Τοις ελευθέροις μεγίστη
ανάγκη η υπέρ
των πραγμάτων αισχύνη.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ.
(είναι επιβεβλημένο οι ελεύθεροι
να έχουν συναίσθηση ευθύνης
για τα πολιτικά πράγματα)

ΣΕΒΑΣΜΟ στο ΟΧΙ του ΛΑΟΥ
61,3% υπέρ του ΟΧΙ, την περασμένη Κυριακή, ήταν
ένας θρίαμβος, βεβαίως, για την Κυβέρνηση, που
το είχε προτείνει, αλλά κυρίως θριαμβική νίκη της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Παρά την τρομοκρατική προπαγάνδα, παρά τις πιέσεις, παρά τις εξωτερικές παρεμβάσεις - ως μη
έδει - παρά τις κλειστές τράπεζες, και τις λυσσαλέες κινητοποιήσεις των συμπαρατασσόμενων
εσωτερικών δυνάμεων - για διαφόρους λόγους - με τους “δανειστές”,
ο ΛΑΟΣ αυτός απέδειξε ότι παραμένει ένας ρωμαλέος λαός.
Ταυτόχρονα, κυβέρνηση, πολιτικές
δυνάμεις και λαός στο σύνολό του
απέδειξαν ότι διαθέτουν μιαν απαράμιλλη ωριμότητα. Οι παράλληλες,
του Κώστα ταυτόχρονες συγκεντρώσεις, της
Βενετσάνου περασμένης Παρασκευής 3/7 - υπέρ
του ΟΧΙ στο Σύνταγμα και υπέρ του
ΝΑΙ στο Στάδιο - χωρίς να σημειωθούν συμπλοκές
και συγκρούσεις απέδειξαν τη δημοκρατική ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας.
Κάτω απ’ αυτές τις διαπιστώσεις το ΟΧΙ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και επιβάλλει με την ίδια σοβαρότητα ν’ αντιμετωπισθεί από την κυβέρνηση που
το διαχειρίζεται, αλλά και από τους αντισυμβαλλόμενους εταίρους, που, δυστυχώς, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής, δεν δείχνουν ανάλογη
ωριμότητα δημοκρατικής συνείδησης, αισθήματος
δικαίου και οικονομικού ρεαλισμού.
Συνέχεια στη σελ. 2

Eκτακτη Γενική Συνέλευση
των Δημάρχων

Ο Λαός μίλησε· είπε ένα τρανταχτό ΟΧΙ στην πείνα, στην εξαθλίωση, στην ανεργία, στα συσσίτια,
στον εξευτελισμό.
Σειρά των πολιτικών να σεβαστούν αυτό το υπερήφανο ΟΧΙ. Να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς των δανειστών. Και οι λαοί της Ευρώπης, αντί να στρέφουν τα βέλη τους κατά της Ελλάδας, ας τα στρέψουν σ’ αυτούς που μετέφεραν τα χρέη των τραπεζών στις πλάτες των λαών·
στους πολιτικούς τους ηγέτες.

Ψηφίστηκε Σχέδιο Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης Απορριμμάτων
στο Δήμο Κρωπίας Σελίδα 13

Καθαρισμός νησίδων στα 3Β
Σελίδα 6

Σελίδα 7

Σελ. 3

Σελ 10

Μεταφέρθηκε η Λαϊκή
Αγορά της Βούλας

Πρόγραμμα Επισιτιστικής
Συνδρομής για Απόρους
Ετυμολογώ, άρα υπάρχω Σελίδα 14

Προσέξτε
πού
κολυμπάτε!
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Σεβασμό στο ΟΧΙ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Να μείνουμε μόνο στο τελευταίο, γιατί τα προηγούμενα είναι αυταπόδεικτα, για όσους παρακολούθησαν
στοιχειωδώς δηλώσεις, συνεντεύξεις και ομιλίες στο
ευρωκοινοβούλιο.
Ο οικονομικός ρεαλισμός αποδεκνύεται περίτρανα
από ένα πρόσφατο, σχετικά, παράδειγμα, αυτό της
πτώχευσης της γνωστής τράπεζας Lehman Brothers
και της “αμφιλεγόμενης εθνικοποίησης της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας του κόσμου, της γνωστής AIG, και της βρεταννικής Royal Bank of Scotland:
“Ποιος ήταν αλήθεια ο ρόλος της Goldman Shachs
(GS) στην εξαφάνιση ή στην εξουδευτέρωση των ανταγωνιστών της;», διερωτάται ο Marc Roche1 και
απαντά ο ίδιος: Ο Λόιντ Μπλανκφέιν, επικεφαλής της
GS, στις 12/9/2008, δέχεται μια κλήση στο κινητό του,
από τον Χέρνι Πόλσον, τον Υπουργό Οικονομικών
των ΗΠΑ, αυτοπροσώπως (πρώην προϊστάμενό του
στην G.S.). Τον καλούσε στην Fed (Ομοσπονδιακή
Τράπεζα Αποθεμάτων της Νέας Υόρκης). «Η Lechman
Brothers χρειάζεται τη συνδρομή σας» λέει ο Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ, Πόλσον και συμπληρώνει κατηγορηματικά: «Είναι δική σας ευθύνη αν η Lechman
θα επιβιώσει ή όχι». Η Lechman ήταν μια τράπεζα που
είχε επιβιώσει στο μεγάλο κραχ του 1929-32. Είναι
Παρασκευή βράδυ· οι χρηματαγορές είναι κλειστές·
οι καταστάσεις αφόρητα πιεστικές. Ενα αγωνιώδες
ΣαββατοΚύριακο βρίσκεται μπροστά, για να κρίνει την
τύχη του τέταρτου σε μέγεθος τραπεζικού κολοσσού
των ΗΠΑ και κάποιων ανθρώπων· Μετόχων, υπαλλήλων, καταθετών και όχι μόνον, βεβαίως, όπως εκ των
υστέρων απεδείχθη.
15 Σεπτεμβρίου 2008, η Lechman Brothers είναι νεκρή
και η AIG έχει “εθνικοποιηθεί” κατά 79%, με χρήματα
των φορολογουμένων. Η Goldman Sachs αποζημιώνεται στο ακέραιο, χωρίς να χάσει ούτε σεντς, για τα
“παιχνίδια” που είχε παίξει όλον αυτόν τον καιρό. Και
πώς θα γινόταν άλλωστε, αφού διαθέτει “μια στρατιά” πρώην και νυν στελεχών της μέσα στο συστημικό

Νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης
κ. Παύλος
Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας και
ΒΒΒ κ. Παύλος νοσηλεύεται
στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο.
To επίσημο Ιατρικό Ανακοινωθέν του ΩΝΑΣΕΙΟΥ σημειώνει
ότι βρίσκεται στο Καρδιοχειρουργικό τμήμα, για καρδιολογικό έλεγχο.
Του ευχόμαστε, από καρδιάς, όλα να πάνε καλά και να
επιστρέψει σύντομα στην μητρόπολή του.

οργανισμό του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου, τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στην Ε.Ε.
Τις συνέπειες από την πτώχευση της Lechman Brothers τις ξέρουμε, λίγο - πολύ, όλοι μας και τις ζούμε
ακόμη και σήμερα.
Οι πολιτικοί ημεδαποί και αλλοδαποί δεν διδάχθηκαν
τίποτα;
Ο φόβος και η ιδιοτέλεια εμποδίζει τους ημεδαπούς,
το ρίσκο, η εμπάθεια, η αλαζονία και η απληστία καθοδηγεί τους αλλοδαπούς.
Ποιό ήταν το μήνυμα του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ;
Αλλά για να μιλήσουμε για τις δεσμεύσεις και την πορεία της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις, πρέπει
να πούμε ποιό ήταν το περιεχόμενο του τρανταχτού
και ξεκάθαρου ΟΧΙ του ελληνικού λαού, την περασμένη Κυριακή.
Οι “ευρωπαϊστές”, “αντί πάσης θυσίας” και οι θεσμικοί και μη ξένοι παράγοντες είχαν προερμηνεύσει αυθαίρετα και φοβικά πως το “ΟΧΙ” θα σήμαινε έξω από
την ευρωζώνη, έξω από το ευρώ.
Τώρα την ερμηνεία αυτή την ξέχασαν, την έκαναν,
κατά το κοινώς λεγόμενο, “γαργάρα”. Γιατί αν αυτό
σήμαινε, θα έπρεπε ήδη να τους είχαμε πει “άντε,
γειά”! Πράγμα που σε καμμιά περίπτωση, βέβαια, δεν
ήθελαν και δεν θέλουν οι νουνεχείς Ευρωπαίοι. (Δεν
μιλάω για τους ακραίους “εθνικιστές”, τους κατευθυνόμενους συντηρητικούς, τους εκ παραδόσεως αντιρωσικούς - Πολωνούς, Λετονούς κλπ. και όψιμους...
αντικομμουνιστές).
Ποιό ήταν, λοιπόν, το νόημα του “ΟΧΙ”.
Το “ΟΧΙ” έχει μια τυπική, νομική απάντηση στις συγκεκριμένες ιταμές, αναποτελεσματικές και εξαντλητικές προτάσεις του Γιουνκέρ, όπως διατυπώνονταν
συνοπτικά στο ψηφοδέλτιο.
Θα έλεγα, μάλιστα, αν αυτό μπορούσε να διερευνηθεί,
να ικανοποιήσουν τις παράλογες αξιώσεις των δανειστών, αυτοί που συμπύκνωσαν το 39% του “ΝΑΙ”.
Εχει όμως το ΟΧΙ και μιαν ουσιαστική, λογική ερμηνεία που εντοπίζεται, συμπυκνώνεται στην ίδια τη
φράση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στη
Βουλή, κατά τη διαδικασία έγκρισης του Δημοψηφίσματος: «Δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε
την ελπίδα και τις προσδοκίες του ελληνικού λαού να
σταματήσει η χώρα μας να είναι μια αποικία χρέους
για τις επόμενες δεκαετίες».
Θα πρόσθετα εκφράζοντας τις δικές μου σκέψεις και
συναισθήματα τη “στιγμή” της ψηφοδοσίας, ως απλού
ψηφοφόρου, που ανταποκρίνεται, νομίζω στις σκέψεις και τα συναισθήματα του μέσου ψηφοφόρου, ότι
είπα ΟΧΙ στην ταπείνωση και την εξαθλίωση του
λαού μας, ΟΧΙ στα μνημόνια, όχι στην απαράδεκτη
μείωση της εθνικής κυριαρχίας, στο εξευτελιστικό σημείο να μην μπορεί η κυβέρνηση ν’ αποφασίζει το
ύψος και την κλίμακα του ...ΦΠΑ, γιατί τότε δεν μιλάμε για εκτελεστική εξουσία, αλλά για εκτελεστικό
όργανο. Κι εγώ τουλάχιστον, δεν θέλω να ψηφίζω για
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την εκλογή εκτελεστικών οργάνων, ξένων συμφερόντων, κάποιων επικυρίαρχων, τους οποίους αδυνατώ να ελέγξω. ΝΑΙ στην ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά
χίλιες φορές ΟΧΙ σ’ αυτή την Ε.Ε. του νεοφιλελευθερισμού, τις λιτότητας, της γερμανικής- στρατιωτικής πειθαρχίας, της συντήρησης, της αντίδρασης,
των τραπεζών, ΟΧΙ στην Ευρώπη των “αγορών” και
του μεγάλου Κεφαλαίου.
Υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι, κακοτράχαλοι, ναι, μέχρι
να τους στρώσουμε. Δύσβατοι, αλλά ελεύθεροι!
Χωρίς καγιάκ, αλλά με τα πόδια ελεύθερα, χωρίς αλυσίδες! Οι Ελληνες δεν δέχονται τον εξανδραποδισμό.
Επί του πιεστηρίου: Ενώ γραφότανε αυτό το άρθρο,
άκουσα, χωρίς να μελετήσω ακόμη, τις προτάσεις της
ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες λίγο - πολύ αντιγράφουν τις προτάσεις που απέρριψε ο Ελληνικός
λαός, διορθώνοντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων σε... σταδιακή! Διατηρεί και τον ΕΝΦΙΑ και το
2016! Ε, ΟΧΙ!!!
“Η Ελλάδα είναι ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΟΣ”! Κι αυτό δεν
το λέμε εμείς· εμείς το πιστεύουμε - το είπε και ο Γιουνκέρ, προχτές...
―――――――
1. Marc Roche: "Η Τράπεζα”, εκδ. “Μεταίχμιο”, κεφ. 12, σελ. 183 κ.ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Camp στο Δήμο 3Β
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Γιάνης Βαρουφάκης
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Αρτέμιδα Αποστ. Βιτάλης

Σελ. 8

Ο Καρλομάγνος και η 1η ενοποίηση
Σελ. 8
της Ευρώπης γιάννης κορναράκης

“Σε καρτερούν μαστιγωτές και
συμπληγάδες” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
“Μελανή” σελίδα στο Δήμο 3Β Σελ. 9
Επιστολές - Σχόλια
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Ο “Ηγέροχος” ζωντανεύει την παράΣελ. 21
δοση στην Κερατέα

Απάτες εταιριών αυτοκινήτων

Σελ. 17

Ανακλήσεις προϊόντων από ΕΦΕΤ Σελ. 17
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Διχάστηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση με το δημοψήφισμα
Η Κεντρική Ενωση Δήμων Αττικής (ΚΕΔΕ),
με την εκστρατεία που έκανε υπέρ του ναι,
στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, δίχασε
την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.). Και τη δίχασε γιατί δεν εξέφρασε απλώς μία θέση,
αλλά έκανε αγώνα κούρσας για να περάσει
το μήνυμα όσο πιο πλατιά μπορούσε.
Οπως, όμως, απεδείχθη οι πολίτες είχαν
άλλη άποψη και έδωσαν ένα τρανταχτό όχι
που συντάραξε και αιφνιδίασε πάρα - πάρα
πολλούς εντός και εκτός της Ελλάδας.
Πολλά δελτία τύπου και καταγγελίες έγιναν
κατά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ
και δη του προέδρου της, πριν ακόμα υλοποιηθεί το δημοψήφισμα από μέλη που διαφωνούσαν με τη συγκεκριμένη δράση.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, δεν
έμεινε στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Παρά τις τριβές στο Διοικητικό Συμβούλιο, την επομένη κιόλας προκάλεσε
έκτακτη Γενική Συνέλευση, με αιτιολογικό
να συζητήσουν τα προβλήματα της Τ.Α.!
Ετσι, την Πέμπτη 9/7 ξεκίνησε η Εκτακτη
Γενική Συνέλευση των δημάρχων, με οξυμένα τα πνεύματα...
Αντεγκλίσεις μεταξύ των Δημάρχων και
των παρατάξεων, ιδιαίτερα στο πρόσωπο
του Γ. Πατούλη, που θεωρούν ότι ήταν
άκαιρη η Γ.σ. και την προκάλεσε, γιατί έχει
βλέψεις για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Η παράταξη "Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική
Πρωτοβουλία" αποχώρησε από τη Γ.Σ. τονίζοντας ότι δεν έχει νόημα η διαδικασία

αυτή αφού ακόμη η διαπραγμάτευση είναι
σε εξέλιξη.
Μάλιστα ο επικεφαλής της παράταξης και
δήμαρχος του Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας, πριν αποχωρήσει, κατήγγειλε τον πρόεδρο Γ. Πατούλη για την στάση που πήρε η
ηγεσία της ΚΕΔΕ υπέρ του ΝΑΙ στο Δημοψήφισμα, δημιουργώντας "τεχνικούς διαχωρισμούς" στην Αυτοδιοίκηση αλλά και για
τις επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά της κυ-

βέρνησης, την εβδομάδα που προηγήθηκε.
"Όπως ζητήσατε την παραίτηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσαμε να
το ζητήσουμε και εμείς για εσάς", τόνισε.
Ο επικεφαλής της παράταξης "Νέα Αυτοδιοίκηση" και δήμαρχος Νίκαιας, Γ. Ιωακειμί-
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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
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δης, επεσήμανε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
θέλει να είναι παρών στις διαδικασίες της
κεντροδεξιάς και τον κάλεσε να αποφασίσει αν θέλει να είναι στην κεντρική πολιτική
σκηνή ή στην αυτοδιοίκηση.
Απαντώντας ο Γ. Πατούλης τόνισε ότι δεν
ήρθαμε εδώ για να κάνουμε πολιτική αλλά
για να συζητήσουμε τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και αυτός είναι ο λόγος που γίνεται η Γενική Συνέλευση.

Βέβαια από την ομιλία του μόνο αυτό δεν
προκύπτει, γιατί αφού η διαπραγμάτευση
δεν έχει ολοκληρωθεί, πράγματι ήταν άνευ
ουσίας η Γενική Συνέλευση.
Το είπε άλλωστε ο Γ. Πατούλης: «Η σημερινή μας συνάντηση γίνεται σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη για την Πατρίδα μας, αλλά και το
θεσμό που υπηρετούμε συγκυρία. Τις επόμενες τρεις μέρες, από τις ενέργειες της
Κυβέρνησης και της ομάδας διαπραγμάτευσης, θα κριθεί αν η Ελλάδα θα παραμείνει
στο ευρώ και την Ευρώπη.
...Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ελπίζω πραγματικά ότι πρόθεση του Πρωθυπουργού μας

και της Κυβέρνησης είναι να πετύχει μια έντιμη συμφωνία και συμβιβασμό με τους δανειστές – εταίρους μας ώστε την Κυριακή
να υπάρξει επιτέλους ένα happy end σε
αυτή την υπόθεση».
Η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης υπογράμμισε ότι μέρα με τη μέρα ο λαός μας
τσακίζεται από την ανεργία. Προβλήματα
που, όπως προέβλεψε, θα οξυνθούν περισσότερο είτε με το μνημόνιο του ΝΑΙ είτε με
το μνημόνιο του ΟΧΙ. Αναφερόμενος στον
Γιώργο Πατούλη, τόνισε ότι «από την ομιλία του προέδρου της ΚΕΔΕ γίνεται φανερός ο ρόλος που έπαιζε η ΚΕΔΕ, να
συμβάλλει στο να περάσουν νέα μέτρα και
μνημόνια και να παίξει ρόλο στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος». Τέλος κάλεσε εργαζόμενους και δημάρχους στη
λήψη πρωτοβουλιών αλληλεγγύης.
Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την
έκδοση ψηφίσματος στο οποίο σημειώνεται:
1. Δηλώνει την αμέριστη στήριξη των Δημάρχων και της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού
στην προσπάθεια επίτευξης έντιμης και βιώσιμης συμφωνίας, με στόχο την παραμονή
της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ευρώ.
2. Εξουσιοδοτεί το ΔΣ της ΚΕΔΕ να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που θα
προταθεί στην Πολιτεία, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα επείγοντα και δύσκολα
ζητήματα που προέκυψαν, δυσχεραίνοντας
τη λειτουργία μας, την τοπική οικονομία και
την κοινωνική συνοχή.
3. Η Αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι ενωμένη
διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες στη νέα πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας, που θα διαμορφωθεί
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

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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Πολιτιστικό Καλοκαίρι στην Αρτέμιδα
Στην πιο δύσκολη ίσως για
τον τόπο, οικονομική και
πολιτική συγκυρία ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, ο
Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
«Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου,
αλλά και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, προσπαθεί να
ανοίξει τις πόρτες των σπιτιών και να βγάλει τον
κόσμο έξω δίνοντάς τουs
μία ανάσα αισιοδοξίας και
χαράς. Στην προσπάθεια
αυτή αρωγοί είναι για άλλη
μία φορά οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου, που με
ζήλο βοηθούν ώστε να
πραγματοποιηθούν με επιτυχία όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, από τις
11 έως τις 19 Ιουλίου.
Σάββατο 11/7:
7μ.μ.: Αφή φλόγας - Λαμπαδηδρομία. Ναός Ταυρο-

πόλου Αρτέμιδος.
9μ.μ.: “Λύραυλος ...3000
χρόνια ελληνική μουσική”
στην Πλατεία Ελευθερίου
Βενιζέλου.
Κυριακή 12/7:
6 - 9 μ.μ.: 5ος Λογοτεχνικός
Διαγωνισμός ποίησης ομοσπονδίας Συλλόγων και
Μουσική βραδιά στο Ξενοδοχείο “Mare Nostrum”.
Δευτέρα 13/7:
8μ.μ.: Παιδική θεατρική παράσταση “Τα Πουλιά” από
το 7ο Δημοτικό Αρτέμιδος,
στην παραλία πίσω από το
ναό της Ταυροπόλου Αρτέμιδος.
Τετάρτη 15/7
8.30μ.μ. Θεατρική παράσταση “Η μεγάλη Δημοπρασία” της
Αρτέμιδος
Ανάβασις στο γήπεδο Μπάσκετ στη Βραυρώνα.
9.30μ.μ. Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί από την “Οθώ-

Πατώ” του Συλλόγου Πρ.
Ηλίας - Αγ. Παρασκευή.
Παρασκευή 17/7
9μ.μ. Μουσική συναυλία
στο Λιμάνι της Αρτέμιδος
Σάββατο 18/7
9μ.μ. 2ο Φεστιβάλ Ελληνικών παραδοσιακών χορών
(χορευτικό αντάμωμα) στην
πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (ΚΕΠ).
Κυριακή 19/7
9μ.μ. Μουσική βραδιά από
χορωδίες και μουσικά σύνολα της πόλης, στο 10-50
Δημοτικό Αρτέμιδας.
Σάββατο 25/7
9μ.μ. “Προφηλία” Συλλόγου
Πρ. Ηλία 0- Αγ. Παρασκευής, στο Γήπεδο Μπάσκετ, οδός Κέας.
Πέμπτη 30/7
8.30 μ.μ. Μουσική πανσέληνος από το σύλλογο Αγ.
Ιωάννου στον Αϊ-Γιάννη.

Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Μίχας
• Δευτέρα 20 Ιουλίου
Συναυλία The Big Band theory
H Big Band συμπράττει με το διακεκριμένο
βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη και τον
πιανίστα (υποψήφιο για βραβείο Grammy)
Hector Martignon, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο latin-jazz πρόγραμμα
Η καλοκαιρινή ψυχαγωγία των Αθηναίων
συνδυάζεται και φέτος με ένα από τα πιο
σημαντικά στοιχεία του πολιτισμικού προφίλ της πόλης, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, στο προαύλιο του οποίου ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε
συνεργασία με το Μουσείο, διοργανώνει
από 16 έως 30 Ιουλίου, ώρα 9μμ., Φεστιβάλ
συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού
και κινηματογραφικές προβολές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
• Πέμπτη 16 Ιουλίου
Συναυλία με τους Μύρωνα Στρατή και
Ησαΐα Ματιάμπα
• Παρασκευή 17 Ιουλίου
Χορευτική παράσταση ομάδας Βέλγων χορευτών με τίτλο Aglaja Ballet of Flags στο
πλαίσιο εορτασμού 50 χρόνων από τη δημιουργία της χορευτικής ομάδας AGLAJA
• Σάββατο 18 Ιουλίου
Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του
Οργανισμού

• Τρίτη 21 Ιουλίου
Θεατρική παράσταση Αναφορά στο Γκρέκο
με πρωταγωνιστή τον Τάκη Χρυσικάκο.
Το τελευταίο έργο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη παρουσιάζεται από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, Κρήτης. Θεατρική προσαρμογή / Σκηνοθεσία: Τάκης Χρυσικάκος. Συνεργάτης σκηνοθέτης: Εμμανουέλα Αλεξίου. Εικαστική Επιμέλεια: Βάλια
Μαργαρίτη. Λύρα / τραγούδι: Σπύρος Ψαρουδάκης. Κιθάρα / Κοντραμπάσο: Απόστολος Κουνής

Προτάσεις του Σαββατοκύριακου
εντός και εκτός Αθηνών
της Τζωρτζίνας Καλέργη

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Μετά την περσινή του επιτυχία στους Βατράχους, ο Γιάννης Κακλέας επανακάμπτει με την πέμπτη σκηνοθετική του
απόπειρα στην αριστοφανική κωμωδία,
ανεβάζοντας φέτος τους Αχαρνής. Το πιο
«επιθετικό» ειρηνόφιλο έργο του Αριστοφάνη, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, είναι
αυτό που αποφεύγει τον διάλογο με την
επικαιρότητα.

Άξιον Εστί
Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Το Φεστιβάλ Αθηνών και η Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών τιμούν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου
Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία υπό
τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού
την Τρίτη 14 Ιουλίου στο Ηρώδειο.
Στη συναυλία συμμετέχουν οι: Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Πλατανιάς,
Άκης Σακελλαρίου και οι χορωδίες
των Μουσικών Συνόλων του Δήμου
Αθηναίων, του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου, η Χορωδία «Μελωδοί»
και η Χορωδία της Ε.Ρ.Τ.

Mουσικοχορευτική
παράσταση με τους
Κρήτες Λαυρίου

«Μεταλλευτικό –
Μεταλλουργικό
Λαύριο»
H Ενωση Εικαστικών Καλλιτεχνών
Λαυρεωτικής «ΙΡΙΣ» διοργανώνει ατομική έκθεση ζωγραφικής – μοντελισμού του Ηλία Ζουμά με θέμα
«Μεταλλευτικό – Μεταλλουργικό
Λαύριο», από 11 έως 20 Ιουλίου στην
αίθουσα του Χυτηρίου (λιμάνι Λαυρίου).

Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου “Η Μεγαλόνησος” θα παρουσιάσει μουσικοχορευτική παράσταση την Κυριακή 12
Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο χώρο της
ΑΚΕΛ.

Βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Πελοποννησιακού πολέμου και ο Δικαιόπολις –τον
ενσαρκώνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος –
μηχανεύεται ακόμη και τη σύναψη ιδιωτικού
συμφωνητικού ειρήνης σε μια Αθήνα-καμένη
γη.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

«Ποιος είμαι αλήθεια;»
Αποτέλεσμα πολύμηνης συλλογικής δουλειάς, η παράσταση των «Εν δυνάμει»
μιλά για τη διαφορετικότητα ως κάτι φυσιολογικό και γυρνά την πλάτη στα στερεότυπα και τις διακρίσεις.
Τα μέλη της ομάδας, άνθρωποι με ή χωρίς
κάποια μορφή αναπηρίας, μοιράζονται
προσωπικές ιστορίες, φόβους και συναισθήματα σε μια παράσταση που σκηνοθέτησε η ταλαντούχα Ελένη Ευθυμίου. Ο
άνθρωπος ανεμιστήρας συγκινεί βαθιά και
ξεχωρίζει για την αισθητική του. Η καλλιτεχνική ομάδα «Εν δυνάμει» ιδρύθηκε το
2008 από τις Ελένη Δημοπούλου και
Μαρία Ιωαννίδου, με την πεποίθηση ότι η
ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι
δημιουργικά. Από τότε δεν έπαψε να μας
εκπλήσσει!
Στην παράσταση ακούγονται επίσης κείμενα των Ξαβιέ Ντυρενζέ, Νικηφόρου
Βρεττάκου, Τέλλου Φίλη, Τζ. Μ. Κουτσί.

Οι Κουμιώτες στις στοές των
ορυχείων Κούμης - Λαυρίου
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνει εκδήλωση με θέμα “Οι Κουμιώτες
στις στοές των ορυχείων Κούμης - Λαυρίου”,
την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8μ.μ. στο Ορυκτολογικό Μουσείο Καμάριζας.

Ομιλητές: Δημ. Λουκάς πρόεδρος Ορυκτολογικού Μουσείο, Δημ. Μακρής ερευνητής τοπικής ιστορίας Ραφήνας, Κώστας Πόγκας πρώην
δήμαρχος Λαυρίου και Γιώργος Πέππας συγγραφέας.

ΕΒΔΟΜΗ

11 IOYΛIOY 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΖΕΙ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ενα γεμάτο Καλοκαίρι με πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει οργανώσει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σε Μαρκόπουλο και
Πόρτο Ράφτη έχοντας ως στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών, σε
όσο το δυνατόν περισσότερες, υψηλού επιπέδου, πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στο 80% των εκδηλώσεων η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τις παρουσιάζουμε
ημερολογιακά.

Σφήττεια 2015 στο Δήμο Κρωπίας
“Οαση” στις δύσκολες ημέρες
Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου των
Σφηττείων 2015 «κλείνει» με σπουδαίες
παραστάσεις από τις θεατρικές ομάδες
ενηλίκων και εφήβων του ΝΠΔΔ Σφηττός
Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη
Η κατάσταση έκτακτης οικονομικής ασφυξίας πολιτών και επιχειρήσεων που επικράτησε, ο άστατος καιρός και η διενέργεια
του κρίσιμου Δημοψηφίσματος δεν επηρέασε την προσέλευση των πολιτών στα
Σφήττεια. Οι εκδηλώσεις στήριξαν ψυχολογικά τις δύσκολες ώρες τους πολίτες και
τις οικογένειες του Δήμου και η ελεύθερη
είσοδος, εκτιμήθηκε περισσότερο σήμερα,
το έτος 2015.
Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου των εκδηλώσεων Σφήττεια 2015 κρύβει δυνατές
στιγμές θεατρικής τέχνης από τις ομάδες
ενηλίκων και εφήβων του ΝΠΔΔ Σφηττός.
Την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 21:30, στο
Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πλ. Δεξαμενής
Κορωπίου, η θεατρική Ομάδα Ενηλίκων παρουσιάζει τον «Ματωμένο Γάμο», του Federico Garcia Lorca, σε μετάφραση Νίκου
Γκάτσου και σκηνοθεσία της Κορωπιώτισσας, Μαρίας Παπαχρήστου και υπευθύνου
της ομάδας. Παίζουν: Αστέρω Αλεξανδρή,
Μυρτώ Καλαποδά, Θεοδώρα Μουζακιάρη, Παναγιώτης Μοσχόπουλος, Κωνσταντίνος Νίκου, Γε-

NEW LONG FEST
Σάββατο 18 και Κυριακή 19
Ιουλίου 2015 στο Πολιτιστικό
και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης.

“Στην παλιά
γειτονιά...”
Ο Δήμος Λαυρεωτικής
οργανώνει μουσική εκδήλωση με τη χορωδία
του ΚΑΠΗ Λαυρίου με
τίτλο “Στην παλιά γειτονιά” τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο χώρο της
ΑΚΕΛ στις 8.30μ.μ.

Το New Long Fest, το μεγαλύτερο
open air festival της underground rock
και metal ελληνικής σκηνής είναι για
12η συνεχή χρονιά κοντά σας φιλοξενώντας τους πιο επίκαιρους και
ενεργούς εκπρόσωπους του σκληρού ήχου της εγχώριας σκηνής.
Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαραθώνα και σε συνεργασία με την Κοινωφελή
Επιχείρηση
Δήμου
Μαραθώνα.
Οργάνωση: Πολιτιστικές Απόπειρες
Ώρα έναρξης: 17:00 (και τις 2 μέρες)
Το πλήρες line-up του New Long Fest
2015 είναι:
SIXFORNINE, TARDIVE DYSKINESIA, NEED, SUN OF NOTHING,
SLAVEBREED, SADHUS, MORTAL
TORMENT, BLACK HAT BONES,
PHASE REVERSE, MOTHER OF
MILLIONS, YELLOW DEVIL SAUCE,
STONEBRINGER,
VERMINGOD,
HEDVIKA, GODSLEEP,
SOLARMONKEYS, ANAL VERITAS,
ELEPHANT RIDERS.

ωργία Ντούνη, Πόλυ Παπαδοπούλου, Πέρση
Πυρνοκόκη, Μαρία Τσάκου, Θεανώ Ψυλλάκη.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9 μ.μ. στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη (πεζόδρομος Γ.Σ Παπασιδέρη 13) η θεατρική ομάδα των εφήβων
παρουσιάζει μια πρωτότυπη παράσταση με
σύνθεση κλασικών και σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων από τους μαθητές με τίτλο, «ΒιΤην
βλιοθήκη
εκτός
λειτουργίας».
σκηνοθεσία έχει κάνει η επίσης Κορωπιώτισσα, Σταματίνα Παπαμιχάλη. Παίζουν: Γιώργος Αγγέλου, Ειρήνη Καμινάρη, Κατερίνα
Κωστοπούλου, Χρύσα Πλατσατούρα, Ειρήνη Ρούσσου, Σωτήρης Σέχου, Κωνσταντίνα Σκουρλή.

Tην Κυριακή 12 Ιουλίου στον δροσερό
λόφο της Πλ. Δεξαμενής θα απολαύσετε,
την θεατρική προσπάθεια της ομάδων ενηλίκων και την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα
βρεθείτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη για να
στηρίξετε την πρωτότυπη θεατρική προσπάθεια των εφήβων του Δήμου.
Η Εικαστική Έκθεση του Εργαστηρίου του
Σφηττός, εφήβων και ενηλίκων, στο περίπτερο της πλατείας Δεξαμενής θα είναι
ανοιχτή την ημέρα τέλεσης της θεατρικής
παράστασης ενηλίκων της 12ης Ιουλίου,
από 20:30 έως 22:30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό ενώ
πριν την έναρξη των εκδηλώσεων οι πολίτες μπορούν να ενισχύουν τη λειτουργία
των κοινωνικών δομών του Δήμου.

Πανηγυράκι στον
Προφήτη Ηλία στο
Πανόραμα Βούλας
Φέτος την Κυριακή 19 Ιουλίου μετά
από τον εσπερινό στο εκκλησάκι του
Αϊ-Λια (διπλα απο την δεξαμενή) στο
Πανόραμα Βούλας, θα ζωντανέψει
στο Αναψυκτήριο του Σωματείου
“Πανόραμα” στην Πλατεία Άλσους,
όπως και πέρσυ, το εορταστικό
Πάρτυ με μουσική (μίνι πανυγηράκι)
και με εγγυημένη .....βαρυστομαχιά
και πολύ χορό.
Η γιορτή θα ξεκινήσει το βραδάκι μετά
τον εσπερινό στο Αναψυκτήριο.
Σας περιμένουν να γιορτάσετε μαζί
τρώγοντας, πίνοντας, τραγουδώντας
και βέβαια χορεύοντας!!!!
Και μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί
σας την παρέα σας...... και το κέφι
σας
* Η είσοδος είναι με δελτίο 10 ευρω
έκαστος για το φαγητό!!!
Πλούσιο Μenu
Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο
τηλ. 210 89 56 892
E mail:eespanorama@gmail.com
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (μικρός ο χώρος).
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Camp στο Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης
«Καλοκαιρινές Δραστηριότητες
στη Θάλασσα 2015»
Οι εγγραφές στο πρόγραμμα Καλοκαιρινές δραστηριότητες στη θάλασσα θα γίνουν από 8 Ιουλίου έως
και 24 Ιουλίου στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
1η Περίοδος: 13 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου 2015
2η Περίοδος: 27 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2015
Ημέρες και Ώρες Εγγραφών: Δευτέρα εώς Παρασκευή
10.00 – 13.00
Δικαιολογητικά εγγραφής :
• Αίτηση συμμετοχής
• Ιατρική βεβαίωση (που να βεβαιώνει ότι το παιδί είναι
υγιές και μπορεί να αθλείται)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για δημότες
• Αποδεικτικό διαμονής για κατοίκους (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ)
• 1 μικρή φωτογραφία
Κόστος Συμμετοχής
1 Παιδί
80€
Για 1 περίοδο
150€ Για 2 περιόδους
2 Αδέλφια
150€ Για 1 περίοδο
290€ Για 2 περιόδους
Για κάθε επιπλέον παιδί της ίδιας οικογένειας το κόστος ανέρχεται σε 70€ ανά περίοδο
Θα γίνονται δεκτοί με σειρά προτεραιότητας, δημότες
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και την καταβολή
του κόστους συμμετοχής.
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις του
camp από δημότες, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις κατοίκων.
Πληροφορίες- Εγγραφές : ΟΑΠΠΑ, Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη. Τηλέφωνα : 2132020714, -773.

Καθαρισμός νησίδων στα 3Β
Τις νησίδες σε όλους του κεντρικούς άξονες της πόλης έχουν αρχίσει να καθαρίζουν συνεργεία του
Δήμου 3B.
Οι νησίδες συνήθως καταλήγουν
σκουπιδότοποι από τα διάφορα αντικείμενα που εγκαθίστανται μέσα
στις φυλλωσιές των θάμνων.
Παράλληλα όμως οι ίδιοι οι θάμνοι
γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι
επειδή κρύβουν την ορατότητα
στους πεζούς που περνούν τις κάθετες διαβάσεις.
Οπως μας ενημερώνει η Δημοτική
Αρχή, αποφάσισε να καθαρίσει τις
νησίδες, παρά το γεγονός ότι η
συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει
στην Περιφέρεια Αττικής.
Κάνουν λοιπόν αυτή την υπέρβαση
«παρά το βεβαρυμένο πρόγραμμα

των υπηρεσιών του Δήμου, αφού
τα χόρτα και τα σκουπίδια στις νησίδες της πόλης εκτός από αντιαισθητικά, αποτελούν και κίνδυνο

για φωτιά, ενώ παράλληλα περιορίζουν την ορατότητα των οδηγών».
Ετσι έχει ξεκινήσει εκστρατεία

αποψίλωσης, καθαρισμού και ευπρεπισμού των συγκεκριμένων σημείων, η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός των ημερών
αλλάζοντας σημαντικά την εικόνα
της πόλης.
Προσοχή στις διαβάσεις πεζών

H αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας παντελώς ...αόρατη!!!

Προτείνουμε στους αρμόδιους του
Δήμου να προσέξουν ιδιαίτερα τη
νησίδα κατά μήκος της παραλιακής ζώνης στο σημείο της διάβασης πεζών, επιστρέφοντας από το
στο καφέ “Νότος”. Η ορατότητα
της λωρίδας είναι ανύπαρκτη ιδιαίτερα της 3ης και πιο επικίνδυνης
λωρίδας από το ύψος των θάμνων
στη νησίδα.

Μεταφέρθηκε η Λαϊκή Αγορά της Βούλας
Η Λαϊκή αγορά της Βούλας που γίνεται κάθε Πέμπτη, από την 1η Ιουλίου μεταφέρθηκε στην οδό Μεταξά στη Βούλα. Είναι στην παράλληλη οδό από την
Καραϊσκάκη (που γινόταν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα). Ξεκινάει πιο χαμηλά και φθάνει σχεδόν μέχρι την παραλία.
Ηδη έγινε την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς προετοιμασία, έτσι που ακόμη
και τις χημικές τουαλέτες, οι ενοικιαστές τις πήγαν στην οδό Παπάγου νομίζοντας ότι μεταφέρεται εκεί.
Μάλιστα αναστατωμένοι κάτοικοι μας τηλεφώνησαν ρωτώντας πού θα γίνει η
λαϊκή, γιατί έφεραν χημικές τουαλέτες στην Παπάγου.
Ετσι την Πέμπτη παρατηρήθηκε το φαινόμενο να κυκλοφορούν άνθρωποι με
καρότσια και να σταματούν, όπου έβρισκαν πεζό να ρωτήσουν πού γίνεται η
Λαϊκή. Η λαϊκή στην οδό Μεταξά θα μείνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.
Παράπονα ακούγονταν από κατοίκους αγοραστές στη λαϊκή, που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν με τα καρότσια, αλλά και γιατί είναι στην άκρη της
πόλης χωρίς καμμία συγκοινωνία να την καλύπτει, έτσι που γίνεται απαγορευτική για τους πολλούς.
Παράπονα όμως ακούγονται και από τους κατοίκους που δέχονται την επιβάρυνση, γιατί είναι στενός ο δρόμος και οι πωλητές με τα οχήματά τους καβαλάνε παρτέρια και πεζοδρόμια δημιουργώντας καταστροφές.
Αννα Μπουζιάνη
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Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους»
Θα υλοποιήσουν οι Δήμοι
Από της 15 Ιουλίου 2015 μέχρι και την
5η Αυγούστου 2015 και μέσω διαδικτύου, θα έχουν την δυνατότητα να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ωφελούμενοι, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» στο Δήμο Παλλήνης.
Ως έτος αναφοράς των φορολογικών δηλώσεων ένταξης ορίζεται το
οικονομικό έτος 2015, δηλαδή η
χρήση 2014.
Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει ως
εταίρος των «Κοινωνικών Συμπράξεων» που έχουν αναλάβει τη διανομή της βοήθειας, στο πλαίσιο
εφαρμογής των δράσεων του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους άπορους.
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων
υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
― είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
― είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
― Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από
ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη
στην ιστοσελίδα
https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.
1599/1986.
Σημείο εξυπηρέτησης των δυνητικά
ωφελούμενων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδύκτιο, για την υποβολή
αίτησης:
― Δ/νση: Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας (Γραφείο Διαμεσολάβησης),
― Αρμόδιος: Όλγα Κοτρώτσου και
Μαρία Αρβανιτάκη, Ημέρες: Καθημερινές(Δ-Π) - Ώρες : 9:00 – 15:00

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το
τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και τον Οκτώβριο
να γίνει η πρώτη διανομή που θα περιλαμβάνει νωπά κρέατα, φρέσκα
φρούτα και λαχανικά, βρεφικές τροφές, είδη και προϊόντα γενικής καθα-

Τηλέφωνο: 2132019922-2132019901
• Δευτέρα,Τετάρτη και Πέμπτη
• ‘Ωρες 10.00 π.μ. - 14.00μ.μ.
e-mail:ptsorotiotis@vvv.gov.gr
Δικτυακός τόπος:www.vvv.gov.gr

Τα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια

Είναι τιμή μου η απαίτηση
των δανειστών
"Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία ως μοναδική στιγμή που ένας μικρός ευρωπαϊκός λαός όρθωσε το ανάστημά του εναντίον της
Χρεοδουλοπαροικίας.
Όπως όλες οι δημοκρατικές κατακτήσεις, έτσι κι αυτή η

Ας ετοιμαστούμε για ουρές συσιτίων επί σειρά ετών, αφού το παρόν
πρόγραμμα προβλέπει μία πενταετία
επισιτισμού. Θα μας στέλνει η Ε.Ε.
νωπά κρέατα και ...λαχανικά και
εμείς θα είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στην Ευρώπη!
Οσο για τα εισοδηματικά κριτήρια; η
απόλυτη εξαθλίωση.
ριότητας και προσωπικής υγιεινής.

Και ο Δήμος 3Β
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο)
τον Δήμο Σαρωνικού, πρόκειται να
υλοποιήσει δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά
με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς
επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και
δραστηριότητες που συμβάλλουν
στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Σημείο εξυπηρέτησης:
• Δ/νση: Ζεφύρου 2 Δημοτική ενότητα
Βούλας Αρμόδιος: Παν. Τσοροτιώτης,

Πάρτε μία γεύση από τα κριτήρια.
Ως «άστεγοι», θεωρούνται τα άτομα
που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε
ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία
δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές
προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις
βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως
προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού
έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000
€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε
ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε
ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Ολα τα κριτήρια στο www.ebdomi.com

Oχι στη μελέτη τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων
ψήφισε το Τοπικό Συμβούλιο Βάρης
Μελέτη νέας διαρρύθμισης κάδων
απορριμμάτων συζήτησε το τοπικό
συμβούλιο Βάρης, στη συνεδρίαση
της 24ης Ιουνίου.
Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος, ο
οποίος ενημέρωσε ότι η μελέτη
αυτή έχει ολοκληρωθεί από το
2013, έχει τις προδιαγραφές και
έχει γίνει μετά από επί τόπου διερεύνηση. Προωθήθηκε στο Τοπικό
Συμβούλιο για τυχόν αντιρρήσεις
σε κάποια σημεία.

Γιάνης Βαρουφάκης:

Ο τοπικός σύμβουλος Φαίδων Φιορέτζης ζήτησε να μάθει αν υπάρχουν εσοχές για τους κάδους και αν
προβλέπονται βυθιζόμενοι κάδοι!
Ο αντιδήμαρχος εξήγησε ότι δεν
υπάρχουν εσοχές στις περισσότερες περιοχές και σε πολλές περιπτώσεις - ειδικά στη Βάρη - δεν
υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια!
Οσο για τους βυθιζόμενους κάδους
απάντησε ότι σε κανέναν Δήμο δεν
υπάρχουν ολοι οι κάδοι βυθιζόμενοι
και πρόσθεσε ότι στα 3Β θα τοπο-

θετηθούν μόνο τρείς. Ενας σε κάθε
Κοινότητα και δη στην πλατεία.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το
τοπικό συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα τη μελέτη «ως μη ρεαλιστική
και ανεφάρμοστη. Εισηγείται επαναφορά του θέματος με μελέτη που
να αποτυπώνει την πραγματικότητα
και να ικανοποιεί τις σύγχρονες
απαιτήσεις και τις προβλέψεις του
Κανονισμού Καθαριότητας όπως
αυτός θα εγκριθεί».

ιστορική απόρριψη του τελεσίγραφου του Eurogroup της
25ης Ιουνίου έχει μεγάλο κόστος. Είναι λοιπόν απαραίτητο το κεφάλαιο του ΟΧΙ να επενδυθεί άμεσα ώστε να
μετατραπεί σε ΝΑΙ σε κάποια έντιμη συμφωνία-επίλυση
– με αναδιάρθρωση χρέους, με μειωμένη λιτότητα, με
αναδιανομή υπέρ των μη εχόντων, με πραγματικές μεταρρυθμίσεις.
Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, μου κατέστη γνωστό ότι οι συμμετέχοντες στο Eurogroup, και λοιποί εταίροι, θα «εκτιμούσαν»
την... απουσία μου από τις συνεδριάσεις του, κάτι που ο
Πρωθυπουργός έκρινε ότι ίσως βοηθήσει στην επίτευξη
συμφωνίας. Γι’ αυτό και αποχωρώ από το Υπουργείο Οικονομικών.
Είναι καθήκον μου να βοηθήσω όσο μπορώ τον Αλέξη Τσίπρα να εκμεταλλευτεί, όπως εκείνος κρίνει, το κεφάλαιο
που μας δώρησε ο ελληνικός λαός μέσω του δημοψηφίσματος.
Κι είναι τιμή μου η απαίτηση των δανειστών.
Η Αριστερά λειτουργεί συλλογικά και οι αριστεροί δεν
αγαπάμε τις καρέκλες. Θα στηρίξω τον Αλέξη Τσίπρα, την
νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, την κυβέρνηση
της Αριστεράς.
Η υπερπροσπάθεια να τιμήσουμε τον γενναίο ελληνικό
λαό, και το περίφημο ΟΧΙ που χάρισε χτες στους απανταχού δημοκράτες, μόλις ξεκινά!"
σ.σ. Οταν είσαι χαμαίζηλος δεν αντέχεις τους αετούς...

Ξεκινούν οι εκπτώσεις
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος αναφορικά με το θέμα των θερινών εκπτώσεων
ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι αυτές θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και
τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. (ν.4177/2013, άρθρο 15,
παρ.1,2,3).
Επίσης, στις 19 Ιουλίου ημέρα Κυριακή τα καταστήματα
θα είναι ανοικτά σε όλη τη χώρα από 11πμ έως 8μμ.
Κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του ανοίγματος την Κυριακή 19 Ιουλίου οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων τους σε
εξαιρετικά ελκυστικές και συμφέρουσες τιμές.
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Πόλεις της Ανατ. Αττικής

Αρτέμιδα (Λούτσα)
Ο δήμος Αρτέμιδος με διαστάσεις
3x6,5χλμ είναι απ' τους μεγάλους
σε έκταση Δήμους της Ανατολικής Αττικής. Η πόλη όμως είναι
ίσως η μικρότερη, με διαστάσεις
μόλις 0,3x0,7χλμ. Όλο το υπόλοιπο αποτελείται από χωριά με
ισόγειες μονοκατοικίες με αυλές
και δέντρα, αλλά και καινούργιες
σύγχρονες κυρίως διόροφες. Χαρακτηριστικό της λοιπόν είναι ο
αέρας εξοχικής πόλης με αρκετό
πράσινο και αγροτεμάχια.

Χωροταξικά η πόλη με τη μαρίνα
της βρίσκεται στο τέρμα της
επαρχιακής οδού Παιανίας-Λούτσας και ανάμεσα στις δυο μεγάλες παραλίες που παραθερίζουν
οι επισκέπτες της κάθε καλοκαίρι.
Διαπερνάται από την παραλιακή
οδό Αρτέμιδος-Βραυρώνος. Χαρακτηρίζεται απ' την αραιοκατοίκηση, την χαμηλή δόμηση, τις
κακής αισθητικής αστικές πολυκατοικίες, τα στενά πεζοδρόμια, το
πράσινο παραλιακά, τα ορθογώνια
οικοδομικά τετράγωνα. Ένα απ'
αυτά, αποτελεί και η πλατεία με
την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.
Εκτός του κέντρου του δήμου δεν
υπάρχει πολεοδόμηση (σχέδιο
πόλης), δηλαδή παρατηρείται
ακανόνιστη μορφή ρυμοτομίας:
οικοδομικά τετράγωνα και δρόμοι
οι οποίοι είναι πολύ στενοί, αρκε-

τοί με κακή ποιότητα ασφάλτου,
κάποιοι είναι χωματόδρομοι, αλλά
σχεδόν όλοι χωρίς πεζοδρόμια.
Το δημαρχείο βρίσκεται στο μεγάλο άλσος επί της οδού Παιανίας-Λούτσας και δυστυχώς
είναι κάκιστης αρχιτεκτονικής και
δεν αρμόζει ούτε στο ελάχιστο
στο ύφος της περιοχής. Ένα
ακόμα μεγάλο άλσος θα βρούμε
στο λόφο της εκκλησίας του Αγ.
Ιωάννη του Προδρόμου και ένα μικρότερο νότια στο ξενοδοχειακό
συγκρότημα. Την προηγούμενη
δεκαετία, πολλοί εγκαταστάθηκαν
μόνιμα στην Αρτέμιδα, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, κάνοντας τα
ελάχιστα σχολεία στο κέντρο και
νότια να μην επαρκούν, δεδομένου και της έκτασης του δήμου.
Επίσης, στο κέντρο της πόλης, θα

Ο Καρλομάγνος (724- 814)
και η πρώτη Ενοποίηση της Ευρώπης
“Rex Karolus, capit orbis, amor populique decusque, Europae venerandus apex (Angilbert, Ρoetae latini aevi Karolini)
(Βασιλιάς Κάρολος, κεφαλή του κόσμου, αγάπη
και κόσμημα του λαού, της Ευρώπης σεβάσμια
κορυφή)
Στα τέλη του 7ου με αρχές του 8ου αιώνα, η
Ευρώπη σχεδόν ολόκληρη ανέπνεε κάτω από
την κυριαρχία του Καρόλου του Μεγάλου, γνωστότερου ως Καρλομάγνου. Από Ισπανία μέχρι
τους ποταμούς Δούναβη και Έλβα (Γερμανία,
Μέλας Δρυμός, Εύξεινος) και από Δανία έως και
Ιταλία, τα πάντα βρίσκονταν στα χέρια του.
Αν γυρίσομε το χρόνο πίσω, θα βρούμε από τον
5ο αιώνα Γοτθικά Γερμανικά φύλα, σκανδιναβικής καταγωγής, να δημιουργούν σε ευρωπαϊκό
έδαφος, τα δικά τους κράτη. Οι Βησιγότθοι εγκαθίστανται γύρω από τον Δούναβη και ιδρύουν
νοτιοανατολικά, στη Γαλατία το κράτος “των
Βουργουνδίων” και νοτιοδυτικά “των Φράγκων”.
Από την άλλη μεριά οι Οστρογότθοι φεύγουν
από τον Δνείπερο ποταμό όπου αρχικά είχαν εγκατασταθεί, στην πορεία κυριαρχούνται από
τους ασιάτες Ούνους και μετά το θάνατο του Αττίλα ανεξαρτητοποιούνται, με αρχηγό δε τον
Οδόακρο και σε συνέχεια με τον Θευδέριχο,
ιδρύουν στην Ιταλία το “Οστρογοτθικό κράτος”.
Έτερα δε γερμανικά φύλα, Σαξονικά και Αγγλικά,
μετακινούνται και κατακτούν τη Βρετανία όπου
και εγκαθίστανται.
Από αυτά τα γερμανικά κράτη, τα οποία ήδη από
τον 5ο αιώνα έχουν ιδρυθεί, εκείνο που κατίσχυσε επι πάντων χρονικά, αλλά και έπαιξε πρωταγωνιστικά το δικό του ευρωπαϊκό ρόλο, ήταν
το κράτος των Φράγκων. Οι Φράγκοι γρήγορα
κατάφεραν να καθυποτάξουν και να κυριαρχή-

σουν επί των Βουργουνδίων. Και τοιουτοτρόπως
η κυριαρχική εξουσία τους να διευρυνθεί, να
απλωθεί και να καταγράψει πρώιμα στην ιστορία,
την ‘’πρώτη Ευρωπαϊκή συνένωση’’, επάνω σε
πολιτική, πνευματική και θρησκευτική βάση. Και
αυτό επετεύχθη όταν ηγέτης τους έγινε ο γνωστός Καρλομάγνος
(768- 814). Ο Κάρολος ήταν γιός του βασιλιά
των Φράγκων Πεπίνου Γ’ του Βραχύ (741 -768).
Από τη εποχή της βασιλείας του Πεπίνου, η Ευρωπαϊκή Δύση αντιπάλευε για τη χειραφέτησή
της από το Βυζάντιο.
Ο πάπας Στέφανος Β΄ που νομιμοποίησε την
εξουσία του Πεπίνου, είχε ήδη από το 765 αποσχισθεί πολιτικά και θρησκευτικά από τη βυζαντινή επικυριαρχία και είναι ο πρώτος που
δημιούργησε το ‘’παπικό κράτος’’. Τον Πεπίνο
διαδέχτηκε ο γιος του Κάρολος ο Μέγας, εγκαινιάζοντας αρχίζοντας την “Καρολίγγεια δυναστεία’’. Όταν στη Ρώμη, τα Χριστούγεννα του
800, ο Κάρολος στέφεται βασιλιάς από τον
πάπα Λέοντα Γ ‘ και δέχεται τις επευφημίες ‘’
Carolo Augusto a Deo magνo’’ παίρνει και το ‘’εκ
Θεού μεγάλος’’. Από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η επικράτεια της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, από Ισπανία μέχρι Δούναβη και
Έλβα και από Δανία μέχρι Ιταλία, υποτάσσεται
στην ηγεμονία του. Ο Κάρολος ονειρεύεται να
αναβιώσει την αίγλη της αρχαίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Το Βυζάντιο πολιτικά και θρησκευτικά τρομάζει,
βλέπει τον κίνδυνο που εμφωλεύει και αντιδρά
όταν ο Κάρολος προτείνει, ακόμα να παντρευτεί
την εν χηρεία βυζαντινή αυτοκράτειρα Ειρήνη
την Αθηναία, προκείμενου να υλοποιήσει τα σχέδια του, αλλά φεύ δέχεται την απόρριψη. Η Ειρήνη είχε παντρευτεί το 769 τον Λέοντα Γ΄

βρούμε τη πλατεία Αγ. Μαρίνας
με την ομώνυμη εκκλησία καθώς
και άλλες μικρές στην παραλία.
Όμως η πρώτη δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον, δέντρα και λίγα παγκάκια. Το μοναδικό αθλητικό κέντρο
βρίσκεται στην παραλία βόρεια
της πόλης.
Αρχιτεκτονικά, οι κατασκευές
εντός του κέντρου είναι τυπικές
μέτριες αστικές πολυκατοικίες,
ενώ στα περιβάλλοντα της πόλης
θα βρούμε κάποιες ενδιαφέρουσες μονοκατοικίες ενός ή δυο
ορόφων, κοντά στο ύφος του τοπίου. Οι κλασσικές αγροικίες, παρότι είναι πρόχειρης κατασκευής
έχουν μια μαγεία του τόπου σαν
ορόσημο χρονικής στασιμότητας.
Προτάσεις: Δημιουργία εμπορικού
δρόμου με πεζοδρόμηση ενός

Ίσαυρο (717-740) , γιο το Κωσταντίνου Ε΄, του
επωνομαζομενου Κοπρώνυμου (741-775). Η Ειρήνη ήταν γέννημα και θρέμμα Αθηναία, και
καθώς ήταν φανατική υπέρ της αναστύλωσης
των Αγίων εικόνων, μισούσε τον σύζυγό της Λέοντα ΄Ισαυρο ο οποίος ανήκε στην παράταξη
των εικονομάχων. Και όταν αυτός ανακάλυψε τις
εναντίον του συνομωτικές ενέργειες της Ειρήνης, που έφταναν σε επίπεδο εθνικής δολιοφθοράς, τον Απρίλιο του 780 την διέγραψε από
γυναίκα του. Αλλά ο Λέων, τον Σεπτέμβριο 780
πεθαίνει αιφνίδια από άνθρακα στο κεφάλι, ή
κατ΄άλλη εκδοχή δηλητηριασμένος από τη γυναίκα του Ειρήνη. Ο Λέων προτού πεθάνει, είχε
ορίσει διάδοχό του τον ανήλικο γιο του Κωσταντίνο Στ’. Αναγορεύεται ο δεκάχρονος Κωνσταντίνος αυτοκράτωρ και βασιλεύει αρχικά
κάτω από την επιτροπεία της μητέρας του Ειρήνης. Αλλά θρησκευτικά είναι εικονομάχος. Γι’
αυτό και η μητέρα του η Ειρήνη συνωμοτεί
εναντίον του. Τον συλλαμβάνει, τον τυφλώνει
και γίνεται αυτή αυτοκράτειρα.
Όταν λοιπόν ήρθε η πρόταση από τον Κάρολο
τον Μεγάλο να την παντρευτεί, αυτή εν πρώτοις
συναίνεσε. Αλλά το βυζαντινό κατεστημένο
εξοργίστηκε, την συνέλαβε και την εξόρισε αρχικά στην Πρίγκηπο της Προποντίδας και μετά
στη Λέσβο, όπου και το 803 πέθανε.
Ο Κάρολος επέδειξε μια ιδιαίτερη νομοθετική
και πολιτιστική δραστηριότητα. Κωδικοποίησε
την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά προέβη
και στη θέσπιση νέων νόμων. Ενίσχυσε παντοιοτρόπως τον χριστιανισμό, για να μπορέσει
μέσω των μοναστηριακών σχολών να αντιμετωπίσει την αμάθεια και τη δεισιδαιμονία. Επί
εποχής του η γεωργία και το εμπόριο αναπτύχθηκαν, οι τέχνες βρήκαν στέγη στην Αυλή
του, η δε περίοδος της βασιλείας του, αργότερα τον 18ο αιώνα, αναγνωρίστηκε σαν’’ Καρολίγγεια Αναγέννηση’’. Στην Αυλή του, ο
λόγιος Αγγλοσάξονας Αλκουίνος (737- 804) διδάσκει και αναλαμβάνει ολόκληρη την επιχείρηση της πνευματικής επιμόρφωσης του
μεγάλου κράτους του. Διανοούμενοι της τότε
Ευρώπης, τον πλαισιώνουν, ανάμεσα στους
οποίους ο ποιητής Θεόδουλφος από την Ορλεάνη, ο μαθητής του Αλκουίνου συγγραφέας Εϊνάρδος, ο Λογγοβάρδος ιστορικός Παύλος
Διάκονος από το Φριούλι.

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

δρόμου στο κέντρο. Χώροι στάθμευσης στη παραλία της Λούτσας.
Ακόμα ένας αθλητικός χώρος για
το κοινό. Σε κάποιο απ' τα γύρω
χωριά, πλακόστρωση χωματόδρομων με φυτεμένα παρτέρια στις
άκρες ή μπουκαμβίλιες.

Στην επικράτεια κυριαρχεί τάξη, ασφάλεια και η
χριστιανική κουλτούρα δίνει και παίρνει ανάμεσα σε όλα τα έθνη της Δύσης.
Εν κατακλείδι «η Καρολίγγεια Αναγέννηση, ως
συστηματική καλλιέργεια του πνεύματος αναπτύχθηκε, αλλά κατά τη θέληση του αυτοκράτορα ήταν απόλυτα προσηρμοσμένη στην
προστασία και διάδοση του ευαγγελικού λόγου.
Πάντως ούτως ή άλλως, ιστορικά η Καρολίγγεια
πολιτιστική έκρηξη θα αποτελέσει σημαντικό
σταθμό του ευρωπαϊκού πνεύματος» (Δ. Πεταλάς. Ιστορικά Ελευθεροτυπίας).
Στην εσωτερική πολιτική του, ο Κάρολος ενέχεται γιατί όχι μόνο ανέχθηκε, αλλά και ενίσχυσε
τη μεγάλη φεουδαρχική δουλοκτητική γαιοκτησία, με αποτέλεσμα τον κοινωνικό και ταξικό διχασμό.
Επ’ αυτού ο Βησιγότθος Θεόδουλφος, ο επίσκοπος της Ορλεάνης, θα γράψει συνταρακτικό
λόγο διαμαρτυρίας κατά των ταξικών και υπέρ
της φεουδαρχίας αρχών του ίδιου του Αλκουίνου και των συν αυτώ ομοϊδεατών του.
«Ο ιδρώτας και η δουλειά του λαού, έκαναν
εσάς πλουσίους. Ο πλούσιος γίνεται πλούσιος
με το αίμα του φτωχού. Αλλά η Φύση, σάς έχει
υποτάξει και τους δύο στον ίδιο νόμο. Είσαστε
ίδιοι στη γέννηση και ίδιοι στο θάνατο Στο ίδιο
αγιασμένο νερό έχετε βαφτιστεί, με το ίδιο
έλαιο έχετε χρισθεί το Σώμα και το Αίμα του
αμνού του θεού, ο οποίος χορταίνει όλους ανεξαιρέτως».
Δυστυχώς όμως, φωνές τέτοιες, που δηλώνουν
μια ‘’Ευρώπη των λαών’’ χωρίς υποκρυπτόμενο
ιδιοτελές ή και κομματικό συμφέρον, δεν ακούγονται στα χρόνια μας. Και αν λέγονται πνίγονται.
Αλλά η τόσο προσεκτικά οργανωμένη αυτοκρατορία, μετά τον θάνατο του Καρόλου, καταρρέει
και εξαφανίζεται. Και αυτό, γιατί οι διάδοχοι στο
θρόνο γιοί του απεδείχθησαν ανεπαρκείς και
οδήγησαν το κράτος στην παρακμή.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Ζητώ την επιείκεια του αναγνώστη, γιατί πάλι ανέβαλα τη συνέχιση της Ρωσικής λογοτεχνίας.
Βοηθήματα
1) Τηλ. Λούγγης: “Ο Καρλομάγνος και η αυτοκρατορία της Δυτικής Ευρώπης”, Ιστορικά Ελευθεροτυπίας , τεύχ. 83
2) “Η άνοδος του βασιλείου των Φράγκων” Ατλας Παγκ. Ιστορίας, , Εκδ. Καθημερινή, τεύχος 3
3) Ηλ. Λάσκαρη: “Βυζαντινοί Αυτοκράτορες” Εκδ Ελεύθερος Τύπος
4) Ζακ λε Γκοφ: “Ιστορία και Μνήμη”, Εκδ Νεφέλη
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

ΝΑΙ. Και έκαναν τιτάνιο αγώνα για να περάσει το
ΝΑΙ, μπροστά· όχι μόνο οι εσωτερικοί οσφυοκάμπτες, αλλά και οι Ευρωπαίοι που βγήκαν στα γυάλινα
παράθυρα και τρομοκρατούσαν απροκάλυπτα. «Αν
ψηφίσετε ΟΧΙ ψηφίζετε όχι στο ευρώ, όχι στην Ε.Ε.»

Αννα Μπουζιάνη

Ο Δίας είπε όχι!
Ο λαός την 5η Ιουλίου, απέδειξε ότι είναι η συνέχεια
της ιστορίας του. Της ιστορίας που έρχεται από τα
βάθη των αιώνων· του Περικλή, του Πλάτωνα και...
Απέδειξε ότι του Ελληνα ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει.
Περιμένουμε, το μήνυμα αυτό να το μεταφέρει ο
πρωθυπουργός στο ...4ο Ράιχ που ακόνιζε μαχαίρια
εδώ και δύο εβδομάδες, πριν το δημοψήφισμα να ξηλώσει την εκλεγμένη κυβέρνηση με ένα νέο φερέφωνο αλά Παπαδήμο, εφόσον ερχόταν μπροστά το

Τώρα τί έχουν να πουν; Τι ψήφισε ο λαός λοιπόν στο
δημοψήφισμα κύριοι της Ν.Δ. του ΠΑΣΟΚ του Ποταμιού και όσοι άλλοι; Το 62% των Ελλήνων ψήφισαν
λοιπόν όχι στο ευρώ και στην Ε.Ε. που ξεκατινιαστήκατε να ξελαρυγγιάζεστε όλο αυτό το διάστημα;
Τώρα κλείσατε τα στόματα, το γυρίσατε στο “καλαματιανό”. «Ο λαός θέλει πάσει θυσία το ευρώ και την
Ε.Ε.». Και αντί να κρύβεστε στα λαγούμια, βγαίνετε
και μας κουνάτε το δάχτυλο... Εσείς που πέντε χρόνια τώρα, “οικοδομείτε” την καταστροφή, την πείνα,
την ανέχεια, το ξεσπίτωμα, τα σισίτια, τις αυτοκτονίες. Τόση ξετσιπωσιά!
Ο Δίας λοιπόν ο ολύμπιος είπε ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ,
στην υποτέλεια της χώρας που τον γέννησε...

Μελανή σελίδα στα 3Β!
Μελανή σελίδα στην πολιτική ιστορία του Δήμου 3Β κατέγραψε η παρούσα δημοτική Αρχή. Με πρόταση του
δημάρχου εισήχθη - έκτακτο* - θέμα στη συνεδρίαση
της Πέμπτης 2 Ιουλίου, για υποστήριξη του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.
Το θέμα λοιπόν αφορούσε την υποστήριξη του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα και το ψήφισε σχεδόν το σύνολο των παρόντων συμβούλων. Πλην του Διον. Κοντονή, ο οποίος
αντέδρασε ως προς το κατεπείγον και ως προς την ουσία
του θέματος, του Θάνου Ματόπουλου που αιτιολόγησε
γιατί δεν έπρεπε να παρθεί τέτοια απόφαση και του Δημοσθένη Δόγκα, ο οποίος ήταν απών γιατί μιλούσε σε συγκέντρωση στην πλατεία.
Ο δήμαρχος έβαλε πάνω από τους δημότες το κομματικό του “καθήκον”, εξέδωσε ψήφισμα υπέρ του ΝΑΙ και
ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο!!! Η ιστορία
όμως κατέγραψε ένα υπερήφανο ΟΧΙ.
* Για να συζητηθεί ένα έκτακτο θέμα στο Δ.Σ. πρέπει να
συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση.

«Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες»
Δεν εκχώρησα σε κανέναν πολιτικό, σε κανέναν δημοσιογράφο, εντός και εκτός ελλαδικών συνόρων, το δικαίωμα να
ερμηνεύει κατά το δοκούν την ψήφο μου στο δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου 2015.
Πιστεύω δε, ότι με αυτή την επισήμανση εκφράζω την μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, οι οποίοι ψήφισαν ΟΧΙ στο
ιταμό τελεσίγραφο Γιουγκέρ της 25ης Ιουνίου. Δεν είπα σε κανέναν ξερόλα, σε κανένα παπαγαλάκι των ΜΜΕ ότι ενώ
απέρριψα με την ψήφο μου τις προτάσεις των δανειστών, επιθυμώ ωστόσο την πάσει θυσία παραμονή της Ελλάδας στην
ευρωζώνη. Αυτό το «πάσει θυσία» σηκώνει πολλή συζήτηση.
Αντιθέτως πιστεύω ότι η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα εξυπηρετεί πολλαπλώς την οικονομική και εθνική μας υπόσταση,
αρκεί βεβαίως να έχει προετοιμασθεί με άκρα μυστικότητα
και να γίνει αιφνιδιαστικά. Το εθνικό νόμισμα είναι πολυ-εργαλείο ανάπτυξης και οικονομικής στρατηγικής με γνώμονα
τα εθνικά συμφέροντα της κάθε χώρας και όχι εκείνα των δανειστών της.
Με τις τράπεζες κλειστές, την αγορά σε κατάθλιψη και τα
τραπεζικά -αλλά και κρατικά- αποθέματα σε ευρώ να θυμίζουν κοίτη ξεροπόταμου στο κατακαλόκαιρο, το μήνυμα του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου ουσιαστικά συνιστά μήνυμα
με μόνον ευήκοον αποδέκτη τον Θεό.
Αυτές τις ώρες, κατά τις οποίες ένας μουδιασμένος ελληνικός λαός ετοιμάζεται να φορτωθεί ένα νέο μνημόνιο, επαχθέστερο, οδυνηρότερο και καταστροφικότερο από τα δύο
προηγούμενα, ελάχιστη έως ουδεμία σημασία έχει το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας έχουν πλέον συνειδητοποιήσει αργά ότι οι μόνοι που
ωφελήθηκαν από τις πεντάμηνες, ατελέσφορες διαπραγματεύσεις είναι οι δανειστές-εταίροι μας και ιδιαίτερα οι Γερμανοί.
Πριν 3-4 μήνες ένα, ανάλογο με το τωρινό, αποτέλεσμα δημοψηφίσματος θα προσέφερε άλλη διαπραγματευτική ισχύ
στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την έσχατη καταφυγή
μιάς αιφνιδιαστικής επιστροφής σε εθνικό νόμισμα, με τα
αποθεματικά τραπεζών και δημοσίου σε ευρώ στα ύψη εκείνα
τα οποία θα διασφάλιζαν τις στοιχειώδεις άμυνες, για τα
πρώτα δύο κρίσιμα χρόνια, μέχρι να σταθούμε όρθιοι με τις
δικές μας δυνάμεις και να αξιοποιήσουμε τις αμύθητες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας. Εκείνες για τις οποίες
μας έβαλαν οι «εταίροι» μας στο ευρώ, προκειμένου με κάποιο ΤΑΙΠΕΔ να τις οικειοποιηθούν αντί αμελητέου τμήματος
του ολοένα αυξανόμενου, τοκογλυφικού χρέους μας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έλαβε το 40% της προτίμησης

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
του εκλογικού σώματος επειδή υποσχέθηκε στους καθημαγμένους Έλληνες έξοδο από τα αδιέξοδα μνημόνια του αργού
οικονομικού, κοινωνικού και εθνικού θανάτου. Τώρα προσέρχεται ικέτης στους θεσμούς του 4ου Ράϊχ, εκλιπαρώντας τους
Γερμανούς να μας φορέσουν έναν κορσέ ακόμα πιο στενό –
ως άλλον θανατηφόρο χιτώνα του Νέσσου- ακόμα πιο ασφυκτικό και από τις αποικιοκρατικής αντίληψης και φασίζουσες
προτάσεις Γιουγκέρ, τις απορριφθείσες από τον ελληνικό λαό
με το ηχηρό 61,3%. Άλλωστε η Άνκελα Μέρκελ δήλωσε λίγο
πριν το δημοψήφισμα ότι οι προτάσεις Γιουγκέρ ήταν «εξαιρετικά γενναιόδωρες».
Το ιστορικά τραγελαφικό είναι ότι η επιλέξασα το «χαρτί»
του δημοψηφίσματος κυβέρνηση Τσίπρα σύρεται με το πιστόλι στον κρόταφο να νοθεύσει το μήνυμα του ΟΧΙ, έχοντας
αργά, πολύ αργά κατανοήσει αυτό που επισήμανε ο Γ.Γ. του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την διάσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο.
Ότι, δηλαδή, η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, υπέρ της
οποίας επιχειρηματολογεί αταλάντευτα το ΚΚΕ στα τελευταία 12 χρόνια, θα επέφερε ωστόσο υπό τις παρούσες συνθήκες μιάν ανυπολόγιστη εθνική καταστροφή.
Είναι πλέον κατανοητό και στους διαθέτοντες ελάχιστες
γνώσεις οικονομικών, ότι οι ανούσιοι βερμπαλισμοί και λεονταρισμοί του Γιάννη Βαρουφάκη είχαν ως μόνο αποτέλεσμα
να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να προσέρχεται τώρα η ελληνική κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις με το κηδειόσημο
των δικών της προτάσεων για μέτρα 8 δις ευρώ, προσευχόμενη να μην απαιτήσουν οι Γερμανοί μέτρα άνω των 12 δις.
Έχουμε ήδη ζητήσει ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
ύψους 60 δις, δηλαδή ένα νέο μνημόνιο, με ένα πρόσθετο και
άμεσα εκταμιεύσιμο δάνειο των 7-8 δις, το οποίο η ελληνική
πλευρά βαφτίζει πρόγραμμα χρηματοδότησης-«γέφυρα»,
αλλά στο Βερολίνο ομιλούν ήδη ότι το συνολικό, νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ενδέχεται να φτάσει στα 100 δις ευρώ,
οπότε οι απαιτήσεις των δανειστών για νέα μέτρα-ολετήρες
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας φαντάζουν εύλογες
και μονόδρομος.
Είναι, όχι απλά εμπαιγμός των Ελλήνων, αλλά ευθεία προσβολή σε κάθε έννοια λογικής, να κορυβαντιούν κυβερνητικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω άφατου πόνου έξη εκατομμυρίων Ελλήνων, διαβιούντων κάτω από το όριο της φτώχειας,
ότι το νέο μνημόνιο-ρωμαϊκό Κολοσσαίο θα κρατήσει μόνο

2-3 χρόνια. Προσχώρησαν και αυτοί στην άποψη του πολιτικού κατεστημένου των τελευταίων 40 ετών. Ότι, δηλαδή, οι
Έλληνες παραμυθιάζονται πανεύκολα.
Πίσω από τις δηλητηριωδώς χαμογελαστές φάτσες των ποικιλώνυμων Ντάϊσελμπλουμ, η στυγνή πραγματικότητα της
ευρωζώνης των Γερμανών μεγαλοτραπεζιτών και το, χωρίς
«φως στο βάθος του τούνελ», δράμα του ελληνικού λαού εμφαίνεται στη δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ πριν πέντε χρόνια, όταν ο Τζορτζ Τζέφρυ μας είχε ήδη αλυσσοδέσει στο
πρώτο μνημόνιο και η Λαγκάρντ –τότε υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας- δήλωνε ότι «τα ελλείμματα της Ελλάδας
είναι τα κέρδη της Γερμανίας». Της Γερμανίας, η οποία μόνο
από την αποικία χρέους Ελλάδα έχει αποθησαυρίσει καθαρά
κέρδη 80 δις ευρώ στα τελευταία πέντε μνημονιακά χρόνια.
Ανάλογα ποσά έχει ληστέψει από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ιρλανδία. Απέτυχαν σε δύο πολέμους να εδραιώσουν
με τα όπλα την κυριαρχία τους στην Ευρώπη. Το επιτυγχάνουν τώρα με το ευρώ.
Γιατί; Για ποιόν λόγο; να εγκαταλείψουν οι Γερμανοί αυτήν
την καλοστημένη επιχείρηση χρέους; Για ποιό λόγο να συναινέσουν και να συνυπογράψουν ένα τρίτο ελληνικό πρόγραμμα-μνημόνιο; το οποίο εκτός από δίαυλος μεταβίβασης
σε αυτούς της Ελλάδας, θα άφηνε ανάσες και προοπτικές σε
μιά έστω ασθμαίνουσα ανάπτυξη, όπως έχει ζητήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και γιατί να δοθεί έστω κατ’ ελάχιστο η
εντύπωση ότι η Γερμανία επέτρεψε στην ελληνική κυβέρνηση
να ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο για μιάν άλλη
Ευρώπη των λαών κι όχι των τραπεζών;
Πέρα από τους ήδη εν ισχύϊ, 400 περίπου εφαρμοστικούς νόμους των πρώτων δύο μνημονίων, ετοιμαστείτε για μια νέα,
αδυσώπητη φοροεπιδρομή, με την εκβιασθείσα συνυπογραφή μιάς αριστερής κυβέρνησης, η οποία πριν πέντε μήνες
νόμισε ότι εκστρατεύει –ιδεών δικαίων πλήθουσα- στην Ονειροχώρα του Πίτερ Παν.
Καθήστε αναπαυτικά, αρχίζει η παράσταση «ο Καραγκιόζης
στον δρόμο της ανάπτυξης» και «η κατάργηση των μνημονίων, μ’ έναν νόμο, σ’ ένα άρθρο». Δυό εργάρες μ’ ένα εισιτήριο.

«Δανείσαμε στην Ελλάδα 250 δις, για να κερδίζουν οι γερμανικές, γαλλικές και σε μικρότερο μερίδιο οι ιταλικές τράπεζες.
Δανείσαμε μιά φτωχή χώρα για να την καταστήσουμε ακόμα
φτωχότερη».
(Μάσσιμο ντ’ Αλέμα, τέως πρωθυπουργός της Ιταλίας)
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Προσέξτε πού κολυμπάτε
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά έργα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και έχουν αυξηθεί οι ακτές που είναι κατάλληλες για μπάνιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι ελληνικές θάλασσες είναι πιο καθαρές
από ποτέ.
Παρ’ όλα αυτά, πριν πάρετε φόρα για τα μακροβούτια σας, έχετε υπόψη
σας τα παρακάτω για να είστε σίγουροι ότι δε θα βγείτε από τη θάλασσα
παρέα με μικρόβια...

δειξη ότι η θάλασσα είναι καθαρή θα
πρέπει όμως να προσέξετε το χρώμα
και το είδος των φυκιών.
- αν υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα, σημαίνει ότι το νερό ανανεώνεται συνεχώς και έτσι απαλλάσσεται από τους
μολυσματικούς ή ρυπογόνους παράγοντες.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Χρεοκοπούμε, πάμε οι μισοί μετανάστες στη Γερμανία,
τους τα κάνουμε πουτάνα, χρεοκοπούν, πάνε να δανειστούν λέει όχι η Ελλάδα. Σατανικό;!

4 ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
ΜΟΥ ΕΞΩ.... ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΠΛΕΙΜΑ
ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΉΜΑΤΟΣ

την Αττική φέτος, από τα 151 σηΣμεία
που ελέγχθηκαν 96 θάλασσες

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών
Ερευνών για το κολύμπι σας εφιστά
την προσοχή στα εξής...
- Όταν η θάλασσα πρασινίζει, τότε
είναι γεμάτη σάπια φύκια και πλαγκτόν. Αποφύγετε να κολυμπήσετε σε
πράσινα νερά.
- Όταν η επιφάνειά της ιριδίζει, τότε
είναι γεμάτη πετρέλαιο, πίσσες, λάδια,
απόβλητα βόθρων.

Επειδή κανείς δεν θέλει να ανακαλύψει τι βρίσκεται συνήθως στα μολυσμένα νερα, αποφύγετέ τα.

Αντίστοιχα σημάδια υπάρχουν
για να καταλάβουμε, και αν
είναι καθαρά τα νερά.
- Αχινοί ή τσούχτρες, είναι ένδειξη ότι
τα νερά είναι κατάλληλα και ευνοούν

κρίθηκαν κατάλληλες (63,6%), ενώ 55
(36,4%) ήταν αυτές στις οποίες δεν θα
έπρεπε ούτε καν να πλησιάζουμε, με
στοιχεία του ΠΑΚΟΕ.
Μερικές απ’ αυτές που κρίθηκαν φέτος
ακατάλληλες και παρ’ όλα αυτά είναι
δημοφιλείς, είναι οι παρακάτω:
- Δημαρχείο Βούλας (Vive Mare)
- Ακτή Καβουρίου (Divani)
- Βουλιαγμένη ακτή Ωκεανίδα (100
μέτρα μετά)
- Παραλία χειμερινών κολυμβητών
(πριν το Λάμπρο)
- Βάρκιζα έκθεση λουλουδιών
- Βάρκιζα πλαζ αρχή, αλλά και στη
ΝΑΟΟΒ σχολή ιστιοσανίδας.
- Ανάβυσσος - Μαύρο λιθάρι
- Σχινιάς τέρμα
- Μαραθώνας ταβέρνες
Τα παραπάνω στοιχεία, βέβαια, είναι
από το ΠΑΚΟΕ και τα δημοσιεύουμε
με κάθε επιφύλαξη, καθώς μας κάνει
εντύπωση, πώς με διαφορά 100 μέτρων μια παραλία ορίζεται κατάλληλη

- Όταν οι ακτές είναι γεμάτες σκουπίδια υπάρχει η πιθανότητα και η ίδια η
θάλασσα να είναι μολυσμένη.

4 Έκτακτο: Για αρχηγός της ΝΔ θέτει υποψηφιότητα
ο Σταύρος Θεοδωράκης και θα ονομάσει το κόμμα,
Παραπόταμο.

- Όταν υπάρχει λάσπη στο βυθό, προδίδει την ύπαρξη μολύβδου και υδράργυρου που προκαλούν σοβαρές
βλάβες στην υγεία. Σ’ αυτή την περίπτωση, μην αναδεύετε τη θάλασσα
στα ρηχά.
- Όταν το νερό έχει φυσαλίδες: Στην
περίπτωση που υπάρχουν φυσαλίδες
ή το νερό αφρίζει, υπάρχει πιθανότητα
η θάλασσα να μην είναι καθαρή. Αυτό
μπορεί να συμβεί αν υπάρχει κοντά
στην ακτή οικισμός που δεν διαθέτει
αποχετευτικό δίκτυο αλλά βόθρους.
Yπάρχει όμως και το ενδεχόμενο η θάλασσα να έχει φυσαλίδες, επειδή από
κάπου αναβλύζει γλυκό νερό, αφού το
γλυκό και το θαλασσινό νερό δεν αναμειγνύονται εύκολα.

4 Ούτε που τους περνάει από το μυαλό ότι ψηφίσαμε έχοντας αντιληφθεί τις συνέπειες του όχι. Αν
θες να δεις ένα πρόβατο, βλέπεις ένα πρόβατο.

4 - Κι ήταν δύσκολο εκείνο το καλοκαίρι;
- Ένα θα σου πω: βλέπαμε live Ευρωκοινοβούλιο στις
11 το πρωί, καθημερινή.

Πόσες μέρες μπορεί να αντέξει
ο οργανισμός χωρίς ύπνο;

την ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής.
Αλλιώς τα περισσότερα ψάρια φεύγουν όταν το νερό δεν είναι καθαρό.
- Τα περισσότερα φύκια αποτελούν έν-

ή ακατάλληλη, και συνήθως ακατάλληλες είναι οι ελεύθερες...
Και γιατί έχουν εγείρει ενστάσεις πολλοί Δήμοι γι’ αυτά τα στοιχεία.

Το επίσημο καταγεγραμμένο ρεκόρ που μπόρεσε κάποιος να μείνει ξύπνιος, είναι από τον Randy Gardner, έναν 17χρονο μαθητή από το San Diego, το 1964.
Μπόρεσε να αντέξει χωρίς ύπνο για 264 ώρες (περίπου 11 ημέρες) και μάλιστα χωρίς τη χρήση διεγερτικών ουσιών! Δεν προτείνω να το δοκιμάσετε!
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Η λαϊκή στην οδό Μεταξά και τα προβλήματα

CERN
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών)

Για δεύτερη εβδομάδα λειτούργησε
σήμερα (9.7) η λαική αγορά στην οδό
Ι. Μεταξά. Στο τμήμα μεταξύ
Κανάρη και Σολωμού (που τελικά επεκτάθηκε η αγορά μετά
από απόφαση της Περιφέρειας, όπως με ενημέρωσε ο
Δήμος 3Β) το πλάτος της Μεταξά είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα τα φορτηγά των
πωλητών να σταθμεύουν
επάνω στα πεζοδρόμιά μας,
στις πρασιές των κήπων μας ή
στα parking των σπιτιών μας.
Ολοι οι περίοικοι αναρωτιόμαστε γιατί η Λαική δεν εγκαταστήθηκε ΑΚΤΙΝΩΤΑ στο τμήμα
της Μεταξά από Μπότσαρη
μέχρι Κανάρη όπου υπάρχει η
μεγάλη πλατεία 28ης Οκτωβρίου.
Γύρω από την Πλατεία (οδός Λακωνίας) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ κατοικίες και,

συνεπώς, η λειτουργία της λαικής θα
ήταν πιο εύκολη, πιο άνετη και θα ενο-

χλούσε λιγότερο κόσμο. Δυστυχώς,
οι πωλητές κάνουν υπερβολική φασαρία τις ώρες που στήνουν και ξεστή-

νουν τις εγκαταστάσεις τους και δεν
σέβονται τους περιοίκους, που είναι
επίσης εργαζόμενοι.
Σήμερα το πρωί έπαιζαν και
μπουζούκια από τα ραδιόφωνα
των αυτοκινήτων τους…..
Οι ζημιές που κάνουν τα φορτηγά στις πλάκες των πεζοδρομίων μας από ποιόν
αποκαθίστανται; Δεν θα μπορούσε κάποιος από τον Δήμο ή
την Περιφέρεια να επισκεφθεί
τον χώρο τις ώρες λειτουργίας
ώστε να δει στην πράξη τα
προβλήματα και να εξετάσει
την δυνατότητα μετακίνησης
της αγοράς ακτινωτά γύρω
από την Μεταξά στο ύψος της
Πλατείας;
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Τίνα Τ.

Μηνύματα για το προηγούμενο
φύλλο μας με το ΟΧΙ

Υπέρ της σωτηρίας της φιλτάτης
πατρίδος ημών

Πολλά τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα, που ελάβαμε
για το τελευταίο μας φύλλο με το πρωτοσέλιδο ΟΧΙ.
Οπως:

Το παρακάτω σημείωμα “Υπέρ Υγείας” δηλώνει την αγωνία των πολιτών για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Μας το ενεχείρισε ο πατέρας Χρήστος Αντωνίου

«Ευχαριστώ την Εβδόμη για τον αγώνα της υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας μας»
«Οταν είδα την Εβδόμη με τη σημαία και το ΟΧΙ, συγκινήθηκα τόσο πολύ. Την κρατώ στα χέρια μου και δεν χορταίνω να τη βλέπω».
«Συγχαρητήρια για το φύλλο με το ΟΧΙ. Μας κάνατε να
νoιώσουμε περήφανοι»
«Σας ευχαριστούμε για τη δημοσίευση που κάνατε με την
πρόταση των εταίρων. Διαβάζαμε και δεν πιστεύαμε στα
μάτια μας».

Το φόβο σου να φοβάσαι!
Μας το λέει τόσο όμορφα ο ποιητής μας Αριστοτέλης Βαλαωρίτης με ένα απόσπασμα από το ποίημα Φωτεινός.

Φωτεινός o Ζευγολάτης

λίπο ποτάζει μοναχά, ψυχή κ΄αίμα δεν έχει…

Πάρ΄ένα σβώλο, Μήτρο,
και διώξ΄εκείνα τα σκυλιά που μου χαλούν το φύτρο
……………………..
Έξέχασες και δε μ΄ακούς; Έσένα κράζω, Μήτρο,
Διώξε, σου λέγω, τα σκυλιά που μας χαλούν το φύτρο

Κι ο γέροντας μ΄απίδρομο σαν παλικάρι τρέχει
Κι αρπάζει τη σφεντόνα του. Έχει χολή στα μάτια,
………..
και θυμωμένο, ένα σκυλί πληγώνει στο ποδάρι,
κ΄έν΄άλλο χτυπάει στο κούτελο και το ξαπλώνει χάμου.

Μήτρος
Είναι του Ρήγα, δεν κοτώ… Για κοίταξ΄εκεί πέρα
να ιδείς τι θρος που γίνεται , τι χλαλοή, πατέρα!
Φωτεινός
Τι Ρήγας, τι Ρηγόπουλα! Είν΄ο καινούργιος κύρης
Που πλάκωσε, με ξένο βιό να γένει νοικοκύρης.
Παλιόφραγκοι, που πέφτουνε σαν όρνια στα ψοφίμια.
Εκείνοι πάντα κυνηγοί και πάντα εμείς αγρίμια…
Και συ τους τρέμεις, βούβαλε! Παιδί, μες στη φωτιά σου.
Πόχεις τετράδιπλα νεφρά, και ριζιμιό στα στήθια,
τους βλέπεις και σε σκιάζουνε! Ο δούλος, ειν΄ αλήθεια,

Φωτεινός
Βλέπεις, εγώ δεν τους ψηφώ, με τα γεράματά μου.

Το CERN είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του κόσμου, με κέντρο τη Γενεύη.
Οι ανακαλύψεις του προσφέρουν πολλά και κάνουν τη
ζωή μας ευκολότερη, ενώ οι δραστηριότητές του συνέχεια διερεύνονται σε πολλούς τομείς.
Σπουδαία είναι τα ιατρικά επιτεύγματα για τη θεραπεία
του καρκίνου, με τη μέθοδο της χρήσης μικρών “επιταχυντών”, με θαυμάσια αποτελέσματα, γιατί μπορεί με
ακτινοβολήσεις με “αδρόνιο”, πάνω στον όγκο, να καταστρέψει μόνο τους κακούς ιστούς, ενώ οι άλλοι αναπτύσσονται κανονικά. Ετσι μπορεί να αντικαταστήσει η
θεραπεία αυτή, σε ένα τομέα, τις χημειοθεραπείες. Ηδη
στο εξωτερικό εφαρμόζεται αυτή η θεραπευτική μέθοδος.

Αλλες δραστηριότητες του CERN είναι οι καινοτομίες
στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και σύντομα η τεχνολογία θα αλλάξει την καθημερινότητα!
Η χώρα μας είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του CERN
και έχει σημαντική συνεισφορά τα τελευταία 40 χρόνια
στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. με τη συνεργασία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη μελέτη και προώθηση της λεγόμενης “νέας
φυσικής” και της αναζήτησης του περίφημου σωματιδίου
του θεού (Higgs)!!! Αυτή η μελέτη βασίστηκε στο πείραμα
ΑΤΛΑΣ που είναι το μεγαλύτερο του αιώνα*, του οποίου
ένα μέρος πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο κατασκευής και ελέγχου Ανιχνευτών Ακτινοβολίας του Α.Π.Θ.
που κράτησε δέκα χρόνια (1997-2008) και εργάστηκαν
πάνω από 40 χρόνια Ελληνες επιστήμονες με υπεύθυνη
του τμήματος τη λαμπρή Ελληνίδα επιστήμονα κα Χαρά
Πετρίδου!
Το τελευταίο διάστημα η ειδική έκθεση του CERN, μέσα
στο χώρο της Δ.Ε.Θ., προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες,
που τους έκανε κοινωνούς στα μυστικά του σύμπαντος,
στα βασικά συστατικά της ύλης και στα πειράματα του
Μεγάλου Επιταχυντή Συγκρουομένων Δεσμών Αδρονίων!
Φέτος το CERN γιόρτασε τα 60 χρόνια της λειτουργίας
του.
Παρατηρούμε όμως ότι το αθάνατο και πρωτοπόρο ΕΛΛΗΝΙΚΟ πνεύμα είναι “πανταχού παρόν”!
Πρέπει να αναφερόμαστε στα καλά... και του γένους μας
και του... “μυαλού μας”!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
Μήτρος
Πατέρα, τι ‘ναι πόκαμες!
Φωτεινός
Περίδρομος, κεφάλα,
Μη βλαστημήσω το βυζί που σόδωκε το γάλα.
Απόσπασμα από τον Φωτεινό τον Ζευγολάτη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
Δια χειρός Ηλία Σταμπολιάδη

* Το πολυσυζητημένο πείραμα στο CERN, σταμάτησε, αλλά θα συνεχιστεί αυτό το καλοκαίρι και πρόκειται για τη σύγκρουση μικροσκοπικών σωματιδίων με ταχύτητα φωτός, μέσα σε ειδικούς
αγωγούς στο υπέδαφος των γαλλο-ελβετικών συνόρων.
Η ταχύτητα φωτός είναι περίπου 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο (s).
H σωστή ερμηνεία είναι “σωματίδιο θεός” και όχι “σωματίδιο του
θεού”. (Τhe God Patricle = σωματίδιο θεός, ενώ God’s Particle = σωματίδιο του θεού).
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O «Ηγέροχος» ζωντανεύει
την παράδοση στην Κερατέα
«Οι φίλοι όταν σμίξουνε η γης αναταράζει»
Την «πόρτα» του στους κατοίκους της Κερατέας, της Λαυρεωτικής αλλά και της Ανατολικής Αττικής γενικότερα
άνοιξε ο νεοσύστατος Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας «Ηγέροχος» με την 1η μουσικοχορευτική
παράσταση που διοργάνωσε την Τετάρτη 1 Ιουλίου στον
προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας.
Η παράσταση που ενθουσίασε τους παραβρισκόμενους και
κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των θεατών, ξεκίνησε με
την εμφάνιση στη σκηνή των χορευτών του συλλόγου, οι
οποίοι τραγούδησαν «Οι φίλοι όταν σμίξουνε η γης αναταράζει», ένα παραδοσιακό τραγούδι έναρξης αντρικού γλεντιού με προέλευση από την Κύθνο και συνεχίστηκε με
παρουσίαση χορών και τραγουδιών από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας και του ελληνισμού· από Αττική, Μικρά Ασία,
Ήπειρο, Κέρκυρα, Ανατολική Ρωμυλία, Αργιθέα (Θεσσαλία)
και Κυκλάδες υπό τη συνοδεία του τραγουδιστή Παναγιώτη
Λάλεζα και πενταμελούς ορχήστρας που αποτελούνταν
από τους: Θοδωρή Τασούλα (κλαρίνο – καβάλ – φλογέρα),
Σωτήρη Μαργώνη (βιολί), Κώστα Παπαπροκοπίου (λαούτο),
Γιάννη Γευγελή (κρουστά) και Χαρίτωνα Χαριτωνίδη
(γκάιντα – τσαμπούνα).
Ξεχωριστή θέση στην παράσταση είχαν οι μικροί χορευτές
του συλλόγου, οι οποίοι με μεγάλο ενθουσιασμό αλλά και με
την αθωότητα που χαρακτηρίζει την ηλικία τους, χόρεψαν
στους ρυθμούς της παράδοσης και παρουσίασαν στο κοινό
δύο έθιμα, το έθιμο της κούνιας και τα κουκιά. Το παραδοσιακό έθιμο της κούνιας, που συναντάται στην Κύθνο αλλά
και σε παραλλαγές του και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων,
ήταν ένας τρόπος για να δείξουν τα παλικάρια το ενδιαφέρον
και την αγάπη τους προς ένα κορίτσι και φυσικά έτσι πλέκονταν τότε ειδύλλια. Όλο αυτό γινόταν σε μία μεγάλη ξύλινη κούνια πάνω στην οποία κουνιούνταν, φορώντας
παραδοσιακές φορεσιές και υπό τους ήχους παραδοσιακής
μουσικής, νεαρά ζευγάρια δίνοντας όρκους αγάπης.
Το δεύτερο στιγμιότυπο που κέρδισε τις εντυπώσεις σκορπίζοντας γέλιο και ευθυμία στους θεατές ήταν εκείνο του
μιμητικού χορού με το τραγούδι «Πώς τα σπέρνουν τα κουκιά» που εμφανίζεται σε διάφορες παραλλαγές σε περιοχές της Ελλάδας και στο οποίο οι χορευτές τραγουδούν
και μιμούνται τις κινήσεις των εργαζομένων όταν σπέρνουν
τα κουκιά.

Η παράσταση ολοκληρώθηκε σε κλίμα μεγάλης χαράς και
ικανοποίησης αλλά και έντονης συγκίνησης από τη θερμή
ανταπόκριση του κόσμου, με ένα τραγούδι για τον «Ηγέχορο» που γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τους χορευτές του συλλόγου: «Με τούτη την παράσταση καλή αρχή
να γίνει, και τα’ όνομα του Ηγέχορου χρόνια πολλά να μείνει.

Στη σύντομη ομιλία της η πρόεδρος του «Ηγέχορου» Δήμητρα Λιέπουρη ευχαρίστησε
όλους όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, τον δάσκαλο του συλλόγου Νίκο Στεργίου και τους χορευτές για την άρτια
παράσταση που παρουσίασαν, τον Δήμο Λαυρεωτικής και
το ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ για τη σημαντική βοήθεια που παρείχαν

στον σύλλογο, τους χορηγούς χωρίς την πολύτιμη βοήθεια
των οποίων δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί η παράσταση,
τους εθελοντές και τους φίλους.
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Ψηφίστηκε σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης στο Δήμο Κρωπίας
ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ)

εισήγηση του Δημάρχου, Δημητρίου Κιούση,

αναμέναμε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας των
4 δήμων της νοτιοανατολικής Αττικής. Επιπλέον σημαντικότατη θα είναι η συνδρομή του νέου ΕΣΠΑ διότι
δεν υπάρχει άλλη χρηματοδότηση και αλλοίμονό μας
αν χαθεί», επεσήμανε.

των
νέων
προτεινόμενων
υποδομών
(Πράσινο Σημείο, ΣΜΑ και μικρά σημεία συλλογής).
Τέλος, καταρτίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός/κόστος επένδυσης για τις προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου.

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η μείζων μειοψηφία “Πρωτοβουλία Πολιτών” μετά από
έντονο διάλογο επέλεξε να δηλώσει παρών και αποχή
μη ψηφίζοντας έτσι την χωροθέτηση.
Ο Δήμαρχος Δ. Κιούσης επέκρινε σφοδρά την “ΠΠΚ” ότι
παρουσιάστηκε στο Δ.Σ, «απροετοίμαστη, χωρίς θέσεις,
χωρίς προτάσεις παρότι είχε τον χρόνο να προετοιμάσει
θέσεις και να ασκήσει με εποικοδομητικό τρόπο την θεσμική της θέση, ως αντιπολίτευση, με αποκορύφωμα την
αποχή από την ψηφοφορία. Ενώ γνώριζε το χρονοδιάγραμμα του ΕΔΣΝΑ, ουδέποτε εμφανίστηκε να ενημερωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όλο αυτό
το διάστημα».

Από τους πρωτοπόρους Δήμους, ο Δήμος Κρωπίας, προχώρησε σε χωροθέτηση Τοπικής Διαχείρισης

Αποβλήτων, με πρόταση και με

(Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015). Μέσα δηλαδή στα
πλαίσια που είχε ορίσει ο ΕΣΔΚΝΑ και η Περιφέρεια Αττικής (τέλος Ιουνίου), η οποία είχε
αποστείλει επιστολή προς τους Δήμους με τίτλο:
«Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμά-

των»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης πρόκειται για το
πρώτο ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με συγκεκριμένη και μελετημένη πρόταση χωροθέτησης Πράσινου
Σημείου και ΣΜΑ στην Αττική.
Η τεχνικοοικονομική μελέτη του Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κρωπίας με την επιστημονική
υποστήριξη του μελετητικού γραφείου «ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων».
Η μελέτη ακολουθεί τις προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του «Οδηγού Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων» του αρμόδιου περιφερειακού
φορέα ΕΔΣΝΑ, ώστε το Σχέδιο του Δήμου Κρωπίας να
μπορεί να ενσωματωθεί στο νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση
από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
Όπως είπε ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης, ο Δήμος
διαθέτει πλέον ένα σχέδιο δράσης αναλυτικό, με στόχους, χρονοδιαγράμματα, πλήρη κοστολόγηση, αρμοδιότητες και αναλυτικές περιγραφές έργων και
εξοπλισμού για να ξεκινήσει άμεσα την σταδιακή του
υλοποίηση. «Όμως χωρίς, το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο
για το προσωπικό που θα
στελεχώσει τις ανταποδοτικές δομές διαχείρισης
απορριμμάτων, τον κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα
κατάλληλα απορριμματοφόρα δεν μπορεί να λειτουργήσει και αυτό ζητάμε
επισήμως. Η πρότασή μας
προετοιμάζεται εδώ και 2
χρόνια και προσαρμόστηκε τον τελευταίο καιρό με δυνατότητες να ενταχθεί σε διαδημοτική συνεργασία» τόνισε ο δήμαρχος.
Αναφέρθηκε σε όλους τους περιορισμούς που θέτει η
κρατική νομοθεσία στην χωροθέτηση κατάλληλων σημείων για τις τοπικές δομές διαχείρισης απορριμμάτων
(το Διεθνές Αεροδρόμιο και το Π.Δ Υμηττού δεσμεύουν
κρίσιμες εκτάσεις, υπάρχουν απαγορεύσεις επεκτάσεων
σχεδίου πόλεως, χρήσεων γης κ.α.) και ενημέρωσε για
τις ενέργειες με άλλους δήμους της νοτιοανατολικής
Αττικής. «Ο Δήμος Κρωπίας έχει συντάξει ειδικές μελέτες για να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς σε κατάλληλα γεωγραφικά σημεία του Δήμου, αλλά

― Δημιουργία ενός κεντρικού Πράσινου Σημείου σε επίπεδο Δήμου σε κοινό οικόπεδο με το ΣΜΑ και μικρών
Πράσινων Σημείων συλλογής σε επίπεδο γειτονιάς (4
σημεία συλλογής)
― Η ενίσχυση/οργάνωση Δράσεων πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης υλικών
― Η προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης
― Η οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων
― Η ενίσχυση/ επέκταση του δικτύου χωριστής συλλογής βρώσιμων ελαίων (τηγανέλαιων),
― Η αξιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού που εφαρμόζει ο ΕΔΣΝΑ,

― η χωριστή συλλογή των ογκωδών αποβλήτων,
― η χωριστή συλλογή «πράσινων αποβλήτων»,
― η ενίσχυση της ΔσΠ των ανακυκλώσιμων υλικών και
λοιπών αποβλήτων (συσκευασίες, απόβλητα ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών ΑΗΗΕ, απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών στηλών)
― Η οργάνωση ολοκληρωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και του κατάλληλου συντονισμού και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου,
― η δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ), ο οποίος για λόγους λειτουργικής εξοικονόμησης πόρων θα χωροθετηθεί σε ενιαίο οικόπεδο μαζί με
το κεντρικό “Πράσινο Σημείο”.
― Ο εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας καθαριότητας με
την προμήθεια νέων απορριμματοφόρων καθώς και η
οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
― Ακόμα, στο πλαίσιο της μελέτης, διερευνώνται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι επιλογές χωροθέτησης

Mε μια σκληρή δήλωση, ο Δήμαρχος Κρωπίας μετά την

συνεδρίαση, υποστήριξε μεταξύ άλλων τα εξής: «Αυτή
η θλιβερή εικόνα της μείζονος αντιπολίτευσης αποκαλύπτει την αυτοδιοικητική και πολιτική ανεπάρκειά της,
την επικίνδυνη για τα δημοτικά συμφέροντα στάση της.
Αυτές τις κρίσιμες ημέρες για την χώρα, σε συνθήκες δύσκολες για τους πολίτες μας, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι
των πολιτών δίνουν πρώτοι το παράδειγμα της ομαλής
λειτουργίας των θεσμών και των υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κρωπίας, επιτελεί το εθνικό
του καθήκον λειτουργώντας ενωτικά και ομαλά για την
εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος. Γι’ αυτό, το
δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε για ένα μείζον θέμα
που αφορούσε την επίσημη και πρωτότυπη πρόταση του
Δήμου, για τη διαχείριση απορριμμάτων και μάλιστα
σύμφωνα με τις οδηγίες της αιρετής Περιφέρειας Αττικής που ως γνωστόν ανήκει στην πολιτική επιρροή του
κυβερνώντος Κόμματος».
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν ἄρχεσθαι”
Η Προ-ελληνικότης των Μιξοβαρβάρων
Ανθ-ελλήνων και η Πρωτο-ελληνικότης
των Παν-Ελλήνων!

θεκτοι, ακάθιστοι αλλά και σταθερά προσηλωμένοι και
προσανατολισμένοι το ταξείδι μας στο παρελθόν για να
ανακαλύψουμε την ταυτότητά μας και την καταγωγή
μας, που, όπως πιστεύουμε, θα ‘ναι το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο σε όσους μας αμφισβητούν.
Αν ξέρεις πού πας, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να
φτάσεις εκεί. Εμείς ξέρουμε πού πλέουμε, όχι σε αχαρτογράφητα νερά, όπως οι πολιτικοί μας γι’ αυτό και θα
οδηγήσουμε το πλοίο σώο και αβλαβές στο λιμάνι και
δεν θα το ρίξουμε στα βράχια.

«Οἱ γάρ μή ὀργιζόμενοι ἐφ οἷς δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦσιν
εἶναι» (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 1126α)
(= όσοι δεν επαναστατούν - εξεγείρονται γι’ αυτά που
πρέπει, δίνουν την εντύπωση του βλάκα, ...κα!)
«Ὅστις δέ ἑταίρους δέδοικε, δοῦλος ὤν λέληθεν ἑαυτόν» (Αντισθένης ο Κυνικός 445-360)
(= όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς
να το καταλάβει).

Παίρνω το νήμα από κει που είχα σταματήσει στο προηγούμενο φύλλο (27-6-2015).
Ο σύγχρονος πνευματικός Οδυσσέας της φυλής μας Ν.
Καζαντζάκης στην “Ασκητική” του μάς υπενθυμίζει και
μας παροτρύνει να ξεχρεώσουμε τρία ηθικά χρέη που
χρωστάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, πέρα από το
επαχθές και μη βιώσιμο οικονομικό χρέος, που δεν πρόκειται ποτέ να απαλλαγούμε απ’ αυτό, όσο κι αν είμαστε
αισιόδοξοι.
α) Να νιώσεις μέσα σου όλους τους Προγόνους
β) Να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το
έργο τους και
γ) Να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει.
Φαντάσου να μάθαιναν οι πρόγονοί μας, που δεν τρόμαξαν από κατακτητές πως οι απόγονοί τους τρόμαξαν
από δανειστές!!!
Από μας θα εξαρτηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Από μας
θα εξαρτηθεί ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ή η ΚΟΛΑΣΗ που θα χτίσουμε. Η μοίρα μας βρίσκεται στα χέρια μας!!! (Οδ.
Ελύτης)
Εξάλλου ο Μέγας Κωμικός της Νεότερης Κωμωδίας
Μένανδρος προειδοποιούσε «ψευδόμενος ουδείς λανθάνει πολύν χρόνον» (= κανένας ψεύτης δεν αποφεύγει για πολύ το ξεσκέπασμά του).

Η καλπάζουσα και αφηνιάζουσα επικαιρότητα μάς υποχρέωσε να ανακρούσομεν πρύμναν λόγω των εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων, εννοώ το δημοψήφισμα
(referendum) της 5-7-2015. Βλέπετε τα πολιτικά πράγματα (ψευδή) πάντα έλκουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων περισσότερο από τα πολιτιστικά (αληθή) και
συγκεντρώνουν την προσοχή τους.
Εμείς όμως, μετά το διάλειμμα αυτό, συνεχίζουμε ακά-

Οι Πελασγοί αποκαλούνται από το γερο-παππού της
φυλής μας Ομηρο εγχεσίμωροι = οι μαχόμενοι με κοντάρια οι πολεμικοί, οι ανδρείοι. Μάλιστα αναφέρεται
στα “φύλα Πελασγών” για να υποδηλώσει αξιόλογον
πλήθος χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό αντί ενικού
“φύλον”.
Μέγα δε έθνος οι Πελασγοί, σύμφωνα με το Γεωγράφο
Στράβωνα, που το αποδεινύει, αφού μετανάστευσαν σε

Η Αυτο-χθονία των Αιγαιο-Πελασγών / Πρωτο-Ελλήνων και η Αυτο-κτονία των Νεο-Ελλήνων!
Ex Aegaeo - Pelasgis Lux. Ex Oriente Obscuritas*!

«Χαλεπόν Ἕλληνα ἔμμεναι» (= είναι δύσκολο να ‘σαι
Έλλην και να παραμένεις Ελλην, αλλά είναι τόσο ΥΠΕΡΟΧΟ που δεν περιγράφεται με λόγια).
ΤΕΤΤΙΓΟΦΟΡΟΙ = ΠΗΛΑΓΟΝΕΣ = ΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΔΕΣ
= ΣΕΛΑΗ - ΓΕΝΕΤΑΙ = ΣΕΛΑΗ -ΦΟΡΟΙ**
Οἱ Ἐγχεσίμωροι Πελασγοί (ΙΛΙΑΣ, Β’ 840)
Οἱ Δῖοί τε Πελασγοί (ΙΛΙΑΣ, Κ’ 429)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Για πρώτη φορά οι εκπαιδευτικοί θα καταρτιστούν ώστε να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν φαινόμενα σχολικής βίας
και εκφοβισμού, μέσω των δύο
κύκλων της εξ αποστάσεως,
ασύγχρονης επιμόρφωσης. Η
δράση πραγματοποιείται στο
πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και
Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» στους ΑΠ1, ΑΠ2 & ΑΠ3,
του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση».
Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε, 15

Ιουνίου και απευθύνεται στις
Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ)
καθώς και στις Περιφερειακές
Ομάδες Δράσεων Πρόληψης
(ΠΟΔΠ). Εκτός από την αντιμετώπιση της σχολικής βίας
έχει σκοπό να ενισχυθούν σχετικές δράσεις μέσα στην σχολική κοινότητα, με στόχο την
έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση παρόμοιων περιστατικών.
Η επιμόρφωση στον β’ κύκλο
απευθύνεται στις Σχολικές
Ομάδες Δράσεων Πρόληψης
(ΟΔΠ) έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι ικανοί να αντιμε-

τωπίσουν περιστατικά σχολικής βίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον
έγκαιρα
και
αποτελεσματικά.
Ειδικότερα η επιμόρφωσή
των εκπαιδευτικών θα συμβάλει στον αποτελεσματικό συντονισμό και την εποπτεία
δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας και
εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, την
οργάνωση συναντήσεων και
επιμορφώσεων με τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας και
την αξιοποίηση συνεργασιών
με εμπλεκόμενους, εξειδικευ-

μένους φορείς.
Απώτερος στόχος είναι όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας
σε όλη την επικράτεια να αποκτήσουν γνώσεις απαραίτητες
για την πρόληψη, διαχείριση
και αντιμετώπιση περιστατικών
σχετικών με την Σχολική βία
και τον Εκφοβισμό.
Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως,
ασύγχρονης επιμόρφωσης των
στελεχών εκπαίδευσης έχει
διάρκεια 50 ωρών και θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας Moodle
με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου ως πλάνητες ή
πλανήτες που σημαίνει περιφερόμενοι, περιπλανώμενοι και συνεχώς μετακινούμενοι κυρίως με τα πλοία και
όχι με τα κοπάδια!
Ο δε μέγας περιηγητής Παυσανίας (= ο παύων την
ανίαν και την άνοιαν) αναφέρει πως ήσαν “σποράδες” =
διασκορπισμένοι “πανταχού της γης”.
Επιπλέον υποστηρίζει ο Γεωγράφος ότι πλάνητες ήταν
και οι Λέλεγες (= λελέκια, πελαργοί) καταγόμενοι από
τον Λέλεγα αρχαιότατο βασιλιά της Λακεδαίμονος. Ο
Μέγας σύγχρονος Γλωσσο-κτόνος θεωρεί τη λέξη
τούρκικη “leylek”.
Η λέξη παράγεται από το λέγω που σημαίνει συλλέγω,
οι συνειλεγμένοι = οι συγκεντρωθέντες από πολλών
εθνών και ότι ήταν καρικόν έθνος, απ’ όπου και Λελέγων πόλη λεγόταν η μητρόπολη των Καρών. Ήταν λαός
πλανώμενος διά θαλάσσης, επιχειρηματίας (έκανε επιχειρήσεις - αποικίες - ταξείδια) συγγενείς των Ταφίων
και Τηλεβοών και συναντώνται σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Και συνεχίζει ο μέγας Γεωγράφος: «και οι Πελασγοί και
οι Καύκωνες πολλαχού της Ευρώπης το παλαιόν πλανώμενοι», και πελασγικόν πεδίον ιστορεί πως υπήρχε
στη θεσσαλική Λάρισσα και ότι απ-οικίστηκε ολόκληρη
η Ιωνική παραλία που αρχίζει από τη Μυκάλη και ότι οι
Χιώτες είχαν οικιστές τους Πελασγούς από Θεσσαλία.
Γιατί το έθνος των Πελασγών είναι πολύ-πλανον και
έτοιμον (= πρόθυμον επιρρεπές) εις ἀπανάστασιν
(<απανίσταμαι = μετοικώ, μεταναστεύω).
«Το Πελασγικόν έθνος κάρτα (= πολύ) πολυπλάνητον
(= οι πλανώμενοι μακράν και πολύν καιρόν) και αυξηθέν κάποτε επί πολύ ταχύ εξέλιπε.
Οι Πελασγοί αφού πολλαπλασιάστηκαν/πλήθυναν αργότερα αφομοιώθηκαν και συγχωνεύτηκαν από τις νέες κυρίαρχες πολιτιστικές ομάδες των Αχαιών - Ιώνων Δωριέων.
Και η Λήμνος και η Ίμβρος κατοικήθηκε από Πελασγούς
(Ηρόδοτος).
Κι οι Αργείοι ήταν Πελασγοί. Ο Δαναός κατοίκησε την
ακρόπολη των Αργείων και τους μετονόμασε από Πελασγιώτες σε Δαναούς), «πάλαι Πελασγοί, Δαναΐδες
δεύτερον». Πολλαχοῦ μέν οὖν γῆς Πελασγοί (πέλας
+ γη/γιοι) και ένα κομμάτι αυτού του έθνους οι Πελασγοί από τη Λάρισσα αποίκισαν την Τρωάδα.
Εμείς σεμνυνόμεθα ἐπί τῶ γηγενείς εἶναι και ἀλαζονευόμεθα (γιατί όχι;) είναι η μόνη περίπτωση που η
Ύβρις δεν επιφέρει την Νέμεσιν, και οὐκ αἰσχυνόμεθα
για την αυτοχθονία μας και την αρχαιότητά μας.
Χιλιάδες (εκατοντάδες χιλιάδες σχόλιο δικό μου) χρόνους περπατάμε. Λέμε τον Ουρανό “Ουρανό” και τη θάλασσα “Θάλασσα”. (Οδ. Ελύτης)
――――――
* obscuritas = σκότος, επισκότηση, ασάφεια, αγένεια, σκοταδισμός, αμάθεια.
** τέττιξ-ιγος = τζίτζικας. Οι φέροντες στην κεφαλή τέττιγα
ως έμβλημα της αυτοχθονίας τους.
πηλόγονος ή πηλογενής = ο γεννημένος από πηλό, ο γηγενής, επίθετο - προσωνυμία των Γιγάντων, που μόνο σε Γίγαντες προσιδιάζει, όπως είναι το ελληνικό γένος.
δρακοντόποδες = οι έχοντες αντί ποδών δράκοντες· προσωνυμία των Γιγάντων· δρακοντογενείς = οι καταγόμενοι εκ δρακόντων (= θεριών) προσωνυμία των Θηβαίων και γενικότερα
των Παν-Ελλήνων για την αυτοχθονία τους και την ανδρεία
τους.
σελαηφόροι ή σελαηγενέται = γεννήτορες του φωτός - φωτοφόροι - φωτοδότες - φωτοβόλοι - φωτόκοσμοι.

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Αλλοι τιμούν και άλλοι καταγελάζουν...
H δημότισσα και καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Παν/μιο Αθηνών έχει τιμηθεί από
πολλές πόλεις και φορείς για την προσφορά της στις επιστήμες.
Μόνο στη Βούλα “διώκεται” με απαξιωτικό - θα λέγαμε - τρόπο, που δεν επιτρέπεται για έναν Δήμο να συμπεριφέρεται έτσι στους δημότες του.
Και αναφέρομαι στο “δελτίο Τύπου” που μας είχε αποστείλει προ τινός ο Δήμος 3Β.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 2015
Στην Χωριστή Δράμας διεξήχθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενταγμένες στα
πλαίσια των “Ελευθερίων”, με πρωτοβουλία του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ" σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Χωριστής και την ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας.
Επίσημη προσκεκλημένη ήταν η καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου, γιατί αναγνωρίζουμε την συνεχή προσφορά της στις
επιστήμες και τον πολιτισμό.
Την 27η Ιουνίου είχαμε την χαρά και την τιμή να την ανακηρύξουμε επίτιμο μέλος
του Σωματείου μας και κατά γενική ομολογία των κατοίκων, επιθυμία μας είναι

να κηρυχθεί επίτιμος Δημότης Δράμας.
Ευχόμεθα την περαιτέρω συνεργασία μας και την ευχαριστούμε πολύ που μας
τίμησε.
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. Μαρία Τσάνα

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.
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Προβληματισμοί για ρύπανση
στη θαλάσσια περιοχή
από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο
“Πολιτεία” Βούλας
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων από κολυμβητές των παραλιών Βούλας – Καβουρίου για εμφάνιση ρύπων με μορφή
φυσσαλίδων και άλλων μικρών αδιευκρίνιστων σωματιδίων στην επιφάνεια της θάλασσας.
Ταυτόχρονα όπως πληροφορήθηκαμε από το Νοσοκομείο
Ασκληπιείο, τα συμπτώματα εξανθημάτων και αλεργιών
σε κολυμβητές των αναφερόμενων παραλιών, βρίσκονται σε έξαρση. Έχουμε ήδη ζητήσει από τη Δημοτική
Αρχή ΒΒΒ και το Λιμεναρχείο Γλυφάδας να πραγματοποιηθούν έλεγχοι για την ποιότητα του νερού στις παραλίες.
Επίσης πρέπει να ερευνηθεί το μέγεθος της ενδεχόμενης
ρύπανσης που προκαλείται από το γιώτ που εδώ και
μήνες, αγκυροβολεί σε μόνιμη βάση στις ακτές Βούλας
και Καβουρίου εναλλάξ και σε μικρή απόσταση από την
παραλία. Με μόνιμους σχεδόν 7 επιβαίνοντες, κατοικίδια
ζώα και την πετρελαιογεννήτρια να λειτουργεί σε 24ωρη
βάση, διερωτάται κανείς πως είναι δυνατόν ο ιδιοκτήτης
του γιώτ να μην έχει την απαιτούμενη ευαισθησία και για
την ενόχληση που προκαλεί και για την ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση.
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΒΟΥΛΑΣ
Για το ΔΣ
Στέλιος Γκίκας Θέμης Κοσσίδας
Πρόεδρος
Γ. Γραμματέας

Πρόγραμμα καταπολέμησης
κουνουπιών
σε Μαρκόπουλο & Σπάτα
Οπως μας ενημέρωσε, με δελτίο τύπου, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε περιοχές με πράσινο και υγρότοπους.
Ετσι, η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α., ως υπεύθυνη εφαρμογής του
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος
2015, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία εκτέλεσης
του έργου, θα διενεργήσει την 6η επίγεια εφαρμογή στις
οικολογικά προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής
Αττικής.
Eτσι από την Τρίτη 7 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10
Ιουλίου θα γίνονται ψεκασμοί στο Δήμο Μαραθώνα στο
Σχινιά και στο ΣΔΑΜ.
Τη Δευτέρα 13 και Τρίτη 14/7, επίσης ψεκασμοί στο Δήμο
Μαραθώνα.
Την Τετάρτη 15/7 θα γίνει ψεκασμός στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος και στη Βραυρώνα του Δήμου Μαρκοπούλου
την Πέμπτη 16.7 θα γίνει ψεκασμός στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος (Αλυκή), στη Βραυρώνα του Δήμου Μαρκοπούλου και στο Δήμο Ωρωπού (Ασωπός)
*** Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών ανάλογα
με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη του προγράμματος, ενδέχεται στην εκτέλεση της εφαρμογής να προκύψουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και στις περιοχές
ψεκασμών.

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον τουρισμό
Bρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών στον
τομέα του τουρισμού. Πρόκειται για
την επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης
προσόντων, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτων
δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακοίνωσε η
αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνιας Αντωνοπούλου.
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλι-

κιακή ομάδα. Από τους συνολικά
8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα
είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ οι
6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.insete-training.gr
έως και τις 30 Ιουλίου.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια
υπουργό σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με σκοπό τη
στοχευμένη κατάρτιση και την παροχή των μέγιστων δυνατών ωφελημάτων στους ανέργους.
Οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να
λάβουν κατάρτιση, συμβουλευτική
και πιστοποίηση σε επτά βασικές ει-

δικότητες του κλάδου του τουρισμού. Με βάση τον ανασχεδιασμό
του προγράμματος έγιναν οι εξής
βελτιώσεις:
Δημιουργείται ειδικό Μητρώο των
επιχειρήσεων του κλάδου που θα
ζητούν άνεργους για πρακτική
άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή). Έτσι εξασφαλίζεται πλέον η
άμεση εμπλοκή των επιχειρήσεων
του κλάδου στην υλοποίηση του
προγράμματος.
Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική οι άνεργοι δεν θα
επιτρέπεται να προβούν σε μείωση
του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής
τους στο έργο και για όσο διάστημα
διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης.
www.e-inon.gr

«ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ»
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Mε κοινή ανακοίνωσή τους οι αντιπεριφερειάρχες Ανατ. Αττικής Πέτρος
Φιλίππου και Δυτικού Τομέα Σπύρος
Τζόκας καταγγέλλουν εκπροσώπους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις
υπέρ του ναι, ενάντια στη βούληση
του ελληνικού λαού.
Γράφουν μεταξύ άλλων:
Ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα
της Κυριακής 5 Ιουλίου έδωσε την
απάντησή του με ένα βροντερό ΟΧΙ
στα νέα μέτρα που οι Ευρωπαίοι συνεταίροι μας και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
είχαν προγραμματίσει να επιβάλλουν
σε βάρος του. Αντιστάθηκε σε μια τεράστια προπαγανδιστική εκστρατεία
που άγγιξε τα όρια της τρομοκράτη-

σής του από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους εσωτερικούς τους συνδέσμους και τα περισσότερα ΜΜΕ.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας
μας, ενώ θα έπρεπε να είχε σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων και να
κρατήσει τη σωστή θέση στήριξης του
ελληνικού λαού όπως πάντα κάνει
στις δύσκολες συγκυρίες, δια της
πλειοψηφίας της μέσω δημάρχων και
περιφερειαρχών που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, προέταξε το
κομματικό συμφέρον και αγνοώντας
την αγωνία των Ελλήνων πολιτών,
πήρε κατά πλειοψηφία αποφάσεις των
οργάνων της (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ κλπ.) παρουσιάζοντας τις ψευδώς σαν ομό-

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο
για την ιθαγένεια στους μετανάστες
δεύτερης γενιάς
Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια στους μετανάστες δεύτερης γενιάς με ονομαστική ψηφοφορία την
οποία ζήτησε η Χρυσή Αυγή.
Το άρθρο 1 που προβλέπει την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών
που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με την εγγραφή τους στην Α’ Δημοτικού
εγκρίθηκε με 179 ψήφους υπέρ (ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ) και ο συνεργαζόμενος με τους ΑΝ.ΕΛ. βουλευτής Κ. Ζουράρις, ενώ κατά ψήφισαν 84 βουλευτές (Ν.Δ., Χρυσή Αυγή, ΑΝ.ΕΛ.) καθώς και τα άρθρα 8 και 10 που αφορούν
ζητήματα μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Το άρθρο 7 που ρυθμίζει τα θέματα της εποχιακής εργασίας μεταναστών εγκρίθηκε με 232 ψήφους υπέρ (ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ) και 31 κατά
(Χ.Α., ΚΚΕ, ΑΝ.ΕΛ.).

φωνες αποφάσεις.
[...]
Αλήθεια, τι έχουν να απαντήσουν σήμερα στους πολίτες τους, στις τοπικές
κοινωνίες αλλά και σε ολόκληρο τον
ελληνικό λαό, του οποίου η βούληση
αποδείχθηκε αντίθετη από τις κομματικές τους επιδιώξεις;
[...]
η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και
να στηρίξει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί με τη
συναίνεση πλέον όλων των κομμάτων
και να σταθεί δίπλα στον ελληνικό
λαό που σήμερα πλήττεται όσο ποτέ
άλλοτε από την πολύχρονη μνημονιακή πολιτική σύμφωνα και με τον θεσμικό ρόλο που της αρμόζει».

Αντιδράσεις από
το δήμαρχο
Μαρκοπούλου
Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης, αντέδρασε άμεσα στο “ανακοινωθέν” των
Αντιπεριφερειαρχών με μία μακροσκελή, καυστική απάντηση σημειώνοντας: «Δεν κατάλαβα κύριοι
συνάδελφοι! Έχετε ιδρύσει Αστυνομία Σκέψης και έκφρασης φρονήματος
και θα παίρνουμε την άδειά σας, πότε
θα μιλήσουμε και πότε θα συμμετέχουμε σε Συγκεντρώσεις;»

ΕΒΔΟΜΗ

Καταργείται η πρόσθετη
αμοιβή ασφαλισμένων
για ιατρικές εξετάσεις
υψηλής καινοτομίας
με απόφαση του Yπουργού
Παν. Κουρουμπλή
Καταργήθηκε με την αριθμό Γ3γ/28034 (ΦΕΚ 1021/Β’/3-62015) Απόφαση του Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της αριθ. Υ9α/οικ.
70521/2014 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως είχε τροποποιηθεί με την αριθ.
113385 (ΦΕΚ 35/Β/2015) Υπουργική Απόφαση, στο οποίο
αναφερόταν ότι: «Επίσης δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους,
όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες
μαστογραφίες».
Το εν λόγω εδάφιο ήταν με σαφή περιθώρια διασταλτικής
ερμηνείας, η οποία κατέληγε (ανάλογα με τον πάροχο)
στην επιβάρυνση του ασφαλισμένου πέρα από την καθορισμένη νόμιμη συμμετοχή. Προς όφελος των ασφαλισμένων, με την κατάργηση του ανωτέρω εδαφίου, δεν
προκαλείται πλέον επιπρόσθετη επιβάρυνση στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στις διαγνωστικές εξετάσεις
υψηλής καινοτομίας (όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες).
Η «συμμετοχή» του ασφαλισμένου στις παρακλινικές
εξετάσεις είναι σαφώς προσδιορισμένη (άρθρο 8, Ενιαίος
Κανονισμός Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΦΕΚ
3054/Β’/2012) και καθορίζεται στο 15% της αξίας του
Κρατικού Τιμολογίου ή της εκάστοτε ασφαλιστικής τιμής
της εξέτασης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλο το προηγούμενο
διάστημα γινόταν αποδέκτης σωρείας καταγγελιών και
παραπόνων ασφαλισμένων, που αφορούσαν την επιβολή
επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης από τους ιδιώτες
παρόχους για διαγνωστικές εξετάσεις «υψηλής καινοτομίας» (όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες).
Συγκεκριμένα οι ιδιώτες πάροχοι απαιτούσαν με αυθαίρετο τρόπο, την επιπρόσθετη αυτή οικονομική επιβάρυνση, χωρίς να καθορίζεται από καμία κανονιστική
πράξη το ύψος της ανά είδος εξέτασης υψηλής καινοτομίας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε «εφαρμογή» του σχετικού εδαφίου της
προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης αναγκάζονταν να
καταβάλλουν συμμετοχή που υπερέβαινε την αποζημίωση
της εξέτασης με βάση το Κρατικό Τιμολόγιο (για παράδειγμα στην εξέταση της μαστογραφίας καλούνταν να καταβάλλουν ποσά 10-50 ευρώ για ψηφιοποιημένη
μαστογραφία και 40-120 ευρώ για ψηφιακή μαστογραφία,
ποσά που υπερβαίνουν την κοστολόγηση της εξέτασης με
βάση το Κρατικό Τιμολόγιο (8,01 ευρώ)).
Πλέον με τη νέα Απόφαση του Υπουργού Υγείας δεν προβλέπεται επιπρόσθετη συμμετοχή του ασφαλισμένου.
www.inon.gr
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Οι απάτες εταιρειών αυτοκινήτων, μέσω
υποτιμολογήσεων εισαγωγών, είναι ένα
«γνωστό φαινόμενο στα κράτη μέλη της ΕΕ»
Απάντηση του Επιτρόπου Οικ. Υποθέσεων της Ε.Ε.
στον ευρωβουλευτή Δημ. Παπαδημούλη
Απίστευτη αδιαφορία επιδεικνύει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF), αναφορικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης πολυεθνικών
εταιρειών,
όπως
των
γερμανικών εταιρειών αυτοκινήτων
που απέφευγαν την καταβολή φόρων
εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα,
μέσω υποτιμολογήσεων εισαγόμενων
αυτοκινήτων. Αυτό προκύπτει από
απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών
και Νομισματικών Υποθέσων, Πιέρ Μοσκοβισί, στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη
Παπαδημούλη.
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην
ερώτησή του επαναφέρει το θέμα της
συστηματικής φοροδιαφυγής γερμανικών εταιρειών αυτοκινήτων στην
Ελλάδα και με νέα του ερώτηση ζητά
από την Κομισιόν ενημέρωση σχετικά
με την «ύπαρξη συνθηκών αθέμιτου
ανταγωνισμού στην αγορά εισαγωγών
αυτοκινήτων λόγω της συγκεκριμένης
παράνομης πρακτικής των γερμανικών
ή άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών».
Στη συνέχεια της ερώτησής του ο
Eλληνας ευρωβουλευτής, αφού μνημονεύει απάντηση του Πιέρ Μοσκο-

βισί σε παλαιότερη ερώτησή του, στην
οποία ο Επίτροπος τονίζει, «επί του
παρόντος η OLAF δεν διαθέτει επαρκή
ειδικά ερευνητικά μέσα (π.χ. πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς),
ώστε
να
διεξάγει
αποτελεσματικά τις έρευνες σχετικά
με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ»,
ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν
«Διαθέτει, επιτέλους, τα “επαρκή ει-

δικά ερευνητικά μέσα”, ώστε να διεξάγει αποτελεσματικά τις έρευνες
σχετικά με την απάτη στον τομέα του
ΦΠΑ».
Στην απάντησή του ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, αφού παραδέχεται ότι «Κατά
τεκμήριο, η φορολογική απάτη πλήττει τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και
των κρατών μελών και δημιουργεί
αθέμιτο ανταγωνισμό για τις συνεπείς

στις οικείες υποχρεώσεις επιχειρήσεις», απαντάει στο ερώτημα του Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά με τα
«ειδικά ερευνητικά μέσα» της OLAF,
αναφέροντας, και πάλι, ότι: «Για τη
διερεύνηση κρουσμάτων απάτης εις
βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια
είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Ωστόσο,
η OLAF δε διαθέτει σήμερα επαρκή ειδικά ερευνητικά μέσα (π.χ. πρόσβαση
σε αποσπάσματα τραπεζικών λογαριασμών) ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σχετικές με την
απάτη έρευνες όσον αφορά τον
ΦΠΑ».
Καταλήγοντας στην απάντησή του ο
Επίτροπος Μοσκοβισί, ενημερώνει τον
ευρωβουλευτή Δημ. Παπαδημούλη ότι
οι απάτες εταιρειών αυτοκινήτων,
μέσω υποτιμολογήσεων εισαγωγών,
είναι ένα «γνωστό φαινόμενο που
αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ»,
καθώς επίσης, ότι «Οι φορολογικές διοικητικές αρχές των κρατών μελών
της ΕΕ δημιούργησαν το δίκτυο EUROFISC, το οποίο επιτρέπει την πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών με
σκοπό την πρόληψη της απάτης όσον
αφορά τον ΦΠΑ».

Οικονομικό ΝΑΤΟ, η σχεδιαζόμενη Διατλαντική Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ
καταγγέλει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
Η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων που
προετοιμάζεται να συναφθεί μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ προορίζεται να αποτελέσει το οικονομικό ΝΑΤΟ, το ίδιο βάρβαρο
κατά των λαών, όπως και το στρατιωτικό. Τα παραπάνω
τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Σωτήρης Ζαριανόπουλος, στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρεμβαίνοντας στη
σχετική συζήτηση. Υπογραμμίζοντας τις οδυνηρές συνέπειες που θα έχει η συμφωνία για την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώματα προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων,
ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τόνισε μεταξύ άλλων:
"Η Διατλαντική Συμφωνία, επιδιώκει να ισχυροποιήσει τη
θέση των μονοπωλίων απέναντι σε άλλους ανταγωνιστές
τους, όπως Κίνα, Ρωσία κ.ά. Ενιαίος οικονομικός χώρος
σημαίνει κοινοί ακόμα πιο σκληροί για τους λαούς κανόνες. Κατάργηση δασμών, περιορισμών στην κίνηση κεφα-

λαίων και εμπορευμάτων, απελευθέρωση αγορών, ιδιωτικοποιήσεις με αποκορύφωμα τον μηχανισμό ιδιωτικής διαιτησίας - ISDS, στοχεύουν
στην ανάκαμψη της
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Κι όλα αυτά
πάνε μαζί με τον πιο σιδερένιο κανόνα: Κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, χτύπημα μισθών, εργατικών δικαιωμάτων, πλήρη παράδοση κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών
στο κεφάλαιο, υπονόμευση της ασφάλειας των τροφίμων,
οδυνηρές συνέπειες για τη φτωχομεσαία αγροτιά.
Τροπολογίες των κομμάτων του ευρωμονόδρομου για επιμέρους βελτιώσεις της συμφωνίας, όχι μόνο δεν αλλάζουν
τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της, αλλά τη νομιμοποιούν και
παραπλανούν. Η ΤΤΙΡ δεν αλλάζει. Να ξεσηκωθούν οι λαοί
για να την ματαιώσουν και να ανατρέψουν το δρόμο ανάπτυξης που υπηρετεί."

ΕΒΔΟΜΗ
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Ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΦΕΤ
«CHICKEN NUGGETS»
προϊόν από κρέας κοτόπουλου
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί και σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ,
Περιφερειακό
Εργαστήριο
Δημόσιας
Υγείας Θεσσαλίας, διενήργησε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος «CHICKEN
NUGGETS» από κρέας κοτόπουλου, συ-

σκευασμένο σε συσκευασίες των 500 γραμμαρίων περίπου, με ημερομηνία παραγωγής
16/5/2015 και ημερομηνία λήξης 11/3/2016,
με χώρα προέλευσης την Ελλάδα, το οποίο
παρήχθη στην Βιοτεχνία Παραγωγής
Νωπών & Κατεψυγμένων Πουλερικών, Βασιλείου Παναγιώτης, με διακριτικό τίτλο
«GOLDEN CHICKEN», 1ο χλμ Ξάνθης –
Λεύκης, με κωδικό έγκρισης GR PE 218 EK.
Στα δείγματα ανιχνεύθηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση /
απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης
παρτίδας από την εσωτερική αγορά και ήδη
βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη
προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 213 2007313, 2132007318
Fαx: 210 6633311
Πληροφορίες: κ. Γκρέκας, κ. Λεοντάρη
ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ
ΠΡΟΥΠ.: 18.749,45 € με Φ.Π.Α.
Σπάτα, 06/07/2015
Αρ.πρωτ. : 22472
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με
σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά

Aνάκληση μπαχαρικών
Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, ενημερώθηκε από τις
εταιρείες "ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ"
(Ρήγα Φερραίου 32 & Ψυχάρη, Μεταμόρφωση) και "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." (Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος) σχετικά με την
ανάκληση μπαχαρικών, επειδή περιέχουν
ίχνη αμυγδάλου, συστατικό που δεν αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Το
αμύγδαλο είναι ένα συστατικό που μπορεί
να προκαλέσει αλλεργία και να επηρεάσει
άτομα με ευαισθησία σε αυτό.
Πρόκειται για τα προϊόντα:
1) Carrefour Τσίλι βάζο 25g με αριθμό παρτίδας L1554614 και ημ/νία λήξης 30/11/15,
που ανακαλείται από την επιχείρηση "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 7/7/2015
Αρ. Πρωτ.19568
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό,
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ
Ο.Ε. 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-

έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ιδίου Νόμου,
με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη 18.749,45
€ (περιλαμβανομένου του ποσού
για Φ.Π.Α. 23%).
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 28-072015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Δημάρχ.
Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ.
19004.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην τάξη τουλάχιστον Α1 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους

2) ΑΝΑΤΟΛΗ Φάκελος Πάπρικα καυτερή
50g με αριθμό παρτίδας 8533714FK και
ημ/νία λήξης 30/09/2016, που ανακαλείται
από την επιχείρηση "ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ"

3) ΑΝΑΤΟΛΗ Φάκελος Πάπρικα καυτερή
50g με αριθμό παρτίδας 5444914FK και
ημ/νία λήξης 31/12/2016, που ανακαλείται
από την επιχείρηση "ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ"

πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης
του είδους από το Δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου
της Περιφέρειας Αττικής κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και
αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.
4257/2014.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 239.600,00€ (Α.Μ. 67/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης
στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της εφημερίδας της
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό
Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών
στο
σύστημα:

του άρθρου 24 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των 304,87 ΕΥΡΩ και
ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των πρόσφορων είναι 6 μήνες.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης βρίσκονται κατατεθειμένα στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση
όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 23-072015 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00.
Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα
τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρχ.
Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
Σπάτα, τηλ. 213 2007313, κ. Γκρέκας
& 2132007318 κ. Λεοντάρη.
ΣΠΑΤΑ, 06-07-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

31/7/2015 και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 5/8/2015 και
ώρα 15:00. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
στις 11/8/2015.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
1.947,97€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr .
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
213-2023842-4).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 2/7/2015
Αρ. Πρωτ. 19017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL
ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό
διαγωνισμό,
για
την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL
ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης

4) ΑΝΑΤΟΛΗ Tins Πάπρικα καυτερή 40g με
αριθμό παρτίδας 8533714TS και ημ/νία
λήξης 30/09/2016, που ανακαλείται από την
επιχείρηση "ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ"
5) ΑΝΑΤΟΛΗ Tins Πάπρικα καυτερή 40g με
αριθμό παρτίδας 5441415TS και ημ/νία
λήξης 30/04/2017, που ανακαλείται από την
επιχείρηση "ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ"
6) ΑΝΑΤΟΛΗ ΡET Τσίλι 500g με αριθμό
παρτίδας 1554214PT και ημ/νία λήξης
31/10/2016, που ανακαλείται από την επιχείρηση "ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ"
7) ΑΝΑΤΟΛΗ ΡΕΤ Τσίλι 500g με αριθμό
παρτίδας 1551115ΡΤ και ημ/νία λήξης
31/03/2017, που ανακαλείται από την επιχείρηση "ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: Αντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Δ/νση Περιβάλλοντος
Τηλ. 213 214 8413
Fax 210 6777.238
Αθήνα 29.6.2015
Α.Π. 5662
Θέμα: Μετάθεση ημερομηνίας διαγωνισμών
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 180/29-06-2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας των διαγωνισμών:
- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής η Τρίτη
14/7/2015 και ώρα 10π.μ. για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων εν όψει της τραπεζικής αργίας που ορίσθηκε με την ΠΝΠ της 28/6/2015 (ΦΕΚ Α 65).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των με ΑΠ 3556-29-42015, 3557/29.4.2015 και 3558/29.4.2015 διακηρύξεων.
Ο Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης
Περιβάλλοντος
Ιωάννης Χουντής
ΠΟΛ. ΜΗΧ./Γ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΔΝΑ
Γιάννης Δρίβας

και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από
το Δελτίο πιστοποίησης τιμών του
Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω
ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%
σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.
4257/2014.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 498.768,60€ (Α.Μ. 64/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών
στο
σύστημα:
19/8/2015 και ώρα 8π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 24/8/2015
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα

γίνει στις 28/8/2015.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για το σύνολο των
ομάδων της προμήθειας είτε για
κάθε ομάδα χωριστά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται
μαζί με την προσφορά εγγυητική
επιστολή συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι:
ΟΜΑΔΑ 1 «Προμήθεια πετρελαίου
diesel κίνησης»: ποσό εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής 3.847,24€
ΟΜΑΔΑ 2 «Προμήθεια βενζίνης
Αμόλυβδης»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 207,79€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού
θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr
από την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα :
213-2023842-4).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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Yποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με κάρτες
ΜΕ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Β'
66/30-06-2015) επιβάλλεται η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με κάρτες
σε επιχειρήσεις.
«Τροποποίηση του άρθρου
πρώτου της από 28 Ιουνίου
2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Τραπεζική
αργία βραχείας διάρκειας»
(Α΄ 65) .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του
Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση
εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης
ανάγκης
συμπλήρωσης της από 28

Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας» (Α΄ 65) προς
εξυπηρέτηση του σκοπού
της να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό
σύστημα και η ελληνική οικονομία εν γένει από την
έλλειψη ρευστότητας.
3. Τη σχετική πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Τι αφορά η διάταξη:
«β) συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών
που ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες για πληρωμές στο
εσωτερικό της χώρας, δη-

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: 9-7-2015
Aρ. Πρωτ.: 30386
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ,
ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε
ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 9/7/2015
Αρ. Πρωτ. 19793
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με
σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 72.717,60 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-

λαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που
τηρείται στην Ελλάδα.
γ) πληρωμές με τη χρήση
προπληρωμένων καρτών
αποκλειστικά έως του
ποσού που εμφανιζόταν
ως υπόλοιπο πριν από την
έναρξη της τραπεζικής αργίας.
Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.
δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking −
ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές
στο εσωτερικό της χώρας,
δηλαδή για πληρωμές σε
πίστωση λογαριασμού που

α/α 88/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος
& Πρασίνου, προϋπολογισμού 68.682,68€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά
ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α 65.713,60 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ ), (αφορά 36 διαφορετικά είδη προϊόντων)
ΟΜΑΔΑ Β 1.336,23 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), (αφορά 5 διαφορετικά είδη προϊόντων)
ΟΜΑΔΑ Γ 1.632,85 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), (αφορά 6 διαφορετικά είδη προϊόντων)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται
στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης,
χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.199,95 € σε περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των
υπό προμήθεια υλικών.
Αν η προσφορά αφορά μία εκ των τριών ομάδων
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται
στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 1.147,40 €
Για την Ομάδα B: 23,65 €
Για την Ομάδα Γ: 28,90 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του
Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α
88/2015 και τη με αρ. Πρωτ. 29111/2-7-2015

στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 21/7/2015 ημέρα Τρίτη
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφοςτηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

τηρείται στην Ελλάδα.
Δεν διευκρινίζεται αν εξαιρούνται επιχειρήσεις που
δεν δύνανται να διαχειριστούν τα ποσά αυτά για
πληρωμές, λόγω μη σύνδεσης με το σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών (ebaking).
Ωστόσο οι επιχειρήσεις
μπορούν σε συνεννόηση
με τις τράπεζες που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό να αποκτήσουν ebanking.
Καλούνται όλοι οι επιχειρηματίες να εφαρμόσουν
επακριβώς την διάταξη
προκειμένου να αποφύγουν κυρώσεις.

(238/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την
Τρίτη 21-7-2015 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
13-7-2015 μέχρι την Δευτέρα 20-7-2015 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι, 9/07/2015
Αρ. Πρωτ.: 19790
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
73.348,31€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-

στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 17/07/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφοςτηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας → Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση : ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2
Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Τηλ. 213 2020773
Fax :213 2020779
E-mail : oappa@vvv.gov.gr
Site : www.vvv.gov.gr
Βουλιαγμένη 09/07/2015
Αρ. Πρωτ.: 2507

λειτουργία Γραφείου (παραρτήματος) Δημοτικού παιδικού σταθμού
στη Βούλα
ε) Την αριθ. 32/2015 Απόφαση της
4ης συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου για τον ορισμό επιτροπής για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και του ορισμού επιτροπής
για την εκτίμηση -καταλληλότητα
των μισθωμένων ακινήτων.
στ) Την αριθμ. 66/2015 Απόφαση
της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ του
Ν.Π.Δ.Δ με την οποία καθορίστηκαν
οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
φανερή- προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου
για τη λειτουργία γραφείου (παραρτήματος) Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού στη Δημοτική Ενότητα
Βούλας.
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση:
Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη, τηλ.: 213 2020773, φαξ : 213
2020779 , email : oappa@vvv.gov.gr
Ανώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσό των χιλίων εννιακοσίων
ευρώ (€1.900,00) μηνιαίως.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής : Ελληνική
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται καθημερινά εργάσιμες
ημέρες και
ώρες, τηλ. 213
2020773.
Αναλυτικό τεύχος των όρων δημοπράτησης: θα υπάρχει στην έδρα
του Οργανισμού Αφροδίτης 2, 1ος
όροφος μέχρι τις 21/7/2015, καθώς
και αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Δήμου Βάρης-Βούλας
Βουλιαγμένης www.vvv.gov.gr.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον
μισθωτή που ανακηρύχθηκε μειοδότης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
α.α. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Αρθρ. 240 του Ν. 3463/2006)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΑΠΠΑ»
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ.270/81,ΕΚΑ' 77/30-3-81),
το
Δ.Κ.Κ
(Ν.3463/06),
το
Ν.3852/2010
β) Ειδικότερα, τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 περί
αναπληρώσεως του Προέδρου από
τον Αντιπρόεδρο λόγω απουσίας
του.
γ) Την Αριθ. Π2β/οικ.2808/1997
(ΦΕΚ 645/τ.Β'/31-7-1997) απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
- Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας,
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφοηπιακών Σταθμών, Μονάδων
Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από
φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'
αριθμ. Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007
(ΦΕΚ 226/ τ. Β'/ 23-2-2007) όμοια
Απόφαση.
δ) την αριθ. 45/2015 Απόφαση της
5ης συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου για
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

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

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
Βούλα - κεντρική πλατεία

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

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

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

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

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

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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
H αδιάκοπη και κακή χρήση των κλιματιστικών
βλάπτει σοβαρά την υγεία
Η αδιάκοπη χρήση των κλιματιστικών ενέχει κινδύνους,
για την υγεία μας. Λοιμώξεις του αναπνευστικού, κρυολογήματα, ψύξεις είναι μερικά από τα προβλήματα
υγείας που προκαλεί η χρήση των κλιματιστικών συστημάτων, όταν αυτά δεν συντηρούνται τακτικά και δεν χρησιμοποιούνται σωστά.
Η κακή χρήση του κλιματιστικού ελλοχεύει κινδύνους,
ειδικά όταν κάποιος περνάει πολλές ώρες της ημέρας
σε χώρο με air condition, μπαινοβγαίνει στο κρύο και στη
ζέστη αλλά και δεν καθαρίζει το φίλτρο και δεν αερίζει
τους χώρους του είναι ευάλωτος. Μπορεί να εμφανίσει
ψύξη, Η ψύξη είναι συνηθισμένο φαινόμενο από την κατάχρηση του κλιματιστικού, και προκαλείται από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Πολύ πιθανόν να
εμφανίσει ξήρανση στο δέρμα και στους βλεννογόνους,
και να κολλήσει κάποια μεταδοτική μολυσματική ασθένεια μέσω του κλιματιστικού. Επίσης, επικίνδυνοι είναι οι
μύκητες και η σκόνη που επικάθονται και αναπτύσσονται
στα συστήματα κλιματισμού που ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλεργίες. Φαινόμενα ρινίτιδας και ερεθισμού του λαιμού είναι συνηθισμένα όπως επίσης η
επιπεφυκίτιδα και η βλεφαρίτιδα καθώς και τα προβλήματα σε χρήστες φακών επαφής. O μη επαρκής εξαερισμός σε κλειστά κτίρια ή αίθουσες μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στο ρινικό επιθήλιο και κατ’ επέκταση
να δυσχεράνει την αναπνοή. Επίσης έχει φανεί, πως η
υπερβολική χρήση κλιματιστικών μπορεί να καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό τον φυσιολογικό μηχανισμό φίλτρου της ρινικής αναπνοής. Άλλες αιτίες για την
εμφάνιση αλλεργικής ρινίτιδας πλην της κακής χρήσης
των κλιματιστικών είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος,
το άγχος και η κακή διατροφή.
Ένα μεγαλύτερο κίνδυνο εγκυμονεί η ελλιπής συντήρηση των υδρόψυκτων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού στους μεγάλους χώρους, καθώς στις δεξαμενές
νερού ενδέχεται να αναπτυχθεί το μικρόβιο της λεγιωνέλας, που προκαλεί μια επικίνδυνη ασθένεια, γνωστή

Φαρμακείο
Pharmacy

Έλενα Ρηγοπούλου
Elena Rigopoulou

ως «νόσο των λεγεωναρίων».
Η νόσος των λεγεωνάριων οφείλεται σε βακτήριο που
προσβάλει τους πνεύμονες προκαλώντας λοίμωξη ή
πνευμονία. Δεν είναι μεταδοτική και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Τα συμπτώματα εμφανίζονται μεταξύ της 2ης και 10ης
ημέρας μετά την έκθεση στο βακτήριο. Η νόσος ξεκινά
σαν μια τυπική γρίπη με:
κατάπτωση, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, πόνο μυών
και ξερό βήχα.
Όσο εξελίσσεται η πνευμονία, μπορεί να υποφέρει από
πόνους στο στήθος, δύσπνοια, εμετούς, διάρροια
ακόμη και ψευδαισθήσεις.
Χρειάζεται μια κατάλληλη αγωγή με αντιβιοτικά. Το
ρίσκο όμως της μόλυνσης από την νόσο ελαχιστοποιείται με την σωστή συντήρηση των πιθανών πηγών μόλυνσης όπως είναι τα συστήματα κλιματισμού.
Tα κλιματιστικά των αυτοκινήτων έχουν ενοχοποιηθεί
για οξείες παραρρινοκολπίτιδες (ιγμορίτιδα), κυρίως
όταν το ψυχρό ρεύμα έχει κατεύθυνση προς το πρόσωπο των επιβατών.
Οι μικρές μονάδες που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας
μπορεί να “ενοχλήσουν” το αναπνευστικό σύστημα από
τη συσσώρευση ξένων σωματιδίων ή και μικροβίων. Εφόσον τα φίλτρα τους είναι καθαρά και γίνεται λελογισμένη χρήση, δεν προκύπτουν κίνδυνοι. Μεγάλη
σημασία, συνεπώς, έχει ο τακτικός καθαρισμός τους.
Είναι ενδεικτικό ότι στο κέντρο της Αθήνας, όπου η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι μεγαλύτερη, τα φίλτρα
των αιρ κοντίσιον χρειάζονται πολύ συχνότερη συντήρηση, σχεδόν δύο φορές συχνότερα σε σχέση με άλλες
περιοχές. Ακόμη όμως και με σωστή χρήση, άτομα με
ευαισθησία στο ανώτερο αναπνευστικό, αλλεργικές ρινίτιδες κ.λπ. μπορεί να παρουσιάσουν ενοχλήσεις και
για το λόγο αυτό συνιστάται να αποφεύγουν, κατά το
δυνατόν, την παρατεταμένη έκθεση σε τεχνητό κλιματι-

Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5
Vouliagmeni
Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341
Fax: 210 9671 432
E-mail: elrig@otenet.gr

Αγγελική Μήλιου, βιολόγος
medlabnews.gr

Eθελοντική Αιμοδοσία
στο Κορωπί

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

Από τον Σύλλογο «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ»
Κυριακή 12 Ioυλίου 2015
(09:30-13:00) Κέντρο Υγείας Κορωπίου
(Λ. Βασιλ. Κωνσταντίνου 7)
Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος
«ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ» στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2015, από τις
9.30 το πρωί έως 1 το μεσημέρι.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

Τηλ. Επικοινωνίας : 210-6627779, 210-6626423

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5
Βουλιαγμένη

σμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, χρειάζεται προσοχή στη
ρύθμιση της θερμοκρασίας προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού περιβάλλοντος. Σαν γενικός κανόνας, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να μην υπάρχει διαφορά
μεγαλύτερη των πέντε έως έξι βαθμών Kελσίου. Δηλαδή, εάν το θερμόμετρο δείχνει έξω 38 βαθμούς
Kελσίου, θα πρέπει να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό περίπου στους 32–33 βαθμούς Kελσίου.
Σε μεγάλους χώρους, όπως κτίρια επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ο σωστός καθαρισμός συχνά δεν
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. H συνάθροιση πολλών
ατόμων, το κάπνισμα και σε πολλές περιπτώσεις ο πεπαλαιωμένος κεντρικός κλιματισμός των κτιρίων είναι
παράγοντες που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και δημιουργούν προϋποθέσεις για τη μετάδοση μικροβίων. Ειδικά στα μεγάλα κλιματιστικά συστήματα που
χρησιμοποιούν το νερό για ψύξη, εάν δεν γίνεται σωστός καθαρισμός και χλωρίωση μπορούν να αναπτυχθούν μικρόβια με πιο επικίνδυνο από όλα το μικρόβιο της
λεγιωνέλας. Ως σύνδρομο του νοσούντος κτιρίου έχει
περιγραφεί η κατάσταση που οφείλεται στην κακή ποιότητα του αέρα σ΄ ένα κτίριο μη αεριζόμενο με πλημμελή λειτουργία του κεντρικού κλιματισμού. Τα
συμπτώματα που παρουσιάζουν οι ένοικοι είναι σημεία
φλεγμονής (κοκκίνισμα) στα μάτια, ρινική συμφόρηση,
φαρυγγίτιδα και ευρήματα στο δέρμα ή σε παραμελημένες καταστάσεις, ενοχλήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (αδυναμία συγκέντρωσης, αδιαθεσία,
εκνευρισμός).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
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Kαλές επιδόσεις του Αμεινία
στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
Με την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων των Μεσαίων ηλικιακών κατηγοριών: Παίδων – Κορασίδων, που έγινε στα Τρίκαλα στις 20 και 21 Ιουνίου και των Εφήβων
- Νεανίδων που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες στις 27 και 28 του ίδιου μήνα, ο Αμεινίας
σημείωσε πολύ καλές επιδόσεις με τους αθλητές του.

O ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3ος
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τη τρίτη θέση στο τριπλούν κατέλαβε η
Μυρτώ Πάτση του ΓΑΣ Παιανίας, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα παίδων –κορασίδων
που διεξήχθη στη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα της
Σερβίας. Η αθλήτρια του ΓΑΣ Παιανίας με
άλμα 12,19μ, πρόσθεσε το πρώτο της Βαλ-

3η στην παγκόσμια κατάταξη και 1η στην
ευρωπαϊκή κατάταξη με 12,80μ
Τη πέμπτη θέση στο μήκος -το καινούργιο
του αγώνισμα, κατέλαβε ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Εφήβων – Νεανίδων που διεξήχθη στο Πιτέστι της Ρουμανίας.

Παίδες και κυρίως Κορασίδες, λαμβάνοντας το
«βάπτισμα του πυρός» στην αντιπροσωπευτικότερη Πανελλήνια «αναμέτρηση» της ηλικιακής
τους κατηγορίας, άφησαν αρκετά καλές εντυπώσεις, με χάλκινα μετάλλια από τη Μαλταμπέ
Δέσποινα στο ύψος και τη Σαρλάνη Αναστασία
στο μήκος, προκρίσεις στους τελικούς, καθώς
και ατομικά ρεκόρ.
Μία εβδομάδα μετά, Νεάνιδες και Έφηβοι, ενισχυόμενοι από Κορασίδες και Παίδες του σωματείου, χειροκροτούνται για την προσπάθεια
τους, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις, με
δύο χρυσά μετάλλια από τον Ανδρικόπουλο
Νίκο στο τριπλούν και την Κουτλή Αικατερίνη
στα 800m, ένα αργυρό από τη Μαλταμπέ Δέσποινα στο ύψος, συμμετοχή στους τελικούς
των αγωνισμάτων και πάλι ατομικά ρεκόρ. Αποκορύφωμα, η κατάκτηση για τον ΑΜΕΙΝΙΑ της
ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΣΗΣ στη συνολική βαθμολογία των
Νεανίδων, για το πρωτάθλημα αυτό!

κανικό μετάλλιο στη συλλογή της. Επικράτησε η φαβορί του αγωνίσματος, Ρουμάνα
Ανιτσέι Τζορτζιάνα

Χρυσές πρωταθλήτριες Ρυθμικής Γυμναστικής
του Παλαιστικού Συλλόγου Ραφήνας Πικερμίου
Η Χρυσή Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής Παλαιστικού Συλλόγου Ραφήνας –Πικερμίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε στη κορυφή και κατέκτησε δυο χρυσά μετάλλια στο
«CosmogymContest 2015» και στο "Star Gym Contest 2015".
Από τα μικρά κοριτσάκια μέχρι τις αθλήτριες της αγωνιστικής
ομάδας, που αγαπούν τον αθλητισμό και τη γυμναστική, με
πολύ και σκληρή δουλειά, κατάφεραν για μια ακόμη χρονιά να
δικαιωθούν αλλά και να δικαιώσουν τον Β. Κολλάρο και τη Φ.
Ψαθά πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας.
Οι αθλήτριες του Συλλόγου την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο
δημοτικό γήπεδο, σε μια ακόμη εντυπωσιακή παρουσία τους,
έχοντας απέναντί τους το κοινό της Ραφήνας, απέδειξαν πως
δίκαια ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου εις διπλούν!
Ο Δήμαρχος Βασίλης Πιστικίδης καθησύχασε αθλητές και γονείς διαβεβαιώνοντάς τους, στο σύντομο χαιρετισμό του, ότι
γίνονται όλες οι απαιτούμενες προσπάθειες από πλευράς του,
ώστε να λυθούν τα προβλήματα της στέγασης των "Χρυσών
Κοριτσιών" και επιπλέον αναφέρθηκε σε όλες τις αθλητικές
κτιριακές υποδομές του Δήμου που είναι σε εξέλιξη.
Με το κλείσιμο της επιτυχημένης χρονιάς, τόσο σε ρυθμική
όσο και στην πάλη- με τα Πανελλήνια Μετάλλια και τα πλασαρίσματα- ο Παλαιστικός Ραφήνας Πικερμίου απευθύνει θερμό
ευχαριστώ: στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου για την αναγνώριση
των προσπαθειών, στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου "Φ.
Καββουνίδης" Χαχολάκη Γεώργιο για την παραχώρηση των
παιδικών σταθμών, στην Διευθύντρια του Νομικού Προσώπου
"Φ. Καββουνίδης" Καπριγιάννη Ευγενία, στους υπαλλήλους
των παιδικών σταθμών για την άριστη συνεργασία, στον Πρόεδρο του ΔΟΠΑΠ κο Γιώργο Δουβίτσα και τον Διευθυντή του
ΔΟΠΑΠ κο Σπαντούρο Βασίλειο για τη αρωγή τους όποτε χρειάστηκε, και σε όλους τους γονείς, κηδεμόνες και εθελοντές

που αγωνίζονται καθημερινά μαζί με τα παιδιά και στήριξαν
κάθε προσπάθεια και επιλογή του συλλόγου αυτή τη χρονιά.
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς της Χρυσής Ομάδας της Ρυθμικής: Το ραντεβού με τα καινούργια όνειρα για
τις διακρίσεις της νέας αθλητικής χρονιάς δόθηκε για την 1η

Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουν και του χρόνου διακρίσεις Α'
Εθνικής, όπως σχολίασε και ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου
στην φετινή γιορτή!
Το Δ.Σ, οι προπονητές και οι αθλήτριες Παλαιστικού Συλλόγου
Ραφήνας-Πικερμίου ευχαριστούν θερμά για την παρουσία τους
στην μεγάλη αυτή γιορτή της απονομής των Χρυσών Μεταλλίων τη Δημοτική Αρχή και τους εκπροσώπους φορέων.
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Λύσεις συνεργασιών και
ανανεώσεις συμβολαίων
στον Πρωτέα Βούλας
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει τη λύση της
συνεργασίας του με τις διεθνείς αθλήτριες Λολίτα
Λύμουρα, Κατερίνα Σωτηρίου και Όλγα Χατζηνικολάου.

Ευχαρίστησαν τις τρεις αθλήτριες για όλα όσα προσέφεραν αγωνιζόμενες με τον Πρωτέα κατά την
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και τους ευχήθηκε
καλή συνέχεια στους επόμενους σταθμούς της καριέρας τους.

Ανανέωση συνεργασίας
Αντίστοιχα ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τις διεθνείς αθλήτριες
Αγγελική Νικολοπούλου και Άννα Σπυριδοπούλου
για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Οι δύο αθλήτριες δήλωσαν για τις ανανεώσεις τους:

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤHΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤHΣ ΤΟΥ ΝΑΟΒ!
Ζ. Μαλατέστας – Π. Μανδηλάρης
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Ν.Α.Ο.Β. κατέλαβε την
κορυφή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Optimist που διεξήχθη στην Ιτέα. Αυτή τη φορά
Πρωταθλητής Ελλάδος για το
2015 είναι ο αθλητής μας Πάτροκλος Μανδηλάρης, ενώ ο
περσινός πρωταθλητής μας
Τέλης Αθανασόπουλος κατέλαβε την 3η θέση!
Η πολύ καλή προετοιμασία και
η επιμονή στους υψηλούς στόχους από τον προπονητή κ.
Ζαννέτο Μαλατέστα και τους αθλητές μας, απέφεραν
το Χρυσό και Χάλκινο μετάλλιο στο Ν.Α.Ο.Β.

Συνολικά η ομάδα της Βούλας
έλαβε μέρος με 13 ιστιοπλόους, όπως αυτοί είχαν προκριθεί από το περιφερειακό
πρωτάθλημα της Αθήνας.
Εκτός από τους δύο Πανελληνιονίκες μας, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στο
σύνολό της η ομάδα, με τον Νικόλαο Γκιώνη να καταλαμβάνει
την 6η θέση, ο Νικόλαος Καραγιαννίδης την 8η, ο Παναγιώτης Μαρκουλής την 15η και ο
Γιώργος Καραγιαννίδης την
17η μεταξύ 170 ιστιοπλόων και η Χρύσα Μαρίνου την
5η θέση ανάμεσα σε 89 κορίτσια!

Ευρωμπάσκετ: Ελλάδα - Μαυροβούνιο 76-63
Η Ελλάδα πήρε τη νίκη
από το Μαυροβούνιο με
76-63, αλλά ήταν μια νίκη
που η ελληνική ομάδα δεν
μπόρεσε να πανηγυρίσει
όσο θα ήθελε.
Αυτό που κυνηγούσε σε
αυτή την τελευταία μέρα

λίας με 64-58 επί της Λευκορωσίας η Εθνική μας
στην τριπλή ισοβαθμία με
Μαυροβούνιο και Λευκορωσία στους επτά βαθμούς έμεινε εκτός 8αδας.
Ένα μεγάλο μπράβο σε
όλο το τεχνικό τιμ και τις

51-58, 63-76

της Β’ Φάσης του Ευρωμπάσκετ, ήταν το +16,το
οποίο το άγγιξε και το ξεπέρασε περισσότερες από
μία φορά στη διάρκεια της
αναμέτρησης. Με τη νίκη
λίγο αργότερα της Γαλ-

αθλήτριες της Εθνικής
μας ομάδας για την όλη
προσπάθεια, καθώς πάλεψαν μέχρι τέλους κάνοντας
συνεχώς
υπερβάσεις.
Δεκάλεπτα: 11-22, 27-44,

Ρόμπινσον 13
Ελλάδα (Δικαιουλάκος):
Δημητράκου 29 (6ρ, 3 α),
Χατζηνικολάου 9 (5 α),
Καλτσίδου 7, Παπαμιχαήλ
2, Λύμουρα 6 (6ρ), Σωτηρίου 2, Κοσμά 8, Σπανού

Μαυροβούνιο: Ράκοβιτς,
Σκέροβιτς 9, Γιοβάνοβιτς 7,
Πόποβιτς 2, Βούτσετιτς,
Άλεκσιτς 6, Ντούμπλιεβιτς,
Μπιέλιτσα 2, Περοβάνοβιτς
15, Πάσιτς 8, Βούγιοβιτς 1,

Άννα Σπυριδοπούλου: «Εύχομαι να έχουμε μια καλή
χρονιά με υγεία, όσο για την ανανέωση με την ομάδα
είμαι χαρούμενη που θα βρίσκομαι στον Πρωτέα και
φέτος, αν και θα είμαι η μεγαλύτερη στην ομάδα. Θα
υπάρχουν πολλά νέα παιδιά και ελπίζω να κάνουμε κάτι
καλό, καθώς υπάρχει πολύ όρεξη».

Αγγελική Νικολοπούλου: «Πλέον είναι ο έκτος χρόνος
μου στην ομάδα και για εμένα ο Πρωτέας είναι οικογένεια. Είναι πολύ διαφορετική η ομάδα φέτος πιο νεανική, άλλοι οι στόχοι σε σχέση με πέρυσι, όμως αυτό
που μπορούμε να πούμε αρχικά είναι σκληρή προπόνηση, ώστε να δέσει η ομάδα και από εκεί και πέρα θα
δούμε μέσα στην χρονιά πως θα κινηθούμε. Είναι πολύ
νωρίς για να πεις κάτι με σιγουριά».

13 (8ρ, 4 α), Νικολοπούλου, Φασούλα, Γκοτζή,
Χριστινάκη.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο
ο ομοσπονδιακός προπονητής Τζώρτζης Δικαιουλάκος
ήταν
ιδιαίτερα
συγκινημένος από την προσπάθεια των παικτριών του.
«Είμαι πολύ περήφανος γι’
αυτά τα κορίτσια και τον
τρόπο που αντιμετωπίζουν
το κάθε ματς. Παρά την
κούραση είναι απόλυτες
επαγγελματίες σε ό,τι κάνουν όλο αυτόν τον καιρό.
Με μεγάλη συγκέντρωση
μπήκαμε στο σημερινό παιχνίδι, ήμασταν απίστευτοι
στην επίθεση και στην
άμυνα. Ξέραμε όμως ότι
δεν είναι αυτή η πραγματική
εικόνα του Μαυροβουνίου.
Παρότι εμείς τους αναγκάσαμε να παίξουν έτσι, ξέραμε ότι θα επιστρέψουν
στο δεύτερο ημίχρονο. Το
περιμέναμε και έτσι έγινε.
Παρόλα αυτά στο τελευταίο
δεκάλεπτο ήμασταν στο
σκορ όπως θέλαμε να είμαστε και αρχίσαμε πλέον να
σκεφτόμαστε τη διαφορά
που κρίθηκε στο τελευταίο
σουτ.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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61,3% ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 06-07-2015 02:51

ανεργία είναι πολύ ψηλά, το ΟΧΙ χτύπησε ...κόκκινο
Αγία Βαρβάρα
72,75%,
Ασπρόπυργος
79,20%,
Αχαρνές
75,25%,
Αιγάλεω
70,68%
Ελευσίνα
71, 88%,
Κερατσίνι – Δραπετσώνα
72,84%,
Λαυρεωτική
71,81%,
Νίκαια – Αγ. Ιωάννης Ρέντη 72,61%,
Πέραμα
76,64%,
Περιστέρι
70,31%.
Ταύρος
71, 28,
Φυλή
77,22%,

Ξεπέρασε τις όποιες προβλέψεις και η
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία
του δημοψηφίσματος και το αποτέλεσμα του ΟΧΙ πανελλαδικά.
Οι πολίτες προσήλθαν στις κάλπες,
παρά το κατακαλόκαιρο και ψήφισαν
κλείνοντας τα αυτιά τους στις “σειρήνες” της σκύλας και της χάρυβδης για
έξοδο από το ευρώ και την Ε.Ε.
Σε όλη την επικράτεια:
Εγγεγραμμένοι
Ενσωμάτωση
Ψήφισαν
Ακυρα/Λευκά
ΟΧΙ
ΝΑΙ

9.858.508
100,00 %
62,50 %
5,80 %
61,31 %
38,69 %

Στην Περιφέρεια Αττικής το ΟΧΙ:
Α’ Αθηνών,
53,21 %
Β’ Αθηνών,
58,06 %
Α’ Πειραιά
59,01 %
Β’ Πειραιά
72,51 %
Αττικής (υπόλοιπο)
63,69 %

Τα ποσοστά που έφερε το δημοψήφισμα αν αναλυθούν μας δίνουν σημαντικά
στοιχεία.
Στοιχεία
που
καταδεικνύουν ότι οι πολίτες που χτύ-

πησε περισσότερο η πενταετία της στέρησης και της ανεργίας έδωσαν μεγάλα ποσοστά στο ΟΧΙ.
Συγκεκριμένα στους Δήμους που η

Αντίθετα πολίτες που δεν τους άγγιξαν
ιδιαίτερα τα μέτρα, έδωσαν μεγάλα ποσοστά στο ΝΑΙ. Και προέρχονται κυρίως
από περιοχές που χαρακτηρίζονται
“ακριβά προάστια”, όπως:
Βούλα
63,88%.
Βουλιαγμένη
66,27%,
Δροσιά
65,42%
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου 69,78
Εκάλη
84,62%,
Κηφισιά
64,59%,

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, ανά Δήμο,
στην Ανατολική Αττική. Μόνο σε 2 Δήμους προηγήθηκε το ΝΑΙ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

10.301
61,05%
38,95%

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

13.830
60,83%
39,17%

46,01%

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

24.991
61,47%
38,53%

14,149
61,74%
38,26%

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

10.533
53,65%
46,35%

14.710
71,81%
28,19%

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

16.520
57,15%
42,85%

17.341
59,56%
40,44%

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

17.461
68,31%
31,69%

Μεγάλη νίκη του ΟΧΙ και στην Ανατ. Αττική, αφού
στους περισσότερους Δήμους προηγήθηκε με μεγάλα
ποσοστά το ΟΧΙ.
Σημειωτέον ότι από τους 12 Δήμους της Ανατ. Αττικής μόνο σε δύο Δήμους υπερψηφίστηκε το ΝΑΙ. Στο
Δήμο 3Β και στο Δήμο Διονύσου.
Οι περισσότεροι Δήμαρχοι δεν πήραν θέση ούτε υπέρ του
ναί ούτε υπέρ του όχι· κράτησαν αποστάσεις διατηρώντας
έτσι την ισορροπία μεταξύ πολιτών και Δήμου.
Eξαίρεση θα λέγαμε είναι ο Δήμος 3Β, που ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προκάλεσε έκτακτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξέδωσε ψήφισμα υπέρ του Ναι!
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται

Τα αποτελέσματα αναλυτικά ανά Δήμο:
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

48.937
75,25%
24,75%

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ψήφισαν
ΝΑΙ εγκρίνεται
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ψήφισαν
ΝΑΙ εγκρίνεται

28.848
60,73%
39,27%

21,607
53,99%

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ψήφισαν
ΟΧΙ Δεν εγκρίνεται
ΝΑΙ εγκρίνεται

