικανοποιεί
τους δημότες της Βούλας. Ωραίος ο νέος φωτισμός,
ωραίος ο πεζόδρομος, χαρούμενη η πλατεία την χαίρεται
ο κόσμος καθαρό λίγο - πολύ το συντριβάνι.
Ομως είναι καιρός να ασχοληθείτε και με τα δύσκολα, των
καθημερινών προβλημάτων.
Πρώτο και σπουδαιότερο το κυκλοφοριακό.
Στο κέντρο και στις γύρω παρόδους της Βούλας η ζωή
των δημοτών έγινε απελπιστική. Βγείτε έξω από τα γραφεία σας να δείτε τα χάλια που διπλοπάρκινγκ, τα κορνα-

ρίσματα και τους καβγάδες των μπλοκαρισμένων, τα φορτηγά στις διαβάσεις, τα jeep στα πεζοδρόμια, τις μανάδες
με τα καροτσάκια που κινδυνεύουν, τους φοβισμένους πεζούς. Πότε θα μονοδρομήσετε επιτέλους! Πώς θα αποσυμφορήσετε το κέντρο να το κάνετε ανθρώπινο!
Δεύτερο. Τα απορρίμματα και οι κάδοι. Η αποκομιδή τους
δεν βελτιώθηκε, κατά συνέπεια ούτε και η καθαριότης των
χώρων. Ξέχειλοι κάδοι (πότε θα κάνετε εσοχές;). Βουνά,
επί μέρες, τα κλαδέματα.
Σας ευχαριστώ πάντως που προσπαθείτε.
Φιλικά Γ. Σταμέλος

H ζωή πάνω στη Γη
Aπό τον Αριστοτέλη μέχρι σήμερα, διατυπώθηκαν
πολλές και διαφορετικές θεωρίες, σχετικά με τη δημιουργία της ζωής στη Γη. Η σύγχρονη τεχνολογία, η
επιστημονική εξέλιξη και η μελέτη των θραυσμάτων,
από κομήτες και μετεωρίτες, που έπεσαν πρόσφατα
στη Ρωσία και η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη της
Γης, βοήθησαν τους ειδικούς επιστήμονες να βγάλουν συμπεράσματα, που καλύπτουν το 80% των
αποριών, γύρω από την εμφάνιση της γήινης ζωής!

Πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια, πάνω στην ασχημάτιστη μάζα του πλανήτη μας, υπήρχαν: ο Άνθρακας, το
Υδρογόνο, το Οξυγόνο, το Αζωτο και ο Φώσφορος.
Τα πέντα αυτά στοιχεία δημιούργησαν χημικές ενώσεις, από τις οποίες προέκυψαν οι πρωτεΐνες, που
έγιναν τα δομικά υλικά όλων των οργανισμών. Τα συστατικά των πρωτεϊνών οι επιστήμονες τα ονόμασαν
αμινοξέα. Πριν από 3,9 δισεκατομμύρια χρόνια έφτασαν στη Γη από τον Ηλιο, δέκα προβιοτικά αμινοξέα,
που άντεξαν στη γήινο περιβάλλον και ανέδειξαν μεταβολική δραστηριότητα, όταν ενώθηκαν με τα προϋπάρχοντα αμινοξέα των πρωτεϊνών της Γης.
Από τη ζεύξη των δύο διαφορετικών αμινοξέων, μέσα
σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
δημιουργήθηκε η πρώτη μονάδα ΖΩΗΣ, που την ονόμασαν κύτταρο.
Αυτό το κύτταρο είχε πολλή απλή δόμηση και δεν
είχε πυρήνα γι’ αυτό ονομάστηκε προκαρυωτικό και
σχημάτισε τα βακτήρια, που δεν φαίνονται με γυμνό
μάτι. Οι αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών μετά
400.000.000 χρόνια σχημάτισαν ένα τελειότερο κύτταρο με πυρήνα, που ονομάστηκε ευκαρυωτικό.
Από αυτό το κύτταρο προήλθαν οι μονοκύτταροι και
οι πολυκύτταροι οργανισμοί, φυτικοί και ζωικοί. Η Γη
σχηματίστηκε μετά από ένα δισεκατομμύριο χρόνια
από την εμφάνιση της ζωής, ενώ ο άνθρωπος εμφανίστηκε πριν 2,5 εκατομμύρια χρόνια.
Αυτή η επιστημονική θεωρία, ίσως αποκωδικοποιεί
την Μυθολογία μας, που λέει ότι η ζωή προήλθε από
τη ζεύξη του Χάους και της Γαίας με τη δημιουργό
ώθηση του Ερωτα! (Ζεύξη = Ζευς = Ζωή)!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Lets do it στην Ανατολική Αττική
Μεγάλη επιτυχία γνώρισαν οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στους 13 δήμους της Ανατολικής
Αττικής στο πλαίσιο της εθελοντικής εκστρατείας «Let’s Do It Greece 2015», που διοργανώθηκε για 4η συνεχή χρονιά στη χώρα μας.
Η δράση του Lets do it στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη
διάδοση του μηνύματος της προστασίας του φυ-

σικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης
και της διαχρονικής αξίας του εθελοντισμού.
Στις φετινές δράσεις στην Ανατολική Αττική, οι
οποίες αφορούσαν κυρίως καθαρισμούς (παραλιών, βυθών, υδροβιότοπων, δασών και αλσυλλίων, μονοπατιών και δρόμων περιπάτου,
ρεμάτων, γηπέδων κτλ.) και αποψιλώσεις δρόμων και κοινόχρηστων χώρων, εξωραϊσμούς –
αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων χώρων (παι-

Ογκώδης η συμμετοχή στο Μαρκόπουλο
Σε μία μόνο ημέρα, Κυριακή 26 Απριλίου
2015, ο Δήμος Μαρκοπούλου μαζί με Εθελοντές πολίτες, Μαθητές και Συλλόγους,
πιστοί στο ετήσιο ραντεβού του «Let’s Do
it Greece», καθάρισαν και δενδροφύτευσαν την παραλία της Αγ. Μαρίνας στο
Πόρτο Ράφτη, χαρίζοντας θετική ενέργεια
και μηνύματα αγάπης για το Περιβάλλον!
Ογδόντα κιλά ανακυκλώσιμων υλικών και
εκατόν εβδομήντα κιλά απορριμμάτων συνελλέγησαν, χάρη στην πολύτιμη παρουσία και βοήθεια εκπροσώπων του
Ναυταθλητικού Ομίλου Ν.Ο.Ι.Ε.Σ., του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Μαρκοπούλου & Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς», του
Λαογραφικού – Πολιτιστικού Ομίλου Μαρκοπούλου & Πόρτο Ράφτη Αττικής «Δήλιος Απόλλων», του τοπικού τμήματος

Πόρτο Ράφτη – Μαρκοπούλου Μεσογαίας
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
(Σ.Ε.Ο.), μαθητών, γονέων, αλλά και
απλών πολιτών - εθελοντών, που αφιέρωσαν το κυριακάτικο πρωινό τους, για να
ομορφύνουμε Όλοι Μαζί, την παραλία της
Αγ. Μαρίνας!

δικών χαρών, πλατειών, πάρκων κτλ.), ακόμη
συμβολικές δράσεις όπως (δημιουργία λαχανόκηπου, δενδροφυτεύσεις, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το περιβάλλον,
περιβαλλοντικά παιχνίδια, αποφύλλωση από
αφίσες από κολώνες σε κεντρικούς δρόμους
κ.α.) συμμετείχαν εθελοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, σχολεία, δήμοι, επιχειρήσεις, οργανωμένες ομάδες πολιτών, καθώς και διάφοροι φορείς.

«ΣΕΟ», ο «Μυρρινούς», ο «Απόλλων», η
«Άρτεμις», ο «Ποσειδώνας», ο «ΝΟΙΕΣ», ο
«Δήμος», η «Μαρίνα», η «Παρέα των Παιδιών» και ο «Ράφτης», είναι τα νέα αρμυρίκια που κοσμούν πλέον, το παραλιακό
μέτωπο της Αγίας Μαρίνας.

θαριότητας Γιάννης Ευαγγελίου, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή, ο
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρη-

Ο Δήμος Μαρκοπούλου παρείχε γάντια,
μπλε και μαύρες σακούλες για το διαχωρισμό των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, προσωπικό της Υπηρεσίας
Καθαριότητας με κατάλληλο εξοπλισμό
και φορτηγά οχήματα, καθώς επίσης και
τα αρμυρίκια που φυτεύτηκαν.
Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στη
δράση συμμετείχαν: ο Αντιδήμαρχος Κα-

σης Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) κος Γιάννης
Πολίτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος
Τάσος Νικολακόπουλος.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί θερμά,
όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή τη δράση
Καθαριότητας και Ευαισθητοποίησης για
το Περιβάλλον, αποδεικνύοντας έτσι για
μία ακόμη φορά, ότι όλοι μαζί ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε συμβολική
φύτευση 10 αρμυρικιών, σε αποκατάσταση
της απαράδεκτης και παράνομης κοπής των
δένδρων, που κοσμούσαν το παραθαλάσσιο
περιβάλλον της περιοχής. Οι μικροί φίλοι
έδειξαν να το διασκεδάζουν ιδιαίτερα, συνδυάζοντας έτσι το παιχνίδι με την οικολογία. Μάλιστα, χάρισαν και ονόματα σε
καθένα από τα αρμυρίκια που, με τόση
φροντίδα και ενθουσιασμό, φύτεψαν. Το

Η “Εναλλακτική Δράση” στην χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ
Και φέτος, όπως και όλες τις προηγούμενες χρονιές από την αρχή της καθιέρωσής του, η
Εναλλακτική Δράση πήρε μέρος στον εθελοντικό καθαρισμό στα πλαίσια του Lets do it. Για
μία ακόμη φορά την Κυριακή 26 Απριλίου από τις εθελοντικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα στάλθηκε το μήνυμα ότι οι δημόσιοι χώροι και ιδιαίτερα οι παραλίες και τα ορεινά οικοσυστήματα ανήκουν στους πολίτες που τα συντηρούν και τα φροντίζουν. Και εμείς οι
πολίτες είμαστε αποφασισμένοι να τα προστατέψουμε εμποδίζοντας όχι μόνο κάθε ενέργεια, αλλά και κάθε σκέψη για εμπορευματοποίησή τους

Ο Αντιπεριφερειάρχης
στηρίζει και συγχαίρει

Οι εθελοντές της Εναλλακτικής Δράσης καθάρισαν και φέτος το χώρο της χερσονήσου
του ΠΙΚΠΑ που από πέρσι έχουμε υιοθετήσει. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο παράκτιο και
δασωμένο φυσικό οικοσύστημα, το οποίο έχει γίνει πρόταση να διωχθούν από εκεί τα
παιδιά με ειδικές ανάγκες και να παραχωρηθεί σε ιδιώτες για τουριστική εκμετάλλευση.
Καθαρίσαμε δύο παραλίες: αυτή που κολυμπούν τα παιδιά που μένουν στο ΠΙΚΠΑ και μία
ακόμη πολύ όμορφη παραλία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής στηρίζει πάντα τέτοιου είδους
δράσεις καθώς θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζήτημα
μείζονος σημασίας που έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου συγχαίρει δήμους, εθελοντές,
φορείς, οργανώσεις για την κινητοποίησή τους και τη συμμετοχή τους
στις κατά τόπους δράσεις και επισημαίνει ότι «με την ενεργό συμμετοχή
όλων μας, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της περιοχής μας και
στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής
και εθελοντικής μας συνείδησής».
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Στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου
καθάρισαν τον αρχαιολογικό χώρο της
κοίτης του Μεγάλου Ρέματος
Συμμετέχοντας στην δράση Let’s do it, το
Τοπικό Τμήμα Ραφήνας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού και απλοί πολίτες με
συντονιστές τον Δήμο Ραφήνας -Πικερμίου
και τον ΔΟΠΑΠ καθάρισαν τον αρχαιολογικό χώρο της κοίτης του Μεγάλου Ρέματος στην περιοχή Μαύρα Αμπέλια
Ραφήνας, που βρίσκεται στην λεωφόρο
Φλέμιγκ και Δημοκρατίας.
Με υπεύθυνο της δράσης τον Δημήτρη
Μακρή, ερευνητή της Τοπικής Ιστορίας Ραφή-

νας Πικερμίου, ο οποίος ανακάλυψε
τον Μάρτιο του 2013 τον αρχαιολογικό
χώρο και ενημέρωσε την Β ΄ Eφορεία Αρχαιοτήτων (η οποία έχει ξεκινήσει ανασκαφή),
έδωσε κάποια στοιχεία για τα ευρήματα δηλ.
ότι είναι πηγάδια που συνδέονται με το αρχαίο υδραυλικό σύστημα της περιοχής που ξεκινά από το Πεντελικό όρος, ταφές της

Γεωμετρικής και Αρχαϊκής περιόδου.
Το ΣΕΟ εκτός από τον καθαρισμό, κατασκεύασε διάδρομο και σκαλάκια ώστε να
είναι εύκολη η πρόσβαση στο ρέμα και με
φυσικά στοιχεία (ξύλο και πέτρες) περίφραξη. Επίσης το ΣΕΟ ανέλαβε την υιοθέτηση του χώρου, τον οποίο θα φροντίζει
ώστε να είναι πάντα καθαρός.
Παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης, η πρόεδρος
του Λυκείου των Ελληνίδων Χριστίνα Παναγιώτου , η αρχηγός του ΣΕΟ Πόλυ Λαζα-

ρίδου, βαθμοφόροι του ΣΕΟ μαζί με τις
ομάδες τους, η διευθύντρια του ΕΚΤ&Π
Βάσω Κιούση και η Πόλυ Φωτιάδου αρχαιολόγος, διευθύντρια του Μουσείου Μαραθώνος, η οποία ξενάγησε τα παιδιά καθώς
και η αρχαιολόγος Κων/να Παπαθανασίου η
οποία πραγματοποιεί την ανασκαφή και
έδωσε οδηγίες στις ομάδες του ΣΕΟ.

«Η Νέα Πνοή για το Διόνυσο» ήταν εκεί
Πραγματοποιήθηκε και στο Δήμο Διονύσου,
η πανελλαδική εθελοντική περιβαλλοντική
δράση «Let’s Do It Greece 2015», με τη συμμετοχή και των επτά Δημοτικών Ενοτήτων
του Δήμου Διονύσου.

Το Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου, που
είχε αναλάβει το συντονισμό της δράσης,
αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες, προσπάθησαν να οργανώσουν μια πανδημοτική
δράση, να ξεσηκώσουν και να ενεργοποιήσουν φορείς, συλλόγους αλλά και απλούς
δημότες και πολλά παιδιά.
Oυσιαστική συμμετοχή στη δράση με πολλά

μέλη της έκανε η δημοτική κίνηση «Νέα
Πνοή για το Διόνυσο», με στόχο τη διάδοση του μηνύματος της συμμετοχής και
της εθελοντικής προσφοράς για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου.
Παναγιώτης Μπιτάκος και
Κατερίνα Αυγέρη, Γεωργία
Χρήστου και Δήμητρα Πολύζου συμμετείχαν στη δράση.
Όπως σημειώνει η Κίνηση
«Αξιομνημόνευτη χαρακτηρίζεται η συμμετοχή στη δράση
των Ναυτοπροσκόπων Διονύσου αλλά και οι δράσεις που
οργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων
Δημοτικού Ροδόπολης με τη
συμμετοχή παιδιών του σχολείου και με αποκορύφωμα τη
συναυλία των «Encardia» το
απόγευμα στον προάυλιο
χώρο του σχολείου.
Δυστυχώς όμως, από τη συνολικά μικρή συμμετοχή, είτε
λόγω αδυναμίας συντονισμού
και ευρύτερης πληροφόρησης,
είτε γιατί πολλοί δε θέλησαν να «θυσιάσουν» το Κυριακάτικο πρωινό τους, συμπεραίνουμε για ακόμη μια φορά πως στη
συνείδηση των περισσοτέρων από μας η
προστασία και καθαριότητα του περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση των άλλων και η
έννοια του «εθελοντισμού» προσωπική
υπόθεση του καθενός. Κι αυτό είναι ζήτημα
μη εκπαίδευσης.

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ο Παλαιστικός Σύλλογος Ραφήνας καθάρισε το πάρκο
Καραμανλή στη Ραφήνα
Πιστοί στο ραντεβού τους με την οικολογική συνείδηση και το κάλεσμα του Let's Do It Greece αθλητές της Πάλης, αθλήτριες της ρυθμικής, γονείς και φίλοι του Συλλόγου, βοήθησαν να καθαριστεί το
Πάρκο Καραμανλή σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της όλης της Ραφήνας.
Όλοι με ιδιαίτερο ζήλο δούλεψαν για το καλύτερο αποτέλεσμα, ώστε να χαιρόμαστε όλοι ένα καθαρότερο Πάρκο και ευχήθηκαν του χρόνου οι σακούλες που θα μαζευτούν να είναι ακόμα λιγότερες.
Πράγμα που θα σημαίνει ότι το μήνυμα της κυριακάτικης εκδήλωσης για ένα καθαρότερο οικοσύστημα, για την περιβαλλοντική παιδεία και εκπαίδευση, έφτασε στα αυτιά όλων μας!

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r
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«Αν ήσουν εσύ στη
θέση του Αζίζ…»
20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων
προκηρύσουν τον 20ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής
Δημιουργίας με θέμα τα Παιδιά Πρόσφυγες.
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων που τιμάται
κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, μαθητές και μαθήτριες από όλη
τη χώρα καλούνται να τιμήσουν με τη συμμετοχή τους το
Διαγωνισμό μπαίνοντας στη θέση του Αζίζ.
Ο Αζίζ είναι ένα από τα εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες στον
κόσμο. Παιδιά χωρίς πατρίδα, χωρίς ιθαγένεια, χωρίς οικογένεια ή που βρίσκονται εκτοπισμένα μέσα στην ίδια τους
τη χώρα. Πολλά από αυτά περνούν όλη την παιδική τους ηλικία μακριά από το σπίτι τους, εκτεθειμένα σε παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε διάφορες μορφές κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Μπορούμε να μπούμε στη θέση
αυτών των παιδιών; Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν
η ζωή μας μακριά από την πατρίδα;
Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές νηπιαγωγείου με ζωγραφική ή αφίσα, Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού με γραπτό κείμενο, βίντεο, ζωγραφική, αφίσα και Γ’
Τάξης Γυμνασίου και Α’ Τάξης Λυκείου με γραπτό κείμενο,
ιστολόγιο (blog) και βίντεο. Επίσης, στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες που
διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας. Οι συμμετοχές αποστέλλονται στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (Ταγιαπιέρα 12, Αθήνα) μέχρι και τις 5 Ιουνίου.
Τις συμμετοχές των μαθητών θα αξιολογήσει ειδική Επιτροπή. Στους βραβευθέντες θα αποσταλούν αναμνηστικά
δώρα από την Υ.Α., ενώ τα έργα τους θα προβληθούν στην
ιστοσελίδα της Υ.Α. www.unhcr.gr και στην ιστοσελίδα του
Συνηγόρου του Παιδιού www.0-18.gr. Θα επιδιωχθεί επίσης
να αξιοποιηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τομέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Υ.Α.
Τα βραβευμένα έργα των προηγούμενων ετών και πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας:
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/mathitikoi-diagonismoi.html.
Λεπτομέρειες: www.unhcr.gr

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

H Aνάπλαση των λιπασμάτων
Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, η τροπολογία
στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας για την ανάπλαση των Λιπασμάτων. Η τροπολογία κατοχυρώνει χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πράσινου,
αναψυχής αποκλείοντας βιομηχανικές χρήσεις και μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,15.
«Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, δικαιώνονται οι αγώνες των
κατοίκων της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου» δήλωσε ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, και
συνέχισε «η τροπολογία ανταποκρίνεται πλήρως στα αιτήματα
του Δήμου και των κατοίκων. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για
τη συνεργασία τον Υπουργό, Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Γιώργο Γαβρίλη, καθώς και όλους τους
Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά που μας παρείχαν την στήριξη τους. Η πρώτη μάχη κερδήθηκε, αλλά τώρα
έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να μετατρέψουμε αυτή
την περιοχή σε μοχλό ανάπτυξης και ανάσα για τους κατοίκους».

Ακυρες όλες οι αυξήσεις του Ειδικού Τέλους
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος
Aναδρομικά από 1/1/2015
Βαρύτατες καταγγελίες, του Υπουργού Παν. Λαφαζάνη, στη Βουλή
Μέγα σκάνδαλο, απαράδεκτες μεθοδεύσεις και διαδικασίες σκοτεινού
τύπου από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας, κατήγγειλε ο Υπουργός
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Παναγιώτης Λαφαζάνης, στη
Βουλή κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για τη Δημόσια Τηλεόραση,
όπου έχει συμπεριληφθεί και η τροπολογία με την οποία ακυρώνονται
όλες οι αυξήσεις του Ειδικού Τέλους
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ) στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, που επέβαλε η
ΡΑΕ για το 2015.
Όπως είπε ο Υπουργός Παναγιώτης
Λαφαζάνης, η σχετική απόφαση
ελήφθη στις 31 Δεκεμβρίου 2014
και είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιοι
υπουργοί, αλλά αποκρύψανε τις αυξήσεις στην προεκλογική περίοδο
για να μην εκτεθεί η τότε Κυβέρνηση.
«Η ΡΑΕ δεν είναι υπερκυβέρνηση.
Δεν μπορεί οι ανεξάρτητες Αρχές
να παρακάμπτουν και να υποκαθιστούν τη λαϊκή κυριαρχία» επεσήμανε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Συγκεκριμένα τόνισε μεταξύ άλλων
στη Βουλή: «Δεν θα αναφερθώ, φυσικά, στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε, δεν είναι ο λόγος της
παρέμβασής μου αυτός. Επιτρέψτε
μου, όμως, να πω ότι για το σκοτάδι
που κυριαρχεί σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το σημερινό νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει μια
μεγάλη αχτίδα φωτός και να ανοίξει
έναν καινούργιο δρόμο στην ενημέρωση και τον πολιτισμό της πατρίδας μας.
Καταθέσαμε μία τροπολογία, εμπρόθεσμη, προκειμένου να καταργήσουμε ένα μέγα σκάνδαλο, το οποίο
δυστυχώς σημειώθηκε στην προεκλογική περίοδο.

Συγκεκριμένα, το σκανδαλώδες
είναι το εξής: Στις 31 Δεκεμβρίου
2014, προς όνειδο όλων, εν μέσω
προεκλογικής περιόδου η Ρυθμι-

στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφάσισε να αυξήσει το Ειδικό Τέλος
Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
Όπως θα ξέρετε, το ειδικό αυτό
τέλος χρεώνεται στα τιμολόγια του
ηλεκτρισμού και τα αυξάνει ισόποσα. Βρήκε, λοιπόν, την ώρα η
ΡΑΕ, σε καθαρά προεκλογική περίοδο, να κάνει αυτές τις αυξήσεις.
Απαράδεκτο, από κάθε άποψη.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είχαμε
και συνέχεια στο σκάνδαλο. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύτηκε προεκλογικά. Ούτε δόθηκε δημοσιότητα
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
ούτε πήγε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ούτε στην ιστοσελίδα της
ΡΑΕ δημοσιεύτηκε. Δεν δημοσιεύτηκε και μετεκλογικά. Και ξαφνικά
είδαμε 3 Μαρτίου του 2015, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να
ανακοινώνονται μετά από τρεις
μήνες οι αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ.
Για τις αυξήσεις αυτές, να σημειώσω, ότι είχε ενημερωθεί πλήρως η
τότε κυβέρνηση και οι αρμόδιοι
υπουργοί. Και αποκρύψανε τις αυξήσεις αυτές και στην προεκλογική
περίοδο, αλλά και μετά τις εκλογές.
Εγώ μόλις ανέλαβα τη θέση αυτή
στο Υπουργείο, όπως είχα υποχρέωση, κάλεσα τη ΡΑΕ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις στη
Ρυθμιστική αρχή και να μας πει τις
επείγουσες εκκρεμότητες. Δεν μας
έκανε την παραμικρή νύξη στη σχετική ενημέρωση ότι υπήρχαν αυτές
οι αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις λειτουργούσαν από 1-1-2015 στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και δεν

είχαν δημοσιευτεί! Ούτε καν αισθάνθηκαν την υποχρέωση να μας
ενημερώσουν ως υπουργείο, έστω
μετεκλογικά, έστω εκ των υστέρων.
Δυστυχώς, δεν είδαμε από την
πλευρά των σημερινών κομμάτων
της αντιπολίτευσης, τότε της κυβέρνησης, ούτε μια λέξη αυτοκριτικής
γι’ αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και διαδικασίες σκοτεινού
τύπου οι οποίες πήγαν, στη ζούλα
στην προεκλογική περίοδο και για
να μην εμφανιστεί και εκθέσουν την
κυβέρνηση, να αυξήσουν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία
ήταν στα ύψη.
Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας μόλις
ενημερωθήκαμε και είδαμε αυτήν
την απόφαση, να καταθέσουμε την
διάταξη με την οποία αποσύρουμε
αυτές τις αυξήσεις οι οποίες είναι
σε όλες τις κατηγορίες των πελατών, από επιχειρήσεις μέχρι νοικοκυριά. Αποσύραμε, λοιπόν, αυτές τις
αυξήσεις και τις αποσύρουμε, φυσικά, αναδρομικά από 1-1-2015,
ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Και με την ευκαιρία να πω ότι αυτές
οι μεθοδεύσεις πολιτικορυθμιστικές,
ας τις πούμε έτσι, οι οποίες είναι
απαράδεκτες, δείχνουν και ορισμένα πράγματα, δυστυχώς, για το
ρόλο που έχει αναλάβει η ΡΑΕ. Η
ΡΑΕ δεν είναι κυβέρνηση της
χώρας. Και πολύ περισσότερο δεν
είναι υπερκυβέρνηση για να αποφασίζει ακόμα και για τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Δεν μπορεί οι ανεξάρτητες Αρχές
να παρακάμπτουν τη λαϊκή κυριαρχία και να υποκαθιστούν τη λαϊκή
κυριαρχία. Αυτό το τονίσαμε από
την πρώτη στιγμή. Γι’ αυτό κιόλας θα
καταθέσουμε – ήδη επεξεργαζόμαστε – νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις
αρμοδιότητες της ΡΑΕ, το οποίο
ασφαλώς θα είναι συμβατό με τους
ευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά θα καταργεί αυτό το ρόλο του υπερκράτους για τη ΡΑΕ, που πολύ συχνά
εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα.»
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Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

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

Boρεάδωv 2 Bάρκιζα (πλατεία Zησιμoπoύλoυ)

Tηλ. 210 8974 515 l κιv.: 6946 967924

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

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

διδάσκει
πιάνο - αρμόνιο
όλων των επιπέδων
κλασσικό & τζαζ
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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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christy1985.mus@hotmail.com
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας
Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΜAΪΟΥ 2015

Κοινή δήλωση για την Προστασία στη Μεσόγειο
βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Απριλίου 2015
Δεδομένης της εντατικοποίησης των θαλάσσιων μετακινήσεων και
της συνεχιζόμενης, απαράδεκτης απώλειας ζωών στη Μεσόγειο,
εμείς, οι υπογράφοντες*, λαμβάνουμε γνώση της απόφασης της
Έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Απριλίου
2015. Αναγνωρίζουμε τη σαφή δέσμευση του Συμβουλίου να «προσπαθήσει με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του να εμποδίσει περαιτέρω απώλειες ζωών στη θάλασσα και να αντιμετωπίσει τα
βαθύτερα αίτια της ανθρωπιστικής κρίσης».
Η απόφαση του Συμβουλίου είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς
μια συλλογική ευρωπαϊκή δράση. Πρόκειται για τη μόνη προσέγγιση
που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο τέτοιας κλίμακας, πολυπλοκότητας και υπερεθνικού χαρακτήρα. Επίσης, θα βοηθήσει στην
προετοιμασία του εδάφους, για την περαιτέρω επεξεργασία μιας
νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση.
Μια σειρά από προκαταρκτικά μέτρα έχουν αποφασιστεί. Κατά την
εκτίμησή μας, οι λεπτομέρειές τους πρέπει ακόμη να καθοριστούν σε
διαβούλευση με ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούμε, και εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξή μας για την περαιτέρω ανάπτυξή
τους.
Ο ανακοινωθείς τριπλασιασμός των πόρων για τις Επιχειρήσεις Τρίτων και Ποσειδών της Frontex είναι ενθαρρυντικός στο βαθμό που
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διάσωσης μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα τώρα και στο άμεσο
μέλλον. Ενώ οι προσπάθειες των εμπορικών πλοίων είναι αξιέπαινες
και ευπρόσδεκτες, αυτά δεν διαθέτουν το βέλτιστο εξοπλισμό για την
ταυτόχρονη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων και δεν υποκαθιστούν
μια συνολική και επαρκώς χρηματοδοτούμενη προσπάθεια υπό την
καθοδήγηση της Ε.Ε., η οποία θα επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην
ικανοποίηση των αναγκών προστασίας των ευάλωτων μεταναστών
και προσφύγων, όπως των ασυνόδευτων ανηλίκων, των θυμάτων βίας
και των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες.
Ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα επικεντρώνονται στην εξάρθρωση της διακίνησης ανθρώπων και στην ανακοπή των ροών, σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Ωστόσο, τα μέτρα επιβολής του νόμου
πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες που αποσκοπούν στην
εξαρχής μείωση της ανάγκης των μεταναστών και προσφύγων να
στραφούν σε διακινητές. Η σημερινή κατάσταση απαιτεί τη λήψη μέτρων που υπερβαίνουν την ασφάλεια των συνόρων.
Οι περισσότερες περιπτώσεις διακίνησης δεν αφορούν το έγκλημα
της εμπορίας ανθρώπων. Η διάκριση είναι σημαντικό να διατηρείται
σε δηλώσεις και δράσεις που τίθενται σε εφαρμογή ως ανταπόκριση
στην τρέχουσα κρίση. Επιπλέον, οι άνθρωποι που καταφεύγουν σε
διακινητές κι εκείνοι που πέφτουν θύματα εμπορίας δεν είναι εγκληματίες. Αυτά τα σκάφη μεταφέρουν ανθρώπους που έχουν δικαιώ-

ματα και ανάγκη διεθνούς βοήθειας και προστασίας. Κάθε δράση πρέπει να σέβεται αυστηρά το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Προσφυγικό Δίκαιο, το Διεθνές Ανθρωπιστικό
Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή, ασφαλή και ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών.
Προσβλέπουμε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. για την επεξεργασία συγκεκριμένων δράσεων με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των μεταναστών και προσφύγων, για τη
διεξαγωγή διαβουλεύσεων προκειμένου να αυξηθούν οι προσφερόμενες θέσεις μετεγκατάστασης, για τη ρύθμιση της παροχής βοήθειας πριν και μετά την άφιξη, καθώς και την επανεγκατάσταση εντός
της Ε.Ε., προκειμένου να μειωθεί το βάρος των κρατών στα νότια σύνορα της Ευρώπης.
Οι προσπάθειες ανάσχεσης της εμπορίας ανθρώπων θα είναι μάταιες,
εάν δεν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των υπερβολικά περιοριστικών μεταναστευτικών πολιτικών στην Ευρώπη, καθώς και παραγόντων απώθησης, όπως οι συγκρούσεις, οι παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η οικονομική ανέχεια σε πολλές από
τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Τα μέτρα επιβολής πρέπει να
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επιβολή του νόμου και την απονομή
της δικαιοσύνης.
Καθώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εργάζονται
για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση,
προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε. και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την επέκταση και ενίσχυση των μέτρων που
ανακοινώθηκαν, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή ένα πιο ολιστικό
σχέδιο, συμβατό με τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα.
Από αυτή την άποψη, πιστεύουμε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα,
πέραν εκείνων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, για την αντιμετώπιση των
πολυάριθμων παραγόντων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να μετακινούνται υπό αυτές τις επισφαλείς συνθήκες και για να μετατραπούν αυτά σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη απάντηση. Τα μέτρα θα
μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την καθιέρωση μεταναστευτικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αύξηση της παροχής ασφαλών
και νόμιμων τρόπων εισόδου, όπως με το να καταστεί η οικογενειακή
επανένωση πιο προσβάσιμη και εύκολη, την πιο συνεκτική λειτουργία
του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου ειδικά μέσω μέτρων αλληλεγγύης εντός της Ε.Ε., την υλοποίηση καλύτερα στοχευμένων
και τεκμηριωμένων αναπτυξιακών επενδύσεων σε χώρες καταγωγής
και διέλευσης, την επανεξέταση μέτρων που συνδέονται με εμπορικές πρακτικές και με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, την ανάσχεση της διακίνησης όπλων, την προώθηση της προληπτικής
ειρηνικής επίλυσης διαφορών, καθώς και τη σθεναρή καταπολέμηση

κάθε μορφής ρατσισμού, θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και ξενοφοβίας.
Η διεθνής κοινότητα έχει κοινή ευθύνη να διασφαλίσει την προστασία των μεταναστών και των προσφύγων που διασχίζουν τη Μεσόγειο. Η κλίμακα, η πολυπλοκότητα και ο βαθμός εξειδίκευσης της
ανταπόκρισης θα πρέπει να συνάδουν με την κλίμακα και την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Χρειαζόμαστε μια πραγματικά ολοκληρωμένη ανταπόκριση, η οποία θα χρησιμεύσει για να θυμίζει εκείνους
που χάθηκαν στη θάλασσα και όσους έχουν επιβιώσει για να διηγηθούν την εμπειρία τους.
Τα θεσμικά όργανα που αντιπροσωπεύουμε έχουν ρόλο στην όποια
λύση της εν εξελίξει τραγωδίας στη Μεσόγειο. Καταρτίζουμε σχέδια
για να αυξήσουμε την υποστήριξή μας σε μια σειρά ενδεικτικών τομέων, για παράδειγμα με τους ακόλουθους τρόπους:
Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
• Ενεργή διπλωματία με Κράτη στην Ευρώπη, την Αφρική και αλλού, με στόχο
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών, καθώς και την προώθηση δίκαιων και επιεικών μεταναστευτικών πολιτικών που συμβάλλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
• Ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες, στη
Νότια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και το Κέρας της
Αφρικής.
• Στήριξη διαφόρων προτάσεων που έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Κεντρική Μεσόγειο, όπως: αυξημένη μετεγκατάσταση των
προσφύγων, ενίσχυση της οικογενειακής επανένωσης και άλλων μορφών νόμιμης εισόδου, υποστήριξη της αλληλεγγύης εντός της Ε.Ε. και των μέτρων
επιμερισμού της ευθύνης συμπεριλαμβανομένης της επανεγκατάστασης, ενδεχομένως μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος για τους Σύρους που φτάνουν
στην Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης κατά μήκος
των μεταναστευτικών οδών, με στόχο την παροχή πληροφόρησης σχετικά με
τους κινδύνους των περεταίρω μετακινήσεων.
• Διανομή του Οδηγού Έρευνας και Διάσωσης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο.
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
• Διανομή των Προτεινόμενων Αρχών και Κατευθυντήριων Οδηγιών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Διεθνή Σύνορα της Ύπατης Αρμοστείας.
• Υποστήριξη μιας ανεξάρτητης έρευνας για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα
στη Μεσόγειο.
• Παροχή συμβουλών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών σε
σημεία προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.
• Προώθηση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την επιβολή του νόμου.
• Καταπολέμηση του ρατσισμού, της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας σε όλες τις μορφές τους.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Kλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας της ΕΕ,
με πρόσχημα το δράμα των προσφύγων και μεταναστών
Kαταγγέλει η Ευρωκοινοβουλετική Ομάδα του ΚΚΕ
Την χρησιμοποίηση από την ΕΕ του
δράματος των προσφύγων και τα κυκλώματα των δουλεμπόρων, που η αντιμεταναστευτική
πολιτική
της
δημιουργεί και συντηρεί, σαν ένα ακόμη
βολικό πρόσχημα για νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής
του
ΚΚΕ,
Κώστας
Παπαδάκης μιλώντας στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο
Στρασβούργο, στη συζήτηση για τις
πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο
και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση. O ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επισήμανε τα εξής:

"Μετά τον Μπιν Λάντεν, και τώρα τους
"τζιχαντιστές", η ΕΕ ανακάλυψε το χτύπημα των δουλεμπόρων ως νέο πρόσχημα προκειμένου να εξαπολύει νέες
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Όμως,
δικά σας δημιουργήματα είναι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τα δεινά
που φέρνουν στους λαούς, δική σας κι η
ευθύνη για τα κύματα μεταναστών και
προσφύγων που μαζικά πνίγονται στη
Μεσόγειο. Οι δουλέμποροι είναι ένα και
το αυτό με το σύστημα που υπηρετείτε.
O καπιταλισμός και η μετανάστευση, ο
ιμπεριαλιστικός πόλεμος κι η προσφυγιά είναι αναπόσπαστα δεμένα για την

εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Όσο και να εξωραΐζει η ελληνική κυβέρνηση την ΕΕ και την
αντιλαϊκή αποστολή της, τα δάκρυα της
ΕΕ που μάλιστα προκλητικά ονομάζει
τα σύνορα της "έξυπνα" είναι κροκοδείλια. Η διέξοδος βρίσκεται σε σύγκρουση με την ΕΕ και το κεφάλαιο, με
κατάργηση εδώ και τώρα της Σένγκεν,
της Φρόντεξ, των κανονισμών Δουβλίνο
με μέτρα για την ουσιαστική ανακούφιση προσφύγων και των μεταναστών."
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΚΚΕ

• Εφαρμογή του σχεδίου «Αγνοούμενοι Μετανάστες» που επιδιώκει να τεκμηριώσει την απώλεια ζωών.
• Συνεργασία με και υλοποίηση πρωτοβουλιών καταπολέμησης της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.
• Καθιέρωση ενός Μηχανισμού Ανταπόκρισης και Πόρων για τους Μετανάστες, κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών, σε βασικές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, για τον εντοπισμό ατόμων που χρήζουν βοήθειας, την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις παραπομπές και την παροχή βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω της εθελοντικής επιστροφής οικονομικών μεταναστών.
• Υποστήριξη των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και Προστασίας
της Ε.Ε.
• Μετά τη συγκεκριμένη πρόσκληση προς τον ΔΟΜ στα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενέργειες με στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και την υποστήριξη των χωρών προέλευσης, ως προς την εθελοντική επιστροφή και την επανένταξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιστροφή
αποτελεί τμήμα μιας συνολικής ανταπόκρισης.

Οι υπογράφοντες
*Antonio Guterres, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες
Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Peter Sutherland, Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
William L. Swing, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
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Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και επερχόμενες επιλογές
Αν επικρατήσουν οι δανειστές και η Τρόικα Εσωτερικού,
η Ελλάδα θα καταδικαστεί οριστικά ως κοινωνία, ως χώρα και ως έθνος
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία η
κυβέρνηση μετέφερε τα ταμειακά αποθέματα πολλών
δημοσίων φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδας ήταν
μια δύσκολη κίνηση που θα ήταν δικαιολογημένη
μόνο σε έκτακτες συνθήκες. Δεν υπάρχει φυσικά
καμία αμφιβολία για το ότι οι συνθήκες είναι έκτακτες, όπως και ότι μας τις κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Στις 26 Ιανουαρίου το Yπουργείο Οικονομικών παρέδωσε στη νέα κυβέρνηση ταμειακά διαθέσιμα 1,634
δις ευρώ. Επαίρονται πολλοί της κυβέρνησης Σαμαρά
για το πλεόνασμα αυτό και το παρουσιάζουν ως απόδειξη του αλήστου μνήμης “σαξές στόρι”. Μόνο που
η πρόβλεψη εσόδων-εξόδων που επίσης παρέδωσε
το Yπουργείο Οικονομικών εμφάνιζε ταμειακό έλλειμμα 429 εκ ευρώ για τις 24 Φεβρουαρίου, το οποίο
μάλιστα θα ανέβαινε σε πάνω από 700 εκ ευρώ τις
επόμενες δύο μέρες. Δηλαδή όταν θα πληρώνονταν
οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτή ήταν η “επιτυχία” της
κυβέρνησης Σαμαρά.
Αλλά μήπως η κατάσταση θα γινόταν καλύτερη τον
Μάρτιο; Θα στενοχωρήσω τους ζηλωτές των Μνημονίων, αλλά ακριβώς η ίδια πρόβλεψη έδινε αρνητικό
πρόσημο για όλες τις μέρες του Μαρτίου. Προβλέπονταν ταμειακά ελλείμματα για όλο το μήνα, που
μάλιστα θα έφταναν σε εφιαλτικά ύψη 3, 4, ακόμη και
σχεδόν 5 δις ευρώ μετά τις 20 Μαρτίου. Το κράτος
που παρέδωσε ο κ. Σαμαράς ήταν απολύτως χρεοκοπημένο.

Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει η νέα κυβέρνηση;
Μήπως να ομολογήσει ανοιχτά την κατάσταση και να
ρίξει την ευθύνη στους προηγούμενους, όπως σας
θυμίζω ότι είχαν κάνει και ο κ. Καραμανλής και ο κ.
Παπανδρέου στο παρελθόν; Όχι βέβαια. Οι κουτόφραγκοι βλέπετε, δεν διαχωρίζουν ανάμεσα σε “καλούς” και “κακούς” Έλληνες όπως μερικοί στη χώρα
μας δυστυχώς πιστεύουν. Ακόμη περισσότερο, πώς
θα μπορούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μπει σε
σκληρή διαπραγμάτευση, αν ομολογούσε στους δανειστές ότι οι προηγούμενοι είχαν αφήσει πίσω τους
κυριολεκτικά άδεια ταμεία;
Η νέα κυβέρνηση, πολύ λογικά, σιώπησε κι έτρεξε να
μαζέψει το χάος. Κι επειδή δεν υπάρχουν μαγικές μέθοδοι στην οικονομία, αναγκάστηκε να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο στις δαπάνες και να μεταθέσει
πληρωμές του Δημοσίου. Το ποσό των πληρωμών
που μετατέθηκαν όλο αυτό το διάστημα πλησιάζει
σωρευτικά τα 2 δις. Είναι αναμφίβολα σοβαρό, έχει
προκαλέσει σημαντική στενότητα στην αγορά και
έχει επιτείνει την επενδυτική δυστοκία, αλλά δεν
είναι τεράστιο, ούτε και εξαρτάται το μέλλον της Ελλάδας από αυτό. Δυστυχώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το χάος που άφησε πίσω
του ο κ. Σαμαράς.
Τα κατάφερε λοιπόν η νέα κυβέρνηση να μετατραπούν τα ελλείμματα του Φεβρουαρίου και του Μαρ-

Οι επιδιώξεις των δανειστών συμπίπτουν με αυτές
της “Τρόικας Εσωτερικού”, που απαρτίζεται από τα
μεγάλα εγχώρια συμφέροντα και εκφράζεται πολιτικά από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και βρίσκει
άπλετη στήριξη από τα μεγάλα ΜΜΕ. Το σύνθημά της
είναι “ευρώ πάση θυσία” και άρα συμφωνία της Ελλάδας με τους “θεσμούς” γρήγορα και με οποιουσδήποτε όρους. Στην πράξη επιδιώκει την επιστροφή της
χώρας στο καθεστώς των Μνημονίων που προκάλεσε τεράστια καταστροφή την τελευταία πενταετία
και απορρίφθηκε αποφασιστικά στις 25 Ιανουαρίου
από τον λαό. Αν επικρατήσουν οι δανειστές και η
Τρόικα Εσωτερικού, η Ελλάδα θα καταδικαστεί οριστικά ως κοινωνία, ως χώρα και ως έθνος.

Κώστας Λαπαβίτσας
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
τίου σε πλεονάσματα, ώστε να γίνουν τακτικά οι πληρωμές μισθών και συντάξεων. Αλλά επειδή στην οικονομία δεν υπάρχουν ούτε μαγικά αλλά ούτε και
θαύματα, ο Απρίλιος αποδείχθηκε δυσκολότατος. Ο
λόγος είναι ότι πληρώνουμε τακτικά τα χρέη μας
προς το ΔΝΤ, χωρίς να λαμβάνουμε ούτε ένα ευρώ
χρηματοδότησης από ΕΕ/ΔΝΤ, καθώς μάλιστα η ΕΚΤ
έχει περιορίσει την τραπεζική ρευστότητα με τρόπο
εχθρικό προς τη χώρα μας. Όσο και να μεταθέτει το
κράτος τις πληρωμές και να κάνει οικονομίες το ταμείο θα γίνει κάποια στιγμή αρνητικό.

Ο στόχος τους είναι να ακυρωθεί το
αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης
Ιανουαρίου και να παραδοθεί άνευ
όρων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η πρόβλεψη για τον Απρίλιο ήταν ότι θα εμφανιζόταν ξανά ταμειακό έλλειμμα από τις 24 και μετά. Για
να υπάρξει ασφάλεια λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ μετέφερε τα αποθεματικά των δημοσίων φορέων με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ας
είμαστε ξεκάθαροι: πρόκειται για μια αναγκαστική κίνηση που έγινε υπό τεράστια πίεση.
Την πίεση μάς την κληροδότησε η κυβέρνηση Σαμαρά
και την έκανε απείρως χειρότερη η πολεμική συμπεριφορά των δανειστών και εταίρων μας, οι οποίοι
απλώς δεν αποδέχονται εύλογα επιχειρήματα. Ο στόχος τους είναι να ακυρωθεί το αποτέλεσμα των
εκλογών της 25ης Ιανουαρίου και να παραδοθεί άνευ
όρων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τα γεγονότα του
Γιούρογκρουπ της 24ης Απριλίου με την προσπάθεια
διασυρμού του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών καταδεικνύουν του λόγου το αληθές. Μια Ε.Ε. που κυριαρχείται από τις φιλοδοξίες και τους στόχους της
Γερμανίας θέλει να εξευτελίσει την αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει.

Τα πράγματα έχουν πλέον φτάσει σε οριακό σημείο
για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και πλησιάζει η
ώρα της κρίσιμης επιλογής. Οι εκροές του Δημοσίου
για τον Μάιο προβλέπονται περί τα 4δις, με μια πληρωμή άνω των 700 εκ στο ΔΝΤ στις 12 του μηνός. Η
πρόβλεψη συνεπώς είναι για μεγάλα ταμειακά ελλείμματα και όσο και να νοικοκυρέψει το Γενικό Λογιστήριο τις δαπάνες, υπάρχουν αξεπέραστα όρια.

Τι πρέπει να γίνει;
Το τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί πλημμύρα
πρόθυμων ερμηνευτών της ψήφου του ελληνικού
λαού στις πρόσφατες εκλογές. Η Τρόικα Εσωτερικού
μας βομβαρδίζει συστηματικά με την άποψη ότι ο
λαός δεν ψήφισε για ρήξη, ότι θέλει συμβιβασμό, ότι
πάνω απ’ όλα θέλει να μείνει στο ευρώ και ούτω καθεξής. Ας μου επιτραπεί λοιπόν κι εμένα μια ερμηνεία
του εκλογικού αποτελέσματος, αφού στο κάτω-κάτω
επιδίωξα τη λαϊκή ψήφο και η Ημαθία με τίμησε με τη
δική της.
Ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο: ο λαός δεν ψήφισε για να επιστρέψει στα Μνημόνια, να υποταχθεί
άνευ όρων στους δανειστές και να έχει ξανά την
Τρόικα Εσωτερικού στο κεφάλι του.
Είναι εμφανές ότι η μόνη μεγάλη πολιτική δύναμη
που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε πορεία προόδου
παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυβέρνησή μας έχει τεράστια κοινωνική και εθνική
ευθύνη. Από την απόφασή της θα εξαρτηθεί η ευημερία, αλλά και η ανεξαρτησία του έθνους.
Αν διαπιστώσει – όπως ήδη διαφαίνεται – ότι δεν
υπάρχει “έντιμος συμβιβασμός”, οφείλει καταρχήν να
ενημερώσει το λαό. Οφείλει επίσης να αντιταχθεί
στους δανειστές διαλέγοντας το δρόμο της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων και στηριζόμενη
στη λαϊκή συσπείρωση.
Δεν υπάρχει καμία επιλογή που δεν είναι διαχειρίσιμη.
Αν ο δρόμος της κοινωνικής και εθνικής ανασυγκρότησης περνάει από τη ρήξη, ούτε ο λαός, ούτε η
πολιτική του ηγεσία πρέπει να τη φοβηθούν.
26 Απριλίου 2015
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
με την επωνυμία « Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης και με διακριτικό τίτλο « ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α» σε
συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) ,
προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ειδικού
επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού ή
πτυχιούχου Φ.Π.Ψ) προκειμένου
να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας..
Απαιτούμενα προσόντα
- Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης
σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο
ισότιμο της αλλοδαπής
- Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας
κατά προτίμηση της αγγλικής
- Γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
- Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό
τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη σχολική κοινότητα,
τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ή την συμβουλευτική.
- Επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική σε σχετικούς φορείς με την
ψυχική υγεία κατά προτίμηση Κέντρα Πρόληψης
- Θεραπεία ολοκληρωμένη ή σε
εξέλιξη σε κάποια θεραπευτική μέθοδο
- Εκπαίδευση ολοκληρωμένη ή σε
εξέλιξη σε κάποια θεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα
του εσωτερικού ή του εξωτερικού
κατά προτίμηση εκπαίδευση στην
εμψύχωση ομάδων παιδιών και
εφήβων
Επισημάνσεις:
Για τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό απαιτείται άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν
πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας
ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικής ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή
τους πρέπει να υποβάλλουν:
- Βιογραφικό σημείωμα
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο

ΑΔΑ: 78Δ2ΩΞΚ-Ψ0Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 27-04-2015
Αρ. πρωτ.: 10929
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 11η Μαΐου
2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός
(πρόχειρος) διαγωνισμός για την
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.676,30 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Aφορά την προμήθεια 32 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 2 εκτυπωτών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι
θα
προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή ύψους τριακο-
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όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
- Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή
υπεύθυνη δήλωση γνώσης χρήσης
Η/Υ.
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
άδειας άσκησης επαγγέλματος
όπου απαιτείται.
- Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας στο οποίο να φαίνεται το
είδος της παραχθείσας εργασίας, ο
φορέας και η χρονική διάρκεια της
παροχής της ως εξής:
- Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να
προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
- Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής η αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
- Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε
και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
δεν προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας.
- Αποδεικτικά της πρακτικής όπου
υπάρχει στο οποίο να φαίνεται η
χρονική διάρκεια της παροχής.
Αποδεικτικό του φορέα εκπαίδευσης
Η κατάθεση των δικαιολογητικών
θα γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Κέντρο Πρόληψης
Γλυφάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου &
Ηρακλείου 19, Γλυφάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. με
13.00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109601364.
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με βιογραφικό σημείωμα από
2 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσει είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα
απαιτούμενα προσόντα και το μέγιστο των επιθυμητών προσόντων
θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα
γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί
από το Δ.Σ της ΚΕΠΡΑΓΕΑ, στην
οποία θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
«ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α»
Ιωάννης Κωνσταντάτος
Δήμαρχος
Ελληνικού - Αργυρούπολης

σίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι
λεπτών (336,20 €).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,
στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων
του
δημοτικού
καταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ:
210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90,
115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210
6749178
Αθήνα, 29/04/2015
Α.Π. 3518
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 94/2015 Απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, για
την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», προϋπολογισμού 4.130.000,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3669/2008 και των τευχών
δημοπράτησης του εν θέματι έργου.
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις
ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες:

είτε:
β. προέρχονται από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με
σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς
το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται 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. 2 γ 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 κατηγορίας και λοιπών περιπτώσεων, ως αναφέρονται
στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης, που αναφέρονται στο
άρθρο 5.2 με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7
και 8 της Διακήρυξης, διατίθενται
από τη Δ/νση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
οδός ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 & ΜΩΡΑΪΤΗ,
Πληροφορίες κα Μαρία ΜΑΝΙΑΤΗ ή
κος Ιωαν. ΦΩΤΟΣ τηλ.:+30 213 214
83 76/77, υπάρχουν δε αναρτημένα
και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ:
www.edsna.gr. Σε κάθε περίπτωση,
για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραλάβουν τουλάχιστον το πρωτότυπο
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
από την ανωτέρω διεύθυνση.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.΄
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:
535.831,35
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:
122.181,03
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:
2.003.845,61
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:
318.725,38
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
309.298,81
- ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90,
115 25 Αθήνα
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
τηλ.: 213 214 8 314, Fax: 210
6749178
Αθήνα, 29/04/2015
Α.Π. 3520
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 95/2015 Απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, για
την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
προϋπολογισμού
5.400.000,00
Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των
τευχών δημοπράτησης του εν θέματι έργου.
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις
ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες:

είτε:
β. προέρχονται από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με
σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς
το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται 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

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1η και άνω
Α2 και άνω
3η και άνω
1η και άνω
1η και άνω

όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199 παρ. 2 γ 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 κατηγορίας και λοιπών περιπτώσεων, ως αναφέρονται
στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης.
2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημοπράτησης, που αναφέρονται στο
άρθρο 5.2 με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7
και 8 της Διακήρυξης, διατίθενται
από τη Δ/νση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
οδός ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 & ΜΩΡΑΪΤΗ,
Πληροφορίες κα Μαρία ΜΑΝΙΑΤΗ ή
κος Ιωαν. ΦΩΤΟΣ τηλ.:+30 213 214
83 76/77, υπάρχουν δε αναρτημένα
και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ:
www.edsna.gr. Σε κάθε περίπτωση,
για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραλάβουν τουλάχιστον το πρωτότυπο
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
από την ανωτέρω διεύθυνση.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Α.΄
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:
682.757,81
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ:
188.584,89
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:
2.664.024,38
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:
333.177,43
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
431.488,86
- ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1η και άνω
Α2 και άνω
3η και άνω
1η και άνω
1η και άνω

30-06-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών:
10.00π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08. Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του
Ν. 3669/08.
5. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 26 του ν. 3669/08 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό
κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ποσού
67.154,47 ΕΥΡΩ.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ, για
διάστημα εννιά μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» MIS 383550.
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελεστική Επιτροπή
10. Ημερομηνία αποστολής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: 29-04-2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

30-06-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών:
10.00π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08. Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του
Ν. 3669/08.
5. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 26 του ν. 3669/08 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό
κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ποσού
87.804,88 ΕΥΡΩ.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ, για
διάστημα εννιά μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» MIS 383550.
8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελεστική Επιτροπή
10. Ημερομηνία αποστολής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: 29-04-2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΣΝΑ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
Ενοικιάζεται διόροφη κατοικία (ισόγειο
και πρώτος όροφος με ανεξάρτητη είσοδο), 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. Κατά προτίμηση γιατροί. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6932 218255, 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

ΖΗΤΑΕΙ, εργασία κυρία από Μολδαβία, 50 ετών,
νόμιμη με άδεια παραμονής και συστάσεις. Αναλαμβάνει καθαρισμό οικιών, γραφείων και φύλαξη
παιδιών καθώς και ηλικιωμένων ατόμων. Μίσθωση
με την ώρα. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Παρέχονται συστάσεις. Τηλ. 6945 084432
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη. Τηλ. 210 8992.642.
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών
παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.
Τηλ. 6938653701.

Ο IΩΑΝΝΗΣ ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
της ΑΓΑΘΗΣ το γένος ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Παιανία Αττικής και
η ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΜΕΛΕΤΙΑΣ, το γένος ΔΟΔΕΣΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα
και κατοικεί στην Παιανία, πρόκεται να παντρευτούν
στο Δημαρχείο Παιανίας.
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΧΑΡΑΣ
το γένος ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στην Παιανία Αττικής και η ΟΛΓΑ ΒΑΘΕΙΩΤΗ
του ΙΟΡΔΑΝΗ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, το γένος ΚΑΜΑΡΗ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Παιανία Αττικής, πρόκεται να παντρευτούν
στο Δημαρχείο Παιανίας.

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

694 47 41 791

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα

ΓΑΜΟΙ

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

Βούλα: 29-4-2015
Aρ. Πρωτ.: 17183

άλλα

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

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

και

συμπλήρωσης τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς
επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α
31/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την
υπηρεσία
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»,
προϋπολογισμού
29.999,70€ και πιο συγκεκριμένα:

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και
κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98,
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν.
4281/2014 όπως αυτός ισχύει, την
Τεχνική Μελέτη με α/α 31/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 9441/10-3-2015
(ΑΔΑ: 76Υ2ΩΨΖ-Ρ18) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18-5-2015
με ώρα έναρξης του διαγωνισμού

10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής

ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 487,80 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 4-5-2015 και
ώρες 8.30-13.00,
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655,
fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

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

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

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

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Ειδικός Ρευματολόγος

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

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

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

Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

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

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

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

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Computer Vision Syndrome. Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται;
Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας
πάσχουν από το CVS (Computer Vision Syndrome). Θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν μια μάστιγα της εποχής μας για
τους ανθρώπους που εργάζονται μπροστά στην οθόνη ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Εμφανίζεται προς το τέλος μιας πολύωρης κουραστικής
ημέρας στο γραφείο ή και στο σπίτι μπροστά στο PC. Ερεθισμένα μάτια, που είναι στεγνά, κόκκινα, δακρυσμένα με
θολή όραση, με πόνους στην πλάτη και βάρος στο κεφάλι
είναι λίγα από τα συμπτώματα του CVS. Ένα μεγάλο μέρος
του προβλήματος οφείλεται στο ότι οι χαρακτήρες γραμμάτων και εικόνων στο PC σχηματίζονται από pixels αντί
για συμπαγείς χαρακτήρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα
μάτια να χρειάζεται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια να διακρίνουν ένα κείμενο σε ένα κομπιούτερ από ότι
σε ένα τυπωμένο έντυπο. Αυτό προκαλεί έντονο ερεθισμό
και κούραση στα μάτια. Αλλη αιτία είναι το ότι η οθόνη του
PC δημιουργεί ένα πεδίο στατικού ηλεκτρισμού που επιδεινώνει την ξηροφθαλμία , που ούτως η άλλως προκαλείται από την πολύωρη εργασία στο PC. Επίσης τα
προβλήματα που δημιουργούνται, από την πολύωρη στάση
μας μπροστά στο PC, στον αυχένα, την πλάτη ή τους καρ-
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πούς των χεριών επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Τα στοιχεία της Αμερικανικής Οπτομετρικής Εταιρείας
(AOA) είναι αποκαλυπτικά:
― Tουλάχιστον ο ένας στους δύο εργαζόμενους μπροστά
σε οθόνη, εκδηλώνει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του.
― Με το 31% των ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών να
αφιερώνουν ήδη τουλάχιστον 5 ώρες την ημέρα μπροστά
σε ένα κομπιούτερ, tablet ή smartphone, τα συμπτώματα
αυτά πιθανότατα θα καθίστανται ολοένα πιο συχνά.
― Κατά τους ειδικούς, τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν
τα άτομα που περνούν τρεις ώρες την ημέρα και πάνω
μπροστά από την οθόνη, καθώς η οπτική κόπωση μπορεί να
οδηγήσει στην ανάγκη για γυαλιά οράσεως.
Οι πονοκέφαλοι μπορεί να υποκρύπτουν και κάποια άλλη
παθολογική κατάσταση, που θα πρέπει να αναζητηθεί με
επίσκεψη στο γιατρό μας.
Κύρια συμπτώματα του του οπτικού συνδρόμου των υπολογιστών είναι:
― Tα ξηρά και κουρασμένα μάτια,
― H θολή όραση,
― O πονοκέφαλος και ο πόνος στον αυχένα, ενώ μακροπρόθεσμα το σύνδρομο μπορεί να οδηγήσει σε μυοσκελετικά προβλήματα ή σε ενοχλήσεις στην όραση.
Βέβαια, τα προβλήματα αυτά πολλές φορές υποκρύπτουν
την ύπαρξη και άλλων προβλημάτων. Για παράδειγμα διαθλαστικές ανωμαλίες όπως ο αστιγματισμός, η μυωπία, η
υπερμετρωπία μπορεί να προκαλέσουν ή και να επιδεινώσουν το CVS.
Aλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η Ανεπάρκεια σύγκλισης
των ματιών. Αυτή είναι μια κατάσταση οπού τα μάτια δεν
μπορούν να συγκλίνουν σωστά όταν εργάζονται σε κοντινή
απόσταση.

Γι' αυτό οι πάσχοντες από τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει εκτός από τις οδηγίες που θα δώσουμε να απευθύνονται πρώτα και κύρια στον οφθαλμίατρο, για τον
εντοπισμό και την ενδεχόμενη θεραπεία της αιτίας πρόκλησης του προβλήματος.
Μερικές χρήσιμες συμβουλές για αντιμετώπιση του CVS:
1. Μετά από 20λεπτη χρήση της οθόνης γυρίστε το βλέμμα
σας και εστιάστε κάποιο αντικείμενο πέρα από τα 6 μέτρα
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
2. Στο σύντομο διάλειμμα να κοιτάτε μακριά αν είναι δυνατό από το παράθυρο του χώρου που εργάζεστε.
3. Κρατείστε κλειστά τα μάτια για λίγα λεπτά της ώρας τεντώνοντας τα χέρια και το σώμα σας και αφού σηκωθείτε
από την καρέκλα σας για να ξεμουδιάσετε.
4. Η οθόνη του PCείναι περίπου 50 εκ. από τα μάτια σας.
5. Να αποφεύγετε τις αντανακλάσεις άλλων φωτεινών
πηγών πάνω στην οθόνη σας.
6. Πίνετε άφθονο νερό, ιδίως αν εργάζεστε, σε κλιματιζόμενο χώρο.
7. Η χρήση συνθετικών δακρύων µπορεί να βοηθήσει µε τη
ξηροφθαλμία που µπορεί να προκαλέσει η πολύωρη χρήση
Η/Υ από µείωση της ταχύτητας και συχνότητας ανοιγοκλεισίµατος των µατιών, όπως επίσης και η σωστή ενυδάτωση της ατµόσφαιρας στην οποία λειτουργεί το άτοµο
που χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
8. Τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται σε μικρού βαθμού υπερμετρωπίες ή/και αστιγματισμούς. Εάν έχετε συμπτώματα όπως κόπωση των ματιών κ.λ.π. κάντε μια
λεπτομερή εξέταση των ματιών σας υπογραμμίζοντας στον
οφθαλμίατρο που θα σας εξετάσει τα συμπτώματα αυτά
καθώς και το ότι κάνετε συχνή χρήση του υπολογιστή.
Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Οστεοπόρωση, πρόληψη, αντιμετώπιση
ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση οστικής πυκνότητας
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» σε συνεργασία με τον
Δήμο Σαρωνικού διοργανώνουν εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και
ενημέρωσης με θέμα: «Σύγχρονες
αντιλήψεις για τη διάγνωση και την
αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης»,
την Τρίτη 5 & Τετάρτη 6 Μαΐου 2015.
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του
κόσμου από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την οστεοπόρωση,
την πρόληψη και την αντιμετώπισή
της. Η εκδήλωση απευθύνεται σε
άτομα κάθε ηλικίας, τα οποία ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα
τόσο σοβαρό θέμα υγείας.
Πρόγραμμα της διημερίδας:
• Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν

ραντεβού. Οι μετρήσεις θα γίνουν
στο Δημαρχείο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια Αττικής) την Τρίτη 05/05, ώρες 17.00
έως 20.00 και την Τετάρτη 06/05,
ώρες 11.00 έως 17.00. (Η μέτρηση θα
γίνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω
των 45 ετών.)
• Ενημερωτική ομιλία και παροχή
οδηγιών από εξειδικευμένους επιστήμονες στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Δημαρχείου Σαρωνικού
(οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια Αττικής), την Τετάρτη 06 Μαΐου
και ώρα 18.00.
Όσοι ενδιαφέρονται για τη δωρεάν
μέτρηση οστικής πυκνότητας, μπορούν να κλείνουν ραντεβού καλώντας
στα γραφεία των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σαρωνικού, καθημερινά έως και τη Δευτέρα

04/05/2015, εργάσιμες ημέρες και
ώρες 08.00 έως 14.00, στα τηλεφωνα:
1. Δημ. Κοινότητα Καλυβίων, Μιχάλης
Λύτρας, τηλ.2299320356
2. Δημ. Κοινότητα Αναβύσσου, Γεώργιος Καστρίτσης, τηλ.2291041220
3. Δημ. Κοινότητα Σαρωνίδας, Χαράλαμπος Γαλάνης, τηλ.2291054444
4. Δημ. Κοινότητα Π.Φώκαιας, Μάρκος Πίρκολος, τηλ.2291038721
5. Τοπική Κοινότητα Κουβαρά, Βούλα
Βρεττού, τηλ.2299069422
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα
είναι ένα MKO επίσημα αναγνωρισμένο από
το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).
Aποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο με κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη
διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την
πρόληψη και την σκελετική υγεία.
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Διακρίσεις στο Τάι Τσι της “Τριπλής Αρμονίας”
Από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσής του, το 1996, ο Σύλλογος Κουνγκ Φου Βούλας “Τριπλή Αρμονία” καλιεργεί τις κινέζικες τέχνες ΤΑΪ ΤΣΙ και ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ συστηματικά.
Συνεχίζοντας μια μεγάλη παράδοση αγωνιστικών επιτυχιών, οι μαθητές του Συλλόγου “Τριπλή Αρμονία” διακρίθηκαν σε δύο πρόσφατες κορυφαίες αγωνιστικές
διοργανώσεις, νικώντας την αρνητική νοοτροπία που η οικονομική κρίση συσσωρεύει στις καρδιές όλων μας.

νοντας να αποσπάσουν συνολικά 5 μετάλλια (2 χρυσά, 1
ασημένιο και 2 χάλκινα), σε διαφορετικές κατηγορίες αγωνισμάτων ΤΑΪ ΤΣΙ και ΚΟΥΝΓ ΦΟΥ. Η παλαίμαχη πρωταθλήτρια Καζαγκράντε Τιτσιάνα κατέκτησε 2 πρώτες θέσεις
σε δύο διαφορετικές κατηγορίες αγωνισμάτων του ΤΑΪ ΤΣΙ
ΤΣΟΥΑΝ. Η ταλαντούχα αθλήτρια Κατρακάζα Μαριάνθη κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία ΤΑΪ ΤΣΙ γυναικών, ο

Τέσσερις αυστηρά επιλεγμένοι μαθητές από τους εκπαιδευτές Αντώνη Γιαννούλη, Παναγιώτη Δήμα και Θανάση
Γκίκα συμμετείχαν στο 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γούσον-Κουνγκ Φου που διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο Βαρέων
Αθλημάτων στα Ανω Λιόσια, στις 21-22 Μαρτίου καταφέρ-

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ενόργανης Γυμναστικής
Παίδων & Κορασίδων
Το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» σε συνεργία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Παίδων και Κορασίδων στο
Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου 2 & 3 Μαΐου.
Στους αγώνες αυτούς συμμετέχουν οι καλύτεροι αθλητές της Ενόργανης Γυμναστικής από όλη την Ελλάδα με
σωματεία από την Κρήτη έως την Αλεξανδρούπολη.
Οι ώρες τέλεσης των αγώνων είναι από τις 10 π.μ έως
τις 8 μ.μ Σάββατο και Κυριακή. Είσοδος ελεύθερη.

“καινούργιος” στον αγωνιστικό χώρο του ΤΑΪ ΤΣΙ Θεμιστοκλής Βλάχος κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία ΤΑΪ
ΤΣΙ αντρών, και ο επίσης “καινούργιος” αλλά εξ’ ίσου τα-

λαντούχος Θεόδωρος Μελετσίκος απέσπασε επίσης την
3η θέση στην κατηγορία Παραδοσιακών όπλων του Σαολίν
Κούνγκ φου.
Στις 24 - 26 Απριλίου, διεξήχθη στη χώρα μας (για πρώτη
φορά) το 2ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Γουσού - Κουνγκ Φου
με συμμετοχή περισσότερων από 400 αθλητών από δέκα
διαφορετικές χώρες, στο οποίο συμμετείχε και η “Τριπλή
Αρμονία” με την εξηντάχρονη Καζαγκράντε Τιτσιάνα.
Ομως σαν πραγματική βετεράνος του ΤΑΪ ΤΣΙ η εξηντάχρονη πρωταθλήτρια έκανε πάλι το θάυμα της, καταφέρνοντας να κερδίσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε
βαλκανικό πρωτάθλημα, στην κατηγορία παραδοσιακών
όπλων γυναικών στο ΤΑΪ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ, ενώ στην κατηγορία
της φόρμας ΤΑΪ ΤΣΙ απέσπασε την 4η θέση, παρ’ όλο που
ήταν η μεγαλύτερη ηλικιακά αθλήτρια του πρωταθλήματος.
Οι εκπαιδευτές και οι μαθητές της “Τριπλής Αρμονίας” συγχαίρουν τους αθλητές για τις επιτυχίες τους.

Γκιώνης Νικόλαος και Αθανασόπουλος Τέλης, του ΝΑΟΒ,
στο κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας Optimist
Για 5η συνεχόμενη χρονιά προκρίνονται αθλητές του
Ναυτικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ) στην Εθνική ομάδα
Optmist για το 2015.
Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της αγωνιστικής
ομάδας Optimist του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας στο πρωτάθλημα της Αθήνας, ήρθε και η πρόκριση
για δύο αθλητές του μετά και τον τελικό αγώνα για την
κατάρτιση της Εθνικής ομάδας, που διεξήχθη στο
Ν.Ο.Καλαμακίου 15 - 18 Απριλίου.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε, από όσους συμμετείχαν και
όσοι τον παρακολούθησαν, για το πολύ υψηλό επίπεδο
και τον πολύ έντονο ανταγωνισμό που υπήρξε μεταξύ

των 68 καλύτερων αθλητών Optimist της Ελλάδας.
Μέχρι την τελευταία ημέρα των ιστιοδρομιών, το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο για την τελική κατάταξη
και τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας.
Μετά από την πραγματοποίηση 11 αγώνων, ο Τέλης

Αθανασόπουλος κατετάγη 4ος και θα εκπροσωπήσει
τον ΝΑΟΒ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πολωνία 25 Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 2015
και ο Νικόλαος Γκιώνης 10ος και θα λάβει μέρος στο
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Αγγλία 17 με 24 Ιουλίου 2015.
Προπονητή τους είναι ο Ζαννέτος Μαλατέστας.
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Ιστορική πρόκριση για τις Παγκορασίδες-1
του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών
Πολύ μεγάλη επιτυχία κατέγραψε ομάδα των Παγκορασίδων-1, του συλλόγου
του Γ.Σ. Γλυκών Νερών, η
οποία προκρίθηκε με 6
νίκες στα 7 παιχνίδια, στη
Β’ Φάση του πρωταθλήματος.
Η μεγάλη αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στην
αντίστοιχη φετινή πρόκριση της ομάδας των Κορασίδων, η οποία και εκείνη
είχε προκριθεί για 2η συνεχόμενη χρονιά στη Β’ Φάση
του αντίστοιχου πρωταθλήματος!!! Και είναι επιτυχία
γιατί και οι δύο ομάδες
αγωνίστηκαν σε μια άτυχη
χρονιά, αφού είχαν πολύ
μεγάλες απουσίες σε βασικές αθλήτριες.

Η καλή, οργανωμένη και σε
βάθος «δουλειά» που γινόταν τα τελευταία χρόνια
στις Ακαδημίες του Γ.Σ.
Γλκυκών Νερών, η οποία

συνεχίστηκε και φέτος,
οδήγησε στις νέες αυτές
επιτυχίες!!!
Επίσης προκρίθηκε
η
ομάδα των Παγκορασίδων–
3, με 8 νίκες στα 9 παιχνίδια, στο Final-4
του
αντίστοιχου πρωταθλήμα-

ΣΤΗΝ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006
Τα κορίτσια του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 τα οποία τερματίσανε
τους αγώνες τους στην Α2 εθνική κατηγορία και κατέκτησαν την 3η θέση στο πρωτάθλημα, δώσανε αγώνες
«μπαράζ» για την άνοδό τους στην Α1 εθνική κατηγορία.
Στους αγώνες αυτούς, δεν καταφέρανε να επιβληθούν
των αντιπάλων τους και έτσι παραμείνανε στην ίδια κατηγορία στην οποία θα αγωνίζονται και την επόμενη
αθλητική περίοδο 2015-2016.

Με στόχο την άθληση,
την υγεία αλλά και τη
χαρά που προσφέρει ο
μαζικός
αθλητισμός,
πέντε Δήμοι (Πειραιάς,
Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο, Βάρη – Βούλα –
Βουλιαγμένη, Άλιμος)
συμμετέχουν στη διοργάνωση, του 2ου ΑΤΤΙΚΑ
RUN&FUN.
Eίναι μια σειρά αγώνων
10 χλμ., 5 χλμ. και για τα
παιδιά (Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄) ενός
χλμ. Θα υπάρχει συγκεντρωτική τελική βαθμολογία για την τελική
κατάταξη στο Grand Prix.
Μέρος των εσόδων θα
δοθούν στο «Χαμόγελο
του Παιδιού».

τος εκτός συναγωνισμού.
Την ομάδα προπονεί η γυμνάστρια με ειδικότητα
βόλεϊ, Ψάρρη Ζωή και αποτελείται από μικρότερες
ηλικιακά αθλήτριες (20022003-2004)
Το τμήμα Παγκορασίδων-1,
προπονεί η γυμνάστρια με ειδικότητα βόλεϊ, Βέλλου Θάλεια. Τα κορίτσια που
αποτελούν την ομάδα είναι
τα: ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΙΩΝΗ ΑΛΕΞΙΑ, ΔΗΜΟΥ ΕΥΑ, ΘΕΟΧΑΡΗ
ΗΡΩ, ΚΕΧΡΗ ΖΩΗ, ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΛΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΠΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΦΑΜΕΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Ο επόμενος μεγάλος στόχος του Συλλόγου Γ.Σ. Γλυκών Νερών είναι, όπως
σημειώνει, «είναι να θαυμάσουμε μία ομάδα μας σε τελική
Φάση
FINAL-4
πρωταθλήματος εντός συναγωνισμού της ΕΣΠΑΑΑ
και τα κορίτσια αυτά να
αποτελέσουν σύντομα τον
«κορμό» της Γυναικείας
Ομάδας του συλλόγου μας,
η οποία παρεμπιπτόντως
και εκείνη προσπαθεί να
πετύχει την Άνοδο στην 1η
Τοπική Κατηγορία της
ΕΣΠΑΑΑ!!!»

8η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία
Κυριακή 10 Μαΐου 2015
Όπως κάθε χρόνο, οι ποδηλάτες όλης της
χώρας θα ξεχυθούν στους δρόμους και θα
διαδηλώσουν μαζικά για τα αιτήματά τους
σε μια πανελλαδική εκδήλωση που θα
λάβει χώρα ταυτόχρονα σε 32 πόλεις.

Βάλτε το ποδήλατο στα σχολεία
Μαθήματα ποδηλάτου και οδικής ασφάλειας με ποδήλατο για τα παιδιά, εργασίες
για την προβολή των οφελών από την μετακίνηση με ποδήλατο, ασφαλείς χώροι
στάθμευσης εντός του χώρου των σχολείων και γενικότερη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης με ποδήλατο
καθηγητών και μαθητών.

Δίκτυα ποδηλατόδρομων
Δίκτυα σε όλες τις πόλεις, για ασφαλή,
άνετη και ευχάριστη ποδηλατική μετακίνηση.
Δεν χρειάζονται κοστοβόρες κατασκευές,
αρκεί να αφαιρεθεί λίγος χώρος από τα
αυτοκίνητα. Θα πρέπει να διατρέχουν ολόκληρες τις πόλεις, περνώντας από τους πιο
σημαντικούς προορισμούς (κεντρικά σημεία, σχολεία, κλπ).
Πρέπει να υιοθετηθεί και στη χώρα μας μια
ουσιαστική πολιτική για την βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις. Το ποδήλατο μπορεί να
δώσει τη λύση σε αμέτρητα προβλήματα

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 τις δύο ημέρες
στις 9.30 το πρωί

που μαστίζουν την καθημερινότητα. Επιπλέον μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στο
μέτωπο του περιβάλλοντος και της οικονομίας.
Η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία στηρίζει
την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (4-10 Μαΐου 2015) που φέτος είναι
αφιερωμένη στα Παιδιά.
Η εκκίνηση της πορείας γίνεται το μεσημέρι στις περισσότερες πόλεις. Στην
Αθήνα, η εκκίνηση θα γίνει παραδοσιακά
από το Πεδίον του Άρεως στις 12.00.
Περισσότερες πληροφορίες
https://www.facebook.com/events/14352558
10105478/ ).
Για όσους θέλουν να ανέβουν στο σημείο
εκκίνησης, με παρέα, από τη γειτονιά τους,
μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις
προσυγκεντρώσεις που θα ξεκινήσουν από
κεντρικά σημεία της Αττικής. (http://podilattiki.gr/index.php/draseis/item/22-panelladiki-podilatoporeia-2015-prosygkentroseis
Τέλος μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα
νέα της Πανελλαδικής Ποδηλατοπορείας,
όπως ανανεώνονται καθημερινά και ανακοινώνονται μέσα από την Κεντρική Σελίδα
της Πανελλαδικής Ποδηλατοπορείας 2015
(http://podilattiki.gr/index.php/draseis/item/1
9-panelladiki-podilatoporeia-2015 )

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

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΜAΪΟΥ 2015

Κινητοποιήσεις για την Υδρούσα της Βούλας
Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση
κατοίκων, την Κυριακή 26 Απριλίου, με σκοπό τη διαμαρτυρία για την επιχειρηματική δραστηριότητα που
επιχειρείται στη νήσο Υδρούσα.
Η συνάντηση έγινε μέσα στη Β’ πλαζ Βούλας και την
είχαν οργανώσει οι Σύλλογοι της Βούλας.
Η συνάντηση είχε σκοπό να επισκεφθούν την
Υδρούσα με σκάφη, προκειμένου να πάρουν μία εικόνα για το νησί. Να δουν τα αρχαία, τα αγριοκούνελα, τα φυτά και τα λουλούδια που είναι ανθισμένα
αυτή την εποχή.
Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατόν, γιατί τα σκάφη δεν
μπόρεσαν να έρθουν για διάφορους λόγους το καθένα.
Και βέβαια δεν μπορούν να προσεγγίσουν μεγάλα
σκάφη, γιατί είναι ρηχά τα νερά.
Εγινε όμως μία καλή συζήτηση και ενημέρωση για το
τι υπάρχει πάνω στο νησί και γιατί δεν πρέπει να λειτουργήσει εκεί οποιαδήποτε επιχείρηση.
Με την κινητοποίηση αυτή οι κάτοικοι και οι φορείς
του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης έδειξαν ότι
είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την τουριστικοποίηση και εμπορευματοποίηση της Υδρούσας.
Πολύ περισσότερο που το νησί είναι προστατευόμενη περιοχή και με το Π.Δ 254/2004 και με την απόφαση 3222/2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αυτοψία στην
Υδρούσα

Την κινητοποίηση συνδιοργάνωσαν οι Εξωραϊστικοί
Σύλλογοι της Βούλας, “Ευρυάλη”, “Πηγαδάκια”, “Πολιτεία” και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Βούλας και η η Εναλλακτική Δράση.
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν εναντίον της “επένδυσης” στηρίζοντας τον
αγώνα των πολιτών και των φορέων ο δημοτικός σύμ-

βουλος Δημοσθένης Δόγκας, επικεφαλής της παράταξης “Δημοτική Βούληση”, ο Κώστας Βενετσάνος, ο
Στέλιος Γκίκας και ο Μάκης Σταύρου.
Στις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των οργανωτών, αλλά και οι πολίτες τόνισαν ιδιαίτερα την ιστορικότητα του νησιού και το φυσιολατρικό του
χαρακτήρα και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις προκειμένου να σταματήσουν την καταστροφική “επένδυση”.
Α.Μ.

λοντικής εκπαίδευσης!
Ομως έχουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις:
― Δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα και τα άχρηστα
αντικείμενα τα οποία είναι διάσπαρτα στην παραλία.
― Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη κουνέλια, ελαττωμένα

Αυτοψία στην νήσο Υδρούσα πραγματοποίησε τη
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, η Υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για
να εξετασθεί η όλη υφιστάμενη κατάσταση της επένδυσης εκμετάλλευσης που επιχειρείται από γνωστό

Και... “περίπτερο περιβάλλοντικής εκπαίδευσης!”

Τα πουλιά έχουν εναποθέσει τα αυγά τους!

προφανώς σε αριθμό, αλλά τρομαγμένα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, συγκρίνοντας με την
πριν ένα χρόνο συμπεριφορά τους.
Η ταμπελίτσα πάνω στην κατασκευή γράφει τουαλέτες!

επιχειρηματία.
Η αυτοψία θεωρείται λίαν επιτυχής, όχι τόσο για την
επιβεβαίωση της τοποθέτησης τριών ξύλινων οικίσκων, που έχουμε άλλωστε δημοσιεύσει στην
ΕΒΔΟΜΗ, όταν τοποθετήθηκαν και τα απεικονίσαμε.
Βέβαια έχουν προχωρήσει ως προς την κατασκευή
και έχουν μπει και ταμπέλες όπως δείχνουν οι τωρινές φωτογραφίες: τουαλέτες, περίπτερο περιβαλ-

― και το κυριότερο που θεωρείται σημαντικό εύρημα
είναι η εύρεση φωλιάς στην αμμουδιά της βόρειας
ακτής, αυτής που «βλέπει» στη Βούλα, με δύο αυγά
γλάρων.
Το εύρημα θεωρείται όντως σημαντικό γιατί αποδεικνύει ότι η νήσος Υδρούσα χρησιμοποιείται και ως
τόπος αναπαραγωγής ελευθέρων πτηνών, τα οποία
εξ’ άλλου υπερίπταντο κατά δεκάδες κατά την στιγμή
της επίσκεψής μας. (11:30-12:00)

Να σημειώσουμε ότι το συνεργείο πραγματοποίησε
ανεμπόδιστα τις εργασίες του, γιατί δεν υπήρχε στο
νησάκι κανείς. Η ομάδα επίσκεψης αποτελείτο από
δύο υπαλλήλους της Πολεοδομίας, τον Γεν. Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, έναν δημοτικό Υπάλληλο και τον απεσταλμένο της Εβδόμης.
Η Υδρούσα έγινε θέμα συζήτησης και στο τελευταίο
δημοτικό συμβούλιο (27/4/15) με ερωτήσεις από τον
Δημ. Κιούκη και τον Δημοσθένη Δόγκα, ο οποίος μάλιστα είχε καταθέσει επιστολή και ζητούσε να συζητηθεί το θέμα σε τακτική συνεδρίαση.
Ο Δήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος απάντησε ότι
εκείνη την ημέρα έγινε αυτοψία και δεν βρέθηκε τίποτα και δήλωσε ότι «αυτή η επένδυση που πάει να
γίνει στην Υδρούσα δεν θα γίνει ποτέ».
Κ. Βενετσάνος

