“Το δανείζεσθε της
εσχάτης αφροσύνης
και μαλακίας εστίν”
Πλούταρχος

“Έχουμε όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον να μην το πληρώσουμε”
Παράνομο, αθέμιτο, επονείδιστο και μη βιώσιμο

Τα προκαταρκτικά

χαρακτηρίστηκε από την “Επιτροπή Αληθείας για το δημόσιο χρέος”, για το οποίο διαπραγματευόμαστε αυτή τη
στιγμή, ενώ θα έπρεπε η Ελληνική Κυβέρνηση να το καταγγείλει.
Όπως ειπε χαρακτηριστικά ο γνωστός καθηγητής του Συνταγματικού δικαίου Γιώργος Κασιμάτης,
έχουμε όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον να μην το πληρώσουμε.
Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα που
ανακοίνωσε η «Επιτροπή Αληθείας», την
Τετάρτη 17/6/2015, δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας ότι «οι ελληνικές αρχές,
μαζί με κάποιες κυβερνήσεις της Ευρωτου Κώστα
παϊκής Ένωσης συνωμότησαν το 2010 –
Βενετσάνου
όπως χαρακτηριστικά λέει το γραφείο
τύπου της Βουλής – ενάντια στην αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, προκειμένου να προστατεύσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», πράγμα που επισημαίνουμε
από το 2010 και δώθε, μέσω της εφημερίδας μας, ακούραστα, όταν και ν’ αναφέρεις την λέξη «αναδιάρθρωση»,
εθεωρείτο «έγκλημα καθοσιώσεως»! (κοίτα «7η» αρ. Φυλ.
633/15-5-2010 κ.ε. «Τι να κάνουμε»)
Τα συμπεράσματα της Επιτροπής διατυπώθηκαν και αναλύθηκαν σε κεφάλαια. Βέβαια τα συστημικά κανάλια σνομπάρισαν τις εργασίες της Επιτροπής, που την πλαισιώνουν
προσωπικότητες διεθνούς κύρους, κι έτσι οι κάτοικοι αυτής
της χώρας ή δεν πήραν είδηση και «γεύση» ή την «ψυχανεμίστηκαν» στρεβλή, λειψή και ισχνή.
Εμείς επειδή θεωρούμε κεφαλαιώδους πρακτικής σημασίας, τα συμπεράσματα, πολλά εκ των οποίων είχαν αποτελέσει αντικείμενο της αρθρογραφίας μας, την τελευταία,

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
δείχνουν ότι
το χρέος μπορεί
σήμερα να θεωρηθεί
εντελώς μη βιώσιμο.
Στη συνεδρίαση
παρουσίασης των συμπερασμάτων παρέστη και
ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Στη φωτογραφία με τον
Ερίκ Τουσέν και
τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
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H αλήθεια για το Χρέος
Συνέχεια από τη σελ. 1

τουλάχιστον 5ετία, δημοσιεύουμε περιληπτικά και αποσπασματικά το υλικό, που μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα
στην ιστοσελίδα της Βουλής (www.parliament.gr)
Τα προκαταρκτικά ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτροπής Αληθείας για το Δημόσιο Χρέος (Ε.Α.Δ.Χ.) διατυπώθηκαν
σε κεφάλαια:
― Το πρώτο κεφάλαιο αναλύει τη διόγκωση του χρέους
από το 1980 έως το 2009 οφείλεται κυρίως στα εξαιρετικά
μεγάλα, τιμωρητικά, επιτόκια
― Στις υπερβολικά υψηλές στρατιωτικές δαπάνες
― Στην απώλεια φορολογικών εσόδων, εξαιτίας των αθέμιτων εκροών κεφαλαίων,
― Στην ανακεφαλαιοποίηση ιδιωτικών τραπεζών από το
κράτος
― Στις διεθνείς ανισορροπίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από
ελαττωματική σχεδίαση της ίδιας της νομισματικής Ένωσης.
― Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην εξέλιξη του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους από το 2010 που μπήκαμε στα
“μνημόνια” της τρόικα, μέχρι το 2015, «καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρώτη δανειακή σύμβαση, του 2010, αποσκοπούσε πρωταρχικά στη διάσωση των ελληνικών και
άλλων ευρωπαϊκών ιδιωτικών τραπεζών, και επέτρεψε στις
τελευταίες να μειώσουν την έκθεσή τους σε ομόλογα του
ελληνικού δημοσίου».
Μείωσαν δηλαδή τα “τοξικά” τους εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κ.λπ. γνωρίζοντας από πριν ότι θα ακολουθούσε το “κούρεμα”. Αυτό
λέγεται μπαγαποντιά.
Το Τρίτο Κεφάλαιο, Το ελληνικό δημόσιο χρέος ανά δανειστή, 2015, παρουσιάζει την εριζόμενη φύση του σημερινού
ελληνικού χρέους, σκιαγραφώντας τα κεντρικά χαρακτηριστικά των δανείων.
Το Τέταρτο Κεφάλαιο, Μηχανισμοί του συστήματος χρέους
στην Ελλάδα, αποκαλύπτει τους μηχανισμούς που κατασκευάστηκαν μέσα από τις δανειακές συμβάσεις, από τον
Μάιο του 2010 και μετά.
Οι μηχανισμοί αυτοί δημιούργησαν ένα βαρύ φορτίο νέου χρέους προς τα άλλα κράτη της ευρωζώνης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ, EFSF), ενώ
παράλληλα παρήγαγαν καταχρηστικά κόστη, βαθαίνοντας
έτσι ακόμη περισσότερο την κρίση.
Οι μηχανισμοί αυτοί αποκαλύπτουν πώς το μεγαλύτερο μέρος
των δανειακών κεφαλαίων μεταβιβάστηκε απευθείας στους
χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Αντί να ωφελήσουν την Ελλάδα επιτάχυναν, με τη χρήση χρηματοπιστωτικών εργαλείων,
τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων.
Το Πέμπτο Κεφάλαιο, Αιρεσιμότητες εναντίον βιωσιμότητας,
παρουσιάζει πώς οι δανειστές επέβαλαν, μαζί με τις δανειακές συμβάσεις, παραβιαστικές αιρεσιμότητες οι οποίες εξάλειψαν άμεσα την οικονομική βιωσιμότητα του χρέους. Αυτές
οι αιρεσιμότητες (προϋποθέσεις), στις οποίες οι δανειστές
εξακολουθούν να επιμένουν, μείωσαν το ΑΕΠ και αύξησαν
τον δημόσιο δανεισμό, επιβαρύνοντας επομένως την αναλογία δημόσιου χρέους / ΑΕΠ, και καθιστώντας έτσι το δημόσιο

χρέος ακόμη λιγότερο βιώσιμο. Επιπλέον, επέφεραν δραματικές αλλαγές στην κοινωνία και προκάλεσαν ανθρωπιστική
κρίση. Το ελληνικό δημόσιο χρέος μπορεί σήμερα να θεωρηθεί εντελώς μη βιώσιμο.
Το Έκτο Κεφάλαιο, Οι επιπτώσεις των “προγραμμάτων διάσωσης” στα ανθρώπινα δικαιώματα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των
λεγόμενων ‘προγραμμάτων διάσωσης’ έπληξαν άμεσα τις
συνθήκες ζωής του ελληνικού λαού και παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία ωστόσο οφείλουν, τόσο η Ελλάδα όσο και οι εταίροι της, να σέβονται, να προστατεύουν
και να προάγουν σύμφωνα με το εσωτερικό, το ευρωπαϊκό και
το διεθνές δίκαιο. Οι δραστικές προσαρμογές, που επιβλήθηκαν στην ελληνική οικονομία και σε ολόκληρη την κοινωνία,
προκάλεσαν ραγδαία υποβάθμιση του επιπέδου ζωής και παραμένουν ασύμβατες προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το Έβδομο Κεφάλαιο, Νομικά ζητήματα σχετικά με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, αναλύει ότι υπήρξε παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την πλευρά τόσο
της ίδιας της Ελλάδας όσο και των δανειστών της, δηλαδή
των (πιστωτριών) χωρών της ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που επέβαλαν τα μέτρα αυτά
στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες (κράτη και όργανα ή
θεσμοί) παρέλειψαν να εκτιμήσουν τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συνεπάγονταν οι πολιτικές που
οι ίδιοι επέβαλαν στην Ελλάδα και, επιπλέον, παραβίασαν
άμεσα το ελληνικό Σύνταγμα απογυμνώνοντας ουσιαστικά
την Ελλάδα από τα περισσότερα κυριαρχικά δικαιώματά της.
Οι συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν καταχρηστικούς όρους,
που πρακτικά καταναγκάζουν την Ελλάδα να παραδώσει
στους δανειστές σημαντικές πλευρές της εθνικής της κυριαρχίας.
Αυτό αποτυπώνεται στη ρήτρα εφαρμογής του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου στις δανειακές συμβάσεις, η οποία διευκόλυνε την παράκαμψη του ελληνικού Συντάγματος αλλά
και των διεθνών υποχρεώσεων σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και
του εθιμικού δικαίου, πολλές ενδείξεις κακόπιστης συμπεριφοράς εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών, και ο καταχρηστικός χαρακτήρας αυτών των συμβάσεων καθιστούν τις
συναφθείσες συμβάσεις άκυρες.
Το Όγδοο Κεφάλαιο, Αποτίμηση του παράνομου, αθέμιτου, επονείδιστου, και μη βιώσιμου χαρακτήρα του χρέους, παρέχει μια αποτίμηση του ελληνικού δημόσιου
χρέους με βάση τους ορισμούς του παράνομου, αθέμιτου,
επονείδιστου, και μη βιώσιμου χρέους, τους οποίους υιοθέτησε η Επιτροπή Αλήθειας.
Το Όγδοο Κεφάλαιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος σήμερα, τον Ιούνιο του 2015, είναι μη βιώσιμο, διότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να το εξυπηρετήσει
χωρίς να πλήξει καίρια την ικανότητά της να αναποκρίνεται
στις βασικές υποχρεώσεις της για προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπλέον, το κεφάλαιο περιέχει στοιχεία
για ενδεικτικές περιπτώσεις παράνομου, αθέμιτου, και επονείδιστου χρέους προς κάθε έναν δανειστή.
Στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθεί μαι ευρύτερη τεκμηρίωση την
οποία παραλείπουμε για λόγους... λιτότητας χώρου και περιφρούρησης δικού σας κόπου και πόνου!
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Ο επίλογος της έκθεσης της Επιτροπής καταλήγει:
Η αξιοπρέπεια του λαού βαραίνει περισσότερο από
το παράνομο, αθέμιτο, επονείδιστο και μη βιώσιμο χρέος.
Έχοντας ολοκληρώσει την προκαταρκτική φάση της έρευνάς
της, η Επιτροπή Αλήθειας του Δημόσιου Χρέους θεωρεί ότι η
Ελλάδα ήταν και παραμένει θύμα μιας προσχεδιασμένης επίθεσης, η οποία οργανώθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Αυτό το βίαιο, παράνομο και ανήθικο εγχείρημά
τους έχει μοναδικό σκοπό να περάσουν τα ιδιωτικά χρέη στο
δημόσιο.
Οφείλουμε να συγχαρούμε τα μέλη της Επιτροπής κι όσους εργάστηκαν - και συνεχίζουν - προς αυτή την κατεύθυνση, την
Ευρωβουλευτή Σοφία Σακοράφα, που ξεκίνησε και συνέχισε με
συνέπεια την προσπάθεια για το “λογιστικό” έλεγχο του χρέους, αποδεικνύοντας πως, όταν ψήφιζε “παρούσα” και διαγραφόταν(!) γι’ αυτό, το εννοούσε και δεν ακολούθησε το δρόμο
του... πρόσφυγα βουλευτή για το προσωπικό του βόλεμα, όπως
κάποιοι άλλοι!
Να συγχαρούμε ακόμη την Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί έχει αποδειχθεί αντάξια του σημαντικότατου θεσμικού της ρόλου· κι αυτό εκθρέφει επικίνδυνους
εχθρούς κατά τη δική μας άποψη!
Ρουμελιώτης Καμμένος και στις σελίδες 11 και 17
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Το Περιβάλλον γιορτάζει ...τον Άνθρωπο
2η Επιστημονική Ημερίδα της “Δημοτικής Βούλησης 3B”
Τη δεύτερη επιστημονική ημερίδα για το περιβάλλον, οργάνωσε η δημοτική παράταξη
του Δήμου 3Β «Δημοτική Βούληση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ανέπτυξαν ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων προσεγγίσεων στο
περιβαλλοντικό ζήτημα των ημερών μας,
εξάγοντας πολύ σημαντικά συμπεράσματα.
Η ημερίδα εξελίχθηκε στο Divani με πολλές
ώρες διάρκεια και δόθηκε η ευκαιρία να
προσέλθει κόσμος σε διαφορετικές ώρες.
Το άνοιγμα της ημερίδας έκανε ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης
Δόγκας, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της
διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
ως χρέος στις γενιές που έρχονται.

«Έχουμε την τύχη να ζούμε σε έναν τόπο,
την Ελλάδα, που η φύση τον προίκισε με
άπλετο φως από τον Ήλιο, με ατέλειωτο
ορίζοντα στη θάλασσα και με γόνιμο έδαφος καλυμμένο με πράσινο. Η ιδιαίτερη περιοχή μας, ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, από τα αρχαία χρόνια είχε
ξεχωριστό ρόλο στην πολιτιστική και οικονομική ζωή της Αττικής», επεσήμανε ο Δημοσθένης Δόγκας.
Αναφερόμενος σε παραδείγματα του παραλιακού Δήμου, όπως η Β’ πλαζ Βούλας, η
Λίμνη Βουλιαγμένης και η παραλία του Καβουρίου, τόποι που όλοι τους συνδυάζουν
το απαράμιλλο φυσικό κάλλος με την πολιτιστική και αρχαιολογική σημασία, υπογράμμισε τη σημασία που έχουν
πρωτοβουλίες δράσης από τους πολίτες,
ατομικά και συλλογικά, για να σταματήσουν
μη ορθές χρήσεις και πρακτικές.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Γιώργος Σταματογιάννης, ανέπτυξε το
σημερινό νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει το περιβάλλον. Πρόσθεσε ότι η νομοθεσία ισορροπεί μεταξύ των συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στην ιδιοκτησία και στην προστασία του περιβάλλοντος.
“Η οικονομική ελευθερία και η ιδιοκτησία
μπορούν να συνυπάρξουν με τη διαφύλαξη
του περιβάλλοντος” υποστήριξε, “αρκεί να
συμβάλει ο καθένας μας με την καθημερινή

του πρακτική και με αλλαγή νοοτροπίας”.
Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
των 3Β και στέλεχος εταιρειών ανακύκλωσης Δημήτρης Κιούκης (που αντικατέστησε
τον ασθενή τέως δήμαρχο Κερατέας,
Σταύρο Ιατρού) χαρακτήρισε τον ΧΥΤΑ
Φυλής, που δέχεται όλο τον όγκο των
απορριμμάτων της Αττικής, “τεράστια επένδυση που δεν προσφέρει τίποτα”, αναλύον-

σινων ταρατσών. “Η ανάπτυξη πρασίνου
στην πόλη ξεκινά από τον σωστό σχεδιασμό”, όπως ανέφερε σχετικά.
Ο Δασοπόνος του Συλλόγου Προστασίας
και Ανάπτυξης Υμηττού, Δημήτρης Κυργιόπουλος, αναφέρθηκε στο έργο του ΣΠΑΥ,
στους στόχους της δασοπροστασίας, αλλά
και στα ποικίλα προβλήματα και δυσλειτουργίες που ανακύπτουν και “φρενάρουν”

τας την απόφαση της νέας περιφερειακής
αρχής να υλοποιήσουν οι Δήμοι τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης. Ο ομιλητής
υπογράμμισε την αξία της ανακύκλωσης
υλικών και έφερε παραδείγματα από την
Ευρώπη (Ισπανία και Γερμανία) όπου ο κλάδος της ανακύκλωσης συμβάλλει σημαντικά όχι απλώς στην προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και στην απασχόληση
του εργατικού δυναμικού.
Ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού
Σώματος και επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Λαυρεωτικής, Μιχάλης
Μαθιουδάκης, μίλησε για τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας. Αναφερόμενος εκτενώς στις πυρκαγιές του 2007,
“τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος” όπως είπε, κατέδειξε τη σημασία της πρόληψης στην
πυρασφάλεια, που δεν λαμβάνει το μερίδιο
πόρων που της αναλογεί, σε αντίθεση με
την καταστολή. Η εισήγηση του ομιλητή κατέληξε σε προτάσεις, όπως η ανασυγκρότηση της Δασικής Υπηρεσίας και η
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων του
πρωτογενή τομέα σε δασικά οικοσυστήματα.
Η γεωπόνος Εύα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή της σε δασικά προϊόντα των πόλεων που μπορούν να
αξιοποιηθούν από τους πολίτες, όπως το
ρετσίνι, τα φρούτα, οι σπόροι και οι ζωοτροφές. Περαιτέρω, ανέπτυξε εκτενώς την
πρακτική των φυτεμένων δωμάτων ή πρά-

την υλοποίηση της αποστολής του. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει
σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ
ΣΠΑΥ, Περιφέρειας Αττικής και Δασαρχείου, ενώ στηλίτευσε τα γραφειοκρατικά
γρανάζια που σταματούν την υλοποίηση
έργων.
Ο πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων” Στέλιος Κατωμέρης, παρουσίασε
τη λειτουργία μιας συσκευής που παρέχει
στα αδέσποτα ζώα τροφή, καλώντας τους
δημότες να ανακυκλώσουν. Κάλεσε τους
πολίτες να δυναμώσουν τη φωνή τους,
ώστε το σύστημα να υιοθετηθεί από τους
δήμους της Αττικής.
Ο προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Νίκος Ροβίθης, εισηγήθηκε ένα σύστημα τηλεματικής για την ορθολογική και
οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών Καθαριότητας των δήμων. Πρόκειται για μια
επένδυση που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους κατά 75% και παράλληλα μπορεί να οδηγήσει σε οικονομία 38%
στις δημοτικές υπηρεσίες.
Ενώ, ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης
Φράγκος, ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα υδατοπερατών υλικών στα δημόσια έργα, που
εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα και
δεν αφήνουν το νερό της βροχής να καταλήγει στη θάλασσα. Ο ομιλητής έφερε παράδειγμα από μια μόνο γειτονιά του
Πανοράματος Βούλας που θα μπορούσε να
υποστηρίξει με τον τρόπο αυτό την άρ-

δευση 2.761 στρεμμάτων φυτεμένης επιφάνειας.
Η ημερίδα έκλεισε με τέσσερις εισηγήσεις
σχετικές με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην αλληλοσύνδεσή τους με το περιβάλλον.
Ο αρχαιολόγος Νίκος Παναγιωτάκης έκανε
μια παρουσίαση των επιφανειακών ερευνών
στην Πεδιάδα Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίες
ανέδειξαν “το αρχαιότερο σύστημα άμυνας
και επικοινωνίας”, τις μινωικές φρυκτωρίες.
Με πλήθος παραδειγμάτων, ο ομιλητής καυτηρίασε το γεγονός ότι τόσο η εντατική επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και οι
δημοτικοί φορείς πολλές φορές στάθηκαν
εμπόδια στην επιστημονική και αρχαιολογική έρευνα.
Η εκπαιδευτικός Βαρβάρα Βορύλλα, υπεύθυνη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία της
Ανατολικής Αττικής, μίλησε για την κεντρικότητα που έχει η έννοια της αειφορίας.
“Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων για τους μικρούς πολίτες: Επικοινωνία, δημιουργικότητα, συνεργατικότητα, κριτική σκέψη”,
ανέφερε και παρέθεσε παραδείγματα δράσεων από δημοτικά σχολεία του δήμου 3Β.
Η αντιπρόεδρος του European Museum
Forum και πρόεδρος του Heritage & Museums, Λίλα Ντε Τσάβες, περιέγραψε το ρόλο
της κοινωνίας των πολιτών στη λειτουργία
και την ανάπτυξη των σύγχρονων μουσείων. “Τα μουσεία δεν είναι πλέον αποθηκευτικοί χώροι ή απλώς ερευνητικά κέντρα
αλλά διοργανώνουν μεταξύ άλλων εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενηλίκους”, τόνισε.
Τέλος, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου για τη
Διάσωση Παραδοσιακών Σκαφών “Πρωτέας” Χαλκίδας, Νίκος Βλαβιανός, μίλησε
για τη σημασία ανάπτυξης ενός Δικτύου
Ναυτικών Πάρκων. Όπως υποστήριξε,
“υπάρχουν εθνικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί
και τουριστικοί λόγοι για τη διάσωση της
ναυπηγικής παράδοσης”, χαρακτηρίζοντας
τα παραδοσιακά σκάφη “πλωτούς μουσειακούς χώρους”. Ο ομιλητής παρουσίασε
ένα αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης τέτοιων
Ναυτικών Πάρκων, που θα σέβονται και θα
αναβαθμίζουν το περιβάλλον, φροντίζοντας
και για την αειφορία του εγχειρήματος.
Μεταξύ άλλων, τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν ο πρ. υπουργός Πέτρος Δούκας, ο
επικεφαλής της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο 3B, Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Δημήτρης
Δαβάκης, η δημοτική σύμβουλος και τέως αντιδήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Μαρία
Σίνα, η τέως αντιδήμαρχος και νυν δημοτική σύμβουλος Λαυρεωτικής, Ιωάννα Κουλουβράκη, ο
Συμπαραστάτης Δημότη και Επιχείρησης στον
Δήμο 3B, Σωτήρης Ελευθερίου, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών από όλη την Αττική.
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«Μύρτις, η σιωπή μετά το φως»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1955-2015

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, στις 20:00
Μια παράσταση, 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 .

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 22 Ιουνίου 2015,
στο Black Box Theater του Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος (Γραβιάς 6 - Αγ. Παρασκευή), στις 8μμ.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα
Υδρα, Πόρος, Αίγινα
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.

“Ορνιθες”
H θεατρική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων
παρουσιάζει την παράσταση “Όρνιθες”, το Σάββατο
20 Ιουνίου στις 8.30μ.μ. στο αμφιθέατρο του Δήμου
Σαρωνικού, στα Καλύβια.

της Τζωρτζίνας Καλέργη
Εξήντα χρόνια δημιουργίας, τέχνης και έμπνευσης κλείνει
το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, και γιορτάζει αυτά τα
γενέθλια με ένα πλούσιο και ιδιαίτερο πρόγραμμα.
Γι αυτό το Σαββατοκύριακο (20-21/6), ο γνωστός στο ελληνικό κοινό Τόμας Οστερμάϊερ (ο οποίος συμμετέχει σχεδόν κάθε χρόνο στην Πειραιώς 260) σκηνοθετεί τις
«Μικρές Αλεπούδες» (1941) της Λίλλιαν Χέλλμαν. Mέσα
από τις μηχανορραφίες μιας αδίστακτης ηρωίδας - παμπόνηρης «αλεπούς», η Αμερικανίδα συγγραφέας και κοινω-

«Kiss Me Kate» στο Ηρώδειο
Μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του λυρικού
θεάτρου της χώρας μας, η mezzo σοπράνο Ειρήνη Καράγιαννη, πρωταγωνιστεί σε δύο μεγάλες παραγωγές του
Φεστιβάλ Αθηνών, το φετινό καλοκαίρι. Στα πλαίσια της
Καμεράτα και υπό τη
μουσική διεύθυνση
του Γιώργου Πέτρου,
η καλλιτέχνης με τις
διεθνείς περγαμηνές
ερμηνεύει στις 24 Ιουνίου στο Ηρώδειο, την
Kate στο κλασικό μιούζικαλ «Kiss Me
Kate» (στίχοι Cole
Porter) και στις 7 & 8
Ιουλίου, την Ηλέκτρα
στην όπερα δωματίου
του Γιώργου Κουρουπού, (κείμενο Γιώργος
Χειμωνάς),
«Πυλάδης».

νική ακτιβίστρια στηλιτεύει την απληστία μιας παρηκμασμένης κοινωνίας, που ταυτίζει την ευτυχία με το κυνήγι
του χρήματος. Ο διεθνούς φήμης Γερμανός σκηνοθέτης
μεταφέρει τη δράση, από τον αμερικανικό Νότο των αρχών
του περασμένου αιώνα, στο σήμερα. Το νυστέρι του ρεαλισμού διαπερνά την επιφάνεια των πραγμάτων για να
αποκαλύψει, με τις έξοχες ερμηνείες των ηθοποιών της
Σαουμπύνε, την εσωτερική ζωή των προσώπων και την επίδραση του οικονομικού ανταγωνισμού στις ανθρώπινες
συμπεριφορές.
Η παράσταση είναι στα Γερμανικά με Ελληνικούς υπέρτιτλους.
Το ίδιο Σαββατοκύριακο, στο Θέατρο
Τέχνης
Κάρολος
Κουν, μπορείτε να
παρακολουθήσετε
την παράσταση «Η
Πασιέτζα», της Μαρίας Λαϊνά, σε σκηνοθεσία
Νίκου
Χατζόπουλου.
Με εργαλείο της μια
γλώσσα ρεαλιστική, η
συγγραφέας στήνει
έναν κόσμο πέρα από
κάθε ρεαλισμό, έναν
κόσμο αρχετυπικό.
Ο σκηνοθέτης και τακτικός προσκεκλημένος του Φεστιβάλ
Αθηνών Νίκος Χατζόπουλος επιχειρεί να
διεισδύσει στα σκοτεινά μονοπάτια των ανθρώπινων σχέσεων και
να εξερευνήσει τα μεγάλα διλήμματα που τις χαρακτηρίζουν. Είναι
αλήθεια ότι καταφέρνει πάντοτε να καθηλώνει τους θεατές με τις
χαρισματικές του σκηνοθεσίες.

Kατά τη διάρκεια του Ιουνίου μπορείτε να παρακολουθήσετε εικαστικές εκθέσεις «Ιστορίες Αναγέννησης» στον εναλλακτικό
χώρο του Φεστιβάλ, Πειραιώς 260, με ελεύθερη είσοδο.

H Κάρμεν στους δρόμους
της Αθήνας

“Είχα μια θάλασσα στο νου”
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα Λαγονησίου” οργανώνει Μουσική βραδιά με
τη χορωδία του Συλλόγου με θέμα “Είχα μια θάλασσα στο νου”, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις
8.30μ.μ. στο θεατράκι της παραλίας στο Λαγονήσι.
Είσοδος ελεύθερη.
Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδία και ορχήστρας
Αιμίλιος Γιαννακόπουλος.

Με δράσεις - έκπληξη στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου και
το Μοναστηράκι αποχαιρετούμε την "Κάρμεν της Βαλίτσας" που ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του
προγράμματος "Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος" και καλωσορίζουμε την μεγαλειώδη
παραγωγή της Κάρμεν στο Ηρώδειο.
Οι καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με οδηγό τις
μαγικές μελωδίες του Ζωρζ Μπιζέ, βγαίνουν ξανά στους
δρόμους της Αθήνας για να συναντήσουν και να γοητεύσουν τους κατοίκους αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες
της πόλης μας.
Οι δράσεις - έκπληξη θα πραγματοποιηθούν:
- Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6μ.μ. στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρυγιάννη (στο ύψος του Μουσείου της
Ακρόπολης) και στις 8μ.μ. στο Τζαμί Τζισδαράκη επί της
Πλατείας Μοναστηρακίου.
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«Άναψε καινούργιο
μου φεγγάρι»
Ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης και ο Επιμορφωτικός
Σύλλογος Βάρης, οργανώνουν μια
μουσική βραδιά γεμάτη από την μαγεία των τραγουδιών του φεγγαριού
με τίτλο: «Άναψε καινούργιο μου φεγγάρι», το Σάββατο 27 Ιουνίου, Ώρα
21:00 Λιμάνι Βάρκιζας
ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ: Τάσος Αλατζάς, Άλκηστη
Ηλιάδη, Τίνα Τράκου. Φιλική συμμετοχή
Στέλλα Καρύδα
ΠΑΙΖΟΥΝ: Γιάννης Λαμπράκης (μπουζούκι)
Οδυσσέας Αποστολόπουλος (πιάνο)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μουσική συναυλία με τον “Zorze”
Με συναυλία του διάσημου Ελληνογάλλου μουσικοσυνθέτη «Zorzes» θα
γιορτάσει την παγκόσμια ημέρα της
μουσικής στις 21 Ιουνίου, ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ).
Η συναυλία θα δοθεί την Κυριακή 21
Ιουνίου, στις 9 μ.μ., στο θέατρο
«Σοφία Βέμπο», (Λεωφ. Καραμανλή
14 στην παραλία της Βούλας).
Ο διάσημος Ελληνογάλλος συνθέτης
παρουσιάζει μία συναυλία αφιερωμένη στον Ανθρώπινο Πολιτισμό μέσα
από τον ήχο της επικής κινηματογραφικής μουσικής.
Ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, από
θέματα του ίδιου του συνθέτη, αλλά
και άλλων συνθετών όπως ο Vangelis,
ο Jean Michel Jarre και ο Ennio Moriccone. Ένα μουσικό αφιέρωμα συνδυασμένο με αφήγηση και εικόνα στα
επιτεύγματα του Ανθρώπου που αρχί-

ζουν από την «Γέννηση» του Σύμπαντος μέχρι σήμερα.
Στον επίλογο της συναυλίας το Λύκειο
Βάρης θα παρουσιάσει ένα θεατρικό
δρώμενο βασισμένο στο «Movement
V» από την «ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ» που συνέθεσε ο μουσικοσυνθέτης Zorzes
με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα μουσικής.
Συντελεστές της συναυλίας
Μουσική: Zorzes
Piano Synthesizer Keyboards: Zorzes
Αφήγηση: Αναστασία Γάρδια - Ειρήνη
Σιώτου
Mezzo Soprano: Χαρά Καλατζίδου
Cello: Σωκράτης Κάννας
Κιθάρα: Βασίλης Κανελλόπουλος
Η εκδήλωση βασίστηκε σε μια ιδέα
του Γενικού Λυκείου Βάρης στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνικοί Θησαυροί στα Μουσεία του Κόσμου».

«ΤΟ ΣΑΚΑΚΙ ΠΟΥ
ΒΕΛΑΖΕΙ»

Mουσική βραδιά στην κεντρική
πλατεία Μαρκοπούλου

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ την Τετάρτη
24 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο
«Μελίνα Μερκούρη» Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 55
Ώρα έναρξης 20:00
ΕΙΣΟΔΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ
«Το σακάκι που βελάζει» είναι ένα
έργο του Βούλγαρου συγγραφέα Στανισλάβ Στρατίεβ γραμμένο για να
στιγματίσει, να παίξει και να καταγγείλει τον κυκεώνα της γραφειοκρατίας, την αλλοτρίωση της λογικής που
προκαλεί σε όσους μετέχουν αυτής

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ανοίγει δυναμικά η αυλαία των φετινών Κυριακάτικων Πεζοδρομήσεων της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, στα πλαίσια
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, με την μελωδική μουσική της Φιλαρμονικής
του Δήμου Μαρκοπούλου.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σας καλούν την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015 και ώρα 9 το βράδυ,
στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, που θα πλημμυρίσει με μουσικές νότες
της Φιλαρμονικής του Δήμου, υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Γάσπαρη
Μαμμά.
Για μία ακόμη φορά, η Φιλαρμονική του Δήμου, θα ταξιδέψει μέσα από ένα
εξαιρετικό ρεπερτόριο, ανοίγοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον θεσμό
των Κυριακάτικων Πεζοδρομήσεων της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου.
Η είσοδος είναι φυσικά, ελεύθερη.

H “Nύχτα Ημέρα” - Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ανοίγει
για πρώτη φορά τις πόρτες του στο
κοινό, με 4 ημέρες –και νύχτες- εκδηλώσεων. Από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου, οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να ζήσουν μια “μικρογραφία”
του μέλλοντος, μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο θα αντανακλά τον
πλούσιο προγραμματισμό της μετέπειτα λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
(ΚΠΙΣΝ).
Τις μέρες αυτές, το Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος υποδέχεται τους πρώτους
του επισκέπτες με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινά
από το απόγευμα και θα διαρκεί έως
το ξημέρωμα, κάνοντας με αυτόν τον
τρόπο… τη Νύχτα Μέρα!
Μουσική, Φωτογραφία, Αρχιτεκτονική, Αθλητισμός, Περιβάλλον, Δημι-

ουργικά εργαστήρια, Ολονύχτιες
Προβολές, Τέχνη, Μαγεία & Εκπλήξεις
Κυριακή 21 Ιουνίου
• ΞΕΦΩΤΟ ώρα 21:00 | Διονύσης Σαββόπουλος
Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανοίγει τη μεγάλη γιορτή γνωριμίας με το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με μια συναυλία με τα
τραγούδια και τις μπαλάντες του, διαχρονικά και στοχαστικά, με το αναλλοίωτο
στιλ του, με εκείνο που μεταμόρφωσε το
ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία του
‘60.

• ΔΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Ενσάρκωση: Έκθεση Φωτογραφίας
του Βασίλη Μακρή
Η γέννηση και η εξέλιξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα
από το φακό του ειδικευμένου στην εφαρμοσμένη φωτογραφία, Βασίλη Μακρή, με
πρωταγωνιστές τους πρώτους χορευτές
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), Μαρία

Κουσουνή και Βαγγέλη Μπίκο.

Δευτέρα 22 Ιουνίου
• ΞΕΦΩΤΟ
20:30 - 21:30 | Κουιντέτο Δημήτρη
Καλαντζή
Ο Μάνος Χατζιδάκις συναντάει τον κόσμο
της τζαζ μέσα από το έργο “Mano’s” του
πιανίστα Δημήτρη Καλαντζή. Μαζί του ο
Δημήτρης Τσάκας, σαξόφωνο, ο Ανδρέας
Πολυζωγόπουλος, τρομπέτα, ο Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης, τύμπανα, ο Γιώργος Γεωργιάδης, μπάσο.

• ΞΕΦΩΤΟ
21:30 - 22:30 | The Wayne Escoffery
Quartet
Βραβευμένος με Grammy, δεξιοτέχνης σαξοφωνίστας, στοχαστικός
συνθέτης και μουσικός, ο Wayne Escoffery
22:45 - 23:00 | Παρουσίαση του video
art project “Fireflies in the Night”
από τον Robert Storr.

Ολο το πρόγραμμα www.ebdomi.com

Μουσική συναυλία με
τον Μανώλη Μητσιά και
την Φωτεινή Βελεσιώτου
στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν
το Σάββατο, 20 Ιουνίου και ώρα 9 μ.μ., στην μουσική
συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά και την Φωτεινή
Βελεσιώτου, στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Ο Μανώλης Μητσιάς, ένας μεγάλος, διάσημος και διαχρονικά καταξιωμένος λυρικός ερμηνευτής, υπογράφει με
την φωνή του ένα ανεξάντλητα σπουδαίο ρεπερτόριο και
συνεργασίες.
Η Φωτεινή Βελεσιώτου, είναι η σπάνια φωνή, με μνήμες
απ’ το παρόν και απ’ το μέλλον, με τη φλόγα του αυθόρμητου και τη στόφα του ρεμπέτικου βιώματος.
Μαζί, οι δύο καλλιτέχνες θα μας ταξιδέψουν μουσικά στο
προσωπικό τους ρεπερτόριο και σε αγαπημένα τραγούδια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ασκηση του νου
μέσω της Τέχνης
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.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΤΑ
ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Με πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Δράσης και με τη συνεργασία του Περιβαλλοντικού Ομίλου Σαλαμίνας
(ΠΕΡΙΒ.Ο.Σ), θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση με πλοίο στα
στενά της Σαλαμίνας, την Κυριακή 28 Ιουνίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι
την Τετάρτη 25 Ιουνίου.
Συνάντηση στις 9 το πρωί μπροστά στο σταθμό του
ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Η μετακίνηση θα γίνει με πούλμαν.
Δηλώσεις συμμετοχής
Μ. Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948
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Δημοτικά δρομολόγια
στις παραλίες του Δήμου 3Β
Ξεκινούν από την Παρασκευή 19 Ιουνίου καθημερινά
δρομολόγια
μεταφοράς των πολιτών
στις παραλίες. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, από
Δευτέρα έως Παρασκευή ακλουθώντας την
εξής διαδρομή:

Μαρτίου – Μαραθωνομάχων – 28ης Οκτωβρίου –
Αν. Παπανδρέου έως
Λευκάδος (Επιστροφή) 25ης Μαρτίου – Εκκλησία (Πλατεία Βάρης) –
Δυρραχίου – Β. Κωνσταντίνου – Πλαζ Βάρκιζας.

Βάρη: Έναρξη 8.30 π.μ.
Κέντρο Υγείας Βάρης Αθ. Διάκου - Πηγάδα –
Αρετής - Δεληγιάννη –
Τσαγγαράκη – 25ης

Πρόληψη πυρκαγιών
Κίνδυνοι από αποτσίγαρα
Ο Εξωραϊστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πηγαδάκια
Βούλας οργανώνει δράση ενημέρωσης, που αφορά την
πρόληψη των πυρκαγιών και ειδικά τους κινδύνους που
προκύπτουν από τα αποτσίγαρα.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου 2015, 11 00
με 13 00. Τη δράση θα πραγματοποιήσουν με την αρωγή
της Helmepa και θα συμμετάσχουν τοπικοί σύλλογοι και
οργανώσεις.
Έχει προγραμματιστεί επίσης να διανεμηθεί έντυπο υλικό
που αφορά τις πυρκαγιές και τασάκια παραλίας, χορηγία
της Helmepa. Η ενημέρωση θα γίνει σε 9 καίρια σημεία
της Βούλας.

Aποτύπωση αρχαιολογικών
υποθαλάσσιων ευρημάτων για
το καταφύγιο Π. Φώκαιας
Στην ημερήσια διάταξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, συζητήθηκε το
θέμα έγκρισης μελέτης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας», Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής.
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασαν αναλυτικά τη ζωτικής σημασίας ανάγκη υλοποίησης του έργου βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του
αλιευτικού καταφυγίου.
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αφού άκουσε όλες
τις εισηγήσεις των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, ζήτησε
να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 1 μήνα,
μελέτη αποτύπωσης των αρχαιολογικών ευρημάτων του
υποθαλάσσιου χώρου του λιμένα Παλαιάς Φώκαιας και
να επανεξετασθεί το θέμα μετά την ολοκλήρωσή της.
Ήδη, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, αρχαιολόγοι-δύτες της
Ε.Ε.Α., βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας και
συντάσσουν τη μελέτη αποτύπωσης και όπως μας λέει ο
δήμαρχος φιλοξενούνται για να μην έχουν έξοδα μετακίνησης.

Βάρκιζα:
Αφροδίτης – Θησέως –
Βορέου – Πλατεία Ζησιμοπούλου – Αχιλλέως –
Θέμιδος – Πλαζ. Βάρκιζας.
Επιστροφή 11.45 π.μ.

Ξανά στην κυκλοφορία
η γέφυρα
Λεωφόρου Σπάτων

Βουλιαγμένη: Έναρξη
9.30 π.μ.
Άνοδος Πανός – Αναστροφή στο Νεκροταφείο – Ιάσονος – Τέρμα
Παναγούλη – Ξενοφώντος – Μενελάου – Ηρακλέους – Δήμητρας –
Λεωφ. Αθηνών – Ακτής Ηλιού – Λητούς – Απόλλωνος - Πλαζ. Βουλιαγμένης
–
Λίμνη
Βουλιαγμένης*.
Επιστροφή 12.45 μ.μ.
Οι δημότες από το δρομολόγιο της Βάρης που
επιθυμούν να συνεχίσουν το δρομολόγιο
μέχρι τη Λίμνη Βουλιαγμένης μπορούν να έρχονται σε συνεννόηση
με τον οδηγό.

H γέφυρα της Λεωφ. Σπάτων στο μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, που είναι κλειστή πάνω
από τρία χρόνια και είχε δημιουργήσει ασφυξία στο οδικό δίκτυο της περιοχής,
μπαίνει ξανά στην κυκλοφορία.
Η παλαιά γέφυρα είχε υποστεί ζημιές πριν από 4 χρόνια και παρά τις προσπάθειες
των δημοτικών αρχών δεν προχωρούσε τίποτα...
Η Περιφέρεια Αττικής το “έτρεξε” το θέμα και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν (επιχωμάτωση, ασφαλτόστρωση, σήμανση και διαγράμμιση), η γέφυρα εγκαινιάστηκε
την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ο δρόμος μπήκε ξανά στην κυκλοφορία.

Σύνδεση αποχέτευσης ακινήτων
στον Γαργητό Γέρακα
Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει
ότι γίνεται σύνδεση ακινήτων αποχέτευσης στο Γαργητό και ειδικά
στις οδούς που περικλείονται:
Ανθέων, Ελάτης, Κλεισθένους.
Πίνδου, Μελίτωνα, Βοΐου, Αγίου
Νεκταρίου, Αριστείδου, Ίδης, Παναχαϊκου, Μιλτιάδου, Αριστογείτωνος, Αθηνάς (Πολεοδομικές
Ενότητες ΓΑΡΓΗΤΟΣ Ι και ΙΙ), ότι
το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων έχει
ολοκληρωθεί.
Γράφει συγκεκριμένα:
Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε
ότι μπορείτε να προσέλθετε μετά
την παραλαβή της παρούσας ειδοποίησης, στο Γραφείο Ύδρευσης
(ισόγειο του Δημοτικού Καταστή-

ματος Ιθάκης 12 – Γέρακας, τηλ.
2106604621 - 2106604623) για
την υποβολή της σχετικής αίτησης
και τη γνωστοποίηση των τεχνικών

στοιχείων αναμονής του ακινήτου
σας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο απο-

χέτευσης ακαθάρτων είναι:
1. Απλό αντίγραφο συμβολαίου
ιδιοκτησίας ακινήτου, ή αντίγραφο
κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού
Διαγράμματος.
2. Πίνακας σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας (εάν υφίσταται)
3. Απλό αντίγραφο οικοδομικής
άδειας ή βεβαίωση νομιμοποίησης
του κτιρίου από την πολεοδομία
4. Απλό αντίγραφο τοπογραφικού
διαγράμματος (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
5. Απλό αντίγραφο διαγράμματος
κάλυψης (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
6. Απλό αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης (όλων των
υδρομέτρων του ακινήτου)
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Κτηματογράφηση στο Δήμο Κρωπίας
Εχει ξεκινήσει η Κτηματογράφηση στο Δήμο Κρωπίας, από εταιρεία, που έχει αναλάβει το
έργο και με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι μπορεί κάποιοι κάτοικοι να δέχονται τηλεφωνήματα διευκρινιστικά ως προς τα ακίνητά τους από τους μηχανικούς της Εταιρείας. Βέβαια θα πρέπει να δίνουν πλήρη τα στοιχεία τους στους πολίτες όταν επικοινωνούν.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης εδρεύει στο Κορωπί και τα στοιχεία τους βρίσκονται πλήρη
στο παρακάτω κείμενο, για όποιον θέλει να έρθει σε επαφή.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με ανακοίνωση αναδόχου Κοινοπραξίας με την
επωνυμία «Κτηματολόγιο ΚΤ 13» που έχει αναλάβει την
κτηματογράφηση στον Δήμο Κρωπίας:

«Τον τελευταίο καιρό ίσως έχει δημιουργηθεί ανησυχία
στους πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες στο Δήμο Κρωπίας,
επειδή κάποιοι από αυτούς δέχονται τηλεφωνήματα από
μηχανικούς ή νομικούς της αναδόχου εταιρείας που έχει
αναλάβει την Κτηματογράφηση του εν λόγω Δήμου, οι
οποίοι τους ζητούν πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις για
τα ακίνητα που έχουν δηλώσει ότι τους ανήκουν.
Πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας τους και ότι τα τηλεφωνήματα αυτά έχουν αποκλειστικό και μόνο σκοπό την
εξυπηρέτηση τους, στην παρούσα φάση που βρίσκεται η
Κτηματογράφηση, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον μεγαλύτερη ταλαιπωρία και έξοδα που ενδέχεται να υποστούν, προκειμένου να διορθωθούν εσφαλμένες εγγραφές
ως αποτέλεσμα ελλείψεων στοιχείων που έχουν προσκομισθεί ή ανακρίβειας αυτών. Ο Δήμος Κρωπίας έχει ενταχθεί από τις 17 Ιουνίου 2008 (17-6-2008) στη διαδικασία
κτηματογράφησης, η οποία συνίσταται στην καταγραφή
των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που
έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων του συγκεκριμένου Δήμου και η
σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα
(γεωτεμάχια).

«Αλλάζει» γειτονιά,
λαϊκή αγορά Γέρακα
Από την 1η Ιουλίου 2015 και μέχρι το τέλος του χρόνου,
η λαϊκή αγορά της οδού Λεωνίδα στη Δ.Ε. Γέρακα, «μετακομίζει» στην οδό Μυρτιάς (κάθε Σάββατο).
Σε σταθερά σημεία παραμένουν οι υπόλοιπες λαϊκές αγορές. Κάθε Δευτέρα στην Πλατεία του Γέρακα(οδός
Ηρώων Πολυτεχνείου)
Κάθε Τετάρτη στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγου(οδός Μιαούλη)
Και κάθε Πέμπτη απόγευμα, η βιολογική λαϊκή
αγορά(στην οδό Μαυροβουνιώτου)
Να θυμίσουμε ότι «αλλάζει» γειτονιά και η λαϊκή αγορά
της Δ.Ε. Παλλήνης από την 1η Ιουλίου 2015 και μέχρι το
τέλος του χρόνου.
Σε εφαρμογή τέθηκε από εφέτος, η εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη Δ.Ε. Παλλήνης.
Έτσι, από την από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου
2015, θα επιστρέψει στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από την
οδό Μιλτιάδου που «έμεινε» το πρώτο εξάμηνο το έτους.
Εκεί θα επιτρέψει από 1η Ιανουαρίου 2016.
Σε σταθερό σημείο συνεχίζει τη λειτουργίας της η λαϊκή
αγορά στην Κάντζα (οδός Αφανών Ηρώων), κάθε Παρασκευή.

Τα γεωτεμάχια αυτά, μετά το τέλος της επεξεργασίας των
δηλώσεων που έχουν υποβληθεί στα γραφεία κτηματογράφησης από τους δικαιούχους, θα απεικονιστούν σε κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με
συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεω-

δαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ανάρτηση.
Επειδή εάν μετά την ανάρτηση, οι δικαιούχοι διαπιστώσουν σφάλματα, θα πρέπει να προσέλθουν στο Κτηματολογικό Γραφείο και να υποβάλλουν ανάλογα με το σφάλμα
αιτήσεις διόρθωσης ή ενστάσεις, γι’ αυτό γίνεται τώρα
(που επαναλαμβάνουμε βρισκόμαστε σε χρονικό στάδιο
πριν την ανάρτηση) μία μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια από τον ανάδοχο της μελέτης στο Δήμο Κρωπίας,
ώστε να ζητηθούν από τώρα από τους πολίτες τα απαραίτητα στοιχεία ή διευκρινήσεις (για τα οποία πολλές φορές
πρέπει να οριστεί και κάποιο «ραντεβού» με τους μηχανικούς ή τους νομικούς του αναδόχου), προκειμένου να πε-

ριοριστούν δραστικά οι πιθανότητες σφαλμάτων κατά την
ανάρτηση και κατά συνέπεια να μην ταλαιπωρηθούν στη
συνέχεια οι πολίτες, υποβάλλοντας αιτήσεις διόρθωσης ή
ενστάσεις.
Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας των πολιτών και είναι προς όφελός τους η συνεργασία με τους μηχανικούς και τους νομικούς του αναδόχου,
οι οποίοι ως μοναδικό σκοπό έχουν την αρτιότερη κτηματογράφηση του Δήμου Κρωπίας και την εξυπηρέτηση των
πολιτών».
Ο Δήμος Κρωπίας επιπλέον επισημαίνει ότι, η ενημέρωση
για την συμβατική υποχρέωση του αναδόχου έχει αναρτηθεί και στο www.koropi.gr στην ενότητα Πολεοδομικά
Νέα από το 2014, ως εξής : «Έχει ανατεθεί η εκτέλεση της
σύμβασης με κωδικό ΚΤ-13, Μελέτη Β’ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους
Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας του Νομού Αττικής και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των εργασιών της
ανωτέρω σύμβασης, θα διενεργηθούν τοπογραφικές εργασίες αποτυπώσεων των γεωτεμαχίων στις περιοχές των
Τοπικών Διαμερισμάτων της παραπάνω αναφερόμενης
σύμβασης στις αστικές και αγροτικές περιοχές.
Τέλος, είναι αυτονόητο ότι, οι μηχανικοί ή νομικοί της Κοινοπραξίας «Κτηματολόγιο ΚΤ13» στις τηλεφωνικές τους
επικοινωνίες με τους δημότες υποχρεούνται να αναφέρουν
όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι αναγκαία ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα της Κοινοπραξίας που εκπροσωπούν.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης που αφορά το ΚΟΡΩΠΙ και
το ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ λειτουργεί στη Διεύθυνση Σπύρου Δαβάρη 77, ΚΟΡΩΠΙ Τηλέφωνο: 210-60 22 250, Ημέρες / Ώρες
λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 -16:00 ΚΑΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 - 19:00.
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τους πολίτες στη
μετάβασή του στο Γραφείο Κτηματογράφησης στο Κορωπί
είναι οι : 309, 120, 330, 308 με κατεύθυνση από Σταθμό Προαστιακού και Μετρό Κορωπίου προς Κορωπί και Παιανία.

Ειδική ηλεκτρική ράμπα κολύμβησης στο Κορωπί
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου
2015 τοποθετήθηκε και
στο Δήμο Κρωπίας, η ειδική ηλεκτρική ράμπα με
καρεκλάκι υποβοήθησης
κολύμβησης για συμπολίτες ΑμεΑ, από την αιρετή
Περιφέρεια Αττικής. Ο
Δήμος Κρωπίας στηρίζοντας την κοινωνική πρωτοβουλία της Περιφέρειας
Αττικής τοποθέτησε τον
ειδικό διάδρομο πρόσβασης στην εγκατάσταση
για την ομαλή πρόσβαση
των ΑμεΑ.
Κλιμάκιο της Δημοτικής
Αρχής και των δημοτικών
υπηρεσιών (Θοδωρής Γρίβας, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νικόλαος
Γιαννάκος, αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών και
Στέλλα Διαμανάκη-Αθανα-

σίιου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για τις
παραλίες) βρέθηκε στην
παραλία Αγίας Μαρίνας
και βοήθησε το συνεργείο
σε ότι χρειάστηκε για την

καλύτερη εκτέλεση του
έργου καθώς και το συ-

νεργείο της ΔΕΔΔΗΕ για
την ηλεκτροδότηση.
Η Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής θα
παραδώσει επίσημα σε
λειτουργία της εγκατά-

στασης τις επόμενες ημέρες και θα καθοριστούν οι
όροι χρήσης και λειτουργίας της.
Είναι αυτονόητο ότι η
προστασία από φθορές,
βλάβες ή κακή χρήση
αυτών των σύγχρονων
εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση των ΑμεΑ
συμπολιτών μας είναι
υποχρέωση όλων μας και
η επιτήρησή τους καθήκον όλων, των φορέων
και κατοίκων που κάνουν
χρήση της παραλίας
(Ναυταθλητικός Ομιλος
Κέκρωψ, τοπικοί σύλλογοι
Αγίας Μαρίνας, υπεύθυνοι
καταστημάτων - καντινών,
δημότες,
επισκέπτες,
Δήμος Κρωπίας).
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Πόλεις της Ανατ. Αττικής
Μαρκόπουλο
Γνωστή πόλη για τα λατομεία και
το ιπποδρόμιό της, το Μαρκόπουλο βρίσκεται στο κέντρο της
Ανατολικής Αττικής, νότια του αεροδρομίου και στο τέλος της Αττικής οδού. Δέχτηκε κι αυτή το
ρεύμα ανοικοδόμησης που επέφερε το αεροδρόμιο και η αττική
οδός, μεγαλώνοντας αρκετά σε
κάθε τομέα. Παρουσιάζει μια μίξη
επαρχιακής και αστικής δόμησης,
με έντονη αυξητική τάση της δεύτερης. Έτσι σε όλο το εύρος της
πόλης συνυπάρχουν τα παλιά ισόγεια εξοχικά με αυλές, με τις νεόδμητες πολυκατοικίες ή οικιστικά
συγκροτήματα. Το πράσινο είναι

ελάχιστο, το περισσότερο βρίσκεται σε οικόπεδα μη οικοδομημένα.
Χωροταξικά, συνορεύει με τη
λεωφ. Μαρκοπούλου δυτικά, την
Ελληνικής Δημοκρατίας βόρεια,
και τη λεωφ. Πόρτο Ράφτη ανατολικά. Τα οικοδομικά τετράγωνα
είναι ακανόνιστου σχήματος σε
όλη την έκτασή της και διαρρέονται ως επί το πλείστον από στενούς
δρόμους
με
μικρά
πεζοδρόμια, η κυκλοφορία και ο
προσανατολισμός είναι μέτριας
δυσκολίας, αφού μεν υπάρχουν
μεγάλες ευθείες στον οριζόντιο
άξονα (δύση-ανατολή) αλλά όχι
στον κάθετο. Απ' τη διάταξη των
δρόμων και τα χαρακτηριστικά
των παλιότερων σπιτιών συμπεραίνουμε ότι η παλιά πόλη βρισκόταν
στο
κέντρο
και
επεκτάθηκε λίγο νότια, βόρεια και
περισσότερο βορειοανατολικά
όπου φαίνεται αρκετά αναβαθμισμένη λόγω των μεγαλύτερων και

ορθογώνιων οικοδομικών τετραγώνων, αλλά και των συγκροτημάτων μονοκατοικιών χαμηλής
δόμησης και πολύ καλής αισθητικής.
Δεν έχει βιομηχανίες μέσα στην
πόλη αλλά στα όριά της ανατολικώς. Τέσσερις πλατείες εδρεύουν
στην πόλη. Η πλατεία Δημοσθένους στο κέντρο μαζί με τη πλατεία ανάμεσα στο δημαρχείο και
την όμορφη εκκλησία του Αγ.
Ιωάννου. Όλο το τετράγωνο εκεί
έχει σχεδιαστεί πολύ αρμονικά
προσφέροντας αισθητική ομορφιά
και ηρεμία στο μάτι του περαστικού έλκοντάς τον να περιπλανηθεί και να παραμείνει ώρα. Το
σιντριβάνι είναι όμορφο, αλλά
έχει και αρκετά καθιστικά γύρω. Η
άλλη πλατεία, επίσης εμπνευσμένη σχεδιαστικά, είναι στα ανατολικά στις οδούς Πίνη &
Κυριακού και περιλαμβάνει το
υπαίθριο θεατράκι. Χαρακτηρίζε-

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία
(Ιστορική γενικότερη αναδρομή, με αναφορά στους λογοτέχνες
της εποχής του Μεγάλου Πέτρου)
Συνέχεια Εκτη
Στη συνοπτική επισκόπηση της ιστορίας της
Ρωσίας είχαμε αναφερθεί στον Ιβάν Γ’ Βασίλιεβιτς. Η ιστορία μάλιστα τον ονομάζει και
μεγάλο γιατί κατέλυσε την Ταταρική κυριαρχία, έφερε κάτω από το σκήπτρο του όλες τις
ρωσικές ηγεμονίες και έγινε ο «αφέντης
όλων των Ρώσων».
Με το γάμο του, τον δεύτερο στη σειρά, που
τώρα έχει συνάψει με τη Ζωή, τη γνωστή ως
Σοφία Παλαιολογίνα, την ανηψιά του Κωνσταντίνου 11ου του τελευταίου Παλαιολόγου, πήρε αυτεπάγγελτα το δικαίωμα να
διεκδικήσει την κληρονομική διαδοχή στο
θρόνο του Βυζαντίου. Ο γάμος αυτός είχε
γίνει βέβαια από σκοπού, μετά από τη μεσολάβηση του καρδιναλίου Βησσαρίωνα, με
πολύ διπλωματικό παρασκήνιο και προσωπικά
συμφέροντα από όλες τις μεριές. Σχολιάζεται
ότι ο απώτερος σκοπός από τη μεριά Πάπα
ήταν η υποταγή της ρωσικής εκκλησίας στη
Ρώμη και η αποκοπή της από το πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης (Ουνία). Αυτό άλλωστε σαφώς καταφαίνεται, όταν ο Πάπας Σίξτος απαντώντας στον χαιρετισμό του Ιβαν Γ΄,
απροκάλυπτα και χωρίς κανένα ενδοιασμό
του απαντά: «Αφού, από όσα μου γράφεις,
αποδέχεσαι τις αρχές της Συνόδου της Φλωρεντίας και απορρίπτεις τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού
πατριαρχείου
της
Κωνσταντινούπολης στη Ρωσική Ορθόδοξη
Εκκλησία, δέχομαι να παντρευτείς τη Ζωή,

την οποία εγώ ανέθρεψα με τις δικές μου
θρησκευτικές αρχές, στην Αγία μου έδρα.»
Και εννοούσε «ως καθολική κατά το δόγμα»,
και εν τελικώ συμπεράσματι, φυσικά «αφού
έχω δεχτεί από σένα την έκφραση υπακοής
και ομολογίας πίστεως στο πρόσωπο μου.»
Τελικά όμως αυτή η υποταγή της Ορθοδοξίας,
ενώ δυναμικά άρχισε, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα με τον
γάμο αυτόν ο Ιβάν Γ΄, οικειοποιήθηκε το έμβλημα του Δικέφαλου αετού, με δικαίωμα,
από τότε οι διάδοχοί του να παίρνουν τον
τίτλο του Τσάρου (1567). Η ιστορία βέβαια
υποκρύπτει και πολλές άλλες πτυχές, τις
οποίες όμως λόγο οικονομίας του χώρου,
αναγκάζομαι να παραλείψω. Η παλαιολογίνα
λοιπόν Ζωή, ένα πολύ εύσωμο και χοντρό κορίτσι, μόλις παντρεύεται τον Ιβάν, παίρνει το
όνομα Σοφία. Παντρεμένη στη Μόσχα, δείχνει μια δυνατή προσωπικότητα. Μαζί της
φέρνει από την Ιταλία, λογίους πρόσφυγες
του Βυζαντίου, αλλά και Ιταλούς αρχιτέκτονες, τεχνίτες και μαστόρους, που αυτοί όλοι
μαζί, αρχίζουν να οικοδομούν την Τρίτη Ρώμη,
Την καινούργια Ρώμη, το Κρεμλίνο με τα δημόσια περίλαμπρα κτίρια και τις περίβλεπτες
εκκλησιές.
Το Κρεμλίνο αρχικά ήταν ένα άσημο ξύλινο
φρούριο στον μικρό λόφο Μποροβίτσκι, το
οποίο είχε καταστραφεί από την Μογγολική
επέλαση της Χρυσής Ορδής των Τατάρων και
αργότερα το 1320, είχε ξαναχτιστεί με πέτρες
από τον τότε ηγεμόνα Ιβάν Α΄Κάλτα ( ή Κα-

ται από τα όμορφα γεωμετρικά
σχήματα και έχει αρκετό πράσινο.
Η πλατεία της επιβλητικής εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στα βόρεια
είναι χώρος στάθμευσης μόνο. Θα
μπορούσε να έχει τουλάχιστον
ένα χώρο πρασίνου, ή μια παιδική
χαρά, ή ένα pavilion. Σχολεία
υπάρχουν στα βορειοανατολικά
στο κέντρο και στα νότια, έχοντας
εσωτερικούς αθλητικούς χώρους.
Το στάδιο της πόλης βρίσκεται
στα νότια εκτός οικισμών.
Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες κατοικίες στην περιφέρεια
της πόλης, πχ: τα συγκροτήματα
κατοικιών στα βορειοανατολικά,
στις οδούς Ειρήνης & ανώνυμης
οδού (με τα μεταλλικά κτίρια των
συνεργείων δίπλα να δημιουργούν άσχημη αντίθεση), επίσης
αυτά στην οδό Αναξαγόρα όπως
και στην Ελληνικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις: Χρειάζεται ένα αλσύλλιο και μια ακόμη μεγάλη πλα-

λίτα), τον επιλεγόμενο και γεροπαραλή, και
μάλιστα κατά απαίτηση τού μητροπολίτη Πέτρου του Κιέβου ο οποίος ήθελε το 1327, να
φέρει εκεί στη Μόσχα την έδρα του από το
Κίεβο.
Ο λόφος αυτός, σε ύψος μόλις 25 μέτρων,
δεσπόζει της Μόσχας και οριοθετείται στη
συμβολή των παραποτάμων του Βόλγα Μόσκοβα (=νερό) και Νεγκλίναγια. Το Κρεμλίνο,
το ξαναχτισμένο από τη Σοφία, καταλάμβανε μια έκταση 270 στρεμμάτων, σε γη τριγωνική ακανόνιστη, περιτριγυρισμένο με
αμυντικά τείχη, συνολικού μήκους περίπου
2200 μέτρων. Αυτά προορισμένα να προστατεύεται το παλάτι και ειδικότερα η Σοφία, από
κάθε επιθετική προσβολή. Είχε πύργους δεκαοκτώ, αίθουσες υποδοχής μεγαλοπρεπείς,
υπόγειες σκοτεινές στοές και μυστικές προς
το ποτάμι διαφυγές και ό,τι άλλο συνωμοτικό
κατασκεύασμα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αλλά και ειδικούς χώρους για τις εκτελέσεις των αντιπάλων.
Με τη Σοφία στη Μόσχα, γρήγορα δρόμοι μεγάλοι ανοίγονται, το ανταλλακτικό εμπόριο
ανθεί, το χρήμα παντού ρέει άφθονο. Και οι
Φράγκοι πολιτιστικά και οικονομικά, αρχίζουν
να καταπατούν τη Ρωσική πρωτεύουσα. Αλλά
ο Μοσχοβίτης, αγαπά τη δική τη ζωή και τα
δικά του έθιμα και τέτοια καμώματα δεν τα
θέλει και δεν τα ανέχεται. Η Δύση τού μεταλλάσσει την παράδοση, και αντιδρά παντοιοτρόπως.
Μαζί με τον ερχομό των ξένων λογίων στη
Μόσχα, ήρθε και ένας μοναχός, ο Μάξιμος ο
Έλληνας. (1480-1556).
Ο Μάξιμος υπήρξε μια εξέχουσα και δυναμική
φυσιογνωμία της διανόησης. Είχε γεννηθεί
στην Άρτα. Στη συνέχεια σπούδασε σε Παρίσι, Βενετία, Φλωρεντία, και τελικά ως μοναχός, είχε καταλήξει στο μοναστήρι του
Βατοπεδίου στο Άγιο όρος. Εκεί βρισκόταν,
όταν τον βρήκε το μήνυμα του οικουμενικού
Πατριάρχη, για να πάει να διδάξει τις ιερές
Γραφές στη Μόσχα.
Ο Ιβάν Γ΄, θέλοντας να ανεβάσει το χαμηλό
πνευματικό επίπεδο του Ρώσου, αναζητούσε

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

τεία στα βορειοδυτικά, που ίσως
θα μπορούσε να γίνει μες στο
προαύλιο του Αγ. Νικολάου. Να
δημιουργηθούν αθλητικοί χώροι
για το κοινό (εκτός σχολείων). Να
μην επιτρέπεται δόμηση >10μ
ώστε να διατηρηθούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά ηλιασμού και
αισθητικής.

έναν σοφό να διδάξει, και να μορφώσει. Και ο
Πατριάρχης του έδειξε τον Μάξιμο τον Έλληνα, που όπως είπαμε ασκήτευε τότε στο
Βατοπέδι. Ο Μάξιμος από την αρχή μάζεψε
ό,τι ελληνικό χειρόγραφο είχε διασωθεί από
το Βυζάντιο, από παπύρους, περγαμηνές, ειλητάρια, (= αποκόμματα σε λωρίδες περγαμηνών), βιβλία και με την πνευματική ομάδα που
είχε οργανώσει, προχώρησε σε μεταφράσεις
και κυκλοφόρησε εκδόσεις διδακτικές. Ο
ελεύθερος όμως λόγος του, άφοβος και τολμηρός, ενόχλησε τον ανώτερο κλήρο και την
επάνω τάξη του κοινωνικού κατεστημένου,
καθώς ήλεγχε τις παρανομίες και τον έκλυτο
βίο τους. Εστιάστηκε μάλιστα στον Ιβαν, τον
οποίο κατηγόρησε για τον γάμο του με τη
Σοφία, επειδή ήταν δεύτερος, αλλά και ίσως
γιατί ο θάνατος της πρώτης του γυναίκας, της
πριγκήπισας των Τβερ δεν ήταν φυσιολογικός. Αυτά όλα, το 1525, συνεπέφεραν την
εξορία του Μάξιμου, την περιοριστική έγκλεισή του στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος
στο Κίεβο, όπου και τον επόμενο χρόνο τον
βρήκε ο θάνατος.
Αλλά το ποιό ήταν το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο του Ρώσου κατά την εποχή
εκείνη, το συμπεραίνομε από τον “Οικιακό
Κώδικα” του Δομστρόϊ.
Στα 63 κεφάλαια που αναφέρει, διαβάζομε
αναλυτικά τις λεπτομέρειες για τα καθήκοντα του χριστιανού, για τον ηγετικό ρόλο
του Ρώσου πατέρα, για τη θέση της μάνας
συζύγου και άλλα. Μας πληροφορεί λοιπόν,
πως η γυναίκα σύζυγος πρέπει να ράβει μοναχή τα φορέματα τα δικά της, αλλά ολόκληρης της οικογένειας, να μαζεύει δε όλα τα
αποκόμματα για μπαλώματα, και να διαπαιδαγωγεί ανάλογα τις κόρες της.
Στον κώδικα γράφονται ακόμα οδηγίες και εντολές για τα παιδιά, τα οποία καθημερινά πρέπει να δέρνονται ακόμα και χωρίς λόγο. Αλλά
και η γυναίκα σύζυγος πρέπει συνεχώς και
χωρίς διακοπή ολημερίς να δουλεύει, και
μόνο κατ΄ εξαίρεση και όταν είναι άρρωστη
να απαλλάσσεται. Από την άλλη μεριά να δέχεται καθημερινά θωπείες σκληρές από το
Συνέχεια στη σελ. 16
κνούτο του συζύγου,
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Κρυφή Εκπαίδευση
δημοσιογράφων από ΔΝΤ
προκειμένου να στηρίξουν την
πολιτική του, για μη αναδιάρθρωση
του ελληνικού χρέους
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, στην αίθουσα Γερουσίας της
Βουλής, κατά την διάρκεια ακρόασης (απευθείας μετάδοση
στο κανάλι της Βουλής), δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας γι’
αυτά που ακούγαμε. Και τα ακούγαμε από τον πρώην εκπρόσωπο της Ελλάδας στο ΔΝΤ, Παναγιώτη Ρουμελιώτη.
― Μίλησε για κρυφά “σεμινάρια” δημοσιογράφων από το
ΔΝΤ προκειμένου να στηρίξουν την πολιτική του για τη
μη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, που «παρ΄ όλο
που ήμουν εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ δεν εγνώριζα και το έμαθα στις ΗΠΑ ότι Έλληνες δημοσιογράφοι
εκπαιδεύονται κρυφά στην Αμερική από το Ταμείο».
― Μίλησε για «κρυφές συναντήσεις των εκπροσώπων
των Γερμανικών και των Γαλλικών τραπεζών με εκπροσώπους του ΔΝΤ και του πρώην προέδρου του Ντομινίκ
Στρος-Καν πριν την υπογραφή του 1ου Μνημονίου της Ελλάδας για το κούρεμα του χρέους, το οποίο δεν δέχθηκαν
για να κλείσουν τα ελλείμματα που είχαν. Με αυτό τον
τρόπο έγιναν κερδοφόρες».
Μετά ταύτα το μέλος της Επιτροπής Αλήθειας Λογιστικού
Χρέους της ελληνικής Βουλής Λεωνίδας Βατικιώτης, δήλωσε ότι «δεν έγινε καμία ενημέρωση στην “Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων”» και τίθεται θέμα. Πρέπει
να μάθουμε τα ονόματα και τι ρόλο έχουν παίξει».
Δήλωσε ακόμη ότι θα υποβάλει αίτημα στον υπεύθυνο επικοινωνίας Rice του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ),
προκειμένου να δώσει ονόματα και ...διευθύνσεις.
Ειδικότερα ο Π. Ρουμελιώτης υπογράμμισε μετά από ερωτήσεις της προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Αισθάνομαι χαρά που με καλέσατε γιατί είναι ένα θέμα που με
απασχολεί. Ήμουν εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ από
το 2010 έως τα τέλη του 2011. Πριν όμως ξεκινήσω πρέπει
να σας ενημερώσω ότι πριν να έρθω στην Επιτροπή τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου και η πρόεδρος του Κριστίν Λαγκάρντ μου ανέφεραν ότι μπορεί να
είμαι πρώην εκπρόσωπος, αλλά δεν έχω δικαίωμα να αναφερθώ σε θέματα, που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα
και να παραμείνω μόνο σε επίσημες ανακοινώσεις.
Το βασικό λάθος με το πρόγραμμα του ΔΝΤ είναι ότι ξέφυγε απο τις αρχές του με βάση το καταστικό του και δεν
έπρεπε να δεχθεί να δώσει δάνειο στην Ελλάδα χωρίς να
γίνει από την αρχή αναδιάθρωση του χρέους γιατί το γνώριζαν ότι δεν ήταν βιώσιμο. Με την πίεση των Γερμανικών
και Γαλλικών τραπεζών, της ΕΕ και με την αποδοχή των εκπροσώπων της τότε ελληνικής κυβέρνησης άλλαξαν τους
όρους μόνο για την Ελλάδα και έδωσαν το δάνειο χωρίς
την αναδιάρθρωση. Η μη αναδιάρθρωση έφερε το πρόγραμμα της λιτότητας και σκληρά μέτρα κατά του ελληνικού λαού κάνοντας τις ξένες τράπεζες κερδοφόρες. Οι
ελληνικές τράπεζες οι περισσότερες είχαν μετόχους από
τις ξένες τράπεζες. Το χρέος στην Ελλάδα ήταν στις ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες, όπου με την κάλυψη της ανακεφαλαίωσης τους από το ελληνικό κράτος πέρασε στις
πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων και έγινε δημόσιο
χρέος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΝΤ γνώριζε για την
αναδιάρθρωση του χρέους των κρατών από το 2001 που

ξέσπασε η κρίση στην Αργεντινή. Το λάθος λοιπόν που
έγινε στην Ελλάδα ποιός θα το πληρώσει; Μόνο ο Ελληνικός λαός; Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν έχουν ευθύνη; Δεν
πέρασαν το ιδιωτικό χρέος σε δημόσιο; Εάν η Ελλάδα ήταν
από την αρχή στην αναδιάρθρωση τα ελληνικά ομόλογα θα
πήγαιναν στην δευτερογενή αγορά και θα μπορούσαν να
διακινηθούν εύκολα ενώ δεν θα έβγαινε η Ελλάδα από τις
αγορές. Η ενημέρωση είχε γίνει από το ΔΝΤ για την αναδιάρθρωση στον τότε Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου
και στον πρώην υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωσταντίνου».
Σε ερώτηση του μέλους της Επιτροπής και ευρωβουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Σοφία Σακοράφα ανέφερε «...πλέον για να
μπορεί να πάρει η Ελλάδα τα χρήματα που της αναλογούν
πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΝΤ να γίνει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική βούληση από τους Ευρωπαίους εταίρους. Εάν δεν
γίνει θα δημιουργηθεί αναξιοπιστία στην ευρωζώνη. Από
την άλλη η ελληνική οικονομία πρέπει να κτυπήσει τα καρτέλ για να βγεί η αγορά από τα πολλά προβλήματα που
έχει και όχι να απελευθερωθούν τα φάρμακα.
Επίσης υπάρχει κίνδυνος για το κράτος που ανακεφαλαίωσε τις τράπεζες με εξαγορά των μετοχών τους και πρέπει να μην ενεργοποιήσει την διάταξη που αναφέρει ότι
«το ελληνικό δημόσιο πρέπει να πουλήσει τις μετοχές
των τραπεζών μέχρι το 2017». Επίσης οι τιμές των μετοχών των τραπεζών έχουν χάσει την αξία τους και το 2017
θα πάρει μόνο το 1/3 από την ανακεφαλαίωση. Τον Μάρτιο του 2014 ο τότε υπουργός των Οικονομικών και σημερινός διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας έφερε σε πολυνομοσχέδιο άρθρο με ειδική
πρόβλεψη για τα μέλη των τραπεζών και του ΤΧΣ να μη
φέρουν ευθύνες στην διάσωση των τραπεζών.
Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι και ο πρώην διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος Προβόπουλος γνώριζε για την
αναδιάρθρωση του χρέους αλλά ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένος με την ΕΚΤ».

Κάλεσμα Πρωτοβουλίας Πολιτών
Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο
έχουν ήδη υπογράψει κάλεσμα Πρωτοβουλίας Πολιτών,
μέσω του οποίου εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς
την Ελλάδα και υποστηρίζουν το έργο και τις προσπάθειες
της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Τη σύσταση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους

χαιρέτισε πρόσφατα και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
μέσω του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονά του Juan Pablo
Bohoslavsky.
Το κάλεσμα της Πρωτοβουλίας είναι διαθέσιμο σε 16
γλώσσες και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.greekdebttruthcommission.org, η οποία συλλέγει ηλεκτρονικές υπογραφές.
στοιχεία: www.e-inon.gr

Η “επένδυση” στην Υδρούσα
Ποιός μεγάλος χορηγός των 3Β κρύβεται πίσω από
την “επένδυση” στη νήσο Υδρούσα;;; Μήπως ο επιχειρηματίας “επενδυτής” έχει μεγάλο προστάτη;;;

beach volley
Πριν δύο εβδομάδες περίπου πέντε φορτηγά με άμμο μπήκαν στον παραλιακό χώρο του κάμπινγκ Βούλας και την
άδειασαν πάνω στην ακτή, όπου στη συνέχεια έστησαν
φιλέ και δημιούργησαν τερέν για beach volley.
Κάποιοι λουόμενοι κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία, η οποία τους σταμάτησε προσωρινά, γιατί στη συνέχεια το ολοκλήρωσαν και πραγματοποίησαν και την πρώτη
τους εκδήλωση - τουρνουά το ΣαββατοΚύριακο.
Είχε δηλώσει η προπονήτρια-επιχειρηματίας ότι ο χώρος
θα είναι ελεύθερος για κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά κάποιοι
που επιχείρησαν να παίξουν δεν τα κατάφεραν. Κι αυτό
γιατί υπήρχε άλλη ομάδα, η οποία δήλωσε ότι είναι από
αθλητικό όμιλο και έχει μισθώσει το χώρο!
Σε τηλεφωνική επικοινωνία μας με την προπονήτρια - επιχειρηματία, μας δήλωσε ότι δεν το μισθώνει και είναι ελεύθερο για τον καθένα.
Βέβαια χτυπώντας στο Ιντερνετ, beach volley Α’ πλαζ Βούλας, σε πάει στην ιστοσελίδα του ΑΓΟΓ Ευρυάλη, ο οποίος
διαφημίζει ότι διοργανώνει προπονητικά προγράμματα
«στα δύο νέα γήπεδα της Α’ Πλαζ Βούλας», με συγκεκριμένες ημέρες και ώρες προπόνησης και ορισμένο αριθμό
ατόμων σε γκρουπ. Και είσοδο; από το κάμπινγκ!
Και κάνουμε εύλογα ερωτήματα που κάνουν και οι λουόμενοι. Υπάρχει απόφαση για το στήσιμο του beach volley
και από ποιόν; Σε ποιο χώρο έχει εγκατασταθεί, γιατί
όπως φαίνεται και από πολεοδομικούς χάρτες, βρίσκεται
στο χώρο του κάμπινγκ και όχι στην Α’ πλαζ, η οποία παρεμπιπτόντως συνεχώς αυξάνει το χώρο της!!!
Η Δημοτική Αρχή των 3Β είναι ενημερωμένη; και τί ενέργειες έχει κάνει;

Παρασπονδία
Στην άκρη της σιωπής
κει π’ ανεβαίνεις ν’ ανασάνεις,
να ξαποστάσεις στην κορφή σου τη γυμνή,
στ’ άπαρτο κάστρο να κλειστείς,
να πλύνεις τις λαβωματιές,
μόνες τ’ ανέμου οι ριπές
να σε σπαθίζουν καθαρές
σαν να σε γδέρνουν
και να σού παίρνουν
κύτταρα νεκρά,
άχρηστα, στοιβαγμένα,
τα λόγια τα φτηνά και τα πικρά
που αλυχτούν για σένα οι πολλοί,
με γνήσια τύφλα καμωμένα
και χολή.
Τί έφερες εδώ;
Τί κουβαλάς, τί κρύβεις
απ’ τ’ ανέμου το σπαθί;
Αχ, ζαβολιάρη,

ήρθες στων άστρων την πηγή
και προστατεύεις την πληγή
μη σου την κλέψουν,
μη σ’ ορφανέψουν
απ’ τη ζωγραφιά
που νίκησε τα χρώματά σου
και λιώνει τ’ άρματά σου
στη φωτιά.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πόσο βλαβερή είναι η μόδα του σολάριουμ;
Αν και από το 2009 η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος έχει χαρακτηρισθεί από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) καρκινογενής για τον άνθρωπο, στην ίδια υψηλή κατηγορία με το κάπνισμα, τον
αμίαντο και τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες, παρ’ όλα αυτά άντρες και γυναίκες καταφεύγουν ολοένα και συχνότερα στη
λύση του σολάριουμ για μαύρισμα. Η κατάσταση, όμως, των
σολάριουμ στην Ελλάδα -όπως και σε άλλες χώρες- είναι μάλλον ανησυχητική λόγω της συχνά υπερβολικής έκθεσης των
χρηστών σε δυνητικά επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία, πάνω
από τις προδιαγραφές ασφαλείας. Με δεδομένο μάλιστα ότι,
προς το παρόν, δεν υπάρχει σχετική εθνική νομοθεσία, προκύπτει η ανάγκη να καλυφθεί το σχετικό νομικό κενό, σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Η ΕΕΑΕ, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος από
άποψη ακτινοπροστασίας τόσο των καταναλωτών-πελατών,
όσο και των εργαζομένων σε αυτούς τους χώρους, ανέλαβε
την πρωτοβουλία να γίνει έλεγχος στην ακτινοβολία των σολάριουμ, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος «Πρίσμα», που καταγράφει τη συνολική επιβάρυνση του
ελληνικού πληθυσμού από ακτινοβολίες.
Έτσι, για πρώτη φορά, κατέγραψε την κατάσταση των σολάριουμ σε ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, ξενοδοχεία
κ.α., κάνοντας δειγματοληπτικές επιτόπιες μετρήσεις σε όλη
την Ελλάδα.
Τα όρια ασφαλείας για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία στα σολάριουμ -και γενικότερα για κάθε συσκευή που εκθέτει το
δέρμα στην υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία- τίθενται από
την Ευρωπαϊκή “Ενωση στα 0,3 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο,
που αντιστοιχούν σε δείκτη UV 12 και ισοδυναμούν με την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία στους τροπικούς.
Το όριο αυτό έχει τεθεί και στην Ελλάδα με βάση σχετικό Πρότυπο του ΕΛΟΤ από το 2010. Όταν ο δείκτης UV υπερβαίνει το
11, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η επικινδυνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας χαρακτηρίζεται «ακραία», με μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στο δέρμα και στα μάτια.

Όμως στην Ελλάδα, στα δύο τρίτα (65%) των μηχανημάτων
που μετρήθηκαν, η ακτινοβολία υπερέβαινε τη σύσταση
ασφαλείας των 0,3 βατ ανά τ.μ. Η μέση εκπεμπόμενη ακτινοβολία άγγιζε τα 0,5 βάτ ανά τ.μ. (από 0,09 βατ έως σχεδόν 1 βατ).

Τα 20 στα 26 μηχανήματα που μετρήθηκαν, εξέπεμπαν ισχυρότερη υπεριώδη ακτινοβολία από ό,τι ο ήλιος του καλοκαιριού το μεσημέρι στην Αθήνα! Σύμφωνα με το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, η μέση μέγιστη τιμή του δείκτη UV
στην Αθήνα κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου είναι περίπου 10.
Στη σχετική μελέτη των ερευνητών Ασπασίας Πετρή και Ευθύμιου Καραμπέτσου του Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην «Ελληνική
Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας», τονίζεται ότι,
όπως προκύπτει από τις μετρήσεις της Επιτροπής, η συντριπτική πλειονότητα των μηχανημάτων σολάριουμ στην Ελλάδα
εκπέμπει ακραία υπεριώδη ακτινοβολία.
Σημειωτέον ότι μια ανάλογη έρευνα σε σολάριουμ στις
χώρες της ΕΕ, έδειξε ότι τα δύο τρίτα παραβιάζουν το όριο
των 0,3 βατ, συνεπώς το πρόβλημα έχει διεθνή διάσταση.
Επίσης, επισημαίνεται ότι τα περισσότερα μηχανήματα σο-

Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς;
Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσα να πιστέψω το σχόλιο που ανήρτησε “φίλος” του facebook, στο προφίλ
του. Γι’ αυτό και το μοιράζομαι μαζί σας.
“Εγώ προτιμώ την Ευρωπαϊκή κηδεμονία από την απαράδεκτη μπανανία της
Δημοκρατίας της Βαλκανικής Ζάμπιας
(Γνωστή και ως Ελλάς) που έχουν επιβάλει οι δικοί μας τα τελευταία 40 χρόνια και πολύ περισσότερο σιχαίνομαι
την έλλειψη του ρεαλισμού και την αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας από τους σημερινούς κυβερνώντες
οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να
υποστηρίξουν την στρεβλή κατάσταση

που κτίστηκε ειδικά από την αυτοκρατορία του ΠΑΣΟΚ των 80ς και η οποία
συνεχίστηκε από τους υπόλοιπους ως
σίγουρη συνταγή εδραίωσης της εξουσίας τους.
Και κάτι τελαιυταίο : Τα ωραιότερα σημεία στην χώρα μας είναι αυτά τα οποία
άφησαν την ταυτότητα τους οι Ευρωπαίοι κατακτητές στο παρελθόν. Βλέπε
Κέρκυρα, Ναύπλιο, Ρέθυμνο Ρόδος
κλπ. Ακόμα και στα Κύθηρα που ήταν
τόπος χωρίς σημασία για τους Άγγλους
εκείνοι έκαναν πριν 150 χρόνια καλύτερη δουλειά από ότι εμείς σήμερα σε
νησιά πρώτης γραμμής όπως Σαντορίνη, Μύκονο κλπ. (έφτιαξαν ένα κατα-

πληκτικό οδικό δίκτυο, κάνανε υπέροχες γέφυρες, άνοιξαν σχολεία κλπ) Νοοτροπία των Ευρωπαίων είναι ότι ακόμα
και σε κατακτημένο τόπο πρέπει να
υπάρχει κράτος! Εμείς είμαστε ειδικοί
μόνο στην εδραίωση του παρακράτους…..
Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε μας......”
Και αναρωτιέμαι: Γιατί συνεχίζει να
μένει στην Ελλάδα; Για να την παραδώσει στους ξένους που προτιμά;
Είμαι περίεργη, τον μισθό του, τον
δίνει σε κάποιον άλλον (κατά προτίμηση ξένο) να τον διαχειρίζεται;
Γεμίσαμε Εφιάλτες...

λάριουμ στην Ελλάδα είναι τέτοιου τύπου, που θα έπρεπε να
τα χειρίζεται εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, πράγμα που
δεν συμβαίνει.
Σύμφωνα με τον Dr. Χρ. Χουσιάδα, «όσον αφορά τόσο την
ένταση της ακτινοβολίας των μηχανημάτων, όσο και τον
χρόνο χρήσης τους, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό
οφείλεται σε άγνοια, γιατί τα μηχανήματα μπορούν να ρυθμισθούν κατάλληλα. Οι συστάσεις μας είναι να γίνονται λιγότερες συνεδρίες, μικρότερης διάρκειας και με μεγαλύτερα
διαλείμματα μεταξύ τους».
Μετά τα ευρήματά αυτά, ο πρόεδρος της ΕΑΑΕ δήλωσε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η Επιτροπή θα εισηγηθεί μια ρύθμιση για τον
χώρο των σολάριουμ στην Ελλάδα, ώστε να μπουν πλέον νομικά κάποια όρια, καθώς και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός,
προκειμένου να υπάρχει εποπτεία τους, διότι σήμερα υπάρχει
νομικό κενό. Πάντως, για να μην αυτομαστιγωνόμαστε, το πρόβλημα είναι διεθνές και δεν αφορά μόνο την χώρα μας».
Oι άνθρωποι που ξεκίνησαν να κάνουν σολάριουμ σε ηλικία
μικρότερη των 35 ετών, έχουν κατά 87% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μελάνωμα.
Επίσης, το σολάριουμ δεν είναι ασφαλής επιλογή για την αύξηση της βιταμίνης D στον οργανισμό. Για μια ηλιόλουστη
χώρα όπως η Ελλάδα, αρκούν ελάχιστα λεπτά καθημερινής
έκθεσης των χεριών και του προσώπου στον ήλιο για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη D.
Οι ειδικοί συνιστούν την απαγόρευση του σολάριουμ σε
άτομα κάτω των 18 ετών, σε ανθρώπους κοκκινομάλληδες,
με πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα που κοκκινίζει εύκολα, σε
όσους έχουν πολλούς σπίλους και φακίδες στο δέρμα τους
και σε άτομα που από παιδιά καίγονταν εύκολα στον ήλιο ή
που έχουν οικογενειακό ιστορικό δερματικού καρκίνου.
Πάντως εάν παρ’ όλα αυτά, αποφασίσετε να κάνετε σολάριουμ, πρέπει να έχετε αφαιρέσει τα καλλυντικά από το σώμα
σας, να μην έχετε βάλει αντηλιακό, να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και να αποφύγετε να εκτεθείτε στον ήλιο για 48
ώρες μετά το τεχνητό μαύρισμα.
πηγή: http://medicalnews.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ξυπνάς ανοίγεις ειδήσεις "ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ
ΓΚΡΕΜΟ - ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ Η ΧΩΡΑ"
βγαίνεις έξω και όλοι πίνουν καφέ γιόλο
4 Ποια κινέζικα?
Η πιο δύσκολη γλώσσα είναι τα "ξεκάθαρα" και την μιλούν
πολύ λίγοι.

4 Η άλλη ανέβασε άρθρο “πώς έκαψα 937 θερμίδες μέσα
σε 55 λεπτά”· λες κι εμείς δεν έχουμε ξεχάσει πίτσα στον
φούρνο...

4 Πολύ γλυκό που δίνετε τις παλιές σας συσκευές στους
συγγενείς, αλλά αλλάξτε ήχο κλήσης... Χτυπάει το τηλέφωνο της γιαγιούλας εδώ δίπλα με Black Sabbath...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Καδος Αφιχθη!!!!!

Εκλεκτή η εκδήλωση

Αγαπητη εβδομη
Κάδος απορριμμάτων αφίχθη στο Δήμο 3Β!!! κάνουμε πάρτυ να το γιορτάσουμε.
Οχι αγαπητη εβδομη δεν τρελαθηκαμε, απλα ειμαστε ικανοποιημενοι που τελικα η αποστολη (επαναπατρισμού) του κάδου εξετελέσθη.
Στην ανωτέρω επιχειρηση ελαβε προσωπικά μερος, και τον ευχαριστούμε
θερμά, ο Δημαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ως επισης και η φιλότιμη υπαλληλος του Δημου αξιοτιμη κα Δήμητρα Τσουβαλα, η οποια παρ’ ολο που ευρίσκετο εν αδεία συνέχιζε να ασχολειται με το θεμα.
Εν ολιγοις, η υπηρεσια καθαρισμού μετακινησε, τον σε αριστη κατασταση καδο
απορριμμάτων της περιοχης μας, και στην θεση του εβαλε εναν κατεστραμένο,
...μυρωδατο καδο.
Σε επισκεψή μας στο δημαρχείο για να παραπονεθούμε, ειδαμε το δημαρχο, ο
οποίος εδωσε εντολή στην προαναφερθεισα υπάλληλο να λυσει τον “γορδιο
οπως αποδειχτηκε αργοτερα δεσμο!!!!”.
Μετα απο αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στις υπηρεσιες του δημου, απο την κα
Τσουβαλα, μετά απο επανειλημμενες επισκεψεις μας στο δημαρχειο, και μετα
απο λαθος τοποθέτηση του καδου σε αλλο σημειο, τελικα ο καδος, μετα παρελευση δεκαπενθημερου, αφιχθη στον προορισμο του.
Αγαπητε δημαρχε, αν για μια μεταφορά καδου σε μια αποσταση εκατο μετρων,
χρειάστηκε: Α) η δικη σου παρεμβαση, Β) Οι φιλοτιμες προσπαθειες της ανωτερω υπαλληλου Γ) Οι επανειλημμενες επισκεψεις μας στο δημαρχειο, τοτε ή
στραβος ειναι ο γυαλος ή στραβα αρμενιζουμε
Ιωάννης Τσόβολος

Αγαπητή Εβδόμη,
ευχαριστούμε για την ωραία εκδήλωση που μας προτείνατε και παρακολουθήσαμε την περασμένη Κυριακή
στην Πνευματική Εστία· την παρουσίαση δύο βιβλίων.
Και η συγγραφέας και η μουσική και
το τραγούδι, μας έφεραν μνήμες και
συγκινησιακή φόρτιση, που σας ευγνωμονούμε γι’ αυτό.
Η συμμετοχή δε του κοινού ήταν εντυπωσιακή.
Η πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας
κα Φαίδρα μας περιέγραψε πολύ παραστατικά στιγμές, που βίωσε ένας
ολόκληρος ελληνικός λαός της Μικράς Ασίας και όταν ξεριζώθηκε,
αλλά και όταν ήρθε στην Ελλάδα.
Εύχομαι πάντα να δίνετε τέτοιες εκδηλώσεις, που πλουτίζουν το πνεύμα
και αναπετούν την ψυχή.
Ελένη Π.

Αστοχοι χειρισμοί του Δήμου Κρωπίας απένταξαν
την ανάπλαση της Πλατείας Αναλήψεως
Καταγγέλει η «Πρωτοβουλία Πολιτών»
H αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου
Κρωπίας, “Πρωτοβουλία Πολιτών” με
επικεφαλής την Αθηνά Κιούση, καταγγέλει την Δημοτική πλειοψηφία για την
απένταξη του έργου της ανάπλασης της
πλατείας Αναλήψεως, για κακούς χειρισμούς και κατασπατάληση δημοτικού
χρήματος.
Γράφει μεταξύ άλλων:
Λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές του
Μαΐου 2014 η Δημοτική Αρχή τοποθέτησε μεγαλοπρεπή διαφημιστική πινακίδα στην πλατεία του Ιερού Ναού της
Αναλήψεως για το έργο της ανάπλασης.
Ο κος Δήμαρχος εξήγγειλε στην προεκλογική του ομιλία ότι το έργο θα ξεκινήσει άμεσα.
Σήμερα, μετά από 13 μήνες... η πλατεία
παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Έχει
μεταβληθεί σε άναρχο χώρο στάθμευσης με αυτοκίνητα να σταθμεύουν ακριβώς έξω από την είσοδο του Ιερού Ναού.
Όλοι οι δημότες διερωτώνται γιατί η
ανάπλαση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και
από τη Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει
καμία ενημέρωση.
Δυστυχώς άστοχοι χειρισμοί της, έχουν
οδηγήσει σε καθυστέρηση και στην απώλεια της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.
[...]Ακόμα και όταν το έργο εντάχθηκε
στα τέλη του 2013 με σημαντικά μειωμένο προϋπολογισμό 818.000 € χάθηκε πολύτιμος χρόνος 3,5 μηνών μέχρι
να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικα-

σίες. Έτσι φθάσαμε στον Απρίλιο του
2014 όπου από το κεντρικό κράτος επισημάνθηκε το πρόβλημα των υπερ-δεσμεύσεων στο ΕΣΠΑ. Η δημοτική αρχή
αν και γνώριζε το πρόβλημα, προεκλογικά ανάρτησε την πινακίδα και υποσχέθηκε ψευδώς ότι το έργο ξεκινά άμεσα.
Το Φεβρουάριο του 2015 το έργο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ και το Μάιο του
2015 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε (ΑΔΑ: 72ΟΝΩΛ6-1ΩΓ) την κατασκευή της Ανάπλασης με ιδίους πόρους

Ηφαίστεια!

- 413.000 € - του Δήμου. Οι πόροι αυτοί
θα στερηθούν από άλλες ανάγκες, όπως
κοινωνικές υποδομές και έργα σε εκτός
σχεδίου περιοχές.
Στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ζητήσαμε από τη Δημοτική
Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της ενώπιον των Δημοτών και να αναγνωρίσει
τα λάθη της. Δυστυχώς η ευθιξία αυτή
δεν υπήρξε.
Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου
protovouliapolitonkoropiou@gmail.com

Η Δημοτική Αρχή Σαρωνικού «έπνιξε» την ευεργετική
ρύθμιση των 100 δόσεων με τιμωρία προς τους πολίτες
Καταγγέλει η “Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού”
Με έναν πρωτοφανή και σκληρό τρόπο εγκαινίασε η Δημοτική Αρχή Σαρωνικού, την πρώτη επικοινωνία με τους δημότες.
Με ένα καταπληκτικό τρομοκρατικό έγγραφο που απέστειλε σε όλους τους
δημότες, καλούσε τους οφειλέτες να τακτοποιήσουν, ληξιπρόθεσμες οφειλές
από λογαριασμούς νερού, διαφορετικά και αν υπερέβαιναν τα 293 ευρώ, θα
προχωρούσε σε κατασχέσεις και δέσμευση φορολογικής ενημερότητας.
Ο ίδιος ο δήμαρχος Γ. Σοφρώνης με δήλωσή του σε ραδιοφωνικό σταθμό προκειμένου να κατευνάσει τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το τρομοκρατικό έγγραφο του Δήμου, επικαλέστηκε ως δικαιολογία την ευκαιρία να
επωφεληθούν οι οφειλέτες από τη ρύθμιση των 100 δόσεων.
[...] Φαίνεται όμως ότι κάποιοι αμετανόητοι άρχοντες δεν διανοούνται να αποχωριστούν την τιμωρητική για τους πολίτες λογική της μνημονιακής εποχής…
δείχνοντας με τον ποιο ανάγλυφο τρόπο πόσο μακριά είναι από την τοπική
κοινωνία και τα πραγματικά προβλήματα της πλειοψηφίας των πολιτών.
Η “Ριζοσπαστική Ενότητα Σαρωνικού” δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένη να
δεχθεί τέτοιου είδους αυθαιρεσίες από τη Δημοτική Αρχή.

Το εξωτερικό στρώμα της Γης, που λέγεται φλοιός,
όταν είναι λεπτό, πιέζεται από το εσωτερικό στρώμα,
τον μανδύα, του οποίου το υλικό είνα πυρακτωμένη ρευστή μάζα, που το ονομάζουμε μάγμα, και αναγκάζεται με βίαιο τρόπο - να βρει διέξοδο προς την επιφάνεια της
γης, υπό μορφή λάβας.
Αυτό το γεωλογικό φαινόμενο λέγεται “ηφαίστειο” και
εκδηλώνεται σ’ όλα τα ουράνια σώματα του ηλιακού μας
συστήματος.
Η λάβα διαπερνά τον κρατήρα που σχηματίζει και εκτοξεύεται σε ύψος πολλών χ.λμ. συνοδευόμενη από σεισμούς και βουή, ενώ πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού
γεμίζουν τον ουρανό και κατευθύνονται από τους ανέμους σε μεγάλες αποστάσεις. Τα ηφαίστεια απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειεας, που είναι
εγκλωβισμένη στο εσωτερικό της Γης.
Η λάβα κυλάει σαν πύρινα ποτάμια, γύρω από το ηφαίστειο και όταν κρυώσει μετατρέπεται σε πετρώματα
ηφαιστειογενή. Επίσης μεγάλες ποσότητες από σκόνη,
τέφρα και δηλητηριώδη αέρια σκεπάζουν την περιοχή.
Το “φαντασμαγορικό” θέαμα της έκρηξης ενός ηφαιστείου δημιουργεί δέος, αλλά και φόβο με πανικό, αφού
μπορεί να καταστραφεί μεγάλη έκταση γύρω του, όπως
το 79 μ.Χ. στην Κάτω Ιταλία (Ελληνικές αποικίες), εξερράγη ο Βεζούβιος και έθαψε στη λάβα του, που έφτανε
τα 20μ. την Πομπηΐα, την Ηράκλεια (Ερμολάνο) και τις
Σταβίες. Μετέπειτα, από την έκρηξή τους, τα ηφαίστεια
χαρίζουν πλούτο, γιατί κάνουν εύφορο το έδαφος, δημιουργούν θερμές, θειούχες, ιαματικές πηγές, τα ηφαιστειογενή πετρώματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν
μονωτικά υλικά, όπως η ελαφρόπετρα και τέλος αυξάνουν τον τουρισμό.
Ενας άλλος τρόπος, με τον οποίο σχηματίζονται τα
ηφαίστεια είναι ο σχηματισμός ρηγμάτων στις τεκτονικές (πέτρινες) πλάκες του φλοιού, με αποτέλεσμα να
προκληθεί σύγκρουση ή απομάκρυνση μεταξύ τους και
να περάσει το μάγμα στα διάκενα, να πιέσει το φλοιό
της Γης για να εκτοξευθεί στην επιφάνειά της.
Τα ηφαίστεια είναι ενεργά και νεκρά (σβησμένα), τα
οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν.
Τα περισσότερα ηφαίστεια βρίσκονται στις κορυφές των
βουνών, αλλά υπάρχουν και στις θάλασσες, που η λάβα
τους όταν κρυώσει δημιουργεί ολόκληρα νησιά, όπως
είναι η Χαβάη, που έχει στην κορυφή της το ηφαίστειο
Maunal, που έχει εκραγεί 33 φορές από το 1843.
Το 1650 π.Χ. εξεράγη το ηφαίστειο της Σαντορίνης και
από τη λάβα του σχηματίστηκαν η Μικρή και η Μεγάλη
Καμένη σε 6 λεπτά της ώρας και ο ηφαιστιακός κώνος
που δημιουργήθηκε ανατινάχθηκε μαζί με τον κρατήρα
του και καταποντίστηκε το 1613 π.Χ. και δημιούργησε τη
σημερινή “καλδέρα”. Η λάβα είχε φτάσει μέχρι την Κρήτη
που δέχτηκε τις καταστροφικές επιδράσεις του ηφαιστείου, όπως όλο το Αιγαίο και ο Ελληνικός πολιτισμός.
Λέγεται μάλιστα από επιστήμονες - ερευνητές, ότι ο
άνεμος έστειλε την τέφρα της λάβας μέχρι την Αίγυπτο
και θεωρείται υπεύθυνη για την εμφάνιση της έβδομης,
όγδοης και ένατης πληγής του Φαραώ· το σκοτάδι που
σκέπασε την Αίγυπτο.

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
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Η Εθελοντική Ομάδα Κορωπίου απέκτησε
αναπηρικό αμαξίδιο από καπάκια!
Η κοινωνική πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας του
Δήμου Κρωπίας, για τη συλλογή πλαστικών πωμάτων συσκευασιών, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015.
Οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου συλλόγου Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων «Αγάπη για Ζωή», Ουρανία Αθανασοπούλου και Μαρία Μαυρουδάκη παρέδωσαν
ένα αναπηρικό αμαξίδιο στον Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση και στο μέλος της Εθελοντικής Ομάδας του
τομέα Δασοπροστασίας, Σπύρο Κοσμά.

Δήμου Κρωπίας και ο Δημήτριος Ντούνης, μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Κρωπίας, τομέα Δασοπροστασίας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης ευχαρίστησε
τους εθελοντές δασοπροστασίας του Δήμου που είχαν την
ιδέα και πρωτοστάτησαν στην πρωτοβουλία αυτή, την αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας
και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων.
Ευχαρίστησε όμως θερμά τους εκατοντάδες δημότες και
πολίτες του Κορωπίου, από άλλους δήμους της Αττικής και
της χώρας και ιδιαίτερα τα μέλη του ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ Σφηττός

Στην παράδοση-παραλαβή παρευρέθηκαν, ο αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας Θοδωρής
Γρίβας, ο Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, υπεύθυνος γραφείου
τύπου Δήμου Κρωπίας και μέλος της Εθελοντικής Ομάδας

Σε πλήρη λειτουργία
οι Υπηρεσίες Δόμησης
& Πρόνοιας Δήμου Παλλήνης
Από το κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος) μετακόμισαν στο κέντρο της Δ.Ε. Παλλήνης, επί
της οδού Φειδιππίδου, οι Υπηρεσίες Δόμησης και Πρόνοιας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (Πρόνοια), «μετακόμισε» στην οδό Φειδιππίδου 25Α, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κτίριο που στεγαζόταν το Δημαρχείο Παλλήνης,
μετά και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης και αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου, με σεβασμό
στην ιστορικότητα του, ενώ για την καλύτερη αξιοποίηση
του, συγκεντρώθηκαν σ’ ένα χώρο όλες οι διάσπαρτες σήμερα σε μισθωμένα κτίρια υπηρεσίες, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τω δημοτών.
Στο κτίριο του Δημαρχείου Παλλήνης συστεγάζονται οι
υπηρεσίας Προαγωγής και Πρόληψης Υγείας, Πολιτισμού
Δήμου Παλλήνης και το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.
Η Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία), «μετακόμισε» επίσης
στην οδό Φειδιππίδου, στον αριθμό 22Β.

Δήμου Κρωπίας, τον Ελληνογερμανικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο (Αthner Schule -Βριλήσσια), εργαζομένους του Δήμου
Κρωπίας, τους τοπικούς συλλόγους, τα Δημοτικά σχολεία
Κορωπίου (1ο, 4ο ), που στήριξαν με πολλές τσάντες πλαστικών καπακίων την πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου.
Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία της ΕΟΔΚ ξεκίνησε το Καλοκαίρι του 2013 (1.06.2013) και ολοκληρώθηκε το 20142015.
Το αναπηρικό αμαξίδιο θα διατεθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας για την κάλυψη αναγκών αναπήρων δημοτών και κατοίκων.
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Ουρές ο κόσμος στην κοινωνική λαϊκή του Κορωπίου
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή
14 Ιουνίου η δωρεάν κοινωνική λαϊκή αγορά,
που διοργάνωσαν από κοινού η Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α) και η
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής με την πολύτιμη συνδρομή του Δήμου
Κρωπίας, για τους πολίτες και τις οικογένειες
που έχουν ανάγκη από έξι δήμους της Ανατο-

Η Π.Ε.Α.Α απευθύνθηκε στους Δήμους και
στις κοινωνικές τους υπηρεσίες, οι οποίες ανταποκρίθηκαν.
Δικαιούχοι ήταν οι πολίτες που ήταν εγγεγραμμένοι στα Κοινωνικά Παντοπωλεία ή στα
μητρώα των Κοινωνικών Υπηρεσιών των έξι
προαναφερθέντων δήμων, οι οποίοι προσερχόμενοι στον χώρο που είχε στηθεί η λαϊκή
αγορά, επιδεικνύοντας την κάρτα του Κοινω-

βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Συνολικά στήθηκαν στην πλατεία Αγάλματος
50 περίπου πάγκοι και μοιράστηκαν 80 τόνοι
οπωροκηπευτικών και άλλων ειδών τροφίμων
(ψάρια, μακαρόνια, αυγά, όσπρια κ.α.), προσφορά της Ομοσπονδίας των πωλητών και
παραγωγών λαϊκών αγορών. Ανάλογη δράση
θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στα Μέγαρα και στις 5 Ιουλίου στα όρια Καματερού
– Μενιδίου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος
Φιλίππου ευχαρίστησε την Ομοσπονδία και

τους πωλητές – παραγωγούς για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν καθώς και για την εθελοντική τους προσφορά και την ευαισθησία
που επέδειξαν. Παρόλο που και οι ίδιοι είναι
άνθρωποι του μόχθου και του καθημερινού
αγώνα για την εξασφάλιση του μεροκάματου,
είναι ο κατεξοχήν κλάδος που βιώνει από
κοντά τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που
ταλαιπωρούν τους Ελληνες πολίτες στα χρόνια της κρίσης μέσα από την επαφή τους με
τον κόσμο που επισκέπτεται τις λαϊκές αγορές και που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τη δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Παραδοσιακά προϊόντα “Αειφόρος Γη”

λικής Αττικής (Παιανία, Σπάτα – Αρτέμιδα,
Κορωπί, Μαρκόπουλο, Σαρωνικός και Λαυρεωτική).

νικού Παντοπωλείου ή σχετική βεβαίωση από
την Κοινωνική Υπηρεσία ή την κάρτα ανεργίας
ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδείκνυε ότι

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r

Μία νέα επιχείρηση εγκαινιάστηκε στη Βούλα (Παπάγου & Σωκράτους) με το όνομα “Αειφόρος Γη” και αντικείμενο τα παραδοσιακά προϊόντα.
Στις 6 Ιουνίου έγιναν τα εγκαίνια ανάμεσα σε φίλους και πελάτες.
Το κατάστημα διαθέτει παραδοσιακά προϊόντα απο διάφορα μερη της Ελλάδας, επιλεγμένα βιολογικά, καθώς και φυτικά καλλυντικά, αιθέρια έλαια, σπάνια μπαχαρικά και μείγματα τσαγιού.

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 - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών για ποδήλατο
Από Αγίους Αναργύρους μέχρι Λαύριο
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση (17/6) με θέμα
την προοπτική αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών για περπάτημα και ποδήλατο - Η
περίπτωση της γραμμής Άγιοι Ανάργυροι – Λαύριο, που
διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων &
Έργων) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, τον Δήμο Κρωπίας και τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ στο Αμφιθέατρο του
Δημαρχείου Κορωπίου, για την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος
Τη συνάντηση, προκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ.
Αττικής Πέτρος Φιλίππου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος και Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος Χωρικού Σχεδιασμού και
Πολεοδομικών
Θεμάτων
Παναγιώτης
Πατσαβός,
προκειμένου να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες για το
σχεδιασμό και τη μελλοντική υλοποίηση μιας ποδηλατικής
– περιπατητικής διαδρομής κατά μήκος της παλιάς
σιδηροδρομικής γραμμής Αγίων Αναργύρων – Λαυρίου
(62,5 χλμ) μέσω διαδικασιών διαβούλευσης σε όλους τους
δήμους από τους οποίους θα διέρχεται η προτεινόμενη
χάραξη. Στην προκειμένη περίπτωση, η συνάντηση
αφορούσε τους δήμους Παλλήνης, Παιανίας, Κρωπίας,
Μαρκοπούλου, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής που είναι οι
περιοχές της Ανατολικής Αττικής από τις οποίες θα διέλθει
ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος.
Στην παρουσίαση του προγράμματος, οι εκπρόσωποι της
Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ Θάνος Βλαστός, Καθηγητής - Δ/ντης της Μονάδας και Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος
Μηχανικός, ανέπτυξαν όλες τις παραμέτρους του εγχειρήματος εστιάζοντας κυρίως σε δύο σημεία: το πρώτο αφορά
καθ’ αυτά τα διάφορα τμήματα των πρώην σιδηροδρομικών

διαδρόμων και τις λύσεις που αρμόζει να δίνονται κάθε
φορά ανάλογα με τη γεωμετρία τους, τη θέση τους σε
αστικό ή υπεραστικό περιβάλλον, τις κινήσεις που εξυπηρετούν κ.λπ. και το δεύτερο τη σχέση των πρώην σιδηρο-

δρομικών διαδρόμων με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο
εντάσσονται.
Στο πλαίσιο της όλης προσπάθειας που επιχειρείται, οι επιστήμονες της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας έχουν
φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο θέλοντας να διερευνήσουν τις
προθέσεις και τις απόψεις τους για τη μελέτη αξιοποίησης
της εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής Αγ. Ανάργυροι – Λαύριο, οι απαντήσεις του οποίου θα συμβάλλουν
στην ενσωμάτωση των επιθυμιών και των προτάσεών των
πολιτών στον σχεδιασμό.
Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:
http://atticarailtrails.uhostfull.com/
Από την πλευρά τους, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου όσο και ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, στις σύντομες τοποθετήσεις τους,

χαιρέτισαν το εγχείρημα σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα
σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Ο σιδηροδρομικός διάδρομος Αγ. Ανάργυροι – Λαύριο θα αποτελέσει μια πρόσθετη
υποδομή που θα φέρει πιο κοντά τα μέσα σταθερής τροχιάς σε κατοίκους του λεκανοπεδίου όσο και των Μεσογείων, αλλά και μετακινήσεις αναψυχής ή άθλησης, καθώς
αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να έρχονται σε επαφή με
τη φύση. Επιπλέον, ο Π. Φιλίππου έκανε αναφορά στο ιστορικό της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία ξεκίνησε το
1889 και σταμάτησε να λειτουργεί το 1959, ενώ επισήμανε
και την ανάγκη επέκτασης του Προαστιακού Σιδηρόδρομου
έως το Λαύριο για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Ανατ. Αττικής Σπύρος Πάντζας και Ζαχαρίας Πελέκης, οι
Δήμαρχοι Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και
υπηρεσιακοί παράγοντες από τους υπόλοιπους δήμους της
Ανατ. Αττικής, καθώς και μέλη ποδηλατικών συλλόγων.
Ανάλογη ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε
(16/6) για τους δήμους του Κεντρικού, του Δυτικού και του
Βόρειου Τομέα Αθηνών από όπου διέρχεται η παλιά σιδηροδρομική γραμμή και συγκεκριμένα για τους δήμους Νέας
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής.
σ.σ. Πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο πολύ “πρώιμο” για τα
ελληνικά δεδομένα, όταν έχουμε μάλιστα το παράδειγμα
ποδηλατοδρόμων, σε διάφορες πόλεις, που δεν λειτούργησαν ποτέ. Τους λόγους μπορούμε να τους φανταστούμε
- ίσως - είτε λόγω κακού σχεδιασμού είτε λόγω κακής ποιότητας είτε γιατί είναι αποκομμένοι και μετέωροι!
Aννα Μπουζιάνη

Κραυγή αγωνίας για τα ειδικά σχολεία
Γονείς και Εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων που στεγάζονται στο Δήμο Λαυρίου, στέλνουν κραυγή αγωνίας για τα παιδιά που βρίσκονται άλλη μια φορά στο “δρόμο” χωρίς σχολική στέγη.
Με ψήφισμά τους απευθύνονται προς κάθε αρμόδιο και ζητούν ίση μεταχείριση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Δηλώνουν δε ότι δεν πρόκειται να μείνουν “με σταυρωμένα
χέρια”.
Γράφουν μεταξύ άλλων στο ψήφισμα:
Εμείς οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και
το Ειδικό Σχολείο Λαυρίου, οι Εκπαιδευτικοί
των μαθητών και οι φορείς που συμπαραστεκόμαστε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους οι δύο σχολικές
μονάδες δηλώνουμε τα εξής:
Τα ειδικά σχολεία επιτελούν ένα πολύ σπουδαίο έργο σε πολύ δύσκολες συνθήκες καθώς
οι ανάγκες στην κοινωνία με παιδιά με ειδικές
ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Η πολιτεία συνολικά διατηρεί υποβαθμισμένη την ειδική
αγωγή και κατά βάση οδηγεί σε απόγνωση
τους γονείς, που στις περισσότερες περιπτώσεις, καλούνται να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημά τους, με την οικονομική τους
επιβάρυνση, καταφεύγοντας στην ιδιωτική εκπαίδευση και την αναζήτηση χορηγών.
Η εγκατάλειψη από την πολιτεία της ειδικής
αγωγής φαίνεται ανάγλυφα, τόσο στην μη

εξασφάλιση της αναγκαίας σύγχρονης κατάλληλης με όλες τις προδιαγραφές σχολικής
στέγης, όσο και του αναγκαίου μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και
στις μεγάλες καθυστερήσεις στην κάλυψη
ακόμα και με αναπληρωτές των σχολείων
αυτών.
Σ’ αυτό το γενικότερα προβληματικό πλαίσιο
είμαστε αντιμέτωποι με την πρόθεση από τη
μεριά του Δήμου Λαυρεωτικής να γίνει μετακίνηση του Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Λαυρίου σε άλλο κτίριο, προκειμένου να
λειτουργήσει ο δεύτερος βρεφονηπιακός
σταθμός του Δήμου στο χώρο που σήμερα
στεγάζονται τα ειδικά σχολεία. Την ίδια
στιγμή δεν έχει εξασφαλιστεί κανένας συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος να είναι κατάλληλος για να φιλοξενήσει τις σχολικές μας
μονάδες.
Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στη δημόσια,
δωρεάν εκπαίδευση, χωρίς εκπτώσεις και

αυτό οφείλει η πολιτεία (Δήμος, Περιφέρεια,
Υπουργείο Παιδείας) να το εξασφαλίσει για
όλα τα παιδιά.
Δεν αποδεχόμαστε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να γίνονται “μπαλάκι” και να μεταφέρονται
κάθε λίγο από το ένα κτίριο στο άλλο, όταν
αυτά τα παιδιά είναι ακριβώς εκείνα που χρειάζονται, περισσότερο από όλα, σταθερό περιβάλλον για να λειτουργήσουν.
Απαιτούμε την άμεση και οριστική λύση του
προβλήματος της σχολικής στέγης για τα ειδικά σχολεία του Λαυρίου.
Δηλώνουμε προς κάθε αρμόδιο ότι:
1. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τελεσίγραφα ούτε τετελεσμένα. Δεν πρόκειται να
αποδεχτούμε την ουσιαστική “έξωση” από το
σχολικό κτίριο, που σήμερα λειτουργεί το
σχολείο το οποίο είναι στοιχειωδώς αξιοπρεπές, αν δεν εξασφαλιστεί μια ανάλογη ή καλύτερη λύση με μονιμότερα χαρακτηριστικά
στη λειτουργία του παρέχοντας την αναγκαία
εξοικείωση και ασφάλεια στα παιδιά μας.
Είναι αδιανόητο να μπαίνουν σε αντιπαράθεση τα παιδιά μας, με τα παιδιά άλλων συμπολιτών μας. Οφείλει ο Δήμος και η πολιτεία
ευρύτερα να εξασφαλίσει στέγη.
Δεν μπορεί τα κάθε είδους ευρωπαϊκά προ-

γράμματα να καθορίζουν την πολιτική του
Δήμου - καθώς επικαλούνται ότι το σημερινό
κτίριο είναι κατασκευασμένο με ευρωπαϊκή
επιχορήγηση για βρεφονηπιακό σταθμό. Αν
δεν υπάρξει άλλη λύση και μέχρι να βρεθεί
τέτοια απαιτούμε να παραμείνουμε εδώ.
2. Απαιτούμε την κάλυψη του ποσού των
300.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση του
παλιού βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου, ο
οποίος σύμφωνα με την πρώτη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (1ος/2014) θα ανακαινιστεί και θα υποδεχτεί μόνιμα τη λειτουργία
του ειδικού Νηπιαγωγείου και του δημοτικού
σχολείου.
3. Απαιτούμε να εξευρεθούν χώροι για την κατασκευή σύγχρονων, με όλες τις προδιαγραφές, δημοσίων κτιρίων για τη λειτουργία όλης
της σειράς ειδικών σχολείων (νηπιαγωγείο,
δημοτικό, γυμνάσιο & ειδικό ΤΕΕ), όπου θα
μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση
παιδιά με ειδικές ανάγκες.
4. Απαιτούμε τη στελέχωση των ειδικών σχολείων με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.
Καλούμε το Δήμο Λαυρεωτικής, την Περιφέρεια Αττικής, το Υπ. Παιδείας και τη Δ/νση ΠΕ
Ανατ. Αττικής, αλλά και τους Δήμους των
οποίων τα παιδιά με ειδικές ανάγκες καλύπτονται να συντονιστούν και να συμβάλουν
στη λύση του προβλήματος γιατί τα παιδιά
μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως “παιδιά ενός κατώτερου Θεού”.
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Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική
και άμεση εξυπηρέτηση.
Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται
ανάμεσά μας.

Solarium

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

διδάσκει
πιάνο - αρμόνιο
όλων των επιπέδων
κλασσικό & τζαζ
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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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christy1985.mus@hotmail.com
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας
Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Τιμητική διάκριση
στη Βούλα Λαμπροπούλου
Την 7η Ιουνίου 2015 σε μια εορταστική ατμόσφαιρα στον
Παράδεισο Αμαρουσίου (Ιππικός Όμιλος) τιμήθηκαν οι
πρωτεργάτες και ιδρυτές του Μουσείου, καθώς και όσοι
άνθρωποι είχαν προσφέρει στο Μουσείο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κατηγορεί τη μείζονα αντιπολίτευση
για σαμποτάρισμα έργων
Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας προβαίνει σε ανοιχτή καταγγελία κατά του
δημοτικού συνδυασμού «Πρωτοβουλία Πολιτών» που εκπροσωπεί την
μείζονα αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου με
αφορμή την άρνηση θετικής ψήφου
για «αναγκαία και κοινωνικά ωφέλιμα έργα σε εκτός σχεδίου οικιστι-

Η δραστήρια πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Βαχάρη με
έναν εμπνευσμένο λόγο ανέφερε τα ονόματα των τιμωμένων και είχε έναν καλό λόγο για τον καθένα.
Η καθηγήτρια Βούλα Λαμπροπούλου τιμήθηκε για την εικαστική συνεισφορά της από αμαρυλλίδες, αλλά και γιατί
προτίθεται να δημοσιεύσει μεταφρασμένο το Ειδύλλιο
του Θεοκρίτου «Αμαρυλλίς».
Το Μουσείο Δροσίνη χαρίζει μια «δροσερή» εμπειρία γεμάτη «χυμούς» πνευματικούς, ανεκτίμητους για τη ζωή
και το έργο του ποιητού της Αμαρυλλίδας και της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς.
Μουρίκη Ελευθερία, Παππά Αποστολία

κές περιοχές του Δήμου Κρωπίας».
Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του
ο Δήμος, «Η άρνηση αυτή δεν είχε
επιπτώσεις στην απόφαση του Δη-

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία
Συνέχεια από τη σελ. 8

ποτέ όμως στο πρόσωπο, γιατί μπορεί να κουφαθεί η να τυφλωθεί, ή πάλι με σκληρό ξύλο ή σίδερο,
γιατί μπορεί να σπάσει κανένα χέρι της ή πόδι και να μην μπορεί να δουλέψει. Και αυτά όχι μπροστά
σε άλλους, για μην αλλοιώνεται το κοινωνικό στάτους της οικογένειας. Ο πατέρας κάθε βράδυ πρέπει
μετά το φαγητό με προσταγή να μαζεύει την οικογένεια σε κοινή προσευχή και γονυκλισία να ακολουθεί δε ύπνος με απαγόρευση ολονύκτια φαγητού η πιοτού. Την δωδεκάτη του μεσονυχτίου να σημαίνεται πάλι έγερση για επανάληψη της προσευχής, αλλά τώρα κατά μόνας και ξεχωριστά. Πάντα
όμως εν γονυκλισία, πάντοτε μπροστά στο εικονοστάσι εν ταπεινή ικεσία για την άφεση των αμαρτιών.
Η φιλανθρωπία στη χριστιανική φαρέτρα του Ρώσου ήταν σε πρώτο πλάνο και υποχρέωση. Και όπως
συνιστούσε ο Δομστρόι: «να δίνεις στο φτωχό που πεινάει, αλλά μόνο τα χαλασμένα τρόφιμα που έχεις
στο κελάρι σου.»
Σχετικά επανερχόμενος με τον ξυλοδαρμό της γυναίκας, ο μητροπολίτης, όταν στεφάνωνε τον τσάρο
και κατά τη στιγμή της ιεροτελεστίας, τον παρότρυνε: «μην παραλείπεις να τιμωρείς και να δέρνεις
συχνά τη τσαρίνα γυναίκα σου, αλλά μαλακά και χωρίς να την τραυματίζεις».
Ο πατριάρχης Νίκων που έζησε στα χρόνια 1654 και μετά, είχε τολμήσει να ιδρύσει μια Σλαυολατινική Ακαδημία με βάση το σύστημα των Ιησουϊτών, με σκοπό την πολλαπλής εμβέλειας διδασκαλία
επιμόρφωσης του Ρώσου. Με πρόφαση όμως, ότι έκανε παράτυπα το σχήμα του σταυρού με τρία δάκτυλα αντί της χρήσης των δύο, δέχτηκε την σκληρή επίθεση του πρωτόπαπα Αββακούμ. Ο Αββακούμ,
μεγάλος εκκλησιαστικός ρήτορας και κήρυκας του λόγου του Θεού, φαίνεται ότι πολυμίλησε, για
φραγκοφορεμένους Ρώσους και παπική Δύση, γιατί τελικά τον έριξαν και αυτόν σε μια σκοτεινή φυλακή, χωρίς νερό και τροφή και τον άφησαν να πεθάνει. Η ποινή μίσους έφτασε ακόμη στη γυναίκα
του και τα παιδιά του, που όλοι αυτοί οδηγήθηκαν στην εξόντωση. Αυτή ήταν η κοινωνική και μορφωτική κατάσταση του Ρώσου, εκείνη την εποχή. Και ιδιαίτερα του Ρώσου μουζίκου, που δεν έπαψε
ποτέ να προσμένει, έναν καινούργιο ήλιο να θερμάνει τη μέρα του.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

μοτικού Συμβουλίου καθότι η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής καθώς και του Δημοτικού
Συμβουλίου που πρόσκεινται στη δημοτική πλειοψηφία («Νέο Ξεκίνημα») ενέκρινε την επιλογή να
είναι το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, το κατάλληλο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ύστερα

από διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών από άλλες τράπεζες».
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, τόσο στη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
όσο και στην τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για την επικαιροποίηση της λήψης του πολυπόθητου
δανείου από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ, ο δημοτικός συνδυασμός «Πρωτοβουλία Πολιτών»
αρνήθηκε να ψηφίσει θετικά. Με λίγα
λόγια αρνήθηκε να γίνουν έργα που θα
βελτιώσουν την καθημερινότητα των
πολιτών που κατοικούν στις εκτός σχεδίου οικιστικές περιοχές του Δήμου
μας.
Αγαπητοί δημότες και δημότισσες, γνωρίζετε ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές
δεν χρηματοδοτούνται έργα από το
ΕΣΠΑ. Είναι επίσης γνωστό ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την τελευταία περίοδο των 5 χρόνων
μνημονιακών πολιτικών, δεν χρηματοδοτούνται έργα των Δήμων. Οι δε οικονομικοί πόροι που θα έδινε το κράτος
καθώς και τα έσοδα των δήμων έχουν
μειωθεί δραματικά. Ο μοναδικός τρόπος
για να εκτελεστούν έργα οδοποιίας και
ύδρευσης στις οικιστικές περιοχές του
Δήμου μας είναι με τη λήψη δανείου
ώστε να επιτευχθεί και σημαντικό ποσοστό έκπτωσης από τη διαγωνιστική

διαδικασία. Ο Δήμος ζήτησε και εγκρίθηκε από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ δάνειο ύψους 2,5
εκατομμυρίων ευρώ για τις ανωτέρω
επενδύσεις. Τα έργα αυτά, επισημαίνουμε ότι αφορούν την βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών, οι
οποίοι κατοικούν σε μεγάλες συνοικίες,
εκτός σχεδίου, στερούνται ασφαλούς
οδικής πρόσβασης και έχουν έλλειψη
δικτύου ύδρευσης. Τα έργα αυτά θα γίνουν σε όλους τους οικισμούς και τις
γειτονιές της επικράτειας του Δήμου,
όπως είχαν ενημερωθεί και οι εξωραϊστικοί-τοπικοί σύλλογοι εδώ και 1
χρόνο.
Με την στάση της αυτή, η μείζονα αντιπολίτευση, να μη ψηφίσει δηλαδή την
επικαιροποίηση της επιλογής του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
για τη λήψη δανείου, προφανώς…
θέλει να ταλαιπωρούνται στην καθημερινή τους ζωή οι κάτοικοι αυτών των
περιοχών! Οι δε ισχυρισμοί της, ότι θα
χρεωθεί ο Δήμος, για 25 χρόνια, μηνιαίες
δόσεις
δανείου
περίπου
9.000χιλ.ευρώ είναι τουλάχιστον απαράδεκτοι. Διότι η σημερινή δημοτική
αρχή εδώ και μία τετραετία εξοφλούσε
δάνεια προηγούμενων δημοτικών διοικήσεων της τάξεως των 50.000χιλ.ευρώ
το μήνα!
Επιπλέον, η θέση της, ότι ψηφίζει μόνο
τις αντικαταστάσεις αμιαντοσωλήνων
ύδρευσης των οικισμών(!) ενώ ενημερώθηκε ότι πρόκειται για βελτιώσεις και
νέα δίκτυα ύδρευσης (όπου δεν υπάρχουν) είναι ενδεικτική της πολιτικής και
αυτοδιοικητικής ανεπάρκειάς της. Διότι
δεν υφίστανται πλέον αμιαντοσωλήνες
στους οικισμούς και τις γειτονιές!
Αυτές υπήρχαν μόνο στην πόλη του Κορωπίου ως όφειλε να γνωρίζει, η Πρωτοβουλία
Πολιτών,
ως
μείζον
αντιπολίτευση.
Αυτές τις δύσκολες ώρες για την χώρας
μας προέχει η ψυχραιμία και η εθνική
και τοπική συνοχή. Όσοι όμως δεν συντάσσονται, όπως η Πρωτοβουλία Πολιτών, με την άρση όλων των μορφών
χρηματοδοτικών αποκλεισμών που
απαγορεύουν στην χώρα μας και τους
Ο.Τ.Α να επενδύουν σε αναγκαία έργα
υποδομών και καθημερινότητας, υπονομεύουν το σχέδιο, για την οργάνωση
της εθνικής και τοπικής ανάπτυξης και
της εξόδου από την κρίση. Τα αιτήματα
του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης, είναι
αναγκαίο να ενσωματώνονται στο συνολικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και
αυτό κάνουμε!».
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ

«ἄπιτε»!

Από 3 μόνο συμβάσεις βρέθηκε ότι το δημόσιο χρέος
εκτινάχθηκε κατά 3,1 δις ευρώ!!!

“Ἐκ Πελασγῶν ἄρχεσθαι”
Η Πελασγικότης των Ελλήνων και η
Ελληνικότης των Πελασγών
AEI-ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΕΙ-ΣΠΗΛΑΙΟΒΙΟΙ - ΑΕΙ-ΔΕΣΜΩΤΕΣ
Μετά το προ-μυητικό στάδιο της Ψυχικής και Πνευματικής προετοιμασίας για την εκκίνηση του μακρινού και επίπονου ταξειδίου,
όπως σας είχαμε προ-αναγγείλει στα δύο προηγούμενα φύλλα (6
και 13 Ιουνίου), άρχεται ο απόπλους με στόχο να γνωρίσουμε καλά
τον εαυτό μας (Γνώθι Σαυτόν), την καταγωγή μας και την ταυτότητά μας.
Ενα ταξείδι πίσω στο χρόνο, στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε την
αληθινή μας ιστορία, να αναγεννηθούμε και να ανα-ζωογονηθούμε.
Το ταξείδι σάς δείχνει το δρόμο (=τρόπο) πώς θα σπάσετε τις αλυσίδες σας και θα βγείτε έξω από το σπήλαιο του Πλάτωνα που
είστε δεσμώτες, απ-ελευθερωμένοι και απο-καθαρμένοι αντικρίζοντας το ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΩΣ της “πραγματικής” πραγματικότητας κι
όχι τις σκιές και τα είδωλα των πραγμάτων, πώς δηλαδή θα αποκτήσετε ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ και όχι ΨΕΥΔΗ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ) εκ-παίδευση, όπως αυτή που δυστυχώς παρέχεται σήμερα, αρκεί όμως
να το θελήσετε εσείς οι ίδιοι (αν θέλεις, μπορείς).
Πολλοί ασφαλώς και δικαιολογημένως θα ακούνε (διαβάζουν!) για
πρώτη φορά το όνομα “ΠΕΛΑΣΓΟΙ” ενώ αντιθέτως το όνομα “ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ” θα το έχουν ακούσει και διαβάσει πάμπολλες φορές.
Κι αυτό γιατί το ελληνικό εκ-παιδευτικό σύστημα δε φρόντισε επιμελώς ή αμελώς! ούτε μια φορά να κάνει νύξη (προκαλεί όμως
πολλή νύστα) γι’ αυτά τα πανάρχαια πρωτο-ελληνικά φύλα που
ήταν εγκατεστημένα σ’ ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, από
το Φάση ποταμό στα βάθη του Ευξείνου Πόντου, έως τις Ηράκλειες στήλες, ήτοι το στενό του Γιβραλτάρ σήμερα, όπως αναφέρει ο θείος Πλάτων στο έργο του Φαίδων 109β.
«Ἔτι τοίνυν, ἔφη, πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καί ἡµᾶς οἰκεῖν, τούς
µέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπό Φασηλίδος, ἐν σµικρῶ τινι
µορίω, ὥσπερ περί τέλµα, µύρµυκας ἤ βατράχους, περί τήν
θάλασσαν οἰκοῦντας καί ἄλλους ἄλλοθι πολλούς ἐν πολλοῖσι τοιούτοις τόποις οἰκεῖν.».
«Επειτα συνέχισε ο Σωκράτης, η γη είναι κάτι το υπέρμεγα (=
υπερβολικά μεγάλη) κι εμείς (= οι ΕΛΛΗΝΕΣ) που κατοικούμε από
τον Φάση μέχρι τις Ηράκλειες στήλες καταλαμβάνουμε ένα μικρό
μόριο της γης κατοικούντες γύρω από τη θάλασσα (= Μεσόγειο)
όπως τα μυρμήγκια ή τα βατράχια γύρω από ένα βάλτο/έλος και
άλλοι πολλοί αλλού (= σε άλλα μέρη) Έλληνες κατοικούν σε πολλούς παρόμοιους τόπους».
Πολλοί θα εκπλαγείτε αργότερα, όταν μάθετε και γνωρίσετε ότι
οι Αιγαιο-Πελασγοί είναι οι προπάτορές μας κι ότι εμείς καταγόμαστε απευθείας απ’ αυτούς.
Το βασανιστικό και εύλογο ερώτημα κάθε έλλογου όντος, που γεννάται είναι ΔΙΑ ΤΙ; δεν μας τα ‘μαθαν στα δώδεκά μας χρόνια που
καθίσαμε στα θρανία;;;
Την απάντηση δεν θα σας την παρα-δώσω έτοιμη, αφού ο στόχος
του άρθρου και της στήλης είναι ο κάθε ανγνώστης να ψάχνει το
ΕΤΥΜΟΝ (=ΑΛΗΘΕΣ - ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ - ΓΝΗΣΙΟ) μόνος του και να
βγάζει τα δικά του προσωπικά συμπεράσματα. Ο καθένας σας έχει
την ευθύνη της επιλογής του να είναι ψαγμένος ή ψυγμένος, όπως
λέει και ο Πλάτων στην “Πολιτεία” του.
«Αἰτία ἑλοµένου, θεός δ᾽αναίτιος». «Ο θεός δεν ευθύνεται, αν
εσύ έκανες λανθασμένη επιλογή».
Και δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουμε κάνει πολλές λανθασμένες
επιλογές. Καιρός είναι να αφ-υπνιστούμε και να αρχίσουμε να επιλέγουμε τις ορθές!
Έπεται συνέχεια του ταξειδίου
Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

Ο Υπουργός Πάνος Καμμένος ευχαριστεί και η έρευνα συνεχίζεται
«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
την Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, τον κ.
Toussaint και τα μέλη απ' όλες τις
χώρες του κόσμου, που βρέθηκαν
σήμερα εδώ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Είναι αλήθεια ότι το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χρησιμοποιήθηκε το
2009 για τη διόγκωση
των στατιστικών στοιχείων και την είσοδο της
χώρας στο μηχανισμό
στήριξης. Ήδη, με μία
Επιτροπή που εργάστηκε
για λίγες ημέρες, υπό την
επίβλεψη της κ. Ζωής Γεωργαντά – η οποία είχε καταγγείλει
την
παραποίηση
των
στατιστικών στοιχείων-σε τρεις
μόνο συμβάσεις που προλάβαμε
και ελέγξαμε βρέθηκε ότι το δημόσιο χρέος, το 2009, παράνομα και
κατά παράβαση των όρων της Eurostat, διογκώθηκε κατά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου η
Ελλάδα να οδηγηθεί στο μηχανισμό στήριξης, προκειμένου η Ελλάδα να μπει στην εποχή των
μνημονίων, προκειμένου να εξαθλιωθεί ο ελληνικός λαός.

Η έρευνα συνεχίζεται. Θέλω να
σας πω ότι τα οικονομικά στοιχεία
πηγαίνουν προς την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, τα ποινικά
στοιχεία πηγαίνουν προς την ελληνική Δικαιοσύνη. Βεβαίως, δεν θα

μείνουμε μόνο στην τιμωρία εκείνων οι οποίοι χρησιμοποίησαν το
ενδιαφέρον του ελληνικού λαού
για την προστασία της εδαφικής
ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, αλλά θα πάμε και στην
αποζημίωση της χώρας.
Θέλω, επίσης, να πω ότι ανέφερα
στην Επιτροπή και στην Πρόεδρο
ότι είναι τεράστιο το θέμα των εξοπλισμών όχι μόνο για την Ελλάδα,
αλλά και για τις άλλες προμηθεύτριες χώρες. Η διαφθορά είναι σαν
το ταγκό, χρειάζεται πάντα δύο.

Και εδώ βλέπουμε ότι υπήρξαν
συμβάσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν καν τιμολόγια, υπάρχουν συμβάσεις στις οποίες οι διαφθορείς
είναι υπό την προστασία των κρατών που σήμερα θέλουν ως δανειστές να ελέγχουν την
Ελλάδα για διαφθορά,
υπάρχουν τεράστια ποσά
τα οποία διακινήθηκαν
προς τον Τύπο, προς συγκεκριμένη μερίδα του
Τύπου, που χρησιμοποιείται σήμερα ως μέσον για
να χτυπηθεί η σημερινή Κυβέρνηση, αλλά και η προσπάθεια
που
γίνεται
παγκοσμίως να αποκαλυφθούν οι μηχανισμοί οι
οποίοι οδηγούν τους λαούς στην
απώλεια της εθνικής κυριαρχίας.
Θα συνεχίσουμε το έργο στην Επιτροπή.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα, ακόμα μια
φορά, τους ξένους φίλους της Ελλάδας, από τους οποίους ζήτησα
να μην εγκαταλείψουν αυτή την τεράστια προσπάθεια που δεν είναι
μόνο προς όφελος της Δημοκρατίας και των Ελλήνων, αλλά προς
όφελος της Δημοκρατίας στο σύνολο της Ευρώπης και του κόσμου».

Τα "έξυπνα" σύνορα της ΕΕ ανοίγουν και κλείνουν
ανάλογα με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων
Θέση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ε.Κ.
Η εντεινόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα με αποτέλεσμα χιλιάδες
πρόσφυγες και μετανάστες κάθε
χρόνο να πεθαίνουν, καθώς βρίσκονται
αντιμέτωποι και με τους μηχανισμούς
καταστολής της ΕΕ που κρατούν κλειστά τα "έξυπνα" σύνορά της. Τα "έξυπνα" σύνορα ανοίγουν όταν η αύξηση
της ροής των μεταναστών εξυπηρετεί
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών
ομίλων.
Τα παραπάνω ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στη
συζήτηση σχετικά με τη "δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των
συνόρων" στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρα-

σβούργο, τονίζοντας στην ομιλία του
τα εξής:
"Το μεταναστευτικό πρόβλημα οξύνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της
κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Η ΕΕ με την ενεργό συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης με
πρόσχημα την αντιμετώπιση των διακινητών, συγκροτούν ναυτική στρατιωτική δύναμη για επεμβάσεις σε τρίτες
χώρες.

Τα έξυπνα σύνορα της ΕΕ δεν είναι
άλλο από το άνοιγμα και το κλείσιμο
της κάνουλας της ροής των μεταναστών κατ΄ όπως ορίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Το
μόνο που είναι δεδομένο είναι τα σιδερόφρακτα συστήματα καταστολής,

το ευρωφακέλωμα, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η Frontex, η Shengen, λόγω
των οποίων ξεψυχούν στα νερά της
Μεσογείου χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες κάθε χρόνο. Η πρόταση
της Κομισιόν για επανεγκατάσταση
αποτελεί κοροϊδία, δεδομένου ότι
πέραν από σταγόνα στον ωκεανό το
Δουβλίνο κι οι άλλοι κανονισμοί της
ΕΕ θα είναι σε ισχύ και αυτή είναι η
ουσία.
Εδώ και τώρα να ληφθούν μέτρα για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων
των προσφύγων, τη γρήγορη και αξιόπιστη παροχή ασύλου ή επικουρικής
προστασίας, τη δημιουργία κρατικών
και αξιοπρεπών δομών φιλοξενίας".
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΚΕ

ΕΒΔΟΜΗ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 20 IOYNIOY 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημ/νια: 18-06-2015
Αρ. Πρωτ. 1304
“ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015”
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για
τη: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
– ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
Προϋπ/σμός μελέτης:45.000,00 €
ΦΠΑ 23 %:
10.350,00 €
――――――――――――――――
Σύνολο:
55.350,00 €

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 16-6-2015
Aρ. Πρωτ.: 26172
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοιχτό
ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 30-06-2015
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί
φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή συνεργασίες αυτών), με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση:
1. βεβαίωσης παραλαβής - εναπόθεσης - διάθεσης ιλύος με τον κωδικό ΕΚΑ 19 08 05 και
εσχαρισμάτων με τον κωδικό ΕΚΑ
19 08 01, από την/τις αδειοδοτημένη/νες εγκαταστάσεις διαχείρισης ιλύος εάν ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή
μισθωμένο χώρο, την άδεια λειτουργίας του χώρου και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του
χώρου που θα δέχεται την ιλύ για
περαιτέρω επεξεργασία και
2. βεβαίωσης εμπειρίας σε υπηρεσία μεταφοράς και διαχείρισης παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος
και εσχαρισμάτων (κωδικοί ΕΚΑ 19
08 05 και ΕΚΑ 19 08 01 αντίστοιχα)
από εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων ίσης ή μεγαλύτερης δυναμικότητας με την Ε.Ε.Λ.Β Λαυρεωτικής.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή

με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου
χωρίς το Φ.Π.Α 900,00 € και η
οποία απευθύνεται στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, με ισχύ τουλάχιστον εξήντα
(60) ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109, τις εργάσιμες μέρες
και ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
&
Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
26-06-2015.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής
Κρητικός Σταύρος

με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) για
την υπηρεσία ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ με κριτήριο
κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ είτε για το σύνολο είτε ανά
ομάδα επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα για
3 ομάδες εργασιών:
ΟΜΑΔΑ Α (61.950,00€ χωρίς
Φ.Π.Α. 23%)
ΟΜΑΔΑ Β (60.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α.23%)
ΟΜΑΔΑ Γ (24.325,00€ χωρίς
Φ.Π.Α. 23%)
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 Καλλι-

κράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α
51/2015 και την με αρ. Πρωτ.
24755/10-6-2015 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 14-7-2015 και
ώρα λήξης κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ,
κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από
την ημερομηνία δημοσίευσης της
περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της
Εφημερίδας
της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013
και στην πλατφόρμα του Εθνικού
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
16-6-2015
Παρασκευή 19-6-2015
Τρίτη 14-7-2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ώρα 10:30
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν για όλες ή και για επιμέρους από τις 3 βασικές ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των εργασιών τις κάθε ομάδας
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι
ποσό 2.925,50 € ή για προσφορά ανά ομάδα:
―――――――――――――――――――――――
Ομάδα Α
1.239,00€
Ομάδα Β
1.200,00€
Ομάδα Γ
486,50€
―――――――――――――――――――――――
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε μας καθημερινά στο www.ebdomi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφ. Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας
Ζωής
Τηλ. 22998/20300 - 20345
Φαξ: 22990/48289 - 48653
Καλύβια 11/6/2015
Αρ. Πρωτ. 9795/15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17-7-1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 17/06/2015
Αρ. Πρωτ: 10471
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΚΑΙ
ΣΑΡΩΤΩΝ κλπ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ”
συνολικής
προϋπολογιζόμενης
αξίας «32.964,00€» με ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2
παρ 12 του Ν. 2286/95, Β) το αρθ.

ΑΔΑ: 79Ρ2Ω0Π-ΥΧΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός
Τηλέφωνο:
2295-3-20303
Fax:
2295-0-79115
Ωρωπός, 16-06-2015
Αρ. Πρωτ.: 16891
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου για την
στέγαση χώρου στάθμευσης στον
οικισμό των Αγίων Αποστόλων της
Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου
που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση χώρου στάθμευσης στον οι-

ΑΔΑ: Ω4ΕΩΩ0Π-ΦΒΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός
Τηλέφωνο:
2295-3-20303
Fax:
2295-0-79115
Ωρωπός, 16-06-2015
Αρ. Πρωτ.: 16892
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου για την
στέγαση χώρου στάθμευσης στην
κεντρική πλατεία της Δημοτικής
Κοινότητας Καλάμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου
που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση χώρου στάθμευσης στην κεν-

12463/4.6.2013 σύμβαση της μελέτης “Καθορισμός χρήσεων γης του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Δημοτικού Διαμερίσματος Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού”.
3.
Το
υπ’
αριθμ.
πρωτοκ.
5103/14.4.2015 έγγραφο με το
οποίο υποβλήθηκε από τους αναδόχους το Β1 στάδιο της άνω μελέτης.
4. Τον Ν. 4269/28.6.2014 - Φ.Ε.Κ.
142/Α.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας του Δήμου μας, καθώς και κάθε
ενδιαφερόμενος, να λάβουν γνώση

της προτεινόμενης μελέτης Σαρωνίδας και να υποβάλλουν τις τυχόν
παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους (1η
Ανάρτηση Β1 Σταδίου της Μελέτης).
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε
δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο
ημερήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο Δημαρχείο
Καλυβίων. Η προθεσμία ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ)την
απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ.
& Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ
1789/12.11.2010, Ε)την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ζ)τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου, η πίστωση του ποσού 25.997.28€ με
ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 107134.001, του ποσού 3.967,98€ με
ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 107134.006 και ποσού 2.998,74€ με
ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 307134.001,
συνολικού
ποσού
32.964,00€ με ΦΠΑ 23%, τα ποσά
είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του έτους 2015, Η) την υπ’
αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει
την
διενέργεια
της
προμήθειας, Θ) την 172/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης,
Ι) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ.

μελ. 23/2015), Κ)την ανάγκη του
Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την ΤΡΙΤΗ 30
ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρα 10:00 π.μ.
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον
διαγωνισμό για ποσό “536,00€” που
αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς τον ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:30
μέχρι 10:00 π.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

κισμό των Αγίων Αποστόλων της
Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου.
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται
εντός οικισμού ή σε ακτίνα πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων
από τα όρια του οικισμού των Αγίων
Αποστόλων, να έχει έκταση από
500 τ.μ. και άνω και να εφάπτεται
σε κεντρικό δρόμο.
Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου στην
κεντρική οδό.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται
στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή
του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981, η

οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί
της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης
σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς
στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου,
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 09:00 – 15:00, Διεύθυνση
Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50, Σκάλα
Ωρωπού, Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2295-3-20303 & 2295-3-20306, Fax:
2295-0-79115.

τρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλάμου.
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται
πλησίον της Πλατείας Καλάμου και
σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων γύρωθεν αυτής, να έχει έκταση από
300 τ.μ. και άνω και να εφάπτεται
σε κεντρικό δρόμο.
Θα εκτιμηθεί θετικά εφόσον υπάρχει πρόσωπο του ακινήτου στην
κεντρική οδό.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται
στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή
του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981, η

οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί
της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης
σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς
στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου,
ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 09:00 – 15:00, Διεύθυνση
Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50, Σκάλα
Ωρωπού, Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2295-3-20303 & 2295-3-20306, Fax:
2295-0-79115.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Συλλόγου Γονένω & Κηδεμόνων
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

Ευχαριστήριο
Προς τον επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”
του Δήμου Β. Β. Β., κύριο Δημοσθένη Δόγκα
Αγαπητέ Κύριε Δόγκα,
Χάρη στην χορηγία σας εκ τριακοσίων (300,00) ευρώ,
μπορέσαμε να αγοράσουμε για τα παιδιά μας που φοιτούν
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας μία συσκευή φιλτραρίσματος νερού, το οποίο και τοποθετήθηκε από τον συνεργάτη σας Μανόγλου Παύλο στην κεντρική ύδρευση
του σχολείου μας, καθώς και ειδική μεταλλική θήκη προστασίας του από κακόβουλες ενέργειες.
Η αυξημένη προστασία από μικροοργανισμούς και σωματίδια που παρέχει είναι σημαντική επένδυση για την υγεία
των παιδιών μας και των δασκάλων τους.
Σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας ενέργεια, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς της συσκευής του φίλτρου, καθώς και
της θήκης προστασίας του.
Με τέτοιες ενέργειες πρόδηλο είναι το ενδιαφέρον σας
και η συμπαράστασής σας στους συμπολίτες σας, μικρούς
και μεγάλους, καθώς και η κοινωνική συνοχή που επιτυγχάνεται στην μικρή κοινωνία μας από τέτοιες ενέργειες.
Σας θεωρούμε φίλο και αρωγό του συλλόγου μας και του
σχολείου μας και σας ευχαριστούμε εκ βαθέων.
Θα φροντίσουμε να έχετε μια συνεχή και άμεση ενημέρωση για τις δράσεις μας, τόσο με e-mail, όσο και με επιστολές του συλλόγου μας.
Το e-mail του συλλόγου μας είναι:
syllogos2dhmotikovoulas@gmail.com
Η πρόεδρος
Η γραμματέας

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Νέο Δ.Σ. στις Πολιτιστικές
Απόπειρες Νέας Μάκρης
Γενική Συνέλευση με εκλογές διενήργησαν οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” και προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχάλης Νίκανδρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτρης Ντάνης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιολάντα Ραπάνου
ΤΑΜΕΙΑΣ
Παντελής Αναστασιάδης
ΜΕΛΗ: Νάνσυ Βαρβιτσίωτη, Έφη Αλεξάνδρου, Μαρία
Ρούσση
ΑΝ. ΜΕΛΗ: Ηλίας Τσιάρας, Κατερίνα Νίκου, Μάκης Φωτεινάτος

Στις 7 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του
Εξωραιστικού Συλλόγου Ανθούσας.
Το νέο Διοικητικό Συμβουλίο (ΔΣ) συγκροτήθηκε σε σώμα,
όπως παρακάτω :
Πρόεδρος – Πρασσάς Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος- Γαβράς- Παπασπύρου Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας- Δρακοπούλου Ειρήνη
Ταμίας- Τασούλη Μαρία
Μέλη: Παπασπύρου Λουκία, Γαλάνη Σταυρούλα, Περράκης
Μιχάλης
Για την Εξελεκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:
Τασούλης Ευάγγελος, Τριάντης Γεώργιος, Λύκουρας Χρήστος

Ευχαριστήριο
Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κορωπίου, σας ευχαριστεί θερμά για την ευγενική προσφορά των επίπλων σας προς το Κέντρο Υγείας
Κορωπίου.
Θερμές ευχαριστίες
Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Κορωπίου
Γεώργιος Μπέλλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 18/6/2015
Αρ. Πρωτ. 17500
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ(ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ(ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)
συνολικής
προϋπολογισθείσης

αξίας 22.636,16€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 27/6/2015 ημέρα
Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και
τη μελέτη από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου (Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου - 1ος όροφ. - τηλ.
2132023843-4) καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της ΥπηρεσίαςΔιακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΓΑΜΟΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΝΙΚΗΣ το γένος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στη
Βούλα Αττικής και η ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, το γένος ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ, που
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Χέρωμα Βάρης, πρόκειται να παντρευτούν στο Πανόραμα
Βούλας.

Nέα Διοίκηση στον Εξωραϊστικό
Σύλλογο Ανθούσας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Προς κα Σίντυ και κο Ιωάννη Χρυσοβιτσιώτη

και

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 19-6-2015
Aρ. Πρωτ.: 26730
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ & ΑΦΙΣΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση
του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο της προσφοράς κάθε
ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 75/2015 μελέτης
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 20.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α 14.993,70 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
ΟΜΑΔΑ Β 4.998,72 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα 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 75/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 24753/10-6-2015 (ΑΔΑ:
6Ω97ΩΨΖ-3ΣΞ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 7
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 22/6/2015 μέχρι
την Δευτέρα 6/7/2015 και ώρες
8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131,
2132019955.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλ. 213 20207771
Fax : 213 2020779
E-mail : oappa@vvv.gov.gr
Site : www.vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη 19 /6/ 2015
Αρ. πρωτοκόλλου : 2113
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ –
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Έχοντας υπόψη
1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α/77/30-31981)
2. Το άρθρο 192 του Ν. 3463/06
(ΦΕΚ Α/114/30-6-2006)
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10
4. Το Ν.3548/07 που αφορά δημοσιεύσεις διακηρύξεων.
5. Το με αρ. πρωτ. 1378/18-5-2015
πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος.
6. Την με αρ. 48/2015 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά
την λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης και την ψήφιση
των όρων δημοπράτησης.
7. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2112/19-62015 Διακήρυξη του Προέδρου του
Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ για την εκμίσθωση Αναψυκτηρίου – μαζικής
εστίασης προχείρου γεύματος
Αθλητικού Κέντρου Βάρης.
Προκηρύσσει φανερή-προφορική

πλειοδοτική δημοπρασία για την
εκμίσθωση ακινήτου που αποτελείται από ένα ισόγειο κλειστό
χώρο με χρήση Αναψυκτηρίου –
μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος, μετά W.C., συνολικής επιφανείας 115,26 τ.μ. κείμενο στην
περιοχή της Βάρης και στον ευρύτερο χώρο του Αθλητικού Κέντρου
Βάρης.
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση :
Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη, τηλ.: 213 2020771 και
213 2020777, φαξ : 213 2020779 ,
email : oappa@vvv.gov.gr
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6
Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Νομικού Προσώπου, στο δημοτικό κατάστημα Βουλιαγμένης, Ταχ.
Δ/νση: Αφροδίτης 2, αίθουσα συνεδριάσεων, ισόγειο.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των πέντε χιλιάδων
ευρώ. (€5.000,00) ετησίως.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται καθημερινά εργάσιμες
ημέρες και ώρες,
τηλ. 213
2020771.
Αναλυτικό τεύχος των όρων δημοπράτησης: θα υπάρχει στην έδρα
του οργανισμού Αφροδίτης 2, 1ος
όροφος μέχρι τις 3/7/2015, καθώς
και αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης www.vvv.gov.gr.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει
τον εκμισθωτή που ανακηρύχθηκε
πλειοδότης, με την προσκόμιση
των νόμιμων παραστατικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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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
Aσφαλές μαύρισμα χωρίς ηλιακά εγκαύματα
Aσφαλές μαύρισμα χωρίς ηλιακά εγκαύματα, συνιστούν οι
δερματολόγοι σε όσους φεύγουν για διακοπές, αλλά και
σε όσους βρίσκονται ήδη στις παραλίες.
Κι αυτό γιατί χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ένα γρήγορο μαύρισμα παθαίνουν
ηλιακά εγκαύματα και καταλήγουν στις πρώτες βοήθειες
των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων.
«Ο ήλιος μπορεί να μας χαρίσει όμορφο μαύρισμα αλλά
μπορεί να μας προκαλέσει και εγκαύματα» αναφέρει η
εξειδικευμένη δερματολόγος-αφροδισιολόγος Δρ Αμαλία
Τσιατούρα, τ. επιστημονικός συνεργάτης ΝΟΣ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» και προσθέτει: «Προσοχή λοιπόν, ηλιοθεραπεία με
μέτρο για όσους βρίσκεστε στις παραλίες αλλά και για
όσους ετοιμάζεστε για την καλοκαιρινή ξεκούραση, γιατί
ένα έγκαυμα μπορεί να σας χαλάσει τις διακοπές».
Σύμφωνα με τους δερματολόγους η έκθεση στον ήλιο
χωρίς προφυλάξεις μπορεί να προκαλέσει από ελαφρύ
μέχρι πολύ σοβαρό έγκαυμα, ανάλογα με τον τύπο του
δέρματος, τη διάρκεια έκθεσης στον ήλιο και την ένταση
της ηλιακής ακτινοβολίας.
Το έγκαυμα μπορεί να παρουσιαστεί σε μέρη που εκτίθενται στον ήλιο, πλάτη, πόδια αλλά ακόμα και στα αυτιά και
τα χείλη. Παρουσιάζεται ακόμα και τις συννεφιασμένες
μέρες, καθώς μέχρι το 80% των ακτίνων UV περνά από τα
σύννεφα.

πονοκέφαλος - συμπτώματα ίωσης - απολέπιση, ακόμη και
ουλές μετά από 4-7 ημέρες από την έκθεση - εξάνθημα
Δυο είναι οι βαθμίδες στις οποίες κατατάσσονται τα
ηλιακά εγκαύματα.
1ου βαθμού: Κοκκίνισμα του δέρματος με συνοδεία καψίματος και ήπιου πόνου, λίγες ώρες μετά την έκθεση στον
ήλιο.
2ου βαθμού: Έντονο κοκκίνισμα συνοδευόμενο από πρήξιμο και φουσκάλες.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΑΥΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
Αν κάποιος διαπιστώσει ότι μετά την έκθεσή του στον ήλιο
έχει τα συμπτώματα που αναφέρονται στο έγκαυμα 1ου
βαθμού, για να ανακουφιστεί και για να μην επιδεινώσει
την κατάστασή του θα πρέπει άμεσα να:
― ξεπλύνει το σημείο με άφθονο κρύο νερό
― απομακρυνθεί από τον ήλιο πηγαίνοντας σε σκιερό ή
κλειστό χώρο και να αποφύγει την έκθεσή του τις επόμενες
ημέρες
― σκουπίσει με καθαρές γάζες, χωρίς τρίψιμο στην περιοχή που έχουν εμφανιστεί φουσκάλες
― πίνει άφθονα υγρά (χωρίς ζάχαρη) για να αποφύγει την
αφυδάτωση

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Ανάλογα του βαθμού του ηλιακού εγκαύματος είναι και τα
συμπτώματα. Εμφανίζονται δε μετά την απότομη και αλόγιστη παραμονή στον ήλιο χωρίς μέτρα προστασίας. Τα πιο
χαρακτηριστικά είναι:
- απλό τοπικό κοκκίνισμα - οίδημα - δημιουργία φυσαλίδων και έντονος πόνος - ρίγη - πυρετός - ναυτία

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

― τοποθετήσει κρύες κομπρέσες πάνω στα σημεία του εγκαύματος
― βάλει καταπραϋντικές κρέμες και στη συνέχεια ενυδατικές για να αποφύγει τη φαγούρα και το ξεφλούδισμα
― μη φορά στενά η ρούχα από συνθετικά υφάσματα.
Στην περίπτωση που έχει συμπτώματα του 2ου βαθμού θα
πρέπει ΑΜΕΣΑ να επισκεφθεί δερματολόγο ο οποίος μπορεί να συστήσει ακόμα και νοσηλεία».

“H παρέμβαση της φυσικοθεραπείας στην τρίτη ηλικία”
Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου 3Β, προγραμμάτισε δράση του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», με θέμα:
«Η παρέμβαση της φυσικοθεραπείας στην τρίτη ηλικία» με ομιλήτρια την Φυσικοθεραπεύτρια Ειρήνη
Δρίζη.
Η δράση αποτελείται από ομιλία με τίτλο :
«Η Πρόληψη των πτώσεων στην τρίτη ηλικία»
Και πρακτική εφαρμογή με θέμα:
«Ασκήσεις για ισορροπία στην τρίτη ηλικία»
Το πρόγραμμα της δράσης:
ΚΑΠΗ Βούλας 23/06 ημέρα Τρίτη, ώρα 6 μ.μ
ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης 30/06 ημέρα Τρίτη, ώρα 6μ.μ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

Για να επιτύχει κάποιος ασφαλές μαύρισμα χωρίς εγκαύματα θα πρέπει, σύμφωνα με τους δερματολόγους, να:
― αποφεύγει την απευθείας έκθεση στον ήλιο 11.00 –
16.00.
― χρησιμοποιεί πάντα αντηλιακό με δείκτη προστασίας
>30 SPFκαι ανάλογα με τον τύπο δέρματος, να το ανανεώνει τουλάχιστον ανά δίωρο, αλλά και αφού βγει από το
νερό ακόμη και αν το αντηλιακό είναι αδιάβροχο
― χρησιμοποιεί αντηλιακό όταν κάθεται κάτω από ομπρέλα ή δέντρο, καθώς τόσο η άμμος, όσο και η θάλασσα
αντανακλούν πάνω από το μισό της ακτινοβολίας του ήλιου
― κάνει χρήση γυαλιών, καπέλου και μπλούζας με μακρύ
μανίκι - πάντα όμως και με τη χρήση αντηλιακού
― Κάνει χρήση αντηλιακών ευρέος φάσματος UVA+UVB
― Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δείξουν όσοι έχουν
ανοιχτόχρωμο τύπο δέρματος, κόκκινα ή ξανθά μαλλιά, οικογενειακό ιστορικό μελανώματος, ή έχουν εκτεθεί στο
ηλιακό φως αρκετά, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία.
― Αν κάποιος παρατηρήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο
σπίλο (ελιά), να επισκεφθεί άμεσα τον δερματολόγο του.
― Το 90% των μελανωμάτων, αν διαγνωστούν έγκαιρα,
μπορούν να θεραπευτούν!
― «Ιδιαίτερη προσοχή, καταλήγει η Δρ Τσιατούρα, θα πρέπει να δίνουμε στα ΠΑΙΔΙΑ. Κι αυτό γιατί πάνω από το 50%
του συνόλου της ακτινοβολίας που λαμβάνει ένα άτομο

στη ζωή του, το δέχεται μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων.
www.cosmeticdermamedicine.gr

Εθελόντρια Ιατρός Παθολόγος
στα ΚΑΠΗ του Δήμου 3B
Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού στο πλαίσιο της φροντίδας για την Τρίτη
Ηλικία, ανακοινώνει ότι από Τρίτη 02/07/2015 θα
βρίσκεται στα ΚΑΠΗ η Εθελόντρια Ιατρός Παθολόγος Παπαμιχαήλ Αγγελική τις εξής ημέρες και
ώρες:

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΚΑΠΗ Βούλας κάθε Τρίτη (10.00-12.00).

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

ΚΑΠΗ Βάρης κάθε Πέμπτη (10.00-12.00).
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Διενοριακό Πρωτάθλημα Στίβου
Ο Αθλητικός Οργανισμός «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» της Ιεράς
Μητροπόλεως Γλυφάδας διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά, Ημερίδα Στίβου για τα παιδιά των Κατηχητικών Συνάξεων, στο 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Γλυφάδας,
τη Κυριακή 14 Ιουνίου 2015.
Πάνω από 100 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όλων των Κα-

τηχητικών Βαθμίδων, διαγωνίσθηκαν επί ένα περίπου
τρίωρο, στα παρακάτω αθλήματα :
α) 60μ. αγοριών και κοριτσιών του Δημοτικού, β) 100μ αγοριών και κοριτσιών Γυμνασίου, Λυκείου και Αποφοίτων, γ)
Μήκος Αγοριών και Κοριτσιών Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, δ) Μπαλάκι για αγόρια και κορίτσια δημοτικού και γυ-

μνασίου, στ.) Άλμα εις Ύψος για αγόρια κορίτσια
Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου-Αποφοίτων, ζ) 500 μέτρα
αγοριών Λυκείου και Αποφοίτων και τέλος η) Σκυταλοδρομίες για αγόρια και κορίτσια Γυμνασίου και Λυκείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κριτές σε όλα τα αθλήματα, ήταν
διορισμένοι, από το ΣΕΓΑΣ, υπήρχε πιο μεγάλος πλουραλισμός στις συμμετοχές από τις Ενορίες και επομένως και
ανταγωνισμός.

Τις απονομές στους νικητές, έκανε ο Εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Παύλου και Προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος
Φειδόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Γλυφάδας Ορέστης Τσάγκλας και οι Κριτές από το ΣΕΓΑΣ.
Την Γενική Οργάνωση και Παρουσίαση του Πρωταθλήματος είχε ο Υπεύθυνος Νεότητος του Γραφείου Νεότητος
της Μητροπόλεως, ο οποίος στο τέλος ευχαρίστησε όλα
τα παιδιά για τη συμμετοχή τους, τους γονείς, τα μέλη της
επιτροπής Νεότητος, τους Κριτές του ΣΕΓΑΣ, το Δήμο Γλυφάδας, για τη παραχώρηση του Γυμναστηρίου, τον Γ.Σ.
Γλυφάδας, για την αμέριστη συμπαράσταση στη διεξαγωγή
των αγώνων, ως και όλους τους θεατές που παρευρέθηκαν.
Πρωταθλήτρια Ενορία για άλλη μια χρονιά αναδείχτηκε η
Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Γλυφάδας, ενώ την τριάδα
έκλεισαν η Κοίμηση Θεοτόκου Καραπάνου δεύτερη και
τρίτη η Ενορία του Αγίου Νεκταρίου Βούλας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γεώργιος Παπανικολάου καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι.

Τελετή λήξης στον Αρη Βούλας
Την ετήσια τελετή λήξης γιόρτασε
ο Αρης Βούλας, με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου,
τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στην
επιτραπέζια αντισφαίριση, την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο γήπεδο της Βούλας.

Ο Αρης φέτος έχει να επιδείξει
πολύ καλές στην επιτραπέζια αντι-

σφαίριση, αφού και οι τέσσερες κατηγορίες του αθλήματος έλαβαν
εξαιρετικές θέσεις στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα. Οι νεανίδες πήραν
πρωτιά, οι κορασίδες πήραν για
τρίτη συνεχή χρονιά την πρώτη
θέση επίσης, οι έφηβες πήραν την

2η θέση και οι παίδες την 3η θέση.
Στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα

που θα διεξαχθεί 10-19 Ιουλίου από
τους 14 αθλητές/αθλήτριες της
Εθνικής ομάδας που θα λάβουν
μέρος, οι πέντε προέρχονται από
τον Αρη Βούλας (Σγουρόπουλος,
Ισαμπάλογλου, Τέρπου, Φίσερ, Δαμιανής).
Αλλη μια μεγάλη επιτυχία είχε το
ποδόσφαιρο, αφού η αντρική του
ομάδα ανέβηκε στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ.
Επίσης προκρίθηκε το εφηβικό
τμήμα στη Β’ φάση· τερμάτισε δεύτερο στο πρωτάθλημα ΕΠΣΑΝΑ και
το τμήμα Projunior τερμάτισε 1ο
στον όμιλό του στο πρωτάθλημα
ΕΠΣΑΝΑ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωση οι
μικρές ομάδες έπαιξαν ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος του Αρη Σταύρος Πλακαντωνάκης παρουσίασε
τους αθλητές.
Απονομές έκαναν ο δήμαρχος των
3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γ. Αγαλιώτης και άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι.
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Σε Camp ο Πρωτέας
Για πρώτη φορά το Camp του Πρωτέα που ξεκινά την
Δευτέρα (15/6) και θα διαρκέσει για 2 εβδομάδες, θα
έχει και Midnight Camp το Σάββατο 20/6 (19:00 02:00) γιατί όταν η πόλη κοιμάται ο Πρωτέας παίζει
μπάσκετ.
Ο Πρωτέας πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά, καθώς
για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί
Midnight Camp το Σάββατο 20/6 από τις 19:00 έως τις
02:00 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πρωτέα.
Το Camp χωρίζεται σε δύο περιόδους
Α' Περίοδος 15-19/6
Β' Περίοδος 22-26/6 (Προσέλευση 09:00 - Αναχώρηση 13:00)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Κορωπί 03/06/2015
Αρ. Πρωτ.: 11041
Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Κρωπίας έτους 2015 (Β’ εξάμηνο)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ.
4 και 284 παρ. 2 του Ν. 3463/2006.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και
176 του Ν. 3584/2007.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14-112011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του
Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο
εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν. 4147/2013
8. Την με αριθμ. πρωτ. 28561/3012-14 του Δήμου Κρωπίας, που
αφορά την έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 85942/56215
στις 29-12-14 Έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
10. Την υπ’ αριθ. 11/2015 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες των Υπηρεσιών
Ύδρευσης, Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου, Τεχνικών
Έργων και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών
του
Δήμου
Κρωπίας, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθ. πρωτ. 11298/6188 στις

19/02/2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε
στο
ΦΕΚ
374/18-03-2015.
11. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 24/Α΄/06-02-2015 περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
12. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Δήμου,
σύμφωνα με τις οποίες, για να αντιμετωπισθούν έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες για το
έτος 2015, απαιτείται πρόσθετη και
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά
υπάλληλο το μήνα.
13. Την μείωση του προσωπικού του
Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων
καθώς και την αδυναμία πρόσληψης
προσωπικού λόγω αναστολής των
διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.
14. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α’) με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 4024/2011.
Αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε υπερωριακή, νυχτερινή και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ εξάμηνο
έτους 2015, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α’) με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 4024/2011, για το υπηρετούν μόνιμο, Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.
προσωπικό του Δήμου Κρωπίας
έτους 2015 ως εξής:
1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 25-6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
2.500 €.
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-

Καλοκαιρινή Ενασχόληση παιδιών στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ
«Βραυρώνιος», οργανώνουν για 3η
συνεχή χρονιά, Καλοκαιρινή Αθλητική & Πολιτιστική Ενασχόληση παιδιών δημοτών, ηλικίας έξι έως
δεκαπέντε ετών, (έτος γέννησης από
το 2000 έως και το 2009).
Τα παιδιά, θα έχουν την ευκαιρία να
ασχοληθούν, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών, με τις δραστηριότητες: στίβο, ενόργανη, μπάσκετ,
ρυθμική, ποδόσφαιρο, μπάντμινγκτον,
βόλεϊ, παραδοσιακούς χορούς, εικαστικά, μουσική, μαθήματα Α΄ βοηθειών και ασφαλούς οδήγησης,
ανακαλύπτοντας το ταλέντο τους.
Οι ώρες ενασχόλησης των παιδιών,
ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για είκοσι (20) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για είκοσι (20) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για είκοσι (20) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
Στον ΚΑ 20-6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
18.000 €.
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
1.000 €.
4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για εννιά (9) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για εννιά (9) μονίμους υπαλλήλους
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 30-6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
1.350 €.
5. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.

είναι καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 8:00π.μ. έως 3:00μ.μ. και ο
τόπος της ενασχόλησής τους, το Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου (31ο χλμ. Λεωφ.
Σουνίου).
Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε τρεις
περιόδους των δέκα εργάσιμων ημερών, για εξήντα παιδιά η κάθε μία, εκ
των οποίων η πρώτη έχει ήδη ξεκινήσει (16 έως 26 Ιουνίου).
― 2η περίοδος 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου,
― 3η περίοδος 13 έως 24/7.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται
μόλις στα 5 ευρώ την ημέρα, δηλαδή
50 ευρώ συνολικά και για τις 10 ημέρες. Στην τιμή αυτή, συμπεριλαμβά-

Στον ΚΑ 10-6012.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
1.000 €.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για επτά (7) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για επτά (7) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για επτά (7) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 25-6022.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
4.000 €.
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για τριάντα τέσσερις (34) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό
όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 20-6022.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
27.500 €.
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για έναν (1) υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για έναν (1) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.

νεται δεκατιανό για τα παιδιά, ασφαλιστική τους κάλυψη, καπέλο και Tshirt για όλους τους συμμετέχοντες.
Προβλέπεται έκπτωση 10% ανά περίοδο στα αδέλφια.
Κάθε παιδί, έχει δικαίωμα να λάβει
μέρος σε ΜΙΑ και μόνη περίοδο, ενώ
απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του, είναι η Ιατρική Βεβαίωση
Ικανότητας Άθλησης του camper από
παιδίατρο.
Οι εγγραφές, ξεκίνησαν την Τρίτη 9
Ιουνίου, ώρες 08:00 έως 15:00, στον
2ο όροφο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, και πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στο τηλ. 22990-20197.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για έναν (1) υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 30-6022.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
1.000 €.
4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 70-6022.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
1.800 €.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες
μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για τέσσερις (4) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες
μηνιαίως.
Στον ΚΑ 25-6042.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
3.150 €.
2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για εβδομήντα τέσσερις (74)
υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο
επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσι-

μων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για εβδομήντα τέσσερις (74)
υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο
επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο
δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για εβδομήντα τέσσερις (74) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι
(16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 20-6042.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
65.500 €.
3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. με
ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες μηνιαίως
Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6η
πρωινή – 22η ώρα:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής:
- Για δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ.
με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6042.001 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» έχει προϋπολογιστεί πίστωση
750 €.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Β΄
εξαμήνου 2015.
Ο αριθμός των απογευματινών
ωρών δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά
τις νυκτερινές ώρες δεν θα υπερβαίνει τις 16 ώρες, ανά υπάλληλο
μηνιαίως. Ο αριθμός των ωρών
υπερωριακής απασχόλησης δεν
είναι ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
πραγματοποιούμενες από τον κάθε
εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των
δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί
στη Διαύγεια, να δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα και να παραμείνει
αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος
του Δήμου.
Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ από
01/07/2015.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 20 IOYNIOY 2015

βιβλιοπαρουσίαση
Δύο νέα βιβλία παρουσίασαν οι Εκδόσεις Σκαραβαίος την περασμένη Κυριακή στην Πνευματική Εστία της
Βούλας.
Το “Αποτύπωμα της μνήμης”, που αποτελείται από δέκα αυτοτελή διηγήματα
και μια πλούσια ποιητική συλλογή με
τίτλο “Στον αστερισμό της Ανδρομέδας”.
Και τα δύο είναι έργα της πρωτοεμφανιζόμενης συγγραφέως Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα, κατοίκου της
Βούλας.

την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια και στα
αμέσως επόμενα, όταν η Ελλάδα προσπαθούσε να ορθοποδήσει και να κάνει
τα πρώτα της βήματα για την ανάπτυξη.

Το “Αποτύπωμα της μνήμης” αναφέρεται σε βιωματικές ιστορίες αποσπασμένες από την αυτοβιογραφία της
συγγραφέως, που είναι συγχρόνως η
αφηγήτρια και η κεντρική ηρωίδα.
Σε γλώσσα λιτή, ευχάριστη και κατανοητή, ζωντανεύει γεγονότα της προσωπικής της ζωής, από τα παιδικά,
μαθητικά και νεανικά της χρόνια.
Παρουσιάζει πρόσωπα της οικογένειάς
της, της γειτονιάς της και του σχολείου
της, με αλλαγμένα ονόματα και κάνει
τους αναγνώστες κοινωνούς στη ζωή
ενός συνοικισμού της Αθήνας, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1953 - 1984.
Τονίζει την κοινωνική αδικία, την υποκρισία και την εκμετάλλευση, αλλά και

O εκδότης Κ. Βενετσάνος με την συγγραφέα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα.

Κοκκόλα.
Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε από τη
μουσικολόγο Χριστίνα Γκουντέλια στο
πιάνο και τραγούδησε η Βάσω Κορδώση.
Πολύς ο κόσμος και συμμετοχικός.

Η ποιητική συλλογή αποτελείται από
ποιήματα που τα χαρακτηρίζει η ποιότητα, ο λυρισμός, η ευαισθησία, η ωριμότητα,
η
πληρότητα
και
ο
συμβολισμός, χωρισμένα σε διάφορα
μέρη.

H μουσικολόγος Χριστίνα Γκουντέλια στο πιάνο
και η Βάσω Κορδώση τραγούδι.

Την παρουσίαση της συγγραφέως
έκανε ο εκδότης Κώστας Βενετσάνος,
αποσπάσματα των βιβλίων διάβασε η
σκηνοθέτης Εφη Κανακουσάκη, μίλησε
η συγγραφέας Φαίδρα Φραγκομανώλη-

Ερεθίσματα βέβαια πήρε και από τα
αποσπάσματα του βιβλίου, αλλά και
από τα τραγούδια που άγγιξαν τις ευαίσθητες χορδές των παρισταμένων.
Τα εξώφυλλα του βιβλίου φιλοτέχνησε
ο Κώστας Κ. Βενετσάνος.
Τα βιβλία διατίθενται από τις Εκδόσεις
Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ.
210 8959.004.

O Γιάννης Κοκκόλας (σύζυγος) μιλάει για την
συγγραφέα Φαίδρα. Aριστερά του, η σκηνοθέτης Εφη Κανακουσάκη.

H συγγραφέας Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα υπογράφει τα βιβλία της.

