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Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Που καταψηφίστηκε από
την πλειοψηφία της Κ.Ε.
του ΣΥΡΙΖΑ

Πόλη Βασίλισσα εσύ,
πόσο βαθύς ο στεναγμός σου,
σαν ανεβαίνει ν’ ακουστεί
στους μιναρέδες
που τρυπούν τον ουρανό σου.
Γρηγόρης Ρώντας

Και ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ
από τον ΛΑΟ
«Αν αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ολέθριο για τη
χώρα»
Κάτι ακούσατε για μια «τροπολογία
– προσθήκη» που κατέθεσε η «αριστερή πτέρυγα» του «αριστερού»
ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή
του κόμματος και υπερψηφίστηκε
από 75 μέλη, αλλά καταψηφίστηκε
από 95(!) και απερρίφθη.

του Κώστα
Βενετσάνου

Έκανα μια μίνι “δημοσκόπηση” σε
πολλούς πολίτες του περίγυρού
μου – όλου του ιδεολογικού και
κομματικού φάσματος – που στην τρανταχτή πλειονότητά τους την υπερψηφίζουν. (Πολλοί με ρώταγαν: ποιοί είναι οι 95 που καταψήφισαν;)

Τι λέει αυτή η τροπολογία:
“Οι «θεσμοί» δεν επιδιώκουν αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «έντιμο συμβιβασμό», αν και «έντιμος» συμβιβασμός δεν μπορεί να υπάρξει με
ιδιωτικοποιήσεις και νέα βάρη στα λαϊκά στρώματα και ασφαλώς δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς
πραγματική άρση της λιτότητας, χωρίς διαγραφή
του μεγαλύτερου μέρους) και χωρίς ισχυρή ρευστότητα, για την αναζωογόνηση της οικονομίας.
Αυτό που οι κυρίαρχοι κύκλοι της ΕΕ, της ΕΚΤ
και του ΔΝΤ επιδιώκουν, αδίστακτα και με συνέπεια, εδώ και τέσσερις περίπου μήνες, είναι να
στραγγαλίσουν την οικονομία, να αποστραγγίξουν και το τελευταίο ευρώ από τα αποθέματα της
χώρας και να εξωθήσουν, «απροστάτευτη», την
κυβέρνηση στην πλήρη υποταγή και τον παραδειγματικό διασυρμό.
Αυτή η τακτική των εταίρων επιβεβαιώθηκε και
στη Σύνοδο Κορυφής της Ρίγα.
Συνέχεια στη σελ. 2

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ
Εάλω η Πόλις, 29 Μαΐου 1453. Το χθες και το σήμερα!...
Παντού και πάντα διχασμός! Τραγικές ομοιότητες!
Εσωτερικές διαμάχες και συνωμοσίες για την εξουσία!
Η ιστορία επαναλαμβάνεται, εξελισσόμενη. Επαναλαμβάνεται σπειροειδώς. Αν’ ανατρέξουμε στον 17ο τόμο της
ιστορίας του Ελληνικού Έθνους του Κ. Παπαρηγοπούλου
(1341-1453), της νέας έκδοσης N.G. μπορούμε να κάνουμε
όποιους παραλληλισμούς θέλουμε. Ν’ ανιχνεύσουμε χαρακτήρες ατομικούς και εθνικούς, να διερευνήσουμε μεθό-

“Μαϊμού” επόπτες ξεγελούν
επαγγελματίες
Σελ. 6
Αποκατάσταση του υγροτόπου
Μπρεξίζα
Σελ. 6

δους, να βάλουμε νέα, σύγχρονα πρόσωπα σε παλιές φιγούρες, ν’ αλλάξουμε ονόματα σε οικογένειες και να μένουν οι ίδιες – οι νέες...
Λέει ο Κ.Π: «το κράτος δεν διέθετε πια τους παλιούς θησαυρούς, όχι μόνο γιατί η έκτασή του ήταν πολύ μικρότερη,
αλλά και γιατί έκανε το λάθος να παραχωρήσει στους ξένους την εμπορική ατέλεια και το δικαίωμα να εισπράττουν για δικό τους λογαριασμό τα τελωνειακά τέλη του
εμπορίου που διεξήγαγαν!!» Αυτά προς σκέψη...

Η καταπολέμηση κουνουπιών
στον αστικό ιστό
είναι ευθύνη των Δήμων
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
επισημαίνει και εντέλλει δημάρχους Σελ. 14

Εκ Πολιτισμού άρχεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης

Λύματα στους δρόμους του
Δήμου Μαραθώνα
Σελ. 6
Μηνυτήρια αναφορά από τον
Δήμαρχο Παιανίας
Σελ. 7
Το Μαρκόπουλο μέσα από μία
έκθεση φωτογραφίας Σελ. 13

Σελ. 8

Ελεγχος νομιμότητας για τη
νήσο Υδρούσα Β. Οικονόμου Σελ. 17
Περιφερειακή Στρατηγική “Εξυπνης
Εξειδίκευσης” στην Περιφέρεια Αττικής
Eνα όραμα σε 4 άξονες Σελ. 16
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Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
που καταψηφίστηκε
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή από το να περάσει άμεσα στην αντεπίθεση με ένα εναλλακτικό
σχέδιο που θα στηρίζεται στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις κυβερνητικές προγραμματικές εξαγγελίες.
Αυτές τις ώρες χρειάζεται να έλθει κατεπειγόντως
στο προσκήνιο:
Η άμεση εθνικοποίηση των τραπεζών με όσα συνοδευτικά μέτρα είναι απαραίτητα για να διασφαλισθεί
και να λειτουργήσει με καθαρά παραγωγικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια.
Η εγκαθίδρυση της δημοκρατικής νομιμότητας και
διαφάνειας στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, μαζί
με τον ουσιαστικό έλεγχο των δανειακών και άλλων
υποχρεώσεων τους.
Η άρση των προνομίων, των προνομιακών ρυθμίσεων και της ασυλίας των μεγάλων οικονομικών
συμφερόντων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Δημοτική Κοινότητα Βουλας
Η Δημοτική Κοινότητα Bούλας συνεδριάζει την Τετάρτη
3η Ιουνίου, και ώρα 6 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 2 θέματα:
1ο. Προτάσεις σχετικά με δράσεις και έργα που ενδιαφέρουν την περιοχή της δημοτικής ενότητας Βούλας, για την
κατάρτιση του επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος
2016.
2ο. σχετικά με τη λήψη απόφασης - πρότασης περί καθορισμού
ή μη, θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση
υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.

Η ουσιαστική φορολόγηση του μεγάλου πλούτου,
των μεγάλων περιουσιών, των πολύ μεγάλων εισοδημάτων και της υψηλής κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. (σ.σ. να συγκεκριμενοποιούνται
τα “μεγάλα”).
Η κυβέρνηση οφείλει να αντικρούσει την προπαγάνδα των κυρίαρχων κύκλων, οι οποίοι κατατρομοκρατούν το λαό με την απόλυτη καταστροφή που,
υποτίθεται, θα επιφέρουν η διακοπή αποπληρωμής
του χρέους και η ενδεχόμενη έξοδος από την Ευρωζώνη.
Η μεγαλύτερη καταστροφή για τη χώρα είναι η επιβολή νέου μνημονίου, εκείνης ή της άλλης μορφής
και η παράταση της εφαρμογής των προηγούμενων.
Είναι αυτή η εξέλιξη που, πάση θυσία και με κάθε
δυνατό μέτρο, πρέπει να αποτραπεί.
Κάθε εναλλακτική λύση για μια αντιμνημονιακή
προοδευτική πορεία και πρώτα από όλα η διακοπή
πληρωμής του χρέους, όσες δυσκολίες και αν έχει,
είναι πολύ προτιμότερη για τη χώρα, γιατί κυρίως
προσφέρει ελπίδα και προοπτική στον τόπο. (σ.σ.
όχι μόνο).
Είναι σημαντικό το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση
να απευθυνθεί ανοιχτά στο λαό, περιγράφοντας
όλα τα δεδομένα, με στόχο αφενός τον απεγκλωβισμό της κοινωνίας από λογικές μονόδρομων και
αφετέρου για να διαμορφώσει αποφασιστικά τους
όρους ενός πολιτικού κινήματος διεξόδου, το
οποίο θα αγωνιστεί για μια άλλη πορεία από αυτήν
που επιχειρούν να διαμορφώσουν με τετελεσμένα
οι δανειστές. Για να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα η
οποία μπορεί να παράγει, να δημιουργεί, να ζει, να
είναι κυρίαρχη.
Η κυβέρνηση, εφόσον οι «θεσμοί» συνεχίσουν τις
επόμενες μέρες την ίδια εκβιαστική τακτική, οφείλει
να δηλώσει από τώρα και ευθέως ότι δεν θα «πνίξει» τον ελληνικό λαό, αποστραγγίζοντας τις οικονομίες του, δεν θα πληρώσει την επόμενη δανειακή
δόση του ΔΝΤ και ότι σχεδιάζει εναλλακτικές απαντήσεις για την πορεία της χώρας, οι οποίες θα διασφαλίζουν την εφαρμογή του προγράμματός της”.

Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
Την Τετάρτη 3/6/16 συνεδριάζει και το Δ.Σ. των 3Β στην
13η/2015 Συνεδρίαση, ώρα 20:00, με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου
Την Παρασκευή 5/6/16 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Μαρκοπούλου στις 8μ.μ. με 18 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Δ.Α.
Την Τρίτη 2 Ιουνίου και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Αττικής με 9 θέματα ημερησίας διάταξης: Μεταξύ άλλων:
4. «Συζήτηση περί σύμφωνης ή όχι γνώμης με την απόφαση του
Ε.Δ.Σ.Ν.Α., όσον αφορά α) στα αντισταθμιστικά και β) στην χρέωση/τόνο των απορριμμάτων».
5. «Δασικές και χωροταξικές αρμοδιότητες στο επίπεδο του
Δήμου». Εισηγητής: Δ. Στεργίου – Καψάλης – Δήμαρχος Πεντέλης
Ι8.
Λ
Ο
Π
- «Περί έγκρισης ψηφίσματος για δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού». Εισηγητής: Γρ. Κωνσταντέλλο, Δήμαρχος3β

Βλέπετε στα παραπάνω, τίποτε αντίθετο απ’ όσα
έλεγε κατά καιρούς ο ΣΥΡΙΖΑ στις εξαγγελίες του και
στο πρόγραμμά του και τα οποία εκφράζουν την βούληση του Ελληνικού λαού, στην τρανταχτή του πλειοψηφία και για τα οποία υπερψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Σημειώνουμε κάτι σημαντικό και αυτονόητο: Αυτή η
βούληση του λαού, χωρίς την κατάφωρη προπαγάνδα των ΜΜΕ, τον εκφοβισμό και την κατατρομοκράτηση της κοινωνίας, απ’ όλο το συστημικό
πλέγμα, θα ήταν ογκωδέστερη και εντονότερη.
Τα έχουμε επισημάνει επανειλημμένα στην αρθρογραφία μας. Πρέπει ακόμα να σημειώσω για τους
αναγνώστες μου, ότι δεν είμαι κανένας έξαλλος νέο
και ΔΕΝ είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καμμιάς πτέρυγας
ή “πλατφόρμας” και κανενός κόμματος. Είμαι αγανακτισμένος πολίτης, που μ’ έχουν καταληστέψει, όπως
κι εσάς, που μ’ έχουν χρεώσει, που μ’ έχουν πτωχο-
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ποιήσει, όπως κι εσάς. Είμαι ακόμη περήφανος και
βαθύτατα προσβεβλημένος Έλληνας και γι’ αυτό οργισμένος με την άτολμη και ενδοτική διαχρονικά πολιτική μας ηγεσία.
Στηρίζω την παρούσα κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, μέχρι να δω τι θα κάνει τελικά. Περιμένω· ο Ιούνης είναι αποφασιστικός μήνας (κοντή γιορτή ή
διαζύγιο).
Όχι άλλο παρελκυστικό τρενάρισμα. Φτάνει πια!
Ξανατονίζω για πολλοστή φορά: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται ν’ αποτύχει. Δεν θα ‘ναι “παρένθεση”. Θα
είναι ολέθριο για τη χώρα!
Όσοι κιοτεύουν, να κάτσουν στους καναπέδες τους,
ν’ αμπελοφιλοσοφούν. Δεν υπάρχουν περιθώρια για
κιοτήδες και ιδιοτελείς.
Αν η “αριστερά” δεν κρατήσει την πατρίδα όρθια, θα
καταντήσει θλιβερή ανάμνηση σαν το ΠΑΣΟΚ. Δεν
θέλω να το σκέπτομαι. Δεν μ’ ενδιαφέρουν τα κόμματα· με καίει η ΕΛΛΑΔΑ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Εκδηλώσεις για την Ημέρα Περιβάλλοντος
Σελ. 5
10ήμερο μεξ ελληνικές παραγωγές στο Φεστιβάλ Αθηνών Σελ. 7
Πόλεις της Ανατολικής ΑττιΣελ. 8
κής, Σπάτα Απόστολος Βιτάλης
Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω
και νουν, νοείτω Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

12ο Φεστιβάλ χορού

Σελ. 12

Η Περιφερειάρχης στην Εθνική
Ομοσπονδία αναπήρων

Σελ. 13

Η ζώνη της Χρυσομαλλούσας
και ο ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Τσαρδάκης Σελ. 16

Σε έξαρση τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα Σελ. 21
6ο Πρωτάθλημα Βετεράνων Σελ. 22
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

“Εάλω” οι παραλίες
και οι αιγιαλοί
Φέτος οι παραλίες και οι αιγιαλοί θα έχουν άλλο “χρώμα”.
Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Και γι’ αυτό φρόντισε η Κτηματική Υπηρεσία του
Δημοσίου (ΚΥΔ), με παράλληλη Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) να ξεζουμίσει και το τελευταίο λεπτό, από τον τελευταίο πολίτη, που θα τολμήσει να βγει στην παραλία.
Ετσι με Κοινή Υπουργική Απόφαση προχώρησαν στην εκμίσθωση παραλιών και αιγιαλών με ξαπλώστρες, ομπρέλες
και τραπεζοκαθίσματα.
Εδωσαν δε το δικαίωμα στους Δήμους να τις εκμισθώσουν
εκείνοι με πρόχειρους διαγωνισμούς μέχρι τέλος Μαΐου
παίρνοντας το 30% η ΚΥΔ και 70% ο Δήμος, άλλως θα προχωρήσουν αυτοί σε εκμισθώσεις με ιδιώτες. Ποιος στραβός
δεν θέλει το φώς του. Οι Δήμοι βεβαίως προσέτρεξαν και
μισθώνουν αβέρτα τις παραλίες και μάλιστα - πολλές φορές
- με πολύ υψηλά τιμήματα, έτσι που ο εκμισθωτής θα ανεβάσει τις τιμές του ανάλογα.
Οταν πάτε λοιπόν στην παραλία και δεν βρίσκετε πού να
ακουμπήσετε την πετσέτα σας, τα παράπονά σας στο Δήμαρχο, ή μάλλον στην παρούσα κυβέρνηση, που υποχώρησε για άλλη μια φορά στους “θ-εσμούς”. Σκεφτείτε πού
ακόμα παρεμβαίνουν οι φίλιες εταίρες μας.
Και το λέω αυτό γιατί βγήκε μία ΚΥΑ πριν ένα μήνα και μετά
από δύο εβδομάδες βγήκε νέα τροποποιητική επί τα χείρω,
γιατί παρενέβησαν οι “διαπραγματευτές” “θ-εσμοί”!!!
Συνεχίστε λοιπόν, να ζητάτε συμβιβασμό με όποιο τίμημα,
όσοι το ζητάτε, και στο τέλος δεν θα μπορείτε να μπείτε
στο σπίτι σας, αν το έχετε ακόμη!

Στιμιότυπα από τη Δημοτική
Συνεδρίαση στα 3Β
Εγγραφο διαμαρτυρίας απέστειλε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” για τη νέα χωροθέτηση της λαϊκής
αγοράς στη Βούλα, που επιβαρύνεται κατάφωρα η συνοικία
Ευρυάλη (Κάτω Βούλα), αλλά η πρόεδρος έκρινε ότι δεν
ήταν απαραίτητο να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο!
Σε διαμαρτυρία μέλους του Δ.Σ. της Ευρυάλης, η πρόεδρος
απάντησε ότι «δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβάζουμε όλα».

Μισή ώρα είχε αποκλειστεί η οδός Παπάγου, όταν πούλμαν φράκαρε στη στροφή
και ήταν αδύνατον να προχωρήσει, την Πέμπτη 28/5/15 στη λαϊκή αγορά.

Καταλάβαμε κυρία Πρόεδρε. Θυμίζει ακριβώς αυτό που είπε
πριν από λίγο ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παν. Σωτηρόπουλος, ότι βρώμισε η Βουλιαγμένη γιατί «υπήρχε η αντίληψη ότι εμείς είμαστε Βουλιώτες ή Βαριώτες».
Επιλεκτικότητα και διάκριση λοιπόν.
Ο Αντιδήμαρχος επεσήμανε ότι το κατάργησε αυτό και
έχουν χωρίσει το Δήμο σε δύο κομμάτια α) Βούλα και β)
Βάρη - Βουλιαγμένη και κυκλοφορούν πλέον καθημερινά,
όσον αφορά την καθαριότητα, απαντώντας σε παρατήρηση
του Διον. Κοντονή ότι η Βουλιαγμένη έχει βρωμίσει. «Τέτοια κατάσταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν την έχω δει
ποτέ έτσι από το 1960!!!»
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Παρατηρήσεις για τα έργα στην πλατεία της Βούλας κατέθεσε οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιούκης, Δόγκας, Κοντονής,
γιατί γίνονται μέσα στην καλοκαιρινή σχεδόν περίοδο και
δεν μπορούν να κάτσουν οι κάτοικοι για έναν καφέ και βέβαια δεν δουλεύουν τα μαγαζιά. Και γιατί δεν γνωρίζουν οι
σύμβουλοι τί έργα γίνονται, αφού δεν συζητήθηκε η ανάπλαση στο Δ.Σ.
Οι εργασίες απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα τραβάνε σε μάκρος, γιατί όπως είχε πει ο δήμαρχος να κρατούσαν περίπου δύο εβδομάδες, αλλά ο Αντιδήμαρχος Δημοσθ.
Βαμβασάκης απάντησε ότι μόλις τελειώσουν από την κάτω
πλευρά θα πάνε απέναντι από το δρόμο!

Aναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ
Ο Δ. Δαβάκης κατέθεσε την ένστασή του για έκτακτη συζήτηση σε αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ σημειώνοντας ότι «εί-

θιστε οι αναμορφώσεις να μην έρχονται ως έκτακτα. Δεν
υπάρχει εισηγητικό και το θεωρώ απαράδεκτο».
Μέσα στην αναμόρφωση ήταν κονδύλι 8000 ευρώ για επιμόρφωση του προσωπικού του ΟΑΠΠΑ, ενώ όπως κατέθεσε
και ο Δ. Δαβάκης «είναι θεσμοθετημένο η επιμόρφωση να
γίνεται δωρεάν» και ο Δημοσθ. Δόγκας υπάρχει τρόπος να
γίνει η επιμόρφωση δωρεάν.
Πολλά θέματα αφορούσαν πρόχειρους διαγωνισμούς για
προμήθειες αναγκαίες για τη λειτουργία του Δήμου. Συντήρηση φρεατίων, προμήθεια σκαρών φρεατίων που τα κλέβουν διάφοροι, υλικά αυτόματου ποτίσματος, φυτών κλπ.
Τα φυτά και τα εποχιακά άνθη που φυτεύονται στα δημοτικά παρτέρια, εξήγησε ο δήμαρχος, ότι προέρχονται από
δημοτικό φυτώριο που δημιούργησαν και έτσι τα κοστολόγια είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με αυτά που προμηθευόταν ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια.
Αννα Μπουζιάνη
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ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Όραμα για Eκπαίδευση
και Διεθνή Γεωτουρισμό
Tο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών &
Μελετών (ΙΓΜΕ), Δ/νση Γεωλογίας,Τμήμα Γ.Γ.Χ. οργανώνει Ημερίδα σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής
με θέμα: ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: Όραμα για
Eκπαίδευση και Διεθνή Γεωτουρισμό, που θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιουνίου 2015 στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

«Μιά ξεχασμένη νίκη»
O Σύλλογος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου
Μαραθώνα και η Ομάδα Τέχνης «Μνημεία Δρώντα»
οργανώνουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο: «Μιά
ξεχασμένη νίκη»· έργο ηρωικό, πολεμικό μεσαιωνικό
μα και χαρούμενο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 ώρα 21:00 στο ανοικτό
αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Μάκρης
(πρώην Αμερ. Βάση) 34ο χλμ. - Λεωφ. Μαραθώνος
αριθμ. 196.
Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

Μετά το 1204 και την κατάληψη από τους Φράγκους
της Κωνσταντινούπολης, τα πάντα στην περιοχή αλλάζουν. Ο τρόπος πολέμου, το ντύσιμο, το φαγητό,
ακόμη και η γλώσσα είναι πια διαφορετική. Η
Aνατολή ακολουθεί εξαναγκασμένη τη Δύση, ενώ
ταυτόχρονα σπαράσσεται από εσωτερικές έριδες...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30

Αφίξεις- εγγραφές
Έναρξη- χαιρετισμοί

• Γενικός Δ/ντής ΙΓΜΕΜ κ. Ν. Νικολάου
• Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δ. Λουκάς
• ΤΠΠΛ, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ, Δ. Καλιαμπάκος
• Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Π. Λαφαζάνης
• Αναπλ.Υπουργός Τουρισμού κυρία Ε. Κουντουρά
• Περιφέρεια Αττικής
• Γενικός Δ/ντής Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΑΠΕΛ. Γεωργαλάς

10.30 - 10.45 Νικόλαος Ζούρος: «Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο
Δίκτυο Γεωπάρκων και ο ρόλος της Unesco»
10.45- 11.00 Ειρήνη Θεοδοσίου, Δημήτρης Γαλανάκης:
«Παρουσίαση του έργου για το Γεωπάρκο Λαυρεωτικής»
11.00- 11.15 Ευγενία Μωραΐτη, Σπύρος Σταρίδας: «Οι θεματικές Γεωδιαδρομές του Γεωπάρκου: Σχεδιασμός και
προσδοκίες»
11.15 - 11.30 Αδωνις Φωτιάδης: «Γεωλογική δομή της Λαυρεωτικής»
11.30 – 11.45 Nικόλαος Σκαρπέλης: «Η κοιτασματολογία και
τα παλαιά μεταλλεία της Λαυρεωτικής ως μία σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης γεωτουρισμού»
11.45 – 12.00 Κωνσταντίνα Τσάιμου: «Λαυρεωτική: Ένα μοναδικό υπαίθριο μουσείο της αρχαίας μεταλλείας»
12.00- 12.15 Ηλίας Μαριολάκος: «Γεωθυμολογικά στοιχεία
από την Ν.Α. Αττική και δυνατότητες αξιοποιησής τους»
12.15 – 12.45
Διάλειμμα- καφές
12.45- 13.00 Χαράλαμπος Φασουλάς: «Δράσεις ανάδειξης
της γεωποικιλότητας και ενίσχυσης του γεωτουρισμού στο
Γεωπάρκο του Ψηλορείτη»
13.00 - 13.15 Πάσχος Παναγιώτης: «Γεωπάρκο Βίκου- Αώου:
οι επιμέρους γεώτοποι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του»
13.15- 13.30 Mάρκος Βαξεβανόπουλος: «Γεώτοποι και εκπαιδευτικά προγράμματα , η συμβολή τους στην ανάπτυξη
του Γεωτουρισμού»
13.30- 13.45 Γεώργιος Μαχαίρας: «Εθνικός δρυμός Λαυρίου, τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»
13.45- 15.00 Φαίδων Παπαθεοδώρου: «Δομημένο περιβάλλον και ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής: Σχέσεις ισορροπίας»
15.00- 15.15 Αντώνης Φραγκίσκος: «Προτάσεις για το σύγχρονο και αρχαίο Λαύριο»
15.15 – 16.00 Συζήτηση –Λήξη εκδήλωσης - Ελαφρύ γεύμα

«Ξενάγηση διαμαρτυρίας
για το Ναό του Απόλλωνα»
Oι Σύλλογοι της Βούλας “Εναλλακτική Δράση”, “Πηγαδάκια”, “Πολιτεία”, “προστασίας Περιβάλλοντος”
και “Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού” οργανώνουν
διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό του ναού Απόλλωνα Ζωστήρα που βρίσκεται μέσα στον Αστέρα
Βουλιαγμένης. Η διαμαρτυρία θα γίνει την Κυριακή
7 Ιουνίου στις 10.30 μπροστά στην πλαζ του Αστέρα
Βουλιαγμένης.

Θα τραγουδήσω αγαληνά

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

Κάνε-Μια-Ευχή (Make-A-Wish)
Την Τρίτη 23 Ιουνίου, τo Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), διοργανώνει ένα ξεχωριστό Δείπνο, στο Μουσείο
Μπενάκη, της οδού Πειραιώς.
Η βραδιά θα ανοίξει μουσικά με τις φωνές του Evangelos
Giamouris International Singer, classical Music from around
the world και της Άννας Παγκάλου Mezzo Soprano, ενώ ξεχωριστή, unplugged εμφάνιση με τη συνοδεία πιάνου, επιφυλάσσει η Μελίνα Ασλανίδου.
Ση διάρκεια του Δείπνου θα βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα “Υιοθεσία Ευχής” και θα πραγματοποιείται σιωπηρή Δημοπρασία Έργων Τέχνης από την ART EXPERTISE
με πρωτότυπους Πίνακες των Βασίλη Διονυσόπουλου,
Γιάννη Κούτρικα και Απόστολου Γιαγιάνου. Για εισιτήρια
και κρατήσεις επικοινωνήστε στα τηλέφ.: 210-963 7660,
6933 496 080.

Αφιέρωμα στον Νίκο
Ξυλούρη στη Βάρκιζα

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).

Μουσική παράσταση - αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη με
τίτλο «Ήτανε μια φορά… κι έμεινε για πάντα», συνδιοργανώνουν, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 20:30, στην
πλατεία Βάρκιζας ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας
(Ε.Π.Α.Ο.Β.Α.) και η εταιρία Advertising Communication
Project, υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Από το Ρέθυμνο και όλη την Κρήτη θα ταξιδέψουν στην
Αθήνα οι «Φωνές του Νότου», ζωντανεύοντας μνήμες,
με την ερμηνεία τραγουδιών του Ανωγιανού, «Ψαρονίκου», Νίκου Ξυλούρη. Ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα
στον «αρχάγγελο της Κρήτης» που χάραξε με τις ερμηνείες του τη μουσική αλλά και την πολιτική ιστορία της
Ελλάδας, φέρνουν με σεβασμό μαζί τους οι «Φωνές του
Νότου» στη φετινή μουσική τους παράσταση. Ώρα έναρξης: 22:30 Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πληροφορίες: 6977124328, e-mail:info(@)acp.gr
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Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας
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.

Συναυλία Αφιέρωμα
στον Σταύρο Ξαρχάκο
Συναυλία αφιερωμένη στον Σταύρο Ξαρχάκο διοργανώνει την Πέμπτη 4 Ιουνίου ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), στο θέατρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης στις 8 μ.μ.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί από την μικτή χορωδία Βούλας υπό τις οδηγίες της Μαέστρου Λιουντμίλα Καζάρτσεβα και η είσοδος είναι
ελεύθερη.

Δεκαήμερο ελληνικών παραγωγών στο Φεστιβάλ Αθηνών
Το φεστιβάλ κάθε χρόνο παρουσιάζει ένα μεγάλο αριθμό θεατρικών παραγωγών, διαφορετικού
ύφους, θεματολογίας και προέλευσης, έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα διαφορετικά γούστα του
κοινού.
Στο πρώτο δεκαήμερο (1-10 Ιουνίου) του φετινού προγράμματος
κυριαρχούν οι ελληνικές παραγωγές.

«Ο Άρντεν πρέπει να πεθάνει»
Ο ταλαντούχος ηθοποιός Χάρης
Φραγκούλης σκηνοθετεί το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο «Ο Άρντεν πρέπει να πεθάνει» - έργο
μυστηριώδες και βίαιο, αγνώστου
συγγραφέα της ελισαβετιανής περιόδου (Θέατρο Οδού Κυκλάδων,
2,6, 8, 12 Ιουνίου).

Εφηβεία,
μετάβαση από
το Δημοτικό
στο Γυμνάσιο
Τα Δημοτικά Σχολεία της Κερατέας, (10, 2ο) οργανώνουν ημερίδα
με
θέμα
«Εφηβεία,
μετάβαση από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο», την Πέμπτη 4 Ιουνίου
στις 6μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Δημ. Σχολείου Κερατέας.
Εισηγήτρια η Ηρώ Ρουσάνογλου,
ψυχολόγος μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία.

«Είμαστε Πέρσες!»
Το καλλιτεχνικό εργαστήρι Station Athens για νέους μετανάστες
και πρόσφυγες θα παρουσιάσει το
έργο «Είμαστε Πέρσες!» (βασισμένο στις τραγωδίες Πέρσες και
Ικέτιδες) σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου (Πειραιώς
260, 3&4/6).
Δυο πετυχημένες παραστάσεις
της περσινής σεζόν επανέρχονται
φέτος προκειμένου να μπορέσουν
κι άλλοι θεατές να τις παρακολουθήσουν:

«Μετατόπιση προς το ερυθρό»
Η Helter Skelter Company και ο
Θάνος Παπακωνσταντίνου έχουν
ανεβάσει το νέο έργο του Γ. Μαυριτσάκη «Μετατόπιση προς το
ερυθρό» με ένα εκλεκτό κάστ ηθοποιών (Πειραιώς 260, 10&11 Ιουνίου)

«Διασκεδαστικές Ιστορίες
περί θνητότητας»
Ο Γιάννης Μόσχος επιλέγει κάποια διηγήματα του Τσέχοφ στις
«Διασκεδαστικές Ιστορίες περί
θνητότητας» για να αναδείξει με

χιούμορ καθημερινά υπαρξιακά θέματα (Πειραιώς 260, 14-16 Ιουνίου).

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».

Το περιβάλλον στη Βούλα - παρόν και μέλλον
Με την ευκαιρία της Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, οι εξωραϊστικοί Σύλλογοι Βούλας διοργανώνουν συγκέντρωση - ομιλία με θέμα: Το περιβάλλον
στη Βούλα - παρόν και μέλλον.
Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 7μ.μ. στην Πνευματική
Εστία Βούλας (οδός Αγ. Ιωάννου)
Οι σύλλογοι Εξωραϊστικοί: Πολιτεία, Εξοχή, Πηγαδάκια και Σύλλογος Περιβάλλοντος
Βούλας

«ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη
O Σύλλογος Βάρης “Αναγυρούς” οργανώνει εκδήλωση
για την παρακολούθησ θεατρικής παράστασης στην Επίδαυρο.
Συγκεκριμένα 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

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παρασκευή 5 Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου
Ενημέρωση των πολιτών με φυλλάδια στις πλατείες της
Βούλας της Βουλιαγμένης και της Βάρκιζας. Σημεία συνάντησης:
- Παρασκευή 5 Ιουνίου 8.30μμ στο πάρκινγκ της πλατείας
στη Βούλα,
- Σάββατο 6/6, 8.30μμ στην πλατεία Βουλιαγμένης (περίπτερο)
- Κυριακή 7 Ιουνίου 8.30μμ στην παραλία της Βάρκιζας
(μπροστά στο ESPLANADE)
Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα γίνει συμβολική εύκολη πεζοπορία 1 ώρας στο μονοπάτι του Λυκορέματος, από τις εγκαταστάσεις της αεροπορίας μέχρι το 3ο Δημοτικό

σχολείο Βούλας, για να απολαύσουμε τη φυσική ομορφιά
του. Συνάντηση στην Πλατεία Πανοράματος 12 π.μ.
Την Κυριακή 7 Ιουνίου, Συγκέντρωση και ξενάγηση διαμαρτυρίας στο Ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα
Συνάντηση έξω από την Πλαζ του Αστέρα στις 10.30 το
πρωί
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΟΥΛΑΣ: ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΥΘΟΥ ,
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ

Επικοινωνία 6934239530-6977990887
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«Μαϊμού” Επόπτες
ξεγελούν επαγγελματίες
στην Ανατ. Αττική
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, μετά από καταγγελίες που δέχθηκε για “μαϊμού” επόπτες υγειονομικού ενδιαφέροντος
εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
Με αφορμή πολλές αναφορές που έχουν φτάσει
στη Δ/νση Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, καθώς και
στα Αστυνομικά Τμήματα από επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και
ποτών σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, σχετικά με άτομα με διάφορα ονόματα (π.χ. Γαλανός, Παπαδόπουλος κ.α.), τα οποία κυκλοφορούν
υποδυόμενοι τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας ή
Υγειονομικούς υπαλλήλους και εκβιάζουν τους
επαγγελματίες, σας εφιστούμε την προσοχή και
σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Υγειονομικού
ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Αν. Αττικής
είναι συγκεκριμένοι και διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα. Ασκούν τα καθήκοντά τους ανά δύο (2) σε
κάθε τομέα, όταν δε πρόκειται για διερεύνηση καταγγελιών ο έλεγχος είναι έκτακτος, ως εκ τούτου
δεν ενημερώνουν εκ των προτέρων για την ημέρα
και ώρα των ελέγχων.
Παρακαλούμε όλους τους επαγγελματίες κατά τον
έλεγχο να ζητούν την υπηρεσιακή ταυτότητα και
όταν πέφτουν θύματα εκβιασμού να το καταγγέλλουν στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα ή στον Εισαγγελέα.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με υγειονομικούς ελέγχους, μπορούν να
απευθύνονται στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής στο τηλέφωνο 213-2005253.

Aποκατάσταση του υγρότοπου «Μπρέξιζα»
προωθεί η Περιφέρεια Αττικής
Πράσινη Εβδομάδα 2015: από τις 3 ως τις 5 Ιουνίου
Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
διοργανώνει κατά τις ημέρες που
διεξάγεται η Πράσινη Εβδομάδα
(Green Week-3 έως 5 Ιουνίου), ένα
τριήμερο γεγονός ενημέρωσης και
προβολής με τίτλο «Αύξηση της
υποστήριξης για την αποκατάσταση του υγροτόπου «Μπρεξίζα», της Περιφέρειας Αττικής».
Η Πράσινη Εβδομάδα (Green
Week) είναι το μεγαλύτερο ετήσιο
συνέδριο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική
και θα πραγματοποιηθεί από 3 έως
5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Το βασικό θέμα του συνεδρίου είναι η
φύση και η βιοποικιλότητα.
Παράλληλα με το σημαντικό αυτό
συνέδριο διεξάγονται εκδηλώσεις
«δορυφόροι» σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό την προβολή κάποιου σημαντικού τοπικού
περιβαλλοντικού θέματος, σχετικό
με τη φύση και την βιοποικιλότητα.
Με οδηγό τις προτεραιότητες
όπως αυτές τέθηκαν στο κείμενο
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
& ΑΞΟΝΕΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» το οποίο
προσφάτως εκδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του

έργου OrientGate, η Περιφέρεια
Αττικής, μέσω της Δ/σης Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Κέντρο
Βιοτόπων
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, αναλαμβάνουν δράση για την προώθηση της αποκατάστασης του
υγροτόπου «Μπρεξίζα». Στην
προσπάθεια αυτή πολύτιμη είναι η
συνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του
ΥΠΟΠΑΙΘ, του Δήμου Μαραθώνα
και της ΜΕΔΗΜ Α.Ε.

ενεργών πολιτών. Βασικός στόχος
είναι η ευαισθητοποίηση και η συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή
γνώσεων
και
καλών
πρακτικών σχετικά με την αποκατάσταση του υγροτόπου.
Οι εκδηλώσεις αυτές θα λάβουν
χώρα από 3 έως 5 Ιουνίου 2015
στην περιοχή του Μαραθώνα.
Την πρώτη και τρίτη ημέρα θα
πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις
και εκπαιδευτικά παιχνίδια στον
αρχαιολογικό χώρο και τον υγρότοπο «Μπρεξίζα», με στόχο τους
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, αλλά και όποιον
άλλο ενδιαφέρεται.
Τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο χώρο και
στρογγυλό τραπέζι των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα προτεραιότητας για
την αποκατάσταση του υγροτόπου, την προστασία και ανάδειξη
της «Μπρεξίζα».

Η δορυφορική εκδήλωση για τον
υγρότοπο «Μπρεξιζα» ανοίγει το
διάλογο μεταξύ περιφερειακής και
δημοτικής αρχής, της αρχαιολογικής υπηρεσίας, των αντίστοιχων
υπουργείων, επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και

Η τρίτη μέρα 5/6/2015, η οποία
είναι και Ημέρα Περιβάλλοντος,
εκτός των παραπάνω, περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του διαλόγου και τα
επόμενα βήματα που σχεδιάζονται.

Λύματα στους δρόμους του Δήμου Μαραθώνα
καταγγέλλει η “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα”
Είναι το μεγάλο πρόβλημα των πόλεων στα Μεσόγεια· η απουσία αποχετευτικού δικτύου, με αποτέλεσμα τους καλοκαιρινούς μήνες η μυρωδιά να είναι
αφόρητη από τα λύματα που ρίχνουν στα φρεάτια
ύδρευσης, ασυνείδητοι πολίτες.
Ακόμη είναι φορές που τα βλέπεις στους δρόμους!!
Αυτό άλλωστε καταγγέλει και η δημοτική παράταξη
του Δήμου Μαραθώνα “Δύναμη Ζωής”, η οποία το
έθεσε προ ημερησίας στη δημοτική συνεδρίαση της
14.5.15.
Γράφει συγκεκριμένα η “Δύναμη Πολιτών”:
Είναι γνωστό το απαράδεκτο φαινόμενο της δυσοσμίας στη Νέα Μάκρη (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου)

και στον Μαραθώνα (Αριστείδου και Μαραθώνος) που
προέρχεται από το άδειασμα βόθρων στο δρόμο.
Μετά από διαμαρτυρίες κατοίκων η Δύναμη Πολιτών,
δημοτική παράταξη Δήμου Μαραθώνα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14.5.2015
υπέβαλε ερώτηση στην Δημοτική Αρχή για το πώς
προτίθεται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο.
Προτάθηκε να γίνει ανακοίνωση – προειδοποίηση
προς τους παρανομούντες πολίτες, να κινητοποιηθεί
το υγειονομικό και η αστυνομία. Σημειώνεται ότι η
πρακτική του αδειάσματος βοθρολυμάτων στο δρόμο
εγκυμονεί μείζονες κινδύνους για τη δημόσια υγεία
πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, όπως είναι ο τύφος.
Παιδιά που διέρχονται με ποδήλατο χωρίς προφυλα-

κτήρα από τα βοθρολύματα μπορεί να τα δεχθούν
ακόμα και στο πρόσωπο.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η απάντηση της Δημοτικής αρχής ήταν ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται και επαφίεται στην
…ηθική συνείδηση των δημοτών και των παρανομούντων. Κανένα σχόλιο για μέτρα.
Αναρωτιόμαστε ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η
πολιτική και την αφήνουμε στην κρίση των δημοτών.
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
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Ματαίωση των έργων
ΕΣΠΑ που αφορούν τα
ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας
Την ανησυχία του για την διακοπή των εργασιών του
ΚΕΛ Κορωπίου Παιανίας από τις ανάδοχους εταιρείες,
εξέφρασε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πάρης Ευαγγελίου, στο Συμβούλιο της 21 Μαίου 2015, στη σχετική παρέμβασή του προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Π. Ευαγγελίου
τόνισε, πως η εταιρεία Νέμεσις έχει
ήδη προχωρήσει σε διακοπή των
εργασιών για το εσωτερικό δίκτυο
της Παιανίας, ενώ το ίδιο φημολογείται ότι, πρόκειται να κάνει και η
ανάδοχος εταιρεία, που έχει αναλάβει το έργο της αποχέτευσης για
το Κορωπί, αφού παρά την έως
τώρα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, δεν καταβάλλονται σε αυτήν οφειλόμενες αμοιβές της ποσού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει
καταθέσει όλα τα απαιτούμενα για την είσπραξη δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
της Περιφέρειας και στη συνέχεια από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, ενώ έχει εγκριθεί η πληρωμή και από την
Γ.Γ. του ΕΣΠΑ.
Όπως τόνισε ο Π. Ευαγγελίου η αναστολή εκτελέσεως
αυτών των έργων είναι επικίνδυνη αλλά και επιζήμια όχι
μόνο για τους κατοίκους που επί δεκαετίες αναμένουν
την ολοκλήρωσή τους, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα
μιας και τα χρήματα αυτά καλύπτονται από Ευρωπαϊκά
Κονδύλια.
Κάλεσε τέλος την Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό
Συμβούλιο να απαντήσουν άμεσα για το φλέγον αυτό ζήτημα με έργα που θα διασφαλίσουν την εξέλιξη των
ΕΣΠΑ πριν να είναι πολύ αργά.
Για τον συνδυασμό 180ο
Πάρης Ευαγγελίου
Περιφερειακός Σύμβουλος

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός
υπεύθυνου από το Δήμαρχο Παιανίας
για την κυκλοφορία στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο
Ο Δήμαρχος Παιανίας Σπύρος
Στάμος κατέθεσε στην Εισαγγελία
Πλημμελειοδικών Αθηνών μηνυτήρια αναφορά για την κατάσταση
που βρίσκεται το οδικό δίκτυο του
Δήμου λόγω των έργων της αποχέτευσης και τους κινδύνους που
εγκυμονούν σε οδηγούς και πεζούς (σοβαρές παραβάσεις, λακούβες κλπ.).
Εφτασε δε στη μηνυτήρια αναφορά γιατί το έργο εδώ και καιρό
έχει “παγώσει” λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης. Επιβλέπουσα
αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια
Αττικής και ο Δήμος δεν μπορεί να
παρέμβει για “μπαλώματα”.

Η Μηνυτήρια αναφορά
Μηνυτήρια αναφορά για την
κυκλοφορία στο Δημοτικό
οδικό δίκτυο

Η διακοπή χρηματοδότησης των
έργων που εκτελούνταν εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Παι-

ανίας, έχει ως αποτέλεσμα η πόλη
μας να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο, με απόντες τους
υπεύθυνους και τα έργα σε διακοπή
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του ενός μηνός.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί τόσα
προβλήματα στην κυκλοφορία του
Δημοτικού οδικού δικτύου, όσο και
κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και κατοίκων της πόλης μας. Δυστυχώς, ο Δήμος μας, απαγορεύεται
να επέμβει σε έργο του οποίου επιβλέπουσα Αρχή και Διευθύνουσα
Υπηρεσία είναι η Περιφέρεια Αττικής
και δεν μπορεί εκ του λόγου αυτού
να προχωρήσει σε αποκατάσταση

των βλαβών του οδικού δικτύου και
να το παραδώσει πάλι στην κυκλοφορία.
Ο Δήμαρχος Παιανίας, αναλογιζόμενος τη διαμορφωθείσα κατάσταση στο
οδικό δίκτυο της πόλης μας και τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη διακοπή εν τοις
πράγμασι των έργων: Α) «Συλλογή,
Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση
Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου -Παιανίας», με αντισυμβαλλόμενους την
Περιφέρεια Αττικής και την ανάδοχο
Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΑΛΛΑΓΗΣ
Α.Ε.» και Β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β’ ΦΑΣΗ», με αντισυμβαλλόμενους την Περιφέρεια Αττικής και την Κυπριακή εταιρεία με την
επωνυμία «ΝΕΜΕΣΙΣ L.T.D.», κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός
υπευθύνου, απευθυνόμενη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας την ποινική δίωξη και τιμωρία
των υπευθύνων για τα αδικήματα της
διατάραξης και παρακώλυσης των
συγκοινωνιών.

Μεταστέγαση του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης στην περιοχή Βακαλόπουλου
Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει ότι από
την καινούργια σχολική χρονιά 2015 –
2016, το 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης, θα μεταφερθεί από την οδό Έντισον, επί της
οδού Πλουτάρχου και Τίτου Πατρικίου

των Γυμνασίων για τη Δημοτική Ενότητα
Παλλήνης, ως εξής:
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:
Αττική οδός– Λ.Μαραθώνος – Έντισον – όρια

πυλών – Λεονταρίου – Αττική οδός.
Το 1ο Γυμνάσιο θα δεχθεί τους μαθητές από
το 1ο, 2ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στα παραπάνω Γεωγραφικά όρια.
** Δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής στο 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης των μαθητών που περιλαμβάνονται στα όρια των
οδών, Μ. Μπότσαρη – Αγ. Λαύρας–Αθ. Διάκου
– Λεονταρίου.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:
Λ. Λαυρίου – Λεονταρίου – όρια με το Δήμο
Γέρακα (ρέμα Γέρακα) Άνω Μπαλάνα–Λ. Μαραθώνος –Αττική οδός – Λ. Σπάτων – όρια με
το Δήμο Παιανίας (Αττική οδός Λ. Παλαιοπαναγιάς) – Λ.Λαυρίου.
Το 2ο Γυμνάσιο θα δεχθεί τους μαθητές από
τα 3ο, 4ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στα παραπάνω γεωγραφικά όρια.

στην περιοχή Βακαλόπουλου στο ολοκαίνουργιο κτιριακό συγκρότημα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω όρια για τη χωροταξική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού

με Δημοτική Ενότητα Ανθούσας – Πεντέλης –
Βυζαντίου – Σαλαμίνος – Ζώνη Πεντελικού –
όρια με Δημοτική Ενότητα Πικερμίου – Βίγλα
– όρια Ντράφι – Ευαγγελιστρίας – Ελαιώνων –
Σκουφά – προέκταση Αλτάνη – Λ.Μαραθώνος-Αμπελώνων – Χίου – Αλαμάνας - Θερμο-

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:
Λ.Μαραθώνος – Αλτάνη – προέκταση
Σκουφά–Ελαιώνων–Ευαγγελιστρίας– Βίγλαόρια Ντράφι (οδός Θρακών) – όρια με Δημοτική
Ενότητα
Πικερμίου–Μεγάλο
Ρέμα–Λ.Σπάτων – Αττική οδός–Λεονταρίου –

Θερμοπυλών–Αλαμάνας–Μ.Αλεξάνδρου–
Χίου–Αμπελώνων–Λ. Μαραθώνιος.
Το 3ο Γυμνάσιο θα δεχθεί τους μαθητές από
το 1ο, 2ο, 4ο, 6ο και 7ο Δημοτικά Σχολεία που
ανήκουν στα παραπάνω γεωγραφικά όρια.
*Οι αλλαγές στη χωροταξική κατανομή των
Γυμνασίων για τις Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας και Παλλήνης, ισχύουν για όλους τους
μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου
το σχολικό έτος 2015-2016, με την παρατήρηση, τα μικρότερα αδέρφια να ακολουθήσουν
τα μεγαλύτερα και με την προϋπόθεση, ότι θα
μεταστεγαστεί το 3ο Γυμνάσιο στο νέο διδακτήριο στην περιοχή Βακαλόπουλου.
* Οι μαθητές των 1ου και 3ου Γυμνασίου Παλλήνης που θα φοιτήσουν την επόμενη χρονιά
στη Δευτέρα και Τρίτη τάξη, δύναται να επιλέγουν το σχολείο το οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν, με βάση τα νέα χωροταξικά όρια για
τα επόμενα δύο χρόνια.
* Τα χωροταξικά όρια για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Δ΄/θμιας Εκπ/σης, παραμένουν ως έχουν από το 2012.

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 30 ΜAΪΟΥ 2015

Πόλεις της Ανατ. Αττικής
Σπάτα
Μια καθαρά αγροτική περιοχή
που ανήκει το αεροδρόμιο της
πρωτεύουσας, περιείχε μια κωμόπολη που εξελίχτηκε σε
πόλη, χωρίς όμως να αποποιηθεί
την αγροτική ταυτότητά της. Τα
στενά δρομάκια της, χωρίς πεζοδρόμια και οικοδομικά τετράγωνα (εκτός Βορειοανατολικά),
η χαμηλή δόμηση, τα αρκετά
αγροτόσπιτα με τις αποθήκες, οι
αυλές, οι απέραντες γύρω της
αγροτικές καλλιέργειες συνθέτουν μια χωριάτικη ατμόσφαιρα
που δεν άλλαξε με την οικοδόμηση.
Χωροταξικά, η πόλη βρίσκεται
κάτω απ' την επαρχιακή οδό
Παιανίας-Λούτσας, έχει το
αθλητικό της κέντρο στην εί-

σοδο της πόλης δυτικά και στην
έξοδο το δημαρχείο ανατολικά.
Τα σχολεία βρίσκονται στο κέντρο βόρεια και νότια. Θετικά όλα
αυτά, αφού η κίνηση και η ρύπανση παραμένει εκτός πόλης,
τα σχολεία είναι άμεσα προσβάσιμα, τα δημόσια κτίρια εκτός
συνοικιών και με θέσεις στάθμευσης. Πολεοδομική χάραξη
φαίνεται να έγινε μόνο στα βορειοανατολικά, όπου δυστυχώς
σηκώθηκαν οι γνωστές ψηλές
αστικές πολυκατοικίες. Γενικά
τα περισσότερα σπίτια είναι το
πολύ δυο ορόφων και στα βόρεια είναι πιο αραιοκατοικημένα
απ' αυτά στα νότια. Αυτό μας
ωθεί να συμπεράνουμε ότι η
παλιά κωμόπολη των Σπάτων
ήταν στα νότια και επεκτάθηκε
βόρεια και ανατολικά.
Αρχιτεκτονικά εντάσσεται στο
είδος επαρχιακής δόμησης. Τα
σπίτια είναι κοντά το ένα στο
άλλο, με κεραμοσκεπές, με κήπους ή αυλές, αφήνουν μια αί-

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πολιτισµοῦ ἄρχεσθαι”
Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονοµίας
από αν-εκ-παίδευτους πολίτες και νέους
Η τρέχουσα επικαιρότητα με αναγκάζει σήμερα να αναφερθώ σε ένα θέμα που πάντα, τέτοιες μέρες (Μάιο - Ιούνιο) βιώνει η ελληνική κοινωνία, εννοώ τις πανελλαδικές
εξετάσεις.
Αφορμή έλαβα από το θέμα που διαγωνίστηκαν οι 105.000
υποψήφιοι στη Νεοελληνική γλώσσα (=έκθεση) την πρώτη
ημέρα των εξετάσεων που, όπως συνηθίζεται, εξετάζεται
πρώτο από τα 6 ή 7 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
To κείμενο αναφερόταν στα μνημεία και αφορούσε στην
πολιτιστική κληρονομιά και στη σχέση των νέων κυρίως
με τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης. Και τους
ζητούσε σε μια ομιλία που θα εκφωνούσαν σε ημερίδα του
Δήμου τους να εκθέσουν τις απόψεις τους για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομίας
(500-600 λέξεις).
Σημειωτέον ότι τη Δευτέρα 18-5-2015 όπου τέθηκε το παραπάνω θέμα εορταζόταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων.
Το θέμα περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη στην ενότητα «οι ελληνικοί τόποι και τα μνημεία τους».
Αυτό που με προβλημάτισε ιδιαίτερα ήταν οι διθυραμβικές
δηλώσεις αρμοδίων και μη πώς το θέμα ήταν εύκολο,
βατό, απλό, αναμενόμενο, διαχειρίσιμο. «Λόγω της ευκολίας του θεματος και της εξοικείωσης των μαθητών μ’ αυτό
θα έχουμε υψηλές βαθμολογίες και άνοδο των βάσεων».
Εδώ θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω τις αντιρρήσεις
μου.
Οι μόνες παραστάσεις που εκλαμβάνουν οι νέοι σήμερα,
χωρίς να αποκλείονται οι εξαιρέσεις, και χωρίς να είναι
υπεύθυνοι αυτοί βέβαια, είναι από τους σύγχρονους χώρους θέασης και ακρόασης (κλαμπάκια, μπαράκια, νυχτε-

σθηση μεταξύ χωριού και πόλης.
Δυστυχώς όσες κατοικίες ανακαινίστηκαν ή κτίστηκαν εκ νέου
ακολούθησαν το γνωστό απρόσωπο αστικό ύφος και αλλάζουν
το συνολικό χαρακτήρα της.
Ακόμα χειρότερα, το πιο παράταιρο κτίριο της πόλης είναι το
ίδιο που τη διοικεί …το δημαρχείο. Φτάνοντας ο επισκέπτης
βλέπει ένα κλασσικό παράδειγμα αυτού του απρόσωπου
αστικού σχεδιασμού, που δεν
ταιριάζει καθόλου με την πόλη
και το κάνει ακόμα χειρότερο ο
τεράστιος όγκος του. Λες και το
πήραν απ' τη Μεσογείων, τη Λ.
Αλεξάνδρας ή το κέντρο της
Αθήνας και το τοποθέτησαν
εκεί.
Όσον αφορά το πράσινο, είναι
οριακά υπαρκτό μεταξύ των συνοικιών, και υπάρχει ένα μόνο
δασύλλιο στα δυτικά (οδός Παυσανίου-Μεσολογγίου). Δυο πλατείες υπάρχουν και βρίσκονται
στο κέντρο, η Ξενοφώντα και η

Μιχαλάκη. Η πρώτη δείχνει να
μη χρησιμοποιείται εκτενώς απ'
τους κατοίκους, αλλά από τα
αυτοκίνητα(!), φαίνεται επίσης
πως και οι δυο δύσκολα να συγκεντρώνουν κόσμο, αφού δεν
έχει κάτι ενδιαφέρον. Γενικά οι
πολίτες φαίνεται να ακολουθούν τον αγροτικό τρόπο ζωής
και να ξεκουράζονται το απόγευμα στο σπίτι. Όμως οι νέοι
που συγκεντρώνονται ή διασκεδάζουν; Στην οδό Παυσανίου
παρέχονται γήπεδα άθλησης,
θεατράκι και παιδική χαρά, αλλά
και κάποιες διάσπαρτες καφετέριες γύρω απ' την οδό Παύλου.
Πρόταση: Να σταματήσει αυτή η
απρόσωπη δόμηση πριν χαλάσει
τελείως ο χαρακτήρας της
πόλης. Να ανασχεδιαστούν οι
πλατείες με κέντρο ενδιαφέροντος, αλλά και σε σχέση με
τα γύρω μαγαζιά. Το ατού της
πόλης είναι το αεροδρόμιο. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να
αυξήσει τα έσοδα και τη φήμη

ρινά κέντρα διασκέδασης, διαδίκτυο, ΜΜΕ μέσα Κοινωνικής δικτύωσης...
Η βιωματική σχέση των νέων με τα μνημεία και το παρελθόν τους είναι ελαχίστη. Κι αυτό διαπιστώνεται από: τη
μικρή επισκεψιμότητα των μουσείων, από τις προτιμήσεις
των μαθητών στους προορισμούς των ολιγοήμερων και πολυήμερων εκδρομών τους, από τους εκπαιδευτικούς περιπάτους, από τα πολιτιστικά - ερευνητικά προγράμματα
(projects), από τα αναλυτικά προγράμματα και από τα “διεθνοποιημένα” σχολικά βιβλία.
Ο ελληνικός λαός με τη βαθιόχρονη ιστορία του είναι ο μοναδικός που δεν έχει κάνει αποδοχή της πολιτιστικής του
κληρονομιάς, που του κληροδότησαν οι πρόγονοί του. Αντίθετα δεν τη διεκδικεί και συνεχώς την αμφισβητεί ως
δική του, την αποποιείται και αρνείται επιμόνως να την
αποδεχθεί, να την κάνει κτήμα του. Αφήνει άλλους να τη
διεκδικήσουν γι’ αυτόν.
Ελπίζω και εύχομαι να διαψευστούν, όταν έρθουν οι βαθμολογίες στα σχολεία (στο τέλος Ιουνίου), οι δυσοίωνες
αλλά ρεαλιστικές, προσγειωμένες εκτιμήσεις μου, οι
οποίες δυστυχώς κυριαρχούν τα τελευταία 40 χρόνια με
τις μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες.
Οι πρόωροι πανηγυρισμοί θα εξαργυρωθούν με όψιμες
πένθιμες ακολουθίες και τότε θα αποδειχθεί ότι πραγματικά είμαστε για τα πανηγύρια, μια χώρα που στερείται
παντελούς σοβαρότητος και ορθολογισμού.
Εδώ ταιριάζει η Πλουτάρχεια ρήση (Βρούτος) «ὀψόμεθα
εἰς Φιλίππους» ή τo κοντός ψαλµός αλληλούϊα.
Δυστυχώς, για τους αμετανόητους, αδιόρθωτους η επανάληψη δεν αποτελεί μητέρα της μάθησης αλλά μητριά.
Είναι καιρό να αντιληφθείτε επιτέλους ποιοι βάζουν το
κάρο μπροστά από τα βόδια (τέτοια βόδια που ‘ναι (αλήθεια, τι φταίνε τα καημένα τα καματερά!!! που τους προλαμβάνουν οι εξελίξεις/τα γεγονότα, αντί να
προπορεύονται της εποχής τους, είναι ουραγοί αντί για
πρωταγωνιστές.
Αλλοι καματεύουν (= καταπονούνται) άλλοι καμαρώνουν
(= καυχώνται) και άλλοι καμακώνουν (= φλερτάρουν, ερωτοτοπούν).
Στην εποχή μας άλλοι είναι Κάλχες* και άλλοι είναι Κάλφες**.

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

της δημιουργώντας ένα χώρο
έκθεσης με θέμα το αεροπλάνο,
αλλά με νέες τεχνολογίες και
διαδραστικές αίθουσες. Ακόμα,
στην οροφή ψηλά μια καφετέρια-παρατηρητήριο του αεροδρομίου. Πολλοί έρχονται για το
διπλανό ζωολογικό πάρκο και το
κέντρο καταστημάτων, γιατί όχι
και για το θεματικό κτίριο του
αεροδρομίου της χώρας που
ανήκει στην πόλη;

Οι λέξεις Ξενάγηση και Περιήγηση είναι άγνωστες στο λεξιλόγιο των Ελλήνων μαθητών, ενώ αντίθετα οι λέξεις
πλοήγηση, σερφάρισμα στον κυβερνοχώρο τους είναι
πολύ γνωστές και οικείες!
Ξένος+ άγω = ο οδηγών ξένους στα αξιοθέατα ενός τόπου
επιδεκνύοντάς τους και σχολιάζοντάς τους.
ξένος =
1) από το έξω ιέναι
2) από το εκτός ενότητος είναι
3) από το ξέω, ο εξεσμένος και ο αποκεχωρισμένος, έξω
είναι της πατρίδος.
Εμείς οι Ελληνες φαίνεται ότι καταντήσαμε ξένοι στη
χώρα μας!
Για να εκ-θέσεις τις θέσεις σου (απόψεις, ιδέες, γνώμες)
πρέπει πρώτα να πάρεις ή να έχεις θέση στο προς εξέταση
θέμα ήτοι πρέπει να έχεις γνώση του θέματος για να εκφέρεις γνώμη επ’ αυτού.
Μια από τις υποθήκες (= τα 147 δελφικά παραγγέλματα)
στο Μουσείο των Δελφών αναγεγραμμένη στο ναό του
Απόλλωνα ήταν: “παιδείας αντέχου” (= να στηρίζεσαι στη
μόρφωση και όχι στην παρα-μόρφωση!
Ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, ένας από τους 7 σοφούς διακήρυττε: “Πρόνοια περί τοῦ μέλλοντος, λογισμῶ καταληπτή (=αντιληπτή με τη λογική) ἀνδρός ἐστιν ἀρετή». Και
ένας άλλος σοφός, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος δίδασκε!
«Συνετῶν ἀνδρῶν, πρίν γενέσθαι τά δυσχερῆ, προνοήσαι
ὅπως μή γένηται ανδρείων δέ, γεγόμενα εὖ θέσθαι».
(=χαρακτηριστικό των λογικών ανθρώπων, πριν εκδηλωθούν τα δύσκολα/δυσάρεστα, να προλάβουν και να προνοήσουν για να μη γίνουν, ενώ των γενναίων/θαρραλέων
να αποκαταστήσουν/διορθώσουν αυτά που έγιναν).
Ο μόνος τρόπος λοιπόν να βγούμε από τα σκοτάδια της
άγνοιάς μας είναι να ακολουθήσουμε τα προσεκτικά βήματα των σοφών προγόνων μας. Καλό βηματισμό.
Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας
* Καλχας από το ρήμα καλχαίνω = μεριμνώ. Κατά βάθος, ο τα βάθη των
μαντειών/χρησμών ερευνών, ο μόνος που γνώριζε τα προ εόντα, τα εόντα
και τα εσόμενα.
** Κάλφες = ο μαθητευόμενοι μάγοι, παραγιοί, τσιράκια, “δουλικά”.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Εκλεισε το Πεντελικόν!
Πόση παράνοια μπορεί να επικρατεί σ’ αυτή τη χώρα;
Εκλεισε το ξενοδοχείο Πεντελικόν και πέταξε έξω
τους ενοίκους - τουρίστες. Δώδεκα το μεσημέρι της
Δευτέρας 25 Μαΐου οι ένοικοι βρέθηκαν με τις βαλίτσες στο πεζοδρόμιο να ψάχνουν να βρουν πού θα
πάνε!!!
Αλλαξε, λέει, ιδιοκτήτη το ξενοδοχείο και αποφάσισε
να το κλείσει χωρίς να ειδοποιήσει ούτε το προσωπικό,
ούτε να ρυθμίσει τα των ενοίκων!
Εισαγγελέας υπάρχει;;;;

Τουρισμό θέλετε. Χα χαα χααα!!!
Ωραία “διαφήμιση” έκανε ο νέος ιδιοκτήτης στο ξενοδοχείο· να το θυμόμαστε όταν θα το εγκαινιάσει
ξανά...

Aγρότης στην Ελβετία!
Πρόσκληση σε πρόσφυγες κάνει η Ελβετία προκειμένου να εργαστουν σε αγροκτήματα!
Συγκεκριμένα, η Ενωση Ελβετών Αγροτών και το υφυπουργείο Μετανάστευσης (SEM) τάχθηκαν υπέρ της
απασχόλησης των προσφύγων και ξεκινάει πιλοτικό
πρόγραμμα τριών ετών, με την πρόσληψη προσφύγων
που θα εργαστούν σε αγροκτήματα.
Δέκα αγροκτήματα σε όλη την Ελβετία έχουν επιλεγεί γι’ αυτή την πιλοτική δοκιμή και ήδη αρκετοί είναι
οι πρόσφυγες εργαζόμενοι που έχουν συμφωνήσει να
εργαστούν.
Ο μισθός του νεοπροσληφθέντα «αγρότη» θα είναι
2.000 ευρώ και θα φτάσει ακόμα και τα 3.000 ευρώ.

Ε.Ε.: Αν δεν αλλάξει, θα βουλιάξει
"Αναπόφευκτη η έξοδος από το ευρώ. Η Ιταλία θα επιστρέψει στην λιρέτα", δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σ.Μπερλουσκόνι κάνοντας την Ε.Ε. να τρέμουν τα
πόδια της...
«Η επιστροφή στην λίρα θα είναι αναπόφευκτη, είτε το θέλουμε, είτε όχι, αν η Ευρώπη συνεχίσει να δρα όπως κάνει
τα χρόνια της κρίσης, επιβάλλοντας κανόνες και συμπεριφορές που έχουν επιδεινώσει την κατάσταση σε χώρες
όπως η Ιταλία», δήλωσε ο επικεφαλής της Φόρτζα Ιτάλια σε
συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Giornale dell'Umbria.
Ο πρώην Καβαλιέρε επισήμανε πως η Ευρώπη πρέπει να
αλλάξει, διαφορετικά δεν υπάρχει μέλλον.
την Ισπανία Podemos και Ciudadanos είναι οι μεγάλοι
κερδισμένοι των δημοτικών εκλογών, καταγράφοντας
βάσει των exit poll σημαντικά κέρδη στις κάλπες των τοπικών και περιφερειακών εκλογών. Στο τέλος του χρόνου
έρχονται και οι εθνικές τους εκλογές.

Σ

Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω
και νουν, νοείτω

p Μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί μας, άλλα να λένε
όταν είναι στην αντιπολίτευση κι άλλα να πράττουν
όταν συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Θα παρουσίαζε
ωστόσο εξαιρετικό ενδιαφέρον μιά δήλωση των ΑΝ.ΕΛ
και του ΣΥΡΙΖΑ γιά τα γνωστά-άγνωστα αεροπλανάκια
που αυλακώνουν τους ελληνικούς ουρανούς με chemtrails, απτόητα και ανενόχλητα από την αλλαγή κυβέρνησης. Αμφότερα τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα
είχαν στο πρόσφατο παρελθόν καταθέσει ερωτήσεις
στη Βουλή, προς τους τότε αρμόδιους υπουργούς.
Τώρα; Τουμπεκί ψιλοκομμένο. Μήπως ο σε αδρές γραμμές συμπαθής Πάνος Καμμένος δύναται τώρα ως

υπουργός Εθνικής Άμυνας να πληροφορήσει το πόπολο
επί του θέματος; Ελπίζω, εάν μπει σε αυτόν τον κόπο,
οι εξηγήσεις του να μην εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
του Χάρυ Κλιν, όπως οι ανάλογες κατά το παρελθόν δηλώσεις Σρέντερ και Ευάγγελου Βενιζέλου. Τις δύναται
να λησμονήσει την κορυφαία ατάκα τού ωχ αμάν Βαγγέλη, επί θητείας του στο Υ.ΕΘ.Α; «Δεν γνωρίζω, δεν
είναι δικά μας». Βάϊ-βάϊ γιάβρουμ, τίνος είναι μπρέ;
Μήπως θα μας πεις εσύ εφέντη Πανούλη;

p Alex, my boy, γιατί δεν δίνεις στην αφέντρα “Wild Life”
(Άγρια Ζωή) ένα μαστίγιο, ψηλές δερμάτινες μπότες και
τον Άδωνι με τον Κυριάκο δεμένους πισθάγκωνα στα
πόδια της, να παίζει το κορίτσι; Κάπου, κάπως πρέπει
να εκτονώσει τον εκρηκτικό δυναμισμό της, δίκιο έχει.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Dear Prime Minister, μήπως κατάλαβες τώρα; το γιατί ο
Γιάνης μ’ ένα νι χρειαζόταν και τα δύο και καμπόσα
ακόμα, για ν’ αντιμετωπίσει την Κόζα Νόστρα των εταίρων μας; Είναι βέβαιο ότι το κατάλαβες τώρα έρμε,
αλλά έμπλεξες και μαζί σου μπλέξαμε κι εμείς και να
δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε. Τί τό ‘στειλες το παλληκαράκι να συνδιαλέγεται με τον Ντάϊσελμπλουμ; Τι έκανε
λέει; Ξέρει γλώσσες; Καλλιαρντά, ξέρει; Δεν ξέρει.
Ίσως δεν χρειάστηκε ο Γιάνης να διαβεί ποτέ το κατώφλι εταιρείου. Πού το στέλνεις; αφού δεν τα μπενάβει
τα σουξουμού. Το παρέλαβαν οι «παλιές π……ς» και το
φυστίκωσαν. Αν έστελνες τον Γκουζγκούνη, καλύτερα
θα τα κατάφερνε.
Διότι, εδώ που τα λέμε, ακόμα κι ένας τυχαία επιλεγμένος πιτσιρικάς των φαναριών θα έβλεπε τη φάκα
πίσω απ’ το τυρί τής δήθεν διαπραγμάτευσης.
-Έλα μωρέ, δώσε κάτι ακόμα, να τα βρούμε. Κάνε λίγο
πίσω ακόμα …λίγο ακόμα …έλα, θάρρος, μη ντρέπεσαι,
εδώ που φτάσαμε δεν είμαστε γιά ντροπές, έλα λιγάκι
ακόμα, στον σωστό δρόμο είσαι, δώσε μας κι «αυτό».
-Κι «αυτόοοο»;
-Έλα μικρέ, «τελειώνουμε», κοντεύουμε, λίγο πίσω
ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο πιο δεξιά, λίγο πίσω ακόμα
…όπα, τελειώσαμε. Πες μας τώρα, πόσο κάνουν τρία
και τρία;
-Τριαντατρίααααααααααα!!!
-Μπράβο αγοράκι, σε παραδεχόμαστε, ξέρεις να διαπραγματεύεσαι.

p (ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας ταλαντούχος βασανιστής,
ίνα αναλάβη τον ανελέητον βασανισμόν δημοσιογραφίσκων τινών, οίτινες εν διατεταγμένη υπηρεσία τελούντες, ανασκολοπίζουν επί καθημερινής βάσεως την

Ελληνικήν. Πιθαναί ακρότητες επί τη ασκήσει των καθηκόντων του θα τύχουν γενναιόφρονος επιείκειας.)
Τώρα τα «παιδιά» έχουν πάρει διαταγή να εξοβελίσουν
από τις εκπομπές τους (πώς λέμε «εκπομπές ρύπων»;)
την ελληνική λέξη διάλειμμα και να την αντικαταστήσουν από την αγγλική break. Αυτό γίνεται τα τελευταία,
είκοσι τουλάχιστον χρόνια, με θύματα πάμπολλες λέξεις της ελληνικής και με στόχο να φτάσουν τα ελληνόπουλα να ομιλούν ένα είδος greeklish.
Κι έτσι ανυποψίαστος ων, πυροβολήθηκα τις προάλλες
από αδίστακτη δημοσιογραφίσκη των ερτζιανών με το
έκπαγλο «και τώρα θα κάνουμε ένα break για ν’ ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη. Τουτέστιν: «Γίναμε μαλλιάκουβάρια, “αδερφές” και παλληκάρια».

p Η βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδος λέγεται πλημμυρίδα λαθρομεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία έχει από τις αρχές του 2000
προειδοποιήσει ότι το πολύ μέχρι το 2025 θα είμαστε
μισοί-μισοί και από την επομένη θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση γιά την μετατροπή των Ελλήνων σε
μειονότητα του Γιουνανιστάν. Όσοι δεν βλέπουν αυτόν
τον κίνδυνο, απλώς εθελοτυφλούν και στρουθοκαμηλίζουν.
Το αν η διατεταγμένη ορολογία ονομάζει τους ετσιθελικούς εισβολείς «πολιτικούς πρόσφυγες» ή «οικονομικούς μετανάστες», ουδόλως μεταβάλλει τις συνέπειες,
τις ήδη υφιστάμενες και τις μελλοντικές. Το δε σύνολον του πολιτικού μας κόσμου -που δεν μας κοσμεί- παθαίνει βαβά στην γλώσσα, με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να κατονομάσει και να καταγγείλει παντού την
Τουρκία ως έναν εκ των βασικών παικτών του παιχνιδιού που παίζεται σε βάρος μας.
Οι γνωστές ιδεοληπτικές αγκυλώσεις τών ΣΥΡΙΖΑίων
και άλλων τινών, δεν πρόκειται να τους διασώσουν όταν
ο καλός κι εργατικός Μεχμέτ της διπλανής πόρτας δεχθεί την εντολή τού ιμάμη του, γιά να πράξει το ιερό καθήκον κάθε μουσλίμ (πιστού) κατά των απίστων.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ανθρώπινες κινήσεις

Τέλος στο μολυσμένο νερό δίνει εφεύρεση Ελληνίδας
Η Νεφέλη Στεφοπούλου είναι μία
από τους 10 νικητές που κέρδισαν
στον παγκόσμιο διαγωνισμό Microsoft YouthSpark Challenge for
Change και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος από 100
χώρες.
Οι φετινοί 10 νικητές εκπροσωπούν την Ελλάδα, τη Χιλή, το
Εκουαδόρ, την Ινδία, το Νεπάλ, τη
Νιγηρία, τις ΗΠΑ και την Ουρουγουάη.

κοινωνία όσο και σε παγκόσμια
κλίμακα.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές και απόφοιτοι από
όλο τον κόσμο, οι οποίοι κλήθηκαν
να καταθέσουν τις ιδέες τους σχετικά με τους τρόπους με τους
οποίους θα μπορούσαν να φέρουν
θετική αλλαγή, τόσο στην τοπική

χος του οποίου είναι η επίλυση
του προβλήματος της μόλυνσης
και έλλειψης του νερού που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός σχολείων στην Αφρική.

Η Ν. Στεφοπούλου διακρίθηκε με
το έργο της «Project LINC», στό-

Η πρωτοβουλία αυτή έχει συμβά-

λει στη δωρεά 7 φίλτρων νερού,
τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί
σε 2 σχολεία στην Κένυα και τα
οποία παρέχουν πόσιμο νερό σε
τουλάχιστον 500 παιδιά.
«Το ότι είμαι μία από τους μεγάλους νικητές του διαγωνισμού Microsoft YouthSpark Challenge for
Change, είναι για εμένα ένα
όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η
Νεφέλη Στεφοπούλου.
«Νιώθω ευλογημένη που έχω την
ευκαιρία να βοηθάω αυτούς τους
ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και τώρα
μου δίνεται η δυνατότητα να βοηθήσω ακόμα περισσότερους»,
imerisia.gr
πρόσθεσε η ίδια.

Υιοθετείστε μία ευχή των παιδιών!
Τo Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί
τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με
χαρά, δύναμη και ελπίδα. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996
και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει τις Ευχές σε περισσότερα από 1.350 σοβαρά άρρωστα παιδιά, χαρίζοντάς
τους και πάλι πίστη πως τα όνειρα μπορούν να συμβούν,
ακόμα και να γίνουν καλά! Μέσα από τη διαδικασία μιας
Ευχής, δημιουργούν για το παιδί και την οικογένειά του
αξέχαστες εμπειρίες, δυνατές αναμνήσεις και αναδεικνύουν τη μοναδικότητά του με ένα σκοπό: να γεμίσει δύναμη, να πιστέψει στη ζωή και να την ξανακερδίσει!

Η Τζάιρον έπειτα από όλη αυτή τη δημοσιότητα, αποφάσισε
να ξεκινήσει μια εκστρατεία δωρεάν σίτισης στα social media.
Ετσι, ο κόσμος που προσέρχεται στο ρεστοράν της έχει τη
δυνατότητα να πληρώσει για ένα αντικείμενο από το μενού
και να το δωρίσει σε έναν που αναζητεί δωρεάν φαγητό ή να
καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στο «GoFundMe». Είναι το «ταμείο» της Τζάιρον για τη σίτιση των μη εχόντων. Και σύμφωνα
με τα λεγόμενά της αυτή τη στιγμή, οι δωρεές που έχει λάβει
αρκούν για να σιτιστούν περισσότερα από 100 άτομα. Η ίδια
δηλώνει ότι οι εισπράξεις θα δοθούν σε τοπικούς ξενώνες
αστέγων, προκειμένου να μπορέσουν να την βοηθήσουν στη
σίτιση αν η ίδια δεν μπορέσει από μόνη της να ανταποκριθεί
στον όγκο δουλειάς. Αν και το εστιατόριο είναι ανοιχτό λιγότερο από 1χρόνο, είναι ήδη διάσημο.

Αποστάγματα του FACEBOOK

Την Τρίτη 23 Ιουνίου, τo Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), διοργανώνει ένα ξεχωριστό Δείπνο, στο Μουσείο
Μπενάκη, της οδού Πειραιώς.
Η βραδιά θα ανοίξει μουσικά με τις υπέροχες φωνές του
Evangelos Giamouris International Singer, classical Music
from around the world και της Άννας Παγκάλου Mezzo Soprano, ενώ ξεχωριστή, unplugged εμφάνιση με τη συνοδεία
πιάνου, επιφυλάσσει η Μελίνα Ασλανίδου.
Κατά τη διάρκεια του Δείπνου θα βρίσκεται σε εξέλιξη το
Πρόγραμμα “Υιοθεσία Ευχής” και θα πραγματοποιείται σιωπηρή Δημοπρασία Έργων Τέχνης από την ART EXPERTISE με πρωτότυπους Πίνακες των Βασίλη Διονυσόπουλου,
Γιάννη Κούτρικα και Απόστολου Γιαγιάνου.
To Μουσείο Μπενάκη, ενισχύοντας το Έργο του Make-AWish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), προσφέρει για την αγορά

Όταν η ιδιοκτήτρια εστιατορίου Ashley Jiron παρατήρησε ότι
κάποιος έψαχνε τα σκουπίδια και έτρωγε από αυτά, τότε κάθισε
στον υπολογιστή της και έγραψε ένα σημείωμα.
«Στον άνθρωπο που πηγαίνει στα σκουπίδια μας για το γεύμα
του: Είσαι ανθρώπινο ον και αξίζεις πολλά περισσότερα από
το να τρέφεσαι από κάδο σκουπιδιών. Σε παρακαλώ, έλα μέσα
τις ώρες που λειτουργούμε για ένα κλασσικό σάντουιτς με
φυστικοβούτυρο, φρέσκα λαχανικά και ένα ποτήρι νερό χωρίς
χρέωση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κάτι.
Ο φίλος σου, ο ιδιοκτήτης»
Η πράξη της έγινε viral στο διαδίκτυο και μέσω της χρήσης
των social media, η φωτογραφία με τη βιτρίνα του P. B. Jams
στην Οκλαχόμα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.

4 Φέρνεις γκόμενα στο σπίτι, το μαθαίνει όλη η γειτονιά...
Σου κλέβουν όλο το σπίτι, κανείς δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα.
4 - Μαμά, από πού προερχόμαστε;

κάθε εισιτηρίου, μία τρίμηνη συνδρομή μέλους.
Για εισιτήρια και κρατήσεις εταιρικών τραπεζιών, επικοινωνήστε με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) στα
τηλέφωνα: 210-963 7660, 6933 496 080.

- Από τον Αδάμ και την Εύα.
- Μα ο μπαμπάς είπε από τους πιθήκους.
- Άλλο το σόι του πατέρα σου κι άλλο το δικό μου...
4 Το κόστος μεταφοράς για τα κόκκαλα είναι 250.000
ευρώ όπου τα πληρώνει το κράτος. Τα κέρδη κοντά στις
350.000 που πάνε στην εκκλησία... εύγε.
4 Μεγαλοφυΐα είναι κάποιος που σε μια παραλία γυμνιστών μπορεί να θυμάται φάτσες!
4 Σύννεφα, ήλιος, σύννεφα, βροχή, καλοκαιρία, κακοκαιρία... Ούτε ο καιρός δεν μπορεί να πάρει μια υπεύθυνη απόφαση σ’ αυτόν τον τόπο.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Κατάληψη κοινοχρήστου
χώρου στη Βούλα
Ο αναγνώστης Ιωάννης Γεωργίου, κάνει μία επισήμανση
για το τρίγωνο στο φανάρι της παραλιακής και Λεωφ.
Βάρης, εκεί που επί χρόνια είχε χαλιά, καναπέδες και
άλλα υπαίθριο εμπόριο το οποίο σταμάτησε ο πρώτος
καλλικρατικός δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κασιδόκωστας. Φαίνεται ότι κάποιοι επανεγκαταστάθηκαν; Ας το
ακούσει η Δημοτική αρχή.

Τί μας γράφει ο αναγνώστης:
«To Oικοδομικό τρίγωνο που περικλείεται από τη Λεωφ.
Βάρης και την Λεωφ. Καραμανλή στα Πηγαδάκια της
Βούλας, είναι κοινόχρηστος χώρος.
Εχει γίνει κατάληψη από μάντρες που επισκευάζουν και
πωλούν βάρκες. Είναι όλα παράνομα περιφραγμένα».
Ιωάννης Γεωργίου

Αντί για ΕΝΦΙΑ

O πλανήτης Γη!

Αναγνώστης προτείνει να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και
αντ’ αυτού δίνει μία άλλη ιδέα.

«Επειδή όλοι θέλουμε να καταργηθεί αυτός ο καταραμένος ΕΝΦΙΑ, ο χειρότερος νόμος όλων των εποχών, ψάχνουμε για τα ισοδύναμη έσοδά του μετά την
κατάργησή του.
Πρόταση απλού πολίτη:
Μια μικρή επιβάρυνση από 0,30 - 040 λεπτά στα εκατομμύρια καθημερινά καταναλώσιμα λίτρα βενζίνης πετρελαίου στα πρατήρια της Ελλάδος.
Ποιος θα διαμαρτυρηθεί γι’ αυτό αφού α) θα εξαφανιστεί ο ΕΝΦΙΑ που τον μίσησαν όλοι οι Ελληνες β)
ένα τέτοιο μικρό ποσό που θα είναι ευχάριστα ανταποδοτικό για την τσέπη του καταναλωτή, δεν καταβάλλεται ήδη από τους οδηγούς με τις
μικροδιαφορές τιμής που υπάρχουν από πρατήριο σε
πρατήριο και μάλιστα στην ίδια περιοχή, ακόμη και
στην ίδια γειτονιά;
Η προτεινόμενη μικρή επιβάρυνση θα είναι άλλωστε
κυμαινόμενη, ανάλογα με κάθε εταιρεία - πρατήριο
και ανάλογη με τη διεθνή τιμή των εισαγομένων καυσίμων».
B.Σ.

ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗ Ε.Ε
Το καθεστώς ασυδοσίας της
ολιγαρχίας ζει και βασιλεύει. Απίστευτη αισχροκέρδεια: μέχρι και 150%
ακριβότερα τα προϊόντα

“ΙΚΕΑ” στην Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από μελέτη
και συγκριτικά στοιχεία για
τις τιμές των προϊόντων
που αφορά τα προϊόντα της

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;
Με βαρύ φόρο αίματος πλήρωσε για μια ακόμα φορά η εργατική τάξη την ανταγωνιστικότητα και την "υγιή" επιχειρηματικότητα. Με τρεις μέχρι στιγμής νεκρούς: Μπάμπης
Δευτεραίος, Ντελιλάι Ραμανταν και Αντώνης Αβράμπος.
Στο εργοδοτικό έγκλημα στα ΕΛΠΕ πριν δύο εβδομάδες.
Εργολαβικά συνεργεία στα οποία δουλεύουν κυρίως ανειδίκευτοι για συνεχή 12ωρα τουλάχιστον, με αμοιβή 3,80
ευρώ την ώρα στις εργασίες συντήρησης (shut down),
χωρίς στοιχειώδη μέσα προστασίας και εξόδους ασφαλείας και όπως ομολογεί κυνικά η εταιρεία στο πόρισμα
της, η 12ωρη απασχόληση είναι πάγια πρακτική.
Μήπως ξεχάστηκαν πολύ γρήγορα και με ευκολία χαρακτηρίστηκαν "ατυχήματα" οι νεκροί εργάτες των Ολυμπιακών έργων, της ΦΑΡΑΝ, τα συχνά εγκλήματα στα
σαπιοκάραβα των "πατριωτών " εφοπλιστών και άλλα αναρίθμητα τέτοια.
Δεν μας πρέπει πια ΜΟΝΟ Η ΟΡΓΗ.
ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ! Για να ΑΝΘΡΩΠΕΨΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και να
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!
Ελένη Σακελλαρίου
σ.έκδοσης: Το ποίημα με τίτλο: ΑΤΥΧΗΜΑ; της Ελένης Σακελλαρίου, που δημοσιεύσαμε στο φύλλο μας αρ. 885/23-5-2015
αναφερόταν στο έγκλημα στα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) και
όχι στο “εγκλημα” της όπως γράψαμε από λάθος.

πολυεθνικής
εταιρίας
“ΙΚΕΑ” που ισχύουν στην
Αυστρία και Ελλάδα.
Η μελέτη στηρίζεται στους
επίσημους
καταλόγους
ΙΚΕΑ που έχουν εκδοθεί και
ισχύουν σε Ελλάδα και Αυστρία. Σε αυτή απεικονίζονται οι διαφορετικές τιμές
που ισχύουν στις δύο αυτές
χώρες για τα ίδια ακριβώς
προϊόντα, όπως αυτά καταγράφονται στους επίσημους
καταλόγους ΙΚΕΑ, με βάση
τους επίσημους κωδικούς
των συγκεκριμένων προϊόντων. Το πλήθος των προϊόντων
που
ερευνήθηκε
ανέρχεται σε 215. Η ισχύς
των καταλόγων ΙΚΕΑ λήγουν τον Αύγουστο του
2015, οπότε θα εκδοθούν
προφανώς καινούργιοι.
Παρά την κρίση, την ανεργία και τη φοβερή φτώχεια
που σαρώνει την μεγάλη
πλειονότητα της ελληνικής
κοινωνίας, όλα σχεδόν τα
προϊόντα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, που κατέχεται από
γνωστό οικονομικό παράγοντα, διατίθενται σε ακριβότερες τιμές, σε ένα
ποσοστό που κυμαίνεται

από 7,19% και φτάνει, όπως
ήδη αναφέρθηκε, μέχρι και
150,75% ενώ η κυβέρνηση
Τσίπρα
παρακολουθεί
απλώς τη ληστεία του ελληνικού λαού με αριστερά συναισθήματα!....
Για να κατανοήσει κανείς το
μέγεθος της ληστείας, αλλά
και της ασυδοσίας, που απολαμβάνει η ολιγαρχία του
πλούτου στην Ελλάδα –
(όπως είναι γνωστό μεταξύ
των άλλων αποτελούν τους
χρηματοδότες και διαφθορείς του δικομματικού συστήματος,
που
είναι
υπεύθυνο για την μεγάλη
οικονομική και κοινωνική
κρίση και τα δεινά του εργαζόμενου λαού), θα πρέπει
να συνυπολογίσει ότι η
μέση αμοιβή των εργατικών
αμοιβών στην Αυστρία είναι
σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη ενώ η φορολογία των
εργαζόμενων μαζών στην
ίδια χώρα είναι αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη
των Ελλήνων εργαζόμενων.
Δ. Σουλιώτης
Πολιτικός εξόριστος της
δικτατορίας 1967-1974

Η Γη είναι ένας από τους οκτώ σπουδαιότερους πλανήτες
του ηλιακού μας συστήματος, που βρίσκεται στο Γαλαξία
μας (Milky Way) και έχει δορυφόρο το Φεγγάρι, που λέγεται
και Σελήνη και πριν 12.450 χρόνια οι πρόγονοι των Ελλήνων
το έλεγαν Μήνη· από εκεί πήρε και το όνομα ο μήνας, που
είναι ο χρόνος της περιστροφής της Σελήνης γύρω από τη
Γη.
Οι τέσσερις πλανήτες - Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Αρης έχουν σύσταση όμοια με της Γης και λέγονται γήινοι πλανήτες, ενώ οι άλλοι τέσσερις λέγονται αέριοι γιατί η σύστασή τους αποτελείται από αέρια και είναι γιγάντιοι. Ο Δίας
και ο Κρόνος αποτελούνται από Υδρογόνο και Ήλιο, ενώ ο
Ουρανός και ο Ποσειδώνας από Υδρογόνο, Οξυγόνο, Αμμωνία και Μεθάνιο.
Η Γη ονομάζεται και “Υδρόγειος σφαίρα”, γιατί είναι σφαιρική με πιεσμένους πόλους και η εξωτερική της επιφάνεια
που λέγεται φλοιός αποτελείται από 71% νερό (ύδωρ) και
29% ξηρά (Γαία).
Ο Γεωφλοιός διακρίνεται στον ωκεάνειο, με πάχος 7 km και
στον ηπειρωτικό που λέγεται και “ανάγλυφο της Γης” και συνέχεια μεταλλάσσεται από διάφορους παράγοντες και έχει
πάγος 35 km, αλλά στις ψηλές οροσειρές φτάνει 60-70 km.
Η σύστασή του είναι κυρίως πυρίτιο, δηλαδή άμμο, που λέγεται διεθνώς σιλικόνη (Si) και αργίλιο, δηλαδή αλουμίνιο
(Al) και από τα σύμβολα ονομάζεται διεθνώς SiAl (σιάλ).
Κάτω από το φλοιό υπάρχει η “ασυνέχεια”, του Moho και
ακολουθεί ο μανδύας της Γης, με πάχος 2.900 km, που διακρίνεται σε άνω και κάτω και τα υλικά οτυ (Πυρίτιο, Θείο, Σίδηρος, Μαγγάνιο, Μαγνήσιο και άλλα βαρέα μέταλλα),
βρίσκονται σε ρευστή μορφή, γιατί επικρατεί θερμοκρασία
με 600 -13000 C. Η ρευστή μάζα του μανδύα λέγεται μάγμα
και όταν έρχεται στην επιφάνεια της Γης ονομάζεται λάβα
και είναι η πυρακτωμένη ύλη των ηφαιστείων, η οποία όταν
κρυώσει μετατρέπεται σε πέτρωμα. Πάνω στο μάγμα “κολυμπάνε” οι πέτρινες πλάκες του φλοιού που λέγονται τεκτονικές πλάκες και όταν κινούνται ή όταν συγκρούονται
μεταξύ τους δημιουργούν τους σεισμούς.
Μετά το μανδύα ακολουθεί η “ασυνέχεια” του Gutenberg,
την οποία διαδέχεται η ρευστή περιοχή του πυρήνα, που
αποτελείται από λιωμένο σίδηρο, ενώ στο κέντρο του πυρήνα βρίσκεται η στερεή και σκληρή ύλη του.
Ανόργανα υλικά της Γης ονομάζονται τα ορυκτά, από τα
οποία βγάζουμε τα διάφορα μέταλλα, τα πετρώματα, που
διακρίνονται σε πυρογενή, πλουτώνια, που αποτελούν το
μεγαλύτερο όγκο της Γης, ηφαιστιακά, ιζηματογενή και σχιστολιθικά, το νερό, το ήλεκτρον (κεχριμπάρι - απολιθωμένο
ρετσίνι πεύκων) και το πετρέλαιο. Στα ορυκτά ανήκουν οι
γαιάνθρακες και τα διαμάντια.
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από γήινα υλικά, ενώ η ζωή
οφείλεται στις κατάλληλες συνθήκες πίεσης, βαρύτητας,
θερμοκρασίας και υγρασίας. Όπου υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ή διαφορετικές, μπορεί να υπάρχει ζωή με τη γνωστή
ή με άγνωστη μορφή!
Η σύγχρονη επιστήμη επαληθεύει τη Μυθολογία μας, γιατί οι
άνθρωποι είχαν γήινη σύσταση, αφού τους έπλαθε με πηλό,
από χώμα και αίμα Τιτάνων ο Προμηθέας και η Αθηνά τους
φυσούσε “πνοή ζώσα”, δίνοντάς τους ζωή και διανόηση
(Διός-νόηση).
Η ελληνική ονοματολογία φανερώνει την πρώτη επιστημονική γνώση, η οποία προήλθε από το ελληνικό γένος!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
Υ.Γ. Ισως υπάρχουν 1.000.000 κόσμοι όμοιοι με τη Γη!
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Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε και φέτος
το Φεστιβάλ Χορού που διοργανώνει κάθε
χρόνο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Χορού και με τη συμμετοχή σχολείων από τους δήμους της χωρικής της αρμοδιότητας.
Το 12ο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε
ακόμα μια χρονιά υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, την
Παρασκευή 22 Μαΐου στο ανοιχτό θέατρο
Μαρκοπούλου και είχε ως θέμα την ξενιτιά. Πολυπληθείς ομάδες μαθητών από 48
σχολεία της Ανατολικής Αττικής χόρεψαν

12o Φεστιβαλ χορού
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Aνατολικής Αττικής
λαϊκά τραγούδια της ξενιτιάς, Μικρασιάτικα τραγούδια, αλλά και τραγούδια από
Ήπειρο, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Θράκη, Πόντο,
Κρήτη και άλλα νησιά του Αιγαίου και απέ-

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

σπασαν το θερμό χειροκρότημα των θεατών που τους αντάμειψαν για την προσπάθειά τους και το θέαμα που πρόσφεραν.
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου, αφού συνεχάρη τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής,
τη Διευθύντρια Βασιλική Ξυθάλη, αλλά και
το εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο για την
επιτυχημένη φετινή διοργάνωση, όσο και
για την προσπάθεια που επιχειρούν όλα
αυτά τα 12 χρόνια και που έχει καταστήσει
το συγκεκριμένο φεστιβάλ ως ένα σημαντικό θεσμό για την περιοχή, αναφέρθηκε
στη συνέχεια στη μεγάλη του σπουδαιότητα και αξία, καθώς διατηρεί ζωντανή
την παράδοση φέρνοντας την κοντά στους
μικρούς μαθητές (νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) της περιοχής. Επιπλέον,
ειδικά για τη φετινή χρονιά, το Φεστιβάλ
είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία ακριβώς
επειδή ήταν αφιερωμένο στην ξενιτιά –
γνώριμο φαινόμενο για τους Έλληνες- που
στα χρόνια της κρίσης έκανε πάλι έντονη
την εμφάνισή της και εξέφρασε την ευχή

«να αγωνιστούμε όλοι μαζί ώστε να αλλάξουμε τις συνθήκες στην πατρίδα μας για
να σταματήσουν οι νέοι μας να φεύγουν
στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας
και μιας καλύτερης ζωής».

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου
πραγματοποίησαν άλλη μια όμορφη εμφάνιση, χορεύοντας χορούς από την περιοχή της Θράκης ...

1ο Γυμνάσιο Βούλας σε Εκπαιδευτική
Εκδρομή στο Παρίσι
Αξέχαστη και μοναδική εμπειρία ήταν για τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας η πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Παρίσι. Η εκδρομή αυτή ήταν μία από τις δράσεις του
Πολιτιστικού Προγράμματος «Μνημεία - φάροι πολιτισμού, γέφυρες λαών».

Οι μαθητές περιηγήθηκαν σε μνημεία και μουσεία της πόλης του Φωτός, παλάτια και κάστρα βασιλιάδων. Μαγεύτηκαν από τη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου
στο Μουσείο του Λούβρου και απόλαυσαν την εκδρομή τους στη Νορμανδία. Το ταξίδι
ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στη Eurodisney, όνειρο μικρών και μεγάλων!
Συνοδοί καθηγητές: Κασκαντάμη Μαρία (Διευθύντρια του σχολείου), Καλογερόπουλος Νικόλαος (Υπεύθυνος προγράμματος), Μεθοδίου Αγγελική, Τζίτρου Ευαγγελία.
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Εληξε η έκθεση φωτογραφίας και εγγράφων από την καθημερινή ζωή
του Δήμου Μαρκοπούλου, από το 1880 μέχρι και το 1950
Oλοκληρώθηκε η έκθεση Φωτογραφίας και Εγγράφων, με
θέμα: Η Ιστορία του τόπου μας «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων», (11 Μαΐου 2015), που πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου, με αφορμή
τη συμπλήρωση 111 χρόνων λειτουργίας του.
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στις 3 Απριλίου 2015, ενώ
λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, η διάρκειά της παρατάθηκε για μία εβδομάδα ακόμη.
Την έκθεση είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν πολίτες του
Δήμου Μαρκοπούλου, αλλά και των γειτονικών Δήμων,
καθώς το πλούσιο και σπάνιο υλικό της, με φωτογραφίες
και έγγραφα από την καθημερινή ζωή, από το 1880, την
απαρχή δηλαδή της ίδιας της τέχνης της φωτογραφίας,
μέχρι και το 1950, τις γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα, τα παλαιά επαγγέλματα, τις σχολικές δραστηριότητες, την εκπαίδευση και τα σημαντικά ιστορικά σημεία της περιοχής,
προσέλκυσε πλήθος κόσμου, γεφυρώνοντας έτσι το πρόσφατο παρελθόν με το σήμερα.
Έντονο ενδιαφέρον για την Έκθεση, υπήρξε και από τις

Σχολικές Μονάδες του Δήμου, οι οποίες συμμετείχαν στο
ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγησης στην Έκθεση,
υπό την επιμέλεια της δασκάλας ζωγραφικής, Ευδοκίας
Μεθενίτη.

«Υπενθυμίζεται ότι, τα πλούσια φωτογραφικά και έγγραφα
ντοκουμέντα, που παρουσιάστηκαν στην Έκθεση, οφείλονται στη θερμή ανταπόκριση δεκάδων συμπολιτών μας, του
Μουσείου Μπενάκη και του Αρχαιολογικού Μουσείου, στο
σχετικό κάλεσμα του Δήμου και την ευγενή παραχώρηση
του προσωπικού, οικογενειακού και ιστορικού υλικού, ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα» σημείωσε ο δήμαρχος Σωτήρης
Μεθενίτης.
Η αυλαία της έκθεσης έπεσε με την επίσκεψη πενήντα μαθητών ξένων χωρών, τους οποίους υποδεχθήκαν στο Δήμο,
μέσω του προγράμματος «Erasmus», στο οποίο συμμετέχει το 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου.

Στα μελωδικά μονοπάτια της Βούλας

H Περιφερειάρχης κοντά στην Εθνική
Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων
Την Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ)
επισκέφτηκε (26.5) η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου (με δική της πρωτοβουλία) συνοδευόμενη από
την Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυ-

Εκτελεστική Γραμματεία
της ΕΟΚΑ. Ειδικότερα τα
θέματα που ετέθησαν στη
συνάντηση ήταν:
1. Προσβασιμότητα στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
(Μ.Μ.Μ).
2. Προσβασιμότητα στα

μισε την ανάγκη σύνταξης
πρωτοκόλλου συνεργασίας
μεταξύ ΕΟΚΑ και Περιφέρειας, στο άμεσο μέλλον
προκειμένου να τεθούν επί
τάπητος και να προωθηθούν
τα θέματα της κινητικής αναπηρίας και να υπάρξει η δυ-

πριανίδου, την Κατερίνα
Θανοπούλου Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, και την εντεταλμένη
περιφερειακή σύμβουλο για
θέματα ΑΜΕΑ, Βιβή Τσαβαλιά. Στη συνάντηση, εκ μέρους
της
ΕΣΑμεΑ,
παραβρέθηκαν οι: Μαριλή
Χριστοφή και ο Κωνσταντίνος Γαργάλης.
Η περιφερειάρχης ενημερώθηκε για τα προβλήματα
που απασχολούν την κινητική αναπηρία από την

άτομα με αναπηρία σε υφιστάμενα κτήρια της Περιφέρειάς σύμφωνα με τον Νέο
Οικοδομικό Κανονισμό.
3. Προώθηση των αιτημάτων
της ΕΟΚΑ στις Δημοτικές
αρχές της Περιφέρειας.
4. Προσβάσιμος Τουρισμός.
5. Προσβάσιμες παραλίες για
κινητικά αναπήρους.
6. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών με ισχύ σε
όλα τα ΜΜΜ σε όλη την επικράτεια.
Η Περιφερειάρχης υπογράμ-

νατότητα ένταξης σχετικών
δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ. Η
ίδια τόνισε ότι οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας
μπορούν να συνδράμουν την
ΕΟΚΑ, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη των δράσεων, που θα βελτιώσουν
κατά το δυνατόν την καθημερινότητα των ατόμων με κινητικές αναπηρίες.
Η Περιφερειάρχης, αναφέρθηκε στην υλοποίηση της
απόφασης της Περιφέρειας
για την τοποθέτηση μηχανι-

σμών προσβασιμότητας, που
θα διευκολύνουν την πρόσβαση των Κινητικών ΑμεΑ
στις παραλίες και στη θάλασσα. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη, έχει ήδη
τοποθετηθεί ένας μηχανισμός στην Ανάβυσσο, ενώ
έπεται η τοποθέτηση άλλων
δύο έως τις αρχές Ιουλίου.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν
ότι άμεση προτεραιότητα
αποτελεί η επίσπευση κοινωνικών, προνοιακών πολιτικών,
που άπτονται της αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Θύμιζε μπουάτ της δεκαετίας του ‘70 και σ’ ένα βαθμό είχε
γίνει, το μπαράκι “La Boheme”, της οδού Πλαστήρα 12,
στη στοά του Παλιού Ταχυδρομείου, τις Τρίτες 12 και 19
του Μάη. Ο χώρος είναι μικρός, πολύ μικρός, με το ζόρι
χωρά 40 με 45 νοματαίους, όμως αυτό είναι που τον κάνει
και ζεστό και φιλικό και παρεΐστικο. Εκεί τραγούδησε η
Βάσω Κορδώση με τη ζεστή,
εκφραστική καλοδουλεμένη
της φωνή και τη συνόδεψε στο
πιάνο και στο τραγούδι ο μαέστρος Κώστας Μπιλίσης, καταπληκτικός πιανίστας και με
σωστή βαθειά, βυζαντινή φωνή.
Ήταν μια πρώτη γνωριμία τέτοιου τύπου στην περιοχή μας,
για τη Βάσω, μαθήτρια του Νότη Μαυρουδή και της Άννας
Διαμαντοπούλου. Ο Κώστας είναι επαγγελματίας, γνωστός και καταξιωμένος. Άρεσαν πολύ και οι δυο. Το ρεπερτόριο κυρίως έντεχνο, είχε αναφορές σε Χατζηδάκι,
Θεοδωράκη, Μαυρουδή, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Ξαρχάκου, σε στίχους Ελύτη, Γκάτσου, του Βουλιώτη Τάσου
Σαμαρτζή και πολλών άλλων.
Περιμένουμε με ενδιαφέρον, επόμενες τέτοιες εμφανίσεις
και ίσως σε σταθερή εβδομαδιαία βάση.
Ειρήνη Βεκρή
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«Τοπική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη
και Αυτοδιοίκηση»
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με αντικείμενο: «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», παρουσίασαν (27.5.15) σε συνέντευξη Τύπου, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος της
ΕΕΤΑΑ, Κώστας Ασκούνης και ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ, Ιωάννης Μέξης.
Ομιλητές που ανέπτυξαν τους άξονες και τους στόχους
του προγράμματος, που θα ξεκινήσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ήταν οι:
Παντελής Σκλιάς, πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Μιχάλης Σφακιανάκης, πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και Ευάγγελος
Δρυμπέτας, πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στο

Η καταπολέμηση κουνουπιών στον αστικό
ιστό είναι ευθύνη των Δήμων
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής επισημαίνει και εντέλλει τους δημάρχους
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής
Αττικής ενημερώνει, ότι το πρόγραμμα (προνυμφοκτονία) καταπολέμησης των κουνουπιών, με
συντονιστή την Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ξεκίνησε αρχές
Απριλίου με δειγματοληψίες παρακολούθησης, καταγραφής εμφάνι-

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Το πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και της
ΕΕΤΑΑ με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου, Δημοκρίτειου Θράκης και Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης.
«Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προχωρήσει το
θεσμό της Αυτοδιοίκησης βήματα μπροστά και σίγουρα
πιο κοντά στις σύγχρονες ανάγκες των δήμων και των δημοτών, ιδιαίτερα στις συνθήκες και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στις μέρες μας», εξήγησε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, και πρόσθεσε: «το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση
της Αυτοδιοίκησης, είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση
του στελεχιακού δυναμικού της».
Τόνισε, μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι, η ΚΕΔΕ θα
αναλάβει πρωτοβουλία να διεκδικήσει από την Κεντρική
Εξουσία, οι απόφοιτοι του προγράμματος να απορροφώνται – μέσω ΑΣΕΠ – απευθείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μοιράζομαι!

σης και αφθονίας προνυμφών
κουνουπιών σε όλες τις περιοχές
της Ανατολικής Αττικής και από
14.04.2015 με διεξαγωγή εφαρμογών ψεκασμών από εδάφους και
από αέρος σε περιοχές – σημεία
(ρέματα, κανάλια, στάσιμα νερά,
κλπ) στον περιαστικό ιστό όλων
των Δήμων και στα φυσικά συστήματα (οικολογικά προστατευόμενες περιοχές) της Ανατολικής
Αττικής.

δρόμο και αφετέρου να καθαρίζουν τους χώρους γύρω από την
οικία τους ώστε να αποφεύγεται η
ανάπτυξη εστιών κουνουπιών.
Επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες
(κυρίως Αύγουστο & Σεπτέμβριο) ο
αριθμός προνυμφών κουνουπιών
του γένους culex που είναι οι κύριοι διαβιβαστές του ιού του Δυτικού Νείλου παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη αύξηση, καλείστε
άμεσα να πάρετε μέτρα περιορισμού ανάπτυξης των κουνουπιών.
Συγκεκριμένα :
α) Να ενημερωθούν οι πολίτες με
κάθε ενδεικνυόμενο μέσο (τοπική
εφημερίδα ή ραδιοφωνικό - τηλεοπτικό σταθμό, κλπ.) να φροντίζουν να μην δημιουργούνται
εστίες στο οικιακό περιβάλλον με
στάσιμα νερά μικρής ή μεγάλης
έκτασης (από πιατάκια γλαστρών
έως δεξαμενές συγκέντρωσης
νερού [κολυμβητικές δεξαμενές,
δεξαμενές ποτίσματος, κλπ)], να
τοποθετηθεί πλέγμα στα φρεάτια
επισκεψιμότητας και εξαερισμού
όλων των βόθρων.

Το 2001 ο νεαρός είχε ένα σοβαρό, τροχαίο ατύχημα,
το οποίο άλλαξε ριζικά τη ζωή του, καθώς έμεινε τετραπληγικός. Πριν από δύο χρόνια, το αμαξίδιό του
έσπασε και οι γονείς το επισκεύασαν πρόχειρα. Παρέμενε όμως ακατάλληλο και αδυνατούσαν να βγάλουν
το γιο τους εκτός της οικίας τους. Αυτός ήταν και ο
λόγος για τον οποίο ζήτησαν στήριξη από το «Μοιράζομαι».
Η ανταπόκριση ήταν άμεση και μόλις έναν μήνα μετά,
το ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο παραδόθηκε
στο σπίτι της οικογένειας. «Το καρότσι που μου δώσατε, για μένα είναι θεϊκό δώρο, αφού είναι απαραίτητο όπως το φαγητό που τρώω! Με αυτό θα μπορώ
να κινούμαι αξιοπρεπώς», έγραψε χαρακτηριστικά ο
36χρονος στην ευχαριστήρια επιστολή του προς τους
δωρητές.

Eυθύνη των δημάρχων οι
ψεκασμοί στον αστικό ιστό
Όσον αφορά την καταπολέμηση
κουνουπιών εντός του αστικού
(οικιστικού) ιστού, την ευθύνη
έχουν αποκλειστικά οι Δήμοι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που σας
έχουμε αποστείλει έγκαιρα, έχετε
την υποχρέωση να εφαρμόσετε
πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με ψεκασμούς σε φρεάτια
όμβριων υδάτων και σε επιφάνειες
με στάσιμα νερά, αφού έχει γίνει
σχολαστική καθαριότητα των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και
τακτικός καθαρισμός όλων των
φρεατίων όμβριων υδάτων της
πόλης.
Επίσης θα έπρεπε να γίνει ενημέρωση των πολιτών αφενός να μη
διοχετεύουν ακάθαρτα νερά στο

Oι Δήμοι ακυρώνουν τα
αποτελέσματα της Περιφέρειας
Τα καλά όμως αυτά αποτελέσματα
της Περιφέρειας Αττικής αναιρούνται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι Δήμοι της Ανατολικής
Αττικής, παρά τα σχετικά έγγραφά
μας, δεν εφαρμόζουν πρόγραμμα
καταπολέμσης κουνουπιών στον
αστικό ιστό ούτε λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα.
Επισημαίνουμε το γεγονός ότι
στις αστικές περιοχές αναπτύσσεται το κοινό κουνούπι τύπου
culex, κύριος διαβιβαστής του ιού
του Δυτικού Νείλου.

Η ευαισθησία έξι νέων ανθρώπων έκανε πραγματικότητα το όνειρο μίας οικογένειας, παρέχοντας ένα ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο για τον 36χρονο γιο
τους. Μετά από την αντίστοιχη ανάρτηση αγγελίας
στο moirazomai.gr, μία παρέα συνομήλικών του κινητοποιήθηκε, με απώτερο σκοπό, την εξασφάλιση της
όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας ζωής, για το
νεαρό συνάνθρωπό μας.

των κουνουπιών, όπως σας είχαμε
επισημάνει με εγκυκλίους, είναι
απόρροια ταυτόχρονων δράσεων
από την Περιφέρεια Αττικής και
τους Δήμους. Όπως τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος το
πρόγραμμα της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησε έγκαιρα και περιαστικά έχουμε
καταφέρει να μειώσουμε δραστικά
την ανάπτυξη των κουνουπιών. Ειδικά το είδος ανωφελές των κουνουπιών που είναι ο κύριος
διαβιβαστής του πλασμωδίου της
ελονοσίας και αναπαράγεται σε
ελώδη νερά ποτάμια και λίμνες.

β) Να καθαρίσετε όλα τα φρεάτια
του Δήμου σας και να απομονώσετε όλες τις τυχόν παράνομες
συνδέσεις - αγωγούς που διοχετεύουν λύματα ή άλλα ακάθαρτα
νερά στο δίκτυο όμβριων υδάτων.
γ) Να εφαρμόσετε άμεσα ψεκασμούς εφόσον δεν έχετε πρόγραμμα σε ισχύ ή να συνεχίσετε
εντατικά τους ψεκασμούς, με εγκεκριμένα
προνυμφιοκτόνα
σκευάσματα σε όλα τα φρεάτια
όμβριων υδάτων της πόλης σας
και στοχευμένα σε υδάτινες συλλογές (στάσιμα νερά) που βρίσκονται σε σημεία – περιοχές του
Δήμου σας.
Η αποτελεσματική καταπολέμηση

Επομένως οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες πολιτών για ενοχλήσεις
καθώς και το ενδεχόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες να έχουμε
κρούσματα λοίμωξης από τον ιο
του Δυτικού Νείλου την ευθύνη
φέρουν οι Δήμοι.
Παρακαλούμε έστω και τώρα να
προβείτε στις δράσεις που σας
έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν καθώς και στο
παρόν έγγραφό μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση ή βοήθεια στο έργο
σας, εφόσον υπάρχει έργο καταπολέμησης κουνουπιών για το
έτος 2015.
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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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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας
Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Η ζώνη της Χρυσομαλλούσας και ο ΣΥΡΙΖΑ
Όπως είναι γνωστό, όταν ο «Θεός» έπλασε τον κόσμο, τοποθέτησε τη Γη στη ζώνη της Χρυσομαλλούσας (ζώνη Goldilocks*).
Αυτός είναι ο λόγος που στον πλανήτη Γη αναπτύχτηκε η ζωή
πριν από περίπου 3,5 δισ. χρόνια και πολύ τελευταία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο «Θεός» είχε τοποθετήσει τη Γη λίγο πιο δεξιά προς
τον Ήλιο, θα είχε πλέον καεί (όπως συνέβη με τον Ερμή και την
Αφροδίτη). Αν πάλι την είχε τοποθετήσει λίγο πιο Αριστερά, προς
τη μεριά του ΄Αρη, η Γη θα είχε παγώσει, οπότε δεν θα υπήρχαμε
ούτε εμείς ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ
υπάρχουμε μόνο και μόνο επειδή ο «Θεός» προνόησε και τοποθέτησε τη Γη στο σωστό μέρος, δηλαδή στη ζώνη της Χρυσομαλλούσας. Με την έννοια αυτή, λίγο πολύ, τα πράγματα ήταν
προδιαγεγραμμένα και η «αμοιβαίως επωφελής συμφωνία» θα
έλθει μόνο και μόνο επειδή οι Θεσμοί και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν
«ελέω Θεού».
Είναι γεγονός ότι ο άγνωστος μέχρι προχθές ΣΥΡΙΖΑ του 4%
ήρθε στην εξουσία με υπερτιμημένες υποσχέσεις και προσδοκίες. Όλοι θυμόμαστε τα προεκλογικά συνθήματα: «Την Κυριακή
το βράδυ θα σχίσουμε τα μνημόνια και από την Δευτέρα εμείς
θα παίζουμε τα νταούλια και “αυτοί” θα χορεύουν». Αυτή η αλαζονεία (κατανοητή ως ένα βαθμό προεκλογικά), αν μη τι άλλο,
δείχνει έναν νέο Πρωθυπουργό, ο οποίος αγνοεί παντελώς το
ρίσκο που κρατάει στα χέρια του. Όταν κάποιος χρωστάει σε
όλον τον κόσμο, είναι επόμενο ότι χάνει κάτι από την ανεξαρτησία του και την περηφάνιά του. Με το να λες, και να το επαναλαμβάνεις σε κάθε ευκαιρία, ότι ο λαός μού έδωσε την εντολή να
τα τινάξω όλα στον αέρα και να κάνω τη χώρα Κούγκι, δείχνει να
αγνοείς ότι οι θεσμοί και οι εταίροι σου έχουν κι αυτοί λαούς,
που σου εχουν δώσει δανεικά για να επιβιώσει η χώρα σου.
Αν, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί πραγματικά να φέρει μία «αμοιβαίως επωφελή συμφωνία» για να παραμείνει η χώρα στο Ευρώ
και στην Ευρώπη, καλό θα ήταν να χαμηλώσει τους τόνους και να
αφήσει τους τσαμπουκάδες για την επόμενη διακυβέρνηση, όταν
αυτή θα ξανασυμπέσει με την ζώνη της Χρυσομαλλούσας και το
αστρικό του πεπρωμένο. ΄Εχω τη γνώμη ότι, αν μη τι άλλο, είναι
ξεδιάντροπο να αποκαλείς μαντρόσκυλο αυτόν που σε δανείζει
και, συνάμα, να τον παρακαλείς για μία «αμοιβαίως επωφελή
συμφωνία». Ξέρεις τα μαντρόσκυλα και τα αφηνιασμένα πίτμπουλ μπορούν να σε ξεσχίσουν, ώσπου να πεις μανούλα μου!
Όπως, επίσης, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τι έπαθε ο κεραμιδόγατος που κυνηγούσε όλες τις γάτες επάνω στα κεραμίδια για
να τις «…χαϊδέψει».
Γνωρίζω πόσο ελκυστική και λαοφιλής είναι η διακήρυξη ότι
«εμείς θα αλλάξουμε την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο».
Ώσπου να συμβεί αυτό, καλό θα ήταν εμείς να κρατούμε λίγο
πιο χαμηλά τους τόνους, γιατί θα κλείσουν οι φωνητικές χορδές
μας και τότε ούτε τους ζουρνάδες θα μπορούμε να παίζουμε,
ούτε τα μνημόνια να σχίζουμε. Μία χώρα μαδημένη από όλες τις
μεριές δεν αντέχει ούτε η ίδια ούτε ο λαός της να υποφέρει τα
βίτσια της κάθε φαντασιόπληκτης διακυβέρνησης. Το σύνθημα
«πρώτη φορά Αριστερά» πρέπει να συνοδεύεται και από έναν ουμανιστικό ρεαλισμό, διότι οι φυγόκεντρες δυνάμεις της Ευρώπης
(που αντιπροσωπεύονται από τους Θεσμούς και όχι μόνο), μπορούν να εκβιάσουν και να εκτρέψουν την τροχιά σου προς απίστευτες πλανητικές κατευθύνσεις. Κι ενώ εσύ περιμένεις να
αλλάξει η Ευρώπη και ο κόσμος, ο πολυ-αγαπημένος και πολυυμνολογούμενος «λαός» θα σου τραβήξει το αυτί και θα σου γυρίσει και την πλάτη, τόσο εύκολα, όπως την έπαθαν και οι άλλοι
συνοδοιπόροι τις προάλλες.
Δημήτρης Τσαρδάκης,

Ομ. καθηγητής του πανεπιστημίου Πατρών

e-mail: dimitsar@otenet.gr site : www.tsardakis.blogspot.com

* Ο όρος είναι εμπνευσμένος από το γνωστό παραμύθι “Η Χρυσομαλλούσα και οι
τρεις αρκούδες”.

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Αττικής
Κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκε από
το Περιφερειακό Συμβούλιο η
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής στη
15η Συνεδρίασή του (7 Μαΐου
2015).
Η Περιφερειακή Σύμβουλος, Καλλιόπη Σταυροπούλου, αρμόδια για
θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, παρουσιάζοντας την επιτελική σύνοψη της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) για
την Περιφέρεια Αττικής, τόνισε ότι
«πρόκειται για ένα κείμενο δυναμικό που θα συμβάλλει στην αλλαγή
της
φιλοσοφίας
της
παραγωγικής ανασυγκρότησης της
περιφέρειας, αλλά και στην τελική
διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς οι 13 Περιφερειακές
RIS θα συμβάλλουν στη συγκρότηση της Εθνικής RIS και αντίστροφα η συγκρότηση της Εθνικής
RIS θα επηρεάσει τις Περιφερειακές».
Στη συνέχεια η Κ. Σταυροπούλου
αναφέρθηκε στα δυνατά και τα
αδύνατα σημεία που εντοπίζονται
στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς
επίσης στις ευκαιρίες και τις απειλές. Στα δυνατά σημεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
στρατηγική γεωγραφική θέση της
Περιφέρειας Αττικής, η εγγύτητα
στην κεντρική κυβέρνηση και τα
κέντρα λήψης αποφάσεων, το σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, το
υψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 3034 ετών και το χαμηλό ποσοστό
νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα
την εκπαίδευση, η ύπαρξη σημαντικών υποδομών για τις αστικές
μεταφορές και, τέλος, η ισχυρή
ερευνητική δραστηριότητα. Στον
αντίποδα, αδύνατα σημεία αποτελούν η ελλιπής ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ο
μικρός προσανατολισμός προς τη
Θαλάσσια Οικονομία, η υστέρηση
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση, ο μικρός
αριθμός
οργανωμένων
clusters, καθώς και το χαλαρό έως
ανύπαρκτο σύστημα διακυβέρνησης και σχεδιασμού των θεμάτων
Έρευνας και Ανάπτυξης.
«Το όραμά μας συνίσταται σε 4 άξονες», τόνισε η Κ. Σταυροπούλου:
«πρώτος είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη δομών
μεταξύ φορέων αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων και ιδιωτικών μικρών και

μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
δεύτερος είναι το σημαντικό και
εξαιρετικά ικανό επιστημονικό και
τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό που
μπορεί να αποτελέσει κινητήρια
δύναμη, προκειμένου να καταστεί
η Αττική αξιοβίωτη Περιφέρεια,
τρίτος είναι η ισότιμη συμμετοχή
πολιτών και φορέων και
τέταρτος είναι μέσα από την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η ενίσχυση πυλώνων, όπως η κοινωνική
πρόνοια, οι συνθήκες εργασίας, η
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
ο σεβασμός στο περιβάλλον, οι
ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης
των πολιτών της Αττικής».
«Βασικό κριτήριο της επιτυχίας της
Περιφερειακής, Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ) είναι η

επίτευξη του στόχου της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού
της Αττικής μέσω
α) της βιομηχανικής ανασυγκρότησης με την τεχνολογική ενίσχυση
των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της καινοτομίας,
β) της αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών και της όξυνσης των
προβλημάτων από την ανθρωπιστική κρίση και
γ) της ανάπτυξης των χωρικών
επενδύσεων, του αστικού χώρου
και αναβάθμισης των βιώσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών στην Αττική με έλξη και
αξιοποίηση της καινοτομικής προσπάθειας».
Αναφερόμενη στο γεγονός ότι η
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας, ανέλυσε τα τρία πεδία
εξειδίκευσης που αναδεικνύονται
προνομιακά και με σημαντικά παράθυρα ευκαιρίας για την Αττικής,
τα οποία είναι
α) η Δημιουργική Οικονομία,
β) η Γαλάζια Οικονομία και
γ) η Βιώσιμη Οικονομία Αναγκών.
Πυρήνας της Δημιουργικής Οικονομίας είναι οι Πολιτισμικές & Δη-

μιουργικές Βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται από τις Τέχνες, τον
Πολιτισμό και την Τεχνολογία, ενώ
κοινό τους στοιχείο είναι ότι μετασχηματίζουν τη δημιουργικότητα
σε αξία χρήσης που βελτιώνει τη
ζωή των πολιτών και τη λειτουργία
των οργανισμών. Η Γαλάζια Οικονομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το
υδάτινο περιβάλλον, με αιχμή τη
ναυτιλία, την αλιεία, τον παράκτιο
τουρισμό, τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος και τις συναφείς δραστηριότητες και συνδέεται
με επιστημονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις
Η Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών σημαίνει την ποιότητα ζωής
σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και περιλαμβάνει εξαιρετικά
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων,
όπως στον τουρισμό, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις μεταφορές,
παιδεία, υγεία κ.α.
Το θέμα καταψήφισε η παράταξη
«Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», ενώ
λευκό ψήφισαν η «Ελληνική Αυγή
για την Αττική» και ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την παράταξη
«Αττική», Χάρης Δαμάσκος.
Παίρνοντας το λόγο ως εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική», ο περιφερειακός σύμβουλος, Νίκος
Χαρδαλιάς, ζήτησε διευκρινίσεις
για το κείμενο που κατέθεσε η Περιφερειακή Αρχή σχετικά με τη
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,
ενώ στη συνέχεια έθεσε θέμα
ασυμβατότητας της RIS της Περιφέρειας Αττικής με την εθνική RIS,
σημειώνοντας:
«Αντιλαμβανόμαστε ότι ως νέα Περιφερειακή Αρχή έχετε δεσμευτεί
για επανεξέταση/ επαναδιαπραγμάτευση όλων των βασικών εργαλείων, άρα και της RIS. Ρισκάρετε
όμως πάρα πολλά...».
Η εκπρόσωπος της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση», Αλεξ. Μπαλού απευθυνόμετη στην Περιφερειακή αρχή τόνισε μεταξύ άλλων:
«Το Σχέδιο που φέρατε σήμερα
είναι η αποθέωση του νεοφιλελευθερισμού.
Τί σημαίνει ‘καινοτομία’, ‘έξυπνη
εξειδίκευση’, ‘έξυπνες πόλεις’ κλπ;
Τέτοιες εκφράσεις δεν μπορούν να
αλλάξουν το ουσιαστικό περιεχόμενο της οικονομίας και που αυτό
αφορά στο μισθό, το κόστος, το
κέρδος και την ανταγωνιστικότητα».

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
αισχίστου είδους!
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Έλεγχος νομιμότητας των παρεμβάσεων
στη νήσο «Υδρούσα» της Βούλας
Eρώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
όπου μίλησαν εξέχουσες προσωπικότητε,ς για την ανθρωπιστική κρίση, η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις
χιλιάδες ζωές που καταρακώθηκαν και χάθηκαν, περιοριζόμενη μόνο σε πέντε περιπτώσεις, από τις πολλές δεκάδες παρόμοιες και χιλιάδες παρεμφερείς (T.V.
Boυλή 27/5/15, ώρα 4.40μ.μ.):
― Στο κοριτσάκι που πέθανε από αναθυμιάσεις μαγκαλιού, γιατί τους είχαν διακόψει το ηλεκτρικό
ρεύμα και διάβαζε τα μαθήματά του και “ζέσταινε”
τα χεράκια του με ...κεριά!
― Στους δυο φοιτητές 20 και 21 χρονών, που έχασαν
τη ζωή τους στη Λάρισα, επίσης από αναθυμιάσεις
μαγκαλιού.
― Στον 19χρονο που έχασε τη ζωή του, εξωπετασσόμενος από το λεωφορείο, μετά από διαπληκτισμό
του με τον ελεγκτή, γιατί δεν είχε εισιτήριο και
― Στον συνταξιούχο φαρμακοποιό που αυτοκτόνησε
“ντάλα μεσημέρι”, μπροστά από τη Βουλή, στην
πλατεία Συντάγματος, γιατί δεν άντεχε να χάσει
την αξιοπρέπειά του. (Ηταν η μοναδική ενεργή αυτοκτονία - κι όχι παθητική πράξη “φυγής” κατά την
άποψή μας!
Αυτή την ομιλία της Κωνσταντοπούλου, πόσες
φορές(!) την είδατε στα κανάλια; Μπουχτίσατε όμως
να βλέπετε τον “καβγά” της με τον Μεϊμαράκη! (“Πιασάρικο”, ε;)
Κατηγορώ
αυτά τα κανάλια, για ασέβεια, για προσβολή, για επίθεση επηρεασμού της κοινής γνώμης, για “πλύσεις εγκεφάλου” ομαδικώς, κατά συρροή, εκ προμελέτης,
δολίως και κατ’ εξακολούθηση, επί πέντε συνεχή χρόνια!
Εισαγγελέας υπάρχει;
K. Bενετσάνος

Α.Σ ΛΕΥΚΑΡΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Αγαπητό Μέλος
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20/05/2015 αποφασίσθηκε η σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα διεξαχθεί το Σάββατο
20/06/2015 και ώρα 09:00 στην σχολή του κ. Γ. Ζαντιώτη (Λεωφόρος Βάρης 15 - Δίλοφο Βάρης Τ.Κ. 16672).
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια μέρα (20/06/2015 και ώρα 18:00
στην σχολή του κ. Γ. Ζαντιώτη (Λεωφόρος Βάρης 15 - Δίλοφο
Βάρης Τ.Κ. 16672).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι :
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. για την χρήση της περιόδου από την ημέρα
εκλογής του μέχρι και σήμερα.
3. Αρχεραισίες για την εκλογή νέου Δ.Σ.
Η συμμετοχή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προκειμένου να συνεχισθεί
η λειτουργία του Συλλόγου μας.
Για τον «Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ
Μ. ΦΑΡΑΚΛΑ

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου,
κατέθεσε ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό για το νησάκι
“Υδρούσα” που πολλά βλέπουμε και
πολλά ακούμε αυτό τον καιρό για
εμπορευματική δραστηριότητα που
προωθούν κάποιοι στο νησί.
Γράφει στην ερώτησή του ο βουλευτής:

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των παρεμβάσεων στη νήσο «Υδρούσα»
της Βούλας (4766/11.12.13), καθώς
σύμφωνα με καταγγελίες του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΕΥΡΥΑΛΗ»,
Βούλας Αττικής και Δημοσιευμάτων
τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τη νήσο
Υδρούσα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις – επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με την κείμενη
νομοθεσία και τα Προεδρικά Διατάγματα περί προστασίας του απολύτου Δασικού χαρακτήρα της.

Παρεμβάσεις με τη μορφή επιχειρηματικής αξιοποίησης, που ενδέχεται
να δημιουργούν έλλειψη προστασίας των «Οχυρών Πολυβόλων»,
του Αρχαιολογικού τοπίου, του περιβαλλοντικού χαρακτήρα και της

αισθητικής του τοπίου της.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν εύλογες απορίες και ανησυχία αφού
φαίνεται ότι δημιουργούνται υποδομές τουριστικής αξιοποίησης της
νήσου και όχι προσπάθειας αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλον-

Aνταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας
"Είναι σπουδαία και ιστορική η σημερινή συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσων έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε
Ελβετικές Τράπεζες. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι μόνο καθοριστική για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά
και ένα σημαντικό βήμα προς μία Ευρώπη δικαιοσύνης
και οικονομικής διαφάνειας. Είναι εξαιρετικά σημαντική
εξέλιξη καθώς έρχεται ως επιστέγασμα της μεγάλης
προσπάθειας που ξεκίνησε το S&D στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", δήλωσε η Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, εισηγήτρια της Ετήσιας Έκθεσης Φορολόγησης γα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ανάγκη αναδιάρθρωσης του μη
βιώσιμου δημόσιου χρέους
Παρέμβαση του Κώστα Χρυσόγονου στην
Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου
Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου,
έκανε ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος, με θέμα τη
διεθνή χρηματοδότηση της ανάπτυξης υπογραμμίζοντας
την ανάγκη αναδιάρθρωσης του μη βιώσιμου δημόσιου
χρέους στην ευρωζώνη, και υπενθύμισε ότι δεν μπορεί η
Ένωση αφενός να κόπτεται για την παγκόσμια ανάπτυξη
κι αφετέρου να παρακολουθεί αμήχανα την τεράστια
ύφεση στο εσωτερικό της. Είπε μεταξύ άλλων:
«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε απέναντι στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που απειλεί τα θεμέλια της Ευρώπης. Αφήστε κατά μέρος τις ιδεοληψίες της
λιτότητας και δώστε ανάσα στις κοινωνίες».

τος. Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Ποιες είναι οι μόνιμες ή παροδικές, βαριές ή ελαφριές, παρεμβάσεις που προωθούνται και πώς η
κάθε μια από αυτές συνδυάζεται με
το Προεδρικό Διάταγμα που επιβάλλει την απόλυτη προστασία για τη
νήσο Υδρούσα;
2. Σκοπεύετε να επανεξετάσετε με
ιδιαίτερη προσοχή το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της νήσου Υδρούσας;
3. Προτίθεστε να παρέμβετε προκειμένου να επανεξεταστεί συνολικά
το εν λόγω ζήτημα και να διαπιστωθεί εάν εγκρίθηκαν παρεμβάσεις
που προκαλούν την αλλοίωση του
φυσικού περιβάλλοντος, της αττικής χλωρίδας και πανίδας και αν
διαπιστωθούν πρόκειται να αποδοθούν ευθύνες σε όσους πιθανώς
έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον με
πράξεις ή παραλείψεις τους;

"Ενιαία Ψηφιακή Αγορά"
της ΕΕ - ώθηση για νέα
κέρδη των μονοπωλίων
Για την Ενιαία Ψηφιακή
Αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που δίνει ώθηση
για τα κέρδη των Ευρωενωσιακών μονοπωλίων με μεγάλες συνέπειες για τους
εργαζόμενους και τα άλλα
λαϊκά στρώματα, μίλησε ο
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
Σωτήρης Ζαριανόπουλος,
στη σχετική συζήτηση στην
ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
τόνισε μεταξύ άλλων:
"Η Στρατηγική της Επιτροπής για την "Ενιαία Ψηφιακή Αγορά" δίνει νέα
ώθηση στους επιχειρηματικούς ομίλους αυτού του πεδίου υψηλής κερδοφορίας
με αιχμή το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ενσωμάτωση
των νέων τεχνολογιών
στους βιομηχανικούς κλάδους. Η διαμάχη Επιτροπής
- Google αποτελεί έκφραση
σφοδρών ανταγωνισμών
ανάμεσα στα μονοπώλια
για την κυριαρχία των αγορών. 21,4 δισεκατομμύρια

ευρώ, λεηλατημένα από τα
λαϊκά εισοδήματα προορίζονται από την ΕΕ για τα
μεγαθήρια του κλάδου, για
υποδομές, έρευνα και καινοτομία. Επεκτείνονται οι
πιο εκμεταλλευτικές μορφές, η ελαστικής απασχόληση, η τηλε-εργασία, με
χιλιάδες απολύσεις. Οι
ελεγχόμενες από μεγαθήρια ηλεκτρονικές μορφές
εμπορίου θα μονοπωλήσουν παραπέρα την αγορά,
εξαφανίζοντας τους μικρούς.
Η φορο-αποφυγή θα ενταθεί όπως και η παρακολούθηση όλων των πλευρών
της ζωής μέσα από τις τεράστιες βάσεις δεδομένων.
Μόνος τρόπος να απολαύσει ο λαός τα τεράστια τεχνολογικά
επιτεύγματα
είναι να απαλλαγεί από τα
δεσμά της ΕΕ και την εξουσία των μονοπωλίων, θεμελιώνοντας τη δική του
εξουσία και οικονομία".
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σπάτα, 25/5/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.:16082
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ.
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου Αικ. Αλούπη
Τηλ.: 213 2007395 -396
Fax.: 210 6630163
ΘΕΜΑ: Περίληψη της διακήρυξης
του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με
τίτλο «Προμήθεια καυσίμων του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την ανάδειξη αναδόχου, που θα
αναλάβει την προμήθεια καυσίμων
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων. Ο χρόνος προμήθειας
ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 410.799,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα CPV της προμήθειας είναι τα
εξής: 09132100-4,09135100-5 και
09134100-8
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται
στο 1% του προϋπολογισμού της
προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι συμμετοχή ποσού
τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα
εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά
(3.339,83€).Η Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική
ισχύ ενενήντα (90) τουλάχιστον ημερών μετά τον χρόνο λήξης ισχύος
της Προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προ-

θεσμία πενήντα δύο (52) ημερών
από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης του διαγωνισμού για
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ.
60/2007.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-82014), στο άρθρο 11 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
στο π.δ. 60/07 και συμπληρωματικά
στο π.δ. 118/07. Οι Προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τουλάχιστον (60) ημέρες από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗN EE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ
Δευτέρα
Τρίτη
Τρίτη 16/7/2015
www.promitheus.gov.gr
25/5/2015
2/6/2015
και ώρα 14:00μμ
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης
βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr και στο
ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με
τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο

δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 26-5-2015
Aρ. Πρωτ.: 21894

θεια διαγραμματικών δίσκων, θερμικού χαρτιού ταχογράφων, συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου
οχημάτων, σωλήνων πιέσεων διαφόρων διατομών με κυάφια καθώς
και αντίστοιχα ρακόρ για τα υδραυλικά συστήματα των οχημάτων του
Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης
τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και πιο συγκεκριμένα για 15 ομάδες εργασιών:
ΟΜΑΔΑ 1 (25.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των
μηχανικών μερών του πλαισίου
απορριμματοφόρων,
φορτηγών
ανατρεπόμενων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών, νταλικών, καδοπλυντηρίων, καλαθοφόρων κλπ.
ΟΜΑΔΑ 2 (30.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων
των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών
απορριμματοφόρων,
ανατρεπόμενων φορτηγών, νταλικών, καδοπλυντηρίων.
ΟΜΑΔΑ 3 (15.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων
των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών βυτιοφόρων και πυροσβεστικών.
ΟΜΑΔΑ 4 (5.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων
των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών καλαθοφόρων.
ΟΜΑΔΑ 5 (15.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των
μηχανικών μερών του πλαισίου και
των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων.
ΟΜΑΔΑ 6 (5.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των
μηχανικών μερών του πλαισίου και
των υπερκατασκευών μηχανημάτων

έργου.
ΟΜΑΔΑ 7 (15.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των
μηχανικών μερών και του σασί επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών.
ΟΜΑΔΑ 8 (40.000,00€)
Φανοποία και βαφή αυτοκινήτων.
ΟΜΑΔΑ 9 (15.000,00€)
Πλύσιμο, γρασσάρισμα, λίπανση και
αλλαγή φίλτρων αυτοκινήτων.
ΟΜΑΔΑ 10 (10.000,00€)
Επισκευή ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου.
ΟΜΑΔΑ 11 (70.000,00€)
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.
ΟΜΑΔΑ 12 (20.000,00€)
Επισκευή και συντήρηση φρένων
Ομάδα 13 (10.000,00€)
Επισκευή ταχογράφων και έκδοση
πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας - Διαγραμματικοί Δίσκοι –
θερμικό χαρτί ταχογράφων
Ομάδα 14 (10.000,00€)
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων και αναλώσιμων υλικών.
Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου οχημάτων («εγκέφαλος») και προμήθεια σωλήνων
πιέσεων διαφόρων διατομών με
κυάφια και τα αντίστοιχα ρακόρ για
τα υδραυλικά συστήματα των οχημάτων του Δήμου.
Ομάδα 15 (70.000,00€)
Προμήθεια ανταλλακτικών
Προμήθεια διάφορων «γνήσιων ανταλλακτικών» ή «ανταλλακτικών
εφάμιλλης ποιότητας» για τα οχήματα του Δήμου, που ικανοποιούν
τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER
(1400/2002 & 461/2010)
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει διεθνή
ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 355.000,00 € (με
ΦΠΑ 23%) για τις εργασίες πάσης
φύσεως επισκευής – συντήρησης
(καθώς & της αντικατάστασης
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία,
συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών
(μηχανικών
μερών,
υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του
Δήμου, την επισκευή και συντήρηση
φρένων, την έκδοση κάρτας καυσαερίων, τη φανοποιία οχημάτων, την
επισκευή των ελαστικών οχημάτων,
το πλύσιμο, την αλλαγή φίλτρων
και το γρασσάρισμα, την προμήθεια
ελαστικών, την επισκευή ταχογράφων, την έκδοση πιστοποιητικών
περιοριστών ταχύτητας, την προμή-

Παράταση ρύθμισης χρεών έως
και τις 26 Ιουνίου 2015
Με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, Νάντιας Βαλαβά-

νη, παρατείνεται η ρύθμιση χρεών (ν. 4321/2015)
έως και τις 26 Ιουνίου

2015 και για χρέη στα
ασφαλιστικά ταμεία και
στους Δήμους.

ΑΔΑ: ΩΤΤ8ΩΛΝ-ΡΔΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο 19.5.2015
Αρ. Πρωτ. 7564

Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου
ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο το
οποίο αποτελείται από 1200 τ.μ.
κατ’ ελάχιστον χωρίς παρέκκλιση,
εκ των οποίων 300τ.μ. κατ’ ελάχιστον χωρίς παρέκκλιση θα πρέπει
να είναι χώροι κύριας χρήσης,
άμεσα συνδεδεμένοι λειτουργικά
μεταξύ τους. Να αποτελείται από
τρεις (3) το πολύ στάθμες, εκ των
οποίων η μία (1) θα πρέπει να είναι
οπωσδήποτε ισογείου και μόνο μία
(1) μπορεί να είναι υπογείου, ενώ
θα πρέπει το εμβαδόν κάθε στάθμης να είναι 300 τ.μ. κατ’ ελάχιστον
χωρίς παρέκκλιση.
Να αποτελεί ή να μπορεί άμεσα να
αποτελέσει ανεξάρτητη οριζόντια ή
κάθετη ή αυτοτελή ιδιοκτησία ή συνένωση πλήρων τέτοιων σαφώς καθορισμένων ως ενιαίο λειτουργικό
σύνολο. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να εσυμπεριληφθούν στο ακίνητο προς μίσθωση τμήματα
διαμερισμάτων, καταστημάτων, κατοικιών κλπ. κτιρίων, όταν αυτά
συνδέονται άμεσα με τμήματα που
δεν περιλαμβάνονται στο προς μίσθωση ακίνητο.
Στην περίπτωση συνένωσης περισσότερων της μίας ανεξάρτητων
ιδιοκτησιών, θα πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλληλη μελέτη ή δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας

μεταξύ τους.
Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8)
καθορισμένες θέσεις στάθμευσης
αποκλειστικής χρήσης, σύμφωνα
με τις λεπτομέρειες στη συνέχεια
της παρούσης.
Να υφίσταται νομίμως ως χώρος
καταστήματος (ή καταστημάτων) ή
/ και χώρος γραφείων ή / και διοίκησης ή / και χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τα εδάφια 3, 4, 5
και 10 της παραγράφου Β. του άρθρου 1 του Π.Δ./23.02.87 (ΦΕΚ166/Δ/1987) ως ισχύει και τα
αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4269/14
ως ισχύει.
Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα
των
προσφερομένων
ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους
όρους της διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και
ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
καλώντας με απόδειξη αυτούς, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και η αναλυτική
διακήρυξη παρέχονται από το Δήμο
Μαρκοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000.
Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Ομάδα 13
162,60 €
Ομάδα 14
162,60 €
Ομάδα 15
1.138,21 €
――――――――――――――――

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ προκηρύσσει μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο
Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν.
3463/2006 και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
51541/19.12.2011 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία
μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή έως και την 1η Ιουλίου 2015,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία θα
περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά που
αναλυτικά περιγράφονται στην
αναλυτική διακήρυξη.

,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 36/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 21373/22-5-2015
(ΑΔΑ : 7096ΩΨΖ-ΑΛΥ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 13 Ιουλίου
2015 και ώρα λήξης κατάθεσης των
ηλεκτρονικών προσφορών 10.30
π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την
δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης 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 και στην πλατφόρμα
του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν
δεκτές προσφορές που αφορούν
για όλες ή και για επιμέρους από τις
15 βασικές ομάδες του ενδεικτικού
προϋπολογισμού
υποχρεωτικά
όμως για το σύνολο των εργασιών
τις κάθε ομάδας
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 5.772,36 € ή για
προσφορά ανά ομάδα:
――――――――――――――――
Ομάδα 1
406,50 €
Ομάδα 2
487,80 €
Ομάδα 3
243,90 €
Ομάδα 4
81,30 €
Ομάδα 5
243,90 €
Ομάδα 6
81,30 €
Ομάδα 7
243,90 €
Ομάδα 8
650,41 €
Ομάδα 9
243,90 €
Ομάδα 10
162,60 €
Ομάδα 11
1.138,21 €
Ομάδα 12
325,20 €

Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τρίτη
26-5-2015.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
www.vvv.gov.gr, στην ιστοσελίδα
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του TED.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου, κατά τις ώρες 8.3015.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης
Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
Δευτέρα 13-7-2015
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Τετάρτη 27-5-2015
Πέμπτη 28-5-2015
ώρα 10:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΓΑΜΟΙ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 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.

Ο EYAΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΚΟΡΑΚΑ, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ και της ΕΥΑΝΘΙΑΣ, το
γένος ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΑ, που γεννήθηκε στοην Αθήνα
και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν στον Αγιο Φανούριο Καρελά Κορωπίου.

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

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

Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικάμε όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της
εργασίας «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
2015
ΤΗΣ
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», για το σύνολο της
παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού 52.643,95 Ευρώ με το
Φ.Π.Α(23%).

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 28-5-2015
Aρ. Πρωτ.: 22524
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας
της με α/α 73/2015 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για

και

Ενοικιάζεται

Ενοικιάζεται
στούντιο στο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 28/5/2015
Αρ. Μελ.: 27/2015

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
8η του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα
Δευτέρα και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την
10:00π.μ και ώρα λήξης την
10:30π.μ, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑθλητισμούΠολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου
Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που αποδεδειγμένα παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.052,88€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σελίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://diavgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τηλ: 210.6619937, και
ώρες 9:00-14:00 μ.μ.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 70.000,00€
και πιο
συγκεκριμένα: 56 διαφορετικές εργασίες συντήρησης των οργάνων
παιδικών χαρών.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 73/2015 και
την με αρ. πρωτ. 22311/27-5-2015
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ. Καραμανλή
18, στη Βούλα, την Παρασκευή 5
Ιουνίου 2015 με ώρα έναρξης του
διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών
10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που

είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 1.138,21 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά μέχρι την Πέμπτη 4-6-2015
και ώρες 8.30Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

694 47 41 791
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εργο: Αναβάθμιση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με
νέου τύπου φωτιστικά σώματα στα
σχολικά κτίρια.
Φορέας: Δήμος Παιανίας
Προϋπ.: 106.929,86 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Αρ. πρωτ. 7658/29/5/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Παιανίας Νομού Αττικής
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου “Αναβάθμιση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου
φωτιστικά σώματα στα σχολικά
κτίρια”. Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών
κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό
106.929,86 €, (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.), από τα Γραφεία
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Παιανίας, οδός Καραολή
& Δημητρίου 380 μέχρι τις 18.6.2015,
ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο
από
τον
Υπουργό
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες
στα
τηλέφωνα
2132030.743, 2132030.750, Fax επικοινωνίας 210 6646.681 αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία, Σαρματζή
Παναγιώτη και Μπενετάτο Γεράσιμο.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται
και στην ιστοσελίδα του Δήμου paiania.gov.gr.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
23/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. στο κτίριο του δημαρχείου του Δήμου Παιανίας και το
σύστημα υποβολής προσφορών
που περιλαμβάνει επιμέρους ποσοστά έκπτωσης οτυ άρθρου 6 του ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 28-5-2015
Aρ. Πρωτ.: 22528
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της Υπηρεσίας της με
α/α 71/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υπηρεσία

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α1 τάξη ακθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλουμένων στην
παρούσα διακήρυξη τάξεων Μ.Ε.ΕΠ
(Αρθρο 59, Ν. 4278/8/2014) για έργα
κατηγορίας Η/Μ1.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη
με
τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους2, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του
ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου υπό τους όρους της παρ. 3

του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει
από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί
λανθασμένα,
δεν
επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.739,00
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών
και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι 23/1/2016. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είανι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους του Δήμου Παιανίας
(Κ.Α. 20-7326.013 οικ. έτους 2015).
7. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου
έξι (6) μήνες.

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ»,
προϋπολογισμού 73.800,00€ και πιο
συγκεκριμένα: 734 τ.μ. Τοποθέτηση
δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,70 μ και 135 τ.μ. Τοποθέτηση
δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,00 μ.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 71/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 22312/27-5-2015
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 8 Ιουνίου
2015 με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός

δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψης απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 1.200,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά μέχρι την Παρασκευή 5-62015 και ώρες
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

――――――
Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του
προϋπολογισμού της σύμβασης πρέπει να
προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής, επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλέπετε
άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν εκτρέπεται να κοινοπρακτούν
με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών
πειρπτώσεων (βλέπε αρθρο 106 παρ. 1
του ΚΔΕ).
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

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

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

Specia-

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

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

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

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

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

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

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

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Ειδικός Ρευματολόγος

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

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

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

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

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

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Σε έξαρση τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
SOS εν όψει του καλοκαιριού για τους άνδρες και κυρίως για τους νέους (15 με 35 χρόνων) εκπέμπουν οι
ανδρολόγοι-ουρολόγοι καθώς την περίοδο αυτή έχουμε
κατακόρυφη αύξηση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων
νοσημάτων!
Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 9,5 εκατομμύρια από τα
19 εκατομμύρια περιστατικά σεξουαλικά μεταδιδόμενων
νοσημάτων το χρόνο, αφορούν νέους άνδρες 15 με 35
χρόνων!
«Τα στοιχεία απεικονίζουν την ζοφερή πραγματικότητα.
Δυστυχώς οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες κάνουν σεξ
χωρίς προφυλάξεις.
Το πρόβλημα στη χώρα μας έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζει έξαρση τους καλοκαιρινούς μήνες με τις εφήμερες σεξουαλικές σχέσεις στις
τουριστικές περιοχές», τονίζει ο διαπρεπής ουρολόγος
-ανδρολόγος Κώστας Ρόκκας διευθυντής του Ιατρείου
Ουρολογίας Ανδρολογίας στην Αθήνα και προσθέτει.
Στην αύξηση του φαινομένου, σύμφωνα με στοιχεία του
ΚΕΛΠΝΟ που αφορούν κυρίως γειτονιές της Αθήνας,
μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι οικονομικοί μετανάστες.

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

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που χτυπούν τους νέους στη χώρα μας είναι:
AIDS, Σύφιλη, Hπατίτιδα B και C, Βλεννόρροια
Κονδυλώματα, Μαλακό έλκος των γεννητικών οργάνων,
Χλαμύδια, Ερπης, Μολυσματική τέρμινθος, Τριχομονάδες
Εκτός απ αυτά υπάρχουν τα λοιμώδη και τα δερματικά
νοσήματα που μεταδίδονται κι αυτά όταν υπάρχει σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Συγκεκριμένα:
Eλονοσία, Φυματίωση, Ψώρα, Φθειρίαση
Πολλά από τα νοσήματα αυτά μετά την μετάδοση τους δεν
παρουσιάζουν συμπτώματα η αυτά είναι πολύ ήπια.
«Το γεγονός έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί νέοι να μην υποψιάζονται ότι έχουν μολυνθεί. Αυτός είναι και ο βασικός
λόγος της ταχείας εξάπλωσης των νοσημάτων» εξηγεί ο
K. Ρόκκας

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σύμφωνα με τους γιατρούς η ενημέρωση των εφήβων και
των νέων ανδρών για τα νοσήματα και τον τρόπο μετάδοσης τους είναι βασικό μέτρο προφύλαξης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η άγνοια κινδύνου συμβάλλει στον
επιπολασμό.
Για τους ειδικούς οι μόνιμες σεξουαλικές σχέσεις με σύντροφο εμπιστοσύνης είναι βασικό μέτρο προφύλαξης. Στις
εφήμερες σεξουαλικές σχέσεις των διακοπών η επιλογή
του ερωτικού συντρόφου και η χρήση προφυλακτικού παρέχουν ένα υψηλό βαθμό προστασίας, χωρίς αυτό όμως
να είναι απόλυτο.
«Τα οποιοδήποτε σύμπτωμα μετά από μια εφήμερη σεξουαλική επαφή χωρίς μέτρο προφύλαξης η ακόμη και η
υποψία ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, πρέπει να οδηγήσει
ΑΜΕΣΑ τον άνδρα στο γιατρό» καταλήγει ο K. Ρόκκας.
Η ιατρική διάγνωση ότι κάποιος έχει μολυνθεί από σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα απαιτεί άμεσα θεραπείαανάλογα με το νόσημα- τόσο του ιδίου όσο και του
συντρόφου, η ενημέρωση του οποίου κρίνεται απαραίτητη
όταν αυτό είναι εφικτό.

ΘΕΡΙΖΟΥΝ AIDS ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο AIDS και στην ηπατίτιδα. Οι νέες μολύνσεις από τον ιό του AIDS αφορούν
κυρίως νεαρές ηλικίες (25-35 ετών), ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (55,5%),

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

αλλά με αύξηση νέων κρουσμάτων και σε ετεροφυλόφιλα
άτομα (24,6%).
Ιδιαίτερα ανησυχητικό σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ «είναι το
γεγονός ότι το 12,9% των ατόμων με AIDS στη χώρα μας
αφορά μετανάστες, με αυτόν τον αριθμό να έχει αυξητικές τάσεις καθώς η εισροή μεταναστών στον ελλαδικό
χώρο είναι συνεχώς αυξανόμενη».
Στην Ελλάδα όσον αφορά την ηπατίτιδα υπολογίζεται ότι
υπάρχουν περίπου 300.000 φορείς. Ορισμένοι τύποι ηπατίτιδας μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή και μπορούν
να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο (κίνδυνος ηπατοκυτταρικού καρκινώματος και κίρρωσης-καταστροφής του
ήπατος).
Συχνότερη μορφή είναι η ηπατίτιδα Β που οφείλεται στον
ιό HBV, η οποία παρουσιάζει συνήθως συμπτώματα όπως
ναυτία, έμετοι και ανορεξία. Το 35% της μετάδοσης γίνεται με ομοφυλοφιλικές επαφές. Πολύ συχνή σήμερα είναι
και η ηπατίτιδα C, όπου οι φορείς παγκόσμια είναι πάνω
από 200 εκατομμύρια και μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή και με μετάγγιση προϊόντων αίματος.
Λόγω της φύσης της ηπατίτιδας, απαιτείται η έγκαιρη διάγνωσή της και η ανάπτυξη προγραμμάτων εμβολιασμού
του γενικού πληθυσμού. Για την ηπατίτιδα Β ειδικά, στις
περισσότερες χώρες ευτυχώς έχει γίνει πλέον υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλου του πληθυσμού.
www.krokkas.gr
Cosmos Επικοινωνια <cm@cosmosep.gr>

Δωρεάν έλεγχος
για καρκίνο μαστού και
ΠΑΠ τεστ στο Λαύριο
Tο 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.
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6o Πανελλήνιο πρωτάθλημα Βετεράνων επιτραπέζιας αντισφαίρισης
Τη δική τους …παράσταση έδωσαν (23-24/5/15) στη Βάρη
βετεράνοι και ανεξάρτητοι. Με αμείωτη διάθεση για παιχνίδι και αστείρευτες δυνάμεις τίμησαν την επιτραπέζια αντισφαίριση στο 6ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ατομικών και
ομαδικών αγωνισμάτων και εισέπραξαν δικαιωματικά το
χειροκρότημα. Περισσότεροι από 160 αθλητές κι αθλήτριες
πρόσφεραν όμορφες στιγμές και μέσα από μία σειρά δυνατές αναμετρήσεις αναδείχτηκαν οι πρωταθλητές Ελλάδας για τη σεζόν 2014-2015. Παράλληλα, προέκυψαν και οι
νικήτριες ομάδες σε πανελλήνιο επίπεδο ύστερα από τα
πλέι οφ του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου. Τους αγώνες διοργάνωσε επιτυχώς γι’ άλλη μια χρονιά ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, ο οποίος
φέτος κλείνει 11 χρόνια ζωής κι έχει τη βαθιά ικανοποίηση
της αλματώδους αύξησης στη δραστηριότητα βετεράνων
και ανεξαρτήτων. Το πρωτάθλημα έγινε σε συνεργασία με
τον Δήμο Βάρης Βούλας-Βουλιαγμένης, τον Οργανισμό
Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου
(Ο.Α.Π.Π.Α.) και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φίλαθλης
Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Στα ατομικά
αγωνίσματα του Πανελληνίου πρωταθλήματος πήραν
μέρος 142 άνδρες και γυναίκες και σχημάτισαν 9 κατηγορίες. Στα πλέι οφ των ομάδων οι συμμετοχές ήταν 11 και
αρκετοί αθλητές μετείχαν μόνο σε αυτό το αγώνισμα.
Τα μεγάλα ονόματα του κοντινού ή μακρινού παρελθόντος
τόνωσαν και φέτος το κύρος των αγώνων. Καταγράφηκαν
δε και ορισμένα πολύ αμφίρροπα και θεαματικά παιχνίδια,

όπως ο τελικός της κατηγορίας 50-59 ετών, μεταξύ του
πρώην πρωταθλητή Βουλγαρίας ανδρών Λούμπο Γκεοργκίεφ και του πρώην δευτεραθλητή Ελλάδας ανδρών Γιώργου Καρύτσα (3-0 σετ). Αρκετά δυνατά ονόματα επίσης,
έκαναν το …ντεμπούτο τους στην κατηγορία βετεράνων
40-49 με τον Χρήστο Τσαρισταλίδη, που είναι στο νούμερο
41 του πίνακα αξιολόγησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., να επικρατεί 31 σετ στον τελικό του πρώην πρωταθλητή Ελλάδας παίδων
και νέων Μιχάλη Παγώνη. Πολύ καλή πορεία είχαν και δύο
αθλητές από τη Θεσσαλονίκη, ο Παντελής Ελευθεριάδης
(παλιό μέλος του Τρίτωνα), ο οποίος πήρε μετάλλιο και ο
Αλέξης Πήττας (μέλος του Ηρακλή), που στην 8άδα κάμφθηκε 3-2 σετ από τον Τσαρσιταλίδη. Στις μεγαλύτερες ηλικίες μετείχαν μεταξύ άλλων οι παλιοί πρωταθλητές
Ελλάδας Αλέκος Δέσης, Σταύρος Πλακαντωνάκης και Άγγελος Μακρής.

φερειών.
Ο Όμιλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον δήμο ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης για την παραχώρηση του γυμναστηρίου.
Οι νικητές στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ατομικών:
Κατηγορία ανεξαρτήτων 18-39
ετών:
1. Γιώργος Κοκόσης
2. Αριστείδης Κουτσούμπας
3. Παναγιώτης Φωτάκης, Ορέστης
Μίχας
Κατηγορία ανεξαρτήτων 40-49:
1. Άλεξ Κρουζίνσκι
2. Νίκος Ραμπότας
3. Θόδωρος Θεοδωρίδης, Γιώργος
Καλογερόπουλος
Κατηγορία ανεξαρτήτων 50-59:
1. Ηλίας Κατσιβέλης
2. Λουκάς Γιαλούρης
3. Δημ. Πάροδος, Γιώργος Βάγιας
Κατηγορία ανεξαρτήτων 60+:
1. Παναγιώτης Παγουρτζής
2. Ανδρέας Δελακούρας
3. Πρόδρομος Καρατζάς, Παντελής

Θεοδώρου
Κατηγορία ανεξαρτήτων γυναικών:
1. Βάκη Σταθά
2. Άννα Μέρα
3. Αντωνία Μέρα, Σοφία Ξυγαλά
Κατηγορία βετεράνων γυναικών:
1. Λίλιαν Λουκά
2. Ελισάβετ Κούκα
3. Ρένα Φυλακούρη
Κατηγορία βετεράνων 40-49:
1. Χρήστος Τσαρσιταλίδης
2. Μιχάλης Παγώνης
3. Κ. Κερίμης, Παντ. Ελευθεριάδης
Κατηγορία βετεράνων 50-59:
1. Λούμπομιρ Γκεοργκίεφ
2. Γιώργος Καρύτσας
3. Ν. Μουχτούρης, Κώστας Χολής
Κατηγορία βετεράνων 60+:
1. Άγγελος Μακρής

ΠΑΝΘΕΟ ΚΑΙ ΑΚΤΩΡ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ

Το βράδυ του Σαββάτου ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. πραγματοποίησε την
καθιερωμένη συνεστίαση όλων των παικτών και συνοδών.
Εκεί απένειμε τα έπαθλα στους νικητές των ομαδικών αγώνων, καθώς και στους κατά τόπους πρωταθλητές των περι-

Στα πλέι οφ του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου συμμετείχαν οι
ομάδες, που αναδείχτηκαν νικήτριες στα τοπικά πρωταθλήματα και
Κύπελλα Π.Ο.Φ.Επ.Α. στις περιφέρειες όλης της Ελλάδας.
Πρωταθλητής Ελλάδας στο ομαδικό αναδείχτηκε το Πάνθεο από
την Αθήνα, με 5-0.
Το Κύπελλο Π.Ο.Φ.Επ.Α. κατέκτησε ο περσινός πρωταθλητής Ελλάδας Άκτωρ από την Αθήνα. Στον τελικό των πλέι οφ κατέβαλλε
με 4-0 τον Α.Ο. Νέμεσις από τη Θεσσαλονίκη.
Την 3η θέση πήραν οι Φ.Ε.Α. Ιωαννίνων με τους Δημήτρη Καλομοίρη, Θεολόγο Καπετανίδη, Ανδρέας Τόλια και Χρήστο Καρατζένη
και την 4η ο Φαέθων Πάτρας.

Α΄ Διενοριακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας
Τη Κυριακή 24 Μαΐου 2015,
στο Κλειστό Γυμναστήριο της
Βάρης, διεξήχθηκαν οι τελικοί ταου Α΄ Διενοριακού
Πρωταθλήματος
Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ), του
Αθλητικού Οργανισμού «Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» της Ιεράς
Μητροπόλεως Γλυφάδας.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δύο τελικοί Κατηχητι-

κών Συνάξεων αγοριών:
α) (μικτή ομάδα παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου) μεταξύ των Ενοριών: Κοίμηση
Δικηγορικών Γλυφάδας-Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας
(Σκορ 22-25).
β) Αποφοίτων Αρρένων μεταξύ των Ενοριών: Κοίμηση
Δικηγορικών
ΓλυφάδαςΆγιος Τρύφωνας Τερψιθέας

(Σκορ 30- 26).
Και οι δύο αναμετρήσεις έγιναν σε αθλητικά πλαίσια, με
ωραίο θέαμα, εναλλαγές στο
σκορ και πολύ κλειστές άμυνες
κάτι που δικαιολογεί την χαμηλή παραγωγικότητα σε πόντους και στα δύο παιχνίδια.
Στο τέλος των αναμετρήσεων, έγιναν οι απονομές
των μεταλλίων και του Κυπέλλου των δύο πρωταθλη-

μάτων, από τον Γραμματέα
του Γραφείου Νεότητος π.
Αντώνιο Χρήστου, ο οποίος
εκπροσωπούσε και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γλυφάδας Ε. Β. Β.Β. κ. Παύλο.
Στις 6 Ιουνίου 2015 στις 8 το
βράδυ στα γήπεδα του STAR
FC Bούλας, θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχοι τελικοί
στο ποδόσφαιρο.
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου,
καλούνται τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα πινγκ- πονγκ Βούλας (κάτω από τη γέφυρα της Λ.
Βουλιαγμένης)για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των
κάτωθι θεμάτων:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.
3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσης αθλητικής περιόδου
4. Έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
5. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την Οικονομική Διαχείριση της παρελθούσης χρήσης
6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2015-2016
Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την 10/6/2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στο ίδιο
μέρος και με τα ίδια ως άνω θέματα.

Βούλα, 20.05.2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Παλαιστικός Σύλλογος
Ραφήνας και περχώρων οργανώνει το Σάββατο 30
Μαΐου 2015, ώρα 6 το απόγευμα, Ημερίδα Ρυθμικής
Γυμναστικής “Γυμναστράδα
Ραφήνας” στο κλειστό Γυμναστήριο Ραφήνας.

Η ημερίδα τελεί υπό την
αιγίδα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου - ΔΟΠΑΠ.

Καλή εμφάνιση του Ν.Α.Ο. Κέκροψ στον
Διασυλλογικό Αγώνα 5ο Κύπελλο
Ο Ν.Α.Ο. Κέκροψ συμμετείχε με την Ιστιοπλοϊκή του Ομάδα στον Διασυλλογικό
αγώνα 5ο Κύπελλο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που διοργάνωσε ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας στις 16 και 17
Μαίου 2015.
Ο Αγώνας διεξήχθη με μέτριους ανέμους
και τις δύο ημέρες του αγώνα. Η ομάδα του
Ν.Α.Ο. Κέκροψ, με προπονητή τον Δημήτρη
Μπουγιούκα, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με τον Παναγιώτη Αθανασούλια να κατακτά τη 3η θέση στα
11χρονα, τον Αλέξη Κολοκοτρώνη στην
12η και τον Κων/νο Μπραϊμνιώτη στην 18η.

Στα Optimist, Κορίτσια ήρθε στην 10η θέση

η Αργυρία Αθανασούλια. Πληροφορίες
6974337906 fax:2291090200

Τοπική-2 Γυναικών
ΕΣΠΑΑΑ: Προβάδισμα για
άνοδο στα Γλυκά Νερά
Η εκπληκτική χρονιά που διάγει ο Γ.Σ. Γλυκών Νερών στο
volley, «έκλεισε» με τον καλύτερο τρόπο! Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος
της Τοπικής – 2 ΕΣΠΑΑΑ. Σε
έναν αγώνα «θρίλερ», η
ομάδα των Γλυκών Νερών

κών Νερών, διατήρησαν το
αήττητο της ομάδας τους
από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013.
Οι διακυμάνσεις στο σκορ
και το θέαμα που παρουσίασαν κατά διαστήματα οι δύο
ομάδες, προσέφεραν πλού-

Η “Δόξα” Κορωπίου κερδίζει φίλους

«ΓΥΜΝΑΣΤΡΑΔΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ 2015»

Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ κοσμος του
Κορωπιου πρεπει να αφυπνιστει και να αγκαλιασει τις
πρωτοβουλίες που εχει
παρει η ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ,
που δεν παραμένει απλά μια
ομάδα όπως όλες τις υπόλοιπες που συνθέτουν το
παζλ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ασχολείται και
με τις συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί στην κοινωνία.
Και αποδειξη αποτέλεσε η
διοργανωση του μινι καπ με
τη συμμετοχη των ομαδων
Ολυμπιακου Λαυριου - Παλληνιακου Δοξας και Κουβαρα που κατέκτησε την
πρωτη θεση. Το ζητουμενο
δεν ηταν να παιξουν και να
δουν οι προπονητες και καποια νεα παιδια. Καθε άλλο·
ο σκοπος ηταν να μαζευτούν
χρήματα, αλλά και φάρμακα
για το κοινωνικο φαρμακειο
του δημου.
Κι ενώ οι ομαδες που πηγαν
στο Κορωπι εφτασαν με τις
προσφορες τους για να συμβάλουν στην επιτυχία τού
ιερού σκοπού οι ιδιοι οι Κορωπιώτες μια πολη πανω
από 35.000 και πλεον κατοίκους, αδιαφόρησαν για την
εκδηλωση και μονο 15-20 φιλαθλοι προσήλθαν παρότι
είχε γίνει σχετική καμπάνια.
Αυτή τη φορά τουλάχιστον
το παρών έδωσε ο δήμαρχος Δ. Κιούσης στον οποιο

ο προεδρος της “Δοξας”,
Νικος Λιακούτσης απενειμε
πλακέτα στη μνημη του
θειου του Γιωργου Θηβαιου
(Ρουπελ), που ιδρυσε πριν
από 45 χρονια τη Δοξα Κορωπίου και η συγκινηση
ηταν εκδηλη, γιατι ηταν η
σημερινη διοικηση που τι-

μουσε τον αειμνηστο ιδρυτή
της και εστελνε μηνυμα
προς πάσα κατεύθυνση πως
η ομαδα ζει και υπαρχει και
ουδείς μπορει να τη σβησει,
ή να την οδηγησει σε συγχώνευση,
Πέρα από την εκδηλωση
αυτή που δεν θα είναι η
μόνη, αλλά θα ακολουθησουν κι άλλες όπως η εθελοντικη
αιμοδοσία,
ο
προεδρος της ΔΟΞΑΣ εδειξε
την ευαισθησια του και στην
ενίσχυση των ΑΜΕΑ Κορωπιου, καθως από την οικονομικη ενισχυση της περιοδου,
18.000 €, εδωσε δυο χιλιάδες για τα ατομα με ειδικες
αναγκες καθως και 1.000
ευρω στον ποδηλατικό σύλλογο.

1o Street Handball Διονύσου
Το «1ο Street Handball Διονύσου», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαϊου,
στο εμπορικό κέντρο «ΔΙΑΦΑΝΟ» στην
Άνοιξη και έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερα από 140 παιδιά να απολαύσουν ένα τρίωρο πρωινό γεμάτο
διασκέδαση, μουσική και δράση, παίζοντας χάντμπολ με τους φίλους τους.
Την ιδέα αυτής της διοργάνωσης είχε

το τμήμα Χάντμπολ του Αθλητικού Ομίλου Άνοιξης (Α.Ο.Α) και την υλοποίησε
με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας
Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ).
Ο φιλόξενος χώρος του πάρκινγκ στο
εμπορικό κέντρο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος & Ροδοδάφνης στην Άνοιξη,
μετατράπηκε σε ένα τεράστιο αθλητικό

Αθλητικά Παιχνίδια Στίβου | Kid's Athletics
Ο Στίβος µε την ποικιλία αγωνισµάτων του, παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία
στα παιδιά να γνωρίσουν τον κλασικό αθλητισμό μέσα από τα αθλητικά παιχνίδια στίβου (KIDS’ ATHLETICS).
Η Αθλητική Ένωση Μεσογείων «ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ» συμμετέχοντας
για μια ακόμη χρονιά στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου
(IAAF) και του ΣΕΓΑΣ, προσκαλεί τα παιδιά στο στάδιο Παλλήνης να γνωρίσουν μια νέα έννοια για τον Στίβο, που ανταποκρίνεται µε μοναδικό τρόπο
στις αναπτυξιακές ανάγκες τους. Από Δευτέρα 25 Μαίου έως και Σάββατο 27
Ιουνίου στο Στάδιο Παλλήνης: - Τις καθημερινές 6 – 8 το απόγευμα - Το Σάββατο 10 – 12 το πρωί . ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΤΙΒΟΥ. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

κέρδισε με 3-1 σετ την ομάδα
του Αγ. Στεφάνου.
Έτσι τα κορίτσια των Γλυ-

σιες συγκινήσεις. Η ποιότητα του αγώνα ήταν
ανώτερης κατηγορίας.

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ αυτές εδειξαν
ότι η ΔΟΞΑ Κορωπιου είναι
μια ανερχομενη ποδοσφαιρικη ομαδα με ονειρα και
βλεψεις να ξεφυγει από την
βαθμοθηρία, αλλα να συμβαλλει και στα κοινωνικά
δρώμενα και αρα οι φιλαθλοι
του Κορωπίου πρεπει να
σταθουν αρωγοι για να ευοδωθουν και οι περαιτερω
προσπαθειες.
Η ΔΟΞΑ πρωτοπορει και
χρειάζεται την στηριξη απ’
ολους. Ηδη εχει παρει κοντα
της το μεγαλύτερο κομμάτι
των φιλαθλων, αφού ολοι
αναγνώρισαν ότι σώθηκε με
το σπαθι της και κρατησε
ψηλα το γοητρό της, δινοντας απαντήσεις σε καποιους που νομιζαν ότι θα
σβησει από τον …ποδοσφαιρικο χάρτη.
Η συνεχεια προβλέπεται ότι
θα είναι το ιδιο ευχαριστη,
αφου υπαρχουν πολλα σχεδια και ηδη είναι προς συμφωνια με κατι δυνατο, που
αφορα τις ακαδημίες της,
ενώ παντα εχει σαν στοχο
να αποκτησει και δικο της
χωρο για προπονησεις ώστε
να αναδειχθούν γηγενεις
παικτες και η Δοξα να αποτελειται σε λιγα χρονια από
γνησιους Κορωπιώτες.
http://epsananews.blogspot.g
r/2015/05/blog-post_20.html

κέντρο με τρία γήπεδα χάντμπολ. Τα
παιδιά, αφού πήραν τις κατάλληλες οδηγίες αλλά και συμβουλές για το άθλημα
της χειροσφαίρισης από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της ΟΧΕ και Προπονητή του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ, Κώστα
Κότσιρα, χωρίστηκαν σε ομάδες και
έπαιξαν ασταμάτητα βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία.

« Αθλόδραση 2015»
με τον Α.Ο Άνοιξης
Χάντμπολ
Ο ΑΠΕΣ Καπανδριτίου και ο Α.Ο
Άνοιξης Χάντμπολ συνδιοργανώνουν το πρόγραμμα «Καλοκαιρινή
Αθλόδραση 2015» με σειρά αθλητικών και δημιουργικών δράσεων για
παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών στο
Αθλητικό Κέντρο Καπανδριτίου.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 6982285405, 6944866067.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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Πώς η Β' πλαζ Βούλας θα ξαναγίνει στολίδι
Ενδιαφέρουσα πρόταση του επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένη Δόγκα
Αρκεί ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις για τις παραλίες;
Η Β' πλαζ Βούλας, διαρκές θύμα των λάθος μοντέλων αξιοποίησης που ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις μαζί
με τις πρώην διοικήσεις του Δήμου Βούλας, είναι καιρός να
ανοίξει για τους δημότες!
Όχι όμως με τον τρόπο που πρόχειρα σχεδιάζει φέτος η διοίκηση Κωνσταντέλλου! Δηλαδή, με κάγκελα, επιβαρυμένα
νερά, ανύπαρκτη αμμουδιά και εισιτήριο εισόδου. Χωρίς
έργα υποδομής, χωρίς ίχνος επένδυσης, σε ένα λησμονημένο επί χρόνια χώρο που στη σημερινή του κατάσταση δυ-

τοδότηση του έργου μέσω ΕΣΠΑ.
Η απομάκρυνση των τσιμεντένιων ντόκων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μπορέσει η παραλία να εκβαθυνθεί.
Αυτό εκτός του ότι αναβαθμίζει το οικολογικό αποτύπωμα
και την αισθητική όλου του Δήμου μας, θα βοηθήσει και στο
να μη δημιουργηθεί ξανά το φαινόμενο της απόθεσης της
άμμου και της βαλτοποίησης. Με τον τρόπο αυτό η παραλία
μπορεί να επαναλειτουργήσει και να μας χαρίσει έναν αληθινό παράδεισο αναψυχής.
Οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα
είναι μόνο δύο και με μορφή αναψυκτηρίου και ετήσιο ανοι-

Οι χώροι του πάρκινγκ ανακαινίζονται και μπαίνουν σκίαστρα, επιτρέποντας την ενοικίαση μόνιμων θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους, ενοικιαζόμενων για τους
επισκέπτες και δωρεάν μέχρι 4 ώρες για τους έχοντες
κάρτα Δημότη.

σφημεί τον Δήμο μας.
Αντιθέτως, το άνοιγμα πρέπει να συνοδευτεί από τολμηρές
παρεμβάσεις που θα αναδείξουν τόσο τη φυσική ομορφιά
του χώρου, όσο και τον πολιτιστικό - αρχαιολογικό πλούτο
που κρύβει η Β' πλαζ Βούλας.
Δώστε την παραλία τώρα πίσω στους δημότες, δωρεάν, και
ξεκινήστε έργα υποδομής!

χτό διαγωνισμό που θα απευθύνεται με προνομιακή μοριοδότηση της εντοπιότητας σε επαγγελματίες Δημότες.
Επίσης, θα δοθεί μια άδεια ψιλικατζίδικου, χώρος για ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ οι έχοντες κάρτα Δημότη θα
εισέρχονται δωρεάν.
Η αειφορία της επένδυσης για την επαναλειτουργία της παραλίας της Βούλας βασίζεται στη σωστή χρήση των χώρων
και των πόρων της.

Πλήρης εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, καθώς οι
πέργολες και οι εγκαταστάσεις κάθε οργανωμένης παραλίας του τόπου μας μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως
ηλιακοί φορτιστές, δείχνοντας τον δρόμο προς την ορθή
διαχείριση των φυσικών πόρων και αφήνοντας ταυτόχρονα
σημαντικά έσοδα στη διαχείριση του Δήμου μας.
Πλήρης εκμετάλλευση της θάλασσας με την εγκατάσταση
θαλάσσιου πάρκου διασκέδασης. Τέτοια πάρκα υπάρχουν
σε όλη τη Μεσόγειο και χαίρουν μεγάλης αποδοχής.
Δημιουργία Ναυτικού Πάρκου και ένταξή του στο Εθνικό
Δίκτυο Ναυτικών Πάρκων. Ένας Δήμος όπως ο δικός μας,
με μεγάλη ναυτική παράδοση δεν γίνεται να στερείται ενός
αντίστοιχου πάρκου, η επισκεψιμότητα του οποίου θα αγγίζει την πληρότητα λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η λειτουργία και ο σχεδιασμός του χώρου θα είναι βασισμένος στις αρχές της οικολογίας και της χρήσης μόνο
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προκειμένου να είναι αυτάρκης και να ανεβάζει τον δείκτη του οικολογικού αποτυπώματος του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα:
Ο τρόπος χρήσης του χώρου αυτού έχει ορισθεί εδώ και
χρόνια από τον ΕΟΤ ο οποίος ως επίσημος φορέας και γνώστης της τουριστικής αξιοποίησης δημιούργησε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αφήνοντας σε εμάς μια απίστευτα
μεγάλη παρακαταθήκη, τις υποδομές.
Οι υποδομές όμως χρειάζονται ανακαίνιση: Σκοπός μας
πρέπει να είναι να ανακατασκευάσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις εγκαταστάσεις χωρίς νέες προσθήκες.
Η δημιουργία σταθμού βιολογικού καθαρισμού κρίνεται
αναγκαία για να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των
λιμναζόντων νερών της περιμετρικής τάφρου και η χρημα-

Χώροι:
Κατασκευή ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ και στέγαση μίας
τοπικής ομάδας μπάσκετ μέσα στους υπάρχοντες χώρους.
Αυτό θέτει σε διαρκή χρήση τον χώρο και τα έσοδα από τα
εισιτήρια και τη διατήρηση της μιας καντίνας για την κάλυψη των αναγκών, μπορούν να συνεισφέρουν στη διατήρηση του χώρου σε καλά επίπεδα, καθώς και στη φύλαξή
του.
Η δημιουργία γηπέδων τένις, minigolf και βόλεϊ είναι κάποιες από τις παροχές που μπορούν επίσης να αποδώσουν
ακόμα και κατά τον χειμώνα.

Πόροι:
Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η ανάδειξη του αρχαίου λιμανιού, που υπάρχει βυθισμένο στον χώρο της παραλίας και το οποίο μπορεί να γίνει “σημαία” στη
διαφημιστική εκστρατεία για την προσέλευση του κοινού.

