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ΛΑΟΣ και
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΤΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

«Να τους τρομάξουμε με την αφοβία μας»
Δεν είναι φρόνιμο, να εκφράσω άποψη για τις εν
εξελίξει διαπραγματεύσεις, γιατί είναι τόσο ρευστές και ταχύτατα μεταλλασσόμενες, που μόνο
ένας πρωταθλητής, ενός διανοητικού - πολιτικού...
“καγιάκ” θα το αποτολμούσε.
Αναφέρομαι στο συγκεκριμένο extreme άθλημα, όπου ένας ή περισσότεροι κωπηλάτες διασχίζουν τον
ρουν ενός ορμητικού ποταμού με
συστροφές, βράχους, απότομες κατακρημνίσεις, και παφλάζοντα
αφρισμένα κύματα, επιβαίνοντας
του Κώστα ενός ειδικού κανό.
Βενετσάνου Για τις διαπραγματεύσεις θα εκφραστώ μετά το τέλος Ιουνίου, οπότε
θα δούμε “πού το πάει” η Κυβέρνηση.
Ομως, αν πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται μόνη της, είμαστε “βαθιά νυχτωμένοι”
...κοινώς αυταπατώμεθα.
Η δική μας ενεργητική δράση, ή παθητική, μοιρολατρική στάση παίζει καθοριστικό ρόλο.
Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι εταίρες (χώρες)
και οι διαπραγματευτές τους ενεργούν ψυχρά, επιστημονικά· Τρομοκρατούν εκφοβίζοντας ποικιλοτρόπως τα αντίπαλα “στρατεύματα”· εμάς.
Αυτό δεν είναι καινούργιο κόλπο. Εφαρμοζόταν ως
τακτική από την αρχέγονη εποχή και στους πρωτόγονους λαούς. Βάφονταν, φόραγαν φτερά, μάσκες,
γίνονταν τρομακτικοί, χτυπούσαν τις ασπίδες, ούρλιαζαν, για να σπάσουν το ηθικό των αντιπάλων
τους. Αν το πετύχαιναν, το μισό της μάχης είχε κερΣυνέχεια στη σελ. 2
δηθεί, πριν καν αρχίσει.

Σύναξη Σαρακατσαναίων

Παραγγέλνει ο Υπουργός Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

προς Δήμους & Περιφέρειες
H ΚΕΔΕ απαντά
Σελίδα 7

Ακυρες οι περικοπές
συντάξεων στον
ιδιωτικό τομέα
Απόφαση του ΣτΕ

Τέλος στα πρωτότυπα
ή επικυρωμένα
αντίγραφα εγγράφων
από το ΙΚΑ

Σελίδα 17

Σελίδα 16

ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ
ΛΑΪΚΗ
ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Σελίδα 8

“ΛΕΥΚΗ
ΝΥΧΤΑ
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ”
Σελ. 3
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Λαός και
Διαπραγμάτευση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Εδώ, τώρα, οι παραλλαγές έχουν προσαρμοστεί στις
σύγχρονες δυνατότητες· Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!... επικουρούμενη, βέβαια από μια στρατιά δημοσιογράφων, ανταποκριτών, αναλυτών, “αναλυτών” παρουσιαστών και
πρακτορείων, και ενίοτε πρακτόρων, “οίκων αξιολόγησης”, ιδρυμάτων, οργανισμών, “κύκλων, διαρροών, αξιωματούχων κλπ.
Τί γίνεται με τα δικά μας “στρατεύματα”, το Λαό;
― Ενα μέρος του λαού έχει αγανακτήσει· τον πνίγει το
δίκηο και η πληγωμένη του αξιοπρέπεια και στέκει “με
το όπλο ανά χείρας”.
― Ενα μεγάλο μέρος αισθάνεται κόπωση, έχει χάσει το
κέφι του, την αγωνιστική του διάθεση, αισθάνεται προδoμένος και εξαπατημένος, με διαψευσμένες τις προσδοκίες του. Όχι μόνον έναντι των κομμάτων και των
θεσμών, αλλά και έναντι των οραμάτων και των υψηλών
ιδεωδών, που ξεπερνούν τα όρια της χώρας μας, ακόμη
και της Ευρώπης και πέραν αυτής. Ο λαός αυτός κρατά
το “όπλο” στο σβέρκο ως... γκλίτσα αναπαύσεως!
― Ενα τρίτο τμήμα του λαού, καθόλου ευκαταφρόνητο,
έχει πάθει “ταράκουλο”, ψυχολογικό και διανοητικό
“τραλαλά”! Εχει τρομοκρατηθεί σε βαθμό αδυναμίας ψυχραίμου σκέψεως. Φοβάται “για τα χειρότερα” για τη
σύνταξή του, για τα παιδιά του, “μη μας οδηγήσουν σε
εμφύλιο”.
Μορφωμένοι και ώριμοι άνθρωποι να σου λένε: «Είδες τί
έπαθε η Συρία;», «τί γίνεται στην Ουκρανία;» Είναι εκείνοι που όταν επέλαυνε ο Ιμπραήμ κιότεψαν και προσκύνησαν τον Πασά! Είναι εκείνοι οι ριψάσπιδες, που
πετούν το “όπλο” και το βάζουν στα πόδια...
«Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», ήταν η
απάντηση του Θ. Κολοκοτρώνη. Η δικιά μου η απάντηση
στους τρομοκρατημένους, είναι πιο ήπια, πιο ανθρώπινη,
φαντάζομαι, πιο ρεαλιστική· «Θα πεθάνεις· όλοι θα πεθάνουμε. Κι εγώ κι εσύ, κι εμείς κι εκείνοι και οι ταπεινοί
και οι τρανοί!»
Ω, τι υπέροχος είναι ο θάνατος! Τί πραγματικός κομμουνιστής, τί αληθινός χριστιανός, τί δίκαιος! Απόλυτη
ισότητα! Οσο σκέφτομαι ότι αντιμετωπιζει το ίδιο μ’
εμένα, τον Ομπάμα, τον Πούτιν, τον Ρότσιλντ και τον
Ροκφέλερ, το ευχαριστιέται η ψυχή μου! Τον λατρεύω·
δεν τον φοβάμαι· κι ας διψάω για ζωή! Αλλά ζωή “όρθια”,
με πρώτες αξίες, την ελευθερία και την αξιοπρέπειά
μου. Εχω έρωτα για ζωή, μα δεν σκιάζομαι το θάνατο!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Δήμος Κρωπίας
Ο Δήμος Κρωπίας συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Ιουνίου,
και ώρα 7.30 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα Κορωπίου,
για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 10 θέματα:
Αναλυτικά: www.ebdomi.com / προσεχή γεγονότα

Ας τους τρομάξουμε λοιπόν κι εμείς με την
αφοβία μας.
Να επανέλθω όμως στο, υπό στενή έννοια, θέμα μου.
Για ν’ ασκήσεις επιτυχή διπλωματία, για να κάνεις δυναμική διαπραγμάτευση, θέλεις στο πλευρό σου ενωμένο, αποφασιστικό και δυναμικό λαό. Αγέρωχο,
υπερήφανο! Σωστά πληροφορημένο. Αποφασισμένο για
λογικές θυσίες, χάριν του δικού του καλού κι όχι του Μινώταυρου του Κεφαλαίου.
Να θυμίσω μια συμβολική πτυχή της μυθολογίας μας,
γνωστή σε όλους, μα μ’ εξασθενημένο το μήνυμα του
συμβολισμού της:
Οι Αθηναίοι, με βασιλιά τον Αιγέα και διάδοχο τον
Θησέα, πλήρωναν βαρύ “φόρο αίματος”, στο βασιλιά της
Κρήτης Μίνωα. Εφτά αγόρια και εφτά κορίτσια στέλνονταν κάθε χρόνο στην Κρήτη για να τους φάει το φοβερό τέρας, Μινώταυρος (μισός άνθρωπος, μισός
ταύρος). Αν δεν το έκαναν αυτό, τους Αθηναίους περίμεναν “τα χειρότερα”. Ο Μίνωας θα κατέστρεφε την
Αθήνα και θα υποδούλωνε τους Αθηναίους.
Ο νεαρός Θησέας, όταν ανδρώθηκε, αποφάσισε - παρά
τους φόβους τού πατέρα του Αιγέα - να είναι αυτός
ένας από τους εφτά νέους που θα θυσιαζόταν, αποφασισμένος να σκοτώσει το Μινώταυρο. Το πέτυχε, με
τόλμη και ευφυΐα και η Αθήνα απαλλάχτηκε από τα
δεινά της και μεγαλούργησε.
Τρεισήμισυ χιλιάδες χρόνια πριν, ο Θησέας δίδαξε τον
τρόπο απαλλαγής από τα απεχθή βάρη. Εμείς τώρα τον
ξεχάσαμε και “θέλουμε” υποκύπτοντας στις πιέσεις και
την τρομοκρατία, “ν’ αποφύγουμε τα χειρότερα”· Και μη
χειρότερα! Αυτό είναι το χείρον· ο φόβος!
Κάποιοι από μας όμως, που προφανώς πάσχουν απ’ το
“σύνδρομο της Στοκχόλμης” - μιλάνε για τους “δανειστές μας”, σαν να μιλάνε για τους ...εραστές τους! “Οι
δανειστές μας, οι εταίροι μας θέλουν να μας σώσουν,

Αξιοποίηση εγκαταλειμένων
Σιδηροδρομικών γραμμών
στην Ανατ. Αττική
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, 19:00
Ο Δήμος Κρωπίας και η Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών (πρόεδρος ο εντεταλμένος
περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, χωρικού σχεδιασμού
και πολεοδομικών θεμάτων, Παναγιώτης Πατσαβός),
διοργανώνουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 7 το
απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου
(Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, Κορωπίου) εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Ερευνητική συνδρομή στην Περιφέρεια Αττικής ως προς την προοπτική
αξιοποίησης για περπάτημα και ποδήλατο εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών» από την Μονάδα
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).
Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μια ποδηλατικήςπεριπατητικής διαδρομής κατά μήκος της παλιάς
σιδηροδρομικής γραμμής Αγ. Ανάργυροι-Λαυρίου.
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αλλά πρέπει κι εμείς να κάνουμε ορισμένα πράγματα”. Κι
ας είναι υπερβολικά και παράλογα· κι ας έχουν αποδειχθεί, εκ του αποτελέσματος, τελείως λανθασμένα.
Το λάθος στις διαπραγματεύσεις, το λάθος στις αντιλήψεις μας, δεν είναι, πολύ ή λιγότερο ΦΠΑ, στο πολύ ή λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Το λάθος είναι ότι δεχόμαστε να μας το
επιβάλουν οι δανειστές - δυνάστες!
Τσαλακώνουν το Σύνταγμα, τσαλακώνουν κάθε έννοια
ανεξάρτητου Κράτους, προσβάλλουν βάναυσα διακηρυγμένες αρχές του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
όταν θέλουν να μετατρέψουν ένα κράτος-μέλος της
Ε.Ε., σε χώρα “υπό επιτροπεία”.
Και προβάλλεται λανθασμένα, από τους θιασώτες, ο
ισχυρισμός ότι αφού γίναμε μέλος της ΟΝΕ, απωλέσαμε
μέρος της κυραρχίας μας. Αυτό γίνεται όταν γίνεται
αμοιβαίως και αλληλεγγύως και βέβαια αμφοτεροβαρώς! Αν η ΟΝΕ αποφάσιζε για όλες τις χώρες-μέλη να
επιβληθεί ο ίδιος ΦΠΑ, οι ίδιοι φόροι, οι ίδιοι μισθοί και
συντάξεις, με περίπου το ίδιο κόστος διαβίωσης και όχι
επιλεκτικά.
Να σκεφτόμαστε λοιπόν ψύχραιμα, με τη δική μας
σκέψη κι όχι με τη “λογική” του κυρίου Μπάμπη, ή τη “λογική” κάποιων πολιτικών, που απ’ τα λεγόμενά τους, αμφισβητούν βάσιμα και την ορθότητά της και την
καθαρότητά της, ενίοτε.
― Ναι, αλλά τί να κάνουμε; είναι ο αντίλογος. Τα έχω
πει πολλές φορές, τα έχω γράψει από το 2010, θα τα ξαναπούμε προσεχώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
“Παιδικό φεστιβάλ” στα 3Β

Σελ. 5

Ανάπλαση Παιδικών Χαρών
στα 3Β
Σελ. 6
Ηλεκτροκίνητη ράμπα κολύμβησης στο Σαρωνικό
Σελ. 7
Εθελοντές καθάρισαν το Λιμάνι
στο Πόρτο Ράφτη
Σελ. 8
Κορωπί Απόστολος Βιτάλης

Σελ. 8

Οι σεισμοί Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 8

Ακόμη δεν είναι αργά για ανάποδες Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Οδική ασφάλεια και παιδιά «Παιδικά
καθίσματα: Προβληματισμοί...» Σελ. 10
Η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο Σελ. 16
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

13 IOYNIOY 2015 ΣΕΛΙΔΑ 3

Σύναξη Σαρακατσαναίων Αττικής
στην Ελατοσκέπαστη Πάρνηθα
Με μεγάλη επιτυχία και λαμπρότητα γιορτάστηκε η
ημέρα του Αγίου Πνεύματος (Αγία Τριάδα) και η σύναξη των Σαρακατσαναίων και φίλων των Σαρακατσαναίων στη Μόλα της Πάρνηθας, την
ελατοσκέπαστη και μαγεμένη, τη σταυραδερφή των
Σαρακατσαναίων, όπως μας είπε στον χαιρετισμό του
Συλλόγου, ο Χρήστος Γούλας και εξήγησε ότι “Στα-

ραδερφία γινόταν από δύο άντρες που ένωναν το
αίμα που έτρεχε στις φλέβες τους».
Το 1944, έχοντας οι Σαρακατσαναίοι των Λεγραινών
τα γιδοπρόβατα στα καλοκαιρινά λιβάδια της Μόλας,
μαζί με τις οικογένειές τους, τα στρατεύματα της
γερμανικής κατοχής εκτέλεσαν 17 άτομα άδικα. Και
η γη της Μόλας τα κράτησε στα σπλάχνα της - τα χώματά της - 30 χρόνια κρυφά από τους συγγενείς τους
και έγινε η σταυραδερφή από το αίμα τους.
Η προσέλευση και των κέφι των παρευρισκομένων
ήταν πράγματι πάρα πολύ ευχάριστο. Την ωραία μας
σύναξη των Σαρακατσαναίων τίμησε, και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του, ο κύριος Δήμαρχος των
3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο διμοτικός σύμβουλος κύριος Κων/νος Σφέτσας, η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάρης Μαίρη Κανέλου και την
εκπρόσωπο της Επιτροπής Παιδείας των 3Β.
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σαρακατσαναίων Πανελλαδικού Αθηνών, Ηπειρωτών Αθηνών, Αυλώνος
Αττικής, ευχαριστούμε το Δήμο των 3Β, που μας βοή-

θησε στη μεταφορά των αντικειμένων για την επιτυχία της εκδήλωσης και τη μεταφορά των επισκεπτών.
Ευχαριστούμε όλους τους επαγγελματίες που εμπλούτισαν τη λαχειοφόρο μας με την προσφορά τους
και το Αρτοποιείο Δρόσος της Βάρης, που σε όλες τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου Σαρακατσαναίων “Αγιος
Πέτρος” προσφέρει τις ωραίες σπανακοτυρόπιτες και
τον κόπο του προσωπικού του για την παρασκευή
αυτών των εδεσμάτων.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Μύρτις, η σιωπή
μετά το φως»

“Τόσκα” στο Ηρώδειο

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, στις 20:00

1500 δωρεάν εισιτήρια για ανέργους

Μια παράσταση, στα πλαίσια του ομότιτλου διασχολικού
προγράμματος, ένα ταξίδι στην ιστορία και στον κόσμο των
ιδεών και της σκέψης, με οδηγό το Θουκυδίδη και το Βοκκάκιο, μέσα από τη φρεσκάδα της νεανικής ψυχής. Μαθητές προερχόμενοι από διαφορετικούς τύπους Λυκείου,
όπως Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα και Ειδικό Λύκειο
Ιλίου, συνεργάζονται με μαθητές σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης, όπως το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα και το 2ο Λύκειο
Παλλήνης, σε ένα σύνολο αντιθέσεων, αλλά και αρμονίας,
όπου μέσα από την ανάγκη κατανόησης της διαφορετικότητας, αλλά και της μοναδικότητας της ανθρώπινης φύσης,
ακολουθούν τα ίχνη της Μύρτιδος- του 11χρονου κοριτσιού
του 5ου αι π Χ., του οποίου το πρόσωπο ανέπλασε η ομάδα
του επίκουρου καθηγητή Γναθοχειρουργικής Μανώλη Παπαγρηγοράκη - σε ένα φανταστικό της πέρασμα μέσα στο
χρόνο και σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας του ανθρώπινου πολιτισμού (5ος αι. π Χ. // Αναγέννηση).
Αποτέλεσμα μιας σπάνιας έμπνευσης, θεατρική πράξη,
όπου ο λόγος συναντά την κίνηση και το τραγούδι, σε μια
σκηνική απεικόνιση που θέτει ερωτήματα και δίνει απαντήσεις σχετικά με την υπαρξιακή αβεβαιότητα.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 22 Ιουνίου 2015,
στο Black Box Theater του Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος (Γραβιάς 6 - Αγ. Παρασκευή), στις 8μμ.
Yπεύθυνες καθηγήτριες των σχολείων με τους συμμετέχοντες καθηγητές είναι: (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Γέρακα : Φιλιώ Κρεμμύδη / Μελίνα Κυζερίδη, Ειδικό Γενικό
Λύκειο Ιλίου: Κρίνα Αναγνωστοπούλου/ Παναγιώτης Κατσαράς, 1ο Γυμνάσιο Γέρακα : Βάσια Γερμανού/ Φώφη Μυτιληναίου και 2ο Λύκειο Παλλήνης : Βάσω Γωγούλου).

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ»
Μία παράσταση από την ομάδα μουσικής της
Κοινωνικής Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Μέλη των Κοινωνικών Επανεντάξεων του Θεραπευτικού
Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με τη φιλική συμμετοχή
της Μαίρης Δεναξά, αποτελούν την ομάδα μουσικής της
Κοινωνικής Επανένταξης και παρουσιάζουν την μουσική
παράσταση με αναλόγιο «Η ιστορία του Ρεμπέτικου».
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια πρωτοβουλία για τον
πολιτισμό, την κοινωνική προσφορά και τη σύνδεση της
προσπάθειας πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών με την κοινωνία.

Η σπαρακτική Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, μια από τις δημοφιλέστερες όπερες όλων των εποχών, θα παρουσιαστεί
από την Εθνική Λυρική Σκηνή στις 14, 16, 17, 18 Ιουνίου
2015 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ώρα 9μ.μ., στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Μια μεγαλειώδης παραγωγή σε
μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, τα οποία υπογράφει, μαζί με την σκηνοθεσία, ο διακεκριμένος Αργεντινός σκηνοθέτης Ούγκο
ντε Άνα. Πρωταγωνιστούν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι
Μονωδοί.
Τόσκα - Ωδείο Ηρώδου Αττικού
14, 16, 17, 18 Ιουνίου 2015 / Ώρα έναρξης 21.00
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών

Μία παράσταση από την ομάδα μουσικής της Κοινωνικής
Επανένταξης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με 18 τραγούδια που
ερμηνεύονται από ζωντανή ορχήστρα με τη φιλική συμμετοχή της Μαίρης Δεναξά. Στο αναλόγιο, αφηγητής διαβάζει
κείμενα για την ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ένας
φόρος τιμής στο ρεμπέτικο και την ιστορία του, από την πολεμική που δέχτηκε ως την αποδοχή του ως αυτονόητο
κομμάτι της ελληνικής παράδοσης.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, η Εθνική Λυρική
Σκηνή προσφέρει 1500 δωρεάν θέσεις σε ανέργους, στη
γενική δοκιμή της πρώτης καλοκαιρινής της παραγωγής
στο Ηρώδειο, της Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 21.00.
Η διανομή των δωρεάν εισιτηρίων για τη γενική δοκιμή -με
την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και του δελτίου ταυτότητας- θα γίνεται στα ταμεία του θεάτρου Ολύμπια (Ακαδημίας 59 - 61, 210 36.62.100)

Σε αυτό το οπερατικό θρίλερ, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το
1900 στην Ρώμη, τα παράφορα πάθη υπογραμμίζονται από την
άκρως υποβλητική μουσική του Τζάκομο Πουτσίνι. Δίκαια μία από
τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου. Στην Ελλάδα παρου-

Ομαδική Εικαστική Έκθεση

«ΤΡΩΑΔΕΣ» του Ευριπίδη

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(Y.A.) σας προσκαλεί στην Ομαδική Εικαστική Έκθεση
“It could be ME – It could be YOU” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, που κάθε χρόνο τιμάται
στις 20 Ιουνίου.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων (αίθ. “Αποθήκη”) από 18 - 25 Ιουνίου.
Εγκαίνια Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 8:00 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 5:00 μ.μ.-10:00 μ.μ.

O Σύλλογος Βάρης “Αναγυρούς” οργανώνει εκδήλωση
για την παρακολούθηση 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 Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.
Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Ριφιώτης Χρήστος: 6944-308718 – Σουϊτσμέ Άρτεμις:
6936-140220 - Τριβυζά Χαρά: 6974-438277

για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
“It could be ME – It could be YOU”

Μονοήμερη Κρουαζιέρα
Υδρα, Πόρος, Αίγινα

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΟΜΑΔΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά
των Ναρκωτικών, 26 Ιουνίου, η ομάδα ποδοσφαίρου της
Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας από τα ναρκωτικά
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ και η ομάδα Παλαιμάχων Ηρακλείου Αττικής ξανασυναντιούνται στο γήπεδο «Πράσινου Λόφου»
για να δώσουν ένα φιλικό αγώνα και ένα ηχηρό μήνυμα για
μια ζωή καθαρή από τις ουσίες.
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015
Γήπεδο ποδοσφαίρου Πρασίνου Λόφου 98-100, Ηράκλειο
Αττικής, Ώρα έναρξης 19.30 ΕΙΣΟΔΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, Ώρα έναρξης 20:00
Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Σταυροπούλου 29, Πλατεία Αμερικής
ΕΙΣΟΔΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ

σιάστηκε για πρώτη φορά το 1942 από την ΕΛΣ, με την 19χρονη
Μαρία Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο και από τότε παρουσιάζεται πολύ
συχνά μετά από ισχυρή απαίτηση του κοινού.

«Ένας Ιδανικός Σύζυγος»
στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής του Δημοτική
Επιχείρηση (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στην κωμωδία του
Όσκαρ Ουάιλντ, «Ένας Ιδανικός Σύζυγος», σε μετάφραση Θοδωρή Ψαλιδόπουλου και σκηνοθεσία Ζαχαρία Ρόχα, που θα παρουσιαστεί από το Διάχρονο
Θέατρο της Μαίρης Βιδάλη, την Κυριακή, 14 Ιουνίου
2015 και ώρα 9 μ.μ., στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Το Εθνικό Κέντρο Υποθαλάσσιας Προστασίας οργανώνει μονοήμερο κρουαζιέρα σε Ύδρα, Πόρο, Αίγινα, τις ημερομηνίες 13, 19, 23, 26 & 30 Ιουνίου,
το σκάφος “Κασσάνδρα”. Διασκέδαση με ζωντανή
μουσική και φαγητό μέσα στην τιμή.
Πληροφορίες 6937 110950.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
Ένα οδοιπορικό εναλλακτικών διακοπών στο νησί του
Οδυσσέα οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”, από Κυριακή 19 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου.
Κυριακή 19/7, 3μμ Αναχώρηση με πούλμαν από Βούλα για
Κυλλήνη. Η διαδρομή θα είναι παραλιακή λεωφόρος- Συγγρού- Ομόνοια
Κόστος συμμετοχής για 335 € για μέλη και 345 για μη
μέλη. Στην τιμή περιλαμβάνονται
-Μετακινήσεις με πούλμαν
-Εισιτήρια πλοίου με επιστροφή -Διαμονή και πρωϊνά στο
ξενοδοχείο ΜΕΝΤΩΡ www.hotelmentor.gr
- Ξεναγήσεις
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948
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ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2015 ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

2ο Παιδικό Φεστιβάλ στα 3Β

«Όταν τα τραγούδια μιλάνε»

Σάββατο και Κυριακή 13 - 14 Ιουνίου

Την επίσημη έναρξη κάνει η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ» με συναυλία υπό τον τίτλο, «Όταν τα
τραγούδια μιλάνε». Η συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο της Πλατείας Δεξαμενής, στις 9 το
βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου. Πριν την συναυλία,
στις 20:00, στο Περίπτερο της πλ.Δεξαμενής θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του «ΝΠΔΔ Σφηττός» (Η έκθεση θα
παραμείνει ανοιχτή όλες τις ημέρες των εκδηλώσεων Ιουνίου και Ιουλίου από 20:30 έως 22:30)
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη
με προαιρετική συλλογή τροφίμων και φαρμάκων.

ΤΟ 2ο Παιδικό Φεστιβάλ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώνει ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) στην
παραλία Βάρκιζας, που εξελίσσεται μέσα στο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου.

Ασκηση του νου
μέσω της Τέχνης

“Λευκή νύχτα στο Κορωπί”
Η Ενωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων
Κορωπίου συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των Σφηττείων με την εκδήλωση “Λευκή νύχτα
- Night Bazaar” την Παρασκευή 19 Ιουνίου από 7 το
απόγευμα μέχρι 12 το νύχτα στον κεντρικό δρόμο
της πόλης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, υπαίθριο ζωγρφικό παιχνίδι για παιδιά “Πλάσματα της φαντασίας”, κυνήγι θησαυρού και πολλές άλλες δράσεις.
Επίσης θα υπάρχουν κεράσματα από τους τοπικούς
οινοποιούς και κρεοπώλες.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συναυλία στην
κεντρική πλατεία από το μουσικό συγκρότημα
Kings, στις 10.30μ.μ.
Μετά τα μεσάνυχτα η “Λευκή νύχτα” θα συνεχιστεί
στα καφέ και στα μπαράκια.

Ο ΟΑΠΠΑ έχει προγραμματίσει σε κάθε ένα από τα
απογεύματα στις 9 μ.μ., ένα μοναδικό θεατρικό δρώμενο, εμπνευσμένο από τη μυθολογία, ενώ θα προηγηθούν στις 7 μ.μ. εργαστήρια και παιχνίδια.
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του διημέρου:
Σάββατο 13 Ιουνίου
Θεατρική Ομάδα Τόπι
«Παίζοντας με τους Μύθους»

«Μεγάλο Ηπειρώτικο Πανηγύρι»
Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας

Αφιέρωμα στον Νίκο
Ξυλούρη στη Βάρκιζα
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.

Κυριακή 14 Ιουνίου
Θέατρο Φούρνος
«Αργοναυτική Εκστρατεία»
Κάθε βράδυ στις 7μ.μ Εργαστήρια και Παιχνίδια
Κάθε βράδυ στις 9μ.μ Παιδικό Θέατρο
Οι διοργανωτές υπόσχονται πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις και συγκεκριμένα δηλώνουν:
«Ελάτε να παίξουμε με τους μύθους και τα παραμύθια. Από τον Αίσωπο μέχρι το Μίδα το Δαίδαλο και
την Αργοναυτική εκστρατεία».
Yπόσχονται πολλές εκπλήξεις...

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, μαζί με τους
Συλλόγους και τις Ενώσεις Ηπειρωτών Δυτικής Αττικής,
προσκαλούν στο Μεγάλο Ηπειρώτικο Πανηγύρι, στη μεγαλύτερη Ηπειρώτικη σύναξη αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 8:30 μμ, οι ξενιτεμένοι Ηπειρώτες, όλοι οι φίλοι της Ηπείρου και της Παράδοσης, ανταμώνουν στην Πετρούπολη, στο Θέατρο Πέτρας.

Εκθεση
Ζωγραφικής,
Πλαστικής,
Γλυπτικής,
Κεραμικής
Eκθεση Ζωγραφικής και όχι
μόνο οργανώνει το Εικαστηρικό Εργαστήρι της Αγγελικής
Τσεβά με καλλιτέχνες τους
ενήλικες που παρακολούθησαν τα μαθήματα.
Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 7μ.μ.
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου, στον πεζόδρομο Παπασιδέρη 13 Κορωπί.
Θα ακολουθήσει απονομή βεβαιώσεων για τη συμμετοχή
τους.

«Κούκου»
του George Feydeau
Παράσταση της εθελοντικής θεατρικής ομάδας των 3Β

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.

Το Μεγάλο Ηπειρώτικο Πανηγύρι εξαπλώνεται σε όλο το
χώρο του Θεάτρου Πέτρας, στον αίθριο χώρο ανάμεσα στις
δύο σκηνές του που διαμορφώνεται ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά σε χώρο ενός αυθεντικού πανηγυριού, με παραδοσιακό
καζάνι, με τραπεζοκαθίσματα, με χώρο για χορό χιλιάδων
πανηγυριστών. Με κορυφαίους μουσικούς κι ερμηνευτές,
καταξιωμένους στα πανηγύρια της Ηπείρου.

Το έργο «Κούκου» του George Feydeau ανεβάζει η εθελοντική θεατρική ομάδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Ντάφλου. Οι
παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 12
Ιουνίου και το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 8μ.μ., στο θέατρο
«Ιωνία» Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (παραπλεύρως
δημαρχείου) και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο θέατρο του
1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης, (Άττιδος 7).
Η είσοδος είναι ελεύθερη και σε όλες τις παραστάσεις
θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για την κοινωνική υπηρεσία
του Δήμου.
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Σε εξέλιξη η ανάπλαση των παιδικών χαρών στα 3Β
Από τις 54 Παιδικές χαρές, καταργούνται πέντε στη Βούλα και 2 στη Βουλιαγμένη
Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία για την επισκευή, συντήρηση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών
του Δήμου 3Β, ύψους 885 000€ η οποία χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Οι
εργασίες περιλαμβάνουν τη συντήρηση ή αντικατάσταση
των οργάνων στις παιδικές χαρές, την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας και περιφράξεων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για να πιστοποιηθεί η παιδική χαρά από την επιτροπή
ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάγκη πιστοποίησης
των παιδικών χαρών προέκυψε μετά το τραγικό ατύχημα
που συνέβη τον Απρίλιο 2014 στο Ελληνικό.
Το υπουργείο Εσωτερικών και ο τότε υπουργός Αργύρης
Ντινόπουλος (6-12/2014) ενεργοποιήθηκε και προχώρησε
σε εγκύκλιο που έδινε προθεσμία στους Δήμους μέχρι 30
Ιουνίου 2014 να έχουν ελέγξει τις παιδικές χαρές και να τις
έχουν πιστοποιήσει.
Η Υπουργική Απόφαση για πιστοποίηση των παιδικών
χαρών υπήρχε από το 2009, αλλά δεν είχε γίνει κανένας
(Υ.Α. 48165/2009, ΦΕΚ 1690/Β/17.8.2009)
έλεγχος.
«Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 391/Β/18.5.2009)
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για
την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και
των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και
ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια» υπουργικής απόφασης».

Οταν προέκυψε αδήρητη ανάγκη πιστοποίησης, μετά το
ατύχημα στο Ελληνικό, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου των 3Β (και σε άλλους Δήμους βεβαίως)
τοποθετήθηκαν ταμπέλες στις παιδικές χαρές, που
προειδοποιούσαν τους εισερχόμενους ότι η Παιδική Χαρά
δεν είναι πιστοποιημένη.
Στα 3Β, υπάρχουν συνολικά 54 παιδικές χαρές και μέχρι
τέλος του 2014 δεν είχε πιστοποιηθεί καμμία.

Δωρεάν κατασκήνωση
παιδιών των 3Β

Σήμερα ο Δήμος 3Β, έβαλε προτεραιότητα την αποκατάσταση των παιδικών χαρών και έχει ήδη προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης.

Καταργούνται επτά Παιδικές Χαρές
Αποφασίστηκε η κατάργηση πέντε παιδικών χαρών στη
Βούλα και δύο στη Βουλιαγμένη
1.Παιδική Χαρά Οδού Κρόνου, Δ.Ε. Βούλας
2. Παιδική Χαρά Οδού Χλόης, Δ.Ε. Βούλας
3. Παιδική Χαρά Οδού Ηρακλειδών, Δ.Ε. Βούλας
4. Παιδική Χαρά Σιδηροβιομηχάνων, Δ.Ε. Βούλας
5. Παιδική Χαρά πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Δ.Ε. Βούλας
6.Παιδική Χαρά ΔΑΚ Δ.Ε. Βουλιαγμένης
7. Παιδική Χαρά Οδού Ευτέρπης Δ.Ε. Βουλιαγμένης
Οι παραπάνω καταργούνται επειδή δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση παιδικής χαράς στα σημεία που βρίσκονται.
Στα πλαίσια της εργολαβίας, μέχρι στιγμής στις παρακάτω
παιδικές χαρές έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, έχουν
ελεγχθεί από τον ΕΒΕΤΑΜ ενώ αναμένεται πιστοποίησή
τους μέχρι το τέλος Ιουνίου:
1. Παιδική Χαρά Νότος Δ.Ε. Βούλας
2. Π. Χ. Πλατείας Άλσους Δ.Ε. Βούλας
3. Π. Χ. 3ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Βούλας
4. Π. Χ. Νηπιαγωγείου Διλόφου
5. Π. Χ. Νηπιαγωγείου Βάρκιζας
6. Π. Χ. Διλόφου Δ.Ε. Βάρης
7. Π. Χ. Οδού Φιλικής Εταιρείας Δ.Ε. Βάρης
8. Π. Χ. Οδού Προφήτη Ηλία Δ.Ε. Βάρης
9. Π. Χ. Τάσσιανή Δ.Ε. Βουλιαγμένης
10. Π. Χ. Παραλία Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης
11. Π. Χ. Οδού 28ης Οκτωβρίου Πλ. Μεταξά Δ.Ε. Βούλας
12. Π. Χ. 1ου Νηπιαγωγείου Βουλιαγμένης

Παράλληλα εκκρεμούν εργασίες και αναμένεται να πιστοποιηθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου οι ακόλουθες:
Παιδικές Χαρές Δ.Ε. Βάρης
1) Χέρωμα Α, 2) Χέρωμα Β, 3) 1ου Νηπιαγωγείου Βάρης, 4)
2ου Νηπιαγωγείου Βάρης , 5) 3ου Νηπιαγωγείου Βάρης
Παιδικές Χαρές Δ.Ε. Βούλας
1.Παιδική Χαρά Πάρκου Αγ. Ιωάννη
2. Παιδική Χαρά, Πλατεία Ελευθερίας
3. Παιδική Χαρά Οδού Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου
4. Παιδική Χαρά Αυτοκινητιστών
5. Παιδική Χαρά Πλ. Δαβάκη
6. Παιδική Χαρά Οδού Άρεως
7. Παιδική Χαρά Οδού Βουτηρά
8. Παιδική Χαρά Οδού Κολοκοτρώνη
9. Παιδική Χαρά Οδού Θέμιδος
10. Παιδική Χαρά Οδού Σολωμού
11. Παιδική Χαρά Οδού 25ης Μαρτίου
Οι παιδικές χαρές και των 4 Νηπιαγωγείων της Βούλας
Δ.Ε. Βουλιαγμένης: Η Παιδική Χαρά Πλ. 24ης Ιουλίου
Εκκρεμούν μεγαλύτερες σε έκταση εργασίες και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέχρι το
τέλος του έτους:
Παιδικές Χαρές Δ.Ε Βάρης
1) Αλώνι, 2) Πλ. Ζησιμοπούλου, 3) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Δ.Ε. Βούλας
1) Οδού Ιπποκράτους, 2) Οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, 3) Οδού
Αγαμέμνονος, 4) Παιδική Χαρά Πλ. Μουσών
Δ.Ε. Βουλιαγμένης
1) Μεγάλου Καβουρίου, 2) Πλ. Μουσών, 3) Οδ. Ηούς, 4)
Οδού Πανός, 5) Οδού Λητούς, 6) Οδού Περικλέους.

Ανοίγει ο δρόμος για συνέχιση των
αρχαιολογικών ανασκαφών στο Καβούρι
Κατεδαφίστηκε η καντίνα που εμπόδιζε τη συνέχιση των εργασιών

Προσφορά του Δήμου Λαυρεωτικής
Δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατασκήνωσης», που βρίσκεται στην περιοχή «Διόνυσος» στην
Κερατέα για δύο περιόδους, από 10 έως 20 Αυγούστου 2015 και από 20 έως 30 Αυγούστου 2015 προσέφερε ο Δήμος Λαυρεωτικής, στα παιδιά των
εγγεγραμμένων στο μητρώο απόρων της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Η προσφορά έγινε στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας των Δήμων Λαυρεωτικής και Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, κατόπιν συνεννόησης των Δημάρχων Λαυρεωτικής Δημητρίου Λουκά και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχής παρακαλούνται όσοι είναι δικαιούχοι να επικοινωνήσουν με
τον
Δημήτριο Ραμπαούνη στο τηλέφωνο
2132019901.

Κατεδαφίστηκε η μεσαία καντίνα
στην παραλία του Μεγάλου Καβουρίου την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Η συγκεκριμένη καντίνα εμπόδιζε
τη συνέχιση εργασιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην πλήρη
ανάδειξη του αρχαίου δρόμου που
αποκαλύφθηκε πριν ένα χρόνο περίπου.
Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε
μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου βάσει της οποίας εκδόθηκε και η άδεια κατεδάφισης
και πραγματοποιήθηκε παρουσία
εργαζόμενων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αλλά και της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Οπως μας ενημέρωσε η Δημοτική
Αρχή, στο επόμενο έτος, η διοίκηση του Δήμου προτίθεται να
απομακρύνει και τις υπόλοιπες

δύο καντίνες από τη ζώνη της παραλίας. Προφανώς θα τις μεταφέρει πάνω από το δρόμο όπως είχε

αποφασιστεί από το Δήμο Βουλιαγμένης, αλλά είχε σταματήσει,
μετά από καταγγελίες κατοίκων.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Συμμορφωθείτε αμελλητί»
Παραγγέλνει ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του "Αριστόδικος" του δήμου Σαρωνικού, συμμετέχει
στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας μαζί με άλλες δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Συντονιστής της
εκστρατείας είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και
υποστηρικτής το Future Library.
Η φετινή εκστρατεία έχει τον πρωτότυπο τίτλο «Εδώ δεν
είναι βιβλιοθήκη...», εμπνευσμένο από τη φράση του
Μπόρχες "Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη, είναι το σύμπαν".
Έτσι λοιπόν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων φέτος αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μία σειρά από δράσεις (35
στον αριθμό), που θα δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά,
να πάρουν μία γεύση απ’ τον πλούσιο κόσμο της Βιβλιοθήκης και του βιβλίου εν γένει. Θα συνδράμουν στην εκστρατεία και εκπαιδευτικοί της περιοχής, ενώ θα
πραγματοποιηθούν 2 δραστηριότητες εκτός Βιβλιοθήκης,
μία στη Σαρωνίδα και μία στον Κουβαρά.
Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν, οι θέσεις όμως
στις περισσότερες εκδηλώσεις είναι περιορισμένες, γι’
αυτό χρειάζεται προεγγραφή στη βιβλιοθήκη ακόμα και
τηλεφωνικώς τις ώρες λειτουργίας της.
Και στο site: http://www.kalivialibrary.gr/images/kalokairiniekstrateia%202015.pdf
Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τηλ. 2299048509
Ωράριο: Δευτέρα: 14:00 – 20:00 Τρίτη – Παρασκευή:
11:00 – 17:00
Υπεύθυνη βιβλιοθηκονόμος: Λυδία Αλαγιάννη

Η καταπολέμηση της
παιδικής εργασίας
Ο Δήμος Παλλήνης και τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου οργανώνουν εκδήλωση - συζήτηση, την Τετάρτη 17 Ιουνίου
2015 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης
(Πλατεία Αγ. Ελευθερίας, Παλλήνη) με θέμα: Η καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

προς Δήμους και Περιφέρειες
Το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με επιστολή του Υπουργού Νίκου Βούτση, επανέρχεται προς τους Δήμους, καλώντας τους να ανταποκριθούν στο νόμο και να καταθέσουν τα διαθέσιμά
τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Για το θέμα έχει γίνει πολύς ντόρος, με πρωτοπόρο την Κεντρική Ενωση Δήμων Αττικής (ΚΕΔΕ), που μια
έλεγε τα δίνουμε μιά δεν τα δίνουμε.
Μια ότι θα αποφασίσει το συνέδριο, μια ότι «αν έχει ανάγκη η χώρα να μας το πουν να τα δώσουμε» και άλλα.
Ο Υπουργός λοιπόν επανέρχεται, αφού η ανταπόκριση των Δήμων ήταν ιδιαίτερα ισχνή και τους υπενθυμίζει
ότι είναι Νόμος του Κράτους και είναι υποχρεωτική διάταξη.

Η Επιστολή
«Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι / Περιφερειάρχες,
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015), η
μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής αυτής, μεταξύ των οποίων
και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην
Τράπεζα της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης ή διαδικασίας.
Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν
εξικνείται μέχρι της εξαίρεσής τους
από την υποχρέωση συμμόρφωσης

προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,
η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα
των κεντρικών οργάνων του Κράτους.

προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε
για την αμελλητί συμμόρφωσή σας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ»

Η ΚΕΔΕ απαντά

Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο
ότι – σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεσή
μας – ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων
αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως
άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα
ποσά που έχουν μεταφερθεί στην ΤτΕ
εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των
Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των

«Εμμένουμε στις αποφάσεις που
έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. και στα Δημοτικά
Συμβούλια των Δήμων.
Εμμένουμε στην άποψη ότι η Κυβέρνηση έχει τη νομική δυνατότητα να
δεσμεύσει τα διαθέσιμά μας, χωρίς να
απαιτείται απόφαση των Δημοτικών
Συμβουλίων, αναλαμβάνοντας η ίδια
εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής.
Θα τεθεί προς συζήτηση το περιεχόμενο της επιστολής του κου Ν. Βούτση στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα
πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη,
όπου εκεί θα αποφασιστεί αν χρειάζεται να αναθεωρηθεί η στάση που θα
τηρήσουμε ως Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού στο ζήτημα των ταμειακών μας
διαθεσίμων».

Hλεκτροκίνητη ράμπα κολύμβησης
Ο Δήμος Σαρωνικού προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικής ηλεκτροκίνητης ράμπας
κολύμβησης για άτομα με κινητικά προβλήματα στην παραλία Αλυκές Αναβύσσου και
στην παραλία Γαλάζια Ακτή
στο Λαγονήσι.
Για τη διευκόλυνση των
ατόμων με ειδικές ανάγκες
κατασκευάστηκε ξύλινος
διάδρομος, ο οποίος οδηγεί
στις ράμπες με το ειδικό κάθισμα ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε
άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν τη
θάλασσα και το κολύμπι.
Εξ’ όσων γνωρίζουμε έχουν
ήδη αρχίσει και μπαίνουν

και σε άλλους Δήμους, με
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και αίτημα
εκάστου Δήμου.
Ο Δήμος Σαρωνικού έκανε

αίτημα και την εγκατάσταση
ανέλαβε η εταιρεία που
προμηθεύει τις ράμπες.
Ο

Δήμαρχος

Σαρωνικού

Γιώργος Σωφρόνης σημειώνει: «Ο Δήμος μας διαθέτει το προνόμιο να έχει
πληθώρα ακτών και παραλιών, καθαρές θάλασσες και
ιδανικά νερά κολύμβησης.
Με την τοποθέτηση της
ηλεκτροκίνητης
ράμπας
στις παραλίες Αναβύσσου
και Λαγονησίου, παραλίες
με ασφαλές βάθος, οι συμπολίτες, αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου θα μπορούν
να χαίρονται το κοινό
αγαθό, της θάλασσας, με
ελεύθερη πρόσβαση και τον
κατάλληλο εξοπλισμό ώστε
να διασφαλίζεται στο μέτρο
του δυνατού η αυτονομία
τους».

ΕΒΔΟΜΗ
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Πόλεις της Ανατ. Αττικής
Κορωπί
Απ' τις μεγαλύτερες πόλεις της
Ανατολικής Αττικής, το Κορωπί,
είναι μια κανονική αστική περιοχή
με υψηλή δόμηση, πολλές νέες
οικοδομές και πολυκατοικίες πάντα στο ίδιο απρόσωπο μοτίβο,
μαγαζιά, υπεραγορές και βιομηχανική ζώνη εκτός αυτής στα
νότια.
Χτισμένη αριστερά και δεξιά της

οδού Βασ. Κωνσταντίνου και δυτικά
της περιφερειακής λεωφόρου Αττικής (δυστυχώς μη ολοκληρωμένης),
χαρακτηρίζεται από πυκνοκατοίκηση, στενούς δρόμους με οριακά
πεζοδρόμια, λίγο πράσινο μεταξύ
των κτιρίων, αγροτεμάχια ολούθε.
Πολεοδομικά έχει στα νότια μια
μορφή οικοδομικής χάραξης, αλλά
χωρίς γεωμετρικές επαληθεύσεις,
στην υπόλοιπη ακανόνιστη οριοθέτηση τετραγώνων. Ωστόσο, διαθέτει μεγάλες ευθείες δρόμων με
διασταυρώσεις ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη κάθε συνοικία. Το
ύφος των κτιρίων όπως είπαμε είναι
καθαρά αστικό χωρίς να λείπουν οι
εξαιρέσεις. Συνολικά ''πνέει αέρα''

Oι σεισμοί!
Οι πέτρινες τεκτονικές πλάκες της Γήινης λιθόσφαιρας, που ανήκουν
στο φλοιό της Γης, μοιάζουν σαν να κολυμπάνε πάνω στο πυρακτωμένο
μάγμα, που αποτελεί το εσωτερικό στρώμα της Γης, που λέγεται μανδύας.
Αυτές οι πλάκες, όταν κινηθούνε παράλληλα μεταξύ τους ή αν συγκρουστούν ή αν σπρωχθούν ή αν απομακρυνθούν ή αν δημιουργηθεί
ρίγμα πάνω τους, ώστε να εισέλθει ποσότητα ενέργειας από τον μανδύα,
τότε δημιουργούνται μετακινήσεις των λιθοσφαιρικών πετρωμάτων, που
οι σχηματιζόμενες ταλαντώσεις προκαλούν ταρακούνημα στην επιφάνεια της Γης.

Το γεωλογικό αυτό φαινόμενο ονομάζεται σεισμός και συμβαίνει σε όλα
τα ουράνια σώματα.
Οι σεισμοί που προέρχονται από την μετακίνηση των τεκτονικών πλακών ονομάζονται τεκτονικοί, ενώ όσοι προέρχονται από εκρήξεις ηφαιστείων ονομάζονται ηφαιστειακοί και είναι μικρότερης έντασης. Η
ένταση του σεισμού εξαρτάται από το είδος του σεισμού, από το εστιακό
του βάθος, από τη διάρκεια και από την ισχύ των σεισμικών κυμάτων.
Οσοι σεισμοί γίνονται στον υποθαλάσσιο χώρο είναι λιγότερο καταστροφικοί, αλλά μπορεί να προξενήσουν παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) το
οποίο σκεπάζει ολόκληρες παραθαλάσσιες περιοχές με ανυπολόγιστες
ζημιές αν είναι κατοικημένες.
Η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των σεισμών λέγεται σεισμολογία, ενώ όμως έχει μεγάλη εξέλιξη δεν μπορεί να προβλέψει τους σεισμούς. Οι σεισμοί διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Γης, γι’ αυτό στην
Κεντρική Ευρώπη και στη Ρωσία, που το ανάγλυφο έχει πάρει το τελικό
του σχήμα, δεν γίνονται σεισμοί!
Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σεισμικά τόξα και πιέζεται από την
τεκτονική πλάκα της Αφρικής, που την πλησιάζει ένα πόντο, κάθε χρόνο!
Η Ελλάδα και η Ισλανδία είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης.
Τα ερμητικά κλειστά μυστικά της Μυθολογίας μας, που φυλάνε τις επιστημονικές γνώσεις της δημιουργίας του Σύμπαντος αναφέρουν ότι ο
αρχηγός των Γιγάντων και γιος του Τάρταρου και της Γης, Eγκέλαδος,
σκοτώθηκε στη γιγαντομαχία από την Αθηνά, όταν τον κυνήγησε, τον
πέταξε τη Σικελία και εκείνος εγκλωβίστηκε στην Αίτνα. Όποτε λοιπόν
ο Εγκέλαδος, κουνιέται και βρυχιέται, η Γη σειέται και γίνεται σεισμός.
Αυτός ο Γίγαντας ο Εγκέλαδος (έγκειμαι + λας = εγκατεστημένος στην
πέτρα) έγινε συνώνυμος με τον σεισμό.
Ευχόμαστε πάντα να βρίσκεται σε ύπνωση!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

μιας αστικοποιημένης αγροτικής περιοχής.
Παρότι έχει βιομηχανική ζώνη
εκτός, θα βρούμε εντός ζώνης και
κάποιες μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, αποθήκες,
όχι απαραίτητα κακό. Οι αθλητικοί
χώροι είναι αρκετοί και βρίσκονται
σε ένα οριζόντιο κεντρικό άξονα
στην πόλη, με το μεγάλο στάδιο
δυτικά ακριβώς έξω απ' τα σπίτια.
Τα εκπαιδευτήρια είναι χτισμένα
διάσπαρτα σε όλη τη περιοχή και
τα περισσότερα έχουν αθλητικούς
χώρους. Το δημαρχείο τοποθετείται στα βόρεια δίπλα στην πλατεία
Ελευθερίας σε ένα όχι αδιάφορο
αισθητικά σύγχρονο κτίριο. Το σημείο υπερηφάνειας της πόλης Κορωπίου είναι ο αριθμός και η
εμφάνιση των πλατειών. Εννέα
μεγάλες και τέσσερις μικρές πλατείες, διάσπαρτες σε όλη τη πόλη
ώστε να εξυπηρετούν όλες τις συ-

νοικίες, αλλά και με ενδιαφέροντα σχεδιασμό πχ: Ελευθερίας,
Δεξαμενής & Λάμπρου. Αυτό δείχνει ένα σεβασμό στον πολίτη
του και το περιβάλλον.
Υπάρχουν κάποια κτίρια που ξεχωρίζουν όπως η εκκλησία του
Αγίου Λουκά, το 1ο Δημοτικό Σχολείο (οδ. Γκιόκα), τα εκπαιδευτήρια στις οδούς Κατσίκι και
Ντούνη, και αυτό στο τρίγωνο
Θάσου-Χάλκη-Αρκαδίου, και η
οικία στη συμβολή Βλάχου και
Μελά, η οποία συνιστά ένα λαμπρό παράδειγμα ύφους δόμησης
σ' αυτή τη πόλη.
Πρόταση: Να μην επιτρέπονται
πολυκατοικίες σε στενά <3μ πλάτους. Να επιβληθεί, τουλάχιστον
στα προάστια της πόλης, αραιότερη δόμηση μη συνεχούς συστήματος. Να ολοκληρωθεί η
περιφερειακή λεωφόρος Αττικής
στα βόρεια, συνδέοντάς την με τη

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

λεωφόρο Λαυρίου. Να μελετηθεί
η προοπτική δέσμευσης 250
στρεμμάτων δίπλα στον κόμβο
της αττικής οδού για οικοδόμηση
χωρίς όριο ύψους ξενοδοχειακών
μονάδων, κτίρια πολυχώρων, πάρκου διασκέδασης, μουσείο ιστορίας Ανατολικής Αττικής.

Καθαρισμός στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη
Μια πρωτοβουλία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με
το ΚΛΡ/Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκοπούλου και εθελοντική ομάδα
δυτών, πραγματοποίησαν την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, δράση καθαρισμού του βυθού στο Λιμάνι
Πόρτο Ράφτη, ανελκύοντας ογκώδη αντικείμενα και κυρίως λάστιχα.
Πρώτη φορά ολοκληρώνεται ανέλκυση ογκωδών αντικειμένων τέτοιου μεγέθους. Η δράση έγινε
υπό τον συντονισμό του Προέδρου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Γιάννη Πολίτη και του Αντιπροέδρου Κώστα Κακαρνάκη με απ’
ευθείας συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της Σχολής «Mesogia Diving
Center» Άρη Σαλταγιάννη,
ο
οποίος έκανε και τον καθαρισμό
μαζί με ομάδα αποφοίτων της σχολής του.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου ευχαριστεί θερμά τους
εθελοντές δύτες, τον Διοικητή του
ΚΛΡ/Α’ Λιμενικού Τμήματος Μαρκοπούλου κο Στέφανο Τσάκαλο,
τον Αρχικελευστή κο Πάρη Τσιριγώτη, τον Επικελευστή κο Σπύρο
Κιζάνη, τον Επικελευστή κο
Ιωάννη Χαραλάμπους που χειριζόταν το ναυαγοσωστικό σκάφος
Ν/Γ 510, καθώς επίσης και τον
οδηγό του Δήμου Μαρκοπούλου
κο Παναγιώτη Αλλαγιάννη, που
έκανε την ανέλκυση.
Η συνέχιση της δράσης θα φέρει
μακροπρόθεσμα οφέλη στην εικόνα του βυθού του λιμανιού.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Κυριακή 14 Ιουνίου, Πλατεία Αγάλματος,
10.30πμ – 12.30μμ
H Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής διοργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, την αρμόδια υπηρεσία λαϊκών
αγορών της Περιφέρειας Αττικής και τον Δήμο Κρωπίας, δωρεάν υπαίθρια κοινωνική λαϊκή αγορά, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, στην Πλατεία Αγάλματος (επί της λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου) Κορωπί, από
τις 10.30πμ έως τις 12.30μμ.
Η κοινωνική λαϊκή αγορά απευθύνεται, σε δικαιούχους Κοινωνικών
Παντοπωλείων (με κάρτα δικαιούχου) Δήμων Αν. Αττικής (Κρωπίας,
Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού,
Λαυρεωτικής) σε ανέργους (με κάρτα ανεργίας) απόρους και οικονομικά αδύναμους πολίτες (με σχετικές βεβαιώσεις από Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Αν. Αττικής ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι
βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση).
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

λής της οποίας είναι η ελληνική ΤΕΡΝΑ με συμμετοχή της ιαπωνογερμανικής Hitachi για μια επένδυση
στην Πτολεαμαΐδα ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ
για εξόρυξη λιγνίτη!!!

σ.σ. Να γιατί λοιπόν με τα μέτρα που επέβαλαν στα
φωτοβολταϊκά πάρκα, ουσιαστικά τα απαγόρευσαν!!!

Οχι στα φωτοβολταϊκά
Ναι στο λιγνίτη
Γερμανική επένδυση στη ΔΕΗ!
Αλλο ένα παράδειγμα δείχνει γιατί επιδιώκουν τον
στραγγαλισμό του ελληνικού κράτους και του λαού
του, οι “δανειστές” και “εταίροι” της Ε.Ε.
Ενώ πιέζουν την Ελλάδα να “απαλλαγεί” από την
δημόσια περιουσία της, το Γερμανικό δημόσιο αγοράζει και επενδύει σε δημόσιες ελληνικές επιχειρήσεις!!!
Η αποκάλυψη της οικονομικής ιστοσελίδας euro2day
για την επένδυση της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα δεν
αφήνει καμμία αμφιβολία γι’ αυτά που έχουν στο
μυαλό τους οι Γερμανοί και εμείς στραβωθήκαμε και
δεν τα βλέπουμε. Και όταν λέμε Γερμανοί, δεν μιλάμε βέβαια για τον γερμανικό λαό, αλλά για τα αρπακτικά που κυβερνούν τη Γερμανία (βλέπε Σόιμπλε).
Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της οικονομικής
ιστοσελίδας euro2day, η ΔΕΗ έχει υπογράψει σύμβαση με την κατασκευαστική κοινοπραξία επικεφα-

Mέρκελ και Σόιμπλε στην επένδυση;
Το δημοσίευμα αποκαλύπτει επίσης ότι η εξασφάλιση δανείου για να προχωρήσει η επένδυση, ύψους
700 εκατομμυρίων έγινε από τη γερμανική τράπεζα
ΚfW για την Πτολεμαΐδα V κατόπιν παρέμβασης της
Ανγκέλα Μέρκελ, ενώ πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας είναι ο ίδιος ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι κατά τη θητεία της
προηγούμενης διοίκησης της ΔEΗ υπό τον Αρθούρο
Ζερβό, κατεβλήθη τεράστια προσπάθεια για την εξα-

σφάλιση των γερμανικών κεφαλαίων με την εγγύηση
του γερμανικού δημοσίου, καθώς η ΔEΗ λόγω υποβάθμισης της πιστοληπτικής της ικανότητας δεν μπορούσε να εξασφαλίσει βιώσιμα επιτόκια στις διεθνείς
χρηματαγορές.

σ.σ. Αρχικά εξευτελίσαμε τη ΔΕΗ (χρεωμένη, δεν
βγαίνει πέρα και πολλά άλλα που αναμασούσαν τα
τηλεοπτικά παπαγαλάκια, ρίξαμε την τιμή της στα
τάρταρα και μετά πουλήσαμε...).
Εύλογο είναι να έχουν ξεσηκωθεί οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις για την επένδυση, η οποία όταν ξεκινήσει θα βρει μπροστά της αγώνες...
Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η στάση του Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παν. Λαφαζάνη, ο
οποίος ναι μεν χαρακτήρισε “πανάκριβη” την επένδυση απ’ τη μιά και απ’ την άλλη ζήτησε από τον Ιάπωνα πρέσβη στην Αθήνα, Μασούο Νιμπαγιάσιο, να
παρέμβει για να μειωθεί το συμβατικό κόστος της
επένδυσης.
Και καταλήγει το euro2day: Οι χρηματοεπενδυτικοί
κολοσσοί απομακρύνονται από τον λιγνίτη. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει τη
μονάδα αυτή, καθώς οι προβλεπόμενοι ρύποι υπερβαίνουν κατά πολύ τα δικά της κριτήρια. Έτσι, η Πτολεμαΐδα V μένει με έναν μόνο «μνηστήρα» για τη
χρηματοδότησή της, τη γερμανική τράπεζα KfW.
Κι όμως η KfW στη Γερμανία και σε άλλες χώρες,
είναι πρωτοπόρος στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες
πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ακόμα δεν είναι αργά για ανάποδες
Οι πιθανότητες ενός «ατυχήματος», “gr-exit”, ή
όποιου άλλου ταυτόσημου συμβάντος είναι στην
πραγματικότητα ελάχιστες. Το υπό μορφήν και έννοια
τελεσιγράφου, κείμενο θέσεων του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ σαφώς και δεν εκκολάφθηκε εν αγνοία της Γερμανίδας άρχουσας κότας. Ο τράχηλος της ελληνικής
κυβέρνησης -και συνακόλουθα των Ελλήνων εν τω
συνόλω τους- υπομένει αυτή τη στιγμή το γνωστό
άγριο παιχνίδι «πάνω χέρι, κάτω χέρι, τίνος είν’ τ’
απάνω-απάνω;».
Πλην, όμως, δεν χρειάζεται να διαθέτει κάποιος ιδιαίτερες οικονομικές και γεωπολιτικές γνώσεις για να
αντιληφθεί ότι όλες –μηδέ μίας εξαιρουμένης- οι και
συχνά αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις των «θεσμών» ενορχηστρώνονται από τον ίδιο μαέστρο και
διευθύνονται από την ίδια μπαγκέτα, με προφανή
στόχο να επιφέρουν σύγχυση και πανικό στον αντίπαλο, ως αντιπάλου νοουμένης –εν προκειμένω- της
μικράς και αιμόφυρτης Ελλάδος.
Η μεθοδευμένη από πλευράς «θ-εσμών» χρηματοπιστωτική ασφυξία του ελλαδικού θύματος χρησιμοποιείται επιτυχώς ίνα κάμψει και τις ισχνές ακόμα
αντιστάσεις του, όπως ακριβώς οι σφιγκτήρες όφεις
συνθλίβουν την λεία τους προ της καταπόσεως. Στο
διαρεύσαν τετράμηνο, μετά τις ελληνικές εκλογές,
αξιοποιήθηκε στο έπακρο από πλευράς δανειστών
μας όλη η συσσωρευμένη σοφία των μεγάλων αρπάγων της Ιστορίας, όπως του Ιούλιου Καίσαρα, του Ατ-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

τίλα, του Τζένκις Χαν, του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή
και βεβαίως του μέντορα της σημερινής Γερμανίδας
καγκελαρίου, του Αδόλφου Χίτλερ.
Η νεογέννητη ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε
αλλεπάλληλες ατιμωτικές υποχωρήσεις από τις προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις της, οι οποίες
ωστόσο εξέφραζαν το αυτονόητο δικαίωμα μιάς
χώρας, ενός λαού κι ενός έθνους να επιζήσει σε στοιχειώδεις συνθήκες αυτοδιάθεσης και κυριαρχίας. Οι
πλέον διακεκριμμένοι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί οικονομολόγοι έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι το
πρόγραμμα οικονομικής εξαθλίωσης, που επιβλήθηκε
στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, όχι μόνο
δεν πρόκειται να οδηγήσει ποτέ σε ανάκαμψη, αλλ’
αντιθέτως θα επιφέρει, με ολοένα επιταχυνόμενους
ρυθμούς, τον βέβαιο οικονομικό θάνατο.
Άλλωστε, ο χαρακτηρισμός «οικονομικοί δολοφόνοι»
δεν δόθηκε στα στελέχη του ΔΝΤ από εμένα κι εσάς
φίλοι αναγνώστες, αλλά από έγκυρους Αμερικανούς
οικονομικούς αναλυτές.
Πλέον, οι συνεχείς υποχωρήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και οι ιδεολογικές θυσίες στον βωμό μιάς λεόντειας διαπραγμάτευσης με τους δανειστές-εταίρους,
δεν έχουν φτάσει απλώς ένα υποτιθέμενο αριστερό
κόμμα να αγγίζει την έσχατη αυτοδιακωμώδηση και

διαπόμπευση, αλλά εν τοις πράγμασι φτάσαμε να ικετεύουμε ως χώρα για την συνέχιση των μνημονίων
από εκεί που ο Αντώνης Σαμαράς παρέδωσε στον
Αλέξη Τσίπρα την οικονομική κατακρήμνιση και τον
εθνικό εξανδραποδισμό ενός προτεκτοράτου.
Κι όμως οι δανειστές επικυρίαρχοι πιέζουν με την
μέγγενη τής πιστωτικής ασφυξίας για ακόμα μεγαλύτερες και περισσότερες υποχωρήσεις, για ακόμα περισσότερα και επαχθή χαράτσια, η είσπραξη των
οποίων θα εισρέει στις τσέπες τους, ώστε η σχεδόν
ανύπαρκτη αγοραστική ικανότης των περισσοτέρων
Ελλήνων να προκαλέσει κάμποσες χιλιάδες «λουκέτα» ακόμα, με τις επακόλουθα αναπόφευκτες νέες
στρατιές ανέργων.
Κοινή πεποίθηση των περισσοτέρων Ελλήνων και
ξένων οικονομικών αναλυτών είναι ότι μετ’ ου πολύ
θα πέσουν οι υπογραφές στη νέα συμφωνία του όχι
πλέον αργού, αλλ’ επιταχυνόμενου με γεωμετρική
πρόοδο θανάτου μας.
Οι υλακές των γερμανικών ποιμενικών σκύλων, όπως
ο Σόϊμπλε, απλώς αποσκοπούν στην κατάκτηση
ακόμα περισσότερων θέσεων του αντιπάλου, πριν σιγήσουν τα όπλα και οδηγηθούμε –ω χαρά!- στην πολυπόθητη ειρήνη του τάφου.
Ακόμα δεν είναι βεβαίως αργά για «ανάποδες». Αλλά,
άντε τώρα να βρεις Γυναίκες και Άντρες παλαιάς
κοπής, σφυρηλατημένους στο παλιό εκείνο αμόνι που
δεν έπαιρνε φωτιά από το twitter και το facebook.
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Οδική ασφάλεια και παιδιά «Παιδικά καθίσματα: Προβληματισμοί – Προτάσεις – Πρακτικές Εφαρμογές»
Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα: Παιδικά καθίσματα: Προβληματισμοί – Προτάσεις – Πρακτικές Εφαρμογές διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, συνεχίζοντας
τις δράσεις της με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές.
Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις ημερίδες που διοργανώνει η Περιφέρεια
σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων Εκπαιδευτών Οδηγών
Αττικής.
Συγκεκριμένα: Ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015, ώρες 10:00 –
16:00, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Υπηρεσίας Μεταφορών (Μεσογείων 156).
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις και παράλληλα εργαστήρια, μέσα
από τα οποία θα εξετάζονται πρακτικές ιδέες και εφαρμογές όσον αφορά στην

αποτελεσματική διδασκαλία και χρήση του Παιδικού καθίσματος.
Αντικείμενο της ημερίδας θα είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του επιπέδου
χρήσης των μέσων συγκράτησης των οχημάτων στη χώρα μας, αλλά και των
προσπαθειών και καινοτομιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, επιβατών και κυρίως παιδιών στο ελληνικό οδικό
δίκτυο, καθώς διαπιστώνεται κενό ενημέρωσης και σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα.
Σημειώνεται ότι σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια των
παιδιών, η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία Ευρωπαϊκή θέση ή ανάμεσα στους
τελευταίους. Ενδεικτικά, για τα έτη 2010-2012, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη
θέση σε θανάτους παιδιών που επέβαιναν σε αυτοκίνητα αναλογικά με τον πληθυσμό της, με ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου!

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή
όπου βρίσκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή
την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό
(έως και 80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί
επικεντρώνουμε τον σχολαστικό καθαρισμό του,
πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος
Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr
www.facebook.com/acservice.gr

- Υπερηχογραφήματα παίδων
- Γυναικολoγικός υπέρηχος
μαστών, ενδοκολπικό
- Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και
κάτω άκρων καρωτίδων και
σπονδυλικών κοιλιακής αορτής
και λαγόνιων αρτηριών
- Θυρεοειδούς
- Τραχήλου - Σιελογόνων
- Παρωτίδας
- Μαλακών μορίων
- Ήπατος - Χοληδόχου
κύστεως παγκρέατος
σπληνός
- Νεφρών - Ουροδόχου
κύστεως, Προστάτη - Οσχέου
- έσω γεννητικών οργάνων θήλεως
ΔΙΓΕΝΗ 21, ΒΟΥΛΑ, ΤΗΛ. 21 899 5491
FAX: 210 899 6543 - www.merimna-ygeias.gr
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χρονι
α
30

“ξεκίνημα”
Κοινωνικής Προσφοράς
Στα τριάντα χρόνια του το “ξεκίνημα” βοήθησε:

Η Καίτη και η Ηρώ με τον Αντιδήμαρχο Κορωπίου, Θοδωρή Γρίβα,
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορωπίου.

Ο Χρήστος και η Ηρώ με τον πατέρα Ιωάννη στην κοινωνική προσφορά του Αγίου Δημητρίου Κουβαρά.

― Unicef
― action aid Ελλάς
― Γιατροί Χωρίς Σύνορα
― Λύρρειο Ιδρυμα
― Ερυθρός Σταυρός (Κούρδοι στο Λαύριο)
― Βοήθεια στη Σερβία
― Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μαρκοπούλου
― Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κορωπίου
και πολλές άλλες ευπαθείς ομάδες.

20 χρόνια προσφοράς στο
Επαινος
στο “ξεκίνημα”

εγγόνι
το

από το
“Χαμόγελο
του Παιδιού”,

2035

15.12.1996
για την

1996: Η Καίτη Αράπη δίνει την επιταγή, 1.100.000 δραχμές στον
ιδρυτή του “Χαμόγελου του Παιδιού”, Κώστα Γιαννόπουλο. Ηταν
η πρώτη επιταγή Σχολείου στο “Χαμόγελο του Παιδιού”.

30 χρόνια “ξεκίνημα”
Κερνάμε τους φίλους μας
προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ τα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κρασί, τσίπουρο, Λικέρ, μαρμελάδα
κ.ά.) και εσείς στέλνετε ένα SMS στο 14545 για
την ενίσχυση στο “Χαμόγελο του Παιδιού”, το Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρα 18.30 στο “ξεκίνημα” Ερχείας
4, κοντά στο Κ.Υ. Κορωπίου, τηλ. 6936 119671

πρώτη
H Hρώ Βασιλείου, η κόρη, δίνει τον κουμπαρά στο “Χαμόγελο του
Παιδιού”.

επιταγή.
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30 χρόνια “ξεκίνημα”
Πάντα χαίρομαι να παίρνω συνέντευξη από έναν παλιό γνώριμο, τον διακεκριμένο Δάσκαλο - Περιβαλλοντολόγο Χρήστο Βασιλείου. Και το λέω αυτό γιατί ήταν ο πρώτος δάσκαλος που εφάρμοσε πρόγραμμα οικολογίας στα σχολεία που δίδαξε.
Η συζήτησή μας τα έχει όλα· Πολιτική, Χιούμορ, αλλά κυρίως Παιδεία. Πολύ Παιδεία με αφορμή τα 30 Χρόνια “Ξεκίνημα”.
Το “Ξεκίνημα” που είναι εξ’ όσων γνωρίζω, το Πρώτο Οικολογικό “ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σ’ όλη την Ελλάδα.
Με το Χρήστο γνωριστήκαμε στις Νομαρχιακές εκλογές του 2002 και από τότε γίναμε φίλοι.
Για την πολιτική δράση του Χρήστου Βασιλείου έχουμε γράψει παλιότερα στην “ΕΒΔΟΜΗ”, (αρ. φ. 730/21/4/2012,
www.ebdomi.com).
Σήμερα θα μιλήσουμε για Παιδεία και Οικολογία, και λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5/6) και γιατί ο πλανήτης αγωνιά για τις περιβαλλοντικές εξελίξεις.
Το Χρήστο, από τα έντεκά του χρόνια, τον λέγανε δάσκαλο στον Κουβαρά που μεγάλωσε. Ετσι φυσικό ήταν να ακολουθήσει το λειτούργημα. Σπουδάζει στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και το 1975 διορίστηκε δάσκαλος στο Πόρτο-Ράφτη*.

κινητό 693 6119671
www.xvasiliou.gr

εκπαίδευσης. Ξεφεύγει από τη στείρα δασκαλοκεντρική
διδασκαλία, ανοίγει τις πόρτες του σχολείου στην κοινωνία, συνδέοντάς το με την πραγματικότητα. Είναι βιωματική, συμμετοχική, συλλογική εκπαιδευτική διαδικασία,
η οποία προσπαθεί να διαμορφώσει ελεύθερους, δραστήριους και σκεπτόμενους πολίτες. Η σημασία της Π.Ε.
στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ευαισθητοποίηση του μαθητή από τη νηπιακή ηλικία σε θέματα του περιβάλλοντος οδηγεί στην
πρόληψη της καταστροφής του.

* Στο Πόρτο Ράφτη όπου διορίστηκε δάσκαλος γνωρίζεται με τον Μενέλαο Λουντέμη, μία εμπειρία
ζωής για το Χρήστο, όπου τον βοηθούσε απολαμβάνοντας την επικοδομητική συντροφιά του για αρκετό διάστημα. Στη συνέχεια διορίζεται στο
Δημοτικό Σχολείο Γαλατά Πόρου (Μαθητική Κοινότητα - Εκθεση Λαϊκής Τέχνης - Κουκλοθέατρο Βραβείο Μαθητικής Εφημερίδας από το ΒΗΜΑΤΑΚΙ
του Βήματος κ.ά.
Στο Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας (Μαθητική Κοινότητα - Εφημερίδα - ο Μάγος με τα χρώματα κ.ά.
Το 1981 του γίνεται πρόταση να πάει σε Πολιτικό
Γραφείο Υπουργού (το γνωρίζω καλά αυτό), αλλά ο
Χρήστος ζητάει μετάθεση για το Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πέτα Κουβαρά. Εκεί δημιουργεί με 35
μαθητές (6 τάξεις μόνος του), Σχολικό Συναιτερισμό με πρωτοποριακά προγράμματα και με εθελοντική εργασία Γονιών - Παιδιών - Φίλων – του ιερέα
Ντίνου Λέπουρη, όπου χτίζουν τη 2η αίθουσα διδασκαλίας και το σχολείο γίνεται Διθέσιο “μαζεύοντας” και άλλα έξη παιδιά Νηπιαγωγείου, που δεν
υπήρχε.
Τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας (ΜΜΕ) της εποχής
γράφουν για το έργο του με επαίνους (ο Δάσκαλος
Πρότυπο) και ο έντυπος και ο τηλεοπτικός Τύπος
(ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, Ελευθεροτυπία, Εθνος κλπ.).
Το 1985 - 1995 είναι Διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο -Ράφτη και παίρνει το 1ο Πανελλήνιο
Βραβείο. Το 1987 εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Κ. Βενετσάνος: Φίλε Χρήστο, απ’ ότι γνωρίζω σ’ όλα τα
Δημοτικά σχολεία που εθήτευσες και από το 1989 στο
“Ξεκίνημα”, αλλά και ως Προϊστάμενος στην Ανατ. Αττικής στη Νομαρχία, κάνατε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
(Π.Ε.). Μίλησέ μας γι’ αυτό.
Χρήστος Βασιλείου: Αγαπητέ Κώστα, όλοι γνωρίζουμε
ότι στο τέλος της 2ης χιλιετίας, παρουσιάζονται περιβαλλοντικά προβλήματα στον πλανήτη μας, λόγω της ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά κυρίως από την
αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με την διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Ερχεται
λοιπόν η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) προβάλλοντας νέα συστήματα αξιών, με τη φιλοδοξία να εμποδίσει
τη συνέχιση αυτών των καταστροφικών φαινομένων,
μέσω της επίγνωσης, της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των μαθητών μας - αυριανών πολιτών.
Η Π.Ε. ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές
ανάγκες, εμπεριέχει δομές ποιοτικής και όχι ποσοτικής

Επίσης, μπορώ να πω από την πείρα μου τα τελευταία 26
χρόνια στο “Ξεκίνημα”, ότι οι σύγχρονες έρευνες στο
χώρο των επιστημών της αγωγής και της ψυχολογίας συνέβαλαν στο να αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της Προ-

Στο σχολείο χτίζει δύο αίθουσες με εθελοντική εργασία Γονιών - Παιδιών και φίλων.
Χωρίς να αφήσει τη θέση του στο Σχολείο είναι άμισθος Σύμβουλος του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση
Υπουργού Παιδείας για θέματα Π.Ε., Οργάνωσης
Σχολικής Ζωής, Ολοήμερο Σχολείο κλπ.
1995-2004 γίνεται Προϊστάμενος της Π.Ε. στην
Ανατολική Αττική (www.xvasiliou.gr)
Μεγάλη η πορεία του Χρήστου Βασιλείου στην εκπαιδευτική κοινότητα και μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα, αλλά σταματάω εδώ, για να προχωρήσουμε
στη συζήτηση για τα τωρινά.

Αυγά από τις κοτούλες μας...

Από τον καθαρισμό του δάσους του Κουβαρά.

σχολικής ηλικίας. Οι στάσεις και οι συνήθειες του
ανθρώπου εδραιώνονται από αυτή την ηλικία, ενώ, σύμφωνα με ορισμένες απόψεις, το 50% της ανθρώπινης
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30 χρόνια προσφοράς
3 στην Παιδεία
3 στην Οικολογία
3 στην Κοινωνία
ευφυΐας οικοδομείται στα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής
του ανθρώπου. Οταν λοιπόν μάθουμε το παιδί να παρατηρεί, να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του, να προβληματίζεται, να κρίνει, όταν του δώσουμε την ευκαιρία να
γνωρίσει και να κατανοήσει το περιβάλλον ως οικοσύστημα με ισορροπία μερών, τότε θα αποκτήσει σταδιακά
τη συμπεριφορά του υπεύθυνου πολίτη που προστατεύει
και διατηρεί το περιβάλλον.

Κ.Β.: Τί μεθόδους Π.Ε. χρησιμοποιείτε στο “Ξεκίνημα”;
Χρ. Β.: Στο “Ξεκίνημα” χρησιμοποιούμε πρώτα τη μέθοδο
“project” ή αλλιώς διεκπεραίωση προγράμματος που χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι η συμμετοχή των
παιδιών και των οικογενειών τους στην οργάνωση της εργασίας (Πρόγραμμα Π.Ε.) με συλλογικό πνεύμα δράσης,
η οποία μπορεί να διεκπεραιώνεται παράλληλα με το

ρίζουν, γεύονται, αγγίζουν με κλειστά και με ανοιχτά
μάτια, έτσι ώστε να γνωρίσουν το συγκεκριμένο περιβάλλον όσο το δυνατόν καλύτερα, κάνοντας όλα αυτά
ένα παιχνίδι.

μαθηματικά. Συνεχίζοντας το παιχνίδι του τρύγου στην
αίθουσά μας κάνουμε Ιστορία - Μυθολογία με θεατρικό
παιχνίδι τους θεούς του Ολύμπου και πρωταγωνιστή το
θεό του Αμπελιού, τον Διόνυσο. Ολα με στολές από το
βεστιάριο που διαθέτει το “Ξεκίνημα”.

Κ.Β.: Ποιό εκπαιδευτικό μοντέλο χρησιμοποιείτε για την
υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος;
Χρ.Β.: Χρησιμοποιούμε το ολιστικό μοντέλο, που μας
βοηθά μέσα από την εξέταση ενός θέματος να κάνουμε
όλα τα μαθήματα παίζοντας, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες βιωματικά.

Πότισμα στο λαχανόκηπό μας.

Τρύγος στο αμπέλι μας.

Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη.

εβδομαδιαίο προγραμματισμό του Σχολείου μας υλοποιώντας κοινούς στόχους Αναλυτικού Προγράμματος (Α.Π.)
και Π.Ε.
Αλλη μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι το λεγόμενο
“Field tzip”, που συνιστά “εκδρομή” στο Κτήμα μας (4
στρέμματα) και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μας να
αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες, όπως αυτές της μέτρησης (μετρούν τα φυτά δυάδες - τετράδες - εξάδες κ.α.
κάνοντας Μαθηματικά στο Λαχανόκηπο) και της παρατήρησης (τί είναι τα φυτά, πώς μεγαλώνουν κ.ά.).
Το περιβαλλοντικό μονοπάτι είναι μια μέθοδος “εκπαιδευτικής εκδρομής” στο Κτήμα μας με σκοπό την παρατήρηση, συλλογή στοιχείων και τη μελέτη τους για την
ολοκλήρωση του Προγράμματός μας. Εδώ, κυρίως, χρησιμοποιείται η αισθητηριακή προσέγγιση. Δηλαδή τα παιδιά κατά τη διάρκεια της καθημερινής, σχεδόν επίσκεψης
στη φυσικό περιβάλλον του Κτήματος βλέπουν και μετά
ζωγραφίζουν, ακούνε και συγχρόνως “ηχογραφούν”, μυ-

Ενα παράδειγμα με θέμα το Αμπέλι - Τρύγος - Πάτημα:
Σεπτέμβρης· Επίσκεψη στο αμπέλι του “Ξεκινήματος”
(φυσική ιστορία), να τρυγήσουμε (Δεξιότητες) με προετοιμασία ανάλογης ενδυμασίας: καπέλα, καλάθια κ.ά. Τα
σταφύλια, τα πηγαίνουμε στο πατητήρι μας, πλένουμε τα
πόδια μας, (Αγωγή υγείας), τα πατάμε, βλέπουμε το μούστο (Παρατηρητικότητα), ένα μέρος του το βάζουμε στα
βαρέλια μας για κρασί (Χημεία), άλλο μέρος του το βράζουμε (Φυσικές Επιστήμες) για βραστό κρασί - πετιμέζι
(Χημεία). Φτιάχνουμε μουσταυλευριά - μουστοκούλουρα
βλέποντας το υγρό (μούστος) να γίνεται στερεό (κουλούρι) {Χημεία}. Εδώ με τα υλικά της συνταγής κάνουμε

Κ.Β.: Σ’ άλλα θέματα χρησιμοποιείτε το ίδιο μοντέλο και
τις ίδιες μεθόδους;
Χρ.Β.: Ναί φίλε Κώστα. Συνοπτικά σου λέω κάποια θέματα που γίνονται στις διάφορες εποχές του χρόνου.
Οκτώβριος: Οργωμα στο χωράφι μας. Σπορά σιταριού βλάστηση (Παρατήρηση όλο το χειμώνα - άνοιξη), θέρισμα (Ιούλιος) - κάμωμα αλευριού με τις παραδοσιακές
στρογγυλές πετρες του σχολείου μας. Ζύμωμα και ψήσιμο του ψωμιού στον παραδοσιακό μας φούρνο. Το κάθε
παιδί παίρνει στο σπίτι του το καρβελάκι που έφτιαξε!
Νοέμβριος; Ελιά - συγκομιδή από τις ελιές που διαθέτει

Συγκομιδή προϊόντων από το κτήμα μας.

25η Μαρτίου - Κρυφό Σχολειό.

το Κτήμα στο “Ξεκίνημα”. Επίσκεψη στο λιοτρίβι που βγάζουμε το λάδι μας. Ενα μπουκάλι το παίρνουν τα παιδιά
στο σπίτι τους, γιατί το νοιώθουν δικό τους - αποτέλεσμα
Συνέχεια στη σελ. 14
της δουλειάς τους.
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30 χρόνια “ξεκίνημα”
Συνέχεια από τη σελ. 13
Λαχανόκηπος. Ανάλογα με την εποχή και τη χρονιά φυτεύουμε στα 15 ξεχωριστά κηπάκια μας διάφορα φυτά.
Ντοματιές, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκύθια, πεπόνια, φασολάκια, καρπουζιές, και γενικά όλα τα κηπευτικά. Τα φυτεύουμε όσο μπορούμε με τέτοια διάταξη για να κάνουμε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (δυάδες, τριάδες, πεντάδες κ.ο.κ.) και
μπροστά υπάρχουν οι ανάλογες πινακίδες με το όνομά
τους και κάνουμε ΑΝΑΓΝΩΣΗ. Ολα τα προϊόντα μας τα
χρησιμοποιούμε στο φαγητό μας και όταν περισσεύουν τα
παίρνουμε και στο σπίτι μας.
Δέντρα: Γίνεται γνωριμία - καλλιέργεια και συγκομιδή
προϊόντων από τα δέντρα που διαθέτει στο κτήμα το “ξεκίνημα”. Πάνω από 15 διαφορετικά είδη. Τρώγοντάς τα
κάνουμε Υγιεινή Διατροφή και μαθαίνουμε για την αναγκαιότητα των ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ τους.
Στους χώρους του “ξεκινήματος” υπάρχουν ζώα· κότες,
χήνες, πάπιες, κουνέλια, πουλιά κ.ά. ανάλογα με την εποχή
και τη χρονιά. Τα φροντίζουν τα παιδιά όταν έχουν το ανάλογο θέμα και παίρνουν μόνο τα αυγά τους το ΠΑΣΧΑ. Την
κοπριά τους τη βάζουμε στους κήπους μας μαζί με το ΚΟΜΠΟΣΤ που φτάχνουμε στο μεγάλο λάκκο του σχολείου μας,
από τις φλούδες των φρούτων του πρωινού μας και τα διάφορα φύλλα από σαλατικά και κλαδέματα.

κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο μας.
Πολιτισμός με επισκέψεις στα Μουσεία, εκθέσεις, θέατρα.
Κοινωνική προσφορά με παζάρια που οργανώνουμε στο
“Ξεκίνημα” και βοηθούμε Οργανώσεις που ασχολούνται με
κοινωνικά θέματα. Παράδειγμα, σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου γιορτάζουμε τα 20 χρόνια προσφοράς μας στο “Χαμόγελο του Παιδιού”· είμαστε το πρώτο Σχολείο που το
1996 έδωσε την πρώτη επιταγή 1.100.000 δραχμές στον
Πρόεδρό του σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο.
Εδώ, Κώστα, θέλω να κάνω μια επισήμανση. Ολα αυτά που
σου είπα παραπάνω τα γνωρίζουν οι περισσότερες συναδέλφισσες Νηπιαγωγοί του Δημοσίου, από τις οποίες έχω
πάρει πάρα πολλές ιδέες και προτάσεις με τα προγράμματα, που έκανα μαζί τους ως Προϊστάμενος στην Π.Ε.
Ομως δεν μπορούν να τις υλοποιήσουν, γιατί δεν έχουν
τις εγκαταστάσεις και την υποδομή που έχουμε εμείς στο
“Ξεκίνημα”. Αυτή είναι και η επιθυμία μου. Να βοηθήσω
και εγώ να γίνουν όλα τα Νηπιαγωγεία σαν το “Ξεκίνημα”

O Πύρρος Δήμας με τους μικρούς αρσιβαρίστες.
για τα παιδιά όλου του κόσμου. Είναι ένα όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Αναβίωση αγώνων στην αρχαία Ολυμπία.

ΝΕΡΟ: Μαζεύουμε το βρόχινο νερό από τα κεραμίδια του
σχολείου μας και από τη μεγάλη πλατεία μας, σε μια μεγάλη δεξαμενή που έχουμε και με ειδικό ποτιστικό κάνουμε τα ποτίσματα όλων όσων φυτεύουμε στον κήπο
μας. Πολλά φυτά από το φυτώριο τα παίρνουν τα παιδιά
στο σπίτι τους με γλαστράκια και τα μεταφυτεύουν στους
κήπους τους ή στις γλάστρες τους.
Παράλληλα όμως με την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα
στο Κτήμα, υπάρχουν και άλλα θέματα που ασχολούμαστε.
Αγωγή Καταναλωτή, Αθλητισμό, Κοινωνική προσφορά,
Παράδοση - ήθη και έθιμα.
Παράδειγμα οργανώσαμε στο σχολείο μας “Ολυμπιακούς
Αγώνες” με αφή ολυμπιακής φλόγας, αγωνίσματα, λήξη.
Μάλιστα το 2004 με άδεια του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού πήγε το σχολείο μας στους χώρους της
Αρχαίας Ολυμπίας και κάναμε Αναβίωση Ολυμπιακών
Αγώνων.
Κυκλοφοριακή Αγωγή γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο στο σχολείο.
Για την Αγωγή του Καταναλωτή υπάρχει γωνιά στο “Ξεκίνημα” αλλά κάνουμε και επισκέψεις στις αγορές.
Αγωγή Υγείας (παιχνίδι γιατρός - ασθενής, υγιεινή διατροφή).
Ανακύκλωση με επισκέψεις σε οικολογικά κέντρα και συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις και διαχωρισμό με

Κ.Β.: Ναι, αλλά Χρήστο μου το “Ξεκίνημα” είναι μία επιχείρηση, έχει ένα όνομα στην Εφορία, έχει λογιστήρια,
σφραγίδα: Αράπη Αικατερίνη!...
Χρ.Β.: Ε, αυτό Κώστα το είχα ξεχάσει και ευτυχώς που
μου το θύμισες γιατί θα είχα γκρίνιες και παράπονα... Λοιπόν όλα ξεκινούν από το “βρώμικο ‘89” (όπως λέει ο κουμπάρος μου ο Ιωνάς), απογοητευμένος από την
απομάκρυνση του Αντώνη Τρίτση από το Υπουργείο Παιδείας (Μάης 1988) και τα γεγονότα Κοσκωτά.
Τότε οραματιζόμαστε μαζί με τον Τρίτση ένα τέτοιο δημόσιο σχολείο, αλλά με τη δική του απομάκρυνση έφυγα
κι εγώ και τα όνειρά μας... Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο
και στο δημόσιο, αρκεί να υπάρξουν οραματιστές.
Οσο για μένα, η απομάκρυνσή μου, μου έκανε καλό, γιατί
βρήκα το χρόνο να ασχοληθώ με τον Χρήστο, και γνωρίζομαι με την Καίτη που αλληλοεκτιμηθήκαμε, ταυτιστήκαμε και ενώσαμε τις τύχες μας και τα οράματά μας για
την Παιδεία. Αποκτήσαμε και το πρώτο μας παιδί το
Γιάννη.
Αγοράσαμε λοιπόν το οικόπεδο μέσα στο κέντρο του Μεσογείτικου κάμπου, με αποστάσεις από τις όμορες πόλεις
(Κορωπί, Σπάτα, Παιανία, Μαρκόπουλο) μόλις 3 με 4 χλμ.
Ενα κτήμα 4 στρεμμάτων. Εδώ στεγάσαμε το μεράκι και
την αγάπη μας για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Το
εξοπλίσαμε με πρωτότυπο παιδαγωγικό υλικό, επενδύσαμε γνώσεις και εμπειρίες πολλών χρόνων. Και οι δυό
μας σπουδάσαμε την εκπαίδευση και ανήκουμε σ’ αυτήν.
Κοινωνική Λειτουργός - Παιδοψυχολόγος η Καίτη - Δά-

Αφή της Ολυμπιακής φλόγας στο σχολείο μας.
σκαλος Περιβαλλοντολόγος εγώ. Δεν είμαστε επιχειρηματίες. Εδώ είναι και το επιχειρείν που όμως είναι απαραίτητο (βιβλία σφραγίδες κλπ.). Τα συνδυάσαμε και τα
δύο χωρίς να χάσει τίποτα από την ομορφιά της η εκπαίδευση, τουναντίον μπορέσαμε να αναπτύξουμε αυτά που
ονειρευόμαστε, από τη στιγμή που εγκατασταθήκαμε, το
Φεβρουάριο του 1992.
Γι’ αυτό λέω συχνά ότι το “Ξεκίνημα” είναι έργο ζωής και
για τους δυό μας. Αυτά τα 30 χρόνια εφαρμόζουμε πρωτοποριακά παιδαγωγικά προγράμματα και στοχεύουμε για
το ασφαλέστερο και σωστότερο “Ξεκίνημα” του παιδιού
στην πρόοδο και την προκοπή, με βιωματικό απτό τρόπο,
που μένει βαθιά ριζωμένος μέσα του για όλη την υπόλοιπη
ζωή του.
Αυτό το “σπόρο” που δίνουμε στα παιδιά μας “μαθητές” τα
δώσαμε όμως και στα γονιδιακά παιδιά μας το Γιάννη που
τελείωσε το Πολυτεχνείο και την Ηρώ που σπουδάζει Νηπιαγωγός και ονειρεύεται να μπορέσει να μεταδώσει κι
αυτή κάποια στιγμή, στα παιδιά, αυτά που πήρε μέσα από
το “Ξεκίνημα”· να τα γυρίσει πίσω.
Ολα αυτά που δημιουργήσαμε Κώστα μου, οφείλονται και
σε ένα κλίμα καλής συνεργασίας με το προσωπικό που αγκαλιάζει το “Ξεκίνημα”. Οι Παιδαγωγοί - Νηπιαγωγοί μας
(Μαριλένα, Μοσχούλα, Στέλλα, Αργυρώ, Αφροδίτη,
Μαρία, Βάγια, Νικολέτα κ.ά.), οι οδηγοί μας κυρ-Σταμάτης, κυρ-Οδυσσέας, κυρ-Σπύρος, κυρ-Γιώργος, -κυρ-Νίκος,
αλλά και η κυρία Βαγγελιώ που βρίσκεται 20 χρόνια στο
“Ξεκίνημα”. Ολη αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη σε έμψυχο υλικό, θυμίζω συχνά στο Γιάννη και την Ηρώ: “το
προσωπικό και τα μάτια σας”.

Κ.Β.: Ναι, αλλά εδώ τα είπες όλα. Δεν φοβάσαι ότι τα
άλλα σχολεία που είναι ανταγωνιστές, θα σε αντιγράψουν και θα κάνετε τα ίδια πλέον;
Χρ.Β.: Φίλε Κώστα, αυτό θα είναι η ΕΠΙΤΥΧΙΑ της ζωής
μου. Γι’ αυτό αγωνίστηκα 35 ΧΡΟΝΙΑ στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: «Ολα τα σχολεία της Ελλάδας να κάνουν αυτά τα
Προγράμματα που κάνουμε εμείς στο «Ξεκίνημα». Μόνο
τότε θα αλλάξει η χώρα μας. Οταν πετύχει η ΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΑΣ. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας, ενώ τα γνωρίζουν δεν
τα επιχειρούν... Εγώ εξακολουθώ ΝΑ ΕΛΠΙΖΩ και περιμένω να βοηθήσω αμισθί... Και για την «αντιγραφή», που
είπες Κώστα, δεν είναι να κάνεις μόνο ένα Πρόγραμμα, το
ζητούμενο είναι τί γνώσεις έχεις, τί εμπειρία, τί μεράκι...
Και κάτι άλλο· εμείς στο «Ξεκίνημα» μόνο σε 35 οικογένειες παιδιών μπορούμε να ανταποκριθούμε. Οι άλλες οικογένειες που δεν συμμετέχουν στο «Ξεκίνημα» δεν
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν τα παιδιά τους
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; Οποιος ζητήσει τη βοήθειά μου θα την έχει, έστω και αν ο παιδικός του Σταθμός
είναι σε απόσταση 500 μέτρων από το «Ξεκίνημα».
Υστερα, Κώστα μου, έρχεται ο καιρός να πάρω κι εγώ
“άδεια διαρκείας” ή “μετάθεση”...
Κ.Β.: Καλά, άστα αυτά. Μου άρεσε το «κλείσιμο» που
έκανες, με τον ανθρώπινο παράγοντα· το πνεύμα συνεργασίας! Το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό.
Σ’ ευχαριστώ για την απολαυστική συζήτηση.
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Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική
και άμεση εξυπηρέτηση.
Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται
ανάμεσά μας.

Solarium

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

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΣΕΛΙΔΑ - 13 IOYNIOY 2015

Παιδική Εξοχή στις
Κατασκηνώσεις Κερατέας

H πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο
έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Η Περιφέρεια Αττικής κάνει μετρήσεις

Πληροφορίες ατηλ. 22923 20164 (κα Πρέκκα), 22993
20213 (κα Μιχαήλ), 22993 20200 (κ. Μαργώνης)
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 25 Ιουνίου 2015

Θερινά Τμήματα στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο Παλλήνης
Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 ξεκινούν τα θερινά τμήματα
προετοιμασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων 2016 στο
Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης.
Η προετοιμασία θα είναι διάρκειας πέντε εβδομάδων,
αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, έως
την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015.
Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2016,
αφορά σε όλες τις ομάδες προσανατολισμού - στα τμήματα Θεωρητικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης.
Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του
2016, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του Δήμου Παλλήνης και στα δημοτικά καταστήματα.
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106604658
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (11/6)
συζητήθηκε η φωτιά που ξέσπασε
στον Ασπρόπυργο, το Σάββατο, 6 Ιουνίου, σε ιδιωτική επιχείρηση δημιουργώντας ένα τεράστιο νέφος που
προκάλεσε σοβαρές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.
Οπως είπε η Περιφερειάρχης στο Π.Σ.
«Αυτή η πυρκαγιά λειτούργησε ως καθρέφτης όλων των χρόνιων παθογενειών του κρατικού μηχανισμού και
των φορέων της εξουσίας. Παθογένειες που δεν δημιουργήθηκαν χθες ή
πριν από τέσσερις μήνες.

στρεβλής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης
η οποία στηρίζεται στην ανεξέλεγκτη
παράνομη δραστηριότητα, σε βάρος
των πολιτών, του κοινωνικού συνόλου
αλλά και της δημόσιας υγείας και του
περιβάλλοντος.
Αλλά και μια ανάπτυξη που είναι ταυτισμένη και με ένα συγκεκριμένο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Το
αποτυχημένο, συγκεντρωτικό μοντέλο
διαχείρισης απορριμμάτων του μοναδικού χώρου απόθεσης απορριμμάτων,
το μοντέλο της Φυλής.
Η μεγάλη, καταστροφική για το περι-

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, της εταιρείας Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε. στη θέση
“Πεύκο Μαυράκη” ή “Πάτημα” του
Δήμου Ασπροπύργου», πήρε άδεια,
και διέπραττε σωρηδόν παραβάσεις
της νομοθεσίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός μοντέλου

βάλλον, και την ποιότητα ζωής, πυρκαγιά στην ιδιωτική επιχείρηση του
Ασπρόπυργου, επιβεβαίωσε με τραγικό τρόπο την επείγουσα ανάγκη να
μπει τέλος στο μοντέλο αυτό που,
όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει,
είναι μήτρα παραγωγής διαφθοράς.
Το ίδιο το ιστορικό της επιχείρησης,

Τέλος στα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα από ΙΚΑ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών) με εγκύκλιό της (αρ.
26/10/6/15 και ΑΔΑ: ΩΕΗΜ4691ΩΓ - ΓΓΠ) καταργεί την υποχρέωση υποβολής
πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, των διαφόρων εγγράφων που υποβάλλονται στο δημόσιο (αρθρο 1 του Ν. 4250/2014).
Οι ρυθμίσεις αυτές όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο «εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και
στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
Οι παραπάνω φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται πλέον απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες
αυτές ή των ακριβών αντιγράφων τους»
σ.σ. Κρατήστε το νόμο και την εγκύκλιο κάθε φορά που μπαίνετε σε δημόσιο
γιατί δεν ενημερώνονται ή κάνουν πως δεν ξέρουν...

τα πρόστιμα που έχει δεχθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας, μιλάει από
μόνο του».
Οσο για το αν ενήργησε άμεσα η Περιφέρεια τόνισε η Περιφερειάρχης: “Η
Περιφέρεια ήταν παρούσα επιτόπου,
από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η
πυρκαγιά. Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες της δρούσαν υπό τις εντολές
της Πυροσβεστικής, αρχικά με τη διάθεση 6 υδροφόρων και την επόμενη
ημέρα με τη διάθεση 12. Με την παροχή επίσης μηχανημάτων έργου. Και
όλα τούτα με κόστος πάνω από 40 χιλιάδες ευρώ.
Η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει σοβαρές περιβαλλοντικές και όχι μόνο επιπτώσεις,
λόγω
της
έκλυσης
επικίνδυνων σωματιδίων και τοξικών
ουσιών κυρίως στη Δυτική Αττική, γι’
αυτό προχώρησε σε μετρήσεις
εκλυόμενων σωματιδίων και τοξικών
ουσιών, σε συνεργασία με όλους τους
αρμόδιους φορείς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα».
Ακόμη δήλωσε η Περιφερειάρχης ότι:
«ουδέποτε ζητήθηκε επισήμως από
από την Πυροσβεστική η συνδρομή
της Περιφέρειας Αττικής, για την επιχωμάτωση. Ποτέ από κανέναν!”
Επίσης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά
κατά παντός υπευθύνου, φυσικού ή
ηθικού αυτουργού, άμεσου ή απλού
συνεργού για παράνομες και αυθαίρετες πράξεις από τις οποίες προέκυψε
κίνδυνος για τους πολίτες, υποβάθμιση και μόλυνση του περιβάλλοντος.

Tα πρώτα στοιχεία
μετρήσεων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης
Το αποτέλεσμα των μετρήσεων της
Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία
με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
που ελάβαμε στις 12.6.15, δείχνει
μόνο σε δύο σημεία, που βρίσκονταν
προς την κατεύθυνση του ανέμου και
πολύ κοντά στην δραστηριότητα, εκ
νέου ότι οι μέγιστες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων που καταγράφηκαν ήταν μεγαλύτερες από
τις προαναφερθείσες.
Οπως μας ενημέρωσε η Περιφέρεια,
σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία, σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου,
η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί πλήρως.
Για τις μετρήσεις:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=15
339:neoteri-epikairopoiisi-ton-stoixeiontis-rypansis-pou-proklithike-apo-tinpyrkagia-ston-aspropyrgo&catid=3:200
8-09-06-21-42-59&Itemid=31
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν ἄρχεσθαι”
Η Πελασγικότης των Ελλήνων και
η Ελληνικότης των Πελασγών
Αν ξέρουμε από πού ερχόμαστε θα ξέρουμε πού είμαστε
Θα αντιληφθείτε ότι ερχόμαστε από μακριά και μπορούμε να πάμε ακόμα μακρύτερα... καταλήγαμε στο
πρηγούμενο πόνημα και συνεχίζουμε.
Αυτό διερευνά και μας καταθέτει ο καθηγητής φιλόλογος Πέτρος Ιωαννίδης με αναφορές του στον
Ομηρο, τον Στράβωνα, τον Ηρόδοτο τον Διονύσιο Αλικαρνασσέα ιστοριογράφο και ρητοροδιδάσκαλο, αλλά
και τον Αισχύλο και τον Δημοσθένη, όπως παρουσιάσαμε στο προηγούμενο φύλλο.
Το θέμα λοιπόν φορά στην Αυτοχθονία μας, στη
γλωσσική μας καταγωγή και στην αδιάσπαστη Συνέχεια και εσωτερική Συνοχή της φυλής μας.
Θα πάμε μαζί ένα ταξείδι πολύ μακρινό, γοητευτικό
και συναρπαστικό· γεμάτο εκπλήξεις, χιλιάδες χρόνια
πριν, αναζητώντας τις ΡΙΖΕΣ1 της φυλής μας (φύομαι,
φύτρα). Και θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε
πόσο βαθιά στο XΡΟΝΟ2 αυτές φτάνουν.
Για το πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε θα το αποδείξει ο ΧΡΟΝΟΣ (= πατήρ της Αλη-θείας) και η εξονυχιστική, αποκαλυπτική έρευνά μας, οδηγός μας η
Αρχαία Ελληνική Αθάνατη Γραμματεία, οι ιερές γραφές μας, τα κλασσικά κείμενα των προγόνων μας.
Πρέπει να οπλιστούμε με ΘΑΡΡΟΣ, ΔΥΝΑΜΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ, ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ και ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ.
Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους Λαιστρυγόνες και
τους Κύκλωπες, τον θυμωμένο Ποσειδώνα· τέτοια στο
ταξείδι μας ποτέ μας δεν θα συναντήσουμε, αν μένει
η σκέψη μας υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα
και το σώμα μας αγγίζει, αν δεν τους κουβανούμε μες
στην ψυχή μας, αν η ψυχή μας δεν τους στήνει εμπρός μας.

Πάντα στο νου μας να ‘χουμε την ΙΘΑΚΗ!
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός μας.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την Πελαγοδρομία μας ή καλύτερα την ιστοριοδρομία μας χωρίς να πελαγο-δρομούμε και πελαγώνουμε, χωρίς να τα χάνουμε όταν
αντιμετωπίζουμε δυσχέρειες και προβλήματα, χωρίς
να χάνουμε την επαφή μας με την ιστορική πραγματικότητα και τον ειρμή και τον έλεγχο των σκέψεων
και πράξεών μας.
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΚΑΛΟ ΤΑΞΕΙΔΙ
Με Λογισμό και μ’ Ονειρο!
ΧΑΡΕΙΤΕ και ΕΥΠΛΟΕΙΤΕ!

1. ΡΙΖΕΣ (= ροές (πηγές) ζωής, ρέω + ζω)
2. Χρόνος < ρόνος, ρέω ή από το χρῶ = τελειῶ. Κρόνος τῆς
πνευματικής ζωῆς ἐστι δοτήρ, κόρος ὤν τοῦ νοῦ.

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

Οι “Οικολόγοι
Πράσινοι” λένε
Ναι στον ΕΣΔΝΑ
Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαιρετίζουν τον νέο (ΕΣΔΑ) Εθνικό
Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων που βρίσκεται σε
διαβούλευση στο ΥΠΑΠΕΝ, ο
οποίος ενσωματώνει βασικές
προτάσεις της Πολιτικής Οικολογίας και του οικολογικού κινήματος.
Οι “Οικολόγοι Πράσινοι” συμμετείχαν στη διαδικασία αναθεώρησης του ΕΣΔΑ –σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες
του ΥΠΑΠΕΝ και του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και τα
αρμόδια τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ.
Μέσα από μια δημιουργική
διαδικασία διαλόγου και σύνθεσης, ο ΕΣΔΑ που παρέδωσε
η απελθούσα Κυβέρνηση αξιολογήθηκε με βάση τις αρχές
για έμφαση στην πρόληψη,
επαναχρησιμοποίηση, διαλογή
στην πηγή και κομποστοποίηση, τις αποκεντρωμένες μονάδες μικρής κλίμακας και
κόστους, τη δημόσια διαχείριση αλλά και την κοινωνική
ενεργοποίηση και συμμετοχή.
Με συναίσθηση επίσης ότι
πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις σε προβλήματα και ο χρόνος είναι ασφυκτικός, αλλά ότι
έχουμε παράλληλα χρέος να
προχωρήσουμε χωρίς ταλαντεύσεις σε ένα νέο μοντέλο
διαχείρισης απορριμμάτων,
στην προοπτική μιας Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων.
Η Εκτελεστική Γραμματεία των ΟΠ

Ακυρες οι περικοπές συντάξεων
στον ιδιωτικό τομέα!
Με τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίνονται αντισυνταγματικές οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις που επιβλήθηκαν το
2012 στον ιδιωτικό τομέα με νόμο.
Σύμφωνα με την Ολομέλεια του (ΣτΕ) Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το Σύνταγμα επιβάλει στο κράτος όταν
λαμβάνονται μέτρα περικοπής των συντάξεων να προβαίνει «σε ειδική και εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη
μελέτη, από την οποία να προκύπτει αφ΄
ενός μεν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι
πράγματι πρόσφορα, αλλά και αναγκαία για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας των φορέων

κοινωνικής ασφάλισης [...] και αφ΄ετέρου
ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αυτά στο
βιοτικό επίπεδο των πληττομένων προσώπων, [...], δεν έχουν αθροιστικά αποτέλεσμα
τέτοιο που να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη, παραβίαση του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος σε κοινωνική ασφάλιση».
Λόγω όμως των επιτακτικών αναγκών που
αντιμετωπίζει η χώρα, το ΣτΕ σημειώνει ότι
δεν πρέπει να αναγνωριστούν αναδρομικά
σε όλο το φάσμα των συνταξιούχων του
ιδιωτικού τομέα, παρά μόνο σε εκείνους
που προσέφυγαν είτε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, είτε στα Διοικητικά Δικαστήρια.

H εμμονή των θεσμών να αυξηθεί ο ΦΠΑ
Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου
Ερώτηση για την εμμονή
των θεσμών να επιβληθεί
ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ
σε όλα σχεδόν τα αγαθά και
τις υπηρεσίες υπέβαλε ο
Ευρωβουλευτής Κώστας
Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο Ευρωβουλευτής επεσήμανε πως η υψηλή φορολογία
διογκώνει
τη
φοροδιαφυγή και εντείνει
τις κοινωνικές ανισότητες,
κάνοντας έκκληση για αλλαγή της ακολουθούμενης
πολιτικής.

Γράφει μεταξύ άλλων:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προτρέπει την Ελλάδα να
επιβάλει ενιαίο συντελεστή
ΦΠΑ στο υψηλό ποσοστό
23%, καταργώντας τις εξαιρέσεις, εκτός από ελάχιστα
προϊόντα και υπηρεσίες στο
11%, με στόχο η αύξηση
να... "συμβάλει στη βελτίωση των ποσοστών συμμόρφωσης"(!!). Αντίθετα
προς τον παράδοξο ισχυρισμό της Επιτροπής ότι η αύξηση
της
φορολογίας
περιορίζει τη φοροδιαφυγή,

τα πορίσματα της φορολογικής επιστήμης αποδεικνύουν
ότι
οι
ήδη
υφιστάμενοι
υπέρμετρα
υψηλοί φορολογικοί συντελεστές συμβάλουν στη
διόγκωση της φοροδιαφυγής και ότι, ειδικά για τον
ΦΠΑ, ενώ θα έπρεπε αυτός
να καταλογίζεται και εισπράττεται στην Ελλάδα σε
προϊόντα και υπηρεσίες 127
δις ευρώ, εμφανίζονται από
αυτά και φορολογούνται
μόνο τα 73, δηλ. διαφεύγει
ποσοστό 43%.

Φοροδοτική ικανότητα πολυτέκνων & πολιτών
Μία υπόθεση του ΣτΕ που ίσως ταράξει το φορολογικό σύστημα της χώρας
Πολύτεκνος οικογενειάρχης (πατέρας
16 παιδιών, 12 από τα οποία είναι ανήλικα) ζήτησε από το Συμβούλιο της
Επικρατείας (ΣτΕ) να μη θεωρηθεί ως
φορολογητέο εισόδημα το ποσό που
καταναλώθηκε σε απαραίτητες δαπάνες διαβίωσης της οικογένειάς του
(όπως οι δαπάνες διατροφής, ένδυσης
κλπ) και, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος, να αναγνωρισθεί
ένα
εξατομικευμένο
αφορολόγητο όριο, όπως θα προκύψει
βάσει των ισχυρισμών που επικαλείται,
ώστε να μην φορολογηθεί για το
τμήμα του εισοδήματός που δαπανήθηκε σε απόλυτα αναγκαίες δαπάνες
επιβίωσης.
"Η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να
αναταράξει το φορολογικό σύστημα
της χώρας", ανέφερε ταραγμένη η νομική εκπρόσωπος του Δημοσίου κατά

τη διάρκεια της συζήτησης στο Συμβούλιο Επικρατείας, (5 Ιουνίου 2015).
Και όντως, θα αναταράξει το φορολογικό σύστημα, επειδή αν το ΣτΕ δικαιώσει τον πολύτεκνο πατέρα, τότε
ο φορολογικός νομοθέτης θα υποχρεωθεί να θεσπίσει αφορολόγητο όριο
όχι μόνον για τους πολύτεκνους,
αλλά και για κάθε πολίτη που είτε δε
διαθέτει φοροδοτική ικανότητα, είτε
δαπανά μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για τη διαβίωση της οικογένειάς του, είτε για λόγους υγείας (π.χ.
καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, ανάπηροι κλπ). Ακόμη περισσότερο, το
Υπουργείο Οικονομικών θα αναγκαστεί να θεσπίσει μία συγκεκριμένη διαδικασία μέσα από την οποία ο
φορολογούμενος θα μπορεί να αποδείξει το μέγεθος της φοροδοτικής
του ικανότητας.
Η υπόθεση, την οποία συντόνισε το Κί-

νημα Πολιτών “Έλληνες Φορολογούμενοι” και την οποία χειρίστηκε ο δικηγόρος
Χρήστος
Κλειώσης,
συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
τη διαδικασία της “πρότυπης δίκης”
που προβλέπει ο ν. 3900/2011, αφού
αφ' ενός μεν εισάγεται για πρώτη
φορά στη δικαιοσύνη, είναι επείγουσα
και αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της δίκης
Και φέτος, οι “Έλληνες Φορολογούμενοι” θα επαναλάβουν τη δράση κοινωνικού και νομικού ακτιβισμού
“Φορολογική Ασπίδα Πολιτών” ενάντια
στην άδικη και αντικοινωνική φορολόγηση.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
<ellines.forologoumenoi2@gmail.com>
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2292 0 22109
Fax: 2292 0 26512
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Λαύριο 27/05/2015
Αρ. Πρωτ. 1095
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής προκηρύσσει
2. ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου είναι 575.000,00 Ευρώ.
Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:
―――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €407.119,90
ΓΕ & ΕΟ 18%
€ 73.281,58
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
€ 480.401,48
Απρόβλεπτα 15%
€ 72.060,22
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
€ 552.461,70
Αναθεώρηση
€ 22.538,30
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 575.000,00
―――――――――――――――
Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α σύμφωνα με την ΠΟΛ 1253/10-12-2014
του Ν. 4281/14.
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία

Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 387.993,30 Ευρώ και ΗΛΜ
έργων
με
προϋπολογισμό
164.468,40 Ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ).
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι
η περιοχή του της παραλίας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν.
Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο
Λαύριο, μέχρι τις 02 Ιουλίου 2015,
ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β’.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2292022109, FAX επικοινωνίας 2292026512, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κα Ι. Ορφανίδου, Γεν.
Διευθύντρια Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
07 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο
6 του Ν. 3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την
Τρίτη 07 Ιουλίου 2015, τότε θα διε-

νεργηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015
και ώρα 10:00 π.μ.
Η κατάθεση των προσφορών θα
γίνει ιδιοχείρως από τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον
αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται
στην αναλυτική διακήρυξη.
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς
Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-13/Π.Δ.Ε. (αριθ. Έργου
5ο υποέργο του έργου με κωδικό
MIS 365772).
7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο
ΜΕΕΠ του Υ.ΠΥΜΕΔΙ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου ήτοι τάξεις 1η τάξη και άνω
με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και
τάξεις Α2 και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία
ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ.
β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
ή
του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε.,
όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου - Αικ. Αλούπη
Τηλ.: 213 2007395 -396, Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 10/6/2015
Αρ. Πρωτ.:18878
ΘΕΜΑ: Περίληψη της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος»
Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος και
ασφαλτομίγματος του Δήμου. Ο χρόνος προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 93.947,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τα CPV της προμήθειας είναι τα εξής: 14212200-2, 44114000-2 και 44113620-7
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 1%
του προϋπολογισμού της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι συμμετοχή ποσού επτακοσίων εξήντα
τριών ευρώ και ογδόντα λεπτά (763,80€).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
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στον ελληνικό τύπο.
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/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «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 (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗN
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――·―――
Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ
Δευτέρα 15/6/2015
Δευτέρα 15/6/2015
Παρασκευή 3/7/2015
www.promitheus.gov.gr
ώρα 9:00 π.μ
ώρα 14:00 μ.μ.
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

Διαβάστε μας και στο
www.ebdomi.com
Ζητείστε και στα περίπτερα

σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΜ έργων του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε.,
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει, την τελευταία
πενταετία παρόμοια ποιοτικά και
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής
όχι μικρότερο από 25%.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα
μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών
εταιριών, αυτές για την υπογραφή
του συμφωνητικού, θα πρέπει να
περιληφθούν με την μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγ-

γραφο σύμφωνα με την νομοθεσία
και συγκεκριμένα με το Ν. 3669/08.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς,
πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές
του ΕΤΑΑ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της
Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες
από την μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 11.049,23
Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στο άρθρο
24 του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι
μικρότερη των 210 ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε 180
ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσή της.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ΠΕΝΤΕ (5) μήνες.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Ε.Π. Περ. Αττικής του ΕΣΠΑ 20072013. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.
12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα
συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι
για την προσφορά τους, καθώς και

τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης
που αναφέρονται στο άρθρο 5
(παρ.2) με στοιχεία 2,3,4,5,6, και 7
της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται από την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, Τ.Κ 195 00,
ΤΗΛ. 22920-22109.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και
έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν
από την ημερομηνία διεξαγωγής
της Δημοπρασίας, από τα γραφεία
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής καταβάλλοντας τα έξοδα αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία
κόστους (20 ευρώ).
Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση
των υπόλοιπων στοιχείων και των
υπαρχουσών μελετών, ερευνών κτλ.,
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα
τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
14. Περισσότερες πληροφορίες
καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα
δίνονται καθημερινά στα γραφεία
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλέφωνο 22920 22109.
ΛΑΥΡΙΟ, 27 / 05 / 2015
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής
Κρητικός Σταύρος

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: 11-6-2015
Aρ. Πρωτ.: 25266
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 65/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ», προϋπολογισμού 55.000,00€ και πιο συγκεκριμένα :
Α/Α Είδος Εργασιών
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας (Ευρώ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό
άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός
φρεατίου μονού ανοίγματος.
ΤΕΜ
70,00
41,20
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό
άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός για
κάθε επιπλέον άνοιγμα
ΤΕΜ
120,00
20,60
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α
με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α ενός
ανοίγματος (εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα)
ΤΕΜ
430
25,80
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.
Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α
με εσχάρα Για κάθε επιπλέον άνοιγμα φρεατίου τύπου Α
ΤΕΜ
1.300
10,30
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5.
Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών &
κυκλικών αγωγών κλειστής διατομής
Μ3
80,00
33,50
Α/Α Είδος Εργασιών
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή Μονάδας (Ευρώ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
Εσχάρες υδροσυλλογής διαστάσεων 520 Χ 870
ΤΕΜ
70,00
122,10
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
Εσχάρες υδροσυλλογής διαστάσεων 300 Χ 600
ΤΕΜ
40,00
91,20
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 65/2015 και την με αρ. Πρωτ. 24754/10-6-2015 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 23 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 ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ,
ήτοι ποσό 894,31 € και για προσφορά ανά ομάδα :
Ομάδα Α : 650,41 €
Ομάδα Β : 243,90 €
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 15-6-2015 και ώρες 8.30- Τηλ.: 2132020131,
2132019955
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 9-06-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αριθμ. Πρωτ. 10697/2015 Απόφασης Δημάρχου
Αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή πέραν
από το υποχρεωτικό ωράριο για το β’ εξάμηνο του 2015 και μέχρι 31-122015 η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως για την Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ιωάννα Πετιμεζά του
Αντωνίου που τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ύψους 615,6ευρώ
περίπου, για το β’ εξάμηνο του 2015 από τον Κ.Α. 10-6012.002.
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

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
"http://www.vvv.gov.gr
Βούλα: 11-6-2015
Aρ. Πρωτ.: 25065
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» με σφραγισμένες
προσφορές
και
συμπλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς
του
ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α
83/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού
29.999,86€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 117
διαφορετικά είδη προϊόντων
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 487,75 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.

ΑΔΑ: ΨΤ4ΔΩΞΚ_ΝΑΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 10-06-2015
Αρ. πρωτ.: 16786
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμο.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει ότι την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π.
(2015)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 69.987,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Aφορά την προμήθεια ασφαλτικού
σκυροδέματος ποσότητας 800 Tn,
σκυρόδεμα C/20/25 ποσότητας 60
Τn και ασφαλτικής συγκολλητικής
επάλειψης ποσότητας 1000 kgr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44) την παρα-

11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α 83/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 24756/10-6-2015 σχετική
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα
έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο
διαγωνισμός θα επαναληφθεί την
επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια
ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 15-6-2015 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

πάνω ημέρα και ώρα. Aπαιτείται
εγγυητική συμμετοχής ποσού
569,00 €.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr,
ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,
στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν
επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ:
210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ενοικιάζεται διόροφη κατοικία (ισόγειο και
πρώτος όροφος με ανεξάρτητη είσοδο), με ένα στρέμμα
οικόπεδο με διάφορα δέντρα και με δύο διαφορετικές εισόδους στην Οδού Σύρου 22 στο Κίτσι Κορωπίου. Διαθέτει φως, ηλιακό, aircondition, καλοριφές, τζάκι. Κατά
προτίμηση γιατροί. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6932
218255, κ. Παναγιώτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 09/06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16549
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συνολικής
προϋπολογιζόμενης
δαπάνης
451.300,00 € με το Φ.Π.Α. σε εκτέλεση των υπηρεσιών για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων –
μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων
του Δήμου έτους 2015-2016» με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία προσδιορίζεται
από τις προσφερόμενες εκπτώσεις
των εργασιών των ομάδων, προσφερόμενη εργατοώρα κλπ.
Αριθμός μελέτης 26/2015, σύμφωνα
με την 257/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 209 του
Ν.3463/06 «περί κύρωσης του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του
Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων
και προμηθειών ΟΤΑ» (είναι η παροχή υπηρεσίας επισκευή ή συντήρηση του οχήματος και όχι η
πώληση αγαθών) εγ. Υπ. Οικον.
Σ2144/192/ΠΟΛ/215/1987, το Π.Δ.
60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων
έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005» και συγκεκριμένα το άρθρο 29 και επόμενα.

H ΕΒΔΟΜΗ
στηρίζεται
στους
αναγνώστες της
Μια συνδρομή
σας, είναι
η δύναμή μας
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Eurobank 0026
004/51/0100848830

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
των υπηρεσιών ανέρχεται στο
ποσό των 451.300,00€ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός λήγει την 30/07/2015
και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος)
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που
διαθέτουν
την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης για
την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας είναι για ένα
(1) έτος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% στον προϋπολογισμό για την
επιμέρους ομάδα ή για τις επιμέρους ομάδες ή για το σύνολο των
ομάδων ανάλογα με τη συμμετοχή
του ενδιαφερόμενου.
Οι ομάδες εργασιών που μπορούν
να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι
είναι δεκατέσσερις (14).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν για όλα τα σχετικά
με τον διαγωνισμό έντυπα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΗΜΔΗΣ.
Πληροφορίες στα τηλ.2106662143
και 2106662150 (Αμαξοστάσιο
Δήμου Παλλήνης)
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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
"http://www.vvv.gov.gr
Βούλα: 11-6-2015
Aρ. Πρωτ.: 25071
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με
σφραγισμένες προσφορές και συμ-

και

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΧΡΥΣΗΣ το γένος ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗ, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα και η ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το
γένος ΣΚΑΡΔΟΥΤΣΟΥ, που γεννήθηκε στην Εύβοια
και κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν
στους Αμπελοκήπους Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κερατέα, 02 /06/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Π. 10876
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΣΕ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων της συνιδιοκτήτης έκτασης αξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού στην περιοχή ΒΓΕΘΙ της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.

πλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 82/2015
μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, προϋπολογισμού
26.999,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα: 11 είδη
για το μηχανολογικό εξοπλισμό και
21 είδη για την προμήθεια υλικών
και ανταλλακτικών χλοοκοπτικών.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 439,017 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α 82/2015 και τη με αρ.
Πρωτ24752/10-6-2015 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-

93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ
877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης
δήλωση ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτριος Λουκάς

ραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη
24-06-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με
κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από
Δευτέρα 15-6-2015 μέχρι την Τρίτη
23-6-2015 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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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
Αλλεργικό άσθμα και ομοιοπαθητική
Το άσθμα είναι μια σοβαρή και αυξανόμενα συχνή
νόσος. Συνολικά εκτιμάται ότι το 7,2% του παγκόσμιου πληθυσμού, 6% των ενηλίκων και 10% των παιδιών, έχει άσθμα. Ακόμα και στην Ελλάδα, που είναι
χώρα με μικρότερα ποσοστά άσθματος, υπολογίζεται
ότι περισσότερα από 500.000 άτομα πάσχουν από τη
νόσο.
Υπάρχουν περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι με
άσθμα στις ΗΠΑ, και το 1990 η ασθένεια αυτή κόστισε 6.000.000.000 δολάρια.

νης ιατρικής, είχε πει πως “ο ασθματικοί δεν πεθαίνουν, απλώς λαχανιάζουν μέχρι τα βαθιά γεράματα”

Είναι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα αποτελεσματικά;
Η νέα έρευνα σχετικά με την ομοιοπαθητική θεραπεία
του άσθματος που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό
The Lancet δείχνει ότι η ανακούφιση είναι προ των
πυλών για τους πάσχοντες από άσθμα.
Έρευνα που διενεργήθηκε από τους καθηγητές του
Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, που αποτελεί και τη

Προσοχή στους νέους
Το άσθμα θεωρείται νόσος των νέων. Η αναλογία
είναι υψηλότερη στις ηλικίες κάτω των 18 ετών και
μειώνεται όσο προχωρούν τα χρόνια. Επιπλέον,
υψηλά ποσοστά αύξησης της νόσου παρατηρούνται
σε παιδιά προ-σχολικής ηλικίας.
Στις παιδικές ηλικίες, περισσότερα αγόρια έχουν
άσθμα παρά κορίτσια. Στους ενηλίκους, και ιδιαίτερα
μεταξύ 45-74 ετών, το άσθμα είναι πιο συχνό στις γυναίκες.

Η ιστορία λέει πολλά

Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
Ο επιπολασμός της νόσου επηρεάζεται από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως χαμηλότερα οικονομικά εισοδήματα, και περιβαλλοντικούς
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αεροαλλεργιογόνων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Η οικονομική κρίση έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση. Ο
William Osler, που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρο-

Φαρμακείο
Pharmacy

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

Σε ένα ακόμη πείραμα οι ερευνητές χρησιμοποιώντας κλασσικά αλλεργικά τεστ προσδιόρισαν σε ποιες
ακριβώς ουσίες οι ασθματικοί ασθενείς ήταν περισσότερο ευαίσθητοι.
Στη συνέχεια έδωσαν την ουσία αυτή, δηλαδή τα αλλεργιογόνα, υπό μορφή ομοιοπαθητικού φαρμάκου.
Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν θεαματικά και
η βελτίωση των ασθενών ήταν ολοένα και πιο εμφανής. Μαζί με την συγκεκριμένη μελέτη για το
άσθμα, οι συγγραφείς έκαναν και μια μετα-ανάλυση,
εξετάζοντας όλα τα δεδομένα από τρεις μελέτες οι
οποίες ανήλθαν σε 202 άτομα. Οι ερευνητές βρήκαν
ένα παρόμοιο μοτίβο και στις τρεις μελέτες. Η βελτίωση αρχίζει μέσα στην πρώτη εβδομάδα και συνεχίζει μέχρι το τέλος του πειράματος και τέσσερις
εβδομάδες αργότερα.

μεγαλύτερη ιατρική σχολή της Ευρώπης, δείχνει ότι
οι ασθενείς με άσθμα που έλαβαν μέρος σε ένα πείραμα εξαιρετικά μικρών δόσεων ομοιοπαθητικών
φαρμάκων, ένιωσαν σημαντική ανακούφιση μέσα
στην πρώτη, κιόλας, εβδομάδα της θεραπείας.
Πάνω από το 80% των ασθενών που τους
δόθηκε ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο το αλλεργικό
άσθμα βελτιώθηκε. Το αποτέλεσμα του πειράματος
αξιολογήθηκε τόσο από ομοιοπαθητικούς όσο και
από αλλοπαθητικούς ιατρούς, οι οποίοι έσπευσαν να
επισημάνουν την σημαντική ενίσχυση του ατόμου με
άσθμα μέσω της εξατομικευμένης θεραπείας με ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Αλλεργιογόνα χωρίς δόντια

Eθελοντές Δότες Μυελού Οστών
Το Κέντρο Υγείας Καλυβίων και ο Δήμος Σαρωνικού στηρίζουν τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»
και καλούν σε εκδήλωση για την ενημέρωση και την
εγγραφή ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ
ΟΣΤΩΝ, που θα πραγματοποιηθεί στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΑ) στις 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, Ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 μ.μ.
Η ενημέρωση θα γίνει από εκπροσώπους της τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Ένας Βρετανός ομοιοπαθητικός ο Ο.Η. Blackely παρατήρησε πρώτος ότι το εποχικό φτάρνισμα και ρινική καταρροή ήταν το αποτέλεσμα της έκθεσης σε
γύρη. Ακόμη ένας Αμερικανός ομοιοπαθητικός, Δρ
Γκραντ Λ Selfridge, ήταν ένας από τους τρεις γιατρούς που ξεκίνησε μία οργάνωση η οποία είναι και
σήμερα γνωστή και διάσημη, δηλαδή η Αμερικανική
Ακαδημία Αλλεργίας.

Αναγνωρισμένη και δημοφιλής
Περίπου το 40% των Γάλλων ιατρών και το 20% των
Γερμανών γιατρών συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά
φάρμακα. Πάνω από το 40% των Βρετανών γιατρών
παραπέμπουν τους ασθενείς στους ομοιοπαθητικούς,
και σχεδόν το 50% των Ολλανδών γιατρών θεωρούν
αυτά τα φυσικά φάρμακα τα πιο αποτελεσματικά.
Η ομοιοπαθητική έχει θεωρηθεί αποδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα: “Η ποσότητα των θετικών αποδεικτικών στοιχείων των ομοιοπαθητικών ήρθε ως έκπληξη για εμάς. Τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στην παρούσα ανασκόπηση θα
μπορούσε πιθανότατα να είναι επαρκή για να εδραιώσουν την ομοιοπαθητική ως τακτική θεραπεία ενάντια στις ενδείξεις του άσθματος.”

Επιστημονική Ημερίδα
κατά της παχυσαρκίας
Το Κέντρο Υγείας Βάρης σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας οργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα κατά της παχυσαρκίας,
την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην αίθουσα «Ιωνία» δίπλα
από το Δημαρχείο στη Βούλα (Λεωφ. Καραμανλή
18), στις 6.30μ.μ.
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Εληξε το 23ο Εσωτερικό Τουρνουά του Πρωτέα Βούλας
Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (7/6) το 23ο εσωτερικό τουρνουά ακαδημιών του Πρωτέα Βούλας «Αγγέλα Μικεδάκη»,
το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 8 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου. Συμμετείχαν 490 αγόρια και κορίτσια των τμημάτων
υποδομής του συλλόγου, χωρισμένα σε επτά κατηγορίες.
Έγιναν 101 αγώνες, 19 διαγωνισμοί, καθώς και 3 αγώνες
γονέων κατά την διάρκεια του ενός μήνα που διήρκεσε το
τουρνουά.

Το βράδυ της Κυριακής (7/6) με το τέλος των τελικών αγώνων κάθε κατηγορίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης
του τουρνουά όπου παιδιά, γονείς, φίλοι προσήλθαν στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του Πρωτέα, ώστε η οικογένειά
του να γιορτάσει όπως σε κάθε κλείσιμο της σεζόν με τις
απονομές και τις βραβεύσεις στους αθλητές και τα τμήματα
της.

Τη βραδιά άνοιξε ο Πρόεδρος του Πρωτέα Χρήστος Βασιλειάδης, ο οποίος έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που
έφυγε, αλλά και άνοιξε παράλληλα την νέα σεζόν που ξεκινά.
Aκολούθησαν οι πρώτες βραβεύσεις, με πρώτη στην ανδρική ομάδα του Πρωτέα για την άνοδο της στην Γ Εθνική
για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ομάδα των ανδρών σε
2 χρόνια έχει 5 ήττες σε 52 αγώνες, ενώ αποτελείται από
πολλά παιδιά που προήλθαν από την βάση των ακαδημιών
του Πρωτέα.
Επόμενη βράβευση πριν τις ατομικές και ομαδικές διακρίσεις του τουρνουά ήταν στην ομάδα Νεανίδων του συλλόγου, η οποία έχει χαρίσει τα τελευταία χρόνια 6 χρυσά
μετάλλια (2 Πανελλήνια Πρωταθλήματα (2014,2015), 3
Πρωταθλήματα ΕΣΚΑΝΑ (2013, 2014, 2015), 1 Κύπελλο Γυναικών ΕΣΚΑΝΑ (2015)), 1 ασημένιο (Κύπελλο Γυναικών
ΕΣΚΑΝΑ 2014, 1 χάλκινο (Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2013).
Στην τελετή λήξης παρευρέθηκαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αν. Αττικής, Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, ο Δή-

μαρχος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Αγαλιώτης, ο
αντιδήμαρχος Π. Σωτηρόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος
Δ. Δαβάκης και ο Γραμματέας της ΕΣΚΑΝΑ Γεώργιος Νικολάκης.

«Αθλητισμός & Πολιτισμός για Όλους» στο Μαρκόπουλο
Πάνω από 800 θεατές, μικροί και μεγάλοι, κατέκλυσαν το Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου
Μαρκοπούλου, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου 2015, δίνοντας και
πάλι το δυναμικό παρών, στην εκδήλωση λήξης του Προγράμματος
«Αθλητισμός & Πολιτισμός για
Όλους» 2014-2015, που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά στον Δήμο
Μαρκοπούλου.
Οι εντυπωσιακές χορογραφίες, οι
αθλητικές δραστηριότητες, η ζωντάνια, το κέφι και πάνω απ’ όλα το χαμόγελο
που
κυριάρχησαν
στην
εκδήλωση, άφησαν σε όλους μία γλυκιά γεύση, καθιστώντας ταυτόχρονα
αυτονόητη, την ανανέωση του ετήσιου ραντεβού «Αθλητισμού & Πολιτισμού».
Οι παρευρισκόμενοι θαύμασαν μικρούς και μεγάλους σε αθλητικές δραστηριότητες,
όπως
ενόργανη,

αεροβική και pilates, καθώς επίσης και
σε Παραδοσιακούς Χορούς, με προπονητές τους: Δέσποινα Λεβαντή,

Καλλιόπη Λιακοπούλου, Γιάννη Παυλάκη, Άκη Κουτζά, Δωροθέα Κατραντζή και Παναγιώτα Γκρίλλα.
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Ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα
κατηγοριών στην Επιτραπέζια
Αντισφαίριση Βούλας
Με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων κατηγοριών, οι σύλλογοι επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Δήμου
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, μετρούν τις νίκες και ήττες όλης της
αθλητικής περιόδου και βγάζουν τα
συμπεράσματα τους και προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά.
• Η αντρική ομάδα του Γυμναστικού
Συλλόγου «ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ» τερμάτισε
στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 21 βαθμούς στην Α1 Εθνική
κατηγορία, ενώ η γυναικεία του ομάδα
με 29 βαθμούς τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Αττικής
• Η γυναικεία ομάδα του Α.Ο. ΑΡΗΣ
2006 τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημα
της Α2 Εθνικής κατηγορίας με 24 βαθμούς, έδωσε αγώνες μπαράζ για να
ανέβει στην Α1 αλλά δεν τα κατάφερε.
Η αντρική ομάδα τερμάτισε τελευταία
στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής κατη-

γορίας και υποβιβάστηκε στην Α’ κατηγορία Αττικής.

• Τέλος, η αντρική ομάδα Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ κατέκτησε την 4 θέση στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας
Αττικής, ενώ η γυναικεία ομάδα υποβιβάστηκε από την Β’ Εθνική Αττικής,
στη Α’ Αττικής.
Για την επόμενη χρονιά ο βασικός στόχος των Συλλόγων εξακολουθεί να
είναι οι ακαδημίες και οι μικρές ηλικίες
που χαρίζουν στο Δήμο Πανελλήνια
Πρωταθλήματα.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ετοιμασίας για τη νέα περίοδο.
Αργά το απόγευμα της ίδια ημέρας, η
ομάδα ΜΙΝΙ (γενν.2004, 2005, 2006)
ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της ΕΣΧΑ με
τους τελευταίους αγώνες κατάταξης
για τις θέσεις 9-12. Με μια ήττα από τον

ΠΑΛΛΗΝΗ 8/06/2015
Αριθμ.πρωτ.906

Ευχαριστήριο
Ο Γυμναστικός Σύλλογος
“Αρης Βούλας” θεωρεί
υποχρέωσή του, να ευχαριστήσει τον επικεφαλής
της “Δημοτικής Βούλησης” Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης και δημοτικό σύμβουλο Δημοσθένη Δόγκα για την
οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε
στα έξοδα αποστολής
πέντε αθλητών μας στο
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης,
που
θα
διεξαχθεί 10 έως 19 Ιουλίου στην Μπρατισλάβα.
Ο κ. Δόγκας ανέλαβε εξ’
ολοκλήρου το κόστος για
έναν αθλητή με την ενίσχυσή μας, με 1000
ευρώ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η οικογένεια χάντμπολ στον Α.Ο. Άνοιξης
Η διοίκηση του Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ,
ο Έφορος και Υπεύθυνος Ανάπτυξης
Μάριος Λουκάτος, οι τρεις Γενικοί Αρχηγοί των ομάδων, Γιάννης Χριστόπουλος, Γιάννης Γκιουρές και Ιnga
Borkowska, καθώς και ο καθοδηγητής
του Α.Ο.Α Ομοσπονδιακός Προπονητής,
Κώστα Κότσιρας, διοργάνωσαν στις 7
Ιουνίου, τουρνουά Χάντμπολ αφιερωμένο στην οικογένεια με τίτλο «Η οικογένεια χάντμπολ … οικογένειά μας!»
για παιδιά και γονείς.
Όσοι βρεθήκαν στο κλειστό γυμναστήριο
της Άνοιξης, είχαν την χαρά να απολαύσουν ομηρικές μάχες, ενδοοικογενειακές
κόντρες, απίστευτες τούμπες, αλλά και
να γελάσουν με την ψυχή τους. Νικητές,
αναδείχθηκαν τα παιδιά και στις 3 κατηγορίες, καθώς τα “μεγάλα παιδιά” προδόθηκαν από τα περιττά κιλά και δεν
μπόρεσαν να θυμηθούν τα νιάτα τους.
Μετά τη λήξη των αγώνων, μικροί και
μεγάλοι χαντμπολίστες γιόρτασαν τη
νίκη και τίμησαν το άθλημα με τον «ελληνικό» πατροπαράδοτο τρόπο (αρνί
στη σούβλα), στο ψητοπωλείο «ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στην πλατεία της Άνοιξης, ανταλλάσσοντας ευχές για το καλοκαίρι και
ανανεώνοντας το ραντεβού τους για
τον Αύγουστο, με την έναρξη της προ-

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

δων Β΄(γενν.2002, 2003) και τα κορίτσια
της Παγκορασίδων Β΄(γενν. 2002, 2003)
έχουν ολοκληρώσει ήδη τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της
ΕΣΧΑ και ετοιμάζονται πυρετωδώς για
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN, που
θα διεξαχθεί από τις 20 έως 25 Ιουνίου

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. καθώς
και την υπ’ αριθμ –Νο 12 08/06/15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
Η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Holiday
Inn» (Αττική οδός μεταξύ των εξόδων 17 & 18 ) την Τετάρτη στις 17 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση,
χωρίς άλλη πρόσκληση, θα πραγματοποιηθεί, την ίδια
μέρα 17 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στον
ίδιο τόπο, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπρόσωπου του με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (άρθρο 21 παρ.1).
Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com/ προσεχή γεγονότα

AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ. 210 8961514 - ΦΑΧ/ΤΗΛ. 210 8962.947

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Α.Ο.Β. σε τακτική Γενική Συνέλευση που
θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 στα γραφεία
του Ομίλου (Αγ. Γεωργίου 2, Καβούρι) για ανάδειξη νέου Διοικητικό Συμβουλίου, όπως προβλέπει το Καταστατικό.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
στις 29 Ιουνίου 2015 την ίδια ώρα ανεξαρτήτως αριθμού προσέλευσης μελών.
Για το Δ.Σ.
Ο Γεν. γραμματέας

Ισμαήλος Παναγιώτης

ΔΙΕΝΟΡΙΑΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Ολυμπιακό Κερατσινίου και μία νίκη επί
του Γ.Σ.Ηλιούπολης, οι μικροί κατέκτησαν τελικά την 11η θέση επί συνόλου 18
ομάδων, στην πρώτη κιόλας χρονιά συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα.
Οι άλλες δύο αγωνιστικές κατηγορίες
του Α.Ο Άνοιξης, τα αγόρια της Παμπαί-

στην Πάτρα. Ο Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ,
με την αλματώδη ανάπτυξη που σημειώνει στα μόλις 2 χρόνια λειτουργίας
του, κατάφερε να συμπεριληφθεί στον
ελληνικό χαντμπολικό χάρτη και να βρεθεί ανάμεσα σε 50 ομάδες από 32 πόλεις όλης της Ελλάδας.

Ἡ Μητρόπολις Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β, ὅπως
κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος, προσκαλεῖ τά παιδιά τῶν
Κατηχητικῶν Σχολείων καί ὄχι μόνο, να λάβουν
μέρος στο «Διενοριακόν Πρωτάθλημα Στίβου», πού
διοργανώνει γιά ἐνδέκατη συνεχῆ χρονιά ὁ Ἀθλητικός Ὀργανισμός τῆς Μητροπόλεώς μας «Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ».
Τό ἀγωνιστικόν πρόγραμμα περιλαμβάνει ἀγωνίσματα δρόμων, ἅλματα καί ῥίψεις, θα διεξαχθεῖ
στό 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας (Ζέρβα καί
Τατάκη), τήν Κυριακή 14ηἸουνίου τό ἀπόγευμα.
Στην ὅμορφη αὐτῆ τρίωρη Ἀθλητική Γιορτή, προσκαλούν τούς Γονεῖς, τούς συγγενεῖς καί τούς Φίλους τους, νά προσέλθουν καί νά χειροκροτήσουν
τίς προσπάθειες τῶν παιδιῶν μας.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

ΚΟΡΩΠΙ, Βασ. Κωνσταντίνου 70
210 6020530 & 210 6626633

