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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
που να κυβερνά
όχι να διαπραγματεύεται
Το άρθρο αυτό γράφεται προτού να γνωρίσουμε τί
συμφωνήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας. Αρα είναι
ανεπηρέαστο από τα γεγονότα. Γράφεται όμως με
βάση τα μέχρι τούδε διαδραματισθέντα, κυρίως το
τετράμηνο της κυβέρνησης Τσίπρα.
Τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. “έχει ρίξει πολύ
νερό στο κρασί της”. Εχει ξεχάσει
πολλές από τις προγραμματικές της
δεσμεύσεις, για τις οποίες και εξελέγη: Αναδιάρθρωση του χρέους
του Κώστα και η αποπληρωμή του με ρήτρα
Βενετσάνου ανάπτυξης, η κατάργηση των “μνημονίων” και των εφαρμοστικών
νόμων, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η 13η σύνταξη, ο
βασικός μισθός των 751 €, έστω σε δύο φάσεις,
2015 -2016 κλπ.
Μα το σπουδαιότερο είναι “κάτι” που δεν λέγεται:
Ο λαός εξέλεξε μια Βουλή και μια Κυβέρνηση, για
να κυβερνήσουν με βάση τις δεσμεύσεις του Συντάγματος και των προεκλογικών και προγραμματικών τους δηλώσεων.
ΔΕΝ εξέλεξα μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να
ορίσει το ύψος και τη διαβάθμιση του ΦΠΑ, που
θεωρεί ενδεδειγμένο για τα δημοσιονομικά της
χώρας.
ΔΕΝ εξέλεξα μια κυβέρνηση που θα διαπραγματεύεται “την περπατησιά της”.
Δεν εξέλεξα μια κυβέρνηση που θα περιφέρεται
“ανά τας Ευρώπας” διαπραγματευόμενη “σκληρά”
για το πώς θα κυβερνήσει. (Απο)πληρώνοντας και
μη εισπράττοντας. Μια κυβέρνηση που αποστέλλει με “συνέπεια” τον κεφαλικό φόρο, την ικμάδα
ενός αφυδατωμένου λαού, στο Μινόταυρο των δανειστών - τοκογλύφων, που παριστάνουν τους
εταίρους, ενώ είναι οι ενάντιοι, και ΔΕΝ απαιτεί τα
οφειλόμενα απ’ αυτούς, είτε ως συμβατικές υποχρεώσεις, είτε ως πραγματικές οφειλές. Φτάνει
πια η προσχηματική έστω, επαιτεία ,... Μοναχή το
δρόμο πήρες, εξανάρθες μοναχή / δεν είν’ εύκολες οι θύρες όταν η χρεία τες κουρταλή” (ΔιονύΣυνέχεια στη σελ. 2
σιος Σολωμός).
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
που θα κυβερνά
Συνέχεια από τη σελ. 1

ΔΕΝ εξέλεξα μια κυβέρνηση για να ‘ναι “μία από τα
ίδια”, μ’ αυτές που έδιωξα!...
Φτάνει πια, πνίγομαι, ασφυκτιώ. Θέλω την αξιοπρέπειά μου· θέλω την ανεξαρτησία μου.
Και μη μου πει κανείς “τί να κάνουμε; Ανήκομεν εις
την Ε.Ε.”, γιατί θα του απαντήσω με τα λόγια του Γάλλου Προέδρου Φρ. Ολλάντ: «Δεν θα μας πει η Επιτροπή τί θα κάνουμε», απορρίπτοντας κοφτά τις
υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για “μεταρρυθμίσεις”, ιδιαίτερα στις συντάξεις.
Κι αν είναι να ματώσω, ΝΑΙ! μα να ‘ναι για τα παιδιά
μου, να ‘ναι για τ’ αδέρφια μου. Φτάνει πια το “σκοτσέζικο ντους”. Οριστική συμφέρουσα και δίκαιη συμφωνία ΤΩΡΑ! Συμφωνία ή ΡΗΞΗ.
Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε πρόσφατα ότι στις
20 Φλεβάρη “την πάτησαν” από απειρία και καλοπροαίρετη ευπιστία. Πίστεψαν όσα τους υποσχέθηκαν οι
“θεσμοί”, οι “εταίροι”! Προφορικά... έπεα πτερόεντα.
Εκείνο το scripta manent, verba volant δεν το διδάχθηκαν; Τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν!
Ομως, μπράβο του για την αυτοκριτική του και την ειλικρίνειά του. Με πείθει ο Τσίπρας για τις ηγετικές
του ικανότητες και τις καλές του προθέσεις. Πιστεύει
μήπως πως κι οι “εταίροι” μας έχουν “καλές προθέσεις;”
Ομως, όπως είναι γνωστό, ο δρόμος προς την κόλαση
είναι στρωμένος με καλές προθέσεις!
Οι Γερμανοί πρώτα σου ζητάνε σεβαστικά, στις διαπραγματεύσεις, το γεμιστήρα του όπλου σου, μετά,
ψυχρά και ξερά το όπλο σου και τέλος σ’ αλυσσοδένουν!

«Όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν»
Δεν θα διαφωνήσω με τον Ευριπίδη, αλλά στην περίπτωσή μας, θ’ αντικαθιστούσα το “όλβιος” (ευτυχής),
με το “λυσιτελής” (ωφέλιμος) είναι εκείνος - ιδίως ο
πολιτικός που γνωρίζει την ιστορία!
Για τούτο και θα θυμίσω στην διαπραγματευτική μας
ομάδα και ιδιαίτερα στον Τσίπρα, ορισμένα ιστορικά
γεγονότα παρεμφερή. Θα ‘λεγα ταυτόσημα!
Σε μια σημαντική καμπή της ιστορικής μας διαδρομής,
ως έθνους και συγκεκριμένα στον πόλεμο 1940-41
ενάντια στην Ιταλογερμανική επίθεση, υπήρχαν και
τότε “ρεαλιστές”, Γερμανόφιλοι, Αγγλόφιλοι και
“λαγοί”, των οποίων, βεβαίως, δεν επιτρεπόταν ν’ αμφισβητήσεις τον “πατριωτισμό”. Υπήρχαν και πατριώτες που ήταν άνθρωποι όρθιοι - άνω θρώσκωντες που προέτασαν την αξιοπρέπειά τους και τη συνέπεια

προς τις ιστορικές τους παραδόσεις. Η τρανταχτή
πλειονότητα του ελληνικού λαού, του στρατού και
των πολιτικών, ασχέτως ιδεολογιών και κομματικών
επιλογών. Αυτοί δημιούργησαν το έπος του πολέμου
στη Βόρειο Ήπειρο, στην Αλβανία, στο Ρούπελ, στην
Κρήτη και την Εθνική Αντίσταση. Μπροστά στο έπος
αυτό, στον ενθουσιασμό του λαού και τη νίκη, που
θαυμαζόταν απ’ όλο τον κόσμο - ειλικρινά ή και υπολογιστικά - οι “ρεαλιστές” λούφαξαν. Οταν όμως μας
επιτέθηκαν οι σιδηρόφρακτες στρατιές των Γερμανών, παρά τη νικηφόρα αντίσταση στο Ρούπελ, ξεθάρεψαν πάλι και οι Γερμανόφιλοι και Γερμανόφοβοι
προέβαλαν τον “πατριωτικό” τους “ρεαλισμό”. Στις τάξεις αυτής της κατηγορίας μιασμάτων βρέθηκαν πολιτικοί, ιεράρχες, στρατιωτικοί, καθηγητές και,
βεβαίως, δημοσιογράφοι!
Να θεωρήσουμε ότι μέσα στην ακυβερνησία της Αθήνας - αυτοκτονία Κορυζή, βασιλιάς, στρατάρχης Παπάγος - ο στρατηγός του Βαλκανικού μετώπου
Γεωργ. Τσολάκογλου, ήταν από τους υπεύθυνους
πραγματιστές. Κάτω από την πίεση της αντικειμενικής πραγματικότητας, στρατηγών και του μητροπολίτη Σπυρίδωνα των Ιωαννίνων, αποφασίζει και
παίρνει την πρωτοβουλία, παρά τις αντικρουόμενες
εντολές της Αγγλο-κατευθυνόμενης Αθήνας, να ζητήσει από τον Γερμανό υποστράτηγο Σεπ. Ντήτριχ,
συνθηκολόγηση. Στις 20 Απριλίου 1940 επιτυγχάνει
ένα αξιοπρεπές και έντιμο πρωτόκολλο συνθηκολόγησης. Ηταν ένα πρωτόκολλο συνθηκολόγησης, οι
όροι του οποίου ήταν “μια ελληνική επιτυχία”, δεδομένων των αντικειμενικών συνθηκών και μια μη ατιμωτική για την Ελλάδα παράδοση. (Ο στρατός θα
διαλυόταν, ο οπλισμός θα φυλασσόταν σε αποθήκες
του στρατεύματος, οι οπλίτες και οι αξιωματικοί, που
θα συνέχιζαν να φέρουν τις εξαρτήσεις τους και τον
οπλισμό τους τιμητικώς, θα πήγαιναν τακτικώς στις
εστίες τους). “Τιμητικά” παραδίδαμε τις “γεμιστήρες”
των όπλων μας.
Την επομένη, 21 Απριλίου(!) παρουσιάζεται και απαιτείται από τους Γερμανούς νέο πρωτόκολλο (Παράδοση της στρατιάς, θεωρουμένων πλέον των
στρατευμένων ως αιχμαλώτων, προσωρινώς, ο δε
οπλισμός ως γερμανική λεία πολέμου κλπ.). Ετσι παραδίδαμε εαυτούς και οπλισμό, αναγκαστικά (ίδιες
τακτικές με το σήμερα!).
Ο Τσολάκογλου αγανακτισμένος επέδωσε στο Γερμανό ομόλογό του έγγραφη δήλωση: «Ο Έλλην Διοικητής Στρατιάς, τυγχάνων ήδη αιχμάλωτος των
Γερμανών μεθ’ όλων των υπ’ αυτόν, και κατόπιν του
δις τροποποιηθέντος πρωτοκόλλου, δεν έχει πλέον
ούτε εξουσιοδότησιν, ούτε ελευθερίαν σκέψεως και
ενεργείας δια νέας τροποποιήσεις και ένεκα τούτου
δηλοί ότι η Γερμανική Διοίκησις δύναται να λάβη οία
το Διεθνές Δίκαιον επιβάλλει μέτρα, δια τον παραδοθέντα εις αυτήν Στρατόν».
Τελειώσαμε; Οχι! Ακολούθησε και τρίτο πρωτόκολλο,
ακόμη χειρότερο, και η τριπλή, υπερτριετής τρισχειρότερη κατοχή.
Στην έγγραφη δήλωσή του προς τον αντιστράτηγο Γι-
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ουτλ, ο Τσολάκογλου λέει μεταξύ άλλων: «Ο Ελλην
Διοικητής της στρατιάς [...] τυγχάνων έστω και προσκαίρως αιχμάλωτος των Γερμανών [...] είναι υποχρεωμένος να υπακούει εις τας διαταγάς της
γερμανικής διοικήσεως, ήτις θα υπέχει τας ευθύνας.
Ουχ’ ήττον δεν δύναται ή να σημειώση την δια τρίτην
φοράν επί τα χείρω δια τον ελληνικόν Στρατόν τροποποίησιν των όρων της ανακωχής, δι’ ο και διαμαρτύρεται».
Ετσι, “αλυσσοδεθήκαμε” τότε. Τώρα;
Η τακτική των ενάντιων δεν αλλάζει. Αυτή είναι η
“έξυπνη” τακτική των “σταυροφόρων”, σταυροτήδων
των λαών, φραγκοθήρων Ευρωπαίων του “άκρως ανταγωνιστικού” καπιταλισμού.
Σήμερα ο οπλισμός είναι το ευρώ, η κατοχή είναι δεδομένη και η τακτική απολύτως ίδια...
――――――
1. Δημοσθ. Κούκουνα: “Ιστορία της Κατοχής” τευχ. 3, σελ. 30 κ.ε.
“Επίκαιρα”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Φραγμό στην αυθαιρεσία της Α’
πλαζ Βούλας ζητάει η Ρι.Κιπ
στα 3Β
Σελ. 6
Ψεκασμοί κουνουπιών στην
Παλλήνη
Σελ. 7
Εισήγηση στη ρωσική λογοτεχνία γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σελ. 8

Πόλεις της Ανατολικής Αττικής, Ραφήνα Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8
Επιστροφή στο αρχέγονο

Γρηγόρης

Σελ. 9

Ρώντας

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Χρήσιμα επαγγέλματα

Σελ. 15

Οικονομικό έλεγχο στο ΚΕΛΠΝΟ
προωθεί ο Κουρουμπλής

Σελ. 17

Ενδοσκοπική θεραπεία κύστης κόκκυγος
Σελ. 21
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ

Μια βάρκα, μα ποιά βάρκα;
Προσβάλλει την αισθητική της πόλης και των κατοίκων της
η τοποθέτηση δύο παλιών βαρκών στην είσοδο της Ανθοκομικής Έκθεσης Βάρκιζας, επί της παραλιακής λεωφόρου,
από τη δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Πρόκειται για βάρκες ερείπια, αφρόντιστες επί χρόνια, με
όλα τα σημάδια της φθοράς πάνω τους, που μόνο απορίες
προκαλούν στους διερχόμενους για το λόγο τοποθέτησής
τους στις νησίδες της λεωφόρου. Διότι μόνο διακοσμητικές δεν είναι... (μιλούν οι φωτογραφίες)!!!

Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, δημιουργούνται εύλογες
απορίες για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοτική διοίκηση.
Οφείλουμε να δημοσιοποιήσουμε σήμερα, 5 μήνες μετά, ότι

Φρυκτωρίες στην Κρήτη και
στη Βουλιαγμένη
Στην Πεδιάδα Ηρακλείου και στην εκδήλωση αναβίωσης των Μινωικών Φρυκτωριών (15/5) βρέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” και πολιτευτής της περιφέρειας Αττικής, Δημοσθένης
Δόγκας. Η εκδήλωση αναμετάδοσης του μηνύματος των φρυκτωριών συνδέθηκε με την επέτειο της Μάχης της Κρήτης το
1941 και συνέπεσε και με την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών.
Ο αρχαίος τρόπος επικοινωνίας και άμυνας, με κατασκευές χρονολογίας 4.000 ετών, αναδείχθηκε εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή της Πεδιάδας Ηρακλείου χάρη στην πολύχρονη έρευνα του
αρχαιολόγου Νίκου Παναγιωτάκη, ο οποίος και διοργάνωσε σχετική ημερίδα (16/5). Οι μινωικές φρυκτωρίες, “Σωροί” όπως συχνά
αποκαλούνται ως τοπωνύμια λόγω του σχήματός τους, είχαν
σκοπό τον πλήρη έλεγχο των μινωικών δρόμων αλλά και της
ακτογραμμής. Οι φρυκτωρίες χρησιμοποιούν έναν κώδικα αναπαράστασης γραμμάτων για τη μετάδοση αξιόπιστων μηνυμάτων
σε πολλά χιλιόμετρα. Τη νύχτα, οι φρυκτωροί άναβαν λαμπρές
φωτιές για τη μετάδοση σημάτων, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιούσαν πυκνό καπνό.
Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποκαλύψει φρυκτωρίες και στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο λόφο του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης, αλλά και σε πολλά μέρη της Αττικής.
Μετά την εκδήλωση, ο Δημοσθένης Δόγκας δήλωσε:
“Είναι πραγματικά συγκινητικό να συνειδητοποιεί κανείς τη μακραίωνη παράδοση και τη σοφία του λαού μας, που εδραίωσε
έναν απαράμιλλο πολιτισμό. Κι εμείς, όπως οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Πεδιάδας Ηρακλείου, θέλουμε να κρατήσουμε την
εστία αναμμένη και να στείλουμε μήνυμα ότι η παράδοσή μας, η
πολιτιστική κληρονομιά που μετρά αιώνες παρουσίας, αποτελεί
αντικείμενο προστασίας και ανάδειξης”.
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τον Δεκέμβριο του 2014 η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προσφέρθηκε μετά από αίτημα κλιμακίου της
διοίκησης του ΟΑΠΠΑ (Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού
και Παιδικής Αγωγής) με δαπάνες της παράταξης να φέρει
στον Δήμο μας από παραδοσιακό ναυπηγείο της Χαλκίδας
όπου συντηρούταν, την παραδοσιακή βάρκα “Εύβοια” η οποία
εμφανίστηκε στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη “Μικρά Αγγλία”. Πρόκειται για ένα εξαίσιο και καλοδιατηρημένο δείγμα
της παραδοσιακής ελληνικής ναυπηγικής.
Τότε, η προσφορά της “Δημοτικής Βούλησης” να αποτελέσει το όμορφο αυτό σκαρί μέρος του χριστουγεννιάτικου
στολισμού της Βάρκιζας μετά την άφιξή της στον Δήμο μας,
τελικώς απορρίφθηκε από τη Δημοτική Αρχή με διάφορες
προφάσεις.
Αναρωτιόμαστε όμως, αφού η ιδέα της “Δημοτικής Βούλησης” για διακόσμηση του δημόσιου χώρου με παραδοσιακά
σκάφη άρεσε στους υπεύθυνους του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, αλλά απορρίφθηκε η συγκεκριμένη πρόταση, γιατί επέλεξαν σήμερα τα χειρότερα δείγματα του
είδους; Και επιπλέον: Τι τους απέτρεψε τον Δεκέμβριο από
το να δεχτούν την προσφορά της Δημοτικής Βούλησης;

ΕΒΔΟΜΗ
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Ανταλλακτικό Παζάρι
στο Δήμο Παλλήνης

Γιορτή στο ΚΔΑΠ
Kορωπίου

Η Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Παλλήνης διοργανώνει μεγάλο Ανταλλακτικό Παζάρι.
Ελάτε να ανταλλάξουμε:
βιβλία, το Σάββατο, 23 Μαϊου 2015, από τις 10:00
έως τις 15:00 & ρούχα και παιχνίδια (καθώς και
υποδήματα, λευκά είδη και είδη οικιακού εξοπλισμού) στο χώρο του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
(Λ. Λεονταρίου, πλησίον 4ου Δημοτικού Σχολείου
Παλλήνης).
Δίνουμε ό,τι δε χρειαζόμαστε,
παίρνουμε ό,τι έχουμε ανάγκη!

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2015, στις 17:30 μ.μ, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας
πραγματοποιεί την καθιερωμένη γιορτή λήξης του
χειμερινού προγράμματος με θέμα, από τον Μικρό
Πρίγκηπα, του Αντουάν Ντε Σαιντ- Εξυπερύ.

Προβολές Ντοκιμαντέρ στη Βούλα
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, συνεχίζει με την τελευταία προβολή ντοκιμαντέρ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στην
Πνευματική Εστία της Βούλας.
Tρίτη 26 Μαΐου “Ο Μανάβης”, του Δημ. Κουτσιαμπασάκου
Μια οικογένεια εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες τα χωριά
της Νοτιοδυτικής Πίνδου και σε όλες τις εποχές του χρόνου. Τρυφερή ματιά για τους αφανείς ήρωες της ελληνικής επαρχίας.

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

ΤΡΩΑΔΕΣ στην Επίδαυρο
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
Η Εναλλακτική Δράση στα πλαίσια των ιστορικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιήσει στις 4 Ιουλίου επίσκεψη στην Επίδαυρο για παρακολούθηση της
θεατρικής παράστασης Τρωάδες, της σημαντικότερης
ίσως παράστασης του Ευριπίδη. Η επίσκεψη θα συνδυασθεί με ξενάγηση στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου
της Επιδαύρου (Μουσείο, Αρχαίο Θέατρο, Λουτρό, Ωδείο,
Θόλος, Γυμνάσιο, Ναός Ασκληπιού, Προπύλαια, Στάδιο,
Δεξαμενή, Βιβλιοθήκη, Ξενώνας, και άλλα.)
Επιστροφή περίπου στις 3 μετά τα μεσάνυκτα.
Συμμετοχή 30 € (Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά
με πούλμαν και το εισιτήριο της παράστασης)
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Κική Ναστάκου 2108964236 - 6937375040
ή στο email : ena.drasi@gmail.com

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 δίκλινο 110 €, μονόκλινο 140€ &
σε τρίκλινο 95€. Περιλαμβάνει μεταφορά, 2 διανυκτερεύσεις, πρωινό σε μπουφέ, ξεναγό στην αρχαία Πέλλα.
Πληροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη Γαβριλάκη 6937730962

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
στη ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Μνημεία Μαραθώνος: από την Εποχή
του Λίθου έως τους μεταβυζαντινούς
χρόνους, Κυριακή 24 Μαΐου 2015,
9.30πμ-14.30μμ στον κινηματοθέατρο
‘Αλίκη’ (Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης) Λεωφόρο Μαραθώνοσ 196
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.30 Χαιρετισμοί
10:00
Αλ. Μαρή, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας:
Τα σπήλαια Οινόη ΙΙ (Πανός) και Οινόη
IV στον λόφο Πανός Μαραθώνα:
πρώτη εκτίμηση των αρχαιολογικών
δεδομένων και μελλοντικές προοπτικές.
10:20
Μ. Παντελίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών - Gilles
Touchais , Άννα Φίλιππα-Touchais, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών – Ν.
Παπαδημητρίου, Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης: Οι προϊστορικοί τύμβοι του
Μαραθώνα.
10:40 Ν. Σγουρίτσα - Π. Βαλαβάνης -

Ιω. Παπαδάτος – Γ. Βαβουρανάκης,
Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών: Η ανασκαφή του Πανεπιστημίου
Αθηνών στο Πλάσι Μαραθώνα: oι
στόχοι της έρευνας και τα πρώτα
αποτελέσματα.
11:00
Π. Φωτιάδη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής:
Αναζητώντας την αρχαία Προβάλινθο: έρευνες και μνημεία στη Νέα
Μάκρη.
11:20
Ελ. Μπάνου, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Αθηνών: Πρόσφατα προϊστορικά ευρήματα στο Γραμματικό.
11:40 Διάλειμμα
12:00
Μιχ. Σκλάβος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής:
Ο αρχαίος πύργος στον Βαρνάβα.
12:20
Λ. Σίσκου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής:
Ο Μαραθώνας του Ηρώδη Αττικού.
12:40
Ιφ. Δεκουλάκου, Επίτιμη
Δ/ντρια Αρχαιοτήτων:
Το ιερό των Αιγυπτίων θεών στον Μα-

Πολιτιστική Ανοιξη
στην Παλλήνη
O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση συνεχίζουν τις εκδηλώσεις στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ανοιξης, που διοργανώνουν κάθε χρόνο.

ραθώνα.
13:00
Κ. Καραθανάση, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής:
Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία
στον Μαραθώνα.
13:20
Στ. Ραυτοπούλου - Ειρ. Χαριτάκη, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής:
Ξένοι περιηγητές στον Μαραθώνα
και τον Ραμνούντα: αρχαιολογικά
και πραγματολογικά δεδομένα.
13:40 Συζήτηση

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

Πέτρου»
19.30 – Θεατρική Παράσταση "ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ" της
Ξ. Καλογεροπούλου. Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά
Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης
Σάββατο 30/05– Πολιτιστικό
Κέντρο Γέρακα
20.30 – Συναυλία των μαθητών των μουσικών εργαστηρίων Πιάνου, Κιθάρας,
Βιολιού και Μαντολίνου του
Δήμου Παλλήνης

ΕΒΔΟΜΗ

Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας

Ποιητική βραδιά
αφιερωμένη
στον Νίκο Καββαδία
Η Ομάδα Πολιτισμού του Λιμανιού της Αγωνίας
συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας με τη διοργάνωση Αφιερώματος
στον Νίκο Καββαδία την Τετάρτη 27 Μαΐου στις
21:00 στο μαγευτικό εξώστη του Μεγάρου ΟΛΠ,
μέσα στο λιμάνι.

“Γειά σου, Περαία αθάνατε”
Ο Δήμος Πειραιά, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
και το Αρχείο Κουνάδη σας προσκαλούν στη ρεμπέτικη συναυλία με τίτλο: «Γειά σου, Περαία αθάνατε» την Τετάρτη 27 Μαΐου, 9μ.μ. στην Πέτρινη
Αποθήκη του ΟΛΠ (πύλη Ε2).

«Πειραιάς: Το λιμάνι
των τριήρων»
Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος συμμετέχοντας στις
εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας παρουσιάζει την ειδική περιοδική έκθεση «Πειραιάς: Το λιμάνι των τριήρων» από
την Πέμπτη 28 Μαΐου έως & την Κυριακή 31 Μαΐου 2015
με διευρυμένο ωράριο. Τα εγκαίνια έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στις 19:30.
Παρουσίαση έκθεσης με φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα
και αναπαραστάσεις που θα ζωντανεύουν την ιστορία και
λειτουργία των νεωρίων του Πειραιά, τα οποία στέγαζαν
τον στόλο των περίφημων τριήρων την εποχή της ακμής
της ναυτικής δύναμης της αθηναϊκής δημοκρατίας.
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Σύναξη Σαρακατσαναίων
στη Μόλα Πάρνηθας
Οι Σαρακατσαναίοι Αττικής, την 1η Ιουνίου, μεγάλη γιορτής της Χριστιανοσύνης (Του Αγίου Πνεύματος - Αγ. Τριάδας), γιορτάζουν τη μεγάλη, ετήσια σύναξή τους στη
Μόλα της Πάρνηθας, ταγμένοι να κρατήσουν την προπατορική συνήθεια των προγόνων τους που ανέβαιναν
να προσκυνήσουν την Αγία Τριάδα της Πάρνηθας.
Από το 1984, ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Διλόφου Βάρης
“Αγιος Πέτρος” οργανώνει τη σύναξη και μνημονεύουν τους
17 Σαρακατσάνους Λεγραινιώτες που φονεύτηκαν από τα
στρατεύματα Γερμανικής Κατοχής το 1944.
Καλούν όλους τους Σαρακατσάνους και τους φίλους
τους να ανέβουν στην Πάρνηθα ακολουθώντας ήθη και
έθιμα των Σαρακατσαναίων με τραγούδια και χορούς.
Για διευκόλυνση όσων θέλουν να απολαύσουν την
όμορφη γιορτή θα βάλουν πούλμαν που θα ξεκινήσει από
τη Βάρη. Πληροφορίες 6943147958

Επίσκεψη στην Εκθεση “Σκοτεινή επταετία”
H ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (ΟΣΠΑ) οργανώνει επίσκεψη στην προσκαλούμε να επισκεφτείτε
μαζί μας την έκθεση με θέμα “Σκοτεινή επταετία 19671974:η δικτατορία των συνταγματαρχών” την όποια παρουσιάζει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων στον
εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος.
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν την Κυριακή 24 Μαΐου και την παρουσίαση θα κάνει ξεναγός
του Ιδρύματος στις 12π.μ. και διαρκεί 1 ώρα.
H αναχώρηση θα γίνει στο παλαιό SUPER MARKET
ΓΕΓΟΣ στις 10:30π.μ. Κόστος μεταφοράς 4 ευρώ.

Φεστιβάλ Αθηνών

Performance Expanded Piano
του Σταύρου Γασπαράτου
Μια πρωτότυπη εκδήλωση, που συνδυάζει τη τέχνη και την
τεχνολογία, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το
κοινό του Φεστιβάλ στις 10 και 11 Ιουνίου, στις 9μ.μ. στο
Μέγαρο Μουσικής. Πρόκειται για το μουσικό έργο - performance Expanded Piano του Σταύρου Γασπαράτου, που
παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο του 2014 και ανασχεδιάστηκε φέτος για το Φεστιβάλ Αθηνών.
Πρόκειται για ένα ακουστικό πιάνο που καλωδιώνεται με
διαφόρων τύπων μικρόφωνα, τα οποία τοποθετούνται στο
σώμα, τις χορδές και το μηχανισμό του οργάνου. Τα μικρόφωνα αυτά συνδέονται με έναν υπολογιστή, ο οποίος δίνει
τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη να επεξεργαστεί ζωντανά
το σήμα όλων αυτών των μικροφώνων αλλα και να ενεργοποιήσει προκατασκευασμένους ήχους μέσω του πιάνου.
Στη συνέχεια, ο ήχος μοιράζεται σε μια surround εγκατάσταση με στόχο «να τοποθετήσει το κοινό μέσα στο
πιάνο».
Με άλλα λόγια, το μουσικό έργο και η performance Expaded
Piano λειτουργεί σαν ένας ηχητικός μεγεθυντικός φακός,
που βάζει τον ακροατή σε ένα ηχητικό ταξίδι μέσα στο ίδιο
το πιάνο. Οι τεχνικές παρεμβάσεις επεκτείνουν τους ήχους
που μπορεί να παράξει το όργανο, ενώ η surround ηχητική
εγκατάσταση «κυκλώνει» το κοινό και βυθίζει τον ακροατή
σε έναν ήχο πρωτόγνωρης λεπτομέρειας και συνδυασμών.

«Φανταστείτε πως είστε μέσα σε ένα πιάνο. Φανταστείτε
ότι το πιάνο έχει πάρει τις διαστάσεις μιας αίθουσας συναυλιών... Αυτή η εγκατάσταση – μουσικό έργο είναι εμπνευσμένη από την ιδέα του “Prepared Piano”, ενός
μηχανικά αλλοιωμένου πιάνου που έγινε διάσημη από τις
συνθέσεις του John Cage και άλλων, όπου βίδες, ελάσματα
και διάφορα αντικείμενα τοποθετούνταν στις χορδές του
οργάνου, αλλοιώνοντας τον ήχο του», εξηγεί ο Σταύρος
Γασπαράτος.
Εδώ τα λόγια σταματούν. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη,
ηλεκτρονικού τύπου εμπειρία, που θα πρέπει να βιώσετε
προσωπικά παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Μια γεύση μπορείτε να πάρετε στο youtube
Εισιτήρια μπορείτε να εξασφαλίσετε:

Ξενάγηση στο Μουσείο των Ερετών
Για το διήμερο 30 και 31 Μαΐου, από τις 9πμ έως
και τις 9μμ στο Πασαλιμάνι (κτίριο του Ομίλου Ερετών) είναι ανοικτό για επίσκεψη και ξενάγηση,
κατά την οποία οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία
να δουν τους νεόσοικους, κατασκευασμένους
σύμφωνα με τα πρότυπα της αρχαιότητας,
Ο Όμιλος Ερετών ιδρύθηκε τον Ιούνιου του 1885.
Από το 1888 στεγάζεται στο Λιμάνι Κανάρη (Πασαλιμάνι) στις σημερινές του εγκαταστάσεις, όπου
οι υπάρχοντες νεόσοικοι είναι οι αρχαιότερες
αθλητικές εγκαταστάσεις στη σύγχρονη εποχή.
Για το διήμερο 30 και 31 Μαΐου, από τις 9πμ έως
και τις 9μμ το κτίριο του Ομίλου Ερετών είναι ανοικτό για επίσκεψη και ξενάγηση, κατά την οποία οι
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν τους νεόσοικους, κατασκευασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα της αρχαιότητας, όπου γινόταν η ανέλκυση
και καθέλκυση των αρχαίων πολεμικών πλοίων. Θα
εκτίθενται επίσης κωπηλατικοί λεμβοι διαφόρων
τύπων και εποχών, έπαθλα των τελευταίων 130
ετών, καθώς και φωτογραφικό ιστορικό υλικό.

O Λαογραφικός Ομιλος Βάρης “Σεμέλη” οργανώνει εκδήλωση με τίτλο: “Θα τραγουδήσω αγαληνά, το Σάββατο 30
Μαΐου στις 8μ.μ. στο θέατρου του 1ου Δημ. Σχολείου
Βάρης (Αττιδος 7 Βάρη).

• Online με χρέωση πιστωτικής κάρτας στο www.greekfestival.gr
• Τηλεφωνικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας στο 210.3272000 καθημερινά (και Κυριακές) 9:00 - 21:00
• Από τα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”
«Φιλουμένα Μαρτουράνο»

«ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη

➢ 22 Μαΐου 2015: Θεατρική παράσταση στο Εθνικό Θέατρο (ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», Αγίου Κωνσταντίνου 22-24): «Φιλουμένα Μαρτουράνο» του
Εντουάρντο ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή (Με τους: Ελένη Ράντου, Άλκη Κούρκουλο, Βίλμα
Τσακίρη, Μαρία Κωνσταντάκη, κλπ).

➢ 4-5 Ιουλίου 2015: Παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης στο αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου στις 04-07-15
με διανυκτέρευση στο Ναύπλιο και επιστροφή 05-07-15.
Έργο: «ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Σωτήρη
Χατζάκη. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ως «Τελετουργός του
θρήνου» και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο ρόλο της
Εκάβης. Οι Τρωάδες είναι ένα αμείλικτο «κατηγορώ» για
τις φρικαλεότητες του πολέμου και ένα σπαρακτικό αίτημα
για αλληλεγγύη και ανθρωπισμό.
Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Ριφιώτης Χρήστος: 6944-308718 – Σουϊτσμέ Άρτεμις:
6936-140220 - Τριβυζά Χαρά: 6974-438277

Η Φιλουμένα Μαρτουράνο, είναι ένα έργο που αποτελεί
κορυφαίο δείγμα δραματικής γραφής που εισηγείται το
νεορεαλισμό και καθιερώθηκε ταχύτατα, τόσο στο θεατρικό γίγνεσθαι της Ιταλίας όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Πλούτος ανθρωπιάς
και αίσθημα αλτρουισμού
από τους κατοίκους
του Δήμου Σαρωνικού»
Για μια ακόμα φορά, οι κάτοικοι του Δήμου Σαρωνικού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, προσφέροντας τρόφιμα και γεμίζοντας
τριάντα καλάθια super market για τις οικογένειες, στις
οποίες προσφέρεται στήριξη.

Είναι η δεύτερη φορά, που πραγματοποιείται ανάλογη
ενέργεια. Η αγάπη και η θέρμη του κόσμου ξεπέρασε
κάθε προσδοκία. Παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, το αίσθημα
της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης παραμένει αλώβητο
και αποδεικνύεται έμπρακτα ότι με συλλογική προσπάθεια μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Ο Δήμος Σαρωνικού απευθύνει δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνδημότες μας, που για μια
ακόμα φορά αποδεικνύουν ότι δε χάνουν την ευαισθησία
τους και το ενδιαφέρον τους για το συνάνθρωπο.

ΑΤΥΧΗΜΑ;
Στην τσέπη λίγα κέρματα
έμειναν, τούτα μόνο.
Ύστερα βρήκανε δουλειά.
Την ώρα τέσσερα ευρώ
να κυνηγούν το χρόνο
Καύσωνα μες το καταχείμωνο
η φάμπρικα θυμίζει
μα είναι νιάτα όλο ζωή
και γέλια δροσερά
Πετρέλαιο ας μυρίζει...

Τον έρωτα του ομολογεί
ο πιο ψηλός, ο Μαύρος
και συμβουλές του δίνει
ο “έμπειρος” στον έρωτα
ο εικοσάρης Σταύρος.
O Γιάννης με το Ραμαντάν
σίδερα συγκολλάνε
Ο Κώστας με το Λάζαρο

από το σαματά κουφοί
με τα σφυριά χτυπάνε
Ιδρώτας λούζει τα κορμιά
σε τούτο το καμίνι
η ανάσα εξατμίζεται.
Σπίθες χορεύουν σαν τρελές
σε πορφυρό λαγήνι
Όλοι τη σχόλη σκέφτονται
τη μπύρα παγωμένη
Παρέα θα τα πιούνε
για λίγο να ξεχάσουνε
πως ζουν σαν κολασμένοι.
Σειρήνα δεν ακούστηκε.
Η έκρηξη μονάχα.
Σε κόκκινο μανδύα
οι φλόγες τους ετύλιξαν.
Και ποιος να φταίει τάχα;
Ελένη Σακελλαρίου
14.5.15

Το ποίημα της Ελένης Σακελλαρίου, που μας έστειλε για
το εργατικό “ατύχημα” σε βιοτεχνία υποδημάτων στη Βενεζουέλα, αφιερώνουμε σε όλους τους εργάτες.
Μόλις χθες εξέπνευσε και ο εργαζόμενος που είχε πάθει
σοβαρά εγκαύματα στα Ελληνικά Πετρέλαια, όπου καταγγέλθηκαν απίστευες ενέργειες που εγκλώβισαν τους
εργαζόμενους στη φωτιά!

Επιτέλους λειτουργεί φανάρι στον Κόμβο
Αθηνών - Σουνίου - Κύπρου (Γαλάζια Ακτή)
Οι φωτεινοί σηματοδότες στον
κόμβο της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου με την Κύπρου, στη Γαλάζια
Ακτή τέθηκαν επιτέλους σε λειτουργία.
Οι διαρκείς και επίμονες πιέσεις του
Δήμου Σαρωνικού προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες τόσο του Υπουργείου
Υποδομών, στη Διεύθυνση Μελετών
Έργων Οδοποιίας, αλλά και προς τη
Διεύθυνση Οδικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, απέδωσαν τελικά
καρπούς.
Μετά από αλλεπάλληλα έγγραφα,
διαρκείς οχλήσεις και επισημάνσεις
για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου του παραλιακού

οδικού δικτύου, η μελέτη εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης
ανατέθηκε και υλοποιήθηκε φέτος.

«Τα τελευταία τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο Δήμος Σαρωνικού
έχει κάνει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το Υπουργείο και την Περιφέρεια
για
την
ανάγκη
εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Κύπρου στη Γαλάζια
Ακτή. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά
όλοι οι κάτοικοι, ο κυκλοφοριακός
φόρτος είναι μεγάλος, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί
ουκ ολίγα και σοβαρά ατυχήματα. Ο
Δήμος μας, ιδιαίτερα κατά τους θε-

ρινούς μήνες, δέχεται πολύ μεγάλο
αριθμό επισκεπτών και διερχόμενων
οχημάτων. Είναι υποχρέωσή μας να
φροντίζουμε για την ασφάλεια των
κατοίκων, των επισκεπτών και των
διερχόμενων οδηγών. Είμαστε ευτυχείς για τη σημερινή εξέλιξη, την
εγκατάσταση και λειτουργία των
φωτεινών σηματοδοτών.
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με
πάθος για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας, να διασφαλίζουμε
την ποιότητα ζωής μας και να δημιουργούμε τις υποδομές που θα οδηγήσουν τον Δήμο μας σε
αναπτυξιακή τροχιά», επισημαίνει ο
Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης.

ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΠΛΑΖ!
Ζητάει η “Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών” των 3Β
H Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης (Ρι.Κι.Π),
επισημαίνει την εμπορευματοποίηση της Α’ Πλαζ και του παραλιακού
μετώπου γενικότερα.
Ιδιαίτερα για την Α’ πλαζ δεχόμαστε καθημερινά τηλεφωνήματα με παράπονα για την κατάργηση κάθε πόντου ελεύθερης αμμουδιάς και μιας
σκληρής έως ανάγωγης συμπεριφοράς από τους υπεύθυνους, σε διαμαρτυρίες των πολιτών.
Η (Ρι.Κι.Π) με δελτίο που μας απέστειλε και δημοσιεύουμε παρακάτω
σημειώνει:
Οργανωμένες παραλίες τουριστική
αξιοποίηση ή τα mall της παραλίας;
ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΠΛΑΖ!
Στο όνομα δήθεν της τουριστικής ανάπτυξης, από την εποχή της χούντας
ήδη, οι καλύτερες ακτές του Σαρωνικού περιφράχθηκαν και στη συνέχεια
έγιναν αντικείμενο εντατικής ιδιωτικής εκμετάλλευσης.
Δεν είναι μόνο το ‘'χαράτσι'’ που επιβάλλεται στους πολίτες για να τις επισκεφτούν. Είναι οι αλλεπάλληλες
πολεοδομικές αυθαιρεσίες, που δυστυχώς η πολιτεία έδωσε το δικαίωμα
για την ‘'τακτοποίησή’' τους μέσω του
Ν.4178/13, είναι οι ασύμβατες χρήσεις
που προέκυψαν με τις υπεκμισθώσεις
σε επιχειρηματίες, ακόμη και νυχτερινών κέντρων, είναι το δάσος από ομπρέλες στην αιγιαλίτιδα ζώνη, που
σκοπό έχουν να ξεζουμίζουν τον επισκέπτη και που φυσικά λειτουργούν
αποτρεπτικά για τους τουρίστες, που
δεκαετίες τώρα απουσιάζουν από τις

πλαζ. Γιατί η αλλοίωση του φυσικού
μας τοπίου, του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος, είναι επόμενο να οδηγεί
στην καθολική απαξίωση.

Η Α' πλαζ Βούλας αποτελεί
την επιτομή του mall της
παραλίας
Η αυθαιρεσία έγινε καθεστώς και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα εντείνεται.
Νέες αυθαίρετες κατασκευές ξεφύτρωσαν, πολυετή αλμυρίκια στην άμμο
αποκεφαλίστηκαν (ίσως για να μη βρίσκουν δωρεάν σκίαση οι λουόμενοι), η
διπλανή ελεύθερη παραλία μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο από τον ’’καθαρισμό’’
της
πλαζ,
μεγάλων
διαστάσεων χαντάκι στον διπλανό
χώρο του π. κάμπινγκ (που σημειωτέον αποτελεί έκταση αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος)
ανοίχτηκε
αυθαίρετα, πιθανόν για την υπόγεια
ηλεκτροδότηση της πλαζ, με ένα αυ-

θαίρετα τοποθετημένο καλώδιο υψηλής τάσης για το οποίο αύριο μπορεί
να μιλάμε για ‘’εγκληματική’’ παρανομία.
Ούτε τα πολεοδομικά πρόστιμα φαίνεται να τους πτοούν.
Να σημειώσουμε επίσης ότι τα “δάση”
από ομπρέλες αποτελούν προκλητική
παραβίαση του Ν.2971/2001, που αυστηρά προσδιορίζει ότι μόνο σε
έκταση 500τ.μ. σε κάθε ακτή επιτρέπεται η ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων.
Είναι ακράδαντη πεποίθησή μας ότι η
άνευ όρων εμπορευματοποίηση των
παραλιών μας δεν είναι μονόδρομος.
Η ΕΤΑΔ Α.Ε., που διαχειρίζεται τις
εκτάσεις αυτές δεν πρέπει να μείνει
αδρανής. Χρειάζεται να προβεί ακόμη
και στην επανεξέταση των μακροχρόνιων συμβάσεων, στο βαθμό που παραβιάζονται οι αρχικοί όροι της
σύναψής τους.
Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες και
οι Δήμοι πρέπει να διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο, μέσα από τη θεσμική διεκδίκηση ενός άλλου μοντέλου για τη διαχείριση των ακτών, ενός
διαβαθμικού φορέα διαχείρισης (φορέας με συμμετοχή του κράτους-περιφέρειας-δήμων), που θα διασφαλίζει
τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.
Για την ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.
Ματόπουλος Θάνος

ΕΒΔΟΜΗ

Ξεκινούν οι εγγραφές
στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς στο
Δήμο Παλλήνης
Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2015-2016 στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Δήμου Παλληνης
Ο Δήμος Παλλήνης και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής &
Κοινωνικής Μέριμνας», ενημερώνουν ότι: οι αιτήσεις εγγραφής για τη σχολική χρονιά 2015-2016
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας
θα κατατίθενται από: 25 Μαΐου 2015 έως 12 Ιουνίου 2015 στο Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας. Ώρες: 9.30 π.μ έως 13.00 μ.μ..
Τα έντυπα παραλαβής αιτήσεων θα διατίθενται:
― από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.pallini.gr,
― από τα δημοτικά καταστήματα Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης και από τους παιδικούς σταθμούς,
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται
δεκτές.
Για να γίνει δεκτή αίτηση επανεγγραφής τέκνου του
οποίου ο γονέας έχει οικονομική εκκρεμότητα από
προηγούμενα έτη, θα πρέπει να προηγηθεί διακανονισμός εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού.

Μετακομίζουν Υπηρεσίες
του Δήμου Παλλήνης
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Τρίτος, πανελλαδικά, ο Δήμος Παλλήνης
στα ανακυκλώσιμα αγαθά
Για μία ακόμη χρονιά οι κάτοικοι
του Δήμου Παλλήνης ευαισθητοποιημένοι στην ανακύκλωση, ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία
του Δήμου για ανακύκλωση ενδυμάτων- υποδημάτων.
Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία
και της τρίτης χρονιάς λειτουργίας
της δράσης, που φέρνουν το Δήμο
Παλλήνης στην τρίτη θέση στη
χώρα, καθώς συγκεντρώθηκαν 11
τόνοι μεταχειρισμένων ρούχων
και παπουτσιών, στους 15 μέχρι
στιγμής κάδους, που έχουν τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή και
των τριών Δημοτικών Ενοτήτων.
Έτσι, για το 2014, ο Δήμος Παλλήνης κατέλαβε την 3η θέση Πανελλαδικά,
στην
ποσότητα
ανακυκλωθέντων αγαθών μετά το
δήμο Καλαμάτας και Πεντέλης με μικρή διαφορά από το δήμο
Πεντέλης, ενώ το 2013 είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση Πανελλαδικά για τις ίδιες κατηγορίες
ανακυκλωθέντων αγαθών.
Να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση
των ανακυκλωθέντων γίνεται από
την εταιρεία Recycom, η οποία από
την πλευρά της καλύπτει κάθε
μήνα ανάγκες των Κοινωνικών

Δομών του Δήμου Παλλήνης, κυρίως μέσω αγαθών και με στόχο
την βοήθεια σε περισσότερες άπορες οικογένειες.

• Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα
• Χαλιά και αποκόμματα υφασμάτων
• Αζευγάρωτα παπούτσια

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥN ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΙΑΟΥΛΗ
28, ΓΕΡΑΚΑΣ
2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ
3) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ
4) ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΖΑΣ, ΚΑΝΤΖΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ
5) ΠΛΑΤΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΘΟΥΣΑ
6) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
7) Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, CARREFOUR - ΓΕΡΑΚΑΣ

Τι ΡΙΧΝΟΥΜΕ στους κάδους ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων:
• Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά)
• Λευκά είδη (κουρτίνες, σεντόνια
κλπ)
• Τσάντες
• Ζώνες
Τι ΔΕΝ ΡΙΧΝΟΥΜΕ στους κάδους
ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων

8) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ
9) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ
10) ΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ
11) ΟΔΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ
12) ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 19 (ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ
13) ΟΔΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ΠΑΛΛΗΝΗ
14)ΟΔΟΣ ΑΝΑΦΗΣ( & ΚΙΜΟΛΟΥ) – (5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ
15) ΟΔΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑ – (6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΕΡΑΚΑ), ΜΠΑΛΑΝΑ, ΓΕΡΑΚΑΣ

Ψεκασμοί καταπολέμησης κουνουπιών στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει τους δημότες ότι:
• η Υπηρεσία Δόμησης, θα παραμείνει κλειστή από
25 Μαΐου 2015 έως 29 Μαΐου 2015, λόγω μετακόμισης της σε νέα διεύθυνση επί της οδού Φειδιππίδου 22 Β στο κέντρο της Δ.Ε. Παλλήνης και

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη φάση ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο Δήμο Παλλήνης, και
συγκεκριμένα στα φρεάτια του Δήμου.
Ο Δήμος Παλλήνης, κατάφερε εγκαίρως και εφέτος να
ετοιμάσει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες συμβασιοποίησης.
Στόχος είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών την θερινή
περίοδο κυρίως, που όμως έχουν κάνει πολύ νωρίς φέτος
την εμφάνισή τους.
Ο Δήμος παρακαλεί τους κατοίκους όταν παρατηρούν
στάσιμα νερά, να ειδοποιούν στο τηλ. στο 210 6604719 ή
στο email του: press@pallini.gr, ή

ι Δήμαρχοι Παλλήνης Αθανάσιος
Ζούτσος, Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης συναντήθηκαν στο 18/5/15,
στο Δημαρχείο Παλλήνης, προκειμένου
να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή η μεταφορά του αρχείου της υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Πολεοδομία)
της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου
Μαραθώνα στη νεοσύστατη υπηρεσία
(Υ.ΔΟΜ. Δήμου Μαραθώνα).
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκτός
από τους Γενικούς Γραμματείς των

Ο

• για το ίδια διάστημα, κλειστή θα παραμείνει και η
υπηρεσία της Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοια),
καθώς μετακομίζει σε νέα διεύθυνση επί της οδού Φειδιππίδου 25 Α, Πλατεία Ελευθερίας, στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης.

δύο δήμων, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης Παλλήνης.
Οπως σημειώνουμε και στη διπλανή στήλη, η Υπηρεσία Δόμησης χωρικής αρμοδιότητας του
Δήμου Παλλήνης, θα παραμείνει
κλειστή από 25 Μαΐου 2015 έως
29 Μαΐου 2015, λόγω μετακόμισης της σε νέα διεύθυνση επί της
οδού Φειδιππίδου 22 Β στο κέντρο της Δ.Ε. Παλλήνης
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Πόλεις της Ανατ. Αττικής
Ραφήνα
Πολεοδομικά παρουσιάζει οργανωμένη χωροταξική διάρθρωση, με
πολλά ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα, μεγάλες ευθείες δρόμων
ή μικρότερες, αλλά με διασταυρώσεις σε κεντρικούς. Η πρόσβαση και
η κυκλοφορία σ' αυτήν είναι καλές.
Χτισμένη εκατέρωθεν της κεντρικής
οδού ''Φλέμινγκ'', αποτελείται κυρίως από κατοικίες, όχι εργοστάσια,
με τις εμπορικές υπηρεσίες στο λιμάνι, σχολείο, γήπεδο και γυμνα-

στήριο στα νοτιοανατολικά, κολυμβητήριο μέσα σε ένα όμορφο δασύλλιο πιο νότια μετά το
''Σκαλοπάτι''. Επίσης χαρακτηρίζεται
απ' την σχετικά αραιή δόμηση και με
αρκετό πράσινο. Η υψομετρική διαφορά με τη θάλασσα χαρίζει θέα
αλλά και απομόνωση απ' το θόρυβο
του λιμανιού, με τον βράχο να συμβάλει σα φυσικό εμπόδιο. Περιπλανώμενος στα στενά της νιώθεις μια
ηρεμία, μια ησυχία. Είναι μια εξοχική πόλη.
Όμως ενώ έχει χαρακτήρα εξοχής,
οι καθαρά αστικές απρόσωπες πολυκατοικίες που χτίστηκαν φέρνουν
το τοπίο σε αντίθεση με το φυσικό
περιβάλλον. Παράδειγμα το κέντρο
της πάνω απ' το μεγάλο λιμάνι και η
συνοικία ''Πρωτέας'' στα νότια.*

Έχει μόνο μια πλατεία που βρίσκεται στο λιμάνι. Δηλαδή ο δήμος
ωθεί τους πολίτες του να ξοδέψουν
χρήματα για να περάσουν κάπου
τον ελεύθερο χρόνο τους; Τα πεζοδρόμια ως επί το πλείστον είναι
μικρά.
Το λιμάνι αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων
ταξιδιωτών
ετησίως.
Ωστόσο, μοιάζει να μην έχει εκμεταλλευτεί πλήρως εμπορικά αυτός
ο διερχόμενος τουρισμός. Συνήθως
γύρω από ένα λιμάνι υπάρχει ένας
μεγάλος χώρος με αίθουσες αναμονής, μουσεία, μαγαζιά στη σειρά
(εμπορικά και σίτισης), ξενοδοχεία,
ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ταξιδιωτικά γραφεία, ενυδρεία, Λούνα
Παρκ κτλ. Εδώ υπάρχουν τα γνωστά: εστιατόρια, καφετέριες, ταξι-

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία
(Ιστορική γενικότερη αναδρομή, με αναφορά στους λογοτέχνες της εποχής
του Μεγάλου Πέτρου)
Συνέχεια τέταρτη
Από τα προηγούμενα άρθρα είχαμε αρχίσει μια
συνοπτική επισκόπηση στην ιστορία της Ρωσίας, για να μπορέσομε να κατανοήσομε τις
συνθήκες και τα γεγονότα κάτω από τα οποία
η ψυχή του ρωσικού λαού εκφράστηκε με ποίηση στη λογοτεχνία.
Η φυλετική καταβολή των Ρώσων, η ίδρυση του
πρώτου ρωσικού κράτους στο Κίεβο, η κυριαρχία των Τατάρων, η αναβίωση του Κιέβου, η
ηγεμονία της Μόσχας, σκιαγραφήθηκαν όσο
γίνεται πιο περιληπτικά. Τονίστηκαν οι επιρροές που δέχτηκε το Κίεβο, αρχικά οργανωτικές από τους Νορμανδούς -Βαράγγους
πολιτιστικές δε και θρησκευτικές σε δεύτερο
χρόνο από τους Βυζαντινούς, αλλά και πολύ
αργότερα μόρφωση και τέχνη από την ευρωπαϊκή Δύση.
Η Μόσχα συν τω χρόνω έδωσε σε κυριαρχικό
πρώτο πλάνο, το δικό της στίγμα σε πολεμική
υπεροχή, μα και σε μίμηση της όποιας βυζαντινής δουλικότητας.
Κάτω από αυτές τις αμφίσημες και σε ασταθή
ταλάντωση συνθήκες, ο ρωσικός λαός ένοιωσε βαθιά στην ψυχή του να ενσταλλάζεται ο
κοινωνικός διχασμός. Η τσαρική Αυλή μαζί με
άρχοντες φεουδάρχες, κλήρο και βογιάρους,
δεν έπαυαν να καταφέρονται πιεστικά εναντίον
του δύστυχου δουλοπάροικου λαού.
Κάτω λοιπόν από καταστάσεις μιας τραγικά
οδυνηρής καθημερινότητας, γεννήθηκε και είδε
το φως η λογοτεχνία και ποίηση για την οποία
ερχόμαστε να μιλήσομε τώρα.
Γενικά και για λόγους καλύτερης πρόσληψης, η
Ρωσική λογοτεχνία διακρίνεται, σε μια περίοδο παλαιορωσική, η οποία αναφέρεται από
τον 11ο αιώνα ως τα τέλη του 17ου και σε μια

σύγχρονη, η οποία σε περαιτέρω υποδιαίρεση
και μέχρι το 1917 καλείται προεπαναστατική,
μετά το 1917 μεταεπαναστατική.
Από την αρχή της παλαιορωσικής περιόδου,
(11ο αιώνα) άτυπα από τον 8ο, κυριαρχεί η
λογοτεχνία του Κιέβου, και από τον 16ο αιώνα
η περιφερική λογοτεχνία της Ταταρικής κυριαρχίας και σε συνέχεια η λογοτεχνία η Μοσχοβίτική.
Εμείς θα εστιασθούμε αναφερθούμε στην παλαιορωσική η αλλιώς του ρωσικού μεσαίωνα
και από τη σύγχρονη, αλλά μοναχά της προεπαναστατικής περιόδου.
Την ποίηση της παλαιορωσικής εποχής, εμείς
θα την διαβάσομε ξεχωριστά σαν Ποίηση
Λαϊκή, Θρησκευτική, Ποίηση των Παραμυθιών
και Λυρική, διαίρεση όπως τη θέλησε ο Καζαντζάκης.
Η Λαϊκή αποτέλεσε το αντικείμενο συνεχών
διωγμών και ξέχωρης καταφρόνησης. Και να,
γιατί και από ποιους.
Από τη μια μεριά οι φανατικοί δογματικοί με τις
Ιερές Συνόδους, είδαν τον παραδοσιακό χορό
στα πρότυπα τα διονυσιακά και το λαϊκό άσμα,
ως κατάλοιπο παγανιστικό της ειδωλολατρίας.
Από την άλλη μεριά, οι Ρώσοι ευγενείς οι
σπουδαγμένοι στην Ευρώπη, δεν μπόρεσαν
ποτέ να εκτιμήσουν ούτε καν να ανεχθούν την
άτεχνη μα τόσο πηγαία φωνή της λαϊκής
ψυχής, ίσως που τους θύμιζε τις χωριάτικες καταβολές τους. Έτσι εκ των πραγμάτων και αναπόφευκτα το πηγαίο πνεύμα για να βρεί την
ελεύθερη ανάσα του, κατέφυγε διωγμένο στις
παγωμένες ίσμπες (= ξύλινα σπίτια)
του
βορρά, στις άνυδρες στέππες, στα δάση και
στα ψαροχώρια. Παρόλα ταύτα οι ιδαλγοί υπερασπιστές του λαϊκού πνεύματος δεν έλειψαν,
διέβλεψαν τον κίνδυνο της εξάλειψης των πα-

διωτικά γραφεία (σαν στοιβαγμένα).
Παρόμοια θα βρει κάποιος και στη
πόλη του, γιατί να έρθει στη Ραφήνα; Ακόμα, ποιο είναι το αξιοθέατο της πόλης;
Προτάσεις: Το ίδιο το λιμάνι αποτελεί αξιοθέατο. Θα έπρεπε λοιπόν να
έχει ένα ενδιαφέρον σχεδιασμό και
ένα σημείο προσοχής (φάρο,
άγαλμα, κατασκευή, κ.α.) ώστε να
γεμίζει και όταν δεν υπάρχουν
πλοία. Τώρα δείχνει αισθητικά αδιάφορο. Ακόμα, αυτό το όμορφο εκκλησάκι με τον πλακόστρωτο
περίβολο στο βράχο πάνω απ' το
μεγάλο λιμάνι, γιατί να μην μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη πλατεία με
παιδική χαρά ή σινεμά ή θεατράκι;
*«Κάναμε όλες τις πόλεις μικρογραφίες της Αθήνας και αυτό είναι

ραδοσιακών θησαυρών, και συνέλεξαν ό, τι τέτοιο υλικό μπόρεσαν να διασώσουν.
Στη Λαϊκή ποίηση του Ρώσου, ο δικός μας Καζαντζάκης δίνει το χωρισμό σε Κύκλο, του Κιέβου, του Νόβγοροντ και της Μόσχας.
Τα ποιήματα αυτά τα θεωρεί κάτι σαν ηρωικά
Έπη, (βυλίνες δηλαδή γεγονότα, και σταρίνα
δηλαδή παλιές ιστορίες). Και δικαιολογημένα
ως έπη, όταν στον Κύκλο του Κιέβου, κύριο
πρόσωπο αναφοράς είναι ο Βλαδίμηρος, που
τραγουδιέται σαν ο Ρώσος προστάτης του χριστιανισμού, που έχτισε τα πολλά μοναστήρια.
Σκόπιμα όμως στο τραγούδι η αποκατάσταση
της αλήθειας παρεισφρύεται με το ότι αυτός ο
Βλαδίμηρος δεν ήταν και τόσο ακέραια γενναίος,, αλλά ύπουλος και εν δειλία και παρανομία διαβιών.
Στον κύκλο του Νόβγοροντ, η ψυχή του
Ρώσου δονείται από τον θαυμασμό προς το
εμπορικό του πνεύμα. Του Ρώσου που διαπλέει με τα ταξίδια του θάλασσες και διασχίζει
ξένες στεριές, με μοναδικό σκοπό τον πλούτο
στην πατρίδα. Και όταν σε ένα ποίημα, ο βασιλιάς ρωτά τον έμπορο Σάδκο: «Πές μου, ποιό
είναι το πιό πολύτιμο μέταλλο για τη Ρωσία;»
παίρνει την διαχρονικά φιλοσοφημένη απάντηση:
«Μα το σίδερο βασιλιά μου, γιατί με αυτό αποκτάς όσο χρυσάφι θέλεις». (“σίδερο” εννοιολογικά σημαίνει πόλεμος και βία). Στον Κύκλο
της Μόσχας, το επικό στοιχείο μετουσιώνεται
σε τραγούδι επάνω στο πρόσωπο του Ιβάν του
Τρομερού, του πλέον απάνθρωπου, φοβερού
και αιμοβόρου Ρώσου, που καταπίεσε την εξουσία των ευγενών για να επιτύχει την εθνική
ενότητα στη Ρωσία. Στον ίδιο κύκλο γίνεται παράλληλη ταύτιση του Ιβάν με τον Μεγάλο
Πέτρο στο πείσμα και στη σκληρότητα. Στον
Ιβάν που κυνήγησε βίαια τους βογιάρους και
στον Πέτρο που με το κνούτο του έφερε δυτικό πολιτισμό και μόρφωση στον Ρώσο. Και οι
δυό, ψάλλει ο ραψωδός, σκότωσαν τους
γιους τους, όταν αυτοί τους αντιστάθηκαν. Και
οι δυό στις Αυλές τους έκαιγαν το λιβάνι οι
κόλακες και είχαν το πρώτο λόγο οι προδότες.
Και οι δυό τους Ιβαν και Πέτρος ήταν μορφωμένοι. Πρώτος δε από όλους τους τσάρους ο
Πέτρος βγαίνει και ταξιδεύει έξω από τα χώματα της Ρωσίας: «Μη με λέτε πια τσάρο» τον
ειρωνεύεται το τραγούδι, «μα πραματευτή που
διαβαίνει τη θάλασσα και φέρνει το δυτικό
πολιτισμό και χτίζει μια καινούργια πολιτεία

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
το μεγαλύτερο οικοδομικό πρόβλημα στη χώρα. Κανένα σπίτι δεν
ταιριάζει σε παραπάνω από ένα
μέρος. Και εμείς έχουμε γεμίσει
όλη την χώρα με αυτό το ένα.»

και αφήνει τη Μόσχα να βουλιάζει». «Είναι ο
αντίχριστος που έφερε στον τόπο μας τον σατανά» κανοναρχεί ο κλήρος.
Στη Θρησκευτική ποίηση εκτός από τα τις αναφορές σε γνωστά γεγονότα καλλιεργείται η
ελπίδα στον μουζίκο, για ένα καλύτερο αύριο.
Στο παρακάτω ποίημα οι φτωχοί διαμαρτύρονται για τη μιζέρια τους. Ο Χριστός τους χαρίζει
ένα βουνό από χρυσάφι και ο Ιωάννης παρεμβαίνει. «Τι τους το δίνεις. Μόλις το δουν οι
πλούσιοι θα τους σκοτώσουν και θα το αρπάξουν».
Ολόκληρη η κοινωνική θυμοσοφία, εδώ γράφεται σε πέντε λέξεις.
Τότε ο Χριστός παίρνει πίσω το βουνό με το
χρυσάφι. «Τότε λοιπόν σας δίνω και σας
αφήνω το όνομα Μου. Με αυτό, όταν το λέτε
θα ζητάτε βοήθεια και οι άνθρωποι θα σας τη
δίνουν». Ουδέν επ΄αυτού το σχόλιον. Πάρτε
όμως εσείς τη ρήση, όπως και από όποια σκοπιά
θέλετε..
Στην τρυφερή Ποίηση των Παραμυθιών, με τις
κούκλες, τον κούκλο Πετρούσκα και τους πρίγκηπες «εξάπτεται μοναχά η φαντασία του
λαού σε μια ψευτιά» όπως μας τραγουδά ο
Ρώσος.
Στη Ρωσική πάλι Λυρική Ποίηση, η γέννηση
και ο γάμος, γίνονται τραγούδι χαράς και ο θάνατος θρήνος και μοιρολόγι.
Θρηνικό γίνεται και το τραγούδι για τη νιά που
παντρεύεται τον 17χρονο γιό, που όταν αυτός
φεύγει για στρατιώτης, τότε η νιά κοπελούδα,
έρμαιη πια στα χέρια των πεθερικών, ρίχνεται
με τη βία στο χωράφι, για να καλύψει τη χαμένη δούλεψη του γιού, που πάει να πολεμήσει.
…«Στη φιλολογία μας» γράφει ο Τουργκένιεφ
«δεν παρουσιάζεται μήτε ένα παράδειγμα αγαπημένου ζεύγους. Οι ήρωες της Αγίας Ρωσίας
δεν ερωτεύονται. Συνήθως όλοι είναι άξεστοι
χωρικοί. Τρώνε πολύ, μεθούν και εξοργίζουν
φιλονικούν και σκοτώνουν. Ο έρωτας είναι
πρωτόγονος, εγωιστικός και βίαιος. Οι Ρώσοι
έχουν το δικαίωμα επάνω στη γυναίκα να την
κακοποιούν συνεχώς, αλύπητα και χωρίς
λόγο.»
Ολόκληρη η Λυρική εδώ Ποίηση, είναι ένα μακρόσυρτο ρυθμικό βαθύ τραγούδι, ένας αναστεναγμός χωρίς ελπίδα, μια τραγική φωνή
από τα βάθη της πονεμένης Ρωσικής ψυχής.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Να κατέβει το βίντεο της
γερμανικής εισβολής!
Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς έκαναν
πέντε βουλευτές από το “Ποτάµι” για την προβολή
του βίντεο με την γερμανική εισβολή στην Αθήνα το
1941.
Τους ενόχλησε ο εκφωνητής του ραδιοφώνου που

ενημερώνει τον ελληνικό λαό, ότι ο ραδιοφωνικός
σταθμός από αυτή τη στιγμή και μετά “δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός. Μην τους ακούτε, λένε
ψέματα”.
"Προπαγάνδα" θεωρούν το βίντεο(!!!) που προβάλλεται στους σταθμούς του Μετρό, στα 70 χρόνια της φασιστικής εισβολής, οι ανθέλληνες “ποταμίσιοι” και
προειδοποιούν ότι προκαλέσαμε τη δυσαρέσκεια της
γερμανικής κυβέρνησης!!!
Οι υπογράφοντες βουλευτές του Ποταμιού είναι οι Χρ.
Ταχιάου, Γ. Αμυράς, Σπ. Δανέλλης, Ιάσ. Φωτήλας και
Γρ. Ψαριανός.
Ερωτούν δε τους υπουργούς, αν το γεγονός αυτό
είναι σε γνώση και έγκριση του πρωθυπουργού, του
υπουργείου Τουρισμού, ποιοι υπουργοί το αιτήθηκαν
και ποιο είναι το σκεπτικό της επ' αόριστο προβολής
του βίντεο.

Ζητούν ακόμη την "κατάθεση των σχετικών εγγράφων"
και ρωτούν "με ποια αρμοδιότητα επιβάλλει η κυβέρνηση, τη χρησιμοποίηση του κυκλώματος του Μετρό
για προπαγανδιστικούς λόγους των επί μέρους πολιτικών της".
Είναι πολιτική κομματική η γιορτή για τα 70 χρόνια
από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και την κατάρρευση του ναζισμού για τους “ποταμίσιους”.
Αιδώς... για τη μελανή σελίδα των βουλευτών...

Εκοψαν τα δέντρα στο Καβούρι
Ποιος παρανοϊκός(!) έκοψε με τσεκούρι όλα τα αρμυρίκια στο Καβούρι; Και γιατί τόσο καιρό κείτονται ξαπλωμένα πάνω στην άμμο; Ο Δήμος 3Β μένει
ασυγκίνητος;

Επιστροφή στο Αρχέγονο
Προτρέπω συχνά νέους ανθρώπους να μας ξεπεράσουν,
αλλά τους τονίζω ότι γιά να ξεφύγουν από τον λάκκο με τα
φίδια που τους ρίξαμε, πρέπει πρώτα να ψάξουν πίσω και να
βρουν όλα εκείνα που μας έπεσαν, ή που πετάξαμε, γιατί
αφόρητα εβάρυναν την ελαφρότητά μας.
Επιστροφή στο Αρχέγονο. Σε αυτά που δεν κατάφεραν να
σβύσουν οι χιλιετίες, ούτε οι διωγμοί και οι δουλείες, αλλά
πανεύκολα μας τά ‘κλεψαν και τά ‘θαψαν οι τράπεζες, η τηλεόραση, οι υπολογιστές και τα «έξυπνα κινητά» γιά αποβλακωμένους ανθρώπους.
Πίσω στο χθες, σε κάθε «δεν βαριέσαι», σε κάθε μπιχλιμπίδι
που μας πλάνεψε, σε κάθε λούσο τής πόρνης Βαβυλώνας
εποχής μας, όπου περιχαρείς και αποχαυνωμένοι θάψαμε
τις ξιφήρεις αξίες που θα μπορούσαν να μας προστατέψουν. Πόσοι οπλίσαμε και θωρακίσαμε τις ψυχές των παιδιών μας; Ελάχιστοι.
Σαν ένα πρόσωπο άγνωστο, μα τόσο οικείο, ένα τοπίο σε
μιά του τρένου διαδρομή, έτσι φευγαλέα να γράφει μέσα
μας, αλλά να γράφει βαθειά και να μας έχει μετά, χρόνια
και χρόνια ν’ αναρωτιόμαστε, γιατί δεν σβύνει; γιατί δεν λησμονιέται; γιατί απροσδιόριστα κεντρώνει ώρες-ώρες και
πονά;
Καυτό πρωϊνό τού Ιούλη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,
πριν πολλά χρόνια. Μιά φίλη, νεοπροσληφθείσα ξεναγός,
ζήτησε την βοήθειά μου γιά ν’ αντιμετωπίσει δύο πούλμαν
με Αμερικανούς τουρίστες, κι ήταν το άγχος της ακόμα πιό
πνιγηρό, όταν έμαθε πως ανάμεσά τους θα ξεναγούσε και
φοιτητές τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.
«Δεν θα μπορέσω, συγνώμη, πνίγομαι στη δουλειά», της
είπα, αλλά ήταν προετοιμασμένη γι’ αυτήν την άρνηση.
«Καλά, αφού δεν μπορείς, μην στενοχωριέσαι, εγώ στο
είπα επειδή τέσσερεις από τους φοιτητές είναι Σιού, γνήσιοι». Αυτό είναι που λέμε «επέσατε θύματα αδέρφια εσείς,
σε άνιση πάλη κι αγώνα». Την άτιμη! Ήξερε ακριβώς ποιό
κουμπί να μου πατήσει. Ήξερε, τής είχα πει πόσο θα ήθελα
να γνωρίσω γνήσιους, αυτόχθονες Αμερικανούς και να μιλήσω μαζί τους.
Έχω την τύχη να έχω ακόμα τον πατέρα μου, που όταν σ’
ένα θερινό κινηματογράφο, έξη χρόνων ήμουν, με είδε να
ενθουσιάζομαι που οι «καλοί» λευκοί κατατρόπωναν τους
«κακούς» ερυθρόδερμους, την άλλη μέρα μού μίλησε και
μου είπε την αλήθεια. Κι έτσι άρχισα να «το ψάχνω» από
τότε κι όταν αργότερα οι συνομήλικοί μου έφηβοι εκστασιάζονταν με τα «κατορθώματα» της γλυκανάλατης φάτσας του Τζον Γουέιν, είχα ήδη μελετήσει στοιχειωδώς την
αληθινή ιστορία των ωραίων ανθρώπων που αποκαλούμε
«Ινδιάνους», γνώριζα ποιά ήταν η μεγαλύτερη γενοκτονία
στην παγκόσμια Ιστορία κι είχα αρχίσει να διαβάζω ποίηση
των Τσερόκι, των Ιροκουά, των Κβακιούτλ, των Ναβάχο,

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
των Σιού, των Αράπαχο, των Τσεγιέν και τόσων άλλων
φυλών.
Ναι, έγραφαν ποίηση, ναι κάποιες φυλές είχαν γραπτό
λόγο, μέχρι και σύνταγμα, ναι ήταν πολεμιστές και ποιητές
και μεγάλα παιδιά που αγαπούσαν την Φύση και τον Δημιουργό κάθε όντος, τον Έναν Θεό, που τον πίστευαν πολύ
πριν μιλήσουν γιά Εκείνον ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Ευκλείδης και ο Αριστοτέλης, και τον λάτρευαν, πολύ πριν
έρθει στη γη ο Χριστός.
Ένας ερυθρόδερμος πολεμιστής και ποιητής
έγραψε γιά πολλούς,
συγχρόνους και μεταγενέστερούς του ανθρώπους, κάτι που το
ένοιωσα πολύ οικείο και
το έχω ως τα τώρα φυλαχτό και οδηγό: «Αλήθεια!
Ο ουρανός καθαρίζει
όταν το τύμπανο με φωνάζει».
Πήγα σ’ εκείνη την ξενάγηση στον Ιερό Βράχο, κι εκεί γνώρισα τέσσερεις νέους τής
φυλής των Λακότα Σιού, δύο άντρες και δύο …«σκουό»
(γυναίκες). Συγκινήθηκαν, όταν μετά τις πρώτες συστάσεις,
τούς απήγγειλα –στην αγγλική, δυστυχώς- ένα ποίημα του
θρυλικού πολεμιστή και ποιητή αρχηγού τους, «Καθιστού
Βούβαλου»:
Όμορφο πουλί! Με είδες και με σπλαχνίστηκες.
Μου ευχήθηκες να ζήσω μέσ’ στους ανθρώπους.
Ω, πουλί-άνθρωπε! Από τη μέρα τούτη
μέσ’ στους δικούς μου θά ‘σαι.
Επιστροφή στο Αρχέγονο, στις αρχέγονες αξίες, έτσι όπως
έγραψα πρόσφατα γιά έναν αφάνταστα ωραίο και ξεχωριστό άνθρωπο, που νομίζει ότι είναι …«συνηθισμένος»: Το
πιό μακρινό ταξίδι είναι μέσα μας. Μακριά πολύ, στη γη των
κλεμμένων ονείρων.
Το ίδιο βράδυ τής ξενάγησης στην Ακρόπολη, τα δύο
«χλωμά πρόσωπα», η «ραδιούργα» ξεναγός κι εγώ, κάναμε
το τραπέζι στα τέσσερα συνομήλικά μας παιδιά των Σιού,
στην «Συνοικία των Θεών», στην Πλάκα. Η συζήτηση μαζί
τους με ταξίδεψε πολύ πίσω, σε λόγους άρρητους κι αθάνατους.
Πόση πίκρα, να βλέπω σήμερα το πως «τιμούμε» εμείς τους
προγόνους μας -κι ότι ωραιότερο κρύβει ο καθένας μας

μέσα του- και να θυμάμαι εκείνα τα παιδιά των Σιού, να θυμάμαι την Σένα (Shenandoah) να απαγγέλλει απταίστως
Αριστοτέλη, «φτιαγμένη» λιγουλάκι από το γλυκόπιοτο
“chateau Carras” («Έλληνα, τώρα θα σου ανταποδώσω την
τιμή που πρόσφερες το πρωί στους προγόνους μου»):
Αρετά πολύμοχθε γένει βροτοίω,
θήραμα κάλλιστον βίω,
σας πέρι παρθένε μορφάς
και θανείν ζηλωτός εν Ελλάδι πότμος
και πόνους τλήναι
μαλερούς τε ακάμαντας.
Άραγε να την άκουγε από κάπου ο μεγάλος Σταγειρίτης;
Να θυμάμαι στα μικράτα μου τις χαζοβιόλικες ταινίες προπαγάνδας της «Μέτρο Γκόλντουιν Μάγιερ», όπου η λετσαρία του Τζον Γουέϊν και του λοιπού συρφετού κατατρόπωνε
τους «κακούς» Ινδιάνους. Κι από την άλλη να θυμάμαι ότι
κάπου έχω φυλαγμένα τα λόγια που έγραψε για τα ερυθρόδερμα, ωραία παιδιά του Θεού, ένας λευκός, ο Τζ. Κάτλιν, που έζησε πολλά χρόνια κοντά τους, τα αγάπησε, κι
έχοντας το διπλό χάρισμα να είναι ζωγράφος και συγγραφέας, μας έδωσε αυθεντικές εικόνες από τη ζωή του μαζί
τους:
«Αγαπώ τον λαό που πάντοτε με καλωσόρισε και με φιλοξένησε με ότι καλύτερο μπορούσε.
Αγαπώ έναν λαό που είναι έντιμος χωρίς νόμους, που δεν
έχει φυλακές και φτωχοκομεία.
Αγαπώ έναν λαό που υπακούει στις ανώτατες εντολές του
Θεού, χωρίς να τις έχει ποτέ διαβάσει, ή ακούσει από τον
ιεροκήρυκα.
Αγαπώ έναν λαό που ποτέ δεν ορκίζεται, ποτέ δεν παίρνει
στο στόμα του το όνομα του Θεού, χωρίς λόγο.
Αγαπώ έναν λαό που αγαπά τον πλησίον του ως εαυτόν.
Αγαπώ έναν λαό που λατρεύει τον Θεό χωρίς την Βίβλο,
γιατί πιστεύει πως ο Θεός τον αγαπά.
Αγαπώ τον λαό που είναι ανεξίθρησκος και απαλλαγμένος
από θρησκευτικά μίση.
Αγαπώ έναν λαό που ποτέ δεν σήκωσε χέρι πάνω μου, που
ποτέ δεν έκλεψε την περιουσία μου, μ’ όλο που δεν υπήρχαν νόμοι να τιμωρήσουν ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο.
Αγαπώ τον λαό που ποτέ δεν πολέμησε λευκούς, παρά
μόνο σαν πάτησαν την γη του.
Αγαπώ και δεν φοβάμαι τους ανθρώπους, που ο Θεός τους
έπλασε και τους άφησε να μείνουν παιδιά.
Αγαπώ έναν λαό που ζει και κρατάει ότι είναι δικό του,
χωρίς κλειδιά κι αμπάρες.
Αγαπώ όλους τους λαούς που κάνουν ότι μπορούν καλύτερο. Και ώ, πόσο αγαπώ έναν λαό, που δεν ζει για την
αγάπη των χρημάτων».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Προστατέψτε τα παιδιά σας από την έκθεσή τους στο internet
Υψηλότατα τα ποσοστά παιδοφιλίας στα δημοφιλή πρόσωπα
Όλο και περισσότερες υποθέσεις εξαπάτησης
και παιδεραστίας παρατηρούνται στο διαδίκτυο,
οι οποίες πολλές φορές ξεφεύγουν απ’ τον
ηλεκτρονικό κόσμο και παίρνουν σάρκα και
οστά στην πραγματικότητα. Για να αποφευχθούν οι περιπέτειες καλό είναι να γνωρίζουν και
οι γονείς και τα παιδιά ορισμένους στοιχειώδεις
κανόνες ασφαλούς σερφαρίσματος.
Tο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με
τη συνδρομή των ψυχολόγων της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Σώματος απευθύνει
ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες σε γονείς και παιδιά, με σκοπό την
προφύλαξη των ανηλίκων από περιστατικά
αποπλάνησης και ασέλγειας σε βάρος τους
αλλά δίνει και κάποιες οδηγίες στους γονείς ώστε να καταλάβουν αν τα παιδιά τους
έχουν πέσει θύματα ηλεκτρονικού εκβιασμού ή σεξουαλικής ασέλγειας.

Ο αστυνομικός διευθυντής Σάιμον Μπέιλι, επικεφαλής της ομάδας κατά
της παιδεραστίας στην Αγγλία, είπε ότι έχει γίνει έρευνα σε βάρος 1.433
ανθρώπων από τους οποίους 216 είναι πλέον νεκροί.
Στους ύποπτους περιλαμβάνονται 135 αστέρες της τηλεόρασης, του κινηματογράφου ή του ραδιοφώνου, 76 πολιτικοί, 43 από τη μουσική βιομηχανία και επτά από τον κόσμο του αθλητισμού.
Διαδικτύου.
4 Βάλτε τον υπολογιστή σε έναν κοινό
χώρο του σπιτιού και όχι στο παιδικό δωμάτιο, για να αποφύγετε την πιθανότητα να το
«βρει» ο παιδόφιλος μόνο του.

4 Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να αγγίζει
τα γεννητικά όργανα των παιδιών, εκτός αν
είναι γιατρός στο ιατρείο του.
4 Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει
από ένα παιδί να κάνει οτιδήποτε μαζί του,

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο:
Συζητείστε με το παιδί σας για τους κινδύνους του Διαδικτύου, χωρίς βέβαια να απαγορεύσετε τη χρήση του. Εξηγείστε του ότι
δεν πρέπει να δίνει προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.λπ.) ή να
στέλνει φωτογραφίες σε αγνώστους μέσω

7 Φρόντισε να είσαι έξω με παρέες και απόφυγε να τριγυρνάς μόνος σου.
7 Έχε το νου σου να αρνηθείς, αν είσαι έξω
και κάποιος σου προσφέρει χρήματα για να
του κάνεις μια χάρη.
7 Πρόσεχε στις δημόσιες τουαλέτες και πήγαινε με έναν φίλο, αν αυτό είναι δυνατό.
Βγες γρήγορα έξω αν σε πλησιάσει κάποιος.
7 Έχε πάντα χρήματα μαζί σου για να γυρίσεις στο σπίτι και μην ξοδεύεις ποτέ αυτά
τα χρήματα.

Προστασία στο Διαδίκτυο:

Προσέξτε τα παιδιά σας:
Παρατηρείτε κάποια απότομη αλλαγή στη
συμπεριφορά του παιδιού σας;
4 Μήπως εμφανίζει ξαφνικά προβλήματα
στον ύπνο ή βλέπει πιο συχνά εφιάλτες;
4 Ζωγραφίζει θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο;
4 Έχει σεξουαλική συμπεριφορά που δεν
ταιριάζει με την ηλικία του ή επιδεικνύει σεξουαλική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά;
4 Φοβάται πρόσωπα ή μέρη που δεν φοβόταν παλιότερα;
4 Μιλάει τον τελευταίο καιρό συνέχεια για
κάποιον ενήλικο για τον οποίο δε μιλούσε
στο παρελθόν;
4 Προσπαθεί να σας πει κάτι, αλλά σταματά όταν εμφανίζεται κάποιος άλλος ενήλικος;
4 Έρχεται σπίτι με σκισμένα ρούχα ή λερωμένα εσώρουχα;
4 Εμφανίζει δυσκολία να περπατήσει ή να
καθίσει;
Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημάδια που θα
πρέπει να υποψιάσουν τους γονείς. Μην πανικοβάλλεστε, αλλά έχετε τα μάτια και τα
αυτιά σας ανοιχτά.

Προστασία στο δρόμο:

4 Ρωτήστε το παιδί σας ποιες ιστοσελίδες
επισκέπτεται ή/και ελέγξτε το μόνοι σας
μέσω των «αγαπημένων» και του «ιστορικού περιήγησης» του προγράμματος φυλλομετρητή (browser) και κάντε του
προτάσεις για ηλεκτρονικές διευθύνσεις
κατάλληλες για την ηλικία του.
4 Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα παιδιά στην
εφηβεία μπορεί να είναι αντιδραστικά και να
αναζητούν την ιδιωτικότητα, ενώ πολλές
αλλαγές στη συμπεριφορά τους μπορεί να
οφείλονται στο σεξουαλικό ξύπνημα της
εφηβικής ηλικίας. Σταθείτε δίπλα τους με
τρόπο διακριτικό και όχι παρεμβατικό.

Οδηγίες προς τα παιδιά:
Ο παρακάτω ενδεικτικός οδηγός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά, είτε διαβάζοντάς τον απευθείας, είτε μπορεί να διαβαστεί από τους γονείς, προκειμένου να
πάρουν ιδέες για το πώς μπορούν να μιλήσουν με απλό τρόπο στα παιδιά τους για το
τι να αποφεύγουν.
4 Ένας ενήλικος δεν πρέπει ποτέ να ζητάει
από ένα παιδί να αγγίξει το ίδιο τα γεννητικά του όργανα.

ενώ είναι είτε εκείνος είτε το παιδί χωρίς
ρούχα.
4 Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει
από ένα παιδί να κρατήσει κάτι κρυφό ή μυστικό από τους γονείς του, κυρίως κάτι που
αφορά το ίδιο.

Πες «όχι» όταν:
4 Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι
που ξέρεις ότι είναι λάθος.
4 Ένας ενήλικος θέλει να σε αγγίξει κάπου
που δεν θέλεις εσύ.
4 Ένας ενήλικος κάνει κάτι στο σώμα σου,
που σε κάνει να νιώθεις περίεργα ή και να
πονάς.
4 Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι
και να μην το πεις στους γονείς σου.

Ξεχώρισε το «δώρο»
από τη «δωροδοκία»
Δώρο έιναι κάτι που σου δίνει κάποιος γιατί σε
αγαπάει. Δωροδοκία είναι όταν κάποιος σου
δίνει κάτι ή σε αφήνει να κάνεις κάτι και ζητάει αντάλλαγμα για αυτό. Για παράδειγμα:
«Θα σου δώσω ένα γλυκό, αν βγάλεις τα
ρούχα σου και ξαπλώσεις δίπλα μου».

4 Ρύθμισε την ασφάλεια του λογαριασμού
σου (στο facebook, myspace, friendster
κ.λπ.), ώστε να μπορούν μόνο οι «φίλοι»
σου να δουν λεπτομέρειες του προφίλ σου.
4 Μη δίνεις ποτέ και σε κανέναν τους κωδικούς πρόσβασής σου.
4 Μη δίνεις πληροφορίες για το σχολείο
σου, το πού μένεις ή το τηλέφωνό σου.
4 Μην κάνεις «φίλους» άτομα που δεν
έχεις γνωρίσει προσωπικά.
4 Μη συναντάς άτομα που έχεις «γνωρίσει» στο Διαδίκτυο, χωρίς την παρουσία
ενός από τους γονείς σου.
4 Έχε στο νου σου ότι οι άνθρωποι που
γνωρίζεις στο Διαδίκτυο μπορεί να λένε ψέματα για το ποιοι είναι.

Τι να κάνω σε περίπτωση που υποψιάζομαι ή έχω ενδείξεις ότι κάποιος ενήλικος ασελγεί σε βάρος ανηλίκων;
Μπορείτε να απευθυνθείτε:
στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής - Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ):
Λεωφ. Αλεξάνδρας 173, 3ος όροφος, τηλ.
210 6476370.
Για αναφορές περιστατικών διαδικτυακής
παρενόχλησης - παιδοφιλίας ή παιδικής
πορνογραφίας, μπορείτε να επικοινωνείτε
με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
στα ακολούθα στοιχεία επικοινωνίας:
- Τηλεφωνικά: 11188
- Με (e-mail) στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
- Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) με λειτουργικό σύστημα ios-android: CYBERKID
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ολέθριο λάθος η δημιουργία του Τεμένους στο κέντρο της
"κατακτημένης" από τους λαθρομετανάστες Αθήνα!
Τελικά η Ελληνική Βουλή εκτός από τους ΑΝ.ΕΛ και την ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ ψήφισε υπέρ της δημιουργίας του· Τεμένους στο Βοτανικό. Προσωπικά συντάσσομαι με όλους όσους δηλώνουν τον
προβληματισμό τους γι’ αυτό και θέλω να αιτιολογήσω αυτή
μου τη θέση με τις παρακάτω σκέψεις.
Κατ’ αρχάς να διευκρινίσω ότι είμαι υπέρ του δικαιώματος του
κάθε ανθρώπου να έχει τη δυνατότητα της λατρείας της πίστης
του, αλλά θεωρώ ότι την δεδομένη στιγμή λόγω των πολιτικοκοινωνικοοικονομικών καταστάσεων της χώρας μας και των
άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους.
Όπως είναι γνωστό, αυτή την στιγμή η πατρίδα μας κατακλύζεται καθημερινά από τα ανατολικά (από την "φίλη" και γείτονα
Τουρκία) και τα νότια σύνορά της από εκατοντάδες λαθρομετανάστες από τους οποίους σίγουρα πολλοί ασπάζονται τις
ακραίες Μουσουλμανικές θρησκευτικές ιδεοληψίες και πεποιθήσεις όπως αυτής που κατατάσσει όλους τους μη Μουσουλμάνους σε άπιστους, οι οποίοι αν δεν ακολουθήσουν τον
Μωάμεθ θα πρέπει να θανατωθούν προς χάριν του.
Ακραία άποψη με την οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα
οι Τζιχαντιστές δικαιολογούν τις σφαγές των Χριστιανών στην
Μέση Ανατολή. Σφαγές για τις οποίες κανένας από τους δήθεν
πολιτισμένους λαούς της Ευρώπης, αλλά και τους Αμερικάνους
δεν λέει και δεν κάνει τίποτα επί της ουσίας.
Ηγέτες και λαοί που κλείνουν τα μάτια στα ολοφάνερα και φρι-

κιαστικά εγκλήματα των παρανοϊκών ανθρωπόμορφων τεράτων, αλλά δεν δίστασαν για οικονομικούς και γεωστρατηγικούς
λόγους να επιτεθούν στην Σερβία, στο Ιράκ, στην Λιβύη, όπου
μάλιστα με περίσσια υποκρισία βάφτιζαν "παράπλευρες απώλειες" .... τα γυναικόπαιδα που σκότωvαν!!!
Φίλες/οι κάποιοι μας μιλάνε για πολυ-πολιτισμικότητα και το δικαίωμα συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων, αλλά αυτό δεν
είναι πάντα εφικτό και αναγκαίο όταν υπάρχει τόσο μεγάλο
χάσμα Θρησκευτικής και Κοινωνικής κουλτούρας γι’ αυτό
θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή είναι ολέθριο λάθος η δημιουργία του Τεμένους στο κέντρο της "κατακτημένης" από τους λαθρομετανάστες Αθήνας!
Εύχομαι δε και ελπίζω, η Ελληνική Πολιτεία να μην επιτρέψει ο
συγκεκριμένος χώρος να γίνει ορμητήριο των Πιστών και Μαρτύρων του Μωάμεθ εναντίων των "Αλλοθρήσκων" δηλ. ημών
και των παιδιών μας!!!
Υποσημείωση: Σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν ανά τον κόσμο
οι ακραίοι Ισλαμιστές αυτή την στιγμή βρίσκονται στην αντίστοιχη εποχή του μαύρου Μεσαίωνα του Χριστιανισμού, όπου
στα πλαίσια των θρησκευτικών πεποιθήσεων και προκαταλήψεων διεπραχθήσαν τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Oργή και θλίψη από την καταστροφή και την σπατάλη στα 3Β
Εμείς, τον κάποτε ωραίο Δήμο της
Βούλας, βαλθήκαμε να τον καταστρέψουμε. Με το έτσι θέλουμε. Είμαστε
εξουσία, ανθρωπάκια! Μπορεί να μην
έχουμε γούστο, να μη διαθέτουμε καλαισθησία, να μην αγαπάμε τα δέντρα
αλλά έχουμε δύναμη. Είμαστε εξουσία!
Θα νόμιζε κάποιος ότι μας διακατέχει
μένος, ότι έχουμε απωθημένα, ότι μι-

σούμε όσα έφτιαξαν οι προηγούμενοι
δήμαρχοι και αγαπούν οι συντοπίτες
μας. Πράσινο βλέπουμε, χρατς το κόβουμε σύρριζα, παρτέρια ισοπεδώνουμε, πλατείες αποψιλώνουμε.
Τώρα το σύμβολο της πόλεώς μας, το
γκρεμίσαμε. Είχε και το όνομα “Ίμια”.

Τώρα αυτά θα λέμε;
Για να ισοπεδώσουμε το ωραιότατο
συντριβάνι, που ήταν πολύ στέρεα δομημένο, κουβαλήσαμε μπολντόζες, εκσκαφείς και σύγχρονα μηχανήματα.
Αγανακτήσαμε που το βλέπαμε να το
καταστρέφουν. Καταστροφή, θόρυβος, σκόνη και μπούρμπερη.
Οι λιγοστοί Βουλιώτες της πλατείας
έβλεπαν απαθείς και οι υπόλοιποι διερωτώνται, γιατί. Μόνον κάποιοι νεαροί

εξανέστησαν. Γιατί, λέει, μπαίνανε
μέσα τα παιδάκια και ήταν επικίνδυνο
Μετά από 20 χρόνια.
Τότε να καταργήσουμε και τα αυτοκίνητα, γιατί έχουν διαμελήσει πολλά
παιδάκια ασύδοτα. Ας το διαμόρφωναν διαφορετικά με κιγκλίδωμα.

Αλλωστε τα παιδάκια παίζουν μπάλα,
που σου έρχεται κατακέφαλα ή μπερδεύεται στα πόδια σου και δεν περπατάς γιατί πατάς μπάλες και παιδιά.
Πατάνε και τα λιγοστά άρρωστα φυτά
στα κακομοίρικα παρτέρια.
Οι καημένοι οι δήμαρχοι των επαρχιών
έχουν να κάνουν πολλά: δρόμους και
πεζοδρόμια, απαλλοτριώσεις, αγροτικούς δρόμους, πλατείες, υπονόμους,
αποχετεύσεις, αγροτικά Ιατρεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, σχολικά κτίρια κ.ά.
σκουπίδια
και
καλλιτεχνήματα!
Εδώ έχουν όλα τελειώσει, οπότε τους
μένει η καταστροφή. Εχουμε και τα
πιο ακριβά δημοτικά τέλη! Σκέπτονται
λοιπόν τί πρέπει να κάνουμε;
Εμείς οι παλαιοί θυμόμαστε τα συντριβάνια στην Ομόνοια και την πρώτη της
μορφή. Εκτοτε όσοι την χάλασαν, μετάνιωσαν, όπως θα μετανιώσουν όλοι
για την πλατεία της Βούλας.
Απορώ τέλος με την αντιπολίτευση. Τί
κάνει ο κ. Δαβάκης; Τί πρόκειται να
κάνει ο κ. Δόγκας; Τί λέει ο κ. Ματόπουλος; Γιατί το επέτρεψαν;
Bούλα Λαμπροπούλου
σ.σ. Είναι ίδιον των δημάρχων, ο επόμενος να γκρεμίζει το έργο του προηγούμενου ως αυθεντία, αδιαφορώντας για
τα κοστολόγια, που πάντα βγαίνουν από
την τσέπη του δημότη.

Πυροβασία!
Η πυροβασία είναι συνυφασμένη με την ακαΐα, που δεν
επιτρέπει να καούν τα γυμνά πέλματα των πυροβατών,
όταν πατάνε τα αναμμένα κάρβουνα που δεν έχουν
φλόγα.
Οι πρώτες πυροβασίες έγιναν από Ορφικούς στη Θράκη
και στον Πόντο, όταν ο γιος της Μούσας Καλλιόπης, ο
Ορφέας προσέφερε τις πυροβασίες, μαζί με άλλες τελετουργίες, ψαλμούς και ύμνους, για να ευχαριστήσει τον
ΕΝΑ και μοναδικό ΘΕΟ παίζοντας με τη λύρα του. Η ευχαριστία του Υψίστου ονομάστηκε “θρησκεία” προς τιμήν
της πατρίδας του της Θράκης.
Οι οπαδοί του ονομάστηκαν Ορφικοί και η θρησκεία ονομάστηκε Ορφισμός και ήταν η πρώτη Μονοθεϊστική θρη-

σκεία των Ελλήνων. Αργότερα οι πυροβασίες γίνονταν
προς τιμήν του Διονύσου (Διός - νους) και μετέπειτα
προς τιμήν της Αρτέμιδος.
Οταν το ελληνικό γένος, με τον πρωτοπόρο πολιτισμό
του και το σοφό πνεύμα του, υποδουλώθηκε από τη Ρωμαϊκή λαίλαπα, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες απαίτησαν την
θεοποίησή τους. Ο ιδρυτής της Νέας Ρώμης (Κωνσαντινούπολης), ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α’ διέταξε οι
πυροβασίες να γίνοταν προς τιμήν του και από τότε ονομάστηκαν αναστενάρια και γίνονταν κάθε χρόνο στις 21
Μαΐου, ημέρα γιορτής σύμφωνα με το εορτολόγιο της
νέας θρησκείας, δηλαδή του Χριστιανισμού.
Από το 1923, τότε που ξεριζώθηκαν οι Ελληνες από τις
πατρογονικές τους εστίες, στην Ανατολική Ρωμυλία (σημερινή Βουλγαρία και Ανατολική Θράκη), τα αναστενάρια
μεταφέρθηκαν στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στη Μαυρολεύκη Δράμας, στη Μελίκη Ημαθείας, στην Αγ. Ελένη και
Κερκίνη Σερρών, ίσως κ.α. Η χριστιανική εκκλησία με δυσκολία ανέχεται τα αναστενάρια, τα οποία τα λέει ειδωλολατρικές και παγανιστικές γιορτές.
Oι αναστενάρηδες από τις 20 - 23 Μαΐου, προετοιμάζονται στο “κονάκι” του αρχιαναστενάρη, με ρυθμική μουσική
από την γκάιντα και το νταούλι, τραγουδώντας θρακιώτικα τραγούδια, κρατώντας τις εικόνες των Αγίων
Κων/νου & Ελένης, με κόκκινα μαντήλια. Τη δεύτερη
μέρα γίνεται το “κουρμπάνι”, δηλ. το σφάξιμο ενός ταύρου, από τον οποίο θα φάνε όλοι οι κάτοικοι του χωριού
με την ευλογία του παπά.
Το βράδυ της 23ης Μαΐου, ετοιμάζεται η θράκα (από τη
λέξη Θράκη) και όταν οι αναστενάρηδες νιώσουν ότι
είναι έτοιμοι αρχίζουν την πυροβασία!
Κατέχονται από έντονα συναισθήματα που τους γεμίζουν
ψυχοσωματική και πνευματική έκσταση με ηθικοθρησκευτική πληρότητα, που ίσως αυτή να είναι η αιτία του
ανεξήγητου φαινομένου της ακαΐας.
Οι αναστενάρηδες κληρονομούν από γενιά σε γενιά τη
μύησή τους και σ’ αυτό τους βοηθάει η αυστηρή νηστεία,
η συνεχής προσευχή, η τήρηση της ιεράρχησης και των
απαράβατων κανόνων!
Η γιορτή τελειώνει μέσα σε γενική συγκίνηση, με φιλιά
και ευχές.

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
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Περιδιαβαίνοντας...

O Εθνικός Κήπος

συνεχίζουμε την βιωματική αφήγηση
των μαθητών της Β’ τάξης Γυμνασίου
Βουλιαγμένης, από την επίσκεψή τους
στον Εθνικό Κήπο.
Η παιδική βιβλιοθήκη. Μέσα στα δένδρα
και σκεπασμένο με κισσό, το ισόγειο κτίριο που στεγάζει την παιδική βιβλιοθήκη
κτίσθηκε το 1840 και ήταν το κυνηγετικό
περίπτερο του τότε βασιλιά Όθωνα. Αργότερα, εδώ στεγάσθηκαν οι διοικητικές
υπηρεσίες του Κήπου. Το 1984 ιδρύθηκε
η βιβλιοθήκη και τα διοικητικά γραφεία
μεταφέρθηκαν στο σημερινό κτήριο.
Ιδρυτής είναι το Υπουργείο Γεωργίας,
που τότε είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο

Επιμέλεια: Παρασκευή Βούλγαρη, Αναστασάκη Άρτεμις, Β1

Η περιβαλλοντική ομάδα των μαθητών του Γυμνασίου
Βουλιαγμένης επισκέπτεται τους κήπους της Αθήνας!
παιδικών βιβλιοθηκών στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Όταν ξεκίνησε, στα
ράφια της είχε μόνο 1500 βιβλία. Σήμερα
έχουν φτάσει τα 6000 και συνεχώς αυξάνονται. Βιβλία λογοτεχνικά, ελληνικά
και ξένα, βιβλία που μιλούν για ταξίδια
και νέους τόπους, για το χορό, για τη
ζωγραφική, για όλα εκείνα που καλλιερ-

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

γούν τη φαντασία και πλουταίνουν το
πνεύμα και το νου των παιδιών.:
Το Καφενείο. Αν ο περίπατος στα δρομάκια του Κήπου σάς κούρασε, αν είναι
ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο πρωινό και
θέλετε κάπου δροσερά και ήσυχα να πιείτε τον καφέ σας και να διαβάσετε την
εφημερίδα σας, δεν έχετε παρά να καθίσετε στο καφενείο του Κήπου. Το συναντάτε στην είσοδο της Ηρώδου
Αττικού, δίπλα στην Προεδρική Φρουρά.
Το κτίσμα είναι πετρόκτιστο, με πράσινα
παραθυρόφυλλα, πράσινα και τα τραπεζάκια του με τις καρέκλες, κάτω από τις
πυκνές φυλλωσιές είναι ένας χώρος που
λεει πολλά, σε όσους ξέρουν να ακούν.

πιο συχνά.
Θάμνοι: 100 είδη και ποικιλίες, 40.000 το
σύνολό τους, με συχνότερο θάμνο τον
λεγόμενο γιουστιτσία.
Αυτοφυή και ξενικά φυτά: Από τις 520
ποικιλίες φυτών που υπάρχουν στον
Κήπο, τα 100 περίπου είναι ελληνικά αυτοφυή φυτά, ενώ τα 420 προέρχονται
από όλες σχεδόν τις ηπείρους.
Αιωνόβια φυτά: Συνεχίζουν να μας χαρίζουν τη δροσιά τους, δένδρα που φυτεύθηκαν από εκείνους τους πρωτεργάτες
της δημιουργίας του Κήπου. Ανάμεσά
τους τα δένδρα της κεντρικής εισόδου
που λέγονται ουασιγκτώνες, από τον
Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ουάσιγκτων, καζουαρίνες και ευκάλυπτοι από
την Αυστραλία, φοίνικες από τα Κανάρια
Νησιά, καθώς και δένδρα από την Ινδία,
Μαδαγασκάρη και Αφρική, αλλά και
πεύκα και κυπαρίσσια από την ελληνική
γη.
Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα που
μάθαμε για τον Εθνικό Κήπο.
Ο Εθνικός Κήπος είναι ανοιχτός για το

Η πανίδα του Κήπου. Ο Εθνικός Κήπος
είναι κατά βάση βοτανικός κήπος.
Ωστόσο, έχει και κάποιους εκπρόσωπους της πανίδας. Υπάρχει ένας μικρός
ζωολογικός κήπος με πουλιά, το πλείστον, που ανήκει στον Κήπο και τα ζώα
παρακολουθούνται από κτηνίατρο. Και
βέβαια υπάρχουν τα χιλιάδες πουλιά
που κατοικούν ελεύθερα στα δένδρα
(περιστέρια, κοτσύφια, κοκκινολαίμηδες
κ.ά.), οι χελώνες που αργοπερπατούν
στη χλόη, τα ψάρια και κάποιες πάπιες
στις λιμνούλες.
Τα φυτά. 520 είναι περίπου οι ποικιλίες
των δένδρων και των φυτών που πρασινίζουν αυτήν την όαση ομορφιάς και γαλήνης στο πολύβουο κέντρο της
Αθήνας. Τα φυτά αυτά προσδίδουν στον
κήπο την ικανότητά του να μας χαλαρώσει, να σβήσει το θόρυβο της πόλης από
τα αυτιά μας, να μας δροσίσει και να καθαρίσει τον αέρα που αναπνέουμε.
Δένδρα: 140 είδη και ποικιλίες, συνολικός αριθμός δένδρων 7.000, με τις δάφνες (πρωτοφυτεύθηκαν το 1841) και τις
σοφόρες να είναι εκείνα που συναντάμε

κοινό από την Ανατολή μέχρι τη Δύση
του Ηλίου όλες τις ημέρες του χρόνου
και η είσοδος είναι ελεύθερη (Λεωφόρος
Βασιλίσσης Αμαλίας 1, Τ.Κ. 105 57, τηλ.
210-7211178 και 210-7215019).
Πληροφοριακό υλικό
1. από το βιβλίο "Κατάλογος καλλωπιστικών
φυτών Εθνικού Κήπου" του Νικολάου Ταμβάκη, Γεωπόνου-ειδικού κηποτέχνη, τ.
Δ/ντού Εθνικού Κήπου, έκδοση "Επιτροπή
Δημοσίων Κήπων & Δενδροστοιχιών", Αθήνα
1981
2. από το φυλλάδιο "Εθνικός Κήπος, Η δροσερή καρδιά της Αθήνας", έκδοση Εθνικού
Κήπου
3. από το φυλλάδιο "Η Παιδική Βιβλιοθήκη
του Εθνικού Κήπου", έκδοση Εθνικού Κήπου
4. από το βιβλίο "Τα παραμύθια του Εθνικού
Κήπου" της Α. Λαουτάρη-Γκριτζάλα, εκδόσεις Αγγελάκη, τηλ. 210-3804091, 3801480

Κλείνοντας το αφιέρωμά μας στους κήπους της Αθήνας συμπεραίνουμε πως
υπάρχουν χώροι πρασίνου στην πόλη,
που κρύβουν ιστορία μέσα τους.
Αξίζει να τους ανακαλύψετε!
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Σε πλήρη εγκατάλειψη το Καβούρι!
Σε πλήρη εγκατάλειψη έχει αφεθεί το Μεγάλο Καβούρι, το οποίο πριν από ενάμισυ περίπου χρόνο εγκαινιάστηκε (μετά από ανάπλαση) ως πρότυπο
οικολογικό και αρχαιολογικό πάρκο που «ενώνει»
ξανά το δάσος με τη θάλασσα. Οι ανασκαφές στο Μεγάλο Καβούρι έφεραν στο φως, έναν αρχαίο αμαξιτό
δρόμο, τον μεγαλύτερο σε μήκος σωζόμενο δρόμο
που έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα στη χώρα μας. Ο
δρόμος αυτός οδηγεί σε περιοχή της ακτής όπου
στην αρχαιότητα, κατά την εκτίμηση του εμπειρο-

Από την άλλη πλευρά ανεβαίνει μέχρι πάνω στο Πηγαδάκια της Βούλας, όπου και εκεί υπάρχουν αρχαιότητες καθώς και στη λεωφόρο Καλύμνου, όπου έχει
αποκαλυφθεί ολόκληρος οικισμός.
Ο δρόμος σήμερα έχει σκεπαστεί με ένα πλαστικό για
να μη φθείρετai έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Η καντίνα που εμποδίζει την αρχαιολογική εργασία,
δεν έχει ακόμη κατεδαφιστεί. Τουναντίον μπροστά
ακριβώς από το σημείο που έχει σταματήσει η αρχαιολογική σκαπάνη, τοποθετήθηκαν ξαπλώστρες και

Εκοψαν με τσεκούρι όλα τα αρμυρίκια
Στο Μικρό Καβούρι, έναντι από το ξενοδοχείο Divani γέμισε ομπρέλες και ξαπλώστες. Ακριβώς δίπλα στην ελεύθερη παραλία, που φυτεύθηκε από αρμυρίκια αρκετά
μεγάλα και είχαν δυναμώσει, κάποιος παρανοϊκός ή έχων
σκοτεινά σχέδια στο μυαλό του, πήγε και έκοψε με τσεκούρι όλα τα δέντρα και τα ξάπλωσε στην άμμο.
Αναρωτιέται κανείς, τί μπορεί να εμπόδιζαν τα δέντρα στην
παραλία; Ισα ίσα που δίνουν δροσιά και σκιά στους καλοκαιρινούς δραπέτες του άστεως...
Οπως μας κατήγγειλαν κάτοικοι που μας τηλεφώνησαν,
έχουν κοπεί αρκετό καιρό και δεν έχουν δει καμμία κίνηση
από τη Δημοτική Αρχή! Ακόμη βρίσκονται στην άμμο και
βέβαια δεν γνωρίζουν αν έχει κινηθεί κάποια διαδικασία να
βρεθούν οι ένοχοι.

γνώμονα σε θέματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Δήμου Χρήστου Διονυσόπουλου, υπήρχε λιμάνι –και
μάλιστα διπλό, όπως δείχνει η σωζόμενη στη θάλασσα απόληξη του αρχαίου προβλήτα, του οποίου
ένα μέρος μόνον προβάλλει σήμερα ως νησίδα, λόγω
της ανόδου της στάθμης της θαλάσσης κατά 1,5 μ.
από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα.

ομπρέλες. Γέμισε όλη η παραλία κατά μήκος του Καβουρίου ξαπλώστρες!
Τα φυτά έχουν ξεραθεί και το χόρτο πολύ και ψηλό,
αλλά καμμία φωνή δεν ακούω στα δημοτικά συμβούλια, ενώ ακόμη αντηχούν στ’ αυτιά μου πολλοί λαλίστατοι δημοτικοί σύμβουλοι (τότε και τώρα) να
φωνάζουν για τα φυτά που ξεράθηκαν και... και...

To χόρτο ξεραμένο και ψηλό και στο Μικρό Καβούρι. Γενικά ο
χώρος είναι απολύτως αφρόντιστος!!!

Tα δεντράκια τσακισμένα με το τσεκούρι βρίσκονται ξαπλωμένα στην άμμο. Στο βάθος
νεόδμητο κτίσμα, που τετραπλασιάστηκε με το παλιό “Καστέλο” που υπήρχε και την περίφραξή του γλείφει η θάλασσα.
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Μείωση αντισταθμιστικών
προς τους Δήμους
αποφάσισε o ΕΔΣΝΑ
Τη μείωση των αντισταθμιστικών οφελών προς τους Δήμους – μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, κατά τη συνεδρίασή του (15.5.15)
και ύστερα από σχετική εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Ρένας Δούρου. «Ισχυρίζομαι ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώσουν δεκάρα
τσακιστή παραπάνω για τα αντισταθμιστικά», υπογράμμισε εισαγωγικά η Περιφερειάρχης.
Πρότεινε τη μείωση για ένα έτος του ύψους των αντισταθμιστικών και ζήτησε από το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει
την Εκτελεστική Επιτροπή προκειμένου να καταλήξει σε
πιο συγκεκριμένη πρόταση, την οποία δεσμεύεται να
φέρει άμεσα προς ψήφιση ενώπιον του Δ.Σ..
«Πρόκειται για μια απόφαση οικονομικά επωφελή, όχι απλά για τον
ΕΔΣΝΑ αλλά συνολικά για την κοινωνία. Μια απόφαση που επιβάλλεται
από τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Μια απόφαση που υπηρετεί πλήρως τη νέα φιλοσοφία της διαχείρισης
των απορριμμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.
Η ίδια, στην πρότασή της, υπογράμμισε την ανάγκη μελετών τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης του ΕΜΑΚ, του
αποτεφρωτήρα, σχετικά με τα κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη των εργοστασίων, των
μονάδων επεξεργασίας. Παράλληλα ενημέρωσε το σώμα
ότι στον προϋπολογισμό του 2015 έχουν προβλεφθεί δαπάνες για τον ΕΜΑΚ και τον αποτεφρωτήρα.
Επίσης ενημέρωσε ότι πρόκειται άμεσα να ξεκινήσουν
επαφές και συζητήσεις με την Ιατρική σχολή Αθήνας για
τη διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης σχετικά με τις
συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της Φυλής από την
πολύχρονη λειτουργία του ΧΥΤΑ στην περιοχή.
Η νέα διοίκηση “έχει να κάνει με ένα αγώνα δρόμου προκειμένου να αλλάξει ριζικά το σύστημα διαχείρισης των
απορριμμάτων, έχοντας να αντιμετωπίσει, πέρα από όλες
τις άλλες δυσκολίες και έναν μηχανισμό δυσκίνητο και
γραφειοκρατικό”, τόνισε η ίδια, προσθέτοντας το ερώτημα: “Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τόσα χρόνια στο
ΕΔΣΝΑ μια αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση
όλων των αντισταθμιστικών εισφορών που έχει καταβάλει
στους οχλούμενους ΟΤΑ;
Παράλληλα πρότεινε να οριστούν με συγκεκριμένη περιοδικότητα οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
με τρόπο ανάλογο της μεγάλης σημασίας και του ρόλου
του ΕΔΣΝΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και για λόγους
αξιοπιστίας. Κάλεσε συγκεκριμένα τους εκπροσώπους
των Δήμων να αντιμετωπίσουν με εγρήγορση και πνεύμα
συνεργασίας τις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος εφαρμογής της νέας πολιτικής στη διαχείριση των
απορριμμάτων.
Τέλος, η Περιφερειάρχης, τόνισε ότι, στο σημερινό δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον, όπου γίνεται εθνική
προσπάθεια για την εξασφάλιση πόρων, συνιστά πρόκληση η συνέχιση του κοστοβόρου, συγκεντρωτικού και
πλήρως αποτυχημένου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων της ΟΕΔΑ Φυλής. «Συνιστά πρόκληση η συνέχιση
της λειτουργίας αυτού του μοντέλου που καταβροχθίζει
εκατομμύρια για να παράγει περιβαλλοντική καταστροφή, οικονομικό αδιέξοδο και να λειτουργεί ως υγειονομική βραδυφλεγής βόμβα», επεσήμανε.

Aπαντήσεις σε όσους έχουν αδύνατη μνήμη για
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
Από τον Ειδικό διαβαθμιστικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση
του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και
τέως Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, σχετικά
με τη διαχείριση των απορριμμάτων,
ορισμένες παρατηρήσεις:
Αναφορικά με την ΟΕΔΑ και τον ΧΥΤΑ
Φυλής: Η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ
ακύρωσε τους διαγωνισμούς για τις
φαραωνικές μονάδες επεξεργασίας
που προγραμμάτιζε η τέως Διοίκηση να
κατασκευαστούν εντός
της ΟΕΔΑ της Φυλής.
Θυμίζουμε πως οι συμπράξεις με τους κατασκευαστές
των
μονάδων θα είχαν διάρκεια τουλάχιστον 27
χρόνια! Η τέως διοίκηση
με τις αποφάσεις της
είχε καταδικάσει την περιοχή της Φυλής να
είναι ο μόνιμος σκουπιδότοπος της Αττικής για
πολλές δεκαετίες ακόμα. Ο ΧΥΤΑ
Φυλής θα κλείσει σύμφωνα με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα
γιατί πρόκειται για πλήρως χρεοκοπημένο μοντέλο. Το σύστημα διαχείρισης
των απορριμμάτων στην Αττική αλλάζει ριζικά και αυτό οφείλουν να το κατανοήσουν οι πάντες
Αναφορικά με τον Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων: Αποτελεί
επιτακτική ανάγκη ο Αποτεφρωτήρας
Νοσοκομειακών Αποβλήτων να απομακρυνθεί και να εγκατασταθεί σε ειδικά
χαρακτηρισμένο χώρο εκτός του αστικού ιστού. Όμως μέχρι να βρεθεί ο
χώρος αυτός και να προχωρήσει η μετεγκατάσταση, ο ΕΔΣΝΑ, με ευθύνη
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, οφείλει να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας με το μέγιστο
δυνατό όφελος για τον σύνδεσμο, τις
εξυπηρετούμενες μονάδες και τους πολίτες.
Αναφορικά με το έργο στο Γραμματικό:
Η τέως διοίκηση υλοποιούσε την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ. Η σημερινή
διοίκηση έχει ρητά δεσμευτεί ότι δεν
πρόκειται να λειτουργήσει ΧΥΤΑ στην
περιοχή.
Αναφορικά με το θέμα των εισφορών
των Δήμων μελών του Συνδέσμου και
των αντισταθμιστικών: Η νέα διοίκηση
του ΕΔΣΝΑ ποτέ δεν μίλησε για μείωση εισφορών που πληρώνουν οι δήμοι
στον ΕΔΣΝΑ. Η νέα διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ μίλησε πολύ καθαρά για μείωση και εκλογίκευση των αντισταθμιστικών
προκειμένου
να
μην
υποχρεωθούν οι δήμοι να αυξήσουν τα

δημοτικά τους τέλη, επιβαρύνοντας
τους δημότες. Θυμίζουμε ότι η τέως
Διοίκηση έκανε μεν λόγο για υπερβολικά μεγάλα αντισταθμιστικά (π.χ. τοποθέτηση του πρώην προέδρου στις
29/1/13), χωρίς ωστόσο ποτέ να περάσει στην πράξη.
Αναφορικά με λειτουργία της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ: Η νέα Διοίκηση του
ΕΔΣΝΑ λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια
και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας. Επί της διαδικασίας: οι πόρτες
της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ορθάνοιχτες και οι συνεδριάσεις γίνονται
σε κανονικές ώρες (όχι στις 6 το πρωί!)
και παρουσία δημοσιογράφων και πολιτών. Επίσης, η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ
δεν χρειάζεται την προστασία των ΜΑΤ
για να συνεδριάσει. Επί της ουσίας: η
νέα διοίκηση λειτουργεί με απόλυτη
διαφάνεια. Δίνει για πρώτη φορά στην
δημοσιότητα τα αντισταθμιστικά που
έχουν δοθεί από το 1991 έως σήμερα.
Προχωρά για πρώτη φορά σε οικονομοτεχνική αξιολόγηση του ΕΜΑΚ και
του Αποτεφρωτήρα. Η περίοδος της
αδιαφάνειας έχει οριστικά παρέλθει για
τον ΕΔΣΝΑ.
Αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Συνδέσμου: Ο ΕΔΣΝΑ, μέσα
σε συνθήκες οξείας οικονομικής κρίσης, προσπαθεί και καταφέρνει να είναι
συνεπής και απέναντι στους εργαζόμενους του και στις συμβατικές του υποχρεώσεις, αποφεύγοντας επιβολή
οικονομικών ρητρών αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων. Η χρόνια απαξίωση των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ
οδήγησε τον Σύνδεσμο στην εξάρτηση
από τις εταιρείες και τα κοινοπρακτικά
σχήματα που λειτουργούν τις μονάδες
και προσφέρουν υπηρεσίες στον ΧΥΤΑ.
Η νέα Διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη
στον ΕΔΣΝΑ με τις εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα που υπήρχαν επί
των ημερών της τέως Διοίκησης. Η νέα
Διοίκηση βρήκε επίσης τον βαρύ και
πανάκριβο εξοπλισμό του ΕΔΣΝΑ
εκτός λειτουργίας, να παρακμάζει. Με
μεγάλο κόπο τον έθεσε ξανά σε
λειτουργία.
Αναφορικά με τη ριζική αναθεώρηση
του ΠΕΣΔΑ: Ενημερώνουμε ότι: η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ έχει ήδη ξεκινήσει και θα έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο μέχρι το τέλος του 2015. Η
αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ θα είναι ριζική
γιατί δεν θα περιλαμβάνει τις φαραωνικές κοστοβόρες, ανορθολογικές και
ασύμβατες με την ευρωπαϊκή και
εθνική νομοθεσία μονάδες επεξεργα-

σίας. Σε αυτήν θα αποτυπώνεται το νέο
μοντέλο της αποκεντρωμένης, οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης,
με
δημόσιο
χαρακτήρα,
εναλλακτικής διαχείρισης. Με αυτήν
την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ κλείνει ο
κύκλος του απαρχαιωμένου, καθόλα
αποτυχημένου, συγκεντρωτικού μοντέλου. Η τέως Διοίκηση, αντί να επιχειρεί
να αμαυρώσει αβάσιμα τη δράση της
νυν, οφείλει να απαντήσει γιατί επί των
ημερών της δεν είχε γίνει αναθεώρηση
του ΠΕΣΔΑ, ως όφειλε εκ του νόμου;
Μήπως γιατί το μόνο που την απασχολούσε ήταν η προώθηση των φαραωνικών
μονάδων
επεξεργασίας
σύμμεικτων απορριμμάτων;
Αναφορικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής και τη
λειτουργία του: Όταν η νέα Διοίκηση
παρέλαβε τον ΧΥΤΑ δεν βρήκε ούτε
ένα μηχάνημα του ΕΔΣΝΑ σε κατάσταση λειτουργίας. Ούτε ένα! Βρήκε
μόνο σχεδόν ληξιπρόθεσμες συμβάσεις με εταιρείες και κοινοπρακτικά
σχήματα που έκαναν όλες τις εργασίες
στον ΧΥΤΑ. Από τον Νοέμβριο του
2014 η νέα Διοίκηση κάνει καθημερινά
αγώνα δρόμου προκειμένου να αντιμετωπίσει με το προσωπικό και τον εξοπλισμό του Συνδέσμου τα προβλήματα
στον ΧΥΤΑ, αλλά η απαξίωση και η
αποστελέχωση των υπηρεσιών που
συντελέστηκε επί των ημερών της
τέως Διοίκησης δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια.
Αναφορικά με τη Διαλογή στην Πηγή
(ΔσΠ) και το ανακυκλώσιμο χαρτί: Σήμερα σε όλη την Αττική οι δήμοι έχουν
ξεκινήσει, ύστερα και από την αποστολή του Οδηγού Σύνταξης Τοπικών
Σχεδίων Διαχείρισης από τον ΕΔΣΝΑ,
τις μελέτες για τα τοπικά σχέδια με έμφαση στην διαλογή στην πηγή. Τα δεδομένα αλλάζουν λοιπόν ριζικά. Όσο
για το πρόγραμμα του ΕΔΣΝΑ για την
ανακύκλωση χαρτιού, αναφορικά με
ήδη απαντηθέν αβάσιμο και ανακριβές
δημοσίευμα : στον ΧΥΤΑ εναποτέθηκαν
όχι 200 αλλά 50 τόνοι μη εμπορεύσιμου, κακής ποιότητας χαρτιού, λόγω
μεγάλων ποσοστών προσμίξεων με
σύμμεικτα απορρίμματα.
Τελική παρατήρηση: Ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση των απορριμμάτων
Αττικής έχει ανοίξει, με συμμέτοχους
τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.
Στην κατεύθυνση της ορθολογικής, οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και
βιώσιμης, με δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης. Πρόκειται για μονόδρομο.
Αυτό οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν όλοι.
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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.

Solarium

Πλατεία Νυμφών, Βουλιαγμένη / Τηλ.: 2299775521 (σταθερό)
www.mk-hairplay.gr / www.facebook.com/mkhairplay.gr
Δευτέρα & Κυριακή κλειστά / Τρίτη & Πέμπτη 09:00 - 18:00
Τετάρτη 09:00 - 15:00 / Παρασκευή: 09:00 - 19:00 / Σάββατο: 09:00-17:00
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Πτυχιούχος τμήματος
μουσικών Σπουδών
Αριστοτέλειου
Παν/μίου Θεσ/νίκης
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

διδάσκει
πιάνο - αρμόνιο
όλων των επιπέδων
κλασσικό & τζαζ
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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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christy1985.mus@hotmail.com
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας
Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Τι πανεπιστήμιο θέλουμε;
΄Οποιος θέλει να κατανοήσει τα αίτια της οικονομικής κρίσης στη
χώρα μας, θα πρέπει προηγουμένως να μελετήσει την προϊούσα
ηθική κρίση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία εκδηλώθηκε από την
δεκαετία του 1980 και μετά. Θα ήταν πιο σωστό, εξετάζοντας τα
αίτια της οικονομικής κρίσης, προηγουμένως να μιλήσουμε για την
γενικευμένη κρίση των θεσμών: Από την πολιτική, την οικονομία και,
κυρίως, μέχρι την παιδεία και τον πολιτισμό. Στην περίπτωσή μας,
θα ταίριαζε καλά η γερμανική παροιμία: Wenn es dem Esel zu wohl
wird, gehet er auf’ s Eis (Όταν ο γάϊδαρος αισθάνεται πολύ καλά, πηγαίνει και γλυστράει επάνω στον πάγο).
Πράγματι, κατά τις τελευταίες τρεις, τουλάχιστον, δεκαετίες αισθανθήκαμε πολύ καλά. Παίρναμε αδιακρίτως δανεικά και ξοδεύαμε
αδιακρίτως, καταναλώνοντας τα πάντα. Υπήρξε ένας φρενήρης ανταγωνισμός στην κατανάλωση προϊόντων της βιομηχανίας της κουλτούρας, από τα αυτοκίνητα, τις τηλεοράσεις μέχρι τα κομπιούτερ,
τα κινητά και τα τάμπλετ. Και πάντα τα καλύτερα και τα ακριβότερα·
ωστόσο πάντοτε με χρήματα δανεικά. Το παιδί των πέντε ετών έχει
το κινητό του και το τάμπλετ του. Και επειδή έχει το κινητό του, το
παίρνει και στο σχολείο για να παίξει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της
αποβλάκωσης. Αλλά αυτό είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου. Η
κρίση των θεσμών είναι, κατ΄αρχήν, κρίση της πολιτικής. Δεν με ενοχλεί ότι οι πολιτικοί μας χορεύουν τσιφτετέλια ή ζεϊμπέκικα επάνω
στις καρέκλες, ή πηγαίνουν στο Κοινοβούλιο με σαγιονάρες και σακίδια, ή συνοδεύουν ευλαβώς τα λείψανα των Αγίων. Με ενοχλεί,
όμως, ότι μετέτρεψαν την πολιτική (την τέχνη του εφικτού), σε
τέχνη της ευτελούς προπαγάνδας, και μέσω αυτής έδεσαν χειροπόδαρα τους Έλληνες πολίτες στο άρμα της επαίσχυντης κομματικής διαπλοκής. Αν δεν είσαι ενεργό μέλος ενός κόμματος ή ενός
συνδικάτου δεν πας πουθενά. Ξεχάστε την αξιοκρατία και την αριστεία. Αυτά είναι «φιλοναζιστικά κατάλοιπα», μας λέει ο νέος
υπουργός μας.
Εντάξει, θέλω λίγο χρόνο ακόμη για να το καταλάβω.΄Αλλωστε,
μόλις τώρα κλείνω την όγδοη δεκαετία της ζωής μου. Δεν υπάρχει
θεσμός που να μην στενάζει κάτω από την κομματοκρατία, αυτή την
γάγραινα της ελληνικής κοινωνίας. Κάντε τον κόπο και δείτε σε βίντεο την χθεσινοβραδυνή (18-5-) εκπομπή του Πρετεντέρη «Ανατροπή» με τους άλλοτε υπουργούς της παιδείας, τους πρυτάνεις,
τους πολιτικούς και τους συνδικαλιστές. Η «χάβρα των Ιουδαίων»
ωχριά μπροστά τους. Οι συνδικαλιστές ωρύονται όταν χάνουν τα
προνόμια. Αυτοί είναι οι πρώτοι που δεν ήθελαν, και, τελικά, εμπόδισαν, την αξιολόγηση στην παιδεία και στη δημόσια διοίκηση.
Διότι είναι οπαδοί της μετριοκρατίας και φοβούνται, ότι θα χάσουν
την κομματική τους πελατεία. ΄Ενα κράτος χτισμένο επάνω στην
κομματική πελατεία είναι ένα φαύλο κράτος. ΄Οταν η φαυλοκρατία
και η κομματοκρατία σε πνίγει, τελειώνεις, γίνεσαι κι εσύ μέρος από
τον ίδιο πάτο του βαρελιού.
Σαράντα χρόνια μετά την μεταπολίτευση, ψάχνουμε ακόμη να
βρούμε τι πανεπιστήμιο θέλουμε. Ε! δεν πρόκειται να το βρούμε ποτέ.
Αν το θέλαμε, θα μελετούσαμε τα εκπαιδευτικά συστήματα του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Γαλλίας, της
Αμερικής, ένα, τέλος πάντων, από αυτά και θα το εφαρμόζαμε και στη
χώρα μας. Εκτός αν δεν μας ταιριάζει κανένα εκπαιδευτικό σύστημα.
Όμως, δεν το θέλαμε και δεν το μπορούμε. Μας βολεύει ένα πανεπιστήμιο ηλιθίων της κομματικής διαπλοκής, για να χειραγωγούμε τον
λαό. Και σ’ αυτό έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα πολιτικά κόμματα.
Από τα πιο αριστερά (κυρίως) μέχρι τα πιο δεξιά. Μας βολεύει ένα πανεπιστήμιο, όπου μία δράκα φοιτητών πετάει τα σκουπίδια μέσα στο
Γραφείο του πρύτανη και τον λοιδορεί και από πάνω. Μας βολεύει ένα
πανεπιστήμιο- εργαστήριο μολότωφ, για να χτυπάμε τους «μπάστουςγουρούνια δολοφόνους», όταν κάνουμε τις καταλήψεις του χαβαλέ.
Μας βολεύει ένα «πανεπιστήμιο-μαγαζάκι» σε κάθε ραχούλα και σε
κάθε χωριό, γιατί έτσι βολεύουμε τους γιούς, τους γαμπρούς και τις
νύφες της ένδοξης πανεπιστημιακής κοινότητας. Τουλάχιστον σαράντα υπουργοί και υφυπουργοί παιδείας, από την μεταπολίτευση και
μετά μέχρι σήμερα, έχυσαν «δάκρυ και πόνο» για την παιδεία. Παρακαλώ, μην τους ταράζετε τον ύπνο και την ησυχία!. Προτείνω να περάσουν τα άγια λείψανα και από τη Βουλή, μήπως γίνει το θαύμα!
Δημήτρης Τσαρδάκης, διδάκτωρ φιλοσοφίας Παν/μίου Φραγκφούρτης
e-mail: dimitsar@otenet.gr ― site: www.tsardakis.blogspot.com

Πορίσματα 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ψηφιακών
Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής
Πραγματοποιήθηκε, για πρώτη
φορά, το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής, που διεξήχθη υπό την
Υψηλή Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεταξύ 7 και 9 Μαΐου 2015, στην Ι.
Μητρόπολη Γλυφάδος, στο Καβούρι. Στο Συνέδριο, που είναι το
πρώτο του είδους του παγκοσμίως
και συνδιοργάνωσαν οι ιστοσελίδες
«Πεμπτουσία», από την Ελλάδα,
«OCN, Orthodox Christian Network», από τις
Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής και «Bogoslov» από τη Ρωσία,
συμμετείχαν 75 ομιλητές από 21 χώρες, οι
οποίες κάλυψαν όλες
τις δικαιοδοσίες της
Ορθόδοξης Εκκλησίας
καθώς
και
του
επιχώριου Μητροπολίτη Γλυφάδος κ. Παύλου, ο οποίος αγκάλιασε την
πρωτοβουλία και τη στήριξε ποικιλοτρόπως.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν είκοσι
και πλέον Μητροπολίτες και επίσκοποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Tο διαδίκτυο αναπτύχθηκε εκτός της Εκκλησίας.
Αυτό όμως κάθε άλλο
παρά εμποδίζει τη σύγχρονη ορθόδοξη σκέψη να
αξιοποιεί τις δυνατότητές
του».

Στις εργασίες του Συνεδρίου τέθηκαν πολλά θέματα που αφορούν τη
χρήση του διαδικτύου, το οποίο
αποτελεί ένα μεγάλο ανθρώπινο
επίτευγμα, ένα μέσο και ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση των ανθρώπων. Αυτό το μέσο μπορεί
κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί, ώστε
ο λόγος του Θεού να «τρέχει και να
καρποφορεί». Στις συνεδρίες και
τις στρογγυλές τράπεζες αυτού του
τριημέρου επισημάνθηκαν τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από την αλόγιστη
χρήση του, αλλά παράλληλα τονίσθηκε και η θετική του πλευρά.
Συγκεκριμένα, επισημάνθηκαν αφενός οι αρνητικές πλευρές της κατάχρησης, της παράχρησης, αλλά και
των υπερβολικών προσδοκιών που
δημιουργεί ακόμη και η απλή χρήση
των σύγχρονων ψηφιακών μέσων

επικοινωνίας και ενημέρωσης. Τονίστηκαν, επίσης, οι κίνδυνοι που
απειλούν το ανθρώπινο πρόσωπο
και τη σχέση του πιστού με το Θεό
και την Εκκλησία μέσα στην πραγματικότητα που δημιουργούν οι καινοφανείς αυτές δυνατότητες. Mέσα
στο σκηνικό αυτό, οι προειδοποιήσεις της πατερικής διδασκαλίας
για τις συνέπειες της πολυδιάσπασης της ανθρώπινης υπόστασης
αποκτούν νέα επικαιρότητα.

Από πολλές πλευρές κατατέθηκε η
διαπίστωση ότι τα διακριτικά στοιχεία της εποχής μας, είναι η ”ψηφιοποίηση” της ζωής, δηλαδή η
είσοδος της τεχνολογίας σε όλες
τις εκφάνσεις της: την εργασία, την
ενημέρωση, την εκπαίδευση, τη
φιλία, τις διαπροσωπικές σχέσεις
και αλλού. Όλα αυτά αλλάζουν και
την ”ταυτότητα” τού προσώπου που
πέρα από την πραγματική της αξία,
προσλαμβάνει και μια εικονική διάσταση. Οπότε, γίνεται λόγος για μια
νέα ανθρωπολογία. Για παράδειγμα, μια μικρή συσκευή ενός «έξυπνου»
κινητού
τηλεφώνου

μπορεί να αποτελεί προέκταση και
αχώριστο σύντροφο του ανθρώπου. Ακόμη η κοινωνία γίνεται διαδικτυακή,
παρουσιάζεται
ως
ζωντανός οργανισμός και τα τεχνικά δίκτυα ως το νευρικό σύστημά της.
Μέσα από αυτή τη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία σε πλείστους
όσους, από όλες τις γωνιές της Γης,
να παρουσιάσουν το ψηφιακό τους
έργο, τους προβληματισμούς και

τους καϋμούς τους, τους πειραματισμούς, τα αδιέξοδα και τα οράματά τους. Κοντολογίς, μετέφεραν
στην ομήγυρη την πλούσια συνολική εμπειρία τους. Παρουσιάστηκαν τρόποι αξιοποίησης των
ευκαιριών της συνέργειας των ψηφιακών μέσων
Οι παριστάμενοι συμφώνησαν εξ
ολοκλήρου πως η «έξοδος» στον
κυβερνοχώρο δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς προετοιμασία και
προϋποθέσεις. Απαιτούνται κατάλληλα πνευματικά
εφόδια, υψηλή συναίσθηση
της ποιμαντικής ευθύνης
που φέρει ο διαχειριστής
του μέσου και οπωσδήποτε
εγκυρότητα και ευαγγελικό
ήθος στην εκφορά του
λόγου τους. Επιπλέον, να
μη λησμονείται ότι το διαδίκτυο δεν είναι παρά ένα
μέσο και επομένως οφείλουμε να μην το χρησιμοποιήσουμε αλόγιστα, αλλά με
τρόπο ασκητικό, που σημαίνει πως
πρέπει να εμφορούμαστε από
πνεύμα σύνεσης, εγκράτειας και
ευθύνης απέναντί του.
Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο αναπτύχθηκε εκτός της Εκκλησίας,
οπότε είναι αναμενόμενο να εκδηλώνεται κάποιου είδους αμηχανία
σχετικά με την κατανόηση και την
ενδεδειγμένη χρήση του. Αυτό
όμως κάθε άλλο παρά εμποδίζει τη
σύγχρονη ορθόδοξη σκέψη να
αξιοποιεί τις δυνατότητές του, να
το εντάσσει επιτυχώς στη δυναμική
των δράσεών της και να το εξαγιάζει στο μέτρο των δυνατοτήτων της
προς δόξαν του
Τριαδικού
Θεού.
Τρεις ημέρες εντατικών εργασιών το
απέδειξαν αυτό.
Το παρών έδωσε και
ο Δήμαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
ο
οποίος
δήλωσε:
«Αποτελεί μεγάλη τιμή για την
πόλη μας να φιλοξενεί ένα τέτοιο
συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν
πραγματικά μεγάλες και ξεχωριστές προσωπικότητες της Ορθοδοξίας διεθνώς. Τα ψηφιακά μέσα
είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινής μας ζωής, και αποτελεί μεγάλο βήμα για την Ορθοδοξία η αξιοποίησή τους, για να
διαδοθεί το μήνυμα της εκκλησίας
στη νεολαία».
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Μυθο-λογίας ἄρχεσθαι”

Οικονομικός έλεγχος στο Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ)
Ο Υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, προχωράει σε βάθος

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για το Μύθο (μυθέομαι =
λέγω, διηγούμαι) προσπαθώντας να αναδείξουμε ότι οι Μύθοι
είναι διηγήσεις και όχι φαντασία.
Από τις διηγήσεις λοιπόν άντλησε ο Όμηρος αρκετές γενιές
μετά τα Τρωικά για το τί συνέβη κατά την ταφή του Αμαρυγκέα,
ώστε να βάζει τον Νέστορα να μας διηγείται περιστατικά της.
Κατά τον Πρόδικον τον Κείον, μέγα σοφιστή και πατέρα της
ετυμολογίας, οι Ολύμπιοι θεοί αντιπροσωπεύουν βασικά συστατικά της ζωής ή τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού.
Ο Δημόκριτος υποστήριξε πως «οἱ θεοί εἴδωλά τινα ἐμπελάζοντα τοῖς άνθρώποις» (=οι θεοί είναι ομοιώματα, απεικονίσεις, παραστάσεις που πλησιάζουν/ομοιάζουν με τους
ανθρώπους.
Οι Έλληνες δεν ήταν Ειδωλο-χαρείς αλλά Ιδεο-χαρείς, δεν
αγαπούσαν τα είδωλα, αλλά τις Ιδέες. Δεν ήταν ειδωλολάτρες, όπως κακώς και σκοπίμως υποστηρίζεται, αλλά Ιδεολάτρες.
Η άποψη ότι οι μύθοι είναι παραμύθια για μικρά παιδιά προέρχεται από ανεγκέφαλους, που είτε μέχρι εκεί φτάνει η βλακεία τους είτε σκόπιμα τους διαστρέφουν για να μειώσουν την
αξία τους, είτε και τα δυο.
Η κρεμασμένη στον Ουρανό από το Δία, με χρυσή αλυσίδα
Ήρα* γιατί του αντιμίλησε, αποτυπωνόταν πάνω στα ρωμαϊκά
αρχαία νομίσματα ως JUNO (HERA)MONIA ή MONETA1 (=
μόνη, μοναχή της). Αυτό παρατήρησαν οι Ξένοι (εννοώ το
“ΜΟΝΙΑ”) και ονόμασαν το χρήμα, money ή μονέδα. Βλέπετε
τώρα τον ανεγκέφαλο πώς ξεχνώντας την ουσία/σημασία του
αρχικού μύθου και αποκόβοντάς την μόνο στη λέξη “ΜΟΝΙΑ”
(=μόνη) δημιούργησε το χρήμα!
Ένας από “τους απαγορευμένους και εξωβελισμένους μύθους
(= αλήθειες) του αληθογράφου Αισώπου με τίτλο: “Ζεύς και
Αισχύνη” και αριθμό 111 αναφέρει ότι:
Η αρχική σημασία του μύθου είναι ότι κάθε εμβαίνον όπισθεν
είναι αναίσχυντο, διότι η αισχύνη σηκώθηκε κι έφυγε, αφού
δεν τηρήθηκε η συμφωνία με το Δία να ‘ναι αυτή που θα έμπαινε τελευταία, ενώ οτιδήποτε άλλο εισχωρήσει μετά από
μένα, εγώ σηκώνομαι και φεύγω.
Και μην ξεχνάτε πώς λέγεται αυτός για τον οποίο αναφέρεται
η ιστορία**. Γνωστή λέξη σε όλους τους Ελληνες, απαγορεύτηκε δια νόμου να κατονομάζεται από το Κοινοβούλιο. Η εναλλακτική λύση προσφέρεται από τον αισώπειο μύθο, μπορείτε
να τον λέτε Μάχλο*** (= κύναιδο, καταπύγονα, πασχητιώντα)
χωρίς να υφίστασθε τις προβλεπόμενες, από το νόμο, ποινικές
κυρώσεις.
Εξάλλου στην εικονομαχία επικράτησαν οι Εικονολάτρες που
ήταν “παγανιστές” χωρίς να το ‘χουν αντιληφθεί και συνειδητοποιήσει (Βλέπε σελ. 47, Σούλα Ροδοπούλου, εκδόσεις Αγγελάκη) κατά διαταγή της Ειρήνης της Αθηναίας.
Θα ήθελα τέλος να αποσαφηνίσω την αληθινή σημασία του
μύθου απομυθοποιώντας τον.
Μύθος είναι ο λόγος είτε μυστικός, σκοτεινός, ασαφής, παραγόμενος από το ρήμα μύω - κλείνω τα μάτια, τα αυτιά και τα
χείλη μου, εκστασιάζομαι είτε από το ρήμα μυῶ -ῶ = μαθαίνω, διδάσκω, μυώ κάποιον σε κάτι, και από αυτά παράγονται οι λέξεις μύηση, μυητικός, αμύητος κλπ.).
* Η γυναίκα από τη δημιουργία της φορούσε χρυσαφικά κοσμήματα.
** Δεν αναφέρω τη λέξη για να μη θίξω...
*** Μάχλος (= ασελγής, άσωτος, ακόλαστος, ακρατής, πόρνος, κύναιδος)
μαχλοσύνη (= λαγνεία, ασέλγεια, φιληδονία, πορνεία).
1. Moneta (=Μονήτα), επωνυμία της Ήρας, που λατρευόταν στη
Ρώμη. Ο ναός της ιδρύθηκε το 344 π.Χ. στη ρωμαϊκή ακρόπολη. Το
ναό χρησιμοποιούσαν ως θησαυροφυλάκειο, όπου φύλασσαν τα πολύτιμα μέταλλα που χρησίμευαν για την κοπή νομισμάτων.
Συνεχίζεται στο επόμενο

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

«Πήραν δάνειο περίπου 200 εκατ.
ευρώ και τα περισσότερα τα έδωσαν
για προβολή και δημόσιες σχέσεις,
τότε με τα εμβόλια, και ακόμα χρωστάμε. Να σκεφτείτε ότι είμαι αναγκασμένος να πληρώνω κάθε χρόνο 17
εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση
αυτού του δανείου και για τόκους» σημειώνει ο Υπουργός Υγείας Π. Κουρουμπλής, ο οποίος αποκαλύπτει ότι
υπάρχουν καταστάσεις και αποδεικτικά στοιχεία για τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων).
Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το
κονδύλι αυτό προκύπτει από δάνειο
που έλαβε το ΚΕΕΛΠΝΟ με εγγύηση
δημοσίου το 2008, το μεγαλύτερο
μέρος του οποίου, σύμφωνα με όσα
δηλώνει το υπουργείο Υγείας, διατέθηκε για καμπάνιες προβολής θεμάτων υγειονομικού περιεχομένου.
Τον έλεγχο της διαχείρισης του ΚΕΛΠΝΟ, ζήτησε από τις πρώτες ημέρες
ανάληψης των καθηκόντων του ο
Υπουργός Υγείας. Συγκεκριμένα, στις
5 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υγείας ζήτησε από το γενικό επιθεωρητή του

Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) Σταύρο
Ευαγγελάτο να ξεκινήσει άμεσα το
«ξεσκόνισμα» στα οικονομικά του
ΚΕΕΛΠΝΟ την τελευταία τριετία, ενώ
παράλληλα στο στόχαστρο του
υπουργείου μπήκαν ο ΟΚΑΝΑ, το
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).
Τον Οκτώβριο του 2013 είχε πάλι αποφασιστεί η διενέργεια ελέγχου, ο
οποίος όμως ανεστάλη και μετατέθηκε
για το 2014, λόγω επανεκτίμησης του
συνολικότερου προγραμματισμού ελέγχων. Ο έλεγχος όμως δεν έγινε ούτε
πέρσι.
Εκτός όμως από τα δάνεια, το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε να αντιμετωπίσει και προβλήματα οφειλών. Πέρσι το Νοέμβριο
είχε διαβιβαστεί στη Βουλή από τον
τέως υπουργό Υγείας Μάκη Βορίδη
έγγραφο με τους φορείς εποπτείας
του υπουργείου, οι οποίοι σύμφωνα με
τα στοιχεία εξέλιξης μεγεθών του
προϋπολογισμού τους, παρουσιάζουν
αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη από
10% από τους στόχους στο οικονο-

Για τη στρατηγική της ΕΕ
για τη μετανάστευση
Τη στρατηγική της ΕΕ για
τη μετανάστευση, κατήγγειλε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στο
Στρασβούργο, στην ομιλία
του ευρωβουλευτής του
Κώστα Παπαδάκη, στη συζήτηση σχετικά με το θέμα
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγοντας μεταξύ άλλων:
"Η νέα στρατηγική της ΕΕ
για τη μετανάστευση, φτιάχτηκε από τα ίδια υλικά με
τις προηγούμενες. Ενίσχυση της Frontex, θωράκιση
της
Σένγκεν,
διατήρηση του Δουβλίνο
και επιστροφή στο ύψος
των κονδυλίων του περσινού έτους που στη Μεσόγειο πνίγηκαν μαζικά 3.500
μετανάστες. Οι δε λεονταρισμοί της ΕΕ για τους διακινητές ψυχών συνιστούν το
πρόσχημα νέων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων για να θησαυρίζουν τα μονοπώλια. Η

ελληνική κυβέρνηση δηλώνει
ικανοποιημένη και συνυπογράφει αυτήν την πολιτική,
υλοποιώντας αυτή τη συνεχιζόμενη βαρβαρότητα.
Όσο για το λεγόμενο επιμερισμό των 20.000 προσφύγων στα υπόλοιπα
κράτη μέλη αυτός δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά το
μοίρασμα ενός μόλις δείγματος των τεράστιων κυμάτων μεταναστών θυμάτων
των ιμπεριαλιστικών πολέμων των ΗΠΑ, της ΕΕ, του
ΝΑΤΟ στα άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης που
διατηρεί η ΕΕ.
Μια διέξοδος για το λαό
υπάρχει. Πάλη εδώ και
τώρα σε σύγκρουση με ΕΕ
και μονοπώλια για άμεση
ανακούφιση των μεταναστών, στήριξη τους με ανθρώπινα κέντρα υποδοχής,
κατάργηση του Δουβλίνο
και των άλλων αντιδραστικών κανονισμών της ΕΕ".

μικό αποτέλεσμα του α΄ εξαμήνου του
2014. Στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) η αρνητική απόκλιση είναι 2.532.755 ευρώ
και οφειλόταν στη μη είσπραξη των
προβλεπομένων εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου
σε σχέση με τα έξοδα.
Όπως λένε πάντως οι πληροφορίες, ο
διαχειριστικός έλεγχος θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα οπότε θα
ανακοινωθεί και επίσημα πώς και πού
κατανεμήθηκαν τα κονδύλια του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού και είναι άμεσα εποπτευόμενο και χρηματοδοτούμενο
από το υπουργείο Υγείας.
Ο έλεγχος στις συμβάσεις γίνεται και
από την κόρη του πρώην Προέδρου
της Δημοκρατίας Χρ. Σαρτζετάκη, Πετρούλα Σαρτζετάκη, η οποία ξεσκονίζει όλες τις συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί τα τελευταία 20 χρόνια. Τι
απομένει; Να δοθούν όλα στη δημοσιότητα.
Στοιχεία:
Ραχήλ Μακρή
Βίκυ Κουρλιμπίνη, Vicky.kourlibini@capital.gr

Επανεξέταση της νομοθεσίας
για τα μεταλλαγμένα ζητούν
οι “Οικολόγοι Πράσινοι”
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Πράσινου
Κόμματος στο Ζάγκρεμπ
Με πρωτοβουλία των Οικολόγων Πράσινων, ψηφίστηκε
την Κυριακή 17.5 στο Ζάγκρεμπ από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, απόφαση σχετική με τα
μεταλλαγμένα, προκειμένου να αναχαιτιστεί η αντιδημοκρατική επιβολή των επικίνδυνων οργανισμών στην
Ευρώπη.
Η συν-εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Δήμητρα Λυμπεροπούλου, που συμμετείχε ενεργά μαζί και
με άλλα μέλη των Οικολόγων Πράσινων στο συνέδριο
του ΕΠΚ, μετά την υπερψήφιση του καλέσματος ενάντια
στα μεταλλαγμένα, δήλωσε: «Αισθανόμασταν μια παραπάνω υποχρέωση να επαναφέρουμε επίσημα το ζήτημα
της απαγόρευσης εισαγωγής των μεταλλαγμένων στην
Ευρώπη, ακριβώς επειδή κατά την διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας άνοιξε ο δρόμος για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε
και θα αγωνιστούμε ώστε να επικρατήσουν οι φωνές των
Ευρωπαίων πολιτών που αποτελούν την συντριπτική
πλειοψηφία και αντιτίθενται στα μεταλλαγμένα και στην
«αρπαγή γης» μέσω του αγρο-ιμπεριαλισμού που επιχειρείται»

ΕΒΔΟΜΗ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΜAΪΟΥ 2015
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 21/5/2015
Αρ. Πρωτ. 13915
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ. 190.10 ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφ.: Ελευθερίου Σταμάτης
Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993 20337
Email : info@kalivia.gr
Καλύβια 14 /05/2015
Αριθ. Πρωτ. 173
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, Προκηρύσσει μειοδοτικό
διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Πρόχειρου διαγωνισμού, με
σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας ‘’Οργάνωση εκδρομών
(μεταφορά-διανυκτέρευση)
μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και
μεταφορά προσώπων για τις ανάγκες
των τομέων παιδείας, πολιτισμού,
αθλητισμού, κοινωνικής προστασίας &
αλληλεγγύης έτους 2015’’ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 28.380,00€
πλέον ΦΠΑ 13%.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις, του Π.Δ. 28/80,
του Ν.3463/06 του Ν.3731/08, την
43/2015 απόφαση του Δ.Σ. και την
ανάγκη του Νομικού Προσώπου
Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική
υπηρεσία
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου “Αριστόδικος
Δήμου Σαρωνικού” στο Κ.Α: 156413.001
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο
Σαρωνικού
στις
02/06/2015 και ώρα ώρα10:00 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται

ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 18-05-2015
Αρ. πρωτ.: 13224
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 3η Ιουνίου
2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια μηχανογραφικού εντύπου, φακέλων (πρέσπαν) και κλασέρ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης
10.633,35 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%. Aφορά την προμήθεια

και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από
το Δελτίο πιστοποίησης τιμών του
Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού,
για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
73.800,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 29/5/2015 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

φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό ορίζεται ύψους(5% )επί
του προϋπολογισμού σε 1.600,00€,
κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους και πρέπει να απευθύνεται
προς το Νομικό Πρόσωπο “Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού” και να
βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
Τράπεζας
συνταγμένη
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει
στο Δημόσιο.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η
ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας , υποχρεούται να καταθέσει
προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης
,για το ποσό 5% της αξίας της μελέτης με ΦΠΑ, μη υπολογιζόμενης
της επιτευχθείσας εκπτώσεως.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως
Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει
από την υπογραφή της σύμβασης
έως και στις 31/12/2015.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα
γίνει σε όποιον προσφέρει οικονομικότερη προσφορά εφόσον κριθεί
από την επιτροπή αξιολόγησης ότι
η προσφορά του πληροί τους
όρους της συνημμένης μελέτης,
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού.
Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται στον τύπο και να αναρτηθεί στο
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης
χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Διαβάστε μας
και στο
www.ebdomi.com

Ομάδα Α: 50.000 διπλότυπων είσπραξης και 15.500 γραμματίων είσπραξης, Ομάδα Β: 1.000 φάκελοι
με αυτιά και λάστιχο τύπου πρεσπάν και 100 κλασέρ πλαστικά διαστάσεων 8-32.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Για την ομάδα
Α απαιτείται εγγυητική συμμετοχής
ποσού 161,30 €. Για την ομάδα Β
δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής είτε η προσφορά γίνει επί του
συνόλου των απαιτούμενων ειδών
της μελέτης (για τις δύο ομάδες συνολικά), είτε μόνο για μία ομάδα.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Σταύρος Τζιβιτζής
ΠΡΟΫΠ: 313.634,01 € με Φ.Π.Α
Τηλ.: 22943.21033-21035
Φαξ : 22940 23481
Email:
stzivitzis@0164.syzefxis.gov.gr
Α.Π.: 4782/6.5.2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως
εξής:
Α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής
πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του
νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το
αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα
του είδους (πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο
θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης
μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς
να υπερβαίνει το 5% και
Β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά (Ομάδα Ε)
για την εκτέλεση της δαπάνης
«προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για την καλυψη των αναγκων

(ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr,
ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,
στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 2106604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
O Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΑΔΑ:7ΨΩΚΩ16-ΘΞΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12
Τ.Κ. 19009 ΡΑΦΗΝΑ
Πληροφ. Στέργιος Φάτσης
Τηλέφ. 2294321042
FAX: 2294023481
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 του N. 3669/08, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ

κινησης των οχηματων και θερμανσης των εγκαταστασεων του δημου
και των εποπτευομενων νομικων
προσωπων αυτου οικονομικου
ετους 2015», με αρ. πρωτ. μελέτης
3045/19-03-2015 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης τρακοσίων δέκα τριών
χιλιάδων,
εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
και
ενός λεπτού του ευρώ
(313.634,01 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας
θα γίνει από ίδιους πόρους του
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου των
Ν.Π.Δ.Δ και των Σχολικών Επιτροπών του υπάρχει δε εξασφαλισμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό του
Δήμου και των φορέων του για το
έτος 2015.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο ημερών, από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης
αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 60.000,00
€ (με ΦΠΑ 23 %)
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι: 60 μέρες
Το έργο χρηματοδοτείται από: ΣΑΤΑ
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
- Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1
και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή
ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Αλλοδαπές επιχειρήσεις που
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο
Η Δημοπρασία θα γίνει την
09/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
της
Περιφέρειας Αττικής Αραφηνίδων
Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα, με

ανοικτή συνοπτική διαδικασία
[πρόχειρος διαγωνισμός]
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 976,00€ . και θα απευθύνεται
προς
ΔΗΜΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ της Περιφέρειας Αττικής Αραφηνίδων Αλών
12, ΤΚ19009 Ραφήνα. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ του Νομού Αττικής
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα
2294321042
και
στο
fax:
2294023481.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλης Πιστικίδης

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει 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 στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω
διατάξεις με όποια τροποποίηση
αυτές ισχύουν σήμερα:
1. Το Π.Δ. 60/2007
2. Την Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
5. Τον Ν. 3852/2010
6. Τον Ν. 3886/2010
7. Τον Ν. 3548/2007
8. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)
9. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013
της Επιτροπής της 13ης/12/2013
10. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως

από το Ε.Π.Π. προμηθειών που
πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών
σε συνδυασμό με την Π1/1280/317-2012 αντίστοιχη.
11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013
(ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο
κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ.
240/Α/12-12-12)
12. Τον Ν. 2362/1995
13. Το Π.Δ. 113/2010
14. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013
16. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
17. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα)
τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
ήτοι 2.549,87 Ευρώ, εφ’ όσον ο
προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών,
άλλως για ποσό που θα καλύπτει το
1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της
μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά με την
ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Τζιβιτζή
Σταύρο) οδός Αραφηνίδων Αλών 12
και στα τηλέφωνα 2294321033 2294321035 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
ΠΕΜΠΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
www.promitheus.gov.gr
07-05-2015
29-06-2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας
προκηρύσσει
δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Λυκείου
Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου) Παιανίας, την 30η του μηνός

Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη
και ώρα 12:00 π.μ., δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνεται δια εκπροσώπου τους είτε
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Σχολικής Μονάδας
μέχρι την
22.6.2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου, στο τηλέφωνο 210 6046090
ή στη Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 213
2030744 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
18.5.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

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

694 47 41 791

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Aνακοίνωση
(1) Gurmail Ram S/0 Darshon Ram, vpo malpur
Arkan, Teh. Nawanshahr (SBS Nagar) changed my
minol daughter name Jasmeen to jasmeen Kaur.
Read kaur as a surname (2) Rajni w/o Gurmail Ram,
VPO Malpur Arkan Teh. Nawanshahr (SBS Nagar)
Have changed my name Rajni Rajni.Read Rajni as a
surname. (3) Gurmel Ram S/0 Darshan ram Village
malpur Arkan Tesil. Nawanshahr Disst. SBS Nagar PB
india. I have changed my name Gurmel Ram to Gurmail Ram. All concerned please note.

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 21 / 05 / 2015
Αρ. Πρωτ.:14085
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ με
τη συμπλήρωση εντύπου οικονομικής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.718,82€.

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 21/05/2015
Αρ. Πρωτ.:14084
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 30.381,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 02/06/2015
ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00
μ.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

Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 29/05/2015
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
όροφος-τηλ.
2132023843-4) καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της ΥπηρεσίαςΔιακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ενοικιάζεται στούντιο στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ επί της ταράτσας 25τ.μ. με ή
χωρίς επίπλωση. Θέα, πάρκινγκ. Οχι κατοικίδια ζώα
Πληροφορίες 6955 106091

Eτήσια Γενική Συνέλευση

και

ΓΑΜΟΙ
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ το γένος ΚΙΣΣΑ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η ΑΝΝΕΛΕΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ και της ΛΙΝΤΑΣΜΠΕΑΤΙ, το γένος JOHANNESSE, που γεννήθηκε
στο Μπέργκεν της Νορβηγίας και κατοικεί στο Κορωπί
Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν στο Κορωπί
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ το γένος ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στην Παιανία Αττικής και η ΟΛΓΑ
ΒΑΘΕΙΩΤΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ και της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ, το
γένος ΚΑΜΑΡΗ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Σαλαμίνα, πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο Παιανίας.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης, σας προσκαλεί
στην Eτήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2015 και ώρα 6 μ.μ.
στην αίθουσα προβολών του Οινοποιείου Πέτρου.
Τα θέματα :
Απολογισμός δράσης
Οικονομικός απολογισμός
Προγραμματισμός
Θα ακολουθήσει συζήτηση
Η παρουσία σας θα είναι πολύτιμη.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Ιωάννης Φώτου Γαρυφαλλιά Κοτζιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αρ. Πρωτ. 7687
Καλύβια, 22/05/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων
σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Σαρωνικού
1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή
Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Σαρωνικού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση μίας θέσης περιπτέρου
«Επί της Λ. Καλυβίων-Λαγονησίου
και έναντι της οδού Ολύμπου
(εσοχή)» στη Δημοτική Κοινότητα
Καλυβίων.
2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής
κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι
έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά
γεγονότα της χρονικής περιόδου
από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή
Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και
Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους
της Κύπρου. Από την εφαρμογή της
παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται
όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε
τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της

Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα
διατεθεί σε ενδιαφερομένους
Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο
που καταλαμβάνει η κατασκευή του
περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από
20.10.1958 βασιλικού διατάγματος.
Ως κριτήρια επιλογής των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και η
υποχρέωση μη ύπαρξης εις βάρος
των ενδιαφερομένων προσώπων
βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του
διακανονισμού καταβολής αυτών.
Η θέση θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους με κλήρωση, η οποία θα
διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού
στις 15/06/2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 11:00πμ.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης των περιπτέρων γίνεται για
10 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου,
μη
επιτρεπομένης
οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος
ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται
κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω
δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την
επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση πλειόνων του ενός
διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να
παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι

12/06/2015 τα εξής δικαιολογητικά:
- Άτομα με Αναπηρία,
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του άρθρου 6 του ν.
2556/1997, όπως ισχύει σήμερα,
από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς
το Δήμο
- Πολύτεκνοι
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς
το Δήμο
-Πολεμιστές Κύπρου
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή
συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς
το Δήμο
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα
του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο
τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ζητήστε την

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

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655
6939153052

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΜAΪΟΥ 2015

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
Ενδοσκοπική θεραπεία Κύστης κόκκυγος
Η κυστη κοκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία χρόνια φλεγμονή στην περιοχή τoυ κόκκυγα. Ο κυστικός
αυτός σχηματισμός δημιουργείται, συνήθως, από διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα, αλλά ενδέχεται να οφείλεται και σε κύστη που σχηματίστηκε κατά τηv εμβρυϊκή ζωή.
Η ενδοσκοπική θεραπεία της κυστης κοκκυγος με laser ή
RF έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους καθώς είναι αναίμακτη, ανώδυνη και
δεν χρειάζεται νοσηλεία, ενώ δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα.
Η πάθηση είναι περισσότερο συνηθισμένη στους άνδρες
σε σχέση με τις γυναίκες και εμφανίζεται κυρίως σε ηλικίες μεταξύ της εφηβείας και των 40 ετών. Παράλληλα, παρατηρείται συχνότερα σε δασύτριχα ή παχύσαρκα άτομα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ
Τα συμπτώματα ποικίλλουν, από την εμφάνιση μιας μικρής
διόγκωσης μέχρι και τη δημιουργία μεγάλης και επώδυνης
φλεγμονώδους μάζας-αποστήματος. Συχνά, παρατηρείται
στην περιοχή εκροή υγρού ή πυώδους υλικού από ένα δερματικό στόμιο (συρίγγιο). Όταν η περιοχή φλεγμαίνει τότε
γίνεται ερυθρή, διογκωμένη και σκληρή, ενώ μπορεί να
εκρέει και πύον, το οποίο συνήθως έχει πολύ άσχημη οσμή.

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

Επιπλέον, η φλεγμονή προκαλεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρετό, καταβολή του οργανισμού και ναυτία.
Η χωρίς επιπλοκή κυστη κοκκυγος ελάχιστα ενοχλήματα
προκαλεί. Συχνά η ύπαρξή της γίνεται αντιληπτή από τη
ρύπανση του εσώρουχου με οροαιματηρό υγρό. Στην οξεία
μορφή παρουσιάζεται με ισχυρό πόνο, δημιουργία αποστήματος και ίσως πυρετό. Εδώ η χειρουργική παρέμβαση
πρέπει να είναι άμεση. Στη χρόνια μορφή παρατηρείται συνεχής ή και κατά διαστήματα έκκριση υγρού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ
Η ενδεικνυόμενη θεραπεία εξαρτάται από την κατάσταση
της νόσου. Ένα οξύ απόστημα ελέγχεται, συνήθως, με διάνοιξη και παροχέτευση, ώστε να απελευθερωθεί το πύο,
να ελαττωθεί η φλεγμονή και να ανακουφιστεί ο ασθενής
από τον πόνο.
Μία χρονίζουσα κυστη κοκκυγος, όμως, θεραπεύεται αποτελεσματικά μόνο με χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση έχει σκοπό να αφαιρεθεί πλήρως η κύστη,
μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα συρίγγια, ούτως
ώστε να εξασφαλισθεί πολύ μικρή πιθανότητα υποτροπής.
Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές: «η ανοικτή»,
«η κλειστή» και η «ημίκλειστη». Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για την επέμβαση γίνεται έπειτα από συζήτηση με τον θεράποντα χειρουργό. Ας σημειωθεί, όμως,
ότι στη σύγχρονη χειρουργική, αντί του νυστεριού χρησιμοποιούνται πολύ συχνά εξειδικευμένες μορφές ενέργειας, όπως το Laser ή R-F (ραδιοσυχνότητα), για λιγότερη
απώλεια αίματος και ταχύτερη επούλωση, αλλά κυρίως για
σημαντικά λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο. Η πιθανότητα
υποτροπής ουσιαστικά μηδενίζεται.
Στη θεραπευτική αντιμετώπιση πλέον προστέθηκε με απόλυτη επιτυχία μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος, που πρώτοι
εφαρμόζουμε στην Ελλάδα: Η Ενδοσκοπική θεραπεία της
κυστης κοκκυγος (EPSIT). Ο εξειδικευμένος χειρουργός
μετά την εξέταση του ασθενή κρίνει σε ποιους ασθενείς
μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος, όπως συμβαίνει με όλες
τις μεθόδους και τεχνικές στη χειρουργική.
Η ενδοσκοπική θεραπεία της κύστης κόκκυγος έχει μία διαγνωστική και μία χειρουργική φάση, οι οποίες γίνονται ταυτόχρονα και διαρκούν λίγα λεπτά.
Στη διαγνωστική φάση πραγματοποιείται η ανεύρεση της
ακριβούς πορείας των συριγγίων και της κύστης κόκκυγος,

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

δηλαδή η χαρτογράφηση της βλάβης. Τοποθετούμε το ειδικό συριγγοσκόπιο (αντίστοιχο του λαπαροσκoπίου) στο
συρίγγιο, (με ταυτόχρονη συνεχή πλύση με ειδικό διάλυμα) και χαρτογραφούμε την κύστη και τις διακλαδώσεις
της (συρίγγια), έχοντας τρισδιάστατη εικόνα σε HD οθόνη.
Τμήματα ιστών ή τρίχες που απόφραζουν τον πόρο απομακρύνονται εύκολα με ειδική λαβίδα 2mm.
Ακολουθεί η χειρουργική φάση, σκοπός της οποίας είναι η
εκ των έσω καταστροφή του συριγγώδους πόρου, των διακλαδώσεων αυτού και του κυστικού σχηματισμού. Ο πόρος
πλένεται σχολαστικά και το σαθρό επιθήλιο αφαιρείται και
αναρροφάται. Ταυτόχρονα γίνεται σχολαστική αιμόσταση
με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF). Ο υπολειπόμενος
πόρος παραμένει ανοικτός για την παροχέτευση των παραγόμενων εκκρίσεων.
Η Ενδοσκοπική θεραπεία της κύστης κόκκυγος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.
Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι τέλειο και η ποιότητα ζωής
των ασθενών ασύγκριτα καλύτερη σε σχέση με τις άλλες
τεχνικές.
Δεν απαιτούνται επώδυνες αλλαγές και η επιστροφή σε
όλες τις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες
άμεση.
www.axiarchos.gr

Δωρεάν έλεγχος
για καρκίνο μαστού και
ΠΑΠ τεστ στο Λαύριο
το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, μετά από πρωτοβουλία του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ», συνεχίζει την γ’ φάση του προγράμματος
πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των όγκων του μαστού και του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες του Δήμου.
Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ στην οδό Φειδίου είναι:
- η ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω
- το ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, σε όλες τις γυναίκες ηλικίας
25 ετών και άνω
Οι εξετάσεις αυτές είναι ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ, ΑΝΩΔΥΝΕΣ, ΕΓΚΥΡΕΣ και γίνονται ΔΩΡΕΑΝ.
Την πλήρη κάλυψη των δαπανών υλοποίησης του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου αναλαμβάνει το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» χάρη στη χορηγία του
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ».
Προκειμένου να καθορίσουν χρονικά το ραντεβού για την
εξέταση σας και για την αρτιότερη οργάνωση παρακαλούν να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22990 66456
Καθημερινά 09:00π.μ – 15:00μ.μ
Ο χρόνος που απαιτείται για τις εξετάσεις δεν ξεπερνά
τα 15 λεπτά.
Η αποτελεσματικότητα της πρόληψης για τις παραπάνω
εξετάσεις έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει τη θνησιμότητα
κατά 25% των εξεταζομένων του ελέγχου.
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Οι αγώνες συνεχίζονται στην Αθλητική Ανοιξη Παλλήνης
Το δεύτερο Σαββατοκύριακο της Αθλητκής Άνοιξης του
Δήμου Παλλήνης ξεκίνησε με το τουρνουά «ALL DAY
VOLLEY» στο κλειστό γυμναστήριο Γρηγόρης Λαμπράκης με την συμμετοχή 285 παιδιών, φίλων του αθλήματος, οι οποίοι κατέκλυσαν το γήπεδο προκειμένου να
μας δείξουν τις ικανότητες και την τεχνική τους κατάρτιση στο εν λόγω άθλημα.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης συμμετείχαν 90 ομάδες από τα σχολεία του δήμου, οι οποίες έδωσαν συνολικά 288 αγώνες εκ των οποίων οι 8 ήταν τελικοί.
Φιλοσοφία του Δήμου είναι να παίζουν τα παιδιά όσο
δυνατόν περισσότερους αγώνες έτσι ώστε να μυηθούν
στους κανόνες του αθλήματος αλλά και της άμιλλας

που οφείλουν να αναπτύξουν μεταξύ τους.
Στο τέλος απονεμήθηκαν διπλώματα σε όλα τα παιδιά.
Στις 3 πρώτες θέσεις ανά κατηγορία απονεμήθηκαν και
μετάλλια, ενώ οι 2 πρώτες θέσεις παρέλαβαν κύπελλο
το οποίο θα παραδώσουν στο σχολείο τους.

τοποίησαν 98 αγώνες και 8 τελικούς προκειμένου να
αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα.
Τα παιδιά έδωσαν πραγματικά τον καλύτερο εαυτό τους
κερδίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα της κερκίδας
για την προσπάθεια και το αγωνιστικό τους πνεύμα. Βασικό μέλημα των προπονητών του Δήμου ήταν και είναι
η συμμετοχή όλων των παιδιών, η διασκέδαση και η γνωριμία με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης.
Όπως σε κάθε τουρνουά οι νικητές έλαβαν αναμνηστικά μετάλλια και κύπελλα ενώ απονεμηθήκαν διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται
- το Σάββατο 23 Μαϊου ώρα 09.00 με το ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΤΕΝΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Παλλήνης-Γέρακα,
Την επόμενη μέρα Κυριακή 17/05/2015 η σκυτάλη πέρασε στο άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, όπου 277 παιδιά από τα σχολεία της περιοχής έδωσαν το παρών στο
τουρνουά «ΑLLDAYBASKET» στο 1ο Αθλητικό Κέντρο
Γέρακα.
Συνολικά σχηματίστηκαν 70 ομάδες οι οποίες πραγμα-

- τις ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ-ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ, ώρα 7μ.μ., στο 1ο Αθλητικό
Κέντρο Γέρακα και τέλος
- το «ALLDAY ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ» στο γήπεδο Γ.ΔΕΔΕΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Eσωτερικό τουρνουά ακαδημιών Πρωτέα
Το 23ο εσωτερικό τουρνουά των ακαδημιών του Πρωτέα
«Αγγέλα Μικεδάκη», βρίσκεται στο μέσον του, καθώς οι
δύο πρώτες εβδομάδες του ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.
Τα παιδιά έχουν μπει στον ρυθμό των αγώνων και προετοιμάζονται για τα δύο τελευταία τριήμερα του τουρνουά 2224/5 & 5-7/6, όπου θα κορυφωθεί η αγωνιστική δράση με
τους τελικούς των κατηγοριών και τις απονομές των μεταλλίων στα περίπου 500 παιδιά που μετέχουν.
O Πρωτέας καλεί τους φίλαθλους, στις εγκαταστάσεις του
(Λυκούργου 17, Βούλα) να συμμετέχουν στους αγώνες για
να εμψυχώσουν τους μικρούς αθλητές.
Αναλυτικά οι αγώνες θα γίνουν:
Παρασκευή 22/5 & 5/6,17:00-22:00,
Σάββατο 23/5 & 6/6, 09:00-14:00 & 17:00-22:00 &
Κυριακή 24/5 & 7/6, 09:00-14:00 & 17:00-22:00.

«7ος Ανοιξιάτικος Ποδηλατικός Γύρος Αρτέμιδος»
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή
διεξήχθη την Κυριακή 17 Μαΐου 2015
ο «7ος Ανοιξιάτικος Ποδηλατικός
Γύρος Αρτέμιδος» που οργάνωσε ο
Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ».
Ο Ποδηλατικός Γύρος, ήταν η αφορμή
να γεμίσουν οι δρόμοι ποδήλατα με μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες.
Στον ποδηλατικό συμμετείχε και ο Δήμαρχος Δημήτριος Σπ. Μάρκου με
ακόμα χίλιες συμμετοχές μικρών και
μεγάλων.
Ολοι οι εμπλεκόμενοι στον Αθλητικό
Οργανισμό έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους, με πρωταγωνιστές τον
πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού
Σωτήρη Γιαννάτο, τον Αντιπρόεδρο
του Αθλητικού Οργανισμού Μιχαηλίδη

Νικόλαο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Παναγιώτη Λάμπρου.
Επίσης εργάστηκαν για τον σκοπό

αυτό οι γυμναστές και όλοι οι υπάλληλοι του Αθλητικού Οργανισμού η «ΑΡΤΕΜΙΣ».
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Τα κορίτσια του Πρωτέα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Η Εθνική ομάδα των Γυναικών αναχώρησε από την Ελλάδα για την Ισπανία όπου
θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα
πραγματοποιηθεί από 11 έως
28/6 στα γήπεδα της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας. Στην
προετοιμασία συνεχίζουν και
οι έξι αθλήτριες του Πρωτέα
(Λολίτα Λύμουρα, Αγγελική
Νικολοπούλου, Κατερίνα
Σωτηρίου, Άννα Σπυριδοπούλου, Όλγα Χατζηνικολάου, Μαριέλλα Φασούλα).
Ευχόμαστε στην Εθνική μας
ομάδα κάθε επιτυχία, με
υγεία για όλες τις αθλήτριες
και το προπονητικό τιμ και να
φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Περίληψη της υπ΄αριθμ. 12/
29.04.2015 Απόφασης Προέδρου
περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής,
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Παιανίας, έτους 2015.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού
Δήμου Παιανίας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015», όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν.
4261/2014.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.
1 του Ν. 4071/2012, όπως αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 20
του Ν. 4024/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.
2 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ -98
Α/26.04.2013, με το οποίο προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2
του άρθρου 20, περί δημοσίευσης
των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α΄
βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 79
παρ. 4 του Ν. 3463/2006.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-062010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

στην επιστροφή της στο Ευρωμπάσκετ.
Θα μπορείτε να ενημερώνε-

στε και από την σελίδα του
proteasvoulas.gr τόσο για τις
αθλήτριες του συλλόγου,

αλλά κυρίως για την πορεία
της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του
Ν. 3584/2007 ((ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2806-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών
και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.
1 περ. β΄του Ν. 4024/2011, βάσει
των οποίων στο πεδίο εφαρμογής
των άρθρων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ίδιου νόμου εντάσσονται
και οι Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι των ΟΤΑ
α’ βαθμού.
7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 2/78400/
022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011
8.
Το
με
αριθμ.
2/9616/
0022/15.02.2012 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα
με το οποίο οι υπάλληλοι με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ υπάγονται
από 1/11/2011 στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4024/2011, για την υπερωριακή τους απασχόληση πέραν
της υποχρεωτικής, καθώς και την
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ως άνω
νόμου. Σύμφωνα με το ως άνω
άρθρο ορίζεται επιπλέον «τόσο τα
όρια της υπερωριακής απασχόλησης, όσο και ο τρόπος έγκρισης της
απασχόλησης αυτής είναι ο ίδιος
όπως και για τους μόνιμους υπαλλήλους των Δήμων».
9. Την υπ΄αριθμ. 92/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, που αφορά στην συγχώνευση των έξι (6) Ν.Π.Δ.Δ. των
πρώην Δήμων Παιανίας & Γλυκών
Νερών
και τη σύσταση νέου
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός

Δήμου Παιανίας», που δημοσιεύτηκε
στο
ΦΕΚ:
1534/B΄/
27.06.2011), με πραγματική ημερομηνία κυκλοφορίας 02-08-2011.
10. Την με αριθμ. 1/2011 Απόφαση
Προέδρου του Δ.Σ περί διαπιστωτικής πράξης κατάταξης προσωπικού
Ι.Δ.Α.Χ.
του
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ–ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» στο
οποίο υπηρετούν μία (1) ΔΕ Διοικητικός, και ένας (1) ΔΕ Αρχιμουσικός.
11. Την υπ΄αριθμ. 14/24.04.2013
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
περί καθιέρωσης διαφορετικού
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός –
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Παιανίας», η οποία εγκρίθηκε με
την υπ΄ αριθμ. 31127/25856/
10.06.2013 απόφαση του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 1571/Β’/21.06.2013.
12. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48
και 49 του Ν. 3584/2007, όπως
ισχύει.
13. Την έλλειψη υπηρετούντος
προσωπικού, καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού λόγω
αναστολής των διορισμών στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4023/2012, γεγονός
που κρίνεται άκρως απαραίτητο οι
υπάλληλοί του να απασχοληθούν
πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου τους κατά τις απογευματινές
ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, για την αντιμετώπιση των
εποχιακών, έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών (ώστε
να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νομικού
προσώπου.
14. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων, στους ανά υπηρεσία ειδικούς κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.):

10-6022.001, 10-6022.002 και 156022.001, του σκέλους δαπανών
του προϋπολογισμού του Νομικού
προσώπου, οικονομικού έτους
2015, για την κάλυψη της προκαλούμενης, από τη λήψη της παρούσας απόφασης, δαπάνης συνολικού
ύψους 3.100,00 €.
Αποφασίζουμε
• Διαπιστώνουμε τη συνδρομή εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών
αναγκών που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση, κατά τις
απογευματινές ώρες (έως την 22η
ώρα), Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών και νυχτερινών ωρών των
δύο (2) υπηρετούντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλων (ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Αρχιμουσικός) του
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός – Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας»
και καθιερώνουμε την ως άνω εγκρινόμενη καθ΄ υπέρβαση εργασία
τους, για το έτος 2015, μέσα στα
όρια που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
με την προβλεπόμενη από το Νόμο
αποζημίωση, 20 ώρες μηνιαίως
υπερωριών απογευματινών ωρών
ήτοι έως 120 ώρες ανά εξάμηνο
κατ΄ άτομο με δυνατότητα αύξησης των κατά εξάμηνο ωρών μέχρι
150 ώρες με ισόποση μείωση του
ορίου του άλλου εξαμήνου και έως
16 ώρες υπερωριακής εργασίας μηνιαίως κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ή και νυχτερινές ώρες.
• Για την κάλυψη των προκαλούμενων, από τη λήψη της παρούσας
απόφασης, δαπανών έχουν εγγραφεί αντίστοιχες πιστώσεις στους
ανά υπηρεσία σχετικούς κωδικούς
αριθμούς (Κ.Α.) του σκέλους δαπανών του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, οικονομικού
έτους 2015, ως ακολούθως:

Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΠΙΣΤΩΣΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10-6022.001
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
900,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10-6022.002
ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.200,00 €
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
15-6022.001
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
& ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ)
1.000,00 €
• Η κατανομή των ωρών απασχόλησης της παραπάνω υπερωριακής
εργασίας των δύο υπηρετούντων

υπαλλήλων θα βεβαιώνεται κάθε
φορά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

• Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων και περίληψή της να δημοσιευθεί σε μια ημερή-

σια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ

To 3o Δημοτικό Βούλας
γνωρίζει
τα μυστικά του μπάσκετ
στον Πρωτέα

Το 3ο δημοτικό Σχολείο Βούλας βρέθηκε στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Πρωτέα την Πέμπτη (21/5) το πρωί και
έμαθε από το εξειδικευμένο προπονητικό τιμ του συλλόγου κάποια από τα μυστικά του μπάσκετ. Τα παιδιά έπαιξαν, διασκέδασαν και απέκτησαν βασικές γνώσεις γύρω
από το χώρο του μπάσκετ.
Ο Αλέκος Δάγλας που διετέλεσε με επιτυχία για 4 έτη προπονητής του γυναικείου τμήματος του Πρωτέα, είναι δάσκαλος φυσικής αγωγής στο 3ο δημοτικό σχολείο Βούλας
και βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Πρωτέα, 21.5.

Summer Camp 2015
στο Δήμο Διονύσου
Στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου Αγίου Στεφάνου, ο
Δήμος Διονύσου και ο Ο.Ν.Α.Π.
Θέσπις παρουσίασαν στις 18
Μαΐου το πρόγραμμα Καλοκαιρινών Δράσεων Αθλητισμού,
Παιδείας, Πολιτισμού.

Στεφάνου και τα Πρώην Εκπαιδευτήρια Καργάκου.
Στην εκδήλωση, όπου έδωσε το
«παρών» και ο Δήμαρχος, Διονύσης Ζαμάνης, μίλησαν οι Αντιδήμαρχοι
Στρατηγικού
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
παιδιά δημοτικού σχολείου (612 ετών) και χωρίζεται σε τρεις
περιόδους: A' 22 Ιουνίου - 3
Ιουλίου, Β' 6 -17 Ιουλίου, Γ' 2031 Ιουλίου. Οι Καλοκαιρινές
Δράσεις θα φιλοξενηθούν σε
τρία σχολεία, το Δημοτικό
Άνοιξης, το 2ο Δημοτικό Αγ.

Ηλίας Υφαντής, Παιδείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Βασίλης Κοκμοτός, όπως επίσης ο
Πρόεδρος του Ο.Ν.Α.Π. Θέσπις, Βασίλης Δαρδαμάνης.
Πληροφορίες 2132030621,
summercamp2015@dionysos.gr,
facebook Summer Camp 2015
Δήμου Διονύσου.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

