Ποτέ μου δεν μου άρεσε
άλλους ν’ ακολουθώ,
ούτε και άλλους να οδηγώ
που έρχονται πιο πίσω,
τους ήθελα όλους πλάι μου
με ίδιο βηματισμό.
Μιχάλης Αβούρης

«Δεν πρέπει ποτέ κανείς να επιτρέπει
τη διατήρηση μιας ανωμαλίας, για ν’
αποφύγει έναν πόλεμο. Γιατί τον πόλεμο
δεν τον αποφεύγεις, μα τον αναβάλεις
μονάχα προς ζημίαν σου».
Νικολό Μακιαβέλι1, Ναπολέων Βοναπάρτης2

“Αυτό” δεν είναι διαπραγμάτευση. Είναι “σκοτσέζικο
ντους!” Μια βραστό, μια παγωμένο.
Oι “εταίροι” μας, οι αντίπαλοί μας συντηρούν με παρελκυστική τακτική, μιαν ανωμαλία, έναν ακήρυκτο
οικονομικό πόλεμο με την πατρίδα
μας, σκοπεύοντας στην υποταγή της
και την αποικιακή εκμετάλλευση του
λαού μας και των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών.
Αυτοί καλλιεργούν ή την υποταγή ή
τη ρήξη.
Η ιστορία μας και η αξιοπρέπειά μας
του Κώστα
Βενετσάνου δεν μας επιτρέπουν την υποταγή. Να
τους ακολουθήσουμε λοιπόν στη
ρήξη, που είναι δική τους ευθύνη.
Ο Λαός έχει δώσει εντολή για ρήξη με την πολιτική
της υποτέλειας, με την πολιτική των μνημονίων και
τη λιτότητα· με την εξαθλίωση του λαού μας.
Αυτό εξέφραζαν προεκλογικά και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
ΑΝ.ΕΛ. Αυτό εξέφραζαν οι αντιμνημονιακές δυνάμεις και το λαϊκό κίνημα εδώ και 5 χρόνια.
ΔΕΝ δικαιούται η Κυβέρνηση να προδώσει το Λαό και
δεν θα το κάνει.
Συνέχεια στη σελ. 2

Αυτή την Κυριακή, έχει την τιμητική της η μάνα· η αιώνια μάνα.

Μάνα,
Μαμά,
Μητέρα

Η μάνα που επικαλείται ο καθένας μας και στη χαρά μας και στη
λύπη μας.
Η μάνα που μπορεί να ...λείπει,
αλλά είναι παρούσα.
Η μάνα που έχει πάντα το μάτι
άγρυπνο σε κάθε έκφραση, σε
κάθε αναστεναγμό, σε κάθε κίνηση του παιδιού της.
Η μάνα, που μιά γλυκιά ματιά και
ένα φευγαλέο χάδι, είναι γι’
αυτήν, ό,τι σπουδαιότερο μπορεί
καθένας μας να δώσει.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν
επιβεβαιώνει τις συγχωνεύΣελ. 6
σεις τμημάτων

Oι πρόσφυγες να περιθάλπονται από ΗΠΑ & Ε.Ε. Σελ. 14

Αύξηση καταγγελιών ραΣελ. 10
τσιστικής βίας.
Παιδί και Οδική ΑσφάλειαΣελ. 12

Σε εξέλιξη το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Απαγορεύσεις λόγω αντιπυρικής περιόδου Σελ. 16
“Αποκεφάλισαν” τα δέντρα στην
Α’ πλαζ Βούλας
Σελ. 24

Ελλάδα και Ε.Ε.

Σελ. 16

Σελίδα 7
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ΡΗΞΗ ΤΩΡΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Δεν νομιμοποιούνται οι “θεσμοί” ν’ απαιτούν να συνεχίσουμε την ίδια καταστροφική πολιτική, που ακολούθησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, καθ’ υπόδειξη
και απαίτηση των δανειστών μας.
Δεν δικαιούται ο ΣΥΡΖΑ και οι ΑΝ.ΕΛ. ν’ ακολουθήσουν την τακτική και την πολιτική της αντισυνταγματικής και παράνομης “κυβέρνησης” Λουκά
Παπαδήμου, που αποτελεί μνημείο συνταγματικής
εκτροπής και κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος.
(Εχω προκαλέσει να με μηνύσουν γι’ αυτόν τον ξεκάθαρο χαρακτηρισμό και ξαναπροκαλώ). Παρακαλώ
τους Συνταγματολόγους να επανεξετάσουν το θέμα,
με την απαιτούμενη γενναιότητα της παραδοχής ότι
διέφυγε της προσοχής τους. Είναι ανθρώπινο. Ο Βενιζέλος το έχει παραδεχτεί3, ο Κατρούγκαλος έχει
συμφωνήσει. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί οι πράξεις
της κυβέρνησης Παπαδήμου είναι νομικά ανυπόστατες. Δηλαδή το μνημόνιο ΙΙ και οι εφαρμοστικοί νόμοι.
Οι δανειακές συμβάσεις είναι συνταγματικά παράνομες (όπως επανειλημμένα έχει διατυπώσει και ο Κασιμάτης), αλλά εκτός του στενά νομικού θέματος,
είναι και θέμα αυταπόδεικτης ουσίας.
Τα “μνημόνια” και τα “μέτρα” δεν βελτίωσαν την οικονομία· την κατέστρεψαν.
Με ποιά λογική και ηθική νομιμοποίηση, λοιπόν, οι
“ενάντιοι” απαιτούν με τέτοια εχθροπάθεια τη συνέχιση αυτής της καταστροφικής πορείας;
Το δημόσιο χρέος αντί να μειωθεί, αυξήθηκε παρά το
“κούρεμα”, που το πλήρωσαν μόνο τα ασφαλιστικά
ταμεία, οι Ελληνικές τράπεζες και οι μικροεπενδυτές.
Κάθε λεπτό της ώρας αυξάνεται το δημόσιο χρέος

κατά 5 χιλιάδες ευρώ!
Σε κάθε Έλληνα πολίτη αναλογεί χρέος, αυτή τη
στιγμή, 28.852 ευρώ. Μια τριμελής οικογένεια χρωστάει πάνω από 80.000 ευρώ.4
― Το 30% των επιχειρήσεων έχουν βάλει λουκέτο
και οι υπόλοιπες, πλην ελαχίστων, φυτοζωούν.
― Οι Άνεργοι και ψευτοαπασχολούμενοι έχουν ξεπεράσει τα 2.000.000
― Οι μισθοί και οι συντάξεις ...δεν συνεχίζω γιατί τα
στοιχεία είναι γνωστά. Δεν επιθυμώ να συμβάλλω κι
εγώ κι άλλο στην αύξηση των ποσοστών κατάθλιψης
(273%).
Τα ανέφερα για να τονίσω ότι οι “ενάντιοι” δεν δικαιούνται να λοιδωρούν και ν’ απαιτούν, γιατί είναι
υπόλογοι!
Είναι υπόλογοι, αλλά ξέρουν να διαπραγματεύονται
και να εκβιάζουν, με “επιχειρήματα” τον εκφοβισμό
και την τρομοκρατία και μέσον τα “Μέσα” επηρεασμού της κοινής γνώμης. Τα διαπλεκόμενα και ελεγχόμενα ΜΜΕ.
Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται “σκληρά”, αλλά διαρκώς ολισθαίνουσα. Στη διπλωματία, όπως και στη ζωή
αν κάνεις “το πρώτο γλίστρημα”, είναι δύσκολο να ξανασταθείς στα πόδια σου. Οι τρεις μήνες ήταν μεγάλο λάθος. Υπάρχει καιρός και ο “καιρός” είναι
τώρα!
Από την πρώτη εβδομάδα που σχηματίστηκε η κυβέρνηση, σε άρθρα μου στις 7 και 14 Φεβρουαρίου,
έγραφα μεταξύ άλλων, για τη διπλωματία και το
χρέος! «βασική αρχή της διπλωματίας είναι η εμμονή
σε ζωτικούς στόχους (κόκκινες γραμμές), το ανυποχώρητο από ζωτικά και κύρια σημεία, κατ’ αντιδιαστολή προς την παραχώρηση “με το σταγονόμετρο”
δευτερευούσης σημασίας σημείων...». Αυτά έγραφα
κι άλλα “ωραία”, τα οποία οι καλοί πολιτικοί μας ΔΕΝ
τα διαβάζουν, γιατί δεν ευκαιρούν και “τα ξέρουν” κι
επειδή, κυρίως δεν είμαστε “μεγαλοδημοσιογράφοι”,
αφού δεν διαθέτουμε - και δεν υπηρετούμε, βεβαίως
- megάλα “Μέσα” και δη τηλεοπτικά.
Αφού λοιπόν θέλουν τη ρήξη οι “θεσμοί”, για να φοβίσουν και να παραδειγματίσουν τυχόν μιμητές, ας
πάρουν την ευθύνη της διάλυσης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Ενός οράματος που άρχισαν να υφαίνουν
άξιοι οραματιστές και που αλαζόνες διάδοχοι, μεθυσμένοι από την ισχύ, την εύκολη διεύρυνση υποτακτικών και συνοδοιπόρων χωρών, από τις “επιτυχίες”
των πρώτων χρόνων ξεστρατίσματος με τις συνθήκες Μάαστριχτ και της αμφιβόλου κύρους και μακροημερεύσεως συνθήκης της Λισσαβώνας: (Το
μασκαρεμένο “ευρωσύνταγμα”, που καταψηφίστηκε
από τους λαούς, που είχαν τη δυνατότητα, αλλά
“ποιος λογαριάζει τους λαούς”; Τόσος “σεβασμός”
στη δημοκρατία). Μέσα σ’ αυτή τη μέθη των οσμών
που αναδύουν τα οπιογενή πρασινοκόκκινα θυμιάματα του χρήματος, με φαιές αποχρώσεις, άρχισαν
αδέξια να ξηλώνουν εκείνον τον καμβά της ειρηνικής Ενωσης της Ευρώπης!
Ας δούνε τη νίκη του αυτονομιστικού SNP στη Σκω-
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τία και το 12,6% του UKIP, των “ευρωσκεπτικιστών”,
στις χθεσινές εκλογές, στην Αγγλία, ας περιμένουν
το δημοψήφισμα του 2017, τις επερχόμενες εκλογές
στη Γαλλία, στην Ισπανία και αλλαχού. Τρέμουν τις
κάλπες, τρέμουν τους Λαούς, μα πιο πολύ τρέμουν
την αλήθεια.
Ας επιλέξουν λοιπόν τη ρήξη με τις επιλογές του ελληνικού λαού και να ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν
μια κρίση όχι σαν του 2008, αλλά μια κρίση Lehman
Brothers εις την νιοστή.
Θα την αντέξουν; Εμείς έχουμε μάθει ν’ αντέχουμε
σε χειρότερες καταστάσεις. Αφού το θέλουν λοιπόν,
ρήξη τώρα· χωρίς αναβολή. Οχι άλλους εκβιασμούς
από τους αποικιοκράτες υπό-τες του Μαμωνά!
Αλέξη, μην περιμένεις τους “ακραίους”, της Γαλλίας,
της Αγγλίας και... Κάν’ το εσύ, ως αριστερός απ’ το
ύψος της Ελλάδας! ΤΩΡΑ.
――――
1. Ν. Μακιαβέλλι: “Ο Ηγεμόνας”, κεφ. ΙΙΙ, σελ. 38, εκδ. Σκαραβαίος.
2. Le Prince με σχόλια του Ναπολέοντα, σελ. 122, εκδ. Jean de
Bonnot, Paris.
3. ΕΒΔΟΜΗ, 5/5/2012, φ. 732, σελ. 7 (Αντ1 23/4/2012, ώρα 20.52,
στον Στρατή Λιαρέλη).
4. W. site: forologoumenoi.gr.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Γιορτή Λουλουδιών στην πλαζ της Βάρκιζας
ούχων Αττικής σε συνεργασία με την πλαζ της Βάρκιζας.
Τον συνεταιρισμό φυτωριούχων Αττικής εκπροσώπησε ο
πρόεδρος τους, κ. Μεταξάς, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση καθώς και ο βουλευτής Αθ. Μπούρας που παρευρέθη.

Την 26 Γιορτή Λουλουδιών Βάρκιζας εγκαινίασε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, την Πέμπτη 30 Απριλίου, στον χώρο της πλαζ της
Βάρκιζας. Τη γιορτή, οργάνωσε ο Συνεταιρισμός Φυτωρι-

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 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.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στο αθλητικό
κέντρο SAN SIRO (τέρμα της οδού Σφηττού).
Περισσότερα στην ηλεκτρονική www.e-koropi.gr
Χάρτης ψηφιακής αποτύπωσης διαδρομής, http://el.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8855446

Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του δήλωσε πως ο Δήμος
πάντα στηρίζει και αναδεικνύει αυτές τις δράσεις, προς
όφελος της περιοχής και των δημοτών. Παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία δημοτικού φυτωρίου στο οποίο εμφανίστηκαν τα πρώτα άνθη, χωρίς κανένα κόστος..
Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό ο Δήμαρχος έκοψε την
κορδέλα των εγκαινίων και επισκέφθηκε μαζί με το μεγαλύτερο μέρος των Δημοτικών συμβούλων που παρευρέθηκαν καθώς και τους οικοδεσπότες της έκθεσης τα
ανθοκομικά περίπτερα και θαύμασαν το πλήθος λουλουδιών της Ελληνικής γης.
Η Γιορτή Λουλουδιών λειτουργεί καθημερινά στον χώρο
της παραλίας Βάρκιζας μέχρι τις 17 Μαΐου.
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Mελωδικά μονοπάτια
στο La Boheme
Την Τρίτη 12 Μαΐου στις 9 το βράδυ, τα “μελωδικά
μονοπάτια” μας οδηγού στον La Boheme με την ερμηνεία της Βάσως Κορδώση και στο πιάνο τον μαέστρο Κώστα Μπιλίση, στην οδό Πλαστήρα 12 στη
Βούλα.

Ταξιδεύοντας με τον Αττίκ,
την Κάρμεν, τον Τσιτσάνη
Στο θέατρο «Πρόβα» της Μαίρης Ραζή, στις 20
Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, θα δοθεί η
μουσική παράσταση με τίτλο «Ταξιδεύοντας με τον
Αττίκ, την Κάρμεν, τον Τσιτσάνη».
Σ’ αυτό το νοσταλγικό ταξίδι, με έντονη τη θεατρική χροιά, εκτός από απαγγελίες κειμένων της
εποχής που αναφέρονταν στα τότε καλλιτεχνικά
δρώμενα, στο τραγούδι θα βρίσκεται η Μαριλιάνα
Ρηγοπούλου και στα πλήκτρα ο Νίκος Στεφανής
με συνταξιδιώτες τους: τον Σουγιούλ, Μουζάκη,
Σπάρτακο, Μωράκη, Σακελλαρίδη, Gershwin, Piaf,
Τσιτσάνη, Μπαγιαντέρα, Μπουρμπούλη και άλλους.

Προβολές Ντοκιμαντέρ στη Βούλα
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο των κοινωνικών της δραστηριοτήτων, διοργανώνει αφιέρωμα, που διαπραγματεύεται
σοβαρά κοινωνικά θέματα, με προβολή ντοκιμαντέρ.
Ντοκιμαντέρ γνωστών δημιουργών, που γνώρισαν επιτυχία. Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με
το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στην Πνευματική
Εστία της Βούλας.
Τρίτη 12/5/2015
Μασσαλία, μακρινή κόρη (2004) του Μάρκου Γκαστίν
Σε μια σύγχρονη Ελλάδα με ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού να φεύγει στο εξωτερικό, τι πιο επίκαιρο από το να
ξαναθυμηθούμε ιστορίες Ελλήνων που αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη...
Τρίτη 19/5/2015
Εκατό (100) (2012) του Γεράσιμου Ρήγα
Ένα αποκαλυπτικό πορτραίτο για το πως λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης Αττικής. Πολίτες
απεγνωσμένοι για βοήθεια και επικοινωνία στο χάος της
σύγχρονης αστικής πραγματικότητας

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2015
Στην ιστορία και την παράδοση της Δημητσάνας και
της Στεμνίτσας, οργανώνει εξόρμηση η “Εναλλακτική Δράση”, την Κυριακή 17 Μαΐου
7.30πμ Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-Ομόνοια)
8 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 6982209948 ή στο ena.drasi@gmail.com

Τέταρτη 20 Μαΐου 2015 - Ώρα: 20:00

“Kάποτε στη Νέα Υόρκη”

Η ΜΥΓΑ

Ο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει την ταινία «ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΥΟΡΚΗ» (The Immigrant) έως και την Κυριακή 10
Μαΐου.

του Ζώρζ Λάγκελαν
(Επιστημονικής Φαντασίας)

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γκρέϊ

Η Εύα και η αδερφή της εγκαταλείπουν την Πολωνία,
για μια καινούργια αρχή και ένα καλύτερο μέλλον, στη
Νέα Υόρκη του 1921. Κατά την άφιξη τους στο Έλις Άιλαντ όμως, οι γιατροί ανακαλύπτουν πως η Μάγδα είναι
βαριά άρρωστη και πρέπει να αποχωριστεί το αμερικανικό όνειρο για πάντα. Η Εύα φτάνει στο Μανχάταν,
ενώ η αδερφή της μπαίνει σε καραντίνα.

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

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” οργανώνει τριήμερη εκδρομή, από Σάββατο 30 Μαΐου
μέχρι Δευτέρα 1 Ιουνίου, 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

Eκδρομή στην Στεμνίτσα,
Δημητσάνα

Θέατρο «Πρόβα» Μαίρης Ραζή
Αχαρνών και Ηπείρου 39, Τηλ. 210 8818.326

Με φόντο το μεγάλο κύμα μετανάστευσης στην
Αμερική

3ήμερη Εκδρομή
Θεσσαλονίκη - Οχυρό Ρούπελ
Λίμνη Κερκίνη - Αρχαία Πέλλα

«Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ»
παρουσιάση βιβλίου της Βούλας Λαμπροπούλου
Στα πλαίσια των εορτών κατά το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Σκιάθο στα ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
στις 29 Μαΐου 2015 και ώρα 19:30 θα γίνει η παρουσίαση
βιβλίου της Βούλας Λαμπροπούλου με τίτλο: «Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ» που εκδόθηκε
από το Δήμο Σκιάθου. Το βιβλίο κοσμούν εικόνες από την
μοναδική χλωρίδα και την σπάνια πανίδα της νήσου.
Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Στα μέσα της δεκαετίας του '50 στην Γαλλία ένας επιστήμονας πειραματίζεται με την μεταφορά ύλης, όμως ενα
τρομερό ατύχημα τον βάζει σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή
Η ΜΥΓΑ έχει μεταφερθεί δυο φορές στον κινηματογράφο
με μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη εκδοχή ήταν το 1957 απο
τον Κουρτ Νιούμαν και η δεύτερη το 1986 απο τον Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ. Πανελλαδικά ειναι η πρώτη φορά που
μεταφέρεται στο θέατρο.
Σκηνοθεσία : Διονύσης Λυκιαρδόπουλος
Θεατρική Διασκευή : Διονύσης Λυκιαρδόπουλος (Βασισμένη στην μετάφραση του διηγήματος από τον Αρη
Σφακιανάκη
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ ΤΗΛ. 210 3428650
ΑΛΚΜΗΝΗΣ 8 ΓΚΑΖΙ ΜΕΤΡΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ
Παραστάσεις από 8 ως 24 Μαϊου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ώρα 9μ.μ.
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Πολιτιστική Ανοιξη στην Παλλήνη
Με στόχο την προώθηση της δημιουργικής έκφρασης
των κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων, ο Δήμος
Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουργούν
σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολιτιστικά
προγράμματα με την μορφή εργαστηρίων τέχνης που
αποτελούν σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και στα οποία συμμετέχει ένας
αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών, νέων και μεγάλων.
Παρασκευή 15/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20.00 – Συναυλία Παιδικών
Χορωδιών Δήμου Παλλήνης
Παιδική χορωδία Δ.Ε. Γέρακα & Παιδική χορωδία Δ.
Ε. Παλλήνης
Σάββατο 23/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20.30 –Συναυλία των καθηγητών των μουσικών εργαστηρίων

Πέμπτη 28/05 – Πολιτιστικό
Κέντρο Γέρακα
19.00 – Εγκαίνια Παιδικών
Εικαστικών Εργαστηρίων
Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (έως 02/6)
18.30 – Θεατρικό Δρώμενο
Νηπίων
Εργαστήρι Παιχνιδιού και
Αυτοσχέδιου Παραμυθιού
Δημοτικής Ενότ. Γέρακα
Παρασκευή 29/05 – Πολιτι-

Ιστορικός περίπατος Βούλας
Η Ριζοσπαστική Κίνηση Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης σας καλεί στον ιστορικό περίπατο στη
Βούλα της περιόδου 1920 -1970, που οργανώνει
την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11πμ.
Σημείο συνάντησης η κάτω πύλη (παλιά είσοδος)
του Ασκληπιείου.
Δρόμοι και κτίρια που δεν γνωρίζουμε την ιστορία
τους, μνήμες από την πρόσφατη ιστορία της Βούλας που δεν πρέπει να χαθούν.
Την ξενάγηση θα κάνει ο Λεωνίδας Οικονόμου, αν.
καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
( Καλό θα είναι να έχετε μαζί σας νερό και καπέλο.)

στικό Κέντρο «Οινοποιείο
Πέτρου»
19.30 – Θεατρική Παράσταση "ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ" της
Ξ. Καλογεροπούλου. Διασχολική 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

Ομιλητές θα είναι:
• Ο Dr. Βασίλειος Μπέλλιος, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας, εθελοντής ιατρός της «Αγκαλιάς», με θεματική: «Το θαύμα της ζωής». Θα γίνει προβολή
των video: «Η ανάπτυξη του εμβρύου» και «Η 12η
εβδομάδα».
• Η Ζαχαρούλα Γκριέλα, Δικηγόρος, Γενική Γραμματέας της Αγκαλιάς, με θεματική: «Τα δικαιώματα
του αγέννητου παιδιού».
• Η πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού, Dr Θεολογίας – Φιλόλογος, Πρόεδρος της Αγκαλιάς, με θεματική: «Η μάνα μπροστά στο ΧΡΕΟΣ».
Η είσοδος είναι δωρεάν.

To Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής, του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο καθηγητών του Λυκείου Βουλιαγμένης, οργανώνουν
διήμερη εκδήλωση του Λυκείου Βουλιαγμένης, στις
8, 9 Μαϊου, με τίτλο «Αρχιμήδης για πάντα», στον
χώρο του σχολείου.

“Η κρίση και οι επιπτώσεις
στη ζωή μας”
O Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών η “Απολλωνία”
οργανώνει εκδήλωση με θέμα “Η κρίση και οι επιπτώσεις στη ζωή μας” την Κυριακή 17 Μαΐου στις
8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18
δίπλα από το Δημαρχείο) στη Βούλα.
Θα ακολουθήσει συζήτηση. Eίσοδος ελεύθερη.

To Σάββατο, 9 Μαϊου 2015, από 9 π.μ.- 9 μ.μ. θα φιλοξενηθεί η έκθεση από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά.
Είσοδος ελεύθερη

«Πρῶτο Διεθνές Συνέδριο
Ψηφιακῶν Μέσων καί
Ὀρθόδοξης Ποιμαντικῆς»

«Αμβλώσεις – Προστασία
της Μητρότητας»
Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά»
και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αν. Αττικής «Άγιοι Τερέντιος
και Νεονίλλη», συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν
στην ομιλία με θέμα: «Αμβλώσεις – Προστασία της Μητρότητας» - Αιτία-Συνέπειες-Πρόληψη-Αντιμετώπιση,
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Μαΐου 2015 και
ώρα 12 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας.

«Αρχιμήδης για πάντα»
στο Λύκειο Βουλιαγμένης

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 και 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.

Ἕνα ἀπό τά θέματα πού ἔχει τεθεῖ τά τελευταῖα χρόνια πρός συζήτηση στήν Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας,
εἶναι καί ἡ χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπικοινωνίας. Τόν εὐρύτατο αὐτόν προβληματισμό, ἐξετάζει διεξοδικά τό «Πρῶτο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακῶν
Μέσων καίὈρθόδοξης Ποιμαντικῆς», τό ὁποῖο διοργανώνεται αὐτήν τήν ἑβδομάδα, ἀπό τό πρωί τῆς
Πέμπτης 7ης Μαΐου ἕως καί τό βράδυ τοῦ Σαββάτου,
στό Ξενοδοχεῖο Divani Apollon Palace στό Καβούρι.
Κάτω ἀπό τήν ὑψηλή εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, 75 σύνεδροι (Κληρικοί καί λαϊκοί) ἀπό 21 χῶρες, θά ἀναπτύξουν τίς ἀπόψεις τους καί θά συζητήσουν
διάφορες πτυχές τοῦ κεντρικοῦ θέματος. Ἡ εἴσοδος
εἶναι ἐλεύθερη γιά τό κοινό.

Διορθόδοξη Θεία Λειτουργία
Tήν Κυριακή 10 Μαΐου θά γίνει Διορθόδοξη Θεία
Λειτουργία, στήν ὁποία θά συλλειτουργήσουν Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς, ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Θεωρῶντας ὅτι ἡ συγκεκριμένη Εὐχαριστιακή Σύναξη ἀποτελεῖ ξεχωριστή ἐκκλησιαστική ἐμπειρία
γιά τήν Μητρόπολή μας, σᾶς προσκαλοῦμε νά συμπροσευχηθοῦμε καί νά συνεορτάσουμε αὐτήν τήν
πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, ἡ ὁποία θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στή Βουλιαγμένη.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Η Ελληνική Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει τις συγχωνεύσεις Αστυνομικών Τμημάτων
Σάλο έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι
συγχωνεύονται και καταργούνται Αστυνομικά Τμήμα στους
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Οι Δήμαρχοι στέλνουν
επιστολές στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι γιατί θα μείνουν αφύλακτες οι πόλεις, έστω
απ᾽αυτή την ελλιπή δύναμη προστασίας που διαθέτουν.
Συγκεκριμένα δημοσίευμα από την εφημερίδα “Το Βήμα”
γράφουν ότι στη Βορειοανατολική Αττική από τις 39 αστυνομικές υπηρεσίες καταργούνται οι 20.
Συγχωνεύονται τα Αστυνομικά Τμήματα Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, τα Α' και Β' Νέας Ιωνίας σε
ένα τμήμα, ενοποιούνται τα ΑΤ Γέρακα και Παλλήνης αλλά
και τα ΑΤ Παιανίας και Γλυκών Νερών. Ακόμη γίνεται ένα
ενιαίο τμήμα Παπάγου - Χολαργού, ένα άλλο «πολυδύναμο
τμήμα» Ψυχικού - Φιλοθέης - Νέου Ψυχικού όπως και ένα

ακόμη Ωρωπών - Καλάμου - Αυλώνας που απορροφούν τα
προηγούμενα αυτόνομα τμήματα.
Ακόμη δημιουργούνται τα τμήματα-«μαμούθ»: το Βριλησσίων - Μελισσίων - Πεντέλης, το Ηρακλείου - Πεύκης, το
Κηφισιάς - Νέας Ερυθραίας, το Αμαρουσίου - ΟΑΚΑ, το Κηφισιάς - Νέας Ερυθραίας, το Αγίου Στεφάνου - Καπανδριτίου, το Νέας Μάκρης - Μαραθώνα και το Αρτέμιδας Σπάτων.

Τα 4 Αστυνομικά Τμήματα συγχωνεύονται
σε ενιαίο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου
Σαρωνικού Γιώργου Σοφρώνη
Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας προχωράτε στην απόφαση κατάργησης των τμημάτων Ασφαλείας και Αστυνομικών της Σαρωνίδας
και της Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο με αριθμ. πρωτ.
2392/15/748272 «η συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων
Αναβύσσου και Καλυβίων, μαζί με τα όμορα Τμήματα Ασφαλείας
τους και τον Αστυνομικό Σταθμό Σαρωνίδας». Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η έκταση του Δήμου Σαρωνικού εκτείνεται σε
133.43 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του αγγίζει τις 30.000. Επιπροσθέτως, ο πληθυσμός αυτός είναι πολλαπλάσιος κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μιας και η
παραλιακή ζώνη του Δήμου, από το Λαγονήσι έως και τον όρμο
Καταφυγή στην ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας έκτασης 22 χιλιομέτρων,
διατηρεί υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Δήμου μας, το οποίο δυσχεραίνει την αποτελεσματική αστυνόμευση, είναι το ποικίλο γεωμορφολογικό τοπίο,
παραθαλάσσιοι και ορεινοί οικισμοί σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους.
Τα ως άνω αναφερθέντα κάνουν σαφές ότι η αστυνομική παρέμβαση σε τυχόν παραβατικό συμβάν δεν μπορεί να είναι ούτε
άμεση ούτε έγκαιρη. Επίσης, η κατάργηση των τμημάτων Αναβύσσου και Σαρωνίδας θα δημιουργήσει το αίσθημα της παντελούς έλλειψης τήρησης της νομιμότητας αλλά και θα συμβάλει
στην αύξηση των κρουσμάτων παράβασης του νόμου σε όλη την
παραλιακή ζώνη του Δήμου Σαρωνικού.
Το αίσθημα της ανασφάλειας είναι ήδη διάχυτο στους κατοίκους
του Δήμου μας, μιας και η στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων
σε ανθρώπινο δυναμικό είναι ανεπαρκής. Ενώ, λοιπόν, το αίτημα
πολιτών και φορέων είναι η επάνδρωση των τμημάτων με επιπλέον προσωπικό, το Υπουργείο αποφασίζει να αφήσει στο έλεος
των εγκληματιών και των κακοποιών τους κατοίκους των περιφερειακών Δήμων, να ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας που
είναι ήδη διάχυτο και να αφήσει ανυπεράσπιστους τους πολίτες
και τις περιουσίες τους απέναντι σε κάθε πράξη ανομίας.
Κύριε Υπουργέ,
Οι κάτοικοι του Δήμου Σαρωνικού δεν είναι πολίτες δεύτερη κατηγορίας. Απαιτούμε από εσάς να επανεξετάσετε το θέμα της
προτεινόμενης συγχώνευσης των αστυνομικών τμημάτων στον
Δήμο μας.
Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας, στη
διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματός τους, για παραμονή των αστυνομικών τμημάτων, επαρκή στελέχωση τους ώστε η ζωή και η περιουσία του σαν μην διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Σας δηλώνουμε
ευθαρσώς ότι θα μας βρείτε απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της ζωής και της καθημερινότητας των συνδημοτών
μας.

Τα μόνα τμήματα στη Βορειοανατολική Αττική που παραμένουν ως έχουν είναι τα Μεταμόρφωσης, Ραφήνας, Αγίας
Παρασκευής και Χαλανδρίου.
Στη Δυτική Αττική συγχωνεύονται τα δύο τμήματα του Αιγάλεω, γίνεται ενιαίο τμήμα Λιοσίων - Ζεφυρίου, συγχωνεύονται τα τμήματα Αγίων Αναργύρων και Καματερού
αλλά και του Ολυμπιακού Χωριού με τον Αστυνομικό
Σταθμό (ΑΣ) Θρακομακεδόνων. Ακόμη το Αστυνομικό
Τμήμα Μεγάρων απορροφά τους σταθμούς Νέας Περάμου
και Κινέττας. Τα υπόλοιπα τμήματα της Δυτικής Αττικής παραμένουν ως έχουν.
Στη Νοτιοανατολική Αττική προτείνεται η συγχώνευση των
αστυνομικών τμημάτων Α' και Β' ΑΤ Γλυφάδας, των Αργυρούπολης και Ελληνικού, των Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, των Αναβύσσου και Καλυβίων (ΑΤ Σαρωνικού) αλλά και
των Κερατέας και Λαυρίου. Προτείνεται η κατάργηση των
Αστυνομικών Σταθμών Σουνίου, Πόρτο Ράφτη, Σαρωνίδας.

Oι Δήμαρχοι αντιδρούν
Oι Δήμαρχοι αντιδρούν έντονα σε μιά τέτοια απόφαση και

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ελληνική Αστυνομία
Αρχηγείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωστοποιείται ότι ο οργανωτικός σχεδιασμός για τη νέα
διαρθρωτική δομή και τη χωροταξική διάταξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.
Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, με σκοπό την εκπόνηση μιας ορθολογικής μελέτης, έχει ζητήσει από τη Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα
αυτό, σε συνέχεια της πρόσφατης αναδιάρθρωσης της
κεντρικής δομής της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία
βασίστηκε στο Π.Δ. 178/2004, το οποίο όπως είναι
γνωστό εξεδόθη στο πλαίσιο σχετικής εξουσιοδοτικής
διάταξης του Ν.4249/2014.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη σειρά του

με επιστολές τους διαμαρτύρονται προς το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, ο δήμαρχος Σαρωνικού
και άλλοι.

Η ελληνική Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει
Η Ελληνική Αστυνομία με ανακοίνωσή της, που δημοσιεύουμε παρακάτω, τονίζει ότι ο οργανωτικός σχεδιασμός
της βρίσκεται σε “πολύ πρώιμο στάδιο” και τα δημοσιεύματα “στερούνται πραγματικής βάσης”.

Ερώτηση στη Βουλή για το θέμα έχει
καταθέσει ο βουλευτής της Περιφέρειας Γιώργος Βλάχος επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση, έχει
προκαλέσει τεράστια αναστάτωση σε
όλους τους Δήμους της Περιφέρειας
Αττικής και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παρούσα κατάσταση,
κατά την οποία πολλά αστυνομικά
τμήματα της Περιφέρειας, παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό.
Ανυπόστατες οι πληροφορίες απαντά
ο βουλευτής Περιφέρειας Πάνος
Σκουρολιάκος σημειώνοντας ότι
«αυτό το έγγραφο είναι προϊόν εσωτερικής διαβούλευσής της Αστυνομίας, είναι σε πρώτο βαθμό και δεν
έχει καμία ισχύ.
Ενημερώνουμε λοιπόν τους συμπολίτες μας πως κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια με την αγωνία τους. Μετά από ενημέρωση
που είχα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πληροφορήθηκα πως η πρόθεση της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας του Υπουργείου είναι η νέα δομή και η χωροταξική διάταξη να γίνει με γνώμονα την βελτίωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών».

έχει ζητήσει από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις Γενικές Περιφερειακές
Αστυνομικές Διευθύνσεις, αιτιολογημένες προτάσεις, οι
οποίες ακόμα δεν έχουν υποβληθεί.
Σημειώνεται ιδιαιτέρως, ότι αποτελεί σταθερή βούληση της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας οι τελικές
αποφάσεις να ληφθούν με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους,
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Βασικός στόχος είναι η νέα διαρθρωτική δομή και η
χωροταξική διάταξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας, να ανταποκρίνεται στα
σύγχρονα δεδομένα αστυνόμευσης, στις ανάγκες και
τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών καθώς και
στο αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόσφατα σχετικά δημοσιεύματα στο Τύπο και αναρτήσεις σε ηλεκτρονικά
Μέσα Ενημέρωσης, για μαζικές καταργήσεις – συγχωνεύσεις αστυνομικών Υπηρεσιών, στερούνται πραγματικής βάσης.

ΕΒΔΟΜΗ

Καθαρίζουμε την πόλη μας
5 Ιουνίου Ημέρα Περιβάλλοντος
Ο Δήμος Παλλήνης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος, που γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα
του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα,
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει στις έννοιες του
περιβάλλοντος και του εθελοντισμού, διοργανώνει
τον εθελοντικό καθαρισμό στα παρακάτω σημεία
της πόλης μας:
•
Λόφος Λεβίδη (Δ.Ε.Παλλήνης)
•
Πεδίου Άρεως (Δ.Ε Παλλήνης)
•
Λόφος Κεραίας (Δ.Ε Γέρακα)
Για τη δήλωση συμμετοχής και την καλύτερη οργάνωση, οι φορείς (να μας αποστέλουν αριθμό συμμετεχόντων) και οι ιδιώτες να απαντήσουν μέχρι την
Παρασκευή 22 Μαϊου, είτε ηλεκτρονικά:
press@pallini.gr ή με φαξ: 210 6612965
Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των μαθητών και των
λοιπών εθελοντών, θα υποστηριχθεί από τα αρμόδια
συνεργεία του Δήμου Παλλήνης.
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Σε εξέλιξη το Συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αλλαγή από Περιφερειάρχες και Δημάρχους
στα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων
Σε εξέλιξη βρίσκεται το τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ενώσης Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που γίνεται στη
Χαλκιδική κατά τις 7, 8, και 9 Μαΐου.
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας έγιναν παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Νίκου Βούτση, της Υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης Μαρίας Κόλλια –
Τσαρουχά, του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, του Προέδρου «Του Ποταμιού» Σταύρου Θεοδωράκη, του

τοβουλιών που θα αποτελέσουν τη
βάση της στρατηγικής της Αυτοδιοίκησης για την περίοδο 2015- 2020: Για
να βγει ενωμένη και μακριά από κομματικά παιχνίδια από την εσωστρέφεια
και την αδράνεια, που χαρακτήριζε τα
όργανά της τα προηγούμενα χρόνια.
Για να αναβαθμιστεί ο θεσμός και να
καταστεί θεσμικά ισχυρός, λειτουργικά ανεξάρτητος, και οικονομικά αυτάρκης. Για να δοθεί ώθηση στην
κεντρική εξουσία να προωθήσει πολι-

γραμματέα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Τάσου Κορωνάκη, του εκπροσώπου του ΚΚΕ
Νίκου Σοφιανού, του εκπροσώπου των
ΑΝ.ΕΛ. Θεόδωρου Τουσουνίδη και της
εκπροσώπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Φώφης
Γεννηματά, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό. Ευρωπαϊκά μηνύματα για
την Αυτοδιοίκηση της Χώρας έστειλαν
Ευρωπαίοι πολιτικοί.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης
έδωσε το στίγμα του συνεδρίου τονίζοντας ότι «το συνέδριό μας θέλουμε
να καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο
στρατηγικό σχέδιο δράσεων και πρω-

τικές και θεσμικές ρυθμίσεις».
Αναφερόμενος στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση που βρήκε στο πρόσωπο του
Πρωθυπουργού, ο οποίος δεσμεύθηκε
ότι θα προχωρήσει - στην προτεινόμενη από την ΚΕΔΕ, νομοθετική κάλυψη και ήδη έχει προχωρήσει.
Ξεκαθάρισε ότι οι Δήμοι θέλουν πραγματικά να συμβάλλουν με όλες τους
τις δυνάμεις, όπως έκαναν όλα τα
προηγούμενα χρόνια, στην εθνική
προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα μας

Aγορές χωρίς μεσάζοντες
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις στο καταναλωτικό κίνημα, ξεκινά τη διαδικασία επιλογής των συμφερότερων προσφορών των παραγωγών αγροτικών
προϊόντων, οι οποίοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα από την ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr,
έως την Κυριακή 09 Μαϊου 2015.
Η επόμενη, 17η Διανομή Προϊόντω Χωρίς Μεσάζοντες, έχει
προγραμματισθεί για το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015.
Ο Δήμος Παλλήνης δημιούργησε την ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr, στην οποία μπορούν οι παραγωγοί να θέσουν
υπόψη των καταναλωτών τα προς διάθεση προϊόντα τους
και οι καταναλωτές να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα
προϊόντων και να προμηθευτούν αυτά της επιλογής τους.

«Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Πυρκαγιών»
Ομιλία στο Δήμο Μαρκοπούλου
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου,
διοργανώνει σε συνεργασία με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Μαρκοπούλου, την Κυριακή, 17 Μαΐου
2015 11 το πρωί, ενημερωτική ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού στο Πόρτο
Ράφτη (θέση Βουρλέζα), με θέμα: «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Πυρκαγιών». Ομιλητής θα είναι ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαρκοπούλου,
Αθανάσιος Τζοΐτης.
Επειδή η προστασία του Περιβάλλοντος, είναι υπόθεση όλων μας, καλούν όλους τους πολίτες να συμμετέχουν, καθώς οι γνώσεις που θα αποκομίσουν
μπορεί να αποβούν σωτήριες, τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

την κρίση. Και μετά την υλοποίηση των
δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού θα
αποφασίσουν σε νέα βάση τη στάση
τους.
Το χρηματικό ποσό που αναφέρθηκε
στο συνέδριο ανέρχεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ και όχι 250 όπως πληροφόρησε το Δ.Σ. ο δήμαρχος των 3Β
στις 4/5/15.
Ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νίκος Βούτσης
μιλώντας στο συνέδριο, αναφέρθηκε
στις αλλαγές που θα προωθήσει στο
σχέδιο “Καλλικράτης”, κάτι που αποδέχεται ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ με την
προϋπόθεση ότι «κάθε διάταξη που
αφορά στο θεσμό μας και τη λειτουργία του, πρέπει να συν-διαμορφώνεται
με τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης»
Ο Υπουργός μίλησε για “ένα ιδιότυπο
διακομματικό πελατειακό σύστημα”
που λειτουργεί ακόμα και μέσα στην
κρίση. «Σ’ αυτό τον κύκλο υπήρξαν
προνομιακές σχέσεις και επιλεκτικές
χρηματοδοτήσεις, εντάξεις και απεντάξεις στα προγράμματα, ακόμα και
στις επιμορφώσεις από την Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, όπως και
πολιτικές παρεμβάσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ή ακόμα
και απολύτως επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις για δήθεν θεομηνίες», τόνισε ο
Υπουργός για να δεχθεί την μήνιν του
προέδρου της ΚΕΔΕ, - που όπως συνήθως γίνεται - ζήτησε ...διευθύνσεις
και ονόματα.
Α.Μπουζιάνη

Μία σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης απορριμμάτων
Πρακτικές εφαρμογές στην Τ. Α
Εκδήλωση με θέμα τις πρακτικές διαχείρισης των απορριμάτων, οργανώνεται για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7μ.μ. στο La

Fontana Λ. Αναβύσσου – Σαρωνίδας 116
Ομιλητές:
Κακάτσιος Ξενοφών ομότιμος καθηγητής Ε.Μ.Π.: «Σύγχρονη
Αντίληψη διαχείρισης απορριμμάτων-Προοπτικές»
Στριφτός Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.: «Μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
πρακτικές συνεργασίας εταιριών και ΟΤΑ με συμμετοχή νομικών και φυσικών προσώπων, τρόποι χρηματοδότησης»
Παρέμβαση: Στριφτός Κων/νος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ε.Μ.Π.
Θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση
Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της Ανοιχτής Συνέλευσης
ενεργών πολιτών Σαρωνικού με την συμμετοχή των: Ο.Α.Π.Σ,
Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Νικολάου, Paraktios.gr, Πολιτι-

στικού Συλλόγου Αριστόδικος Ολύμπου, Συλλόγου Γονέων
Δημοτικού Σαρωνίδας, Ναυταθλητικού Ομίλου Σαρωνίδας,
Ενότητας Σαρωνικού.

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι Κοινόχρηστοι χώροι
συνέχεια από το προηγούμενο
Ο κήπος είναι ο θησαυρός της κατοικίας και γενικά των κτιρίων. Αυτός
που ''έλαμψε'' στους Αναγεννησιακούς και Μπαρόκ αιώνες, σήμερα
αποτελεί ένα ακατέργαστο θησαυρό
στις επαρχιώτικες πόλεις και χωριά,
αλλά μια εμφανέστατη απουσία στις
στριμωγμένες μεγάλες πόλεις.
Υπάρχουν μερικά είδη αυτού, θα αγγίξουμε δυο: τον κήπο σε μονοκατοικία και αυτόν στην πολυκατοικία.
Η μονοκατοικία και γενικά τα κτίρια
με κενό μεταξύ τους αφήνουν ακά-

λυπτο χώρο όπου μπορεί να φυτευτεί με δέντρα, φυτά, καλλιεργήσιμα
ή μη. Τα θετικά είναι ο δροσισμός
του κτιρίου το καλοκαίρι και η προστασία του απ' το κρύο το χειμώνα.
Αυτό επιτυγχάνεται με δέντρα σε
βορρά και νότο (με ψηλό κορμό). Ο
υπόλοιπος χώρος μπορεί να φυτευτεί με λουλούδια ή φυτά, κάποια απ'
αυτά αρωματικά, μέχρι δυο είδη το
πολύ. Αν υπάρχει αρκετός χώρος νοτιοανατολικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαχανόκηπο για δική
μας κατανάλωση. Προσέχουμε να
σχεδιάσουμε τον χώρο και να δημιουργήσουμε μονοπάτια/δρομάκια
πριν προσθέσουμε δέντρα. Αν υπάρχουν ήδη δεν τα κόβουμε, αλλά προσαρμόζουμε τους γύρω χώρους
ανάλογα. Στα χωριά με τα προχειροφτιαγμένα αγροκτήματα ή σπίτια

που έχουν ακανόνιστη χωροταξική
εκμετάλλευση του περίγυρου, συστήνεται ομαδοποίηση και εκκαθαρισμός του χώρου. Πχ: το κοτέτσι να
βρίσκεται δίπλα στο στάβλο ή τα
άλλα ζώα μαζί με τις αποθήκες εφοδιασμού αυτών, και να έχουν πρόσβαση στον κήπο.
Ασφαλώς στην πολυκατοικία των πόλεων τέτοιος χώρος δεν προβλέφθηκε. Έτσι, η επιλογή των
περισσοτέρων είναι να μετατρέψουν
το μπαλκόνι σε κήπο υπερφορτώνοντας το σε φυτά. Σαν αναγκαίο κακό
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το
20% του εξώστη σε φυτά και γλάστρες. Αποδοτικότερο και υγιεινότερο όμως θα ήταν μια συγκέντρωση
των ενοίκων με ένα Αρχιτέκτονα να
τους παρουσιάσει τα πολλά οφέλη
από μια φυτεμένη πράσινη ταράτσα.

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

Συνέχεια δεύτερη
Στο προηγούμενο άρθρο, αρχίζοντας σχηματικά από τα πρώτα βήματα τη Ρωσική ιστορία, είχαμε φτάσει στην ίδρυση και τον
εκχριστιανισμό του κράτους του Kιέβου Αυτής
της πρώτης αλλά μικρής Ρωσίας που αποτέλεσε την σύμπτυξη του παλιού Νόβγοροντ
των Φίννων και του Κίεβου των Σλαύων, όταν
οι Νορμανδοί Βαράγγοι, ‘’οι επονομαζόμενοι
από τους ντόπιους ως ‘’Ρως’’ ( =Ρώσοι),με
αρχηγούς τούς αδελφούς Ρούρικ κατέβηκαν
τον Δνείπερο ποταμό, τους καθυπόταξαν και
οργάνωσαν πολιτικά, και στρατιωτικά το επίκεντρο του Νόβγοροντ και την πρωτεύουσα
της μικρής τότε Ρωσίας. Το Κίεβο με τον εκχριστιανισμό του από τους Βυζαντινούς, δέχτηκε, μαζί με τη θρησκεία γλώσσα και
πολιτισμό. Τον πολιτισμό με την εισροή βυζαντινών επιστημόνων, δασκάλων και τεχνητών που έφτιαξαν αρχιτεκτονικά δημόσια
κτίρια, εκκλησιές, μοναστήρια, παλάτια αρχόντων δίδαξαν καλές τέχνες και τη μουσική. Έδωσαν ευπορία και χρυσή άνθηση
στον τόπο, και μάλιστα σε μια περίοδο που
το Βυζάντιο παράλληλα βίωνε της απαρχή
του μαρασμού του.
Την προοδευτική πορεία στον πολιτισμό στο
Κίεβο, τη διέκοψε στα χρόνια 1240- 1462 η
κατάκτησή του από τους μογγολικής καταγωγής άξεστους Τατάρους και το κράτος της
Χρυσής Ορδής (13ος-16ος αι.).
Τότε το Κίεβο πολιτιστικά υποστρέφεται και
εν πολλοίς καταστρέφεται και γενικότερα το
Ρωσικό Κράτος διαλύεται. Τώρα τις διάσπαρ-

τες Ρωσικές φυλές τα μόνα ενωτικά στοιχεία
που τις συγκρατούν σε κάποια συνοχή, είναι
η γλώσσα και η θρησκεία. Σε αυτή τη συνοχή
ενδεικτικά συμβάλλουν τα μοναστήρια, τα
οποία ανθίστανται σθεναρά. Με τη μεγάλη
συρροή μοναχών, εξελίσσονται σε ισχυρά
πνευματικά κέντρα, όπου η γραφή και η ανάγνωση διδάσκονται μαζί με τη μελέτη των
ιερών κειμένων της Ορθοδοξίας και διατηρούν έτσι το λαϊκό φρόνημα ακραίο, αλλά
πάντοτε προς τη δική τους τη μία σκοπιά.
Γύρω και πέριξ στην ανοικτή ύπαιθρο, στα
χωριά, η αμάθεια αντιπαλεύει με τη δεισιδαιμονία και η αμορφωσιά συμβαδίζει με τη μιζέρια του μουζίκου χωρικού, ο οποίος μοναχά
στο δυνατό ποτό βρίσκει την ουτοπική του λύτρωση. Μα και στο τραγούδι, και στην ποίηση,
που δίνει έκφραση και διαμαρτυρία στο πόνο
στη μιζέρια και στα χάλια του. Με την ποίηση
και το τραγούδι που δίνει χώρο στην επανάστασή του αποζητώντας μια ζωή καλύτερη
και δικαιοσύνης.
Και σε όλα αυτό το σκοταδισμό και την ηθική
κραιπάλη, η θρησκευτική αίρεση και φιλονικία, βρίσκουν παθητικό κενό, θεριεύουν και
καταλύουν ό,τι απόμεινε όρθιο στην κατάντια
του Ρώσου.
Οι Τάταροι αδιαφορούν για την όποια θρησκεία του Ρώσου. Ένα και μοναδικό σκοπό
έχουν: να μαζεύουν με όποιο απάνθρωπο
τρόπο χρήματα από φόρους.
Αλλά και η ορθοδοξία συν τω χρόνω ολισθαίνει και αμαρτάνει, όταν απαλλαγμένη από τον
έλεγχο και την καταπίεση του κατακτητή,
ασύδοτη πια εκτροχιάζεται ποικιλότροπα και

Αφού ως τώρα δεν χρησιμοποιείται
από κανέναν ουσιαστικά, γιατί να
μην δώσει νέα πνοή και χρήση; Τα
κέρδη είναι: δροσερότερο καλοκαίρι
(για όλη την οικοδομή), οξυγόνο,
συλλογή βρόχινου νερού, εμφάνιση,
χώρος βόλτας κατοικίδιων, καλοκαιρινό καθιστικό, αύξηση αξίας οικοδομής κτλ. Τέλος θα ήταν παρήγορο αν
στην πυλωτή των μέχρι 2006 οικοδομών δημιουργούσαμε ένα 40% για
πράσινο ή έστω κάποια παρτέρια
γύρω-γύρω στο οικόπεδο, στην είσοδο ή ακόμα και στις κολώνες για
να κερδίσουμε έστω και λίγη υγεία.
Σκεφτείτε πως μια επιβαρυμένη πόλη
όπως η Αθήνα, αν είχε σε όλες τις
πολυκατοικίες μικρό κήπο στην πυλωτή και πράσινη ταράτσα, δεν θα
πνιγόμασταν απ' το καυσαέριο τόσο,
δεν θα ήταν τόσο αντιαισθητική, θα

οργιάζει. Τη βρίσκομε από τη μια μεριά να
κραδαίνει το φόβητρο του θανάτου, να υπόσχεται το μέλι της μέλλουσας ζωής, και ως
προϋπόθεση να προβάλλει την εγκόσμια
σαρκική αγνότητα. Σε τέτοιο βαθμό απάνθρωπο μάλιστα, που ο μοναχοί παθητικά υποτάσσονται, σπεύδουν και ευνουχίζονται για
να μπορέσουν να αντισταθούν στον αντισταθμιστικό πειρασμό αυτού του διαβόλου.
Από την άλλη μεριά όμως, καλόγεροι και
κλήρος, ευκαιρίας δοθείσης δεν παύουν να
συνεργάζονται για επικερδή σκοπό, με μουσουλμάνους, με ξένους και με ντόπιους προύχοντες,
αλλά και με αυτούς τους
κατακτητές Τατάρους και όλοι αυτοί συνεργαζόμενοι με τον μουζίκο, να απομυζούν τη
ζωή του.
΄Ετσι οι Ρώσοι στην απόγνωσή τους, αναγκάζονται σταδιακά, να εγκαταλείπουν το
Κίεβο και να μεταναστεύουν βόρεια. Εκεί στο
Βλαδιμήρ, Ριαζάν, και Τβερ ιδρύουν ηγεμονίες
ανεξάρτητες. Ανεξάρτητες μεν, αλλά η ανεξαρτησία δηλώνεται μοναχά στις μεταξύ τους
σχέσεις. Όλες αυτές οι καινούργιες ηγεμονίες εξακολουθούν να είναι κάτω από την επικυριαρχία των Τατάρων και να πληρώνουν σε
αυτούς φόρους υποτελείας. ΄Ενας όμως από
τους ηγεμόνες, κάποτε φεύγει από το Βλαδιμήρ, έρχεται ακόμα πιο βόρεια, κοντά στη
Μόσχα.
Στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά απλησίαστος και απόλυτα άξεστος και σκληρός σε
βαθμό απανθρωπιάς. Με σφαγές και δολιότητες καταφέρνει και επιβάλλεται σε όλους
τους άλλους. Σταθεροποιεί τη θέση του με τη
δύναμη της ισχύος του, εκμεταλλεύεται την
αγαθότητα των Λιθουανών, τον ξεπεσμό των
άλλων ηγεμονιών, τις εσωτερικές φιλονικίες
και τη διχόνοια των Τατάρων. Διεκδικεί τη διαδοχή στην κληρονομιά του Κιέβου, τη θέση
του άλλοτε βασιλιά Ρούρικ. Έτσι καταφέρνει
να ενώσει κάτω από το σκήπτρο του, όλες τις
φυλές των Ρώσων και να γίνει ο αφέντης
‘’πασών των Ρωσιών¨. Αυτός δε είναι ο Ιβάν ο
τρίτος.
Ο Ιβάν Γ΄ όμως δεν σταματά εδώ. Φύσει φιλόδοξος προσβλέπει πιο μακριά, στο Βυζάντιο και στο θρόνο που δη μετά την Άλωση έχει
χηρέψει. Και τον διεκδικεί. Προσεγγίζει και
προσεταιρίζεται τον καρδινάλιο Βησσαρίωνα

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
είχαμε 2-3 βαθμούς λιγότερους καύσωνα το καλοκαίρι. Φυσικά τα αποτελέσματα θα ήταν θεαματικά
καλύτερα, αν σ' αυτά προσθέταμε και
3-4 μεγάλα άλση - πάρκα. Αλλά αυτό
είναι μια άλλη ιστορία…

και καταφέρνει να νυμφευθεί την ανεψιά τού
τελευταίου αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου
του Παλαιολόγου, τη Σοφία. Και ως μη υπάρχοντος ετέρου κληρονόμου, νόμιμα πια διεκδικεί τη διαδοχή του θρόνου της τρίτης
Ρώμης.
Ο Ιβαν Γ΄ ηδη από το 1480 έχει αρνηθεί την
καταβολή του φόρου υποτελείας στους Τατάρους και καταλύσει την ξένη επικυριαρχία.
Το 1560 οικειοποιείται τον βυζαντινό Δικέφαλο Αετό, σαν εμβληματικό σύμβολο του
δικού του κράτους, Ορίζει υποψήφιους διαδόχους του στο θρόνο, τους Καίσαρες, “Τσάρους” όπως τους αποκαλεί. Απαγορεύει μετά
το θάνατο του, να μοιραστούν το κράτος της
Ρωσίας μεταξύ τους, αλλά ορίζει αυτοί ως
εκλέκτορες, να εκλέξουν τον ένα από αυτούς,
για να καθίσει διάδοχος στον θρόνο του και
οι άλλοι ως Τσάροι να υποτάσσονται σ’ αυτόν,
να υπακούουν…
Αλλά αυτή η ανάμεσα στα χρόνια 1240 -1462,
μακρόχρονη κατάκτηση του Ρωσικού εδάφους
από τους Μογγόλους - Τατάρους, δεν πέρασε
χωρίς επιπτώσεις και χωρίς να αφήσει απότοκες πληγές.
Από τον 14ο αιώνα ολόκληρη η νοτιοδυτική
χώρα της Ρωσίας, η Ουκρανία είχε βιώσει τη
βαθειά της εγκατάλειψη και ερήμωση. Γείτονες Πολωνοί και Λιθουανοί, βλέποντας το
χάλι της αντιμάχονται να την σκυλεύσουν
και να την κάνουν δική τους.
Και από τότε είναι που αρχίζει η οδύσσεια
μιας Ουκρανίας που ποτέ δεν έγινε ολότελα,
μήτε Ρωσική μήτε Πολωνική. Πάντοτε πολεμά
για την εθνική της υπόσταση.
Και ο Καζαντζάκης επ΄αυτού τονίζει όταν
γράφει την « Ιστορία της Ρωσικής Λογοτεχνίας», πως «ο αγώνας της αυτός, υπήρξε
πολύ σημαντικός για την πολιτιστική περαιτέρω εξέλιξη της ιστορικής της διαδρομής».
Αλλά στο επόμενο η συνέχεια, τόσο για Ουκρανία και Κίεβο όσο και για Μόσχα και Μοσχοβία.
Και μια διευκρίνιση: την ιστορική αυτή αναδρομική πρόταξη τη θεώρησα και τη θεωρώ
εξ ίσου ενδιαφέρουσα και αναγκαία, προτού
καταλήξω σε λογοτέχνες και λογοτεχνία ζυμωμένη προεπαναστατικά απ’ ότι σε αγώνες
και βιώματα προϋπήρξε.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Θα παρέμβει ο εισαγγελέας;
Γνωστό δημοσιογραφικό ημερήσιο συγκρότημα έδωσε
στη δημοσιότητα τη λίστα των 126 μαρτύρων κατά της
«Χρυσής Αυγής», λειτουργώντας σαν το μακρύ χέρι
της συγκεκριμένης οργάνωσης.
Θα παρέμβει η δικαιοσύνη;;;

Συγκρίσεις...
Το ιστορικό κτήριο σύμβολο της παρουσίας του Ελληνισμού στη Σμύρνη, έδρα του ελληνικού προξενείου, “σώθηκε” με απόφαση του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά. Και λέμε ότι σώθηκε γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά το είχε συμπεριλάβει ανάμεσα σε άλλα
30 ακίνητα προς πώληση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ!!!
Το κτίριο θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού
κράτους, θα ανακαινισθεί και θα αναδειχθεί.
Η ανακαίνιση θα ολοκληρωθεί το 2016..

Το ακίνητο, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει ιστορική και
συμβολική αξία γιατί υπενθυμίζει την μακρόχρονη παρουσία του ελληνισμού στην Ιωνία και το τραγικό
τέλος των Ελλήνων της Σμύρνης στην Γενοκτονία του
1922.
Το νεοκλασικό αυτό κτήριο του Ελληνικού Προξενείου
βρίσκεται στην περιοχή του Kordon της Σμύρνης και
στην οδό Atatürk Caddesi όπου βρίσκονταν και οι ξένες
διπλωματικές αποστολές.
Κτίστηκε τον 19ο αιώνα και είναι χαρακτηριστικό
δείγμα της ιστορικής Ελληνικής παρουσίας στην
Σμύρνη. Θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά και
χαρακτηριστικά κτήρια της οικοδομικής αναγέννησης
της Ελληνικής Σμύρνης στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ου αιώνα.

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΣ,
ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ...
Πληροφορίες λένε ότι η μαζική επίθεση που δέχθηκε
ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης,
είχε μια απλή, εξήγηση.
Όλα ξεκίνησαν από τις συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων σχετικά με την ρευστότητα και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού δημοσίου, όπου πρόεκυψε κάτι
που έχει αποκαλύψει το Ολυμπία.gr εδώ και καιρό: Η
πληρωμή τόκων για ένα μαύρο σουάπ που είχε συνάψει ο Σημίτης ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ με την Deutsche
Bank για να εξοφληθούν Γερμανοί προμηθευτές του

Το μπόι ενός πιτσιρικά...
Δεν ξέρω αν είναι κατάρα ή ευλογία
να σου έχουν προσωπικά διηγηθεί
ιστορίες, όπως οι ίδιοι τις έχουν βιώσει, άνθρωποι σαν τον Μανώλη
Γλέζο. Μα τούτες οι μέρες φέρανε
τέτοιες θύμισες. Ήτανε, λέει στο
Σκοπευτήριο της Καισαριανής την
Πρωτομαγιά του ’44, που οι «προοδευμένοι» και «πλεονασματικοί» –
σήμερα– στον προϋπολογισμό τους
κατακτητές, εκτελέσανε 200 πατριώτες. Γνωστή η ιστορία σχεδόν
σε όλους. Άγνωστη η ΙΣΤΟΡΙΑ, έτσι,
με κεφαλαία γράμματα, ενός πιτσιρικά 12 χρονών, που συνελήφθη με
τους υπόλοιπους άνδρες.
Στήθηκαν όλοι στον μεγάλο μαντρότοιχο με αντίκρυ τους τα θηριώδη
πολυβόλα. Και καθώς ήτανε οργανωμένοι οι κατακτητές –όπως και
σήμερα– και δεν ήθελαν τίποτα να
αφήνουν στην τύχη, πάκτωσαν τα
πυροβόλα σε ψηλές τσιμεντένιες
εξέδρες, έτσι που το ύψος βολής να
φτάνει ένα αντρίκειο μπόι. Δεν είχε
γίνει πρόβλεψη για παιδιά.
Στις προοδευμένες δυτικές κοινωνίες τα παιδιά δεν προβλέπεται να
στήνονται απέναντι στα αποσπάσματα. Μα, τι κρίμα, σε τούτο τον

έρμο τόπο, ένα παιδί, ένα δωδεκάχρονο παλικαράκι που δεν θυμούμαι
πια το όνομα του, στάθηκε απέναντι
στα πολυβόλα. Εύστροφος ο «μικρός», καθώς έκοβε το μάτι του,
πήρε χαμπάρι πως το μπόι του ήταν
κάτω από τη γραμμή του θερισμού.
Κι ανασηκώθηκε στα ακροδάχτυλα...
να μην τη βγάλει καθαρή... να μην
κουτσοβολευτεί αυτός δίπλα στους
σκοτωμένους... ένα δωδεκάχρονο
παιδί ανασηκώθηκε στ’ ακροδάχτυλα... και γίνηκαν μεμιάς, αυτοί οι
2-3 πόντοι, χιλιόμετρα ήθους. Όταν
αρχίνισαν τα όργανα του θανάτου,
όχι μόνο κανείς δεν έσκυψε να φυλαχτεί, μα κι ένα παιδί, ένα παιδί,
ανασηκώθηκε για να μην ξεφύγει...
Πώς γίνηκε και οι πιτσιρικάδες που
μεγάλωσαν από τότε, όσοι γλίτωσαν, όσοι γέννησαν παιδιά, πώς γίνηκε να φτιάξουνε ένα άνθρωπο
που σκύβει συνέχεια για να φυλαχτεί...
Πώς γίνηκε σε 70 χρόνια δρόμου να
κοντύναμε όλοι τόσο πολύ και μας
νοιάζει μοναχά να περάσει το κεφάλι
μας κάτω απ’ τα "μέτρα", να μη μας
αγγίξουνε εμάς και τσιμέντο οι άλλοι

γύρω μας...
Πώς γίνηκε σε δυο γενιές να θάφτηκε τόσο ήθος κάτω από εισαγόμενα μπιχλιμπίδια και πλαστικά
πλήκτρα...
Τώρα, απέναντι στα ίδια πακτωμένα
πυροβόλα, στέκεται βουβός ένας
ολόκληρος λαός με την ψυχή του
κουρελιασμένη, όλοι «μοιραίοι και
άβουλοι αντάμα», θεατές της ζωής
μας με μόνη έννοια μη και μας πέσει
η σακούλα με το ποπκόρν από τα
σφιγμένα ποδάρια μας...
Τώρα που πακτώνουν στα τσιμέντα
την ίδια τη ζωή και το μέλλον του
τόπου μας...
Κι αν είναι αλήθεια αυτό που μας διδάξαν οι γιαγιάδες μας, πως ζωντανοί και πεθαμένοι, σ’ αυτό τον τόπο,
είναι της ίδιας κοινότητας «μετέχοντες», αλίμονό μας σαν γυρίσει ο
κύρης μας... και θα γυρίσει, είμαι βέβαιος, αργά ή γρήγορα... θα απλώσει
ένα μακρύ κόκκινο κορδόνι στο μπόι
ενός δωδεκάχρονου πεθαμένου... να
δει... να ελέγξει... πόσων το μπόι μίκρυνε και περνά από κάτω... κι αν
έμεινε κανείς που να μην χωρά... θα
τον γλυκοφιλήσει σταυρωτά στα μάγουλα και θα κάμει τον σταυρό του...
ότι ο τόπος δεν εχάθηκε!
Αντώνη Ανδρουλιδάκη
δια χειρός Παντελή Κοζάρη

δημοσίου το 1999.
Το σουάπ αυτό είχε μεταφερθεί νύχτα σε υποκατάστημα της Γερμανικής τράπεζας εκτός Ευρώπης και
τα τοκοχρεωλύσια έρχονταν με την μορφή «φιρμανιού» απ’ ευθείας στο Ελληνικό Yπουργείο
Oικονομικών. Όπου το πλήρωναν χωρίς κανέναν
έλεγχο, οι συνεργατες του Σημίτη, που όλως τυχαίως μονοπωλούσαν από το 2009 και μετά την καρέκλα. Ήτοι, Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλος,
Στουρνάρας, Χαρδούβελης. Χωρίς να περνά από κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό, στην κυριολεξία κάτω
από την μυτη της ΕΕ. Όπως ακριβώς έγινε με τα
σουάπς της Goldman Sachs.
Μολις έγινε αντιληπτό από τους «θεσμούς» ότι οι εν
λόγω υποχρεώσεις δεν θα πληρώνονταν, αμέσως
έπεσε «σύρμα» στην Γερμανία. Και εκεί άρχισαν
πρώτα οι εκβιαστικές δηλώσεις Σόιμπλε για να ακολουθήσει το πρωτοφανές νταβατζηλίκι στον Βαρουφάκη,
που
πραγματικά
θύμισε
μπράβους
τοκογλύφων.
Αυτή ήταν η αιτία, αφού το χρέος του Σημίτη μπορεί
να εξοφληθεί νύχτα μόνον από Σαμαροβενιζέλους ή
πανικόβλητους πολιτικούς. Και φυσικά από τους νεόκοπους του Ποταμιού, που αποτελούν την πρώτη
επιλογή των τοκογλύφων για συγκυβέρνηση, ώστε
να καλυφθούν τα εγκλήματα Σημίτη.
δια χειρός Παντελή Κοζάρη

Πες μου Φωτιά…
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Το πιό μακρινό ταξίδι είναι μέσα μας.
Μακριά πολύ, στη γη των κλεμμένων ονείρων.
Ο τόπος ο πιό μακρινός, είναι αυτός κοντά μας.
Αυτός που αγκαλιάζουν τα μάτια μας, που
περνά μπροστά μας και χάνεται στου δρόμου τη
στροφή, κουρσεύοντας όλα τα μυριοφυλαγμένα.
Είναι ο τόπος που κρατά όλες τις απαντήσεις.
Σαν ξίφος ξεχασμένο, βαθειά θαμμένο σε χώματα αλλότρια, ξενικά, ν’ ακούς ανέλπιστα και
ξαφνικά τους ήχους του πανάρχαιου παιάνα
που σ’ έπλασε στ’ αμόνι.
Στου δρόμου τη στροφή, χάθηκε ακόμα μιά
φορά, απέραντη μιά γη, του ονείρου προσκεφάλι, να λέει «συνηθισμένη» πως είν’ η μαγική,
κι όλα τα δάση τα βαθύσκιωτα εκεί, όλες οι ανατολές, τα ηλιοβασιλέματα, οι πηγές, οι μουσικές και τα πελάγη, όλα εκεί.
Είναι ο τόπος όπου ο άχρονος ο Χρόνος σταματά σε μιά ματιά, και σε δυό μάτια ζυμωμένα
με φωτιά λιώνει το πέρασμά του, τα λόγια να
φτωχαίνουν και ν’ αντρειεύουν οι σεισμοί, και
νά ‘ναι αστεία όλα τα «γιατί», όπως αστείο είναι
ν’ ανακρίνεις τη Φωτιά: «πες μου Φωτιά, πώς και
γιατί εθράκιασα στη δύναμή σου».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Aύξηση των καταγγελιών από θύματα πρόσφυγες και μετανάστες
Διαπιστώνει το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στην Ετήσια Έκθεση 2014
Αθήνα, 6 Μαΐου 2015: Tο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών
Ρατσιστικής Βίας δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του για το
έτος 2014, όπου αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας
και εγκλημάτων μίσους από τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Στην έκθεση επίσης περιλαμβάνονται οι θέσεις του Δικτύου σχετικά με την πρόσβαση των θυμάτων
στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Τέλος, παρατίθεται συγκεκριμένη δέσμη συστάσεων προς την Πολιτεία για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, καθώς και για την
αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας με ρατσιστικό κίνητρο.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, το Δίκτυο
κατέγραψε, μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα, 81 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 100 θύματα[1].
Σε 46 περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες/στριες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής προέλευσης ή χρώματος, ενώ σε 32
περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI άτομα[2] (σε 3 τέτοια
περιστατικά τα θύματα ήταν αλλοδαποί). Τέλος, σε 3 αντισημιτικά περιστατικά βεβηλώθηκαν ιερός χώρος και σύμβολα.
Το Δίκτυο διαπιστώνει ενδείξεις εξοικείωσης της ελληνικής
κοινωνίας με τη βία και την στοχοποίηση ατόμων λόγω της
διαφορετικότητάς τους. Η διαπίστωση αυτή εδράζεται στις
τρεις βασικές ποιοτικές τάσεις των περιστατικών που κατέγραψε το Δίκτυο.

γίνεται επίσης αντιληπτό ότι κάθε ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης και σεβασμού της νομιμότητας από τους αυτόπτες
μάρτυρες ενδυναμώνει το θύμα και το βοηθά ώστε να προβεί
στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού.
Ανάλυση στοιχείων των καταγραφών από το Δίκτυο
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά των περιστατικών τα οποία καταγράφηκαν κατά το
2014 (Α). Στη συνέχεια ακολουθεί ειδική ανάλυση ανά στοχοποιούμενη ομάδα, δηλαδή προσφύγων και μεταναστών
(Β), ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, (Γ) και αντισημιτικών επιθέσεων (Δ).
Όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις, ειδική αναφορά γίνεται στα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ένστολοι (Ε).

Λόγος στοχοποίησης

Τρίτον, η εμπλοκή ένστολων σε περιστατικά ρατσιστικής βίας
παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων στις οποίες δεν τηρείται η νομιμότητα ενισχύεται από την ανυπαρξία ενός
ανεξάρτητου μηχανισμού διερεύνησης των καταγγελιών για
την αστυνομική αυθαιρεσία. Κατά συνέπεια, υπονομεύονται
σε μεγάλο βαθμό οι προσπάθειες αντιμετώπισης του ρατσιστικού εγκλήματος από την ελληνική Πολιτεία.
Η σύγκριση των περιστατικών που καταγράφηκαν και όσων
καταγγέλθηκαν το 2014 δείχνει μια μικρή αύξηση των καταγγελιών από θύματα πρόσφυγες και μετανάστες. Εν προκειμένω, εκτιμάται ότι η αστυνομική και δικαστική διερεύνηση
της δράσης των εξτρεμιστικών ομάδων, μέσω των υποθέσεων που συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή, έχει συμβάλει θετικά στην ενδυνάμωση των θυμάτων. Από τις μαρτυρίες τους

[1] Σημειώνεται ότι το Δίκτυο καταγράφει περιστατικά ρατσιστικής βίας
βάσει της μαρτυρίας του θύματος. Σε κάποια περιστατικά εμπλέκονται περισσότερα θύματα τα οποία δεν είναι πάντα δυνατόν να καταμετρηθούν με
ακρίβεια. Επισημαίνεται επίσης ότι κάποια περιστατικά ομοφοβικής βίας
στρέφονται κατά ζευγαριών και, παρόλο που θεωρείται και υπολογίζεται
κατά την καταμέτρηση ως ένα περιστατικό, τα θύματα είναι 2 άτομα.
[2] Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Κουήρ, Ίντερσεξ

Ημέρα της Μάνας

Πρώτον, παρά την ποινική αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών με ρατσιστικό κίνητρο μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα,
οι
επιθέσεις
κατά
προσφύγων
και
μεταναστών/στριών εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των καταγραφών. Αν και η ένταση των επιθέσεων παρουσιάζει μείωση, δεν έχει εκλείψει το μοτίβο της
οργανωμένης ρατσιστικής επίθεσης από ομάδες ατόμων και
η άσκηση σωματικής βίας.
Δεύτερον, παρατηρείται διάχυση της βίας κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Έχουν καταγραφεί πολλές επιθέσεις κατά ομόφυλων
ατόμων και ζευγαριών, με εμφανή την πρόθεση εξευτελιστικής μεταχείρισης. Επιπλέον, καταγράφηκαν επιθέσεις ιδιαίτερης σκληρότητας στις περιπτώσεις που το θύμα
στοχοποιήθηκε λόγω ταυτότητας φύλου.

σοχή την πρακτική των αρμόδιων αρχών ως προς την υποχρέωση διερεύνησης του ρατσιστικού κινήτρου, κατόπιν της θέσπισης γενικής επιβαρυντικής περίστασης για τα εγκλήματα με
ρατσιστικό κίνητρο (άρθρο 81Α Π.Κ.).
Σε συνέχεια των συμπερασμάτων αυτών, το Δίκτυο καλεί την
Πολιτεία όχι μόνο να μην εφησυχάσει, αλλά αντιθέτως να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να περιορίσει την εξάπλωση
των εκδηλώσεων βίας με ρατσιστικό κίνητρο. Αυτό προϋποθέτει δέσμη μέτρων που θα στοχεύουν στην προστασία των επιμέρους ομάδων από τις οποίες προέρχονται τα θύματα.
Παράλληλα και υπό το πρίσμα της επικαιρότητας ως προς τις
αυξημένες προσφυγικές ροές, η Πολιτεία οφείλει να λειτουργήσει προληπτικά και να στείλει σαφές μήνυμα στην κοινωνία
μηδενικής ανοχής της ρατσιστικής βίας.

Η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρωταρχική πηγή αναφοράς
στην "γιορτή της μητέρας". Ήταν γιορτή της άνοιξης όπου
λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών
και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη
της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία και θεά
της γονιμότητας.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου 2014, το Δίκτυο
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε,
μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα, 81 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 100 θύματα εκ των οποίων:
στα 46 περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες-ριες ή
πρόσφυγες λόγω εθνικής προέλευσης ή χρώματος, στα 32
στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI άτομα (εξ αυτών σε 3 περιστατικά τα θύματα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι στοχοποιήθηκαν
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και λόγω εθνικής
προέλευσης ή χρώματος) και σε 3 αντισημιτικά περιστατικά
βεβηλώθηκαν ιερός χώρος και σύμβολα (2 κατά του μνημείου Ολοκαυτώματος στην Αθήνα και 1 κατά του Εβραϊκού
νεκροταφείου στη Λάρισα)
Το Δίκτυο χαιρέτισε το προηγούμενο έτος την υιοθέτηση των
νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την προστασία των θυμάτων και των ουσιωδών μαρτύρων. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ουσιαστική πρόσβαση, εκτός
από την τυπική, των θυμάτων στις αστυνομικές και δικαστικές
αρχές. Στο ίδιο πνεύμα, το Δίκτυο θα παρακολουθήσει με προ-

Στη σύγχρονη κοινωνία, καθιερώθηκε τον Μάιο του 1914,
όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον
υπέγραψε προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία η Ημέρα
της Μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική εορτή τη δεύτερη
Κυριακή του Μάη, μετά από παρέμβαση της Αμερικανίδας Άννας Μαρίας Τζάρβις.
Εκτοτε καθιερώθηκε η δεύτερη Κυριακή του Μάη, να είναι
αφιερωμένη στη Μάνα με τη γενικότερη έννοια του όρου.
Τη μάνα της αγάπης, της γονιμότητας, της ειρήνης, της
αφοσίωσης. Βέβαια σήμερα γιορτάζεται επιφανειακά, εμπορικά. Χωρίς να εμβαθύνουν στο νόημα και στην ουσία
της έννοιας.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
“Κάτω τα χέρια από το συντριβάνι της Βούλας,
στην πλατεία Ιμίων”
Η καθηγήτρια Βούλα Λαμπροπούλου καταγγέλει
Τι κακό μας βρήκε αγαπητοί συνδημότες της Βούλας! Τι συμφορά
κακογουστιάς και απληστίας, κέρδους και λαγνείας για χρήμα,
ώστε τυφλωθήκαμε ομαδικώς και,
ενώ βλέπουμε καθημερινά να συν-

τελείται η καταστροφή της πλατείας και να γίνεται φαγοποτείον
με αναθρώσκουσες ευωδίες κρεμμυδιού και τζατζικιού χωρίς το …
διάλειμμα ενός παρτεριού με λουλουδάκια, δεν αντιδρούμε.

Δεν ντρεπόμαστε αγαπητοί Βουλιώτες αποχαυνωμένοι, καθήμενοι
γύρω σε τραπεζάκια και καρέκλες
λογής-λογής μορφής και χρώματος να καμαρώνουμε τα ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΕΣ της εξουσίας της πόλης
μας.
Η έλλειψη παιδείας και πολιτισμού
εμφανής σε κάθε γωνία της ωραιότατης περιοχής μας, που είναι η
καλύτερη στον κόσμο ολόκληρο
και που τείνουμε να την μεταβάλλουμε σε επιθανάτια ομορφιά και
επερχόμενη ασχήμια.
Το ωραιότατο σιντριβάνι ΊΜΙΑ, που
χάριζε δροσιά το καλοκαίρι και
ανακινούσε μνήμες πατριωτικές,
πένθιμες αλλά και αλησμόνητες
με το όνομα του δίδοντας κάποια
γραφικότητα στην καρεκλοπλατεία μας τείνει να τσιμεντοποιηθεί.
Κάποια παρτέρια με άνθη και δεντράκια ισοπεδώθηκαν, πλακοστρώθηκαν και καλύφθηκαν με
ποικίλες καρέκλες, πρόχειρα και
χρωματιστά
τραπεζομάντηλα.
Μπράβο στους αποφασίζοντες και
ψηφίσαντες την ασχήμια, την κατήφεια, την μιζέρια. Ψυχές και
μυαλά χωρίς ίχνος καλαισθησίας
και αρχοντιάς μετατρέπουν τα
πάντα στην άγρα κέρδους ή
ψήφων.
Κόβουν δέντρα, κόβουν σύρριζα
παρτέρια που δεν ξαναγίνονται
ποτέ πια, όπως τον περίγυρο του
Αι Γιάννη όπου οι θάμνοι και τα
αναρριχόμενα χάθηκαν για πάντα.
Μες το καλοκαίρι έκοψαν «στο
σταυρό» τα δέντρα της πλατείας
Νυμφών. Οι Αμαδρυάδες, οι Μελίες και όλες οι Νύμφες και τα
στοιχειά των πρασίνων οικισμών
δεν έχουν πλέον στέγη και θα φύγουν οριστικά από την Βούλα μας.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
έλεγε ότι πεθαίνει τον χειμώνα,
όποιος κόβει δέντρο το καλοκαίρι.
Η ψυχή του κομμένου δέντρου εκδικείται. Έλεος πια σταματήστε
την λεηλασία των πρασίνων και
των λουλουδιών.
Βούλα Λαμπροπούλου

H μονάδα της ζωής
Η βασική μονάδα της ζωής ονομάστηκε “κύτταρο” και
αποτελεί το μικρότερο μέρος των οργανισμών, που
δεν είναι ορατό με το μάτι. Πήρε το όνομά του από
την ελληνική λέξη “Κύτταρο” που σημαίνει κυψέλη,
γιατί διατηρεί και πολλαπλασιάζει τη ζωή!
Τα πρώτα απλά κύτταρα σχηματίστηκαν πριν 3,9 δισεκατομμύρια χρόνια υπό μορφή βακτηρίων και αποτελούνται, από την κυτταρική μεμβράνη, που
περικλείει μέσα σε κυτταρικό υγρό διάφορα ζωντανά
οργανίδια. Μετά από εκατομμύρια χρόνια σχηματίστηκαν τελειότερα κύτταρα που στο κέντρο τους
είχαν έναν πυρήνα και οι επιστήμονες τον παρομοί-

ασαν με καρύδι, το οποίο λέγεται “κάρυον” και γι’
αυτό τα πρώτα κύτταρα τα ονόμασαν προ-καρυωτικά,
ενώ τα επόμενα με τον πυρήνα ευ-καρυωτικά. Από τα
ευκαρυωτικά κύτταρα σχηματίστηκαν οι μονοκύτταροι και οι πολυκύτταροι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί.
Ο πυρήνας των κυττάρων αποτελείται από ΔεοξιριβοΝουκλεϊκό Οξύ, που για ευκολία το λέμε παγκοσμίως
D.N.A., που προκύπτει από τα αρχικά των τριών λέξεων στην αγγλική γλώσσα. Το DNA παρέχει όλες τις
γενετικές πληροφορίες κάθε οργανισμού, οι οποίες
μεταβιβάζονται από το RNA,που συνυπάρχει στον
πυρήνα με το DNA.
Κάθε οργανισμός έχει το δικό του DNA, που αποτελεί την φυσική του ταυτότητα. Τα κύτταρα διαφέρουν
μεταξύ τους στο σχήμα, στο μέγεθος και στις ιδιότητες, αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά στην κατασκευή τους.
Η βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα κύτταρα
και η λέξη της είναι σύνθετη από τη λέξη βίος, που
σημαίνει ζωή και λόγος, έκφραση σκέψης, εντολή,
αρχή, ισχυρισμός και διαβεβαίωση και αποδίδει
σαφώς νόημα στη λέξη “Βιολογία”. Επειδή το “σαφές
είναι σοφόν” επισημαίνουμε ότι η ελληνική γλώσσα
είναι η γλώσσα της σοφίας και όπως η θέα της σοφίας Αθηνά ήταν “αμήτωρ” έτσι και η ελληνική
γλώσσα δεν έχει μητέρα· δεν πήρε τίποτα από άλλη
γλώσσα, αλλά γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο.
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
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«Παιδί και Οδική Ασφάλεια»
Η εβδομάδα που τρέχει 4 έως 10
Μαΐου, έχει χαρακτηριστεί από τον
ΟΗΕ ως Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας για τα Παιδιά. Αυτή την
εβδομάδα λοιπόν μετά από πρόταση
του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Μεταφορών Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων και τη Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων Εκπαιδευτών Οδηγών Αττικής, διοργανώνεται σειρά από
δράσεις/ εκδηλώσεις, με κεντρικό μήνυμα «Να σώσουμε τις Ζωές των Παιδιών».
Στη δράση συμμετέχει και η Περιφέρεια Αττικής.
Αναλυτικά, οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:
Δωρεάν τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων που θα προσέρχονται καθ’ όλη
τη διάρκεια της εβδομάδας (4-10
Μαΐου), στο ΚΤΕΟ Χολαργού. Επιπλέον, θα γίνεται επίδειξη ασφαλούς
τοποθέτησης παιδικού καθίσματος
από τους αντίστοιχους φορείς. Το

ΚΤΕΟ θα λειτουργήσει, για το σκοπό
αυτό, συνεχόμενα μέχρι στις 19:00 καθημερινά.
Παρεμβάσεις καθ’ όλη την διάρκεια της
εβδομάδας από εκπαιδευτές οδήγησης
και κυκλοφοριακής αγωγής, στα Πάρκα
Κυκλοφοριακής Αγωγής με μαθήματα
ανά ηλικιακή ομάδα, σε συνεργασία με
τους Δήμους Ηλιούπολης, Φιλαδέλφειας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ελευσίνας.

σθητοποιηθούν οι πολίτες, αλλά και να
εκπαιδευτούν όλες οι ηλικιακές ομάδες, ώστε σταδιακά να αντιμετωπιστεί
ένα πρόβλημα που, δυστυχώς, λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα
μας. Η εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια είναι ζήτημα ζωής.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το ξέρετε ότι η αγκαλιά σκοτώνει;

Το Σάββατο 9/5/2015, σε συνεργασία
με το Σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα και τη Συντονιστική Επιτροπή
Σωματείων Εκπαιδευτών Οδηγών Αττικής (ΣΕΣΕΟΑ) εκδήλωση αφιερωμένη στην παιδική οδική ασφάλεια στο
Πεδίον του Άρεως.
Θα δοθούν μαθήματα ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου για παιδιά, θα γίνει
επίδειξη - έλεγχος παιδικών καθισμάτων σε αυτοκίνητα. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συναυλία.
Στόχος είναι, μέσω των δράσεων
αυτών, να ενημερωθούν και να ευαι-

Το βάρος μας αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα σύγκρουσης! Σε σύγκρουση με ταχύτητα 30 χλμ/ώρα το βάρος μας γίνεται 20
φορές μεγαλύτερο, ενώ με 50χλμ/ώρα γινόμαστε 40 φορές βαρύτεροι. Ένα παιδί,
δηλαδή, 15 κιλών σε ένα ατύχημα με
50χλ/ώρα ζυγίζει περίπου 600 κιλά, ενώ
ένας ενήλικας 75 κιλών ζυγίζει περίπου 3
τόνους!
Αυτό σημαίνει ότι εφόσον κρατάτε στην αγκαλιά σας ένα παιδί, σε περίπτωση σύγκρουσης αυτό θα φύγει από τα χέρια σας
και είναι αδύνατο να το συγκρατήσετε. Ακολούθως, θα συγκρουστεί με το κάθισμα, το
παρμπρίζ ή με άλλους επιβάτες με ολέθριες

τις περισσότερες φορές συνέπειες. Η ζώνη
ασφαλείας και ο αερόσακος του αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένα για άτομα άνω των
12 ετών ή του 1,50 μ. ύψους.
Σε διαφορετική περίπτωση, η χρήση τους
είναι επικίνδυνη.
Το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σταθμευμένο στον ήλιο χρειάζεται λιγότερο από 15
λεπτά προκειμένου να αναπτύξει θερμοκρασίες απειλητικές για την ζωή. Τα μισάνοιχτα παράθυρα δεν βελτιώνουν την
κατάσταση. Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα
τους στο αυτοκίνητο ούτε για λίγο!
Τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα δεμένα στο
ειδικό κάθισμα αυτοκινήτου, ακόμα κι όταν
διανύουμε μικρές αποστάσεις! Μέχρι την
ηλικία των 12 ετών ή μέχρι να φτάσουν το
1,5 μ. ύψος πρέπει να κάθονται στο ειδικό
κάθισμα. Μέχρι τότε η ζώνη ασφαλείας
είναι επικίνδυνη για το σωματότυπό τους.
Μάλιστα, μέχρι την ηλικία των τεσσάρων
ετών πρέπει να κάθονται με φορά ανάποδη
της κίνησης του αυτοκινήτου! Το παιδικό
κάθισμα είναι το μόνο που τους προσφέρει
την κατάλληλη στήριξη σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και την απαραίτητη άνεση
στα ταξίδια τους.

Ανοιξε για το κοινό η Δημοτική πλαζ Αυλακιού
Tην Παρασκευή, 8 Μαΐου,
ξεκινάει τη λειτουργία της
η ανακαινισμένη Δημοτική
Πλαζ
Αυλακίου,
του
Δήμου Μαρκοπούλου.
Η Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, θα λειτουργήσει
όπως κάθε χρόνο, από
Μάιο έως και Οκτώβριο
καθημερινά, από τις 8 το
πρωί έως και τις 8 το
βράδυ.
Διαθέτει τουαλέτες, αποδυτήρια και ντουζ, ενώ
είναι εξοπλισμένη και ανακαινισμένη με καινούργιες
ομπρέλες, ξαπλώστρες
και καρέκλες.
Εντός του χώρου της οργανωμένης ακτής, θα λειτουργήσει
άμεσα
Αναψυκτήριο, με εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
Για την ασφάλεια των
λουομένων, υπάρχει Ιατρείο Πρώτων Βοηθειών
με τα απαραίτητα φάρμακα, οξυγόνο, φορείο
κλπ και είναι στελεχωμένο από Νοσηλεύτριες.
Επιπλέον, καθ’ όλη την
διάρκεια της λειτουργίας
της, θα υπάρχει Ναυαγο-

σώστης με πλήρη εξοπλισμό και ναυαγοσωστική
λέμβο σύγχρονης τεχνολογίας, ο οποίος θα παρακολουθεί από τον Πύργο
που βρίσκεται στην Ακτή,
τους λουόμενους για να
προσφέρει την βοήθειά
του όταν χρειασθεί, σε συνεργασία, με το νοσηλευτικό προσωπικό.

οποία και παίρνει κάθε
χρόνο.
Τέλος, όσοι επισκέπτονται
την Πλαζ μπορούν χωρίς
οικονομική επιβάρυνση
να χρησιμοποιήσουν τα
υπαίθρια Πάρκινγκ, που
βρίσκονται δίπλα στην οργανωμένη Ακτή και εκτείνονται σε 25 περίπου
στρέμματα.

Η Ακτή Αυλακιού, συμμετέχει στο πρόγραμμα που
διαχειρίζεται η Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης για την απονομή
Γαλάζιας Σημαίας, την

Ας γίνει παράδειγμα ο
Δήμος Μαρκοπούλου
για παράλιους δήμους
που διαθέτουν θάλασσες αλλά όχι δημοτικές.
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Μια διαφορετική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνος
Με τα παιδιά της 3ης Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος
Μια διαφορετική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνος είχαν την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Γ τάξης του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Αρτέμιδος μετά από πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβούλου Μιχαηλίδη Νικολάου και της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
Στην επίσκεψή τους αυτή παρακολούθησαν δύο πιλοτικά εκπαιδευτικά προ-

γράμματα τα οποία σχεδίασαν μία
ομάδα από μεταπτυχιακές φοιτήτριες
του τμήματος Μουσειακών Σπουδών
στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, σε συνεννόηση με την αρχαιολόγο του Μουσείου κ. Πέτρου, με
σκοπό να αγκαλιάσει το μαθητικό κοινό
της περιοχής μας με ένα περισσότερο
βιωματικό τρόπο, τα αρχαιολογικά ευρήματα του τόπου.
Το πρόγραμμα «Η θεά Άρτεμις προ-

Στο Νεπάλ τα φάρμακα του Κοινωνικού
Φαρμακείου του Δήμου Παλλήνης
Στο κατεστραμμένο, από τον τρομερό σεισμό των 7,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, Νεπάλ
και στο δοκιμαζόμενο λαό
του, θα αποσταλεί φαρμακευτική βοήθεια από το Κοινωνικό Φαρμακείο του
Δήμου Παλλήνης, με τη
βοήθεια των Φαρμακοποιών
του Κόσμου.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν
30 κούτες φαρμακευτικού
υλικού, ως ελάχιστο δείγμα
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς στην ολοκληρωτική καταστροφή που βιώνει ο
λαός του Νεπάλ.
Να σημειωθεί ότι τα φάρμακα προέρχονται από το προσωπικό φαρμακείο των πολιτών και αποτελούν πολύτιμο
υλικό στα χέρια των γιατρών που διαχειρίζονται χιλιάδες τραυματίες στο χτυπημένο από
τον εγκέλαδο και φτωχό Νεπάλ.
Με τη βοήθεια της ΜΚΟ Φαρμακοποιοί του Κόσμου, ξεκίνησε τη λειτουργία του και στηρίζεται το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παλλήνης.

στάτιδα των παιδιών»
που δομείται γύρω από
την ιδιότητα της θεάς
ως κουροτρόφου και,
μέσα από παιγνιώδεις
δραστηριότητες, σκοπό
είχε να βοηθήσει τα παιδιά να στήσουν γέφυρες
κατανόησης με το ευρύτερο πολιτισμικό παρελθόν,
προβαίνοντας
ταυτόχρονα σε συνδέσεις και παραλληλισμούς με τη σύγχρονη
πραγματικότητα.
Το πρόγραμμα «Παιχνίδια στην
αρχαία Βραυρώνα», βοήθησε
τα παιδιά να γνωρίσουν την
διαχρονική αξία του παιχνιδιού, που κρύβεται σε βάθος
χρόνου.
Να κατανοήσουν πως τα παιχνίδια που παίζουμε σήμερα
είναι τα ίδια που παίζανε στην
αρχαιότητα τα παιδιά πολλούς
αιώνες πίσω.

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r
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Πρώτα οι ορισμοί, για να ξέρουμε για τί μιλάμε.
Μετανάστης1, κυρίως “οικονομικός”, είναι εκείνος
που εγκαταλείπει την εστία του ή την πατρίδα του
οικειοθελώς με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών του.
Λαθρο-μετανάστης είναι εκείνος που μεταναστεύει
κρυφά, ανεπίσημα, χωρίς κάποια τυπική διαδικασία,
κυρίως, ως προς τον τόπον υποδοχής.
Πρόσφυγας, όπως ορίζεται κι απ’ τη διεθνή Σύμβαση της Γενεύης (1951), που διευρύνθηκε με το
πρωτόκολλο του 1967 - είναι ο άνθρωπος εκείνος που εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, λόγω δικαιολογημένου φόβου για τη ζωή του και τη σωματική του
ακεραιότητα, εξ’ αιτίας εμπόλεμης κατάστασης ή εμφύλιας
σύρραξης ή λόγω διώξεων για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική
ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και δεν μπορεί ν’
απολαμβάνει προστασία από τον επίσημο φορέα της κρατικής οντότητας στην οποία υπάγεται) π.χ. Συρία, Λιβύη
κ.λπ.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ και η ανατροπή
του οδηγεί σε εν εξελίξει ήδη εμφύλιο πόλεμο. Το
αυτό ισχύει για πολλές χώρες της Αφρικής και βέβαια στη Συρία - σύμμαχο του Ιράν - όπου τα ενεργούμενα αρχικά της “Δύσης”, ισλαμιστές (βλέπε
διάλυση Γιουγκοσλαβίας), ξεφεύγουν του ελέγχου
και εξελίσσονται σε μάστιγα, για την ανθρωπότητα,
για τη “δύση” και για πολλές ισλαμικές χώρες με
πρώτη τη Συρία.
Πού πάει όλος αυτός ο κόσμος που μαστίζεται απ’
αυτή την κατάσταση, όπως έχει εξελιχθεί;
Καλά, οι νεκροί, οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, απλά εγκατέλειψαν άδικα και πρόωρα “τον μάταιο τούτο κόσμο”. Οι
τραυματίες προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματά τους
ή υποκύπτουν σ’ αυτά και οι ανάπηροι να προσπαθούν ν’
αναπληρώσουν τα χαμένα τους μέλη ή να συνηθίσουν να
ζουν χωρίς αυτά.
Οι άλλοι; Αυτοί που βλέπουν πού μπορεί να καταλήξουν
από στιγμή σε στιγμή, στην κόλαση που ζουν, τί κάνουν;
Προσφεύγουν με κάθε πρόσφορο μέσον που τους “προσφέρουν” πανάκριβα, οι εκμεταλλευτές της ανθρώπινης δυστυχίας, οι ύαινες και τα κοράκια. Προσφεύγουν ικέτες σε
γειτονικές χώρες - “παραδείσους”, όπως η Νότια κυρίως Ευρώπη (Ιταλία - Ελλάδα - Μάλτα) και Τουρκία, η οποία λειτουργεί και ως χώρα τράνζιτ. Αυτοί είναι οι Πρόσφυγες!
Αυτούς έχουν υποχρέωση να τους “υποστούν” και να τους
περιθάλψουν κυρίως οι υπαίτιες χώρες για την κατάσταση
που δημιούργησαν. Οχι όμως μόνον δεν αναλαμβάνουν την
ευθύνη, αλλά προσπαθούν και να επωφεληθούν εμμέσως
(θα το εξηγήσω και αιτιολογήσω, εν καιρώ).

να περισυλλέγοναι και να περιθάλπονται
από τις υπαίτιες χώρες (Η.Π.Α. & Ε.Ε.)

Αυτή είναι η επίσημη περιγραφή του πρόσφυγα. Οταν δε η
σύμβαση μιλάει για “προστασία” του ανθρώπου, αναφέρεται
στον κρατικό φορέα και στη βούληση και ικανότητα τήρησης της έννομης τάξης.
Οταν ένας άνθρωπος ή ομάδα του πληθυσμού στερηθεί
αυτής της προστασίας, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει η Διεθνής Κοινότητα (Υπατη αρμοστία, ΟΗΕ), αλλά αμέσως
υπεύθυνες για την προστασία των προσφύγων είναι οι
χώρες στις οποίες αυτοί προσφεύγουν, με την τυπική προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές έχουν υπογράψει την εν λόγω
σύμβαση. Η Ελλάς την έχει υπογράψει.
Στην παρούσα κατάσταση που η πλημμυρίδα προσφύγων
έχει λάβει εξαιρετικές διαστάσεις, με συχνότατες τραγικές
εξελίξεις των ναυαγίων και της απώλειας εκατοντάδων και
χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, και μάλιστα άμαχου πληθυσμού, η Διεθνής Κοινότητα δεν μπορεί να μένει αδρανής,
και δεν μένει, αλλά όχι ικανοποιητικά, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις δίνει την εντύπωση ότι χύνει “κροκοδείλια δάκρυα”!
Το ενδιαφέρον της Διεθνούς Κοινότητας ΔΕΝ αρκεί να
είναι μόνον ανθρωπιστικό. Για πολλές χώρες και οργανισμούς είναι καθήκον ευθύνης.
Πώς δημιουργήθηκε η πλημμυρίδα των προσφύγων; Από

«Το μεταναστευτικό ζήτημα
στην Ελλάδα:
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές
και διεθνείς προεκτάσεις»
Ο «Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης και Έρευνας» (ΜΑΧΩΜΕ), οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα: οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτικές και διεθνείς προεκτάσεις»
Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 14η Μαΐου 2015, στις
7μμ, στα γραφεία του ΜΑΧΩΜΕ (οδός Αγ. Κωνσταντίνου
& Γερανίου 47, 1ος όροφος, Ομόνοια)
Εισηγήσεις:
• Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οικονομικούς και τους παράνομους μετανάστες, Κωνσταντίνα
Κούνεβα, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
• Τα σύγχρονα μεταναστατευτικά ρεύματα στην Ελλάδα.
Αιτίες, συνέπειες και πολιτικές αντιμετώπισής τους, Άγης
Τερζίδης, παιδίατρος, διευθυντής ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
μέλος ΔΣ Γιατρών Χωρίς Σύνορα

• Η πολιτική της Αριστεράς για τους μετανάστες, Γιάννης
Θεωνάς, πρώην ευρωβουλευτής, αναπλ. πρόεδρος ΜΑΧΩΜΕ.

ποιές χώρες; Από χώρες που υφίστανται εμπόλεμες καταστάσεις ή εμφύλιες συρράξεις ή συνήθως και τα δύο (π.χ.
Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, γενικά Μέση Ανατολή, Λιβύη, Υεμένη...)
Για τις αιτίες των εμπόλεμων καταστάσεων ή εμφυλίων
συρράξεων, η έρευνα των αρμοδίων φορέων θα πρέπει να
φθάσει μέχρι του είδους και της σπουδαιότητας των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών και των κρατικο-επιχειρηματικών συμφερόντων και επιδιώξεων.

Για τις επιφαινόμενες αφορμές, δεν είναι δύσκολο να βρεθούν ή να κατασκευαστούν. Σήμερα, είναι σχετικά εύκολη
η διαχείριση της “ψυχολογίας των όχλων”.
Δεν είναι του παρόντος η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων που επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Η αναφορά όμως γνωστών παραδειγμάτων είναι χρήσιμη:
- Ιράν (Περσία) “παλιό” και εν εξελίξει “παράδειγμα”. Χώρα
ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και κυρίως ενεργειακού - οικονομικού. Δεύτερη μετά τη Σαουδική Αραβία,
πετρελαιοπαραγωγός χώρα, με συνολική ποσόστωση άνω
του 10% παγκοσμίως. (Ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου Μοσαντέκ, το 1953, με πραξικόπημα της .... και της
CIA).
- Δεύτερo παράδειγμα η Χιλή με τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Αλιέντε, στις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Μεθόδευση “λαϊκής εξέγερσης” με την απεργία διαρκείας
των φορτηγατζήδων και τελικά με το στρατιωτικό πραξικόπημα του Πινοσέτ.
Εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο άκρατος νεο-φιλελευθερισμός του Φρίντμαν και με προσωπική του παρουσία, για ν’
ακολουθήσει η Θάτσερ στην Αγγλία, ο Ρέιγκαν και οι
Μπους στις ΗΠΑ.
Αποτέλεσμα, η γιγάντωση του χρηματο-οικονομικού τζόγου, ο έλεγχος ολόκληρων κρατών και οργανισμών από εμφανείς και αφανείς “εταιρείες”, πτώση των σοσιαλιστικών
καθεστώτων - κυρίως λόγω εγγενών αδυναμιών - παγκοσμιοποίηση, έλεγχος δηλαδή της παγκόσμιας (σχεδόν) οικονομίας από το χρηματοοικονομικό Κεφάλαιο.
Αποδυνάμωση των κρατών-εθνών οικειοθελώς (βλέπε Ευρωπαϊκή Ενωση) και προώθηση της εταιρειοκρατίας, με τη
σύμπραξη ή ανοχή α-φασικής σε αποσύνθεση και σύγχυση
αριστεράς πτέρυγας.
Η αλαζονεία και η πλεονεξία του μεγάλου Κεφαλαίου και
των πολιτικών, στρατιωτικών και τεχνοκρατών - συμμάχων
και υπαλλήλων του - αποπειράται και σε μεγάλο βαθμό,
επιτυχώς η ανατροπή μη αρεστών καθεστώτων στη Βόρεια
Αφρική και τη Μέση Ανατολή (2011) με την ελκυστική και
παραπλανητική μέθοδος του “εκδημοκρατισμού”. Ανατρέπεται ο Καντάφι στη Λιβύη με εξέγερση και με ανοιχτή

Ποια ήταν η απόφαση που πήρε εσχάτως η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. για το θέμα;
α) Προληπτική καταστολή των “δουλεμπόρων” - δεν “εμπορεύονται δούλους”, αλλά εκμεταλλεύονται ελεύθερους
ανθρώπους - θύματα και β) Παρεμπόδιση μετακίνησης προσφυγικού κύματος.
Ολως ανεύθυνη αντιμετώπιση του προβλήματος, με κύριο
στόχο την περιχαράκωση των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως
του βορρά.
Να μην έρθουν οι πρόσφυγες εδώ. Να μείνουν και να σφαγούν! Πράγμα που ικανοποιεί μέρος της κοινωνίας που
πλήττεται από το κύμα μεταναστών, είτε και άλλους για λόγους ιδεοληπτικούς· ρατσιστών.
Η υπεύθυνη θέση της διεθνούς κοινότητας θα απαιτούσε,
κατά την άποψή μου, τα παρακάτω κύρια ριζικά και θαρραλέα μέτρα ευθύνης:
― Οργανωμένη και ταχεία μεταφορά των προσφύγων με
πλοία της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, εκτός εμπόλεμων περιοχών,
υπό την εποπτεία της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ.
Αυτό εκμηδενίζει τη δυνατότητα λαθραίας μεταφοράς.
Αυτό είναι ριζικό μέτρο κατά της “δουλεμπορίας”.
― Η οργανωμένη μεταφορά και αναλογική διασπορά και
εγκατάσταση των προσφύγων θα γίνει μέχρις ότου αποκατασταθεί η ειρήνη και η τάξη στις εμπόλεμες περιοχές,
οπότε και θα επιστρέψουν στις χώρες τους.
Δεν είναι μόνιμοι μετανάστες· είναι πρόσφυγες.
Επιτέλους πρέπει να μάθουν οι πρώην αποικιοκρατικές
χώρες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των αποφάσεων και
πράξεών τους. Οταν σπέρνεις πολέμους, θερίζεις θάνατο,
θύματα και συνέπειες που απαιτούν και δικές σου θυσίες.
Και βέβαια αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο να υποστούν συνέπειες όπως η τζιχάντ, η τρομοκρατία, τις ακραίες καταστάσεις που έσπειραν και εξέθρεψαν αυτοί.
Κώστας Βενετσάνος
――――――
1. Μετανάστης = μετα+ναίω: πρώτη αναφορά του λήματος “μετανάστης”
συναντάμε στον Ομηρο, ραψωδία Ι στιχ. 648 & π στ. 59: στο διάλογο μεταξύ
Αχιλλέα και Αίαντα του Τελαμώνιου, για την προσβολή που του έκανε ο Αγαμέμνων: «Ἀτρεΐδης, ὡς εἴ τιν᾽ἀτίμητον μετανάστην», ωσάν να ήταν (μη τιμώμενος, περιφρονημένος μετανάστης, ξενομερίτης), γιατί ο μετανάστης
ήταν τιμώμενο πρόσωπο στην αρχαία Ελλάδα.
Την αναφορά του λήμματος δίνει ο καθηγητής Πέτρος Ιωαννίδης
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Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία της
κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το
χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.

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

Eπιδιoρθώσεις l Mεταπoιήσεις l Παραγγελίες
Evδυμάτωv
Boρεάδωv 2 Bάρκιζα (πλατεία Zησιμoπoύλoυ)

Tηλ. 210 8974 515 l κιv.: 6946 967924
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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας
Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση:
Μαθαίνοντας από το παρελθόν,
διαμορφώνοντας το μέλλον
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015
Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Δήμου Αθηναίων και του ΕΒΕΑ
διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Μαθαίνοντας από το παρελθόν, διαμορφώνοντας το μέλλον» στο πλαίσιο του εορτασμού
της Ημέρας της Ευρώπης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 και ώρα 17:30,
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
(Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα), με ταυτόχρονη διερμηνεία
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό οι Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος
Αθηναίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, Ε.Β.Ε.Α.
και Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του
Doku-live από τον Ingo Espenschied. Το Doku-live είναι
μια διαδραστική και διασκεδαστική εμπειρία που
πραγματεύεται τη δημιουργία και εξέλιξη της
ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ποιο ήταν το όραμα των
ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση τελικά; Πως και γιατί δημιουργήθηκε; Ο
δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, Ingo Espenschied, ταξιδεύει το κοινό στο χρόνο, μέσα από τον
ζωντανό σχολιασμό και την παράλληλη προβολή ενός
ιδιαίτερου ντοκιμαντέρ.
Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με
θέμα: «Τι σημαίνει η Ευρώπη για τους Έλληνες σήμερα;», στην οποία θα συμμετέχουν οι Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Νίκος
Μαραντζίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Αριστείδης Χατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν/μιο Αθηνών.
Πληροφορίες: Μαριάννα Βασιλοπούλου, τηλ. 210 7257
110, e-mail: europe.direct@eliamep.gr

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ 2015
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
Mπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο και
οι Δήμοι ετοιμάζονται για ένα θερμό
καλοκαίρι και με πολύ πυκνό χόρτο,
γιατί το φέτος είχαμε πολλές βροχές.
O Δήμος Κρωπίας με ανακοίνωσή του
προς τους πολίτες επισημαίνει τί πρέπει να προσέχουν και πώς να αντιδρούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Στην αντιπυρική περίοδο:
• Από 1η Μάιου έως 31 Οκτωβρίου
(αντιπυρική περίοδος) δεν καίμε
σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά
στην ύπαιθρο. Η δε αποψίλωση των
οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως
είναι υποχρεωτική. Η δε αποψίλωση
σε ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου πόλεως
επιβεβλημένη και αυτονόητη.
• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες
που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί
σπινθήρες)
• Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές
κατά τους θερινούς μήνες εντός των
δασών ή σε χώρους που υπάρχουν
ξερά χόρτα
• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα
όταν βρισκόμαστε στο δάσος ή έξω
από το αυτοκίνητό μας
• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος.
Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
• Σεβόμαστε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στα δάση σε περιόδους
υψηλού
κινδύνου(δυνατοί

άνεμοι-κατάσταση υψίστης επιφυλακής).
• Δεν σταθμεύουμε το όχημά μας σε
σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο
καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό διάστημα,
με
αποτέλεσμα
να
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος
έναρξης πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που αντιληφθούμε
πυρκαγιά, δεν αδιαφορούμε.
o Ειδοποιούμε ΑΜΕΣΩΣ την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης
199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες
για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση
που βλέπουμε πυρκαγιά. Σε περίπτωση που το κινητό μας τηλέφωνο
δείχνει ένδειξη «κλήσεις έκτακτης
ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε στο 112.
o Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
o Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της
πυρκαγιάς
• Δεν κλείνουμε το τηλέφωνο προτού
δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
• Η κλήση στον αριθμό 199 είναι
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ τόσο από σταθερό,
όσο και από κινητό τηλέφωνο ή καρτοτηλέφωνο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για συμμε-

Πρόβλημα
περισυλλογής
ογκωδών αντικειμένων
στο Κορωπί
Ο Δήμος Κρωπίας με έκτακτή
ανακοίνωσή του καλεί τους κατοίκους όλων των περιοχών της επικράτειας του Δήμου να μην
εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα
το αμέσως επόμενο διάστημα,
λόγω έκτακτης κατάστασης που
έχει δημιουργηθεί στη υπηρεσία
καθαριότητας, στο προσωπικό
χειριστών μηχανημάτων. Καταβάλλονται προσπάθειες για την
αντιμετώπιση του προβλήματος με
άλλη διαδικασία ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου.

Ενδιαφέρουσα δικαστική απόφαση υπέρ πλημμυροπαθούς
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρόσφατη απόφαση
του (2123/2014), ανατρέποντας την αντίθετη απόφαση
του
Διοικητικού

Πρωτοδικείου, δικαίωσε την
ασφαλιστική εταιρία (που
είχε αποζημιώσει ασφαλισμένη επιχείρηση) και της
επιδίκασε το ποσό που είχε

ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία για τις εξετάσεις αθλημάτων στους υποψήφιους των
ΤΕΦΦΑ, της Αστυνομίας και των Στρατιωτικών Σχολών στο Δήμο Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού, προχωρά σε μια
ακόμα κίνηση κοινωνικής πολιτικής. Οι
μαθητές, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για
εισαγωγή στις σχολές των ΤΕΦΑΑ,
Αστυνομίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, μπορούν να έχουν ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία στα αθλήματα από τον Δήμο
Σαρωνικού.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία
υλοποιείται για πρώτη φορά στον Δήμο
Σαρωνικού. Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Γιώργος Σωφρόνης και ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας Σπύρος Δημητρίου ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των δημοτών
και κατοίκων, στηρίζουν τις προσπά-

τοχή στην εθελοντική δασοπροστασία
στο Δήμο Κρωπίας: 210-662 06 75
(Kέντρο Πολιτικής Προστασίας Θέση
«Μπότα» Ηφαίστου& Λ.Αγίας Μαρίνας), 210-662 23 24 (εσωτ.:116), 6944
33 50 24 (αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας και Κοινωνικής Πολιτικής
Θοδωρής Γρίβας). Ε-mail: politikiprostasiadimoukropias@gmail.com,
grafeiotypou@e-koropi.gr

θειες των μαθητών και των οικογενειών
τους. «Στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιθυμούμε να συμβάλουμε με κάθε δυνατό μέσο στην
καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων, βοηθώντας τους να επιτύχουν
την εισαγωγή τους στις σχολές προτίμησής τους. Στόχος μας είναι όλοι οι
μαθητές να έχουν την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία, ώστε οι επιδόσεις τους
στις επερχόμενες εξετάσεις να τους
επιτρέψουν τη συνέχιση των ακαδημαϊκών τους σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν», σημειώνουν.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Γ’ Λυ-

κείου, κάτοικοι Δήμου Σαρωνικού που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία αθλημάτων για τις
Πανελλήνιες εξετάσεις, μπορούν να
εγγραφούν από 4 έως 15 Μαΐου 2015.
Η προετοιμασία θα ξεκινήσει από 18
Μαΐου και υπεύθυνος γυμναστής και
προπονητής θα είναι ο Δημήτρης Μακροδημήτρης. Τα μαθήματα θα γίνονται
στο Ανοιχτό Γυμναστήριο στίβου, στα
Καλύβια.
Πληροφορίες-εγγραφές καθημερινά
10:00 -13:00, από 4 έως 15 Μαΐου, στον
Δήμο Σαρωνικού. Τηλέφωνο 22993
20356, Μιχάλης Λύτρας.

καταβάλει στην ασφαλισμένη της, για τις ζημιές
που είχε υποστεί από την
υπερχείλιση (λόγω έντονης
βροχόπτωσης) του ποταμού
Κηφισού, στην περιοχή του
Μοσχάτου Αττικής, στις
8.7.2002, καθ’όν χρόνο
εκτελούντο τα έργα ανακατασκευής της Εθνικής οδού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τον δικηγόρο Γιάννη Παντελίδη (www.pdlawoffices.gr y.pantelidis@pdlawoffices.g),
το Εφετείο δέχθηκε ότι η
κατασκευή του έργου δεν
πραγματοποιείτο με ορθό
τρόπο (πλημμελής κατασκευή) και κατ’ επέκταση η
προκληθείσα πλημμύρα,
λόγω έντονης βροχόπτωσης, που δεν ήταν γεγονός
μη αναμενόμενο και προκάλεσε ζημιές σε παρακείμενες
επιχειρήσεις,

δημιουργεί ευθύνη του Δημοσίου για αποκατάσταση
των ζημιών αυτών. Ευθύνη
του Δημοσίου (ως κυρίου
του έργου) υφίσταται έστω
και αν το έργο εκτελείτο
από τρίτο (ανάδοχος/εργολάβος), στον οποίο το είχε
αναθέσει με σύμβαση.
Το ποσό που επιδικάσθηκε
είναι αυτό το οποίο είχε καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία και είχε υποκατασταθεί
στα δικαιώματα της ασφαλισμένης της.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι ζημιές από την συγκεκριμένη πλημμύρα ήταν ιδιαίτερα
εκτεταμένες
και
αναμένεται και η έκδοση και
άλλων αποφάσεων κατά
του Δημοσίου για το συγκεκριμένο συμβάν, που αφορούν πολύ μεγαλύτερα
ποσά.
πηγή: nextdeal.gr
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Μυθο-λογίας ἄρχεσθαι”
«Ἀληθό-µυθον χρή εἶναι, οὐ πολύλογον» (Δημόκριτος, 44, 10)
(=πρέπει να είμαστε Φιλαλήθεις και όχι πολυλογάδες, φλύαροι, αερολόγοι, κενολόγοι, μωρολόγοι, φαφλατάδες).
«Μῦθος ἐστι λόγος ψευδής μέν φύσει, εἰκονίζων δέ Ἀλήθειαν ἤτοι δοκῶν εἶναι πώς αληθής». (Ρητορικά Ανώνυμα, τόμ.
3 σελ. 590, κεφ. ΙΙ). «ἄλλως τε καί μῦθος οὐδέν ἕτερόν ἐστιν
ἤ λόγος ψευδής εἰκονίζων ἀλή-θειαν» (Ολυμπιόδωρος σχόλια στον Γοργία Πλάτωνα κεφ. 46,3)

Μῦθος τοίνυν ἐστί λόγος ψυδής τῶ πιθανῶς συγκείσθαι
εἰκονίζων τήν ἀλήθειαν. Λόγος μέν ψευδής, ἐπειδή ὁμολογουμένως ἐκ ψεύδους σύγκειται, εἰκονίζων δέ τήν ἀλήθειαν,
ἐπειδή οὐκ ἄν ἐργάσαιτο τό ἑαυτοῦ, μή ἔχων τινά πρός τό
ἀληθές ὁμοιότητα γένοιτο δέ ἄν πρός τό ἀληθές ὅµοιος
ἐκ τοῦ πιθανοῦ τοῦ περί τήν πλάσιν.
Εἴρηται δέ µῦθος ἀπό τῦ µυθεῖσθαι ὅπερ ἐστί λέγειν.
(Νικόλαος ρήτωρ “Προγυμνάσματα” σελ. 6, 10) “Περί μῦθου”

Πόθεν παρωνόµασται µῦθος καί φασίν ἀπό τοῦ µυθεῖσθαι ὅ σηµαίνει τό λέγειν, και ὁ ἀληθής λόγος
παρά τοῦτο ὀφείλει λέγεσθαι, εἴ γε κἀκείνω τό µυθεῖσθαι ἕπεται. (Ιωάννης Δοξοπάτρης, ρήτωρ).
Σήμερα πολλοί θα νομίσουν ότι θα σας διηγηθώ ωραία παραμύθια όμως πλανώνται πλάνην οικτράν. Τα παρα-μύθια από
το παρα-μύθιον < παρά-μυθος ανήκουν και ταιριάζουν στους
πολιτικάντηδες, δημοπίθηκους, ενώ στους ερευνώντες την
Αλή-θειαν “οι μύθοι” αποτελούν βασικό συστατικό της
ύπαρξής τους. Οι παρά-μυθοι ανήκουν στους δημοσιολογούντες και παραμυθολογούντες που έχουν το εγγενές χάρισμα να απατούν και να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, να
τους ψηφίζει, για να αναλάβουν τα ηνία της εξουσίας, και να
τον ψοφάνε με “τα φιλολαϊκά μέτρα” αφ-ηνιάζοντας και
αφιονιζόμενοι από το νέκταρ της εξουσίας!
Η λέξη “Μύθος” ισχυρά εξαρτώμενη από το ρήμα μυθέομαι που
σημαίνει λέγω, διηγούμαι, διατηρεί στον αρχαία προϊστορικό
και οστιρκό χώρο την έννοια του λόγου, της προφορικής διήγησης· ώστε αυτό που έφτασε στα νεοελληνικά χρόνια ως
“μύθοι” είναι κατά πρώτον λόγοι, προφορικές διηγήσεις, που τίποτα δεν τους αποκλείει να συμπεριέχουν αρχές και ρίζες αληθινών πεπραγμένων γεγονότων και τα οποία βέβαια
εμπλουτίστηκαν αργότερα με στοιχεία ευφάνταστης στοχαστικής γονιμότητας· χαρακτηριστικό τούτο όλων των λαών και περισσότερο με μοναδικό τρόπο έντασης και ποικιλίας, των
ΠανΕλλήνων.
Σύμφωνα άλλωστε και με την ιερή άποψη ότι οι μύθοι είναι
“sagae”(= σαγαί <σαγή - παν ότι φέρει τις μεθ’ εαυτού (εξ’ και
σάγμα, σαμάρι), τα πράγματα, το φορτίον των αποσκευών των
ανηκουσών σε οδοιπόρον· και μεταφορικά ο οπλισμός, ο πνευματικός εξοπλισμός, η νοηματική “σαγή” αρματωσιά, σκευή, θωράκιση του ανθρώπου) δηλαδή δια “λόγου” παραδόσεις με
ιερότητα, σεβασμό και κραιταιοσύνη διατηρημένες και διαδιδόμενες ανά τους αιώνες, είτε με την προφορική φωνή είτε με την
γραπτή κατάθεση, την κατονομασμένη από τον Πλάτωνα ιερή,
με την έννοια της ανεξίτηλης, της άσβεστης· καθώς πράγματι,
βεβαιώνεται σιγά - σιγά πως υπήρξε τέτοια ιερή γραφή σε
ναούς και τόπους μνημείων και μέρη άλλα λατρείας, γνώριμη
μόνο σε ειδικούς οι οποίοι κρατούσαν και διατηρούσαν αυτά,
που εμείς σήμερα θα ονομάζαμε στοιχεία οικογενειακής σύνοψης και καταγωγής, στοιχεία πιστοποιητικών γεννήσεων ή και
θανάτων, αλλά και στοιχεία σημαντικών πεπραγμένων. Αλλιώς
και από πού θα αντλούσε ο παππούς μας “θείος” Όμηρος, αρκετές γενιές μετά τα Τρωικά, για το τί συνέβη κατά την ταφή
του Αμαρυγκέα, ώστε να βάζει το Νέστορα να μας διηγείται
περιστατικά της;
Αλλά, την ερχόμενη εβδομάδα τα σημαντικά περαιτέρω...

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

Tην επαναφορά μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
και ΕΥΑΘ Α.Ε. από την ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
ζητάει με ερώτησή της η βουλευτής
Ελένη Σωτηρίου

"Eκθεση προόδου
για την ένταξη
της Αλβανίας
στην Ε.Ε."
Παρέμβαση
Σωτήρη Ζαριανόπουλου
Στη συζήτηση για την "έκθεση
προόδου της Αλβανίας" στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ, Σωτήρης Ζαριανόπουλος, επεσήμανε τα εξής:
"Δεκαέξι χρόνια από το βάρβαρο
πόλεμο ΝΑΤΟ και Ε.Ε. στη Γιουγκοσλαβία το 1999, με χιλιάδες
θύματα, αποδεικνύεται ο μοναδικός στόχος τους: Εκμετάλλευση
"παρθένων" αγορών για χρυσοφόρες μπίζνες, έλεγχος πλουτοπαραγωγικών,
ενεργειακών
πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους. Ίδιος ο στόχος της
Ε.Ε. για ενσωμάτωση της Αλβανίας και συνολικά των Δυτικών
Βαλκανίων σ΄αυτήν, σε ανταγωνισμό με ΗΠΑ και Ρωσία.
Στην ανατροπή αυτού του δρόμου, ενάντια σε ΕΕ και κεφάλαιο
βρίσκεται η ειρήνη και η ευημερία
των λαών των Βαλκανίων".

Ερώτηση κατέθεσε η
Βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής Ελένη Σωτηρίου
με θέμα την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας σχετικά
με την επαναφορά μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και
ΕΥΑΘ Α.Ε. από την ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε..
Ο έλεγχος του δημοσίου
στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
πρέπει να έχει απόλυτη
προτεραιότητα για την
κυβέρνηση της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
αποτελεί μόνο προεκλογική δέσμευσή, αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση
για την απεμπλοκή της
χώρας από το μνημονιακό καθεστώς και τη

θηλιά των δανειστών. Ο
δημόσιος έλεγχος και
χαρακτήρας σε τομείς
στρατηγικής σημασίας
όπως το νερό, η ενέρ-

γεια, η υγεία, η παιδεία
κ.α. είναι προαπαιτούμενο για τη διέξοδο και
τη μετάβαση της χώρας.
Η απόφαση του ΣτΕ περί
της επαναφοράς σημαντικού ποσοστού μετοχών
της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από την
ΤΑΙΠΕΔ είναι προς αυτή
την κατεύθυνση και σε
αντιστοιχία με τις αρχές
του Ελληνικού Συντάγματος. Η ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας
ιδιωτικοποίησης
του
νερού είναι πάνδημη
λαϊκή απαίτηση. Το νερό
είναι ζωή!

Αντιμετώπιση συνδρόμου ταχείας ξήρανσης της Ελιάς
Παρέμβαση του ευρωβουλευτή Μ. Κεφαλογιάννη
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ,
σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέστησε προσοχή στον κίνδυνο εξάπλωσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa,
που προκαλεί ταχεία ξήρανση και νέκρωση των ελαιόδενδρων, από την
Ιταλία σε καλλιέργειες στην Ελλάδα
και σε άλλες γειτονικές χώρες.
Στην παρέμβασή του ο Μανώλης Κ.
Κεφαλογιάννης τόνισε ότι σήμερα,
δεν υπάρχει αποτελεσματική μέθοδος
φυτοπροστασίας από την Xylella που
πλήττει τα ελαιόδεντρα ιδιαίτερα στην

περιοχή της Νότιας Ιταλίας και κάλεσε
την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα
για την προστασία των καλλιεργειών
από το μικρόβιο.
Επιπλέον, ο M. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι υπάρχουν περιοχές στην
Ελλάδα όπως η Κέρκυρα με ελαιόδενδρα 600 ή και περισσοτέρων ετών, και
συνεπώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη και
η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Απάντηση Επιτρόπου Mimica
Ο Επίτροπος Mimica συμφώνησε ότι

πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά
μέτρα κατά τη μεταφορά δένδρων
εκτός Ιταλίας και τόνισε την ανάγκη
λήψης μέτρων για την εξόντωση του
μικροβίου στις περιοχές όπου έχουν
μολυνθεί καλλιέργειες.
Ακόμη δεσμεύθηκε ότι η Κομισιόν θα
ενισχύσει την έρευνα για την εύρεση
αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης του βακτηρίου και των συμπτωμάτων που προκαλεί και μέσω του
προγράμματος "Ορίζοντας 2020" και
θα εξετάσει όλα τα πιθανά εργαλεία
που έχει στη διάθεσή της για να αποζημιώσει τους ζημιωμένους αγρότες.

«Όχι» στις πλαστικές σακούλες στην Ευρώπη
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε πριν λίγες μέρες
την συμφωνία που αφορά τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας μεταφοράς προϊόντων σουπερμάρκετ.
Η συμφωνία αναφέρει πως τα κράτη
μέλη είτε θα υιοθετήσουν αυστηρούς
περιορισμούς ώστε οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται κατά
μέσον όρο από κάθε πολίτη να μην ξεπερνούν τις 90 ετησίως μέχρι το 2019
και τις 40 ετησίως μέχρι το 2025, είτε
ως δεύτερη επιλογή θα απαγορεύσουν
το αργότερο μέχρι το 2018 τη δωρεάν
διάθεση τους σε σημεία πώλησης προϊόντων.
Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, 99 δι-

σεκατομμύρια πλαστικές σακούλες
χρησιμοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, κάτι που μεταφράζεται σε 200
σακούλες ανά άτομο. Πάνω από το 85%
των πλαστικών σακουλών χρησιμοποιείται μόνο μια φορά, ενώ στο περιβάλλον και στην θάλασσα καταλήγει
μεγάλο μέρος από αυτές. Οι πλαστικές
σακούλες μιας χρήσης στη θάλασσα
συχνά γίνονται αντικείμενο τροφής θαλάσσιων ειδών, αλλά ενδέχεται να αποτελέσουν και αιτία θανάτου τους από
ασφυξία. Επιπρόσθετα μικροπλαστικά
και παράγωγες τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, θέτοντας
σε κίνδυνο και την Δημόσια υγεία.

Ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων
Πράσινων Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε
σχετικά: "Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν πως η απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας είναι στην σωστή κατεύθυνση και
θέτει τις βάσεις αντιμετώπισης ενός τεράστιου περιβαλλοντικού προβλήματος.

Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να
ανταποκριθεί άμεσα με στοχευμένα
μέτρα παράλληλα με την απαραίτητη
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού και να μην αγνοήσει το ζήτημα
έως την εξάντληση της προθεσμίας"
Οικολόγοι - Πράσινοι
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ΑΔΑ: 7Χ7ΩΩ1Ξ-7ΞΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ. 190.10
Πληροφορίες: ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τηλέφωνα : 2299320317
Fax : 2299048289
Email : babis.raptis@kalivia.gr
Καλύβια 29 /4/2015
Αριθ. Πρωτ. 6115
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» συνολικού ποσού
126.377,58€ με ΦΠΑ 23%.
Προκηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στις τιμές του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης), υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης: ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,
του έτους 2015, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 126.377,58€
με ΦΠΑ .
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει
σύμφωνα με
1. Την παρούσα διακήρυξη
2. Τις διατάξεις:
2.1. Tης Αποφ. Υπ. Προεδρίας
3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της
4993/745/24-4-75 «Περί
καθορι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Aρ. πρωτ. 5919/04-05-2015
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπ.: 98.597,66 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Παιανίας, Νομού Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό
98.597,66 €, (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), από τα
Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας,
οδός Καραολή & Δημητρίου 38α
μέχρι τις 25/5/2015, ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα
2132030743,
2132030750, FAX επικοινωνίας 210
6646681 αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία, Σαρματζή Παναγιώτη
και Μπενετάτο Γεράσιμο,.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.paiania.gov.gr
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
2/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. στο κτίριο του δημαρχείου του Δήμου Παιανίας και το
σύστημα υποβολής προσφορών
που περιλαμβάνει επιμέρους ποσο-

σμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών &
προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών
κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.
κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του
Ν.Δ/τος 2396/53».
2.2.Του Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 –
Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες
και του άρθρου 41 «Τροποποίησης
προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας».
2.3. Τις
διατάξεις
του
Ν.
2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-21995 «Προμήθειες του Δημοσίου
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2.4.Την υπ’ αριθμ 11389/8.3.93
(ΦΕΚ 185Β) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»(ΕΚΠΟΤΑ).
2.5.
Τις
διατάξεις
του
Ν.
3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
2.6.Τις
διατάξεις
του
Ν.
3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-062010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2.7.Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007
Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και
Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
2.8.Τις
διατάξεις
του
Ν.
3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-072010 «Ενίσχυση της διαφάνειας
με
την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
2.9. Τις
διατάξεις
του
Ν.
4155/2013
(Φ.Ε.Κ.
120/
τ.
Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου
του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ.
Α΄/07-04-014).
2.10. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013
(ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.11. Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2.12. Τη με αριθμό πρωτ.
Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
2.13. Τον Ν. 2503/1997/τ.Α’/107- Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ.
2.14. Τον Ν.2539/97/τα Α’ /244 Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
2.15.Τον ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις (Φ.Ε.Κ160/τ. Α΄/ 08-082014) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 37 του Ν.4320/2015.
2.16. Ν.3731/ΦΕΚ 263 Α’ /23.12.08
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων» και ιδιαίτερα την παρ.13
του άρθρου 20.

στά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε.του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον
ανήκουν στην Α1 τάξη καθώς και
όλες οι ανώτερες τάξεις των καλουμένων στην παρούσα διακήρυξη
τάξεων Μ.Ε.ΕΠ (Άρθρο 59, Ν. 4278/
2014) για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη
με
τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ.
2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι-

νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση
δε
που
αναγραφεί
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1603,20
ΕΥΡΩ. και ισχύ τουλάχιστον 6
μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον μέχρι 2/1/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6
μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Παιανίας
(Κ.Α 20-7331.001.οικ. έτους 2015).
7. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου
είναι εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες (180)
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Στάμου

2.17. Ν.3801/ΦΕΚ 163Ά /4.9.09
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις»
3. Την υπ’ αρ. 92/15 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές, εγκρίθηκε η μελέτη
με αριθμό 11/2015 της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού
και έγινε η ψήφιση πίστωσης ως
εξής:
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
102.746,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(126.377,58 ευρώ με ΦΠΑ 23%).
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί
από πόρους του Δήμου με χρέωση
στους παρακάτω Κ.Α εξόδων:

κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος. Το πλήρες σώμα της
διακήρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2
(ΔΥΟ) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς

22/5/2015 , ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
στη
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται
η
29/5/2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση
της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-102013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-

Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται η

μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

που περιλαμβάνει επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β.
Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη
με
τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
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 κοινο-

πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση
δε
που
αναγραφεί
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.171,00
ΕΥΡΩ. και ισχύ τουλάχιστον 6
μηνών και 30 ημερών , μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον μέχρι 26/12/2015. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΣΑΤΑ και από Ίδιους Πόρους του
Δήμου Παιανίας (Κ.Α. 15-7323.οικ.
έτους 2015).
7. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου
είναι 4 μήνες
Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Στάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Aρ. πρωτ. 5918/4-5-2015
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπ.: 195.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Παιανίας, Νομού Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ». Το έργο συντίθεται
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με
προϋπολογισμό 195.000,00€, (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), από τα
Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας,
οδός Καραολή & Δημητρίου 38α
μέχρι τις 21/5/2015, ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα
2132030705,
2132030720, FAX επικοινωνίας 210
6646681 αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία, Ουρανία Κλωνή και
Ελισάβετ Μουντράκη.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.paiania.gov.gr
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
26/5/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. στο κτίριο του δημαρχείου του Δήμου Παιανίας και το
σύστημα υποβολής προσφορών

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΑΔΑ: ΩΥ9ΞΩΞΚ_2ΧΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 06-05-2015
Αρ. πρωτ.: 11743
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση
της προμήθειας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 390.745,52 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%
και αφορά την προμήθεια 138.317
γευμάτων.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
30/06/2015 και ώρα 15:00 και ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών τουλάχιστον τέσσερεις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 7/5/2015
Aρ. Πρωτ.: 18544
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο της προσφοράς επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Δήμου για την
υπηρεσία «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»,
προϋπολογισμού
52.545,60€ με βάση τη μελέτη με
α/α 56/2015 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και πιο συγκεκριμένα :

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 06/05/2015
Αρ. Πρωτ.: 11671
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
κ.λπ.
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με

προσφορών και συγκεκριμένα στις
07/07/2015 και ώρα 11π.μ., μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Απαιτείται εγγυητική
επιστολή ύψους χιλίων επτακοσίων
είκοσι οκτώ Ευρώ και ενενήντα έξι
λεπτών (1.728,96 €).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση
www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην εφημερίδα της
Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ., 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: 2106604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

άλλα

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

Ενοικιάζεται στούντιο στο ΠΑ-

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
εργασία κυρία

λαξη παιδιών καθώς και

από Μολδαβία, 50 ετών,

ηλικιωμένων ατόμων. Μί-

νόμιμη με άδεια παραμο-

σθωση με την ώρα. Μόνο

νής και συστάσεις. Ανα-

σοβαρές προτάσεις.

λαμβάνει

Παρέχονται

ΖΗΤΑΕΙ,

καθαρισμό

οικιών, γραφείων και φύ-

Α/Α-Α.Τ.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ
ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1
Βοτάνισμα με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε άλση,
πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους
ΣΤ 6.3.2
στρ.
712
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), την Τεχνική Μελέτη με α/α 56/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 17561/30-4-2015
(ΑΔΑ : 754ΜΩΨΖ-ΗΩΕ) σχετική
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 21 ΜΑΪΟΥ
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 θα διεξαχθεί την ημερομηνία
που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν

έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή
λόγοι ανωτέρας 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 χρόνο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.
, ήτοι στο ποσό των 854,40 €.
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 11-5-2015 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131 ,
2132019955
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ,
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ κ.λπ. συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 19.938,85€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 15/05/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου (Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφοςτηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αττικής οδού & Λεωνιδίου 1
Τ.Κ :15234
Πληροφορίες: Ε. Μελανίτου
Τηλ. : 210-6845104
Φαξ : 210-6853330
anakiklosima.ylika@halandri.gr
Χαλάνδρι, 7/5/ 2015
Αρ.Πρωτ. 11850
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτή φανερή
προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση χαρακτηρισμένων εγκαταλειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) συνολικού αριθμού
περίπου εκατόν πενήντα (150) τεμαχίων το έτος καθώς και μεταλλικών τμημάτων τους, που θα
περισυλλεγούν τα έτη 2015–2017,

ΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ επί της ταράτσας 25τ.μ. με ή
χωρίς επίπλωση. Θέα, πάρκινγκ. Οχι κατοικίδια ζώα
Πληροφορίες 6955 106191

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

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

694 47 41 791

με ευθύνη της πλειοδότριας εταιρείας, από διάφορα σημεία εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου
Χαλανδρίου με τελικό σκοπό την
ανακύκλωσή τους.
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ανά κατηγορία κινητών πραγμάτων ως εξής:
1) Εγκαταλειμμένα οχήματα (διετίας 2015-2017): 130,00 €/όχημα
2) Παλαιά μεταλλικά υλικά & μέρη
οχημάτων-μηχανημάτων (scrap):
0,40 €/Kgr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου
Χαλανδρίου στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Γρηγ.
Γυφτοπουλου 2 Χαλάνδρι στις
27/5/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
11.00–12.00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα
επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι
μέλη του επίσημου δικτύου της
Ε.Δ.Ο.Ε.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στα # 2.350,00 € #

και αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί
του ελαχίστου ορίου της πρώτης
προσφοράς.
Οι όροι της διακήρυξης, όπως
αυτοί εγκρίθηκαν με την αριθμ.
301/2015
(ΑΔΑ:61ΜΦΩΗΔ-ΙΣ0)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή
http://www.halandri.gr, \ εφημερίδα
της υπηρεσίας \Διακηρύξεις Διαγωνισμών.
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης
του Δήμου, στο τηλέφωνο 2106845104.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον πλειοδότη.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί μία
φορά εως την 12/05/2015
1) σε δύο τοπικές - νομαρχιακές
εφημερίδες
2) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
Βούλα - κεντρική πλατεία

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

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

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

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

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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

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
Yγειονομική κάλυψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών
προωθεί η κυβέρνηση με ΚΥΑ
Στην άμεση υγειονομική κάλυψη όλου του πληθυσμού, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα
4/5/15 από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) ΚΥΑ με θέμα "Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας", ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, πλαισιωμένος από
τους συναρμόδιους υπουργούς, Δ. Στρατούλη, Γ.Κατρούγκαλο και Θεανώ Φωτίου, παρουσίασε τα βασικά
σημεία της Απόφασης, η οποία όπως τόνισε "αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον τελικό στόχο
που είναι η καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού".
Βάσει του φιλόδοξου σχεδίου δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι όσοι
πολίτες δεν έχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε
αυτή μέσω κάποιου ασφαλιστικού φορέα, διαμένουν
νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής.

Φαρμακείο
Pharmacy

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

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δρομολογηθεί ένα σχέδιο
ΚΥΑ και προωθείται σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίων
Υγείας Ανασφάλιστων (ΒΥΑ) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη συνέχεια με την εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων. Στη
βάση αυτού, όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στις δομές υγείας και δεν θα εξαιρούνται από
αυτό μετανάστες ή παιδιά μεταναστών.

"Σίγουρα θα υπάρξουν κενά και δυσκολίες στην πορεία» υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός,
ωστόσο η ΚΥΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για τον τελικό στόχο της ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσμού και σηματοδοτεί τις βασικές πολιτικές
προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Όπως διευκρινίστηκε από τον Α. Ξανθό η ΚΥΑ προβλέπει κάλυψη ιατρικής και φαρμακευτικής δαπάνης
όλων των ανασφάλιστων, ενώ διασφαλίζει και την παροχή υγειονομικού υλικού και αναλώσιμων (πχ. για
τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη). Αντίθετα, δεν
προσδίσει αντίστοιχες παροχές συγκριτικά με όσους
έχουν status ασφαλισμένου, σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις, για την τέλεση των οποίων οι

ανασφάλιστοι θα πρέπει να απευθύνονται σε δομές
της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάρθμιας Φροντίδας
Υγείας.
Αναγκαίο το κόστος
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, αναγνώρισε πως
η πράξη αυτή θα δημιουργήσει επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση, η οποία με το έως σήμερα ισχύον πλαίσιο υπολογίζεται στα 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Κι
αυτό γιατί οι ήδη "αποψιλωμένες" από ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοδότηση δομές θα κληθούν να εξυπηρετήσουν εκατομμύρια επιπλέον ασθενείς.
"Η ανακούφιση των ανθρώπων αυτών θα εξαρτηθεί
λοιπόν από το κατά πόσο θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας με πόρους και ανθρώπους", ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός,
τονίζοντας παράλληλα πως χρειάζονται συνολικές
μεταρρυθμίσεις ώστε αφενός να επιτευχθεί η ανακούφιση της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η λειτουργία της δημόσιας περίθαλψης.
Η ανάγκη για παρέμβαση της πολιτείας προς ανακούφιση των ανθρώπων που στερούνται πλέον ακόμη
και βασικά αγαθά φαίνεται ξεκάθαρα και από τα στοιχεία που έφερε στο φως η αναπληρώτρια Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, σύμφωνα
με την οποία μέχρι και τις 3 Μαΐου οι αιτήσεις για
την κάλυψη σίτισης, ηλεκτρικού ρεύματος και ενοικίου, στο πλαίσιο του νόμου για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, ξεπερνούν ήδη τις 109.613.
Εξ αυτών, οι 106 χιλιάδες αφορούν τη σίτιση, οι 33
χιλιάδες το ρεύμα, ενώ οι 26.000 το ενοίκιο.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ στο Δήμο Παλλήνης

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

Ένα ακόμα πολύτιμο ραντεβού για
άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες,
εξασφάλισε ο Δήμος Παλλήνης, ως
μέλος του Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
( ΕΔΔΥΠΠΥ) και σε συνεργασία με
το σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού
Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
προκειμένου να κάνουν δωρεάν
εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας.

όλους λόγω της οικονομικής κρίσης
και της ανεργίας που μαστίζουν την
κοινωνία μας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που είναι ηλικίας 40 έως 69
ετών.
Δικαιούχοι: Ανασφάλιστες γυναίκες
ή ασφαλισμένες με χαμηλό εισόδημα (έως 6.000 ευρώ ατομικό ή
έως 12.000 ευρώ οικογενειακό).

Η εξέταση έχει οριστεί για την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015.

Δικαιολογητικά:
Ανασφάλιστοι: Βιβλιάριο πρόνοιας ή
υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης.
Ασφαλισμένοι: Εκκαθαριστικό εφορίας.

Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι εφικτό για

Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού
και περισσότερες πληροφορίες στα:
1. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου
(Φειδιππίδου 22β) Δημοτικό κατάστημα
Παλλήνης. Τηλ.:
2106600821-22 - 24
2. Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης (Υψηλάντου 3), τηλ. 210-6668888
Ώρες: 8:30 έως 14:00
Σημείωση: Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν
ήδη από καρκίνο του μαστού!

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΜAΪΟΥ 2015

Η Εθνική ομάδα Taekwon-Do Ελλάδος κατέκτησε την 3η
θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανδρών – γυναικών,
εφήβων – νεανίδων, στην Άντρια της Ιταλίας.
11 χρυσά, 11 αργυρά και 5 χάλκινα μετάλλια, έφεραν
στη χώρα μας οι αθλητές της εθνικής Taekwon-Do, φθάνοντάς την στην κορυφή της Ευρώπης, πίσω από τη
Ρωσία και την Ουκρανία.
«Με σκληρή και μεθοδική δουλειά τα τελευταία χρόνια,
έχουμε συνεχή ανοδική πορεία. Αυτό φάνηκε κι εδώ
στην Ιταλία, όπου η Εθνική μας ήταν η ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης. Η 3η θέση ήταν μια επιβρά-

3η στην Ευρώπη η Ελλάδα στο Taekwon-Do
Μεγάλη διάκριση της εθνικής μας ανάμεσα σε 26 χώρες
βευση της επίπονης δουλειάς των αθλητών, προπονητών και παραγόντων. Ειλικρινά συγχαρητήρια σε
όλους», δήλωσε ο Αναστάσιος Βαλασιάδης, πρόεδρος
της ομοσπονδίας ταε κβον ντο itf.

Η Ελλάδα με την 3η θέση που κατέκτησε απέδειξε ότι
δικαιολογημένα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες του αθλήματος στην Ευρώπη, ξεπερνώντας πολλές σπουδαίες Εθνικές ομάδες, με μεγάλη
παράδοση.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
στο ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου και ο Δ.Ο.Π.Α.Π. διοργανώνουν στα πλαίσια του 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ραφήνας
Πικερμίου και σε συνεργασία με τον Παλαιστικό Ραφήνας
Πικερμίου: «ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ» την Κυριακή 10 Μαΐου (Γιορτή της μητέρας) Ώρα:
11 το πρωί. Απόσταση: 1000μέτρα
Εκκίνηση : Άγαλμα Μητέρας (νεκροταφείο Ραφήνας) Τερματισμός: Οχυρό
Ελεύθερη συμμετοχή παιδιών, ενηλίκων, γονέων, συλλόγων, φορέων, ατόμων με ειδικές δεξιότητες! Απαραίτητο
καπελάκι!

Εκλεισε πανηγυρικά το “Παννατικό” πρωτάθλημα
Πανηγυρικό ήταν το φινάλε στη
σειρά των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων μικρών ηλικιών, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Μάϊου, στο
κλειστό γυμναστήριο Βάρης και
διοργάνωσε ο Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος 140
αγόρια και κορίτσια από σωματεία
της Θεσσαλονίκης, την Πάτρα, την
Κορινθία, τη Χαλκίδα, την Καβάλα,
τη Μυτιλήνη, τη Βέροια και τα
Χανιά.
Οι αθλητές και αθλήτριες του
Δήμου 3Β κατέκτησαν τις 3 από τις
συνολικά 6 πρώτες θέσεις. Ο αθλη-

O μικρότερος αθλητής Μάρκος Λάμπρου μαθητής Νηπιαγωγείου, προετοιμάζεται για πρωταθλητής!

τής του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, Σγουρόπουλος Γιάννης κατέκτησε το
χρυσό στους παίδες και ο Δαμιανής
Στράτος του ίδιου συλλόγου την
πρωτιά στους εφήβους.
Στις κορασίδες ο τελικός έγινε μεταξύ 2 αθλητριών του Α.Ο. ΑΡΗ
2006 με τελική επικράτηση της Τέρπου Ελισάβετ ύστερα από έναν συναρπαστικό αγώνα, που κρίθηκε
στις λεπτομέριες, της Φίσερ Έλλης.
Τη σκυτάλη παίρνει η Θεσσαλονίκη,
που το Σαββατοκύριακο 9 και 10

Μαΐου θα βρεθούν οι πρώτοι των
πρώτων των συνολικών (15 τον
αριθμό) αναπτυξιακών πρωταθλημάτων.
Η Διοίκηση του Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006
οφείλει να ευχαριστήσει και δημόσια τον αντιπρόεδρο του Ο.Α.Π.Π.Α.
Γιάννη Αγαλιώτη για τη βοήθεια που
προσέφερε στον όμιλο, ώστε να μεταφερθεί όλος ο εξοπλισμός από
την ΒΟΥΛΑ στην ΒΑΡΗ και να διατηρηθεί ο αγωνιστικός και όχι μόνο
χώρος πεντακάθαρος.
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23ο Εσωτερικό Τουρνουά Ακαδημιών
«Αγγέλα Μικεδάκη» στον Πρωτέα
Το Τουρνουά ξεκινάει την Παρασκευή 8 Μάη και
ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου με την Τελετή Λήξης και τις Απονομές. Λόγω της εορτής
του Αγ. Πνεύματος την Παρασκευή 29/05, Σάββατο 30/05 και Κυριακή 31/05 δεν θα γίνουν
αγώνες για το τουρνουά.
Το Τουρνουά είναι πάντα η κορυφαία εκδήλωση
του Πρωτέα. Είναι η ευκαιρία για τα παιδιά να
δείξουν την πρόοδο που πραγματοποίησαν
στους γονείς τους, στους προπονητές τους,
αλλά και στους συναθλητές τους. Το σύστημα
διεξαγωγής (μεικτές ομάδες από μικρότερα και
μεγαλύτερα παιδιά, αρχάρια και προχωρημένα)
δίνει σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν
σε επαφή με τους συνομήλικούς τους από τις
άλλες Ακαδημίες, να μετρήσουν τις δυνάμεις
τους και να βρουν σε ποια σημεία χρειάζεται να
βελτιωθούν. Παράλληλα η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των αθλητών συμβάλλει στη καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, μιας και η

νίκη της ομάδας εξαρτάται εξ ίσου από την απόδοση τόσο των μικρότερων όσο και των μεγαλύτερων, τόσο των αρχάριων όσο και των
προχωρημένων.
Όλα τα παιδιά των Ακαδημιών θα χωριστούν σε
ομάδες που ανάλογα με την ηλικία θα συμμετάσχουν στις εξής κατηγορίες:
1. Κορίτσια Α’ (Κορασίδες, Παγκορασίδες, Ακαδημία 23)
2. Κορίτσια Β’ (Ακαδημίες 20 21 και 22)
3. Αγόρια Α’ (Παίδες, Παμπαίδες 1 2 3 και 4)
4. Αγόρια Β’ (Μίνι, Ακαδημίες 12 13 και 18)
5. Αγόρια Γ’ (Ακαδημίες 10 14 15 και 16)
6. Αγόρια Δ’ (Ακαδημίες5 6 7 8 και 9)
7. Juniorάκια(Ακαδημίες 1 2 3και 4)

Οι αγώνες του τουρνουά θα διεξάγονται την
Παρασκευή από τις 17:00 έως τις 22:00, το
Σάββατο και την Κυριακή από τις 09:00 έως
τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 22:00. Την
Κυριακή 07 Ιουνίου θα γίνουν οι τελικοί και η
Τελετή Λήξης με τις απονομές.

Η ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Για άλλη μια φορα στην ιστορια της η ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ παραμενει στην πρωτη κατηγορια της ΕΠΣΑΝΑ διαψευδοντας ολες τις κασανδρες που την ηθελαν να πεφτει στην Β’κατηγορια και απογοητευοντας οσους το προσπαθησαν.
Ο προεδρος της ομαδας Νίκος Λιακούτσης και το Διοικητικο Συμβουλιο ευχαριστουν από
καρδιας ολους οσους αγωνιουσαν μαζι τους και τελικα χαρηκαν ειλικρινα για την παραμονη της. Μαλιστα ξεκινα δυναμικα για την νεα σεζον κανοντας δραστηριοτητες καινοτομες για τον χωρο.

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.

για την προβολή των οφελιών από την μετακίνηση με ποδήλατο, ασφαλείς χώροι
στάθμευσης εντός του χώρου των σχολείων και γενικότερη διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης με ποδήλατο
καθηγητών και μαθητών.

Βάλτε το ποδήλατο στα σχολεία
Μαθήματα ποδηλάτου και οδικής ασφάλειας με ποδήλατο για τα παιδιά, εργασίες

Αθλητική Άνοιξη
Παλλήνης
Στα πλαίσια της Αθλητικής Άνοιξης
Παλλήνης 2015, οργανώνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις:
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ την ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05/2015 ώρα
έναρξης 9π.μ.στο 4ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
ALL DAY ΒΟΛΕΪ - ΣΑΒΒΑΤΟ 16/05 ώρα
έναρξης 9π.μ.στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ALL DAY ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/05/2015 ώρα έναρξης 9π.μ.
στο 1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

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
που μαστίζουν την καθημερινότητα. Επιπλέον μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στο
μέτωπο του περιβάλλοντος και της οικονομίας.
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.
https://www.facebook.com/events/14352558
10105478/ ).

Φιλανθρωπικο ΜΙΝΙ CUP
Στις 10/5/2015 και ωρα 18:00 στο γηπεδο Αντωνης Πριφτης η Δόξα Κορωπίου διοργανωνει ένα φιλανθρωπικο ΜΙΝΙ CUP για την ενισχυση του κοινωνικου φαρμακειου του δημου
Κρωπίας. Θα λαβουν μερος η ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, Ο ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ. Το κυπελο στον νικητη του MINI CUP θα απονείμει ο Δημαρχος Κορωπιου Δημητριος Κιουσης. Θα ακολουθησει μεγαλη κληρωση με λαχνο τον
αριθμο του εισιτηριου, που η τιμη του είναι 5 ευρω.

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».

Εγγραφές από 10 το πρωί.
Εναρξη Αγώνων 11 το πρωί

Το Σάββατο 9 Μαΐου, 1 το μεσημέρι προσκεκλημένος του Φεστιβάλ θα είναι ο συγγρφέας
Νίκος Πιλάβιος, που ύστερα από μία σύντομη παρουσίαση του βιβλίου του “Τα ευτυχισμένα παιδιά θέλουν γονείς χωρίς εγώ”, θα συνομιλήσει με τους γονείς για το περιβάλλον, όπου μεγαλώνουν τα σημερινά παιδιά και τη συμπεριφορά μας απέναντι τους.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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Η απόλυτη εκμετάλλευση της ακτής στην Α’ πλαζ Βούλας
Αποκεφάλισαν όλα τα δέντρα αρμυρίκια, που έδιναν μεγάλη σκιά κατά μήκος της αμμουδιάς
Μετά την καταγγελία της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών του Δήμου 3Β, για κόψιμο δέντρων στην Α’
πλαζ, την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω, επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις της.
Η εικόνα που αντικρύσαμε, και δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις της, είναι απογοητευτική.
Πλήρης εμπορευματοποίηση της ακτής, πλήρης κάλυψη του οικοπέδου. Και το κυριότερο η κοπή δέντρων προς εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων.
Και την περασμένη χρονιά μας είχε καταγγελθεί ότι
κόπηκαν πεύκα προκειμένου να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα.
Φέτος τον χώρο αυτόν τον κάλυψαν με δάπεδο και
ετοιμάζουν εστιατόριο με έναν τεράστιο κατάλογο
αναρτημένο.
Ακόμη προχώρησαν και παραπέρα. Αποκεφάλισαν
στην κυριολεξία μία σειρά δέντρα αρμυρίκια, που
χώριζαν την άμμο από το γρασίδι και έδιναν μία πλούσια σκιά στους λουόμενους (η φωτογραφία δείχνει
την εικόνα).

Καθάρισαν την περιοχή τους από τα φύκια και τα εναπόθεσαν - βουνό- στα όρια με το Κάμπινγκ.
O Δήμαρχος των 3Β, Γρ. Κωνσταντέλλος, στη συνεδρίαση
της 4/5/15, μετά από ερώτηση του Θ. Ματόπουλου, ενημέρωσε το σώμα ότι το Αστυνομικό Τμήμα κατέθεσε μήνυση
για την κοπή των δέντρων και ότι η Πολεοδομία θα προχωρήσει σε αυτοψία του χώρου.
******

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β.
Σήμερα 30 Απριλίου 2015 σε επίσκεψη στο χώρο της
Α΄πλάζ Βούλας, διαπίστωσα ότι στα πλαίσια της ετήσιας
προετοιμασίας και συντήρησης στις εγκαταστάσεις της
Α΄πλάζ Βούλας εξελίσσονταν οι παρακάτω εργασίες:
- Καθαρισμός άμμου παραλίας-αιγιαλού, παρατηρήθηκε
συσσώρευση από φύκια και απορρίμματα σε χώρο έξω από
τα όρια του παραχωρημένου χώρου.
Τα προηγούμενα χρόνια άφηναν σωρούς από άμμο-φύκιααπορρίμματα στον χώρο της ελεύθερης παραλίας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της.
2. Εργασίες συντήρησης και κατασκευών στον ευρύτερο
χώρο και κιόσκια από λευκό πλαστικό στον χώρο του αιγιαλού.
3. Διαπιστώθηκε πρόσφατη κοπή όλου του φυλλώματος σε
σειρά από αρμυρίκια που βρίσκονται ακριβώς πριν την αμμουδιά.
Ποίος ο λόγος να «αποκεφαλιστούν» τα πολυετή αρμυρίκια
που εξασφάλιζαν όαση δροσιάς, χωρίς χρέωση;
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β. ζητά τον
άμεσο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, Δόμησης – Πρασίνου – Περιβάλλοντος, γι᾽αυτό το εξαιρετικά
σημαντικό θέμα και γνωστοποίηση για τα αποτελέσματα
των αυτοψιών αυτών.
Για την Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β.
Ματόπουλος Θάνος

