“O Λαός
δεν σώζεται,
σώζει.
Νίκος Καζαντζάκης

ΕΞ’ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ και με ΑΠΑΤΗ

MARTEEN WERWEY, Ολλανδός o
ΑΚΥΡΩΣΗ κυβερνήτης της Ελλάδας ανεξάρτητα
του ΟΧΙ
από το
επιδιώκουν με
εκλογικό
τις ΕΚΛΟΓΕΣ
αποτέλεσμα
l Απο-νομιμοποίηση του δημοψηφί-

κατ’ εντολή της Ε.Ε.

σματος, αντικειμενικός σκοπός των
εκλογών (είναι νομική προϋπόθεση του
μνημονίου).

Εικονική κυβέρνηση
και Βουλή υπό Γκαουλάϊτερ.
Αποκαλυπτική επιστολή

l Ψήφος στα μνημονιακά

κόμματα σημαίνει αποδοχή
του νέου μνημονίου. Σημαίνει ακύρωση του ΟΧΙ!
του Κώστα
Βενετσάνου

l Την Κυριακή ΔΕΝ ψηφί-

ζουμε πρωθυπουργό (όπως
ισχυρίζεται ο ΤΣΙΠΡΑνδρέου). Δεν ψηφίζουμε κυβέρνηση,
l ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ή ναι στην υποτέ-

λεια της χώρας.
Θα τ’ αναλύσουμε με λίγα λόγια, γιατί είναι
ολοφάνερα, αλλά μας τα “θολώνουν” με παραπλανητικά ψευτοδιλήμματα: «Θα επιστρέψει η “δεξιά”» (Ποια “δεξιά”; Σε τί διαφέρει από
την “αριστερά” του ΤΣΙΠΡΑ;).
«Η Χώρα χρειάζεται σταθερότητα» (είναι η
πάγια επιδίωξη του κατεστημένου και κυρίως
των αυταρχικών και κατοχικών καθεστώτων).
Και τα “δευτερεύοντα”: “Ντέρμπι”! Ποιο θα
βγει πρώτο κόμμα, με ποιούς θα συγκυβερνήσει· κάτι τέτοια. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 24

Σε πληρότητα οι μεταφορές
των μαθητών από την
Περιφέρεια

Kέντρο ταυτοποίησης
Προσφύγων στο Λαύριο

Σελίδα 7

Χρήσιμες πληροφορίες
για τις εκλογές

Μειώσεις τελών ευπαθών
ομάδων & επαγγελματιών
στο Λαύριο
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Σελίδα 16
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Μην ακυρώσεις το ΟΧΙ σου
με την ψήφο σου
ή με την αποχή σου
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Ακύρωση του ΟΧΙ επιδιώκουν με τις εκλογές
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η λαϊκή ετυμηγορία του 62%
του δημοψηφίσματος,
ισχύει ακόμη!
Είναι απόφαση πρωτογενούς εξουσίας· του εκλογικού
σώματος, συνταγματικά δεσμευτική και δεν μπορεί κανένα “αντιπροσωπευτικό” σώμα να την καταργήσει.
Η ψήφιση των “προαπαιτούμενων”, η αποδοχή από την
πλειοψηφία των μνημονιακών κομμάτων του 3ου Μνημονίου είναι αντισυνταγματική. Αντί να ψηφίσουν νόμο σύμφωνα με το δημοψήφισμα, όπως δεσμεύονται απ’ το
Σύνταγμα (άρθρο 44 §2) και τον σχετικό νόμο του 20‘11,
ψήφισαν αντίθετα, προς τη λαϊκή εντολή.
Αυτό ακυρώνει, στην ουσία, το μνημόνιο!
Με τις βουλευτικές εκλογές (fast track), που υποβλήθηκαν
και επιβλήθηκαν στον ΤΣΙΠΡΑ, αποβλέπουν εξ’ υφαρπαγής και με απάτη να απομονομιμοποιήσουν το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Να το ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ!
Εσύ που ψήφισες ΟΧΙ στην “πρόταση” - απαίτηση της
Τρόικα, για νέα εξαντλητικά και ληστρικά μέτρα, ΟΧΙ στη
λιτότητα, ΟΧΙ στην υποτέλεια και στην αρπαγή του πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, ΟΧΙ στα μνημόνια, θα
τους το επιτρέψεις πέφτοντας στην παγίδα τους;
Απέχοντας αηδιασμένος, δικαιολογημένα, εν πολλοίς,
είτε ψηφίζοντας “τρελά”, είτε, ακόμη χειρότερα, υπερψηφίζοντας τα μνημονιακά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα,
Ν.Δ. - για να επιβεβαιωθεί η αριστερή παρένθεση, και τις
λοιπές “ουρές” - ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝ.ΕΛ.) ψηφίζεις· ΝΑΙ
στο μνημόνιο, ΝΑΙ στη λιτότητα, ΝΑΙ στην αρπαγή της περιουσίας σου και τον ιδρώτα σου, ΝΑΙ στην καταστροφή
και στην υποτέλεια της Ελλάδας.
Ψηφίζεις ακύρωση του ΟΧΙ που ψήφισες στις 5 Ιουλίου.
Την επαύριο των εκλογών θα σου πουν:
«Ποιό 62% του δημοψηφίσματος· εδώ, τα κόμματα που
επιθυμούν τη “σταθερότητα”, την “ενότητα” του “όλοι μαζί

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23η/2015 ειδική - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30μ.μ. με θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.
1. Έγκριση Απολογισμού, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το έτος 2011.

Επίσης συνεδριάζει στις 8μ.μ. την ίδια ημέρα με 22
ημερήσια διάταξη.

μπροστά”, πήραν 70%» (Αν εσύ τους το δώσεις!).
Και θα ‘χεις υπογράψει την καταδίκη σου. Την καταδίκη
των παιδιών σου, την εξαθλίωση του ελληνικού λαού, τη
διάλυση του κοινωνικού ιστού, την ανωμαλία, το ξεπούλημα της πατρίδας μας, την υποτέλεια της Ελλάδος στους
ρεβανσιστές της Γερμανίας και των δορυφόρων της, στο
τραπεζικό κεφάλαιο του Μαμωνά...
Ψηφίζοντας τα κόμματα του ΟΧΙ και της αντίστασης,
έστω με επιφύλαξη, επιβεβαιώνεις και επικυρώνεις το
δικό σου ΟΧΙ, σεβόμενος τον εαυτό σου.
Επιβραβεύεις εκείνους που παραμένουν συνεπείς στις θέσεις τους και στις προγραμματικές δεσμεύσεις τους, τους
δεσμεύεις ηθικά και αποθαρρύνεις τις “κωλοτούμπες”.

Ποιόν “Πρωθυπουργό”,ποια “κυβέρνηση”
και ποια “Βουλή” ψηφίζουμε
«Την Κυριακή 20 Σεπτέμβρη, ψηφίζουμε Πρωθυπουργό»,
λέει, με στόμφο Ανδρέα Παπανδρέου, ο ταλαντούχος λαοπλάνος Αλ. Τσίπρας.

Κι όλα αυτά, για να μην αποχωριστούμε το ευρώ!
Για να μην αποχωριστούμε τις αλυσίδες μας.
Εγώ προσωπικά, όταν εκλέγω κυβέρνηση και Βουλή, θέλω
αυτή - όποια κι αν είναι - να μπορεί ν’ αποφασίζει την κλίμακα και το ύψος του ΦΠΑ, γιατί αυτοί λογοδοτούν στο
λαό κι όχι ο κάθε Γερμανο-Ολλανδός ...μπλε και μπλουμ!!!
Πού είναι η περηφάνεια σας, μωρέ Έλληνες;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πολιτιστικά προγράμματα στο
Δήμο Παλλήνης
Σελ. 7
Γιατί ΚΚΕ δυνατό σ’ αυτές τις
εκλογές
Σελ. 8
Γιαβόλ! Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 8

Η επέλαση των Ρομπότ: σεξουαλικά
Ποιόν Πρωθυπουργό; Αυτόν που δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τον ...ΦΠΑ, χωρίς να πάρει την έγκριση της
τρόικα; (του κουαρτέτου, πλέον). Οποιος κι αν είναι Πρωθυπουργός και οι “Υπουργοί” του, βεβαίως - που θα του
επιβληθούν, ως “σπουδαίοι τεχνοκράτες” - ΔΕΝ θα μπορούν να φέρουν ούτε ένα νομοσχέδιο στη “Βουλή”, χωρίς
την προέγκριση των δυναστών (είναι όρος του μνημονίου!).
Οταν επιλέγω κυβέρνηση, με την ψήφο μου εκλέγω “εκτελεστική εξουσία”, με βάση τις προγραμματικές της δεσμεύσεις. Δεν ψηφίζω εκτελεστικά όργανα των εντολών
τρίτων.
Η δε “Βουλή” των “βουλευτών” των μνημονιακών κομμάτων, ΔΕΝ θα βούλεται; απλά θα ψηφίζει κατ’ εντολήν και
μετά από προέγκριση. Αυτοί, βέβαια, δεν θα μπορούν ν’
αποκαλούνται καν βουλευτές, αλλά βολευτές! Βολεμένα
ανδρείκελα!
Αυτό δεν συνθέτει απλά, απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των εκπροσώπων του, αλλά εξευτελισμό του
πολιτεύματος, με όλα τα νομιμοφανή, ψευδεπίγραφα και
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ψευδοφανή προσωπεία της μεταμφιεσμένης “δημοκρατίας” μας.
Αναπόδραστη συνέπεια όλων αυτών και της φυσικής αντίδρασης των εξαθλιωμένων και αγανακτισμένων πολιτών
θα είναι η κοινωνική αναταραχή, οι συγκρούσεις, η καταστολή.
Ευθύνη δεν θα έχουν μόνο οι πολιτικοί που επαγγέλονται
την “ομογενοποίηση” των κομμάτων και τη σταθερότητα
της “κρατικής” ξενοκίνητης τρομοκρατίας, αλλά και οι ψηφοφόροι που, για διάφορους λόγους και αιτίες, θα τους
δώσουν αυτή την ψευδεπίγραφη “νομιμοποίηση”.
Νομιμοποίηση ενός “Πρωθυπουργού”, μιας “κυβέρνησης”,
μιας “Βουλής”, που δεν θα μπορεί να ψηφίσει περιστολή
“κατά ένα ευρώ” της μείωσης των συντάξεων, χωρίς την
προέγκριση των επικυρίαρχων επιτρόπων!

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

και επαγγελματικά, Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Μνήμες από τον Μικρασιατικό Πόλεμο Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
Σελ. 12
Άπιτε: Εξ’ άληθείας άρχεσθε Πέτρος
Σελ. 14

Ιωαννίδης

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίΣελ. 16
κων στο Μαρκόπουλο
Πρέπει να ψηφισθεί ο ΣΥΡΙΖΑ; γράφει ο Κώστας Δέδες

Σελ. 17

1o τρίαθλο στα 3Β

Σελ. 23

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών στο Λαύριο
Εκτακτή συνεδρίαση & διαπαραταξιακή Επιτροπή
Σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του, προχώρησε ο Δήμος
Λαυρεωτικής, το Σάββατο 12/9, με θέμα
«τη διαβούλευση για την σχεδιαζόμενη
χωροθέτηση Κέντρου Δακτυλοσκόπησης και Ταυτοποίησης Σύριων Μεταναστών στις εγκαταστάσεις του παλαιού
εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ», έκτασης 10
στρεμμάτων χωρητικότητας 600 ατόμων
στη Δημοτική Ενότητα της Λαυρεωτικής.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή πολλών δημοτών και αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, με ισχυρή
πλειοψηφία, ότι δεν συμφωνεί στη δημι-

ουργία του εν λόγω κέντρου στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και σε όλη τη Λαυρεωτική.
Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
προχώρησε σε σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, επικεφαλής της οποίας
είναι ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς.
Σκοπός της Επιτροπής είναι να θέσει
στην κυβέρνηση, που θα προκύψει από
τις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη, ένα νέο
πλαίσιο διαβούλευσης που θα λαμβάνει
υπόψη αφενός την ασφάλεια των προσφύγων, αφετέρου την προστασία του
ιδιαίτερου τουριστικού και πολιτιστικού

“Η Λαυρεωτική να μη μεταβληθεί σε πίσω αυλή της Αττικής”
Είναι απόφαση της τοπικής κοινωνίας τόνισε ο Νεκτάριος Καλαντζής
Μετά την απροειδοποίητη
και μονομερή ενέργεια της
υπηρεσιακής κυβέρνησης
να επιδιώξει να δημιουργήσει κέντρο ταυτοποίησης
και φιλοξενίας προσφύγων
και μεταναστών στο Λαύριο, στις εγκαταστάσεις
του παλαιού εργοστασίου
της ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ, το
μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης
Νεκτάριος
Καλαντζής*,
που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, εκ μέρους της
ΝΔ, παρόντων εκπροσώπων και από άλλα κόμματα
τόνισε ότι θα πρέπει να
υπάρξει ψυχραιμία και σύνεση από όλους γιατί το
θέμα είναι αρκετά ευαίσθητο και δεν χωρά μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Ο N. Καλαντζής μιλώντας
στο Δ.Σ. τόνισε ότι έχουμε
εμπιστοσύνη στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου της

Λαυρεωτικής, τόσο από την
πλευρά της δημοτικής
αρχής, όσο και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Πριν
πάρει
το
οποιοδήποτε κόμμα θέση,
ακόμη και λίγες ώρες πριν
τις εκλογές, θα πρέπει να
ακουστεί η τοπική κοινωνία
του Λαυρίου πρώτα και τα
όργανα που την εκπροσωπούν και μετά με σύνεση να
αντιμετωπιστεί το θέμα που
προέκυψε τις τελευταίες
μέρες. Η αγωνιστικότητα
της Κερατέας στο θέμα των
απορριμμάτων τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί
οδηγό για όσους επιδιώκουν την υποβάθμιση της
Λαυρεωτικής, χωρίς σε
καμία περίπτωση να συγκρίνονται τα δύο θέματα,
αφού στην προκειμένη περίπτωση αφορά ανθρώπους. Όσοι έχουν πάει στις
εγκαταστάσεις του πρώην
εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ,
θα διαπιστώσουν ότι εκεί

δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί
χώρος υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, με ανθρώπινες συνθήκες. Η
λογική της σημερινής κυβέρνησης ότι σε ένα μήνα
θα έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες εγκατάστασης
είναι άνευ σοβαρότητας, σε
μια περιοχή που και ξέρει
και φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες μετανάστες, όπως
με το κέντρο υποδοχής
προσφύγων.
*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Μέλος
Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, Δημοτικός
Σύμβουλος Παλλήνης και ο πρώτος
που μελέτησε την ανάπτυξη του λιμένος Λαυρίου σε συνδυασμό με τις
αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής
(Master στη Ναυτιλία από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Πήρε το λόγο στο
έκτακτο δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Λαυρεωτικής που διεξήχθη
στο Παλαιό Μηχανουργείο στις 16
Σεπτεμβρίου, εκπροσωπώντας την
παράταξη της ΝΔ, ως μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της.

χαρακτήρα της περιοχής, καθώς και τη
βούληση των πολιτών της Λαυρεωτικής.
Η πόλη του Λαυρίου, μετά την αποβιομηχάνησή της στις αρχές της δεκαετίας του
‘90 και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που
ακολούθησαν και τη συνόδεψαν για μια
δεκαετία και πλέον, τα τελευταία χρόνια
αναπτύσσεται ως μια περιοχή τουριστική,
ως ένας κόμβος παροχής υψηλών υπηρεσιών, ως μητροπολιτικό κέντρο αρχαίου και βιομηχανικού πολιτισμού, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο εθνικό λιμάνι, στο οποίο σύντομα θα
καταλήξει και ο προαστιακός σιδηρόδρομος.
Όλες αυτές οι δυναμικές παράμετροι θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε
να μη ζημιωθεί ο Δήμος, η αναπτυξιακή
του πορεία, αλλά και η συνολική ταυτότητά του από τη δημιουργία μιας τέτοιου
τύπου δομής.
Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί η επικινδυνότητα του επιλεγμένου χώρου, ο
οποίος είναι μεν εγκαταλελειμμένος και
ανενεργός, όμως ακριβώς δίπλα του λειτουργεί το εργοστάσιο της Ελληνικής
Βιομηχανίας Όπλων. Το γεγονός αυτό
καθιστά την περιοχή, κατά την κρίση των
εργαζομένων της ΕΒΟ, του Δημοτικού
Συμβουλίου, όλων των φορέων, αλλά και
των πολιτών της Λαυρεωτικής, ως ακατάλληλη.
Ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς υπενθυμίζει ότι το Λαύριο έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι μια πόλη με παράδοση και
ιστορία στη φιλοξενία προσφύγων,
καθώς πολλές δεκαετίες τώρα λειτουργεί
στην πλατεία της πόλης το Κέντρο Πολι-

τικών Προσφύγων-από το 1950-.
Ως εκ τούτου η δημοτική αρχή αναγνωρίζει την υποχρέωση για προσπάθεια στην
εξεύρεση λύσης για το μείζον εθνικό ζήτημα, αλλά με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό
και αποτελεσματικό. Οι περιστάσεις απαιτούν ορθό στρατηγικό σχεδιασμό και όχι
πρόχειρους αυτοσχεδιασμούς, υπό το
κράτος της πίεσης και της βιασύνης.
Με έναν τέτοιο σχεδιασμό διασφαλίζεται
η ψυχραιμία και η αλληλεγγύη έναντι των
φοβικών συνδρόμων που παράγουν η
προχειρότητα και η αποσπασματικότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ ΨΕΥΔΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Διαψεύδω κατηγορηματικά τα όσα ισχυρίστηκε ο κ. Τάσος Τέλλογλου σε τηλεοπτική
εκπομπή σχετικά με το ζήτημα της χωροθέτησης Κέντρου Δακτυλοσκόπησης και Ταυτοποίησης Μεταναστών στις εγκαταστάσεις
του παλαιού εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ.
Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι ουδέποτε εισηγήθηκα, επικοινώνησα και πρότεινα προς την Πολιτεία τον εν λόγω χώρο
ή άλλο χώρο του Δήμου Λαυρεωτικής.
Λυπάμαι για την ποιότητα της δημοσιογραφίας του κ. Τέλλογλου και αναγκάζομαι να
τον ανακαλέσω στη δημοσιογραφική δεοντολογία, στη διασταύρωση δηλαδή των πληροφοριών του, όταν καταπιάνεται με τόσο
κρίσιμα και ταυτόχρονα ευαίσθητα θέματα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η Ύπατη Αρμοστεία παρακινεί την Ευρώπη ν’ αλλάξει
πορεία στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.)
επαναλαμβάνει τη βαθιά της
πεποίθηση ότι μόνο με μια ενιαία ευρωπαϊκή έκτακτη ανταπόκριση θα μπορέσει να
αντιμετωπιστεί η παρούσα
προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Ξεχωριστά μέτρα
από μεμονωμένες χώρες δε
θα επιλύσουν το πρόβλημα
αλλά θα δυσχεράνουν την ήδη
χαοτική κατάσταση που επικρατεί, παρατείνοντας την ταλαιπωρία του κόσμου που
υποφέρει και αυξάνοντας τις
εντάσεις μεταξύ των κρατών
σε μια χρονική περίοδο που η
Ευρώπη έχει ανάγκη από πε-

ρισσότερη αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη.
Και αφού κάνει έκκληση στην
Ουγγρική κηυβέρνηση
και επισημαίνει ότι «η νέα νομοθεσία
περιλαμβάνονται
μέτρα αποτροπής, μερικά από
τα οποία έρχονται σε αντίθεση
με το διεθνές δίκαιο και την
ευρωπαϊκή νομοθεσία» πετάει
το μπαλάκι για άλλη μια φορά
στην Ελλάδα!!!
Πρότεινε στη συνάντηση των
Υπουργών Οικονομικών ένα
σχέδιο εκτάκτου ανάγκης στις
Βρυξέλλες που περιλαμβάνει
τα εξής:
1. Την άμεση δημιουργία
δομών στην Ελλάδα για την

υποδοχή, παροχή βοήθειας,
καταγραφή και ταυτοποίηση
των νεοαφιχθέντων.
2. Την άμεση εκκίνηση μιας
διαδικασίας, από την Ελλάδα
και από υφιστάμενα κέντρα
στην Ιταλία, για την επανεγκατάσταση 40.000 προσφύγων
στις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες, όπως συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο.
Αυτή η διαδικασία θα πρέπει
να διευρυνθεί με επιπρόσθετες δεσμεύσεις σε εθελοντικό
επίπεδο από τα κράτη της
Ε.Ε., σε σχέση με τις νέες
προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Δηλαδή, πίσω στην Ελλάδα!!!
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Billy Elliot The Musical
στο Παλλάς
της Τζωρτζίνας Καλέργη
Το Φθινόπωρο ξεκίνησε, καθώς και η ενημέρωση για τις
θεατρικές και μουσικές, φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες
παραστάσεις. Μπορείτε να προσθέσετε στην ατζέντα σας
ενδιαφέρουσες παραστάσεις με εισιτήριο χαμηλού κόστους.
Ξεκινάμε λοιπόν τον φθινοπωρινό μας περίπατο από το
Παλλάς, με την υπερπαραγωγή «Billy Elliot The Musical»
του Lee Hall, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη και με την
πρωτότυπη μουσική του Elton John, από τις 16 Οκτωβρίου. Πρωταγωνιστούν αξιόλογοι ηθοποιοί που θα ενθουσιάσουν το ελληνικό κοινό, όπως ο Αιμίλιος Χειλάκης
και η Αθηνά Μαξίμου.
Πρόκειται για ένα μιούζικαλ επίκαιρο όσο ποτέ, μέσα από το
οποίο θα μπορούσαν να βρεθούν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με
την Ελλάδα του σήμερα. Είναι γνωστό ότι όλοι επιθυμούμε τα
όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα. Το ίδιο ζητά κι ένα εντεκάχρονο αγόρι, μέσα σε μια κοινωνία κατάρρευσης από την οικονομική κρίση. Όλα ξεκινούν το 1984 όταν η τότε
πρωθυπουργός της Αγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ κλείνει τα ορυχεία και οι ανθρακωρύχοι ξεκινούν απεργία διαρκείας. Ο μικρός
Μπίλυ το σκάει από το μάθημα του μποξ για να ανακαλύψει τυχαία σε μια αίθουσα μπαλέτου το πάθος του για χορό, ένα πάθος
που θα ηλεκτρίσει την οικογένεια του, την κοινότητα ολόκληρη
και θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Ένα μιούζικαλ αίσιοδοξίας
που ξεδιπλώνει αληθινά συναισθήματα, και δίνει μαθήματα ανθρωπιάς, σεβασμού στη διαφορετικότητα και ελευθερίας της έκφρασης.
Ο Μπίλυ Έλιοτ, ως γνωστός μαχητής των ονείρων, μας τονίζει
μέσα από την ιστορία τού ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά μας. Αισιόδοξη σκέψη.

Ξενάγηση στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης
Ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, προγραμματίζει η “Εναλλακτική Δράση”.
Η ξενάγηση είναι δωρεάν, θα
γίνει από τον ιστορικό Μ.
Σταύρου, την Κυριακή 20/9.
Η συνάντηση θα γίνει στις

10.30πμ, Ρηγίλης & Βασιλίσσης Σοφίας, μπροστά στη
Λέσχη Αξιωματικών
Δηλώσεις συμμετοχής
Σάντρα Χατζηαλεξίου
2102628484 & 6906468807
email ena.drasi@gmail.com

«Ξανθίππη, η γυναίκα του
Σωκράτη»
Μια ενδιαφέρουσα παράσταση με σπουδαίους συντελεστές
παρουσιάζεται
στο Αμφιθέατρο του Δήμου
Σαρωνικού, με δωρεάν είσοδο για κάθε θεατρόφιλο
και όχι μόνο, το Σάββατο 19
Σεπτεμβρίου 2015, στις
21:00, το έργο «Ξανθίππη, η
γυναίκα του Σωκράτη».
Η περίφημη Ξανθίππη με
σαρκαστικό χιούμορ και βιτριολικά σχόλια μιλάει για
πρώτη φορά έξω από τα
δόντια για τα καθημερινά

και άγνωστα του μεγάλου
φιλοσόφου που υμνήθηκε
και λατρεύτηκε όσο λίγοι.
Διηγείται τη ζωή της μαζί
του και σχολιάζει όχι μόνο
την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά και τις καθημερινές
συνήθειες
και
ιδιοτροπίες του.
Η παράσταση έχει ήδη ανέβει στο Θέατρο "Ελεύθερη
Έκφραση" και έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές.
Ερμηνεύει η Τζένη Κολλάρου - Καλλέργη

Εκθεση κατασκευών “Σπιτάκια”
Το Πολιτιστικό Στέκι του προγράμματος απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
παρουσιάζει την έκθεση κατασκευών
με θέμα: «ΣΠΙΤΑΚΙΑ» της δημιουργού
Άννας Μαρίας Βάνη
«Πόσα πράγματα που υπάρχουν γύρω
μας και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο
της ζωής τους μπορούν να μας δώσουν έμπνευσή για να πάμε λίγο παρακάτω? Η φαντασία μπορεί να μας
βοηθήσει να αλλάξουμε την καθημερινότητα μας με κάτι απλό. Όλα άρχισαν
κοιτάζοντας ένα άδειο μπουκάλι γάλα.
Έτσι γεννήθηκαν τα ΣΠΙΤΑΚΙΑ πριν
από 3,5 χρόνια.
Ο πηλός και ο γύψος είναι υλικά δυνατά, εύπλαστα που δίνουν απεριόριστες δυνατότητες. Τα χρώματα, τα
σχέδια, τα μεγέθη, το ύφος, αλλάζει
και διαμορφώνεται ανάλογα με την
έμπνευση, την διάθεση, τα συναισθήματα. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται
συνεχώς
σε
εξέλιξη,
αλλάζοντας κάτι παλιό ή δημιουργώντας κάτι καινούργιο, και αυτό
είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ.»

Εγκαίνια: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μμ.
Διάρκεια έκθεσης: 25 Σεπτεμβρίου

θεσης: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το
κοινό.
Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:
Σταυροπούλου 29, Πλατεία Αμερικής
Πρόσβαση: Στάση Μετρό: Αττική Στάση Ηλεκτρικού: Άγιος Νικόλαος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8640943
(εσωτ. 111), E-mail: politistiko@ketheadiavasi.gr

2015 – 9 Οκτωβρίου 2015
Ημέρες και Ώρες λειτουργίας της έκ-

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ λειτουργεί από το 1990 και
είναι ένα από τα πολυφασικά προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).
Οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν,
η συμμετοχή σε αυτές είναι εθελοντική, δεν χορηγούνται φαρμακευτικές
ή υποκατάστατες ουσίες και δεν υπάρχουν λίστες αναμονής.

Drops of Breath: Μια υποθαλάσσια χορογραφία στο Σούνιο
Μια πολυσυλλεκτική ομάδα υποβρύχιων χορευτών, μεταξύ
αυτών και χορευτές με αναπηρία, μάς μεταφέρουν σε έναν
υδάτινο κόσμο, όπου η μαγική αίσθηση της απουσίας της
βαρύτητας και της απόλυτης ελευθερίας κινήσεων αναδεικνύουν την ισότητα μέσα από την ετερότητα, την κατανόηση του ίσου δικαιώματος στην αναπνοή, ως το
ύψιστο μέσο διατήρησης και εξέλιξης της ζωής .
Για πρώτη φορά στον κόσμο, οι χορογράφοι Sophie Bulbulyan (DK-BEL/Γαλλία) και Αποστολία Παπαδαμάκη (Quasi
Stellar/Ελλάδα), σε συνεργασία με τη Λία Χαράκη
(Pelma/Κύπρος) και μια ομάδα καλλιτεχνών από δώδεκα
συνεργαζόμενες χώρες παρουσιάζουν μια υποθαλάσσια
χορευτική-εικαστική παράσταση με υποβρύχιο κοινό.
Η παράσταση με τίτλο «Drops of Breath» και δυναμικό μήνυμα «είμαστε όλοι ίσοι κάτω από το νερό», αποτελεί την
κύρια δράση-κορύφωση του καινοτόμου project «Η Υποβρύχια Καρδιά της Μεσογείου» (The Underwater Heart of
the Mediterranean). Πρόκειται για ένα έργο πολλαπλών
δράσεων οι οποίες συνυφαίνουν μια πολυεπίπεδη πλατφόρμα, αγγίζοντας σε βάθος κοινωνικές, περιβαλλοντικές,
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές αξίες.
Στις τρεις υποθαλάσσιες παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ακρωτήριο
Σουνίου, κάτω από τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα, σε ένα
υποθαλάσσιο «αμφιθέατρο», δεκατέσσερις επαγγελματίες
χορευτές, μεταξύ αυτών και τρείς χορευτές με αναπηρία
από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, θα ερμηνεύσουν μια υποθαλάσσια χορογραφία υπό την πρωτότυπη
μουσική σύνθεση του Τρύφωνα Κουτσουρέλη. Μια καθηλωτική οπτική και ακουστική εμπειρία, ένα μοναδικό dance
& visual θέαμα που το κοινό θα παρακολουθήσει με τρεις
τρόπους: υποβρυχίως (με καταδυτική στολή σε βάθος 6 μέ-

τρων), στην επιφάνεια της θάλασσας (με εξοπλισμό snorkeling) και τέλος, από την ακτή μέσω γιγαντο-οθόνης.
Σύλληψη/Χορογραφία: Αποστολία Παπαδαμάκη - Sophie
Bulbulyan
Εκπαίδευση τεχνικών πλευστότητας: Τάσος Παπαπάνος
Υποβρύχια μουσική: Τρύφων Κουτσουρέλης

Υποβρύχια σκηνογραφία, κοστούμια: Γιώργος Γεωργίου
Υποβρύχια φιλμογραφία: Στέλιος Αποστολόπουλος
Διάρκεια υποθαλάσσιας χορογραφίας: 40’ (συνολική διάρκεια παράστασης: 1½ ώρα)
Χορευτές: Alexandre Bathily-Alvès, Thierry Maboang, Jules Bulbulyan, Souad Daoudi, Michée Quenum, Ειρήνη Κουρούβανη, Αντώνης Στρούζας, Τάσος Παπαπάνος, Ελένη Διαμαντή, Χριστίνα
Πατσάλη, Δήμητρα Σβίγγου, Νεφέλη Μποσκοΐτη, Βασίλης Βασιλείου, Αριστοτέλης Μαρινόπουλος.

Περισσότερα: Drops of Breath: Μια υποθαλάσσια χορογραφία στο Σούνιο | E-Radio.gr Agenda
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Ο μαγικός αυλός στη Λυρική Σκηνή
“Ταξίδι στην αιωνιότητα”
“Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη”
“Ο μαγικός αυλός”

ματοποιηθεί η επίσημη έναρξη της καλλιτεχνικής περιόδου 2015-16, με το αριστούργημα του Μότσαρτ,
Ο μαγικός αυλός.

Με το μπαλέτο του Ρενάτο Τζανέλλα και την Ελένης Καραΐνδρου Ταξίδι στην αιωνιότητα, θα πραγματοποιηθεί στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στις 7, 8, 11, 13 Οκτωβρίου η
ανεπίσημη έναρξη της καλλιτεχνικής περιόδου 2015-16,
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Στις 10 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ολύμπια, η ΕΛΣ τιμά τα
90χρονα του Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία
αφιερωμένη στο σπουδαίο συμφωνικό και οπερατικό έργο
του.
Στις 23 Οκτωβρίου, στο θέατρο Ολύμπια, θα πραγ-

Δραστηριότητες Ημέρας
Yoga, χορός Salsa, φουσκωτά παιχνίδια, bungee τραμπολίνο, επιτραπέζιο
ποδοσφαιράκι & air hockey, παιχνίδια
δράσης Laser Tag, μουσικοκινητικά
παιχνίδια, piñata, face painting, αθλοπαιδιές, μπαλονοκατασκευές, ξυλοπόδαροι, ταχυδακτυλουργοί, clown,
θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση παιδιών, φαγητό-ποτό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τον
Ελληνικό Κόσμο!
…Aκόμα πολλή μουσική, εκπλήξεις,
εκλεκτούς προσκεκλημένους και φαγητό από τις13:30 έως τις 16:30!
Μαζί μας ο δημοφιλής Πάνος Κιάμος,
που θα τραγουδήσει ζωντανά!
Στο χώρο θα υπάρχει και έκθεση με
100 συλλεκτικά CD του Πάνου Κιάμου,
τα οποία ζωγραφίστηκαν με πολλή

Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε στη γιορτή του Αγίου Ευσταθίου,
το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 20:30, στον
Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στις εγκαταστάσεις του
Συλλόγου.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Η πρόεδρος Ελένη Δόγκα
και το Διοικητικό Συμβούλιο

Παραδοσιακοί χοροί
με το Σύλλογο Ευρυάλη

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή)
“Family Fun Day”
Για ακόμα μία χρονιά ο Οργανισμός
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) διοργανώνει στις 27 Σεπτεμβρίου
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος, από
τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα,
το “Family Fun Day”, μια Ημέρα
Χαράς για όλη την Οικογένεια!
Το Family Fun Day είναι μια γιορτή γεμάτη ξεγνοιασιά, παιχνίδι και συναρπαστικές δραστηριότητες για μικρούς
και μεγάλους. Μία γιορτή για όλους
όσους πιστεύουν στη θεραπευτική Δύναμη μιας Ευχής! Όλοι μαζί, μέσα από
μια διασκεδαστική και διαφορετική
διαδικασία γινόμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, για να δώσουμε Χαρά, Δύναμη
και Ελπίδα, στα παιδιά εκείνα, που καθημερινά δοκιμάζονται.

Φιλοθηραματικός, Κυνηγετικός
Σύλλογος Κερατέας
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

φαντασία από τα ίδια τα παιδιά Ευχής
του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), με θέμα την αισιοδοξία και την
ελπίδα και τα έσοδα από την πώλησή
τους θα ενισχύσουν το έργο του Οργανισμού.
Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 12€
για τους ενήλικες και 7€ για τα παιδιά
ενώ θα ισχύσουν μειωμένες τιμές για
πολύτεκνους και ανέργους. Τετραμελής Οικογένεια (γονείς & 2 παιδιά):
35€.
Τα έσοδα από τη διοργάνωση του
Family Fun Day προορίζονται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκπλήρωσης
των Ευχών των παιδιών που πάσχουν
από απειλητικές ασθένειες για τη ζωή
τους.
www.makeawish.gr

O Eξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” συνεχίζει τα
μαθήματα Παραδοσιακών Χορών που διατηρεί εδώ
και χρόνια. Αρχισαν ήδη οι εγγραφές.
Πληροφορίες στην δασκάλα Ελλη Καζάκου τηλ.
6951850552 και στην υπεύθυνη του Συλλόγου Εφη
Γαβριλάκη τηλ. 6937730962

Εκδρομή στη Λίμνη “Δόξα”
Φενεού Κορινθίας
Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας πραγματοποιεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μονοήμερη εκδρομή στη Λίμνη “Δόξα” Φενεού Ορεινής
Κορινθίας και προσκυνηματική επίσκεψη στην εκεί Ιερά
Μονή του Αγίου Γεωργίου.
08.00π.μ. από τον ελεύθερο χώρο απέναντι από το Σούπερ Μάρκετ “Γαλαξίας”, επί της λεωφόρου Αγ. Μαρίνας –
Κορωπίου. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ.
Τηλέφωνα: 6981808503 (Πλατη Λέλα), 6944529779
(Τζήμα Όλγα).
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Mάθε πού ψηφίζεις
Για την διευκόλυνση των εκλογέων, στο Υπουργείο
Εσωτερικών λειτουργεί υπηρεσία ενημέρωσης,
όπου οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον
τηλεφωνικό αριθμό 213 1361500:
Σάββατο: 09:00 έως 21:00
Κυριακή: 07:00 έως 19:00
για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το
σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν.
Oι εκλογείς μπορούν να ενημερωθούν και από τον
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών
[ΕΔΩ], πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.

Ανοιχτά τα Δημαρχεία
Σάββατο & Κυριακή
Με επιστολή του ο Υπ. Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης επισημαίνει ότι ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και με
σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθώς και των
εκλογέων, οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών θα παραμείνουν
ανοικτές το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2015 αντίστοιχα.
Ακόμη θα πρέπει να λειτουργούν κατά τις ίδιες
αυτές ημέρες και οι υπηρεσίες των δήμων της
χώρας που εμπλέκονται στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών.
Eπίσης, όπως ενημέρωσε η Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας (αρ. πρωτ. 1519/15/1623793/11.09.2015), τα
γραφεία ταυτοτήτων των υφιστάμενων Αρχών έκδοσης, κατά τις ημέρες Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
2015 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, θα εκδίδουν δελτία ταυτότητας.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι υπηρεσίες των
δήμων να συνδράμουν στο έργο αυτό, εκδίδοντας
τα απαραίτητα πιστοποιητικά γέννησης, τα οποία
θα αποστέλλουν με FAX στην αρμόδια υπηρεσία.
￼
Υπενθυμίζεται τέλος ότι, την Κυριακή, ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας, τα καταστήματα των
ΟΤΑ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από
όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους, όπου
εκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα.

Χρήσιμες πληροφορίες
και οδηγίες
για τις βουλευτικές εκλογές
Η Περιφέρεια Αττικής δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές
της 20ής Σεπτεμβρίου 2015:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ
66/2015 οι εκλογές θα διεξαχθούν
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015
και η ψηφοφορία θα διαρκέσει
από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00.
Αρμόδια για τη διοργάνωση και τη
διενέργεια εκλογών για όλους
τους δήμους του Νομού Αττικής
είναι η Περιφερειάρχης Αττικής.
Στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών θα λειτουργήσουν 871 εκλογικά τμήματα, στη Β΄ εκλογική
Περιφέρεια Αθηνών 2.417 εκλογικά τμήματα, στην Α΄ εκλογική
Περιφέρεια Πειραιώς 353 εκλογικά
τμήματα, στην Β ΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς 463 εκλογικά
τμήματα και στην εκλογική Περιφέρεια του «ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»
787 εκλογικά τμήματα.
Στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών εκλέγονται 14 βουλευτές,
στην Β΄ εκλογική Περιφέρεια
Αθηνών 44, στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς 6, στην Β΄
εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς 8
και στην εκλογική Περιφέρεια του
«ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» 15.
Δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές
εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει
18ο έτος της ηλικίας τους, είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους των δήμων του κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν
που ψηφίζουν : α) μέσω του Διαδικτύου www.ypes.gr (Μάθε που ψηφίζεις) και β) καλώντας στο
τηλεφωνικό κέντρο του ΥΠΕΣ:

2131361500.
Εκλογείς που, χωρίς να έχουν
στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται
στους εκλογικούς καταλόγους,
μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα έως το τέλος της
ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε
εκλογικό τμήμα του δήμου, στα
δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων
του οποίου είναι γραμμένοι. Οι πολίτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα,
έως και το πέρας διεξαγωγής της
ψηφοφορίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, να απευθυνθούν στο
δήμο, στα δημοτολόγια του
οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να
ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής
τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα. Όσοι από αυτούς είναι
εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα
Αρρένων και όχι στα δημοτολόγια
δήμου της χώρας, μπορούν να
εφοδιαστούν με πιστοποιητικό που
να βεβαιώνει την εγγραφή τους
στα μητρώα Αρρένων.
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Οι στρατιωτικοί, οι ναυτικοί και οι
κρατούμενοι που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν εγγράφονται
σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα.
Οι ετεροδημότες κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας για τη βασική
εκλογική περιφέρεια στα 182
εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
εφόσον είχαν υποβάλει σχετική
αίτηση έως την 30η Ιουνίου 2015
και περιελήφθησαν σε ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους.
Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς

υπογράφουν ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής
έντυπη υπεύθυνη δήλωση, με την
οποία δηλώνουν ότι, έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου
113 παρ. 2 του ΠΔ/2012 έλαβαν
γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένοι και δεν ψήφισαν, ούτε προτίθενται να ψηφίσουν την ημέρα
αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα. Με
έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις
εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά
τμήματα, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό.
Στις παρούσες εκλογές δεν τίθεται στο ψηφοδέλτιο σταυρός προτίμησης
υπέρ
υποψηφίων,
δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγράφονται στο συνδυασμό του
κόμματος (λίστα). Ωστόσο σε περίπτωση που τεθεί σταυρός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν
είναι άκυρο και προσμετράται
υπέρ του συνδυασμού.
Για την εξυπηρέτηση των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής
θα βρίσκονται στα Πρωτοδικεία
Αθηνών και Πειραιώς για την παραλαβή του Πρακτικού νο 2 «για
την Περιφερειάρχη».
Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται την ημέρα των
εκλογών, στη διάθεση των εκλογέων και των αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής για κάθε διευκρίνιση παρέχοντας περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132065067 και 2132065061.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την απρόσκοπτη συγκέντρωση
και έγκυρη μετάδοση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Μην ακυρώσεις το ΟΧΙ σου
με την ψήφο σου ή με την αποχή σου
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Πολιτιστικά προγράμματα
του Δήμου Παλλήνης
Με επίκεντρο τον άνθρωπο και σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, ο Δήμος Παλλήνης
μέσα από την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. υλοποιεί προγράμματα και δραστηριότητες άθλησης για όλους.
Τα προγράμματα λειτουργούν παράλληλα με τη
σχολική χρονιά – σεζόν, μεταξύ Σεπτεμβρίου και
Ιουνίου σε καθημερινή βάση, και στοχεύουν στη δημιουργική απασχόληση των ατόμων και στην κινητική τους εξάσκηση.

Προγράμματα
Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν για όλη
τη χρονιά
Προγράμματα Εργαστηρίων Τέχνης
Εργαστήρι παιχνιδιού (Νήπια)
Εργαστήρια τέχνης(παιδιά, έφηβοι και Ενήλικες)
Α.Παιδικά εικαστικά εργαστήρια
Β. Εφηβικά εικαστικά εργαστήρια
Γ. Εικαστικά εργαστήρια ενηλίκων – ζωγραφική
Μουσικά Προγράμματα
Πρόγραμμα μουσική σχολή Φιλαρμονικής
Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών – και ενήλικες
Παιδική χορωδία Γέρακα & Παλλήνης
Παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 χρονών
Εργαστήρια κιθάρας, πιάνου, βιολιού και μαντολίνου
Παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών - & ενήλικες
Χορωδία ενηλίκων
Θεατρικά Προγράμματα
Θεατρικά εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα
Εφηβικό θεατρικό εργαστήρι – και τμήμα ενηλίκων
Θεατρικά εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης
Παιδικά, εφηβικά και τμήματα ενηλίκων
Χορευτικά Προγράμματα
Τμήμα Παραδοσιακών και Μοντέρνων χορών για
όλες τις ηλικίες
Πληροφορίες & εγγραφές:
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου & Αριστείδου) Τηλ.: 2106619937, ΦΑΞ: 2106619938
Ώρες: 09:00-17:00
Για Κ.Ε.Ε.Τ. (Πρώην αποθήκες Καμπά), Λ.Λεονταρίου, Κάντζα και για το Οινοποιείο Πέτρου, Λ.Μαραθώνος, Παλλήνη, καλέστε στο: 210 6032245,
ΦΑΞ: 2106030475, Ωρες: 09:00 – 20:00

Από τους πρώτους Δήμους
στο γρήγορο ίντερνετ
ο Δήμος Παλλήνης
Ένας από τους πρώτους Δήμους της ελληνικής επικράτειας που ήρθε σε συμφωνία με τον ΟΤE προκειμένου να
κατασκευαστεί και στις τρεις δημοτικές ενότητες - Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη - νέο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων στο ιντερνετ, είναι ο Δήμος Παλλήνης.
Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου νέας γενιάς, που
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Δήμο, με την αντικατάσταση τον παλαιών καφάο από νέες καμπίνες «ενεργού
εξοπλισμού», αλλά και την τοποθέτηση των οπτικών
ινών, που θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps σε ιδιώτες και επιχειρηματίες ολόκληρης της πόλης, μέσω οπτικών ινών.

Σε πλήρη εξέλιξη
οι Μεταφορές μαθητών
από την Περιφέρεια Αττικής
Φέτος, για πρώτη φορά, ξεκίνησε εγκαίρως η μεταφορά σχεδόν του συνόλου των μαθητών της Περιφέρειας Αττικής από και προς τα σχολεία.
Συγκεκριμένα, 13.900 μαθητές όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν ήδη στη διάθεση τους τα, μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής, μεταφορικά
μέσα. Σ’ αυτούς, εντός των ερχόμενων ημερών θα
προστεθούν δρομολόγια για επιπλέον 3.200 μαθητές
– με βάση τη σχετική ΠΝΠ της 10ης Σεπτεμβρίου
2015.

Συνολικά 17.100 μαθητές μετακινούνται προς και από
τα σχολεία τους, με μισθωμένα μεταφορικά μέσα από
την Περιφέρεια. Καλύπτεται δηλαδή το 91% των
αναγκών.
Ανά Περιφερειακή Ενότητα οι 13.900 μαθητές κατανέμονται ως εξής:

― Ανατολική Αττική: 7.470,
― Δυτική Αττική 2.370,
― Π.Ε. Πειραιά: 850, Π.Ε.
― Νήσων: 650, Κεντρικός Τομέας: 490,
― Νότιος Τομέας: 650,
― Δυτικός Τομέας: 760,
―Βόρειος Τομέας 660.
Οπως μας ενημερώνει η Περιφέρεισα, η κάλυψη αυτή
επιτεύχθηκε χάρη στον έγκαιρο προγραμματισμό και
την προετοιμασία που ξεκίνησαν ήδη από το Φεβρουάριο του 2015, καθώς και στη συντονισμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής με τη σχολική
κοινότητα.
Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά οι διαδικασίες έλαβαν χώρα με Διεθνείς Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς,
γεγονός που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών. Έτσι κάθε πολίτης μπορεί να
λάβει γνώση και να ελέγξει όλες τις αποφάσεις και
όλα τα έγγραφα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Επίσης, φέτος, για πρώτη φορά έχουν εγκαίρως εξοφληθεί για το σύνολο του μεταφορικού έργου της
προηγούμενης σχολικής χρονιάς, σε αντίθεση με ό,τι
γινόταν μέχρι σήμερα που οι πληρωμές πραγματοποιούνταν με έναν χρόνο καθυστέρηση.
Η Περιφέρεια Αττικής όμως συνεχίζει να εργάζεται
μεθοδικά, προκειμένου, το συντομότερο δυνατόν, να
γίνει δυνατή η ασφαλής μεταφορά και των υπολοίπων μαθητών, με μισθωμένα από την Περιφέρεια μεταφορικά μέσα στα σχολεία τους.

Επαναλειτουργεί το αρχαίο θέατρο Θορικού
Το αρχαίο θέατρο Θορικού λειτουργεί ξανά και ξεκίνησε με
πρώτη εκδήλωση τη συναυλία από την ΚΑΜΕΡΑΤΑ – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του
διεθνώς διακεκριμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου (11/9).
Η επαναλειτουργία του αρχαίου θεάτρου Θορικού αποτελεί ένα ακόμη συγκεκριμένα βήμα στο πλαίσιο της αποτελεσματικής συνέργειας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του υπουργείου Πολιτισμού.
«Η σημασία της σημερινής εκδήλωσης είναι διπλή. Πρώτον, σηματοδοτεί την επαναλειτουργία ενός κορυφαίου
χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς. Και δεύτερον, αποδεικνύει ότι μπορούν δύο φορείς του δημοσίου, η Περιφέρεια
Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού, να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά και παραγωγικά, χωρίς μεγαλοστομίες.
Αποδεικνύεται ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των ‘παράπλευρων απωλειών’ της κρίσης. Αντιθέτως συνιστά την sine qua non προϋπόθεση για την
ανάταξη του τόπου», παρατήρησε η Περιφερειάρχης Ρένα
Δούρου.
Το σημαντικότερο αξιοθέατο του αρχαιολογικού χώρου του

Θορικού, είναι το θέατρο του αρχαίου δήμου Θορικού και πιστεύεται πως είναι το αρχαιότερο σωζόμενο στην Ελλάδα.
Χρονολογείται μεταξύ του 525 και 480 π.Χ. και αποτελείται
από ορθογώνια ορχήστρα και 21 σειρές καθισμάτων.

Η ιδιαιτερότητα του βρίσκεται στο ιδιόμορφο ελλειψοειδές
σχήμα του σε αντίθεση με την ημικυκλική κατασκευή των
νεότερων σε χρονολογία θεάτρων. Ήταν το επίκεντρο του
αρχαίου Δήμου του Θορικού, που ανήκε στην πόλη-κράτος
των Αθηνών και χρησιμοποιείτο όχι μόνο για παραστάσεις,
αλλά και για συνεδριάσεις των πολιτών του Δήμου.
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους παλιούς συναγωνιστές & συναγωνίστριες της
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 16/92015
Αγαπητοί συμπολίτες /
αγαπητές συμπολίτισσες,
σας απευθυνόμαστε, εμείς, κάποιοι από
τους παλιούς συναγωνιστές σας στην Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Ενάντια στα Χαράτσια. Εμείς που
όλοι μαζί υψώσαμε τείχος αντίστασης & δημιουργήσαμε ένα ανεπανάλληπτο δίκτυο
αλληλεγγύης, στα φοροληστρικά χαράτσια
που επιβλήθηκαν το 2010 πάνω στα σπίτια
μας και που οι αλλεπάληλες κυβερνήσεις
που ακολούθησαν απειλούσαν την είσπραξή τους με ενέχυρο τα ίδια τα σπίτια
αλλά και υπό τον ωμό εκβιασμό πως θα μας
«έκοβαν» το ρεύμα, πως θα μας καταδίκαζαν στο σκοτάδι, στη παγωνιά και στην
εξαθλίωση.
Συμπολίτες & συμπολίτισσες, τότε δεν υποκύψαμε στον εκβιασμό. Αντέξαμε τουλάχιστον δύο ολόκληρα χρόνια. Πολλοί –ές από
‘μας, ακόμα και σήμερα, πέντε χρόνια μετά,
δεν έχουμε πληρώσει ούτε ένα ευρώ ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ, εκμεταλλευόμενοι
τελευταία και τη ρύθμιση των 100 δόσεων,
αγωνιζόμενοι / ες ταυτόχρονα για μιά μεγάλη κοινωνική & πολιτική ανατροπή που
θα απαλλάξει για πάντα τα φτωχά και τα
μεσαία στρώματα από χαράτσια που επι-

βάλλονται από τα μνημόνια, για την αποπληρωμή τού, έτσι κι’ αλλοιώς, μη-βιώσιμου χρέους, και που αποσκοπούν εν τέλει
στη βίαιη ανακατανομή της ακίνητης περιουσίας, όπως επίσης και στην αναδιανομή
εισοδημάτων, εις βάρος μας και προς όφελος των εντός και εκτός Ελλάδος εκατομμυριούχων
&
δισεκατομυριούχων
τραπεζιτών και συναφών «κορακιών».
Στον πολιτικό και κοινωνικό αυτόν αγώνα,
κάποια – ελάχιστα – ιδρυτικά μέλη της
«Πρωτοβουλίας» τον δίναμε ταυτόχρονα
μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, σαν ενεργά μέλη
του. Έκτοτε, πολλοί ακόμα συμπολίτες &
συναγωνιστές από την «Πρωτοβουλία» πύκνωσαν τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι σαν
μέλη του, άλλοι σαν φίλοι και ενεργοί υποστηρικτές του, πολλοί σαν ψηφοφόροι του
στις εκλογές του 2012 και του 2015 και σαν
μαχητές του «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα του
Ιούλη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ για να τιμήσει τους αγωνιζόμενους ενάντια στα χαράτσια πολίτες, είχε
συμπεριλάβει έναν από ‘μας, τον συμπολίτη
μας Αντώνη Σπανολιό, στον συνδυασμό του
για την Εκλογική Περιφέρεια Αττικής, στις
εκλογικές αναμετρήσεις του Μάη και του
Ιούνη του 2012.
Οι δυσάρεστες πολιτικές εξελίξεις που ακο-

λούθησαν σταδιακά από την επόμενη των
εκλογών του Γενάρη, είναι σε όλους γνωστές. Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, τα χαράτσια
γενικά (εισφορά «αλληλεγγύης» κλπ) και τη
ληστρική φορολογία των μεσαίων & χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων, αφού αρχικά
ακολουθήθηκε από την Κυβέρνηση μία παρελκυστική πολιτική (διατήρηση σε ισχύ
των «έκτακτων» φορολογικών μέτρων για
μία τελευταία χρονιά – 2015 και... βλέπουμε), η κατάληξη ήταν η μονιμοποίηση
και επέκτασή τους με το νέο «Μνημόνιο 3».
Όλ’ αυτά σε πλήρη αντίθεση, με καταπάτηση και πραξικοπηματική ανατροπή του καταστατικού, της Ιδρυτικής Διακύρηξης, του
κοινωνικού & οικονομικού προγράμματος
του ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, εμείς, τα μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
που δώσαμε επί δύο και πλέον χρόνια μεγάλο αγώνα, αρχικά για την απόκρουσή
τους και για την εν τέλει κατάργησή τους
από την Κυβέρνηση της Αριστεράς, είμαστε εξοργισμένοι και γι’ αυτό δεν έχουμε
καμμία θέση πλέον στον μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ. Αποχωρήσαμε μαζί με δεκάδες άλλους συντρόφους μας από την Οργάνωση
Μελών της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
όπως έκαναν χιλιάδες μέλη & στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα.

"Γιατί ΚΚΕ δυνατό σε αυτές τις εκλογές"
Ενα μήνα πριν ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΑΝΕΛ, ψήφισαν όλοι μαζί το τρίτο μνημόνιο.
Μία μέρα μετά τις εκλογές ξεκινά ένας νέος κύκλος αντιλαϊκής επίθεσης με βάση το τρίτο μνημόνιο.
Εχουν το θράσος και μιλάνε για «αντισταθμιστικά
μέτρα». Κοροϊδεύουν το λαό αναμασώντας την «αναδιανομή του πλούτου», όταν με το μνημόνιο προσφέρουν νέες φοροαπαλλαγές και πεδία κερδοφορίας για
τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Γιατί ΚΚΕ λοιπόν;
Γιατί μόνο το ΚΚΕ μιλά για ανάκτηση των απωλειών του
λαού και πάλη για ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του.
Μόνο το ΚΚΕ δεν προσπαθεί να κοροϊδέψει το λαό και
παλεύει - όχι για κάποια ψίχουλα - αλλά για να μπορούν
οι εργατικές λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους να
ζήσουν καλύπτοντας όλες τους τις ανάγκες.
Γιατί το ΚΚΕ παλεύει για να ανακτήσει ο λαός όλες τις
απώλειες που είχε τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της
υλοποίησης της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
της εφαρμογής των μνημονίων, της συμμετοχής σε ιμπεριαλιστικές ενώσεις που γεννούν πολέμους και ξεκληρίζουν λαούς με άμεσες επιπτώσεις και στον
ελληνικό λαό με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τεράστιο προσφυγικό κύμα από τη Συρία.

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, οι εργαζόμενοι και τα
λαϊκά στρώματα, ακούνε διαρκώς από εκείνους που
διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία ή κάποια θέση στην
επόμενη κυβέρνηση αστικής διαχείρισης, ότι μετά τις
εκλογές θα πάρουν «αντισταθμιστικά μέτρα» και
«μέτρα αναδιανομής».
Είναι ένα άθλιο κόλπο για να παγιδεύσουν τις εργατικές οικογένειες, τους συνταξιούχους, τους φτωχούς
αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους νέους.
Αφού τσάκισαν το λαό προσπαθούν τώρα να χρυσώσουν το χάπι της βάρβαρης πολιτικής τους.
Αλήθεια, τι έχει ανάγκη σήμερα ο λαός;
- Να περιμένει αν θα τού «κάτσει» ένα πενιχρό επίδομα
ενοικίου στη λοταρία της λεγόμενης πολιτικής που αντιμετωπίζει την «ανθρωπιστική κρίση» ή να έχει τη δικιά
του στέγη για να ζήσει ο ίδιος και να μεγαλώσει τα παιδιά του με ασφάλεια;
- Να περιμένει να είναι τυχερός και να εγκρίνουν οι υπηρεσίες την επανασύνδεση του ρεύματος και να συνεχίσει να ζει με την απειλή της διακοπής ή δωρεάν ρεύμα
για να ζει στο φως, για να καλύπτει τις ανάγκες της ζεστασιάς το χειμώνα, της αναγκαίας θεραπείας εάν είναι
άρρωστος;

Συγκροτήσαμε μία Επιτροπή Στήριξης της
ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, την οποία σας καλούμε να έρθετε να γνωρίσετε και η οποία είναι
ανοιχτή για συμμετοχές ή για υποστήριξη.
Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, στις εκλογές αυτές,
για να τιμήσει τους πληττόμενους και αγωνιζόμενους ενάντια στα χαράτσια και τη φοροληστεία πολίτες, συμπεριέλαβε τον
συμπολίτη & συναγωνιστή μας στην «Πρωτοβουλία» Μίλτο Καλαντζή, στον συνδυασμό της για την Εκλογική Περιφέρεια
Αττικής.
Πιστεύουμε πως τώρα ξανά, οι παλιοί σας
συναγωνιστές στην «Πρωτοβουλία», μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια χωρίς
ντροπή και να σφίξουμε τα χέρια με εμπιστοσύνη, όπως το κάναμε στους αγώνες
του 2010-2012. Και θα το ξανακάνουμε μαζί
στους νέους αγώνες που έρχονται.
ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
ΖΑΪΡΑ ΜΠΕΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ

- Να περιμένει να γίνουν οι δόσεις 100 ή 150 για να ξεπληρώσει χρέη που τού επιβάλλουν διαρκώς όσοι ψήφισαν μνημόνια και όσοι θεωρούν «πατριωτικό
καθήκον» την πληρωμή των φόρων, του ΕΝΦΙΑ, της εισφοράς αλληλεγγύης, της περαίωσης, της 100% καταβολής της προκαταβολής φόρου ή να απαλλαγεί
εντελώς από αυτά τα χρέη και να μην πληρώνει για να
βγαίνουν κερδισμένοι οι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι τράπεζες;
- Να περιμένει μια ζωή στην ουρά για ένα πιάτο φαϊ που
τού προσφέρουν οι ίδιοι που τού το στέρησαν ή να πει
μια και καλή «αντίο» στην ανεργία, να έχει δουλειά και
να μπορεί να ζει με προκοπή και αξιοπρέπεια;
- Να παρακαλά να μην αρρωστήσει γιατί μπορεί να μην
έχει όχι μόνο το 5ευρω εισόδου στο νοσοκομείο, αλλά
ούτε ένα ευρώ για φάρμακα, εξετάσεις, επίσκεψη σε
γιατρό, θεραπεία, ιατρικό υλικό ή να απολαμβάνει δημόσια δωρεά Υγεία με αιχμή την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;
Ολες αυτές οι ανάγκες που είναι ζωτικής σημασίας, δεν
μπορούν να καλυφθούν με κάποια ψίχουλα. Μπορούν
όμως να καλυφθούν μόνο με διαρκή αγώνα και πάλη
στο σήμερα, που πάντα θα έχει στόχο να ανοίξει το
δρόμο για την ανατροπή της σαπίλας και της βαρβαρότητας του καπιταλισμού, με το λαό στην εξουσία.
Αυτή είναι η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ και γι αυτό όσο
πιο δυνατό βγει και από τις εκλογές, τόσο πιο κοντά
βρίσκεται ο λαός στο να ελευθερωθεί από τα δεσμά της
άγριας εκμετάλλευσης.
Γι αυτό ΚΚΕ
Κώστας Πασακυριάκος

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

H Γερμανία κατήργησε
μονομερώς την “Σένγκεν”!!
Η Γερμανία αφού καταστρατήγησε τη συνθήκη του
Δουβλίνου, στη συνέχεια κατήργησε μονομερώς και
τη συνθήκη Σένγκεν στα σύνορά της με την Αυστρία.
Εκλεισε δηλαδή τα σύνορά της για να μην εισέρχονται πρόσφυγες στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό
προσφύγων, που φθάνουν στη Βαυαρία μέσω της Αυστρίας. Ετσι αναστέλλεται η ελεύθερη διακίνηση
στην Ευρώπη “των λαών”!!! μας ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Τόμας Ντε Μεζιέρ.
Αλήθεια, τί θα γινόταν αν τολμούσε να το κάνει αυτό
η Ελλάδα;

Οι τράπεζες χρεοκόπησαν
Ελλάδα και Ιρλανδία!
Τα κρατικά μέτρα στήριξης των τραπεζών της Ευρωζώνης μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση επιβάρυναν περισσότερο το δημόσιο χρέος της Ελλάδας
και της Ιρλανδίας.
Ποιος το λέει αυτό; Μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δημοσιεύεται στο μηνιαίο δελτίο της.

Bachar el-Assad: «Αν οι Ευρωπαίοι
ανησυχούν για την τύχη των προσφύγων να σταματήσουν να υποστηρίζουν τους τρομοκράτες»!!!
Αποκλειστική συνέντευξη παραχώρησε ο Σύριος πρόεδρος
Bachar el-Assad σε Ρώσους ανταποκριτές στη Δαμασκό. H
Eυρώπη δεν αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματος με
τους πρόσφυγες τόνισε. «Αν οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για

την τύχη των προσφύγων να σταματήσουν να υποστηρίζουν τους τρομοκράτες» εκτίμησε ο Bachar el-Assad.
«Αυτή είναι και η κραδιά του προβλήματος». «Αν ερωτηθεί ένας οποιοσδήποτε Σύριος σήμερα ποιό είναι το
πράγμα που επιθυμεί περισσότερο στον κόσμο, η πρώτη
του απάντηση ιθα είναι ειρήνη και σταθερότητα για
όλους», δήλωσε.
Για τον ίδιο η σταθερότητα στη χώρα του και η λύση στην
πολιτική κρίση περνάει πρωταρχικά από τη μάχη κατά της
τρομοκρατίας. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πριν να
θριαμβεύσουμε επί της τρομοκρατίας στη Συρία. Καλώ
όλες τις δυνάμεις να ενωθούν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να φθάσουμε
στους πολιτικούς στόχους που θέτουν οι Σύριοι μέσω του
διαλόγου και της πολιτικής διαδικασίας».
Η συριακή κοινωνία περιλαμβάνει όλες τις εθνότητες που
κατοικούν σε αυτό το έδαφος σύμφωνα με τον Άσαντ. «Για
εμάς οι Κούρδοι είναι μέρος της συριακής κοινωνίας δεν
είναι ξένοι κατοικούν στο έδαφός μας όπως όλοι οι άλλοι
Αραβες, Circassiens, Αρμένιοι και πολλοί άλλοι λαοί και
ομολογίες που συνυπήρξαν στη Συρία εδώ και αιώνες».
σ.σ. Αυτό σε απάντηση στη Μέρκελ ότι θα επιτρέπει την
είσοδο μόνο σε Σύριους. Τους άλλους θα τους πυροβολήσει ή θα τους ξαναστείλει στην Ελλάδα;;;

Γιαβόλ
Πού είσαι Καβάφη; Ν’ αναρωτηθείς γιατί συγκεντρωθήκαμε στην αγορά. Γιατ’ είναι ο νέος γκαουλάϊτερ της Μέρκελ να φτάσει σήμερα. Σήμερα; Όχι, κάντε λίγη υπομονή.
Ο Ολλανδός επιτετραμμένος της Κομισιόν, ο ουσιαστικός
πρωθυπουργός της Ελλάδος, Μάαρτεν Φερβέϊ, θ’ αναλάβει τα καθήκοντά του περί τις αρχές ως τα μέσα Οκτωβρίου και θα ελέγχει τα πάντα στο κατά τα άλλα
ανεξάρτητο κρατίδιο του Γιουνανιστάν. Γιαβόλ!
Δεν έχει καμμία απολύτως σημασία ποιό μνημονιακό
τσουτσέκι θα ψηφίσετε για πρωθυπουργό της χώρας. Ο
αληθινός πρωθυπουργός θα είναι ο κύριος Φερβέϊ, επαναφέροντας την Ελλάδα στην χρυσή εποχή Πιουριφόϊ,
όπου ο Αμερικανός πρέσβυς ανέβαζε τις αρίδες του στο
γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού και του υπαγόρευε
τις θελήσεις του καλού μπάρμπα Σαμ.
Ουσιαστικά η έδρα διοίκησης της μπανανίας Ελλάς μεταφέρεται επισήμως στις Βρυξέλες και ανεπισήμως στο Βερολίνο. Όλα τα υπό κατάθεση νομοσχέδια θα τα
συγγράφει ο ίδιος ο Φερβέϊ και η 20 μελής ομάδα του, που
θα αποτελεί και την πραγματική κυβέρνηση της Ελλάδας.
Εννοείται ότι τον νέο γκαουλάϊτερ και την παρέα του θα
τους πληρώνουμε εμείς. Θα πληρώνουμε το πολυτελές
ξενοδοχείο τους, τις μάσες, τις ξάπλες και τις τσάρκες
τους. Δεν γνωρίζω αν θα πληρώνουμε και …
Τους μάρανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους υποτακτικούς
των Γερμανών. Ήταν υπερβολική η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν φώναζε ότι καταλύεται η υπόσταση και το νόημα
της Βουλής, αλλά και του Συντάγματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος εν γένει. Τώρα όλα καλά. Ο κύριος
Μάαρτεν Φερβέϊ θα συντάσσει τα εφαρμοστικά νομοσχέδια του μνημονίου και οι βουλευτές ανδρείκελα θα τα ψηφίζουν ομοθυμαδόν και αγεληδόν.
Η συμμορία του κυρίου Φερβέϊ θα φέρει τον βαρύγδουπο
τίτλο «Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» και ο επικεφαλής της θα λογοδοτεί στον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ενώ η παλιά
task force του Χορστ Ράϊχενμπαχ είχε απλώς συμβουλευτικό ρόλο, η νέα ομάδα ανασκολοπιστών θα έχει βαρύνοντα, καθοριστικό ρόλο επί παντός επιστητού στην
αποικία Ελλάς. Θα ελέγχει και θα κατευθύνει τα πάντα.
Επί της ουσίας θα ψηφίσουμε για χαβαλέ, δεν ξέρω αν το

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
έχετε συνειδητοποιήσει. Οπότε ίσως και να είμαι λίγο αυστηρός με τους ψηφοφόρους χαβαλέδες που ετοιμάζονται να στείλουν στο ελληνικό κοινοβούλιο τον ορισμό του
χαβαλέ, κύριο Βασίλη Λεβέντη.
Φορολογία εισοδήματος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
μισθοί, συντάξεις, ενεργειακή πολιτική, αγορά εργασίας,
μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης και του δικαστικού συστήματος (που θα διαταχθεί, σύμφωνα με το 3ο
Μνημόνιο, να εκδίδει αποφάσεις συνάδουσες υποχρεωτικά με αυτό), προμήθειες νοσοκομείων, κοινωνική ασφάλιση και κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας.
Τα πάντα όλα, που λέει ο Αλέφαντος, θα τελούν υποχρεωτικά υπό τις κατευθυντήριες και τον έλεγχο του κυρίου
Μάαρτεν Φερβέϊ και της ομάδας του. Αυτούς θα εκλέξετε,
μην παραμυθιάζεστε. Αυτοί θα είναι η νέα κατοχική κυβέρνηση της χώρας, όποιον μνημονιακό σαλτιμπάγκο κι
αν ψηφίσετε.
Έδρα της θεσμικής συμμορίας δεν θα είναι πλέον το
Υπουργείο Οικονομικών, όπως επί Γιωργάκη και Αντωνάκη. Κατ απαίτηση του κυρίου Γιουνκέρ –του «φιλέλληνα» ντε- έδρα της νέας Βαυαροκρατίας θα είναι το ίδιο
το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα κατσικωθούν εκεί, όχι. Απλώς
θα το επισκέπτονται κάθε τρεις και λίγο, όποτε γουστάρουν, για να κατσαδιάζουν τον όποιο μαϊμουδο-πρωθυπουργεύοντα προκύψει και να του τραβάνε το αυτάκι. Την
έλευση και δράση της εν λόγω ομάδας θα ζητήσει, κατ’
εντολή των δανειστών, η όποια κυβέρνηση ανδρεικέλων
προκύψει από τις εκλογές. Για να νομιμοποιείται έτσι και
η πληρωμή τους από τον ελληνικό, κρατικό κορβανά,
«εσείς τους ζητήσατε, πληρώστε τους».
Κατ’ επιθυμία της Μέρκελ, τα λυκόρνια της ομάδας Φερβέι
θα απαιτήσουν και θα επιβάλουν την ενεργό συμμετοχή
του ΔΝΤ στην κατεχόμενη Ελλάδα. Έτσι ο Μάαρτεν Φερβέϊ θα έχει τη χαρά να συνεργαστεί και πάλι με την κυρία
Ντέλια Βελκουλέσκου ή «Δρακουλέσκου», όπως την ονόμαζαν οι Κύπριοι, αφού το δίδυμο του ολέθρου είχε πάει
σαφάρι και στην Κύπρο, όπου έγινε γνωστή η παθολογική
εμμονή της Βελκουλέσκου να ισοπεδώνει το σύστημα κοι-

νωνικής πρόνοιας όποιας χώρας πέφτει στα νύχια της.
Είμαστε κατεχόμενη χώρα. Θα έχουμε ένα κοινοβούλιο
παρωδία και μια κυβέρνηση μαριονετών. Εάν είχαμε μια
σταλιά φιλότιμο και αυτοσεβασμό, δεν θα έπρεπε να περνούν ούτε απ’ έξω από τη Βουλή πυγμαία πολιτικά και
εθνικά αναστήματα όπως Τσίπρας, Μεϊμαράκης, Γεννηματά, Θεοδωράκης και λοιποί κόθορνοι των μνημονίων.
Καλά μας κάνουν και μας πη…., εμείς τους το ζητάμε.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ είν’ η καρδιά
Αριστερά είν’ η καρδιά.
Κει δεν υπάρχει «δεν μπορώ»,
υπάρχει το «δεν θέλω».
Κει δεν χωρούν συμβιβασμοί,
δεν σέρνονται ρεαλισμοί,
ούτε υπογραφές να τη διατάζουν,
μονάχα μαχαιριές, λίγες χαρές
κι αμέτρητοι οι πόνοι
που τη σφάζουν.
Μα λέει πάντα θαρρετά
το Ναι σαν νοιώθει να το πει
κι όταν το Όχι αρματωθεί
δεν της αλλάζουν τον σκοπό,
το καρδιοχτύπι,
κάτι φλωρόπαιδα σκυφτά,
κάτι γελοίοι τύποι
που γίνονται πρωθυπουργοί
αλλά ποτέ ταγοί,
ποτέ ταγμένοι να φρουρούν,
μόνο να ξεπουλούν μπορούν.
Κι αν η ματιά
μόνο κοιτάζει τη φωτιά
μα δεν τη βλέπει,
Αριστερά είν’ η καρδιά
και δεξιά η τσέπη.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η επέλαση των Ρομπότ
Σεξουαλικά & επαγγελματικά
Όπως σε όλα τα θέματα έτσι και σ’ αυτό, οι απόψεις διΐστανται. Υπάρχουν
θερμοί υποστηρικτές πίσω από την ρομποτική τεχνολογία αλλά υπάρχουν κι
αυτοί που βλέπουν σαν μελλοντική πραγματικότητα την ταινία terminator.
Η εταιρεία True Companion (Αληθινός Σύντροφος) ανακοίνωσε ότι έως
το τέλος του έτους θα έχει κυκλοφορήσει στην αγορά το πρώτο στον
κόσμο ρομπότ του σεξ - φυσικά για
άνδρες. Θα είναι μια «κούκλα» με το όνομα "Roxxy"
(Ρόξι), που θα κάνει παρέα
(και όχι μόνο) σε μοναχικούς
τύπους.
Στο εμπόριο ήδη κυκλοφορούν κούκλες που παίζουν
το ρόλο σεξουαλικών παιγνιδιών-αντικειμένων του
πόθου. Η συγκεκριμένη κούκλα όμως, δεν είναι μια
“αψυχη”, ακίνητη κούκλα. Οι
σχεδιαστές της “Ρόξι”, την
προγραμματίζουν να μαθαίνει από την εμπειρία της και -χάρη
στους αλγόριθμους της τεχνητής
νοημοσύνης της- να βελτιώνει συνεχώς τις γνώσεις και τη συμπεριφορά
της. Στόχος είναι τελικά να μιλάει
στον ιδιοκτήτη-σύντροφό της και
να μαθαίνει τι του αρέσει και τι όχι!
«Η ίδια η πράξη του σεξ θα είναι
μόνο ένα μικρό μέρος του χρόνου
που θα αφιερώνει κανείς σε ένα
ρομπότ του σεξ. Τον περισσότερο
χρόνο θα τον περνά κάνοντας
παρέα μαζί του», ανέφερε ο Χάινς,
σύμβουλος της εταιρείας.
Αγοράστε την κούκλα της εταιρείας
“Αληθινός σύντροφος” για να είστε
“μόνος για πάντα”. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα δικά μου μάτια, αφού
δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε κατασκεύασμα μπορεί να αντικαταστήσει
την συντροφικότητα του συνανθρώπου μας. Κι αφού μάθουν οι μοναχικοί
αυτοί τύποι, που θα τους συντροφεύει
η Ροξι, ότι μπορούν να έχουν ότι ζητήσουν και όποτε το ζητήσουν από
εκείνη, γιατί να μην το απαιτήσουν
μετά κι από την αληθινή Ρόξι;
Όμως ο σεξουαλικός τομέας δεν
είναι ο μόνος που χρησιμοποιούνται
ρομπότ αντί των ανθρώπων.

Στον εργασιακό τομέα με έρευνα
που έγινε από το Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης, συμπεραίνουμε πως στα
επόμενα 20 χρόνια θα έχει χαθεί το
35% των θέσεων εργασίας στη Βρε-

τής, οικονομολόγος, στέλεχος εταιρείας δημοσίων σχέσεων, αισθητικός, συγγραφέας, χορευτής χορογράφος, οπτικός κ.α. δεν απειλούνται από τους μεταλλικούς έξυπνους φίλους μας.
Αντιθέτως επαγγέλματα που απειλούνται να αντικατασταθούν από τα
ρομπότ είναι, δακτυλογράφος, λογιστής, τραπεζικός υπάλληλος,
πωλητής, σερβιτόρος, ρεσεψιονίστ, διοικητικός υπάλληλος κ.α.
Μας αρέσει δεν μας αρέσει, η
εξέλιξη κάποια στιγμή θα γίνει.
Και εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα δεδομένα και τις βάσεις της κοινωνίας ώστε να είναι
προς όφελός μας η τεχνολογία
και όχι προς τον αφανισμό μας.

τανία, καθώς θα έχουν εκτοπισθεί
από τον αυτοματισμό.
Σύμφωνα, άλλωστε, με σχετικό ρεπορτάζ του BBC, στην κινεζική πόλη
Ντονγκγκουάν, βρίσκεται υπό ανέγερση η πρώτη μονάδα παραγωγής
της Sehnzhen Evenwin Precision
Technology, που θα λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με ρομπότ. Το
Γραφείο Οικονομίας και Πληροφορίας Τεχνολογίας της ίδιας πόλης
αναφέρει, άλλωστε, πως μέσα
στους τελευταίους 12 μήνες 505
βιομηχανίες έχουν επενδύσει 4,2
δις. γουάν για τον εξοπλισμό τους
με ρομπότ, καθώς σκοπεύουν να αντικαταστήσουν περισσότερους από
30.000 εργαζόμενους.
Μολονότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο, ώστε να αγγίζει και
ενίοτε να υπερβαίνει τις ανθρώπινες
ικανότητες, ακόμη κι αν φτάσει στο
επίπεδο της σχετικής ταινίας του
Στίβεν Σπίλμπεργκ, δεν θα μπορέσει
να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε
όσες δραστηριότητες προϋποθέτουν κρίση, φαντασία ή ευαισθησία.
Έτσι λοιπόν, επαγγέλματα όπως, ο
ηθοποιός ή παρουσιαστής, κομμω-

Τέλος υπάρχει και η άλλη
άποψη. Ότι κάποτε θα καταφέρουμε οι άνθρωποι να μην δουλεύουμε
καθόλου,
όλη
την
παραγωγή να την κάνουν τα ρομπότ
κι εμείς θα ...φιλοσοφούμε κάτω από
ένα δέντρο.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Το ποτάμι πανηγύρισε το γκολ της Μπάγερν γιατι δεν
ειναι καιρός να κάνουμε έχθρες με την Ευρώπη.
4 Ότι παχαίνει έχει συσκευασία, που κάνει θόρυβο για να
μην μπορείς να το φας κρυφά.

4 Εγώ λέω να διακόψετε το debate και να συνεχίσετε με
κουκλοθέατρο.
4 Ένα απλό πείραμα για να δειτε τι θα πάθετε αν είστε
κολλημένοι με το παρελθόν, είναι να προσπαθήσετε να
περπατήσετε μπροστά ενώ κοιτάτε πίσω...

4 Όποιος δεν έχει κυνηγήσει κότα να μπει σε κοτέτσι τότε
δεν ξέρει τι θα πει προσποίηση.

Απέχετε από την αποχή
Δυστυχώς δεν υπάρχει νόμος κατά τον οποίο να ακυρώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα σε περίπτωση
μεγάλων ποσοστών αποχής. Οπότε η μη συμμετοχή σου στις εκλογές το μόνο που επιτυγχάνει είναι
την ενδυνάμωση των δύο πρώτων, σε ψήφους, κομμάτων. Συναισθηματικά πολλοί από εμάς, θα λειτουργούσαμε απαξιωτικά και δεν θα συμμετείχαμε στην κατ’ όνομα μόνο Δημοκρατική διαδικασία.
Πρακτικά όμως, δείτε παρακάτω τι σημαίνει αποχή. Ψηφίστε λογικά.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Για μενα ο Τσιπρας τελείωσε· με κοροιδεψε.
Άλλα έλεγε, άλλα έκανε.
Εν Σκωτια 12 Σεπτεμβριου 2015
Αγαπητε Κωστα,
οπως βλεπω γυρισατε απο διακοπες και (πέσατε) με τα μουτρα
στην ενημέρωση του κοσμου. Αφορμη γι’ αυτη την επιστολη ειναι
το σημερινο αρθρο σου, εντονο, ειλικρινες, πειστικο και πανω
απ'ολα ευστοχο. Θυμαμαι τις συνομιλιες που ειχαμε λιγο πριν
τις εκλογες, ως επισης και τις συνομιλιες λιγο πριν το δημοψηφισμα (εντολή παράδοσης της χωρας αμαχητι οπως απεδειχθη),
Θυμαμαι πως και οι δυο μας ήμασταν συμφωνοι στο να βγει ο
ΣΥΡΙΖΑ, ως επισης να ψηφισουμε ΟΧΙ, στο δημοψηφισμα, πλην
ομως και οι δυό, άλλα περιμεναμε και άλλα μας βρηκαν. Τωρα
ερχομαστε παλι στις καλπες και τωρα ποιον? Τωρα ποιον να ψηφισω? ποιο ειναι το κομμα που θα μας βγαλει απο την ατελείωτη
βύθιση? ποιο ειναι το κομμα που πραγματικά θα μας οδηγησει σε
έστω μια μικρη αναπτυξη και εν συνεχεια σιγα σιγα να αρχιζουμε
να ορθοποδούμε. Ποιος ειναι ο ΗΓΕΤΗΣ· και οταν λεω ηγέτη
εννοώ ΗΓΕΤΗΣ, που θα εμπνευσει τον λαο ότι πραγματι ακολουθώντας τον τα πράγματα θα αλλάξουν.
Εγώ αγαπητε Κωστα δεν βλεπω ΚΑΝΕΝΑΝ!! Το μονο που βλεπω
ειναι “στου κασίδη το κεφαλι” θελουν να μαθουν να γινουν
μπαρμπερηδες. Δυστυχως εκει εχω καταληξει. Για μενα ο Τσιπρας τελείωσε· με κοροιδεψε. Άλλα ελεγε, άλλα εκανε. Οι υπο-

λοιποι μιλανε για εθνικο νομισμα, για κατάργηση μνημονιου με
ενα νομο.. κλπ...κλπ... μάς τα ειπαν κι αλλοι.
Το δια ταυτα.... Καλυτερα ενα κοπαδι πρόβατα με αρχηγό λέοντα, παρά λιοντάρια με αρχηγό πρόβατο. Πού μας τοποθετω?
Ουτε στα λιονταρια ουτε στα προβατα· καπου αναμεσα. Κι αυτο
αγαπητε Κωστα ειναι το χειροτερο! Πώς ειναι δυνατον αυτος ο
οποιος πηγε και στηθηκε στο ΑΤΜ για ωρες, πώς ειναι δυνατον
αυτοι που πηγαν και σηκωσαν το σουπερ μαρκετ, πώς ειναι δυνατον ο μονιμος Δημοσιος υπαλληλος(!!) πώς ειναι δυνατον ο
βουλευτης που εχει την ασυλία... κλπ.. κλπ... να αλλάξουν απο
την μια στιγμη στην αλλη; Απλά δεν γινεται· θελει χρονο, θελει
ηγεσια. Χρόνο έχουμε, ηγεσία όμως δεν έχουμε.
Αυτα τα λιγα αγαπητε Κωστα, βγηκε ηλιος εδω και θα παω για
μια βολτα στο χωριο. θα τα πουμε απο κοντα
Να εισαστε ολοι καλα
ΥΓ1: αυτο που εγραψε ο συμπολιτης μας και το δημοσιευσε στην
σελιδα 10 η Ηλεκτρα με εκφραζει 100%!, να ‘ναι καλά όποιος και
νά ‘ναι.
ΥΓ2: πριν λιγο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τον αρχηγό
των εργατικών εδώ στη Σκωτία. Ο νεος αρχηγος ειναι ο αριστερών τάσεων Jerremy Corbyn, πολλά υποσχόμενος, ανοιχτο
μυαλο,.. θα δουμε.

Αλλοίωσαν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταγγέλει η
Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
Η Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας,
εκφράζει την απορία της πώς είναι δυνατόν να αλλάξει ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έργα
στο μεγάλο ρέμα Ραφήνας. Και να αλλάζει με τον τίτλο: ορθή επανάληψη,
ενώ ουσιαστικά αλλάζει άρδην την
ουσία της απόφασης.
Γράφουν μεταξύ άλλων
«Δεν προλάβαμε να χαρούμε για τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/7/2015 αναφορικά με τα
έργα στην εκβολή του ρέματος Ραφήνας, και η απόφαση …άλλαξε!!!
Η απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα
στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως την
ακούσαμε όλοι οι παρόντες όταν αναγνώστηκε από τον Γραμματέα του Δ.Σ.
πριν από την ψηφοφορία και όπως ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ήταν η παρακάτω:
“Απόφαση για την προστασία του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και συγκεκριμένα για την αποτροπή της
συγκεκριμένης παρέμβασης στην εκβολή του μέχρι την έκβαση της σχετιΈτσι ακριβώς
κής μελέτης.”
δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Διαύγειας
[https://diavgeia.gov.gr]
στις
10/8/2015, 8:14 π.μ., με ΑΔΑ ΩΦΘ1Ω16ΠΓΟ:
Στις 11/8/2015, 10:49 π.μ., εμφανίζεται

στη Διαύγεια με τον ίδιο ΑΔΑ
ΩΦΘ1Ω16-ΠΓΟ η παρακάτω ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ πλέον απόφαση, με την επισήμανση «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»(!):
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οτι η συγκεκριμένη παρέμβαση στο αριστερό τμήμα της εκβολής δεν κρίνεται
ως απαραίτητη στην παρούσα φάση και
προτείνεται η αναστολή της κατασκευής
τοιχίου από συρματολιθοριπή (σανσανέτι) στο συγκεκριμένο σημείο από την
εργολαβία που έχει ανατεθεί από την
Περιφέρεια.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό
152/2015»
1. Πρώτο ερώτημα είναι με ποια διαδικασία ΑΛΛΑΞΕ η ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να
αλλάξουν μόνο με επόμενη απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στο
ίδιο θέμα και όχι κατά τη διαδρομή των
πρακτικών από το Δημοτικό Συμβούλιο
μέχρι τη δημοσίευση του πρακτικού της
απόφασης στη Διαύγεια.
2. Η απόφαση όπως αναγράφεται στην
ΟΡΘΗ(?) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αλλάζει άρδην
την ουσία της απόφασης που είναι ότι
(α) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
ομόφωνα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ…» (δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο στην ΟΡΘΗ(?) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(β) «…και συγκεκριμένα για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ της συγκεκριμένης παρέμβασης
στην εκβολή ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ» και όχι ότι «η συγκεκριμένη
παρέμβαση δεν κρίνεται απαραίτητη
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ (πώς προσδιορίζεται άραγε;;;) και προτείνεται η ΑΝΑΣΤΟΛΗ της κατασκευής τοιχίου…»,
όπως αναγράφει η ΟΡΘΗ(?) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 2/9/2015
παρενέβη ο κ. Μπουρνούς για το παραπάνω θέμα όπου μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι η πρώτη ανάρτηση στη Διαύγεια
έγινε από “λάθος κάποιου υπαλλήλου”
και πολύ σύντομα διορθώθηκε!
[...]
Απευθυνόμαστε στον κ. Μπουρνού για
να του θυμίσουμε ότι οι υπάλληλοι δεν
αναρτούν στη Διαύγεια αποφάσεις που
τους κατέβηκαν από το κεφάλι, αλλά τις
αποφάσεις που έχουν καταγραφεί στα
πρακτικά από τον Γραμματέα του Δ.Σ.
και έρχονται στα χέρια τους από τους
αρμόδιους.
Είναι τουλάχιστον ποταπό να φορτώνονται οι ευθύνες στους δημοτικούς
υπαλλήλους όταν όπως λέει ο σοφός
λαός … «το ψάρι βρωμάει πάντα από το
κεφάλι».
Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
email: megalorema@gmail.com

Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει
η Αριστερή ψυχή του
«Έφυγαν όσοι πίστευαν οτι πρέπει να προστατεύσουν την «αξιοπρέπεια» της χώρας. «Αξιοπρέπεια» ήταν η λέξη-κλειδί στις προηγούμενες
εκλογές και στο δημοψήφισμα. Τώρα έχει εξαφανιστεί απο το πολιτικό λεξιλόγιο, όπως και η λέξη
κυριαρχία, αλλά και άλλες
λέξεις που σπανίζουν, όπως
ανεργία, μισθοί, συντάξεις,
που οι μνημονιακές δυνάμεις έχουν αποφασίσει να
πετσοκόψουν.
Έφυγαν και κάποιοι απογοητευμένοι από τα μεγάλα ψέματα, από την κοροϊδία.
Αισθάνονται προδομένοι, χωρίς ελπίδα. Δεν είναι
αναποφάσιστοι. Είναι αηδιασμένοι. Δεν θέλουν να
ακούνε για εκλογές. Εμείς τους λέμε ΟΧΙ. Να μην
αποστρατευτούν, να μην κάνουν το χατίρι στο
μνημονιακό μπλόκ. Γιατί τελικά αυτός είναι ο σκοπός των μνημονιακών δυνάμεων, μέσα και έξω
απο την χώρα: Η αποστράτευση των πολιτών, η
παραίτηση, η μοιρολατρεία.
Εμείς τους λέμε να μην φύγουν από τους αγώνες!
Τους λέμε να ενισχύσουν την Λαϊκή Ενότητα. Να
δυναμώσουν την φωνή αυτών που επιμένουν να
αντιστέκονται στα μνημόνια, στη σιδηρα πειθαρχία της Γερμανικής Ευρώπης, στην ανεργία, στη
διαρκή λιτότητα».
Νίκος Χουντής
Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας

Λονδίνο 16-09-2015

Ψηφίζω το κόμμα του Μπόμπολα!
Εγώ θέλω να ψηφίσω το Κόμμα του Μπόμπολα σε

αυτές τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!!
Καταρχήν, ΟΛΟΙ μιλάνε με τα χειρότερα λόγια και
όλοι πάνε και «γλύφουν»!!
Για πολλές Δεκαετίες μετά την Μεταπολίτευση,
ΟΣΕΣ Κυβερνήσεις και αν άλλαξαν εκείνος
ΠΑΝΤΑ έκανε το ΔΙΚΟ ΤΟΥ!!
Δεν κρύβεται, ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ!! ( Δεν
είναι «Κρυφός» σαν κάτι άλλους!!)
Δεν το παίζει δήθεν ΣΑΝ κάτι άλλα ΚΟΜΜΑΤΑ και
είναι Straight Forward!!
Αποφασίζει και διατάζει!!! Οι άκρες ξεκινάνε από
την ΕΛΛΑΔΑ μέχρι στις Βρυξέλλες.
Μάλιστα με τον αρχηγό Επικρατείας στο ΠΟΤΑΜΙ
έχουμε ανταλλάξει και καμιά 100 επιστολές!!
(Πάντα έκανε ότι τον συμβούλευε).
Κυριάκος Γκίκας
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Μνήμες από τον Μικρασιατικό Πόλεμο
Στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-18), ο
Ελληνισμός της Μ. Ασίας και του Πόντου, υπέφερε τα
πάνδεινα από τους “Τσέτες”, που αποτελούσαν το μισθοφορικό στρατό του Μουσταφά Κεμάλ Αττατούρκ, ο
οποίος ηγείτο του κινήματος των Νεοτούρκων, που
ήθελαν να ρίξουν τον Σουλτάνο και να ιδρύσουν ένα
τουρκικό κράτος ευρωπαϊκού τύπου.
Τότε σφάχτηκαν 1.500.000 - Αρμένιοι σε εθνικιστικές
εκκαθαρίσεις, ενώ χιλιάδες Πόντιοι οδηγήθηκαν σε
“πορείες θανάτου” στην αλμυρή έρημο της ενδοχώρας, για να γίνουν βορά των αγριμιών και των όρνεων!
Χιλιάδες νέοι στέλνονταν στα τάγματα εργασίας, τα
“αμελέ ταμπουρού”, από τα οποία κανείς δεν γύρισε
πίσω! Οι Έλληνες τςη Μ. Ασίας δέχονταν λεηλασίες
από τους Τσέτες, φυλακίσεις, βασανιστήρια και βιασμούς των γυναικοπαίδων. Για να σωθούν οι Έλληνες
πήγαν στα νησιά του Αιγαίου, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Γεωργία κ.ά. και το 1918 οι πιο πολλοί γύρισαν πίσω για να ξαναφτιάξουν τις λεηλατημένες
περιουσίες τους απ’ την αρχή. Αυτός ήταν ο Α’ διωγμός!
Το 1918 τελείωσε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος με τη νίκη
της συμμαχίας της “ΑΝΤΑΝΤ” που συμμετείχαν Γαλλία,
Αγγλία, Ρωσία και Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Ελ.
Βενιζέλο. Η αντίπαλη συμμαχία λεγόταν “Κεντρικές
δυνάμεις” και περιελάμβανε τη Γερμανία, την Αυστροουγγαρία, την Ιταλία, την Οθωμανική αυτοκρατορία και
τη βοήθεια της Βουλγαρίας, αλλά και την υποστήριξη
του βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου, ο οποίος διατηρούσε απόλυτη “ουδετερότητα” στον πόλεμο, διαφωνώντας με τον Βενιζέλο. Σύμφωνα με την Συνθήκη
των Σεβρών η Ελλάδα θα έπαιρνε την Ίμβρο, την Τένεδο, την Θράκη, τα νησιά του Β. Αιγαίου και την περιοχή της Σμύρνης, η οποία θα ήταν για 5 χρόνια υπό
ελληνική επιτήρηση και μετά θα αποφάσιζαν οι κάτοικοί της, τη μορφή της διακυβέρνησής της με δημοψήφισμα.
Οι Σμυρνιοί δέχθηκαν με ενθουσιασμό τα ελληνικά
στρατεύματα, τα οποία θα τους προστάτευαν από τους
Τσέτες, ενώ ποτέ δεν συμπάθησαν το διορισμένο από
την Ελλάδα, Αρμοστή Αριστ. Στεργιάδη, που ήταν ανθέλληνας και φιλότουρκος, αλλά και επιστήθιος φίλος
του Ελ. Βενιζέλου!! (1919).
Στην Ελλάδα ο εθνικός διχασμός σε βασιλικούς και βενιζελικούς αποτελούσε μια τραγωδία. Ο Βενιζέλος
όταν έχασε τις εκλογές, τις οποίες εκτάκτως είχε προκηρύξει, η φιλοβασιλική κυβέρνηση έφερε πίσω τον
βασιλιά Κων/νο, ο οποίος παρά την υπόσχεση για
παύση του πολέμου στη Μ. Ασία, τον συνέχισε. Αυτό
το έλαβε σαν αφορμή η Γαλλία και εγκατέλειψε την
Ελλάδα, ενώ φιλοξενούσε τον Βενιζέλο στο Παρίσι
και βοήθησε τον Κεμάλ, με αποτέλεσμα τη νίκη τού
Κεμάλ στον Σαγγάριο ποταμό.
Μετά τον αποδεκατισμό του ελληνικού στρατού, επακολούθησε το 1922 το μαζικό ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ του Μικρασιατικού ελληνισμού και ο ξεριζωμός του από τις
πατρογονικές εστίες του, που για 3 χιλιετίες η Ιωνική
Γη αποτελούσε την κοιτίδα του Παγκόσμιου Πολιτισμού!
Στις 27.8.1922 ο τουρκικός στρατός, αφού λεηλάτησε
τη Σμύρνη, έβαλε φωτιά αρχίζοντας από την Αρμένικη

συνοικία που την έκαψε όλη! Η προκυμαία της Σμύρνης γέμισε ακέφαλα και ακρωτηριασμένα πτώματα, ξεκοιλιασμένες εγκύους, βιασμένα μέχρι θανάτου
γυναικόπαιδα, ακόμη και βρέφη, κρεμασμένους νέους
με ανοιχτές τις σπασμένες σιαγόνες, γιατί αφαιρούσαν τα χρυσά δόντια και με πεταλωμένους σαν τα
άλογα άντρες για να πεθάνουν από αιμορραγία, ενώ
η κατακόκκινη θάλασσα είχε γίνει ξηρά από τα πτώματα! Αυτός ήταν ο πολυσυζητημένος “συνωστισμός”
στο λιμάνι της Σμύρνης!
Στις 9-9-1922 ολοκληρώθηκε το προγραμματισμένο
έργο των μεγάλων δυνάμεων με την πυρπόληση και

της δυτικής Μ. Ασίας, που απέβλεπε στον ολικό αφανισμό των Ελλήνων Ιώνων, αφού όλες οι δυνάμεις,
μαζί και η ...Ελλάδα, κράτησαν πλήρη “ουδετερότητα”
και δεν βοήθησαν τους αθώους Έλληνες.
Μόνο οι ψαράδες των νησιών, με κίνδυνο της ζωής
τους μετέφεραν συνεχώς εξαθλιωμένους πρόσφυγες,
στην πάνφτωχη, διηρημένη, αλλά και αφιλόξενη μητέρα πατρίδα, στην οποία δεινοπάθησαν για να ορθοποδήσουν και να ενσωματωθούν με τους ντόπιους
κατοίκους και να μεταλαμπαδεύσουν το αθάνατο ΙΩΝΙΚΟ μεγαλείο και το αιώνιο Απολλώνειο Φως!!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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«Η Μικρά Ασία της Καρδιάς Μας»
Τριήμερο αφιέρωμα του Δήμου 3Β στις αλησμόνητες Πατρίδες
Έντονα συναισθήματα ένιωσαν όσοι παρευρέθηκαν στις τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη Μικρασιάτικη Μνήμη με τίτλο: «Η Μικρά Ασία
της Καρδιάς Μας», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 11 μέχρι
και 13 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Βούλας.
Τις εκδηλώσεις οργάνωσε ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β και έδωσε
την ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης να μάθουν άγνωστες
πτυχές της μεγαλύτερης καταστροφής του Ελληνισμού, και
να θυμηθούν τις τραγικές στιγμές που έζησαν οι Έλληνες της
Μικρασίας.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στις μνήμες του
λαού μας, μνήμες που μας οδηγούν στο να μην επαναληφθούν
τα λάθη του παρελθόντος.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με
τα εγκαίνια των δύο εκθέσεων που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των εκδηλώσεων. Η πρώτη στεγάζεται στην αίθουσα της
Πνευματικής Εστίας Βούλας (Ζεφύρου 2, Βούλα) και είναι Έκθεση λαογραφικού περιεχομένου με θέμα «Το Μικρασιατικό
Σπίτι στη Βούλα».

ποιός Δημήτρης Βερύκιος. Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε καλλιτεχνικά από το μουσικό σχήμα της Στέλλας Καρύδα με μικρασιάτικα τραγούδια. Η εκδήλωση βρήκε μεγάλη
ανταπόκριση από τον κόσμο, που παρακολούθησε την εκδήλωση με μεγάλο ενδιαφέρον.
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από νωρίς δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στην Πλατεία και μέχρι να ξεκινήσει η εκδήλωση, δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Ο Γρηγόρης Βαλτινός
σκηνοθέτησε μια παράσταση που συνδύασε απόλυτα την

από το θέατρο Μεταξουργείου, με πρωταγωνίστρια την Άννα
Βαγενά. Προηγήθηκαν μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από το
Λαογραφικό Σύλλογο Βάρης, «Σεμέλη» και την Ένωση Μικρασιατών Γλυφάδας «Το Άργενον».
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Κυριακής, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ένωσης Μικρασιατών Βού-

O δήμαρχος ανάμεσα στους καλλιτέχνες.

λας – «Ιωνία», Γιώργος Σταμπέλος. Ο Αντιδήμαρχος του
Δήμου και Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αποκατάστασης

Παράλληλα, στον χώρο των εκδηλώσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου υπήρχε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η
Αττική υποδέχεται του πρόσφυγες του ‘22» σε συνεργασία με
το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
Την πρώτη ημέρα εξελίχθηκε επί σκηνής αφιέρωμα με τίτλο,
«Ιστορική προσφυγική μνήμη». Ενα χρονικό του μικρασιατικού ελληνισμού, με το συγγραφέα και διδάκτoρα σύγχρονης
ιστορίας Βλάση Αγτζίδη, εμπλουτισμένο με οπτικοακουστικό
υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ. Σε ρόλο αφηγητή ήταν ο ηθο-

τέχνη των γνωστών καλλιτεχνών με το τοπικό ταλέντο δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινησιακή παράσταση. Την όλη
εκδήλωση πλαισίωσε ο Κώστας Μακεδόνας και η Ζωή Παπαδοπούλου.
Η κοινοτική σύμβουλος Νατάσα Κουρεντζή, η θεατρική ομάδα
της Δ.Ε. Βούλας υπό την καθοδήγηση του Μενέλαου Ντάφλου και η χορωδία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας συμπλήρωσαν την όλη εκδήλωση.
Το πρωί της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη
δέηση υπέρ των πεσόντων της Μικρασίας στον Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννου στη Βούλα, και ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από
το Δήμαρχο στο μνημείο Ιωνία.
Το τριήμερο έκλεισε με τη παράσταση «Αγγέλα Παπάζογλου»,

Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Βούλας, Δήμος Βαμβασάκης, μετέφερε προσωπικές μνήμες και παραστάσεις που του
μετέδωσαν οι μικρασιατικής καταγωγής πρόγονοί του.
«Το Μικρασιάτικο Σπίτι στη Βούλα» θα λειτουργήσει μέχρι
την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 έως τις 22.00.

Πολύ κέφι, μουσική, χορός, και ψητή σαρδέλα, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη!
Χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν το βράδυ του Σαββάτου, 5/9/2015, στα πλαίσια της ετήσιας ΓΙΟΡΤΗΣ
ΣΑΡΔΕΛΑΣ, που πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική
επιτυχία, για πέμπτη συνεχή χρονιά, στον Δήμο Μαρκοπούλου!
Γύρω από το Άγαλμα του Αφανούς Ναύτη, στο λιμάνι

του Πόρτο Ράφτη, πλήθος κόσμου τίμησε την παραδοσιακή αυτή γιορτή, που διοργανώνεται σε παραθαλάσσια μέρη και έχει πλέον καθιερωθεί σε θεσμό
στον Δήμο.
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ιδιοκτητών Ερασιτεχνικών
Σκαφών (Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.) Πόρτο Ράφτη και η Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) που
συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση, κέρασαν τον κόσμο
ψητή σαρδέλα, κρασί και μπύρα.
Οι ήχοι ζωντανής μουσικής από λαϊκή ορχήστρα, συνοδευόμενη από τους Γιώργο Σαρρή, Νάσια Κονιτοπούλου και Μαρίνα Βλαχάκη, «έντυσαν» μουσικά όλη
τη βραδιά και παρέσυραν τον κόσμο στον χορό, μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες.
Τα παραδοσιακά συγκροτήματα του Χορευτικού - Λαογραφικού Ομίλου Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη
«Μυρρινούς» και του Λαογραφικού – Πολιτιστικού

Ομίλου Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη «Δήλιος
Απόλλων», ήταν αυτά που άνοιξαν χορευτικά τη βραδιά, εισπράττοντας το πιο θερμό χειροκρότημα του
κοινού!
Με ατελείωτο χορό αποχαιρέτισαν όλοι μαζί το καλοκαίρι και ανανέωσαν το ραντεβού για του χρόνου.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐξ Άλη-θείας ἄρχεσθαι”
Ο Εξ-Ελληνισμός των Ρώσων
και ΟΧΙ
ο Εκ-Ρωσισμός των Ελλήνων
Ο Φιλ-ελληνισμός των Ρώσων
και ο Μισ-ελληνισμός των νεο-Ελλήνων

Η Ρωσική λογοτεχνία και η συμβολή
του Ιωάννη Καποδίστρια στη διάσωση
του Αλεξάνδρου Πούσκιν
Η καίρια και σωστική επέμβαση του Ι. Καποδίστρια στη διατήρηση και διαφύλαξη της Ρωσικής Λογοτεχνίας με τη διάσωση του δημιουργού της Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν
θεμελιωτή και εθνικού ποιητή της Ρωσίας, ποιητή της ελευθερίας και εμψυχωτή ποιητών και λαών.
«Η Ελληνική γλώσσα προμήθευσε στη Ρωσική τα πρώτα
βάθρα της» Ανδρέας Δενιόζος, 1989
«Ελληνικό Λεξιλόγιο στη Ρωσική γλώσσα, όπου τα ελληνικά
γλωσσικά δάνεια στη Ρωσική ανάγονται στις οκτώ χιλιάδες
περίπου».
«Για μας τους Ρώσους ο Πούσκιν είναι η αρχή κάθε αρχής»
(Μαξίμ Γκόργκι 1868-1936, θεμελιωτής του σοσιαλιστικού ρεαλισμού).
«Ο Πούσκιν ήταν για όλους τους ποιητές μια ποιητική φλόγα,
που έπεσε απ’ τα ουράνια και απ’ την οποία σαν κεράκια άναψαν άλλοι αυτοφυείς ποιητές. Γύρω του διαμορφώθηκε ένας
ολόκληρος αστερισμός», (Νικολάι Γκόγκολ 1809-1852, δημιουργός του ρωσικού ρεαλισμού)
«Τον κατείχε ένα πνεύμα βυρωνισμού» (=φιλελληνισμού)»
(Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι 1821-1881).

μερική της ανεξαρτησία το 1829).
Η αλήθεια για την ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας που έχει
μια ζωή μικρότερη των 200 ετών, όταν η αντίστοιχη ελληνική
έχει ζωή συνεχή και αδιάκοπη επί πάρα πολλά χρόνια και ας
πούμε 3.700 μόνο για να μην εκνευρίζουμε το κατεστημένο...
Δεν θα πω λέξη για την ελληνική λογοτεχνία ούτε για τον
Όμηρο, που σαφώς πριν από αυτόν υπήρχε λογοτεχνία και
ΔΕΝ την ανακάλυψε αυτός. Απλά, αντιγράφω την αρχή του
βιβλίου του Διογένη του Λαέρτιου που γράφει: Ότι για την
απαρχή της φιλοσοφίας χρειάστηκαν 48.863 χρόνια πριν τον
Μέγα Αλέξανδρο. Και το ερώτημα είναι: αν χρειάστηκαν 488
αιώνες για τη φιλοσοφία, γιατί η λογοτεχνία χρειάστηκε μόνο
14 αιώνες πριν τον Μ. Αλέξανδρο, αφού τα Ομηρικά τοποθετούνται το 1700 π.Χ. συμβατικά (κατόπιν συμφωνίας).
Ας έρθουμε όμως στο θέμα μας: Ουσιαστικά η Ρωσική Λογοτεχνία αρχίζει με τον Αλέξανδρο Πούσκιν που έγραψε στη
Ρωσική γλώσσα και όχι σε άλλη ευρωπαϊκή. Ας δούμε όμως
τα πράγματα από την αρχή. Στον χάρτη που σας επισυνάπτω
το Μοσχοβίτικο κράτος, ξεκίνησε μεταξύ 9ου και 10ου αιώνος
μ.Χ. και με συνεχείς πολέμους μέχρι και σήμερα (πρβλ. Αφγανιστάν) επεξέτεινε την κυριαρχία του συνεχώς υποτάσσοντας αλλόγλωσσους λαούς. Στην εποχή της Μ. Αικατερίνης
βγήκε στους ωκεανούς και κέρδισε την πολυπόθητη έξοδό
του στη Μεσόγειο (Ορλωφικά και Ναύαρχος Ουσάκωφ). Ο
χάρτης είναι από έκδοση της Καθημερινής το 1999 (Ιστορικός
Άτλας) και τα Ορλωφικά και Ουσακωφικά από δύο αντίστοιχα
βιβλία του ιστορικού του μεσοπολέμου Γιεβγένι Ταρλέ. Το τί
βαρβαρότητες γίνονταν σ’ αυτούς τους επεκτατικούς πολέμους μάς τα περιγράφει ο διαβόητος Λεοπόλδος Φον Ζάχερ
Μαζόχ στο έργο του “Σκληροί Έρωτες”. Απόηχος του μίσους
Τατάρων, Κοζάκων, Τσετσένων και Κιρκασίων κατά Ρώσων
υπάρχει στο βιβλίο του Λέων Τολστόι: «Οι Κοζάκοι». Το κρά-

Λ. Βουλιαγμένης 22, Βούλα
213 0369742, 213 0369744

Καλπάζοντας προς την κάλπη...
«Ο Έλλην στέργει συνήθως να είπη την Αλή-θειαν, ουχί όμως
και να την γράψη» (Εμμ. Ροΐδης 1836-1904)
«Κανένας ζωγραφικός πίνακας δεν μπορεί να ‘ναι καλός όταν
διαστρέφει την πραγματικότητα, για το λόγο και μόνο ότι τίποτε δεν είναι ωραίο, όταν δεν είναι αληθινό»
Αλεξάντερ Πούσκιν 1799-1837
Οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:
α) Εις συμ-πολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον (=κουτάλα, μάσα, κονόμα) να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού
β) Εις αντι-πολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και
ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) Εις εργαζομένους (όσοι υπάρχουν ακόμη σήμερα!!!), ήτοι
ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορτισμένους να γεμίζωσι την χύτραν δια του ιδρώτος των.
(Εμμ. Ροΐδης 1836-1904, Ο ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ 1875/6)

Θέλει αρετήν και τόλμην η ΚΑΛΠΗ! (= ψηφοδόχος ή “τεφροδόχος”) για να μη βγάζει κάλπηδες (+ κάλπικους πολιτικούς,
απατεώνες, αναξιόπιστους, σαλτιμπάγκους, αγύρτες “κωλοτούμπες” και κατά τον παππού της φυλής μας, Ομηρο, κυβιστήρες - κυβιστώντες - κυβισταί.

τος «στήθηκε» σε ευρωπαϊκά καλούπια επί Μ. Πέτρου, πλην
όμως μέχρι και την Μ. Αικατερίνη οι βαρβαρότητες ήταν καθημερινή πρακτική. Όλες οι κατακτήσεις εδαφών και η πολλά
υποσχόμενη έξοδος στην Μαύρη θάλασσα, έγιναν στην βασιλεία της μέχρι το 1796. Τότε κατασκευάστηκαν ναυπηγεία στη
βόρεια ακτή της Μ. Θάλασσας και άρχισε σταδιακά η αποξή-

3 Ξένες γλώσσες
3 Κέντρο μελέτης
3 Φιλολογικά μαθήματα
3 Σεμινάρια Ιστορίας της Τέχνης
3 Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3 Πνευματικά παιχνίδια
3 Online μαθήματα

Πολυμαθησιακό κέντρο

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας
Συνεχίζεται

«Η πολιτική είναι Μεγάλη Τέχνη. Πείθει τους ανθρώπους να
πληρώσουν, γι’ αυτά που τους κλέψανε» (Andrzey Majewski,
1963)
Οι τρεις αγαπημένες ιδιότητες των πολιτικών:
Ο Αρχο-γλυπταδ-ισμός1
Ο Αρχο-λιπαρ-ισμός2
Ο Μισθ-αρχιδ-ισμός3

Εξεγέρσου, ω Ελλάδα, εξεγέρσου!
Στον Όλυμπο, στην Πίνδο, στις Θερμοπύλες
κάτω από την σκιά των πανάρχαιων κορυφών τους
γεννήθηκε η νεαρή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
στους τάφους του Θησέα και του Περικλή,
πάνω απ’ τα ιερά μάρμαρα των Αθηνών.
Ω! Χώρα των ηρώων και θεών
έσπασες τα δεσμά της δουλείας,
τραγουδώντας τους φλογερούς στίχους
του Τυρταίου, του Μπάιρον και του Ρήγα.
(απόσπασμα από ποίημα του Πούσκιν που έγραψε μετά τη
Συνθήκη της Αδριανουπόλεως, όπου η Ελλάς αποκτούσε τη

λωση του Οθωμανικού κράτους που είχε την Μ. θάλασσα κλειστή λίμνη, δική του. Ο στόλος του Ουσάκωφ εκεί ναυπηγήθηκε και βγήκε στη Μεσόγειο με την συνθήκη του Κιουτσούκ
Καϊναρτζή. Μετά τον χάρτη αυτό που φτάνει μέχρι το 1815
έγινε και η ολοκλήρωση του ονείρου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας να κατέχει όλη τη βόρεια ακτή της Μαύρης θάλασσας.
Ο Αλέξανδρος Πούσκιν γεννήθηκε στο γύρισμα μεταξύ 18ου
- 19ου αιώνα από προπάππο Αφρικανό και προγιαγιά Ελληνίδα και βρήκε μια χώρα όπου οι επιστήμες ήταν στη Γερμανική γλώσσα και η λογοτεχνία και διπλωματία ...στη Γαλλική
και λιγότερο στη Γερμανική.

1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,
ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ, ΑΡΑ-

Από το πολύ σκύψε - σκύψε πάθαμε σκολίωση... Είναι καιρός
να σηκωθούμε όρθιοι, να υψωθούμε στο κανονικό μας ανάστημα και να βαδίσουμε με περηφάνεια και αυτοπεποίθηση.

――――――――
1. Αρχο-γλυπτάδης = ο γλύφων τας αρχάς
2. Αρχο-λίπαρος = ο λιπαρών ίνα αρχής τύχη, ο λιπαινόμενος εκ του άρχει, κοινώς, θεσιθήρας, σπουδάρχης, σπουδαρχίδης, ο επιδίωκων με κάθε τρόπο και
μέσο να αποκτήσει αξιώματα και θέσεις.
3. Μισθαρχίδης = ο επί τη αρχή μισθόν λαμβάνων.

ΒΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ.
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
2. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τμήματα μελέτης για μαθητές Γυμνασίου –
Λυκείου. Στόχος μας είναι ο μαθητής να
επιστρέψει στο σπίτι του διαβασμένος,
έτοιμος για την επόμενη μέρα, κεφάτος για
τις απογευματινές του δραστηριότητες και
τη βραδινή του ξεκούραση.
3. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ – ΕΚΘΕΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.
4. ΕΚΜΑΘΗΣΗ Η/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: σε άνεργους, σε πολύτεκνους, σε αδέλφια.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Λ. Βουλιαγμένης 22, Βούλα
213 0369742, 6936710121, 6945389309
www.akadimiaglosson.gr
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«Παίζοντας όπως παλιά»
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (13/9), στο Πάρκο Βούλας, στον χώρο της Πνευματικής
Εστίας, με πρωτοβουλία του Κέντρου Παιδιού Εφήβου και Οικογένειας Βούλας η εκδήλωση «Παίζοντας όπως παλιά» με δωρεάν παιχνίδι για όλα τα
παιδιά.
Στην εκδήλωση βρέθηκε ο Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας με
εκπροσώπηση από τον Επικεφαλή των Ακαδημιών
του συλλόγου, προπονητή του Ανδρικού τμήματος
και προπονητή της Εθνικής Νέων Ανδρών Μάνο Μανουσέλη, o οποίος μίλησε με τα παιδιά και τους γονείς τους για το μπάσκετ και τους κάλεσε να
ενταχθούν στην αθλητική οικογένεια.

To Κέντρο Παιδιού Εφήβου και Οικογένειας απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και γονείς και στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες όλων των
ειδικοτήτων (λογοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος, εργοθεραπευτής, ψυχοθεραπευτής-οικογενειακός σύμβουλος).
Ο στόχος του Κέντρου είναι να προσφέρει στις οικο-

γένειες των νοτίων προαστίων της Αττικής, τη δυνατότητα να αναζητήσουν βοήθεια σχετικά με την αντιμετώπιση δυσκολιών που μπορεί να συναντήσουν
στην πορεία ανατροφής ενός παιδιού, όπως και τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσουν την πληθώρα συναισθηματικών δυσκολιών που
μαστίζουν την κοινωνία μας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το
κέντρο είναι:
- Λογοθεραπεία
- Εργοθεραπεία
- Ψυχοθεραπεία
- Εκτίμηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών
- Επαγγελματικός προσανατολισμός εφήβων και ενηλίκων
- Ψυχολογική υποστήριξη
- Συμβουλευτική γονέων
- Όμάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

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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ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τρίτη
συνεχή χρονιά, εξακολουθεί να προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Μαρκοπούλου. «Πεποίθησή μας, είναι να
στηρίζουμε με κάθε μέσο, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση, τη μαθητεία και την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων.
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί σήμερα ένα
πλατύ πεδίο, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι ενήλικες εκπαιδεύονται με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, γι’
αυτό συμβουλεύουμε και καλούμε τους πολίτες να
“εκμεταλλευθούν” την ευκαιρία και να παρακολουθήσουν το τμήμα της επιλογής τους, διευρύνοντας
έτσι το πεδίο γνώσης τους», σημειώνει η Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιζή.
Όσον αφορά στα τμήματα που έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι σήμερα, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, πραγματοποίησε από
τον Νοέμβριο του 2014 έως και τον Ιούνιο του 2015,
14 εκπαιδευτικά προγράμματα σε Μαρκόπουλο και
Πόρτο Ράφτη.
Συγκεκριμένα, τα τμήματα που υλοποιήθηκαν είναι
τα εξής:
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : 4 τμήματα
Ισπανικά επιπέδου Α1 & Α2 : 2 τμήματα
Ιταλικά επιπέδου Α1 & Α2 : 2 τμήματα
Αγγλικά επιπέδου Α1 : 2 τμήματα
Κοπτική Ραπτική : 2 τμήματα
Γαλλικά επιπέδου Α1 & Α2 : 1 τμήμα
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες :1 τμήμα

Ειδικά τιμολόγια στα τέλη για ευπαθείς ομάδες και νέους
επαγγελματίες, αποφάσισε ο Δήμος Λαυρεωτικής
Στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής
συζητήθηκαν
και
ψηφίστηκαν
αναπροσαρμογές
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Συγκεκριμένα:
• Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού
έτους 2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
να μη γίνει καμμία αύξηση στα δημοτικά τέλη σε καμία κατηγορία.
Αντιθέτως, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, για πρώτη
φορά, ψηφίστηκε η δημιουργία ειδικού τιμολογίου τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και
νέους επαγγελματίες. Οι δικαιούχοι
θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα

• Απόφαση περί του Καθορισμού
κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) .
• Καθορισμός συντελεστών τελών
κοινoχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.
• Καθορισμός τελών διαφήμισης
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού
έτους 2016.
• Καθορισμός τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.

απαραίτητα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από το νόμο.
Οι κατηγορίες των δικαιούχων διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. Άποροι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας
– πρόνοιας – απορίας, μείωση 50%.
2. Άποροι ή μακροχρόνια άνεργοι
με οικογενειακό εισόδημα έως
3.000 ευρώ, μείωση 50% επί των
δημοτικών τελών.
3. Άποροι ή μακροχρόνια άνεργοι
με οικογενειακό εισόδημα έως

6.000 ευρώ, μείωση 50% επί των
δημοτικών τελών.
4. Τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ,
μείωση 50%
5. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000
ευρώ, μείωση 50%
6. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 9.000 ευρώ, μείωση
50%
7. Άτομα με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από
67% έως 80% και εισόδημα έως
12.000 ευρώ μείωση 50%.
8. Άτομα με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από
80% και άνω , μείωση 100%.
9. Μείωση 50% για την πρώτη τριετία από την ίδρυση κάθε νέας μικρομεσαίας επιχείρησης εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.
10. Μείωση 50% για την πρώτη τριετία σε νέους επαγγελματίες έως 30
ετών του Δήμου μας που προβαίνουν σε έναρξη άσκησης επαγγέλματος με έδρα στο Δήμο
Λαυρεωτικής.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το
νόμο, σύμφωνα με διευκρινιστική
ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου άμεσα.

Οι αιτήσεις συνεχίζονται στο Δημαρχιακό Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη.
Πληροφορίες:
Ελένη Μεθενίτη, Δημαρχιακό Υποκατάστημα Πόρτο
Ράφτη, τηλ: 22990-71706
Μαρία Κιμπιζή, Αντιδήμαρχος:
kimpizi@markopoulo.gr
Ασημίνα Μερτζάνη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης
και Διασφάλισης Ποιότητας:
kdvm60@gmail.com
Ιωάννης Γιαντσίδης, Υπεύθ. Οργάνωσης:
kdvm60@gmail.com
Η αντιδήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τους Διευθυντές
και τις Διευθύντριες των Σχολείων του Δήμου για τη διάθεση των αιθουσών και συγκεκριμένα τον κο Διολέτη, την
κα Κοντιζά, τον κο Μαλανδράκη, τον κο Μέντζιο, τον κο
Στυλιαρά, την κα Ψιλού, καθώς επίσης και τον Υπεύθυνο
του Πολιτιστικού Κέντρου Μαρκοπούλου, κο Αρβανιτάκη.
Ευχαρίστησε επίσης τους δημότες – τουλάχιστον 270
άτομα, για την μεγάλη συμμετοχή τους στα προγράμματα, την υπομονή τους για την αργοπορία της έναρξης
πολλών τμημάτων και τη θέλησή τους να στηρίζουν το
θεσμό της Δια Βίου Μάθησης.
Τέλος, ευχαρίστησε ιδιαίτερα, την κα Ασημίνα Μερτζάνη
και τον κο Ιωάννη Γιαντσίδη, για την ευγένειά τους και
την άριστη συνεργασία μας, στην κοινή προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος Κ.Δ.Β.Μ. στον Δήμο μας.

Συνάντηση παρατάξεων από έξη Δήμους για
το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού
Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 συναντήθηκαν αντιπροσωπείες από 6 δημοτικές παρατάξεις των Δήμων
Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού Αργυρούπολης.
Μετά από ενημέρωση σχετικά με τις
εξελίξεις και ανταλλαγή απόψεων για
το θέμα του πρώην αεροδρομίου και
της παραλίας Ελληνικού, κατέληξαν
στα εξής:
Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε
για την παραχώρηση της έκτασης
στον Λάτση, έχει προβλήματα νομιμότητας με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Το τίμημα παραχώρησης της έκτασης
είναι εξευτελιστικό και κατάφορα σε
βάρος του δημοσίου.
Η τσιμεντοποίηση μεγάλου μέρους

της έκτασης με τη δημιουργία καζίνο,
ουρανοξυστών και γενικότερα κατοικιών, εμπορικών κέντρων τύπου mall,
προσχώσεων και οικοδόμησης στην
παραλία κλπ, είναι έξω και πέρα από
τις ανάγκες των πολιτών και υπονομεύουν ακόμη περισσότερο το περιβάλλον και την ποιοτητα ζωής.
Το ξεπούλημα στον Λάτση ασφαλώς
και δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν
και άλλες λύσεις - προτάσεις, που
συνδυάζουν την ανάπτυξη με το σεβασμό στο περιβάλλον και το δημόσιο
συμφέρον.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε επιβεβλημένη την ακύρωση της όλης διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης
στον Λάτση και την οργάνωση μιας
ολιγόμηνης δημόσιας διαβούλευσης

για την αξιολόγηση όλων των προτάσεων - λύσεων για το Ελληνικό.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων
μας, με ποικίλες προσπάθειες το αμέσως επόμενο διάστημα.
Θάνος Ορφανός - ΑΛΙΜΟΣ: ΕΔΩ
ΖΟΥΜΕ
Ελένη Μπελιά - ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Κώστας Κόκκορης - ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
Τάσος Ταστάνης - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ
Αθήνα Λυγνού - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Χρήστος Κορτζίδης - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 17

“Βόμβα” από τον Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ;

«Δεν υπήρξε ποτέ
στ’ αλήθεια “Σχέδιο Σόιμπλε”
για Grexit»
Με συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) Βίτορ Κονστάνσιο ομολογεί αυτό που κάθε
ψύχραιμος παρατηρητής μπορούσε να υποψιαστεί:
Ότι το περίφημο «σχέδιο Σόιμπλε» για Grexit δεν
υπήρξε ποτέ «στ' αλήθεια»! Με άλλα λόγια, ότι δεν
ήταν τίποτα άλλο από μια μπλόφα, με στόχο να οδηγήσει την κυβέρνηση Τσίπρα σε μια ταπεινωτική παράδοση άνευ όρων, υπό το κράτος του εκφοβισμού.

«Δεν υπήρξε ποτέ καμμία αμφιβολία ανάμεσα στην
πλειοψηφία των κρατών- μελών», δήλωσε ο Κονστάνσιο. «Νομικά, δεν υπάρχει τρόπος για να εξωθηθεί μια χώρα εκτός ευρωζώνης. Δεν υπήρξε ποτέ
στ' αλήθεια προοπτική να συμβεί κάτι τέτοιο».
Η ομολογία του Κονστάνσιο αφήνει έκθετο τον
Αλέξη Τσίπρα και την ηγετική ομάδα της κυβέρνησης, που χρησιμοποίησαν τη μπλόφα του Σόιμπλε
για να δικαιολογήσουν το τρίτο, καταστροφικό Μνημόνιο. Αλλά και για να διαβάλουν την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις ριζοσπαστικές
δυνάμεις, εμφανίζοντας την εναλλακτική τους
λύση, που περιλαμβάνει έξοδο από το ευρώ, ως ταυτόσημη, τάχα, με την ανύπαρκτη, όπως αποδείχθηκε, «πρόταση Σόιμπλε».
'Όπως σχολιάζει η γαλλική εφημερίδα La Tribune:
«Στην πραγματικότητα, μπορούμε πλέον να είμαστε
βέβαιοι ότι, αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε υποχωρήσει... η ισορροπία του φόβου θα είχε αλλάξει
στρατόπεδο. Αν οι δανειστές πίστευαν στ' αλήθεια
ότι υπήρχε προοπτική Grexit, θα υπήρχαν βάσιμες
ελπίδες για έναν πιο ευνοϊκό (για την Ελλάδα) συμβιβασμό... Άσχημα νέα για τον ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ,
τέσσερις μέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής».
Η ομολογία- βόμβα αποκαλύπτει επίσης την παντελή αναξιοπιστία της Ε.Ε. στον ελληνικό λαό και
σε όλο τον κόσμο. Μια από τις δύο μεγαλύτερες
κεντρικές τράπεζες του πλανήτη, και οι ηγέτες της
Ε.Ε. συμπεριφέρονται σαν μπλοφαδόροι της πόκας
και κοινοί εκβιαστές απέναντι σε έναν ολόκληρο
λαό, που έχει υποφέρει τα πάνδεινα από τις εξοντωτικές πολιτικές τους. Οι Έλληνες πολίτες καλούνται να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να
απαντήσουν, την Κυριακή, με την ψήφο τους.
ww.iskra.gr

Η νέα κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές, ασφαλώς
έχει ως άμεση προτεραιότητα τη
διάσωση της ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, ώστε
να αντιμετωπισθούν τα δεινά του
τόπου και του λαού. Δεινά, που έλκουν την καταγωγή τους από τα
χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας, τη διαφθορά, τον παλαιοκομματισμό,
αλλά, κυρίως, από τις άστατες και
χωρίς αναπτυξιακό σχεδιασμό πολιτικές, που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις των 40 τελευταίων ετών.
Έτσι, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι απαιτείται να «αποδράσει»
η χώρα από το παλιό και το φθαρμένο· από όλες τις παθογένειες,
ανισορροπίες και τις ατασθαλίες
του σημερινού συστήματος των
«πελατειακών σχέσεων», της
φαυλότητας και της διαπλοκής.
Αντίθετα, είναι ανάγκη να υπάρξει
κυβέρνηση ικανή να καταπολεμήσει με αγώνα και αυταπάρνηση
όλα αυτά, και, κυρίως, τη διαπλοκή
και τη διαφθορά, δημιουργώντας
νέες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές δομές, με έμφαση στην
καινοτόμο επιχειρηματικότητα και
τις επενδύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και το «κοινωνικό κράτος
προκοπής και ευημερίας» με κέντρα τον άνθρωπο, την ανάπτυξη
και τη δίκαιη διανομή του πλούτου,
το περιβάλλον και τον Πολιτισμό.
Αυτές οι απαιτήσεις είναι επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του
οποίου, ενώ πολέμησε σκληρά και
μάτωσε επικρίνεται γιατί, σε καθεστώς εκβιασμών, δεν οδήγησε σε
έξοδο από τα μνημόνια. Όμως
κράτησε, όπως θέλει το μεγαλύτερο μέρος του λαού, τη χώρα
στην Ευρωζώνη, απ’ όπου ήθελε
να τη βγάλει η Γερμανία, προστατεύοντας, τελικά, την πατρίδα και
τη λαϊκή αποταμίευση.
Η κυβέρνηση πέτυχε μία καλύτερη
Συμφωνία, σε σχέση με τις προηγούμενες, που έχει μία «δυναμική», επιδεχόμενη τροποποιήσεις
σε κεφάλαιά της. Πλεονεκτεί στο
ότι περιέχει: Μικρά πρωτογενή

Κώστας Δέδες
φυσικός- οικονομολόγος-αρθρογράφος
Ιδρυτικού μέλος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ

Υποψηφίος βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής
πλεονάσματα, ρύθμιση του χρέους, αναπτυξιακά πακέτα και τα
περιθώρια για αναδιαπραγμάτευση
για «ισοδύναμα μέτρα». Δηλαδή,
όλα που απέφυγαν να συμφωνήσουν με τους δανειστές
το
ΠΑΣΟΚ του «Τρίτου Δρόμου» των
Μπλαιρ και Κλίντον και η Νέα Δημοκρατία της νεοφιλελεύθερης
«Νέας Δεξιάς», που είναι ταυτισμένα με τα μνημόνια και δρουν
σε μία λογική υπακοής.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ως παρακαταθήκη
το δύσκολο και ανιδιοτελή αγώνα,
την επιμονή και την καθαρότητα
των προθέσεων για το κοινωνικό
και όχι το ατομικό συμφέρον. Και
εδώ ακριβώς διαφέρει από όλα τα
άλλα κόμματα, που δοκιμάστηκαν
για 40 χρόνια ενώ αυτός μόνον για
επτά μήνες, εκπληρώνοντας, με τη
θηλειά στο λαιμό, μέρος των υποσχέσεων.
Ο ιδεολογικοπολιτικά συμπαγής
ΣΥΡΙΖΑ, με συγκεκριμένη στρατηγική, χρειάζεται μία νέα ευκαιρία
για να οδηγήσει την Ελλάδα με
ανυποχώρητο αγώνα και, κυρίως,
εκ του ασφαλούς εκτός μνημονίων, φέρνοντάς την σταδιακά στο
ξέφωτο και στον εκσυγχρονισμό.
Και αυτό πιστεύει. Και για αυτό,
ως λαϊκό κόμμα, απευθύνεται σε
όλους τους Έλληνες ανεξάρτητα
από την κομματική τους τοποθέ-

τηση.
Όμως, τι υπάρχει μπροστά;
Πρώτο. Μια σκληρή, υφεσιακή,
Συμφωνία, που, ανάλογα με τις
επιδόσεις μπορεί να βελτιωθεί, με
εφαρμογή «ισοδυνάμων μέτρων».
Και τα ισοδύναμα υπάρχουν και θα
βρεθούν.
Δεύτερο. Η αδήριτη ανάγκη για
άμεση παράλληλη εφαρμογή του
σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης αναπτυξιακού χαρακτήρα,
με κοινωνικό πρόσημο, το οποίο
επιβάλλεται να εφαρμόζεται μαζί
με εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίζεις και με την αναδιάρθρωση του
χρέους
Τρίτο. Η σκληρή διαπραγμάτευση
για τα «ανοικτά θέματα», όπως τα
εργασιακά και ασφαλιστικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται την προς το
καλύτερο αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γιατί διαφέρει από κόμματα που βαδίζουν σε έναν
άκρατο λαϊκίστικο παλαιοκομματισμό με παλιές, έωλες και αποτυχημένες συνταγές, που τις ακούμε
από το 1975. Δηλαδή, μέσα σε όλα
αυτά τα χρόνια της αποβιομηχάνισης και αποεπένδυσης, με τις φούσκες στο Χρηματιστήριο, με τα
σκάνδαλα στα εξοπλιστικά και
τα… «Βατοπέδια».
Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιο ώριμη,
πιο μαχητική, θα σταθεί όρθια στα
προβλήματα, σε περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας.
Μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή με
κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μόνη που
είναι σε θέση να κάνει ρήξεις και
ανατροπές, βγάζοντας τη χώρα
από τη μιζέρια. Είναι η μόνη που
μπορεί να δράσει κατά των κατεστημένων συμφερόντων. Και είναι
η μόνη που μπορεί να εργασθεί
σθεναρά για την εξεύρεση ισοδύναμων μέτρων με στόχο, τη μείωση της φορολογίας και τον
περιορισμό των εισοδηματικών
απωλειών, για καλύτερη αναδιανομή των βαρών, και για τη μάχη
μέσα την Ευρώπη για μια «κοινωνική αναπτυξιακή Ευρώπη».

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
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Αποστέλλονται 500.000 ειδοποιητήρια με
έξτρα φόρο για αγρότες και επιχειρήσεις
Στα τέλη Σεπτεμβρίου περίπου 500.000 αγρότες, επιχειρηματίες και υπόχρεοι
στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα λάβουν ειδοποιητήριο, το οποίο θα τους
πληροφορεί ότι στο Τaxisnet έχουν αναρτηθεί νέα εκκαθαριστικά
φόρου
εισοδήματος για το 2014,
με έως και διπλάσια προκαταβολή φόρου και αυξημένο φόρο πολυτελούς
διαβίωσης έως και κατά
1.146 ευρώ για τους έχοντες ΙΧ μεγάλου κυβισμού.

Yπηρεσιακά στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών
και της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων, σε εξάωρη σύσκεψη, δρομολόγησαν
τις
διαδικασίες
έκδοσης των νέων εκκαθαριστικών. Οι υπηρεσίες της
ΓΓΔΕ αποφάσισαν να τρέξουν τις νέες εκκαθαρίσεις,
προκειμένου να ανοίξει ο
δρόμος στη συνέχεια και
για την εκκαθάριση του
ΕΝΦΙΑ στις αρχές Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα

«Τα Νέα» η εφορία θα
απευθυνθεί πρώτα στους
αγρότες. Η αύξηση της προκαταβολής φόρου για τους
αγρότες από το 27,5% στο
55% έχει ψηφιστεί ήδη και
τώρα έρχεται η ώρα της
εφαρμογής. Πρακτικά, για
έναν αγρότη στον οποίο με
την αρχική του φετινή δήλωση είχε βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου 500 ευρώ, με
τη νέα εκκαθάριση η προκαταβολή θα διπλασιαστεί στα
1.000 ευρώ.

Ανάλογες επιβαρύνσεις έρχονται και για τις μεγάλες
επιχειρήσεις. Οι ΑΕ και οι
ΕΠΕ οι οποίες με τις διατάξεις νόμου που ψηφίστηκαν
τον Ιούλιο θα πιάνονταν
στην τσιμπίδα της αυξημένης προκαταβολής φόρου
από το 2016, με τις προσθήκες που έγιναν τον Αύγουστο με το Μνημόνιο
καλούνται να βάλουν από
φέτος βαθύτερα το χέρι
στην τσέπη.
Οι ψηφισμένες διατάξεις
ορίζουν αύξηση της προκα-

ταβολής φόρου από το 80%
στο 100% για τα νομικά
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (εξαιρούνται οι
ελεύθεροι επαγγελματίες
για τους οποίους η αύξηση
της προκαταβολής φόρου
στο 75% από το 55% θα
εφαρμοστεί το 2016), επίσης αναδρομικά για τα
κέρδη του 2014.
Αυξημένο φόρο πολυτελούς διαβίωσης κατά 279
έως και 1.146 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ άνω των 2.500
κυβικών εκατοστών, ενώ
πολλαπλάσιες είναι οι επιβαρύνσεις για όσους έχουν
στην κατοχή τους σκάφη
αναψυχής, πισίνες, αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα.
Τα νέα φουσκωμένα εκκαθαριστικά αφορούν κυρίως
όσους έσπευσαν από τους
πρώτους να υποβάλουν τις
δηλώσεις τους (έως τις 20
Ιουλίου), καθώς όσοι καθυστέρησαν και υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις μέσα
στον Αύγουστο έχουν ήδη
φορολογηθεί σχετικά.
Οι πρόσθετοι φόροι οι
οποίοι θα προκύψουν μετά
τη νέα εκκαθάριση, στη
βάση των αυξημένων προκαταβολών θα πρέπει να
εξοφληθούν μαζί με τις τρέχουσες εναπομείνασες δόσεις
του
φόρου
εισοδήματος, εκτός αν η
ΓΓΔΕ αποφασίσει να δώσει
νέες προθεσμίες.
16/9/2015
Πηγή: www.in.gr

Εργα Υποδομής στη Γλυφάδα και
στο Καματερό από την Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου προχώρησε στην υπογραφή δύο συμβάσεων κατασκευής:
• η μία αφορά ανακατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στο Καματερό, συνολικής δαπάνης
256.000 Ευρώ, από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε 8 μήνες.
• η δεύτερη σύμβαση αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Γλυφάδας, έχει
συνολική δαπάνη 273.000 Ευρώ, χρηματοδοτείται επίσης από το ΠΔΕ και αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.
«Με την υλοποίηση έργων υποδομής στους δήμους Γλυφάδας και Αγίων Αναργύρων - Καματερού, η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει το αναπτυξιακό της σχέδιο με αποδέκτες τους
πολίτες της Αττικής», παρατήρησε, η Περιφερειάρχης, προσθέτοντας: «Η Περιφέρεια Αττικής με σύστημα και σοβαρότητα προχωρά σε εκείνα απαραίτητα έργα υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

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: 11-9-2015
Aρ. Πρωτ.: 39421
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» τρία (3) σύγχρονα συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, με
ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες, με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων,
περισσότερο φιλικού προς το περιβάλλον, λειτουργικά αποτελεσματικότερου και με σημαντική οικονομία στο λειτουργικό κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας όσο αφορά την εξοικονόμηση χρόνου, πόρων και προσωπικούκαι
με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.
Α/Α ΕΙΔΟΣ

CPV

ΜΜ

ΠΟΣ/ΤΑ
(ΤΕΜ)

ΕΝΔ/ΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
(€)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1
Βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινή
44613700 ΤΕΜ
3
58.000,00 174.000,00
χρήσης
7
――――――――――――――――――――――――――――
Φ.Π.Α. (23%) : 40.020,00
――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ : 214.020,00 €
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 214.020,00 €,, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (με το ποσό των 72.927,00 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό των
141.093,00 € θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 307135.043
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «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), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 60/2015 και την με αρ. Πρωτ.
38108/3-9-2015 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 13-10-2015 και ώρα
λήξης αποστολής των προσφορών 10:30 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
Τρίτη 15-9-2015
Παρασκευή 18-9-2015
Τρίτη 13-10-2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ώρα 10:00
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΔΑ:6ΟΤΟΩΛ6-86Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί:
14-09-2015
Αρ. Πρωτ.: 17237
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 210 6625682
FAX:
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια γραφικής ύλης

κ.λ.π. 2015» για τα τμήματα 1, 2, 3
και 4 όπως αναφέρονται στην
OΥ/03/2015 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα
4 τμήματα, είτε για οποιοδήποτε
μεταξύ τους συνδυασμό. Κάθε
άλλη προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που
αναφέρεται
στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 46.319,95€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 56.973,54€.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό
3.480,00 €
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr , στο portal του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε μας καθημερινά στο www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 19

ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Kαθηγήτρια Αγγλικής, έμπειρη, με μετεκπαίδευση στο Λονδίνο παραδίδει μαθήματα Αγγλικής σε αρχάριους και προχωρημένους.
First Certificate, Proficiency, Michigan, Cambridge. Tηλ. 6977639813

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15 - 17
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου
του Δήμου Παιανίας», με προϋπολογισμό 500.000,00€ με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
13 / 10 / 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15 - 17
Ταχ. Κώδικας: 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου «Συντήρηση του οδικού
δικτύου του Δήμου Κρωπίας», με
προϋπολογισμό 300.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
13 / 10 / 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

άλλα

Zητούν Εργασία
Kυρία, Ελληνίδα, μητέρα, με συστάσεις και εμπειρία σε ηλικιωμένα άτομα και παδιά, ζητάει εργασία
στις περιοχές, Γλυφάδα, Ελληνικό, Βούλα, Βουλιαγμένη. κα Ειρήνη τηλ. 6980060887
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.
Τηλ. 6938653701.
Ηλικιωμένη κυρία από τη Βάρη, ζητάει κυρία για
φροντίδα καθημερινά από 8.30 μέχρι 1.30 και 5.30
έως 8.30 το απόγευμα. Τηλ. 6938884492.

κτές: α.) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών, σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π. και γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις οποίες
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων
εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. με
ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 8.130,08€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της.
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 298.547,90€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 53.738,62€,
απρόβλεπτα 15% 52.842,98€, αναθεώρηση 1.374,57 € και Φ.Π.Α.
93.495,94€.
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται.
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε έξι (6) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα εννέα (9) μηνών από

την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής
13. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες
στα τηλέφωνα 213 2005333, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 0810-2015.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:
α.) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών,
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. και γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις,
στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. με
ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 4.878,05€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε

στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 179.617,50€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 32.331,15€,
απρόβλεπτα 15% 31.792,30€, αναθεώρηση 161,49 € και Φ.Π.Α.
56.097,56€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε έξι (6) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής
12. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες
στα τηλέφωνα 213 2005333, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 0810-2015.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν
συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται
και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)
Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

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

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

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

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

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
Ο προϋπολογισμός για το σύστημα πρόνοιας της χώρας μας θα μειωθεί περαιτέρω του 50%
Ποιά θετική αλλαγή μπορεί να περιμένει ο Ελληνικός λαός για
την δημόσια υγεία μετά από αυτές τις εκλογές; Η πορεία που
θα ακολουθήσουμε διαγράφεται από το 3ο μνημόνιο που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση και το οποίο θα υλοποιήσει
η νέα, όποια και να είναι αυτή.

και από τότε σκονίζεται σε κάποιο συρτάρι του. Το κόστος
υλοποίησης της ανερχόταν στα 400-500 εκατομμύρια ευρώ το
χρόνο. Προφανώς υπήρξε άρνηση από τους «ρυθμιστές μας»
και δεν προχώρησε; Κατ” επέκταση ούτε και τώρα θα προχωρήσει.

Από το 3ο αυτό μνημόνιο προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός
για το σύστημα πρόνοιας της χώρας μας θα μειωθεί περαιτέρω του 50% που είχε ήδη μειωθεί από το 2009 μέχρι και το
2014, κατά 933 εκατομμύρια ευρώ (το 0.5% του ΑΕΠ του
2014), κάθε χρόνο μέχρι το 2017. Επομένως το μόνο που καταλαβαίνει κάποιος, αν και καλοπροαίρετος, είναι ότι όποιες
συζητήσεις γίνονται περί ανατροπής των «άθλιων μνημονιακών πολιτικών στην υγεία» από αυτούς που υπέγραψαν τα
μνημόνια είναι το λιγότερο παραπλανητικές.

2) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Η προηγούμενη κυβέρνηση μέσα σε 7 μήνες σχημάτισε δύο
διαφορετικές επιτροπές, με εντελώς διαφορετικούς προσανατολισμούς, χωρίς τη συμμετοχή μάχιμων γιατρών ή οργανώσεων ασθενών. Επτά μήνες δεν έγιναν απλά πράγματα, για τα
οποία δεν χρειαζόταν να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ! Όπως η
αξιοποίηση του εξοπλισμού που διαθέτουν στα υπόγεια μονάδες του πρώην ΙΚΑ, που θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν
σεβαστούς πόρους εάν οι γιατροί του ΠΕΔΥ τα χρησιμοποιούσαν, όπως π.χ. στο ΚΥ Καλυβίων υπάρχει υπέρηχος καρδιάς ενώ δεν υπάρχει καρδιολόγος και την ίδια στιγμή η
πλειοψηφία των καρδιολόγων στα ΠΕΔΥ δεν έχουν υπέρηχο.
Μια απλή αξιοποίηση με μεταφορά ενός μηχανήματος πόσο
δύσκολο είναι και πόσα άλλα μηχανήματα σαπίζουν άραγε; Και
πολλά άλλα, απλά αλλά ουσιαστικά και ανέξοδα τα οποία δεν
έγιναν. Ποιός μας εγγυάται ότι τώρα θα γίνουν;

Τι προκύπτει όμως εξετάζοντας τρεις από τους κυριότερους
τομείς της υγείας και στην ουσία αυτά «καίνε» όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και όλες τις υποσχέσεις που δίνονται σήμερα προεκλογικά:
1) Ανασφάλιστοι
Η προηγούμενη κυβέρνηση έδειξε αρχικά την βούληση να αντιμετωπίσει το θέμα των ανασφάλιστων πολιτών, κάλεσε σε
συνεργασία τα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία της Αττικής
και σχεδιάστηκε μια υπουργική απόφαση που θα έδινε μερική
πρόσβαση σε μερίδα ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Υπογράφτηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας- έστω και
κουτσουρεμένη- αλλά μπλόκαρε στο Υπουργείο Οικονομικών

3) Χρηματοδότηση του ΕΣΥ
Δεν διατίθενται 400-500 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθηθούν
κάποιοι, όχι όλοι, από τα 3 εκατομμύρια των ανασφάλιστων
συμπολιτών μας. Αυτοί όμως που θα μας κυβερνήσουν σε
λίγες μέρες υπόσχονται ότι θα βρουν χρήματα για την σωστή
λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από πού, όταν

ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις για την πρόληψη του
Σακχαρώδη Διαβήτη στο Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο
του Προγράμματος με θέμα: «Πρόληψη σακχαρώδη Διαβήτη με Δωρεάν εξετάσεις στο γενικό
πληθυσμό», προχωρά σε πρόσκληση συμμετοχής ΌΛΩΝ.
Οι δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
του σακχαρώδη διαβήτη θα πραγματοποιηθούν, από τις 21 έως τις

Φαρμακείο
Pharmacy

30 Σεπτεμβρίου, σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης, όπως επίσης και στα
Δημοτικά Ιατρεία, αλλά και τα
ΚΑΠΗ

09:00 -13:00

Πρόγραμμα εξετάσεων:

ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
27/9 - ΩΡΕΣ: 08:30 -11:00

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
22/9 - ΩΡΕΣ: 17:00-20:00
ΚΑΠΗ ΓΕΡΑΚΑ

Έλενα Ρηγοπούλου
Elena Rigopoulou

24/9

- ΩΡΕΣ:

ΚΑΠΗ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 25/9 - ΩΡΕΣ:
09:00 -13:00
ΚΑΠΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 28/9 - ΩΡΕΣ:
09:00 -13:00

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 26/9
- ΩΡΕΣ: Ο8:30-11:00

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

έχουν υποσχεθεί – υπογράφοντας το 3ο μνημόνιο – ότι θα
μειώσουν τις δαπάνες για την πρόνοια κατά 0.5% επί του ΑΕΠ
(933 εκατομμύρια ευρώ) κάθε χρόνο για επόμενα τρία χρόνια!
Πώς να το πιστέψεις όταν δεν γίνεται γνωστός ούτε τώρα ο
τρόπος για να γίνει αυτό;
Παράλληλα ούτε οι προηγούμενοι κυβερνόντες δεν προχώρησαν στην κατάργηση της ιδιωτικής εταιρείας ΕΣΑΝ, η
οποία θα διαχειρίζεται όλον τον προϋπολογισμό της δευτεροβάθμιας υγείας. Δηλαδή θα διαχειρίζεται όλα τα χρήματα
του ΕΣΥ προς δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ την ίδια
ώρα θα αξιολογεί και τις δημόσιες δομές. Μια ιδιωτική εταιρεία δηλαδή θα ελέγχει όλο το δευτεροβάθμια σύστημα
υγείας της χώρας μας!
Η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως και όλες οι κυβερνήσεις από
το 2009 και μετά, προτίμησαν τον εύκολο δρόμο της μείωσης
των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΥ, χωρίς καμία μελέτη και ορθολογισμό για τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία όλων μας.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε την αύξηση των ανεμβολίαστων παιδιών (οι γιατροί του κόσμου μιλάνε για 250,000 παιδιά), την εδώ και 3 χρόνια αναστολή κάλυψης των εξόδων για
προγεννητικούς ελέγχους εγκύων γυναικών, το κλείσιμο αντικαρκινικών κλινικών τα απογεύματα λόγω έλλειψης πόρων
(με αποτέλεσμα την ακύρωση ραντεβού για τα οποία οι καρκινοπαθείς περιμένουν μήνες, χωρίς να του δίνεται η οποιαδήποτε εναλλακτική!) , την μη αγορά φαρμάκων από δημόσια
νοσοκομεία λόγω έλλειψης πόρων με αποτέλεσμα οι άποροι
να μην μπορούν τα καλύψουν τις ανάγκες τους … έχουμε δεχτεί ακόμα και καταγγελία ότι δημόσια κλινική στην περιοχή
της Αθήνας αδυνατεί ακόμα και να σιτίσει τους ασθενείς της!
Για να αντιληφθούμε πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα, μόλις
πριν από λίγες μέρες η υπηρεσιακή κυβέρνηση ζήτησε «...να
εγκριθεί η αύξηση του ορίου αγορών των νοσοκομείων και του
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) με στόχο τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους» με ποσό 150 εκατομμύριών ευρώ μέχρι το τέλος του έτους και πιο συγκεκριμένα «… να εγκριθεί η αύξηση του ορίου αγορών των
νοσοκομείων και του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας
(ΠΕΔΥ) με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
τους«. Πως λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση θα μειώσει περαιτέρω κατά 933 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό?
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
Πρώην Αμερικανική βάση (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)

Νέα τμήματα Ιατρείου
Διακοπής Καπνίσματος
στο Δήμο 3Β
Νέο τμήμα Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος ξεκινάει στις
5 Οκτωβρίου στις 13.00 η Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου. Τα ιατρεία γίνονται στο κτίριο του ΚΑΠΗ Βούλας,
(Ζεφύρου 2), από τον Ιατρό – Πνευμονολόγο, Λεωνίδα
Πιλιλίτση και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Πληροφορίες και συμμετοχές στα τηλέφωνα:
213 2019914 & 213 2019921.
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«Κύπελλο Καστελλόριζο 2015»
Πρωτιές στους αγώνες από τον ΝΑΟΒ!
Συνεχίζοντας το ταξίδι στο Καστελλόριζο, με τους ναυταθλητικούς Συλλόγους, 27 τον αριθμό να συμμετέχουν
από όλη την Ελλάδα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους,
σε δύσκολες συνθήκες και μετακίνησης, αλλά και ότι συνόδευαν μικρά παιδιά με μεγάλη ευθύνη, οι πρόεδροι, οι

προπονητές, οι τεχνικοί
παράγοντες των ομίλων.
Την ομάδα του ΝΑΟΒ συνόδευσαν ο προπονητής
τους Ζαννέτος Μαλατέστας και ο Αντιπρόεδρος
του Ομίλου Ηλίας Βασιλειάδης και τον Ομιλο εκπροσώπησε
ο
πρόεδρός
Κώστας Κωνσταντόπουλος.
Για άλλη μια φορά, οι
αθλητές της κατηγορίας
Optimist του Ναυτικού
Αθλητικού Ομίλου Βούλας
κέρδισαν «πρωτιές», αποδεικνύοντας το υψηλό
τους επίπεδο και τη σωστή
και διαχρονική δουλειά
που επιτελεί ο ΝΑΟΒ στο
χώρο της ιστιοπλοΐας.
Ετσι λοιπόν στον «1ο Αγώνα Ακριτικών Νησιών - Καστελόριζο» ο ΝΑΟΒ συμμετείχε με 18 αθλητές στις Optimist, Laser και Techno 293 και οι διακρίσεις των
αθλητών ήταν οι εξής:

Χρύσα Μαρίνου: 1η στα κορίτσια (2000-2001)
Γεώργιος Καραγιαννίδης: 1ος στα αγόρια Παμπαίδων Β
(2004-2005)
Ανδρέας Τσουβαλάς: 3ος στα αγόρια (2002-2003)
Μέγας Χορηγός του αγώνα ήταν ο όμιλος Ρέστη.

Και ο ΝΑΟ Κέκροψ στο Καστελλόριζο
Ο Ν.Α.Ο. Κέκροψ συμμετείχε με 10
αθλητές και στις τρεις κατηγορίες
(Optimist, Laser 4,7 και Techno293),
στον 1ο Αγώνα Ιστιοπλοΐας Ακριτικών Νησιών «Κύπελλο ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ» (6-10 Σεπτεμβρίου 2015).
Η ομάδα του Ν.Α.Ο. Κέκροψ, με προπονήτρια την Μαρία Κώνστα, έκανε
μια πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα
με τον Αριστείδη Νικολουδάκη να
τερματίζει 8ος στα Techno293 στην
κατηγορία U15, και τον Κωνσταντίνο
Μπαϊμνιώτη να τερματίζει 11ος στην
κατηγορία Junior αγόρια. Ακόμη στην
κατηγορία Optimist 11χρονα o Παναγιώτης Αθανασούλιας τερμάτισε
16ος, ο Αλέξης Κολοκοτρώνης 24ος
και η Αργυλία Αθανασούλια 14η.

Στην ομάδα του ΝΑΟ Κέκροψ συμμετείχαν ακόμη οι αθλητές: Ερατώ Τσικρικά,
Σωτήρης
Δήμας,
Γιώργος Τζοϊτης, και Αλέξανδρος Γιαννακάκος

Εγγραφές
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα
αθλητικά
τμήματα
Ιστιοπλοΐας, Windsurfing και Πιλάτες του ΝΑΟ Κέκροψ. Τα
τμήματα του συλλόγου αποτελούνται από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 χρονών και
πάνω. Η Ιστιοπλοΐα και η ενασχόληση με την θάλασσα προσφέρει στα παιδιά μοναδικές

εμπειρίες.
- Φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τη
φύση, Καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα
- Αναπτύσσει δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη και η σωστή λήψη αποφάσεων
- Δημιουργεί ανεξάρτητα άτομα και
αναπτύσσει το αίσθημα της ευθύνης
Πληροφορίες
2291090200 - 6974337906
Email: naokekrops@gmail.com
http://www.naokekrops.gr/
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέκροψ
35o χιλιόμετρο Λ Αθηνών – Σουνίου
Αγ. Μαρίνα – Κορωπί 19400
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1ο Triathlon Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
(ΟΑΠΠΑ) διοργανώνει από κοινού με την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου αγώνα τριάθλου που θα διεξαχθεί στις
31 Οκτωβρίου 2015 και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός στα αθλητικά δρώμενα της χώρας.
Ο αγώνας θα αποτελέσει αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς θα πραγματοποιηθεί στις εντυπωσιακές τριαθλητικές διαδρομές που είχαν επιλεγεί και τότε με
εξαιρετικά αποτελέσματα.
Με στόχο την προσέλκυση παλιών αλλά και νέων τριαθλητών, η πρώτη αυτή διοργάνωση θα περιλαμβάνει μόνο διαδρομή sprint triathlon προβλέποντας κατά σειρά 750 μ.
κολύμβησης, 25 χλμ. ποδηλασίας και 5 χλμ. δρόμου, ενώ

θα επιτραπεί και η συμμετοχή σε ομάδες σκυταλλοδρομίας.
Το τρίαθλο, εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό, γνωρίζει ραγδαία άνθηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χάρη στο
εντεινόμενο ενδιαφέρον για άθληση και τις ξεχωριστές, σπάνιας ομορφιάς διαδρομές που προσφέρονται. Το 1ο Triathlon
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Στον αγώνα
θα λάβουν μέρος αθλητές διεθνούς κύρους, όπως η Ντενίζ Δημάκη, ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης και ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου,
ενώ την επίβλεψη θα αναλάβουν διεθνείς κριτές, μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου.
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά με τη διοργάνωση: «Στόχος
μας είναι ο Δήμος μας να καθιερωθεί ως επίκεντρο αντί-

στοιχων δραστηριοτήτων που προάγουν τον Αθλητισμό και
τον Πολιτισμό και γι’ αυτό αναλάβαμε αυτήν την πρωτοβουλία. Προσβλέπουμε σε μια άρτια διοργάνωση με πολλές συμμετοχές που θα συμβάλει στην εμπέδωση και την
προώθηση της κουλτούρας του ευ αγωνίζεσθαι».

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Υδατοσφαίρισης CHAMPIONS LEAGUE 2015-16
Στις 18 με 20 Σεπτεμβρίου 2015 θα
διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του
Nαυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης
(Ν.Ο.Β.) η Φάση Qualification Round
II Group D για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο CHAMPIONS LEAGUE 201516 Υδατοσφαίρισης Ανδρών με τη
συμμετοχή της ομάδας του Ναυτικού Ομίλου ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ καθώς
και τριών ξένων ομάδων, της Ιταλι-

κής AN BRESCIA, της Γαλλικής
MONTPELLIER Waterpolo και της
Ουγγρικής OSC BUDAPEST.
Παρατηρητής των αγώνων ο Σέρβος
Dejan PERISIC, Διαιτητές ο Γερμανός Axel BENDER, ο Ισπανός Ernest
INESTA PERALTA, o Ρώσσος Irfan
SADEKOV και Σέρβος Ivan RAKOVIC.
Σάββατο 19/9/15

19:00 VOULIAGMENI N.C.(GRE) –
MONTPELLIER Waterpolo (FRA)
20:30 AN BRESCIA (ITA) - OSC
BUDAPEST (HUN)
Κυριακή 20/9/15
11.00 MONTPELLIER Waterpolo
(FRA) – AN BRESCIA (ITA)
12.30 OSC BUDAPEST (HUN)
VOULIAGMENI N.C. (GRE)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου, Γιώργος Γερόλυμπος επισήμανε: «Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και
συνδιοργανώνουμε τον αγώνα προσφέροντας τη διεθνή εμπειρία και την τεχνογνωσία της Ομοσπονδίας μας ως εχέγγυο
για μια άψογη και επιτυχημένη οργανωτική προσπάθεια».
Εγγραφές πραγματοποιούνται online στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου:
http://www.triathlon-hellas.com/index.php/extensions/tosprint-triathlon. Περισσότερα στο info@triathlon-hellas.com.

Αρης - Λαυρεωτική 1-0

Αθλητικά προγράμματα 2015 – 2016
στο Δήμο Παλλήνης
1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Ρυθμική και ενόργανη γυμναστική, μπάσκετ
Tae Kwon Do, Τένις
Λ.Γέρακα & Ηρακλειάς
Τηλ./ΦΑΞ: 2106615412
Ημέρες/Ώρες: καθημερινές 15:00
– 22:00
Σάββατο: 09:00-13:00
2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Πρόγραμμα κολύμβησης παιδιών
Πρόγραμμα κολύμβησης ενηλίκων
Πρόγραμμα κολύμβησης κοινού
Γαργηττού & Μιλτιάδου
Τηλ./ΦΑΞ: 2106615645
Ημέρες/Ώρες: Δευτέρα14:00 –
21:00, τις υπόλοιπες ημέρες
07:00-21:00
Σάββατο: 09:00-13:00

3ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Ποδόσφαιρο
Έκτορος & Τερψιχόρης
Τηλ./ΦΑΞ: 2106016024
Ώρες: 16:00 – 19:30
4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Γυμναστική ενηλίκων
Ακαδημία χειροσφαίρισης
Βόλεϊ
Όργανα γυμναστικής
Αγ.Ιωάννου Θεολόγου & Δερβενακίων
Τηλ./ΦΑΞ: 2106047708
Ώρες: καθημερινές 16:00-22:30,
Σάββατο: 09:00-13:00
Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης/Γήπεδο
Ποδοσφαίρου
Γ.Δέδες

Μπάσκετ, Βόλεϊ, τένις, ποδόσφαιρο, Tae Kwon Do, ΤΠΥΕΑ
Ρυθμική, ενόργανη γυμναστική,
γυμναστική ενηλίκων
Στίβος – παιδιά δημοτικού,
Υποψ.ΤΕΦΑΑ, Ενήλικες
Κλειστό Γυμναστήριο Κάντζας
Παλλήνης
Μπάσκετ
Βόλεϊ
Γυμναστική ενηλίκων
Πληροφορίες & εγγραφές
Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης
Λ.Μαραθώνος,
Τηλ.: 2106032245,
ΦΑΞ: 2106030475
Ώρες: καθημερινές 09:00 – 20:00 /
Σάββατο 09:00 – 14:00
www.pallini.gr
www.kedp.gr

Στην Βούλα έγινε ένα δυνατό παιχνίδι, με την Λαυρεωτική να υπερέχει αρχικά αλλά τον Άρη Βούλας όχι μόνο
να αντέχει και να σημειώνει το πολυπόθητο γκολ στο β’
μέρος, αλλά και να παίρνει την πολύτιμη νίκη!
Το τέρμα της νίκης του Άρη πέτυχε με προβολή στο 68'
ο Παπαγεωργίου (έκανε σέντρα ο Σιδερόπουλος) ενώ
στο 91' ο Αλ. Γιαχάεβ είχε με κεφαλιά δοκάρι (μετά από
σέντρα), σε φάση που η Λαυρεωτική μπορούσε να ισοφαρίσει.
Οι γηπεδούχοι έπαιζαν από το 27' με 10 παίκτες λόγω
αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Παπαδημητρόπουλου (για σκληρό μαρκάρισμα στον Τζώρα), ενώ
στο 62' απεβλήθη και ο Β. Γιαχάεβ της Λαυρεωτικής (με
δεύτερη κίτρινη κάρτα).
Στο 29’ τραυματίσθηκε ο Χάλαρης και αντικαταστάθηκε
από τον Κ. Παπαδόπουλο (σε θέση σέντερ-μπακ), ενώ
στο τελευταία λεπτά του αγώνα γύρισε ως στόπερ ο
Κοντογιάννης και πέρασε στην επίθεση ο Κ. Παπαδόπουλος.
Διαιτητές: Λάμπρου – Μήταρης, Τσαλίκογλου.
ΑΡΗΣ Β. (Αντ. Καραούλης): Παπαχριστόπουλος, Σιδερόπουλος, Κωστόπουλος, Λάπα, Διακρούσης, Τσιάτσιος,
Βεϊζάι (92’ Μπουλλάρι), Φώσκολος (46' Πλίτσης), Παπαγεωργίου, Παπαδημητρόπουλος, Λαδένογλου (88'
Ρίζος).
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Ανδρ. Δεληγιάννης): Παρλακίδης, Ιατρού,
Τζώρας, Βουκελάτος (69' Θεοφ. Τσομπανάκης), Παντελιάς, Χάλαρης (29' λ.τρ. Κ. Παπαδόπουλος), Παπακωνσταντίνου, Αλ. Γιαχάεβ, Κοντογιάννης, Β. Γιαχάεβ,
Τσιριγώτης (46' Ασλάνι).

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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MARTEEN WERWEY, Ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Εικονική κυβέρνηση και Βουλή υπό Γκαουλάϊτερ.
Κάθε Έλληνας που ξέρει ανάγνωση και κάθε ψηφοφόρος πριν να ψηφίσει θα πρέπει να διαβάσει
το ενημερωτικό σημείωμα για την σημερινή και
μετεκλογική Ελλάδα, που στέλνει o ελληνικής
καταγωγής οικονομολόγος της Καλιφόρνιας,
Αναστάσιος Ρέτζιος, στα μέλη ομίλου ομογενών
καθηγητών και κατόχων του ανωτέρου πανεπιστημιακού διπλώματος Ph.D.
Το κείμενο περιστρέφεται σε μιαν εκρηκτική είδηση -που κουκουλώθηκε στην Ελλάδα για να
μην ανατρέψει τα σχέδια αυτών που μηχανεύθηκαν τις εκλογές-εξπρές. Περιέχει όμως και
κρίσεις, όχι μόνο για τους πολιτικούς, αλλά και
για το εκλογικό σώμα, που θα συνταράξουν.
Γιατί αποκαλύπτει την εικόνα πού εκπέμπει η σημερινή Ελλάδα σε καθηγητές και υψηλής μορφώσεως ΄Ελληνες του εξωτερικού: Εικόνα
ντροπής!

πρωθυπουργό, αλλά δοθέντος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί να συμφωνεί (χωρίς αμφιλογίες ή δυνατότητα έφεσης) σε ότι του λέει ο Marteen Werwey, ο
αγαπητός κ.Verwey είναι ο πραγματικός κυβερνήτης της
Ελλάδος. Δεν έχει εάν, ούτε αλλά. Αυτός κυβερνάει τον
τόπο. Αυτόν ψηφίσατε; Όχι φυσικά! Γιατί δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα. Οι εκλογές είναι απλώς
το απαραίτητο μέσο παραγωγής μιας κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας που θα διευκολύνει την διακυβέρνηση αυτής
της περιοχής (όχι κράτους πια) από τον κ. Marteen Verwey.
Ποιος είναι ο κ. Marteen Werwey; ΄Ηταν, πριν τον διορισμό
του στην Αθήνα, ο υποδιευθυντής οικονομικών και χρηματοπιστωτικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι
ένας γραφειοκράτης μέσου επιπέδου.

Το κλείσιμο των τραπεζών, μετά την προκήρυξη του δημοσψηφίσματος (5/7, ήταν
απόφαση που πάρθηκε, όχι στην Αθήνα
από τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε στη Φρανκφούρτη από το Μάριο Ντράγκι της ΕΚΤ,
αλλά σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα!
Γιάννης Δραγασάκης (ΣΚΑΪ, ντιμπέιτ με Ντόρα Μπακογιάννη)

H EΠΙΣΤΟΛΗ
Μετάφραση: Μιχ. Στυλιανού
Marteen Verwey: Ο Νέος Διορισμένος Απόλυτος
Άρχοντας της Ελλάδος, Περιοχής Υπό Εντολή της ΕE.
(Ο όρος Κράτος έχει Διαγραφεί).

Προς ΄Ελληνες καθηγητές και Ph.D.
Από: Αναστάσιος Ρέτζιος

Οι όροι του 3ου Μνημονίου (σημ: του Μνημονίου ΤσίπραΣόϊμπλε) παρέχουν στον κ. Werwey πραγματικά ευρείες
εξουσίες στην Ελλάδα. Κατ’ αρχήν ηγείται μιας μεγάλης
αποστολής, η οποία θα πάρει τον έλεγχο των περισσότερων υπουργείων και αρκετών από τις υπηρεσίες της χώρας.
Τι άλλα θα τεθεί υπό τον έλεγχό του; Απλώς όλα τα έσοδα
του ελληνικού κράτους (τα οποία πηγαίνουν σε ένα ταμείο
εγγυήσεων, ελεγχόμενο από την Τρόικα), ο όλος τομέας
τραπεζικών επενδύσεων και –προσέξτε αυτό- όλη η περιουσία του ελληνικού κράτους, την οποία ο κ. Werwey θα
πουλήσει για να εξοφλήσει κυρίως του Γερμανούς. Υπάρχει
κάτι εδώ που απαιτεί περισσότερες εξηγήσεις;

9/9/2015
Αγαπητοί φίλοι του Ομίλου,
Τα ελληνικά ΜΜΕ και ο Τύπος, σχεδόν στο σύνολό τους,
αγνόησαν την σημαντικότερη είδηση της περασμένης
εβδομάδας. Στην πραγματικότητα την μεγαλύτερη είδηση
της περασμένης χρονιάς.
Ανακοινώθηκε την περασμένη βδομάδα ότι ο Marteen Verwey θα ηγηθεί της ομάδας της Ε.Ε. που θα εποπτεύει την
ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα. Η ανακοίνωση ανέφερε
απλά ότι θα έχει κατευθείαν γραμμή επικοινωνίας με τον

Σχεδόν όλοι οι δουλοπρεπείς ΄Ελληνες πολιτικοί (και είναι
δουλοπρεπείς στο σύνολό τους) θα υποβάλλουν τα σεβάσματά τους στον κ. Werwey -αν μπορούν θα του φιλήσουν
και τα πόδια. Θα ακολουθήσουν τις εντολές του και θα συμμορφωθούν με ότι τους προστάζει. Έπειτα θα βγαίνουν έξω
και θα λένε ένα σωρό ψέματα όπως έκαναν επί πέντε χρόνια. Το πιο εκπληκτικό γεγονός είναι η ευπιστία, ο αποπροσανατολισμός και η αμηχανία ( για να μην πω κουταμάρα)
του ελληνικού κοινού.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως 70% του κοινού είναι έτοιμοι να ψηφίσουν κόμματα που ανοικτά υπο-

Μην ακυρώσεις το ΟΧΙ σου
με την ψήφο σου
ή με την αποχή σου

στηρίζουν τα μνημόνια. Ανίκανοι και ανήθικοι πολιτικοί
ισχυρίζονται ότι το 3ο Μνημόνιο ήταν «αναγκαίο για τη σωτηρία της χώρας», αλλά ότι ήταν επίσης «μια επαχθής συμφωνία που έγινε υπό απειλή»!!! Μα θα πρέπει να είναι ή το
ένα ή το άλλο! Εάν ήταν μια επαχθής συμφωνία με καταστρεπτικές συνέπειες, πώς μπορεί να είναι αναγκαία για
τη σωτηρία της χώρας;
Μένω κατάπληκτος βλέποντας πως ούτε ένας δημοσιογράφος δεν έχει τον ανδρισμό να πει τα πράγματα όπως
είναι και το κοινό καταπίνει αμάσητο ότι του σερβίρουν.
Και πάλι ο ανίκανος και ανήθικος κ. Τσίπρας ισχυρίζεται ότι
θα παρεκκλίνει από το Μνημόνιο, με τρόπους που δεν αναφέρει και δεν εξειδικεύει. Έχω νέα γι’ αυτόν. Θα πρέπει να
ενωτιστεί τον κ. Ουίστων Τσώρτσιλ που έλεγε: «Μπορείς
να κοροϊδέψεις όλο τον κόσμο για λίγο καιρό, ή λίγους για
πολύ καιρό, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις όλο τον
κόσμο αιωνίως». Θα έπρεπε ν’ ακούσει αυτή την ορμήνια.
Αλλά όλα αυτά είναι πολύς άσχετος θόρυβος για το τίποτα.
Επειδή, οποιοσδήποτε και αν εκλεγεί πρωθυπουργός της
Ελλάδος και οποιοδήποτε κόμμα ή συνασπισμός κερδίσει,
απλώς θα κληθούν να εφαρμόσουν τις διαταγές του κ.
Marteen Verwey. Αυτός θα εγκρίνει όλους τους νόμους που
θα πρέπει να ψηφισθούν (υπάρχει μάλιστα ένα ειδικό γραφείο στις Βρυξέλλες που θα εξετάζει και θα τροποποιεί νόμους και θα συντάσσει τροπολογίες. Η Ελληνική
κυβέρνηση απλώς θα συμφωνεί… ή δεν θα παίρνει λεφτά.
Και αφού ο κ. Marteen Werwey θα ελέγχει όλα τα κρατικά
έσοδα, όλες τις κυβερνητικές λειτουργίες και όλη την κρατική υπηρεσία, καλή τύχη σε όποιαν απόπειρα να γίνει κάτι
που αυτός δεν εγκρίνει. Για να μην αναφέρουμε πως όλοι
οι μόνιμοι οι γενικοί γραμματείς των σημαντικότερων
υπουργείων είναι διορισμένοι από την Τρόικα.
Ώστε αν θέλετε να ψηφίσετε κάποιο από τα μνημονιακά
κόμματα, μην μπαίνετε στον κόπο. Ο κ. Werwey σας καλύπτει.
Δεν θα έπρεπε να καταπλήσσομαι με αυτή την πραγματικότητα. Μόλις πριν λίγες μέρες, ένα Ελληνοκύπριος ανταποκριτής μου είπε στον όμιλο πως οι Ελληνοκύπριοι στην
Κύπρο νοσταλγούν την βρετανική διοίκηση και ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να κυβερνήσουν την Ελλάδα καλύτερα από
τους ΄Ελληνες!!! Βεβαίως και το άκουσα με έκπληξη. Αλλά
για ένα έθνος που παρήγαγε έναν Γεννάδιο Σχολάριο, αυτό
δεν πρέπει να μοιάζει απροσδόκητο.
Αυτό το επίπεδο χαμέρπειας, δουλοπρέπειας και δουλικότητας δεν είναι στην πραγματικότητα εκπληκτικό. Οι περισσότεροι ΄Ελληνες πάσχουν από τέτοιο σύνδρομο
κατωτερότητας και είναι τόσο έντρομοι για τον κόσμο γύρω
τους ώστε και μόνο η πρόταση εξόδου από την Ευρωζώνη
προκαλεί δηλώσεις όπως «και σε ποιον να υπολογίζουμε
πως θα μας βοηθήσει;» Και στην απλή εξέταση μιας τέτοιας
εξόδου τους πιάνει τρόμος. Δεν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν
υπάρχει αυτοπεποίθηση, δεν υπάρχει ραχοκοκαλιά.
Αξίζει η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη; Από ότι
δείχνουν τα πράγματα, θα έλεγα «ίσως όχι». Θα υπέθετα
ότι πιθανώς αυτό επίσης σκέφτονταν ο Βησσαρίων και ο
Πλήθων Γεμιστός στον 15ο Αιώνα. Ο Γεννάδιος Σχολάριος
ήταν απλά ένα σκουλήκι πτώματος.»
Dr. Αναστάσιος Ρέτζιος

