
του Μιχαήλ Στυλιανού 

Εάν στο ιδεατό εθνικό δικαστήριο, ο -εκλεγμένος για

την αριστεία του- Δικαστής ερωτούσε τον υπογραφό-

μενο μάρτυρα σε ποια χρονική στιγμή θα τοποθε-

τούσε την κατάπτωση του λειτουργήματος της

ενημέρωσης στην Ελλάδα, στην έσχατη υποστάθμη

του εκπεσμού, η απάντηση θα ήταν άμεση και χωρίς

δισταγμό: την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Εκείνη την ημέρα, σε μια οποιαδήποτε χώρα υπό κα-

θεστώς Δημοκρατίας και ελευθερίας του Τύπου, κο-

ρυφαίο θέμα σε δελτία των ΜΜΕ και πρωτοσέλιδα

των εφημερίδων θα ήταν τα συγκλονιστικά στοιχεία

που κατέθεσε την προτεραία στην Επιτροπή της Αλή-

θειας για το Χρέος ο μέχρι πρόσφατα υφυπουργός

Αμύνης κ. Κώστας Ήσυχος.

Τα στοιχεία απεκάλυπταν ότι μέγα μέρος του συντρι-

πτικού χρέους που χρησιμοποιείται ως πολεμική μη-

χανή εθνικής υποδούλωσης, είναι το άθροισμα

οφειλών και τόκων, από το 1974 έως σήμερα, από

ένα σωρείτη ληστρικών προμηθειών όπλων άχρη-

στων για την εθνική άμυνα, από προμηθευτές εταί-

ρους-δυνάστες και εκμαυλιστές υπουργών και

κρατικών λειτουργών.

Ο γράφων (εξ αποστάσεως), που τυχαία άνοιξε το κα-

νάλι της Βουλής την 1,10’ το πρωί, είδε με έκπληξη

τον κ. Ήσυχο σε προχωρημένο στάδιο της κατάθεσής

του, την οποία ακολούθησαν απαντήσεις σε εξονυχι-

στικές ερωτήσεις του προέδρου της διεθνούς ομάδος

καθηγητών και τέως υπουργών-μελών της επιτροπής,

Βέλγου καθηγητή κ. Eric Toussaint. Έμεινε καθηλω-

μένος, μη τολμώντας να κινηθεί σε αναζήτηση γρα-

φικής ύλης για σημειώσεις, μη και χάσει μέρος των

αποκαλύψεων:

Για τα εξοπλιστικά χρέη από το Πρόγραμμα Τρούμαν που

πληρώναμε μέχρις προσφάτως ή πληρώνουμε ακόμη. Για

τις τρείς υπέργηρες αμερικανικές φρεγάτες που αγορά-

σαμε, επισκευάσαμε με μεγάλη δαπάνη και χρησιμοποι-

ήσαμε μόνο για ένα χρόνο.  Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Ο ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗΣ

Η περίπτωση της Επιτροπής

Αλήθειας για το Χρέος

Δεν θα γίνει Κέντρο 

Προσφύγων στο Λαύριο
Σελίδα 6

Προς ακύρωση οι Ζώνες

Προστασίας Υμηττού
Γνωμοδοτεί το Δ.Ε.Ε.

Συναυλία στο Αχίλλειο

Εξώδικη διαμαρτυρία από την

Ενωση Γονέων Σαρωνικού 
Σελίδα 16

Βάνδαλοι κατέστρεψαν παιδικές 
χαρές στο Δήμο Παλλήνης

Με απίστευτη 

αγριότητα, 

επιτέθηκαν σε 

όργανα παιδικών

χαρών και στις τρεις

ενότητες του Δήμου

Παλλήνης, 

σπάζοντας και 

διαλύοντας.

Σελίδα 7

Σελίδα 12Σελίδα 13

«Αν γίνει ποτέ ξανά πόλε-
μος στην Ευρώπη, θα ξεκι-
νήσει από κάτι τελείως
ηλίθιο που θα συμβεί στα
Βαλκάνια».

Ότο Φον Μπίσμαρκ
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Για τα πιο σύγχρονα πολεμικά μας και τα αεροπλάνα F 16 που

λείπουν από την προστασία της εθνικής επικράτειας και χρησι-

μοποιούνται σε αποστολές του ΝΑΤΟ, με εθνική οικονομική επι-

βάρυνση.

Κατέθετε ακόμη ο τέως υφυπουργός για οπλικά συστήματα από

τη Γερμανία (υποβρύχια, τανκς κ.λ.π), από τη Γαλλία (ελικό-

πτερα), από την Ολλανδία και την Ουκρανία (φουσκωτά Ζούμπρ)

τα οποία προπληρώθηκαν (με προσθήκη στο χρέος), δεν παρα-

δίδονται εμπρόθεσμα, ή καθόλου, αποδεικνύονται ελαττωμα-

τικά και μένουν καθηλωμένα στο έδαφος, ενώ η διεκδίκηση

τήρησης των συμβάσεων παγώνει…

Κατέθετε τέλος για την δόλια μέθοδο τμηματικής αγοράς οπλι-

κών συστημάτων, (πάντα μέσω «ταλαντούχων» αντιπροσώπων),

πού πολλαπλασιάζει το κόστος τους, όπως αεροπλάνων F 16

χωρίς κινητήρες (!) ή άλλο εξοπλισμό, τανκς χωρίς πυρομαχικά

και για άλλα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ενός ασύλλη-

πτου οργίου λεηλασίας του δημοσίου πλούτου, και δολίας υπα-

γωγής του ελληνικού λαού στη σημερινή δουλεία του χρέους.

Η προεδρεύουσα και Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντοπού-

λου, ανέφερε κατά την ακροαματική διαδικασία, ότι είχε ζητήσει

σχετικά στοιχεία από το ΥΠΕΘΑ προ μηνών και πρόσφατα σε

συνάντησή της με τον τότε και τώρα υπουργό κ. Καμμένο, αλλά

δεν της εστάλησαν. Όπως δεν εστάλησαν στην Επιτροπή Αλή-

θειας για το Χρέος στοιχεία που ζητήθηκαν και από τα άλλα

υπουργεία και βεβαίως από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία

μάλιστα απάντησε αρνητικά.

Υπό καθεστώς φίμωσης, απομόνωσης και λοιδορίας…

Η συνεδρίαση της επιτροπής με την κατάθεση του κ. Ήσυχου,

μεταδόθηκε μετά τα μεσάνυχτα, από μια έμφοβη και λοιδορού-

μενη τηλεόραση της Βουλής, στο τέλος μετάδοσης παλαιού ρω-

σικού σήριαλ με τις αιματηρές περιπέτειες των Κοζάκων του

Ντον στην επανάσταση του 1917. Υπό ανάλογες συνθήκες, ο

γράφων είχε ακούσει προ διμήνου τμήμα μιας άλλης άκρως απο-

καλυπτικής κατάθεσης, στην ίδια επιτροπή, από τον κ. Παν. Ρου-

μελιώτη, πρώην υπουργό και Έλληνα αντιπρόσωπο στο ΔΝΤ,

την εποχή όπου ο Γιωργάκης Παπανδρέου ενεργοποίησε το Τα-

μείο σε μηχανισμό αποικιοποίησης της χώρας.

Η κατάθεση του κ. Ρουμελιώτη ήταν επίσης συνταρακτική και

για την βαρύτητα των αποκαλύψεων και ως σπάνιο, στις ημέρες

μας, τεκμήριο γενναιότητας και πατριωτισμού. Αποκάλυπτε με

έγραφα του Ταμείου ότι η ανάμειξή του παραβίαζε το καταστα-

τικό του, γινόταν εν γνώσει του ότι το ελληνικό χρέος ήταν μη

βιώσιμο και ότι το μνημόνιο εξοντωτικών μέτρων για την εξυ-

πηρέτηση/εξόφλησή του χρέους θα οδηγούσε στην κατα-

στροφή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. (Στην πρες

κόνφερενς που έδωσε την Παρασκευή η ακόμη Πρόεδρος της

Βουλής κ. Κωνσταντοπούλου, με την λήξη αυτού του σταδίου

των εργασιών της Επιτροπής για το Χρέος, αποκάλυψε ότι η κ.

Λαγκάρντ είχε απειλητικά προειδοποιήσει τον κ. Ρουμελιώτη να

μην καταθέσει στην Επιτροπή, επειδή εξακολουθεί να δεσμεύε-

ται από την υποχρέωση του απορρήτου!)

Στην τελευταία ακρόαση μαρτύρων οι καταθέσεις του εκπροσώ-

που 7.000 απορφανισμένων οικογενειών -κατόπιν αυτοκτονίας-

και της κόρης του αυτόχειρα της Πλατείας Συντάγματος, θα

όφειλαν φυσιολογικά να ενεργοποιήσουν την ανθρώπινη ευαι-

σθησία των παρόντων ρεπόρτερ και των προϊσταμένων τους.

Και οι δύο αυτές συνεδριάσεις της Επιτροπής Αλήθειας για το

Χρέος έγιναν στη Βουλή, παρουσία δημοσιογράφων διαπιστευ-

μένων από κανάλια και εφημερίδες. Μάταια και στις δύο περι-

πτώσεις αναζήτησε ο γράφων σε τηλεοπτικά δελτία (και της

κρατικής ΕΡΤ) και στον ηλεκτρονικό Τύπο κάποιο ρεπορτάζ από

συνεδριάσεις της Επιτροπής, με τις αποκαλύψεις ειδικής εθνι-

κής βαρύτητας και ενημερωτικής αξίας, ιδιαίτερα στη σημερινή

συγκυρία, που έφεραν σε φως.

Το σκάνδαλο της Φολκσβάγκεν, που συγκλονίζει σήμερα τη Γερ-

μανία και την Μαφία των Βρυξελλών, ωχριά συγκρινόμενο (με

εθνικά δημοσιογραφικά κριτήρια) με τον φάκελο της δόλιας

υπερχρέωσης και καταδίκης του ελληνισμού σε αφανισμό. Σε

άλλες εποχές της ελληνικής δημοσιογραφίας οι εφημερίδες θα

αφιέρωναν καθημερινά πολύστηλα ρεπορτάζ στις συνεδριάσεις

της επιτροπής, οι δημοσιογράφοι θα πολιορκούσαν τους κ. κ.

Ρουμελιώτη, Ήσυχο και άλλους σημαντικούς μάρτυρες για συ-

νεντεύξεις και οι πιο δυναμικοί ρεπόρτερ θα ανίχνευαν στις

πηγές για την εξόρυξη περισσότερων στοιχείων. Ιδιαίτερα όταν

αυτός ο φάκελος στοιχειοθέτησης του παράνομου και αθέμιτου

χαρακτήρα του χρέους συνιστούσε διαπραγματευτικό υπερό-

πλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Υπερόπλο που έμεινε

στα αζήτητα, μαζί με άλλα ισχυρά όπλα. (Υπερατλαντικοί σύμ-

βουλοι φαίνεται δεν το ενέκριναν…)

Από την πρες-κόνφερενς απολογισμού της Επιτροπής, από την

Πρόεδρο κ. Κωνσταντοπούλου, τον κ. Ερίκ Τουσαίν, τρεις άλ-

λους ξένους καθηγητές και τον πρώην υπουργό οικονομικών

του Ισημερινού, ευπρεπές ρεπορτάζ στα συνήθη διεθνή μέτρα

πρακτορειακής κάλυψης, διανεμήθηκε από το ΑΠΕ/ΜΠΕ και ο

γράφων το βρήκε στην ηλεκτρονικές εφημερίδες «Βόρεια» και

«Ακτιβιστής» της Θεσσαλονίκης και στις Ιστοσελίδες Ινφογνώ-

μων και Πρες Πρόζεκτ της Αθήνας. Αναζήτησε με επιμέλεια τα

ίχνη αυτής της πρες-κόνφερενς στο διαδίκτυο, αλλά δεν βρήκε

άλλα. Η ΕΡΤ, όπως και τα κανάλια της διαπλεκόμενης ολιγαρ-

χίας, αγνόησαν το γεγονός στα δελτία τους.

Το «έγκυρο» κυβερνητικό κανάλι είχε στείλει τον δημοσιογράφο

Διονύση Μποτώνη, πρώην αστέρα της «Αυριανής», ο οποίος και

υπέβαλε την ερώτηση/δήλωση ότι καταγγελία του χρέους ως

παράνομου, αθέμιτου, απεχθούς και μη βιώσιμου θα οδηγούσε

τη χώρα σε άμεση χρεωκοπία και καταστροφή. Ο «ερωτών»

πήρε μιαν συντριπτική απάντηση από τον καθηγητή κ. Τουσαίν

και την κ. Κωνσταντοπούλου, όπως προκύπτει από την κάλυψη

της πρες-κόνφερενς στο YouTube που παρέθεσε το ιστολόγιο

Ινφογνώμων https://www.YouTube.com/watch?t=116&v=wW-

BXBDMekBM

Αλλά η ΕΡΤ δεν αντάμειψε τον απεσταλμένο της, τουλάχιστον

με μετάδοση της συνεισφοράς του και εξαφάνισε την πρες-κόν-

φερενς και στις ειδήσεις της.

Οπωσδήποτε το Μέγκα έπαθλο -στην επίδοση που είναι και το

θέμα του τίτλου- απέσπασε ο γυάλινος ναός του Μολώχ, όπου

η λεπιδοπρόσωπη ιέρεια και οι δυο χρησμολόγοι ιεροφάντες

επιδίδονται στο βραδινό τελετουργικό της κατακρεούργησης

και παράδοσης στην πυρά προσώπων, κινημάτων, εθνικών και

πολιτικών θεμάτων και γεγονότων που κρίνονται επικίνδυνα ή

μόνον δυσάρεστα στον πολυεθνικό Μαμωνά της Διαπλοκής.

Ως τέτοια επικίνδυνα πρόσωπα προς εξόντωση στοχοποιήθηκαν

από εννεαμήνου η κ. Κωνσταντοπούλου και ο κ. Βαρουφάκης.

Μπορεί κανείς να φαντασθεί αυτούς τους δύο αγέρωχους ελ-

ληνικούς τύπους σε δουλικές πόζες δοτής οικειότητας, χαριεν-

τισμών με μαϊμουδιές και χτυπημάτων στη πλάτη με τους

Γιούνκερ, Σουλτς και λοιπούς κλόουν του θιάσου των Βρυξελ-

λών; Γι’ αυτό και εναντίον τους επιστρατεύθηκαν όλα τα βρώ-

μικα μέσα, από πλαστογραφημένα επεισόδια στην είσοδο της

Βουλής, μέχρι διαστροφή δηλώσεων και μετάδοση ανώνυμης

σκουπιδογραφίας στο Τουίτερ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου στοχοποιήθηκε λόγω της άκρως επικίν-

δυνης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους και για το γε-

γονός ότι συνέστησε εξεταστικές επιτροπές για εκκρεμείς από

χρόνια φακέλους βαρύτατων εσωτερικών σκανδάλων που βα-

ρύνουν αστέρες του πολιτικού, οικονομικού και εκδοτικού κα-

τεστημένου, όσο εβάρυναν και το ασήκωτο σημερινό χρέος.

Ο ρόλος του «χιτ-μαν», του εκτελεστή, με στόχο την προσωπι-

κότητα της Προέδρου της Βουλής, ανατέθηκε σε κάποιον ......,

επισήμως ρεπόρτερ Βουλής του καναλιού αλλά στην πράξη αν-

θρώπου επιφορτισμένου με τη σκανδαλοθηρική παρακολούθηση

κάθε φράσεως και κινήσεώς της.  

Η σκουπιδολογία αυτού του ατόμου σ’ αυτό το εννεάμηνο, για

την υποβάθμιση της Επιτροπής για το Χρέος στο επίπεδο του

περιττού και του σκανδαλώδους και σε βάρος του προσώπου

και του κύρους της Προέδρου της Βουλής, προκαλούσε αλλερ-

γικές αντιδράσεις απέχθειας. Σε βαθμό που σίγουρα η φωτο-

γραφία του θα εικονογραφεί πλέον το γνωστό σύνθημα των

Εξαρχείων στο λήμμα δημοσιογράφος, στο λεξικό της λαϊκής

συνείδησης.

Αποτέλεσμα αυτού του καθεστώτος στην ενημέρωση, σ’ αυτής

της ποιότητας τη Δημοκρατία (μόνος ο Πρόεδρός της απέμεινε

υμνωδός!), σ’ αυτήν την δούλη Ελλάδα ελάχιστοι πολίτες πλη-

ροφορήθηκαν για το σημαντικότατο για την πατρίδα έργο της

Επιτροπής της Αλήθειας για το Χρέος, που υπονομεύθηκε και

από τον κύκλο Τσίπρα στο εσωτερικό. 

Όταν αντίθετα, στο εξωτερικό:
Συνέχεια στη σελ. 6

Ο ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΟΤΑΝ  ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗΣ

Μεταλλουργικά απόβλητα
στο Λαύριο Σελ. 6

Η μεγάλη απάτη Γ. Παπανικολάου Σελ. 8

Μεσούντος του θέρους προς

Ελαφόνησο γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ετσι άρχισαν όλα Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

105 τάξεις χωρίς δάσκαλο
στην Ανατ. Αττική Σελ. 16

Κίνδυνος εγκλωβισμού προσφύ-

γων στην Ελλάδα Ν. Χουντής Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη
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Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έβαλε μπροστά τις μπουλν-

τόζες και ξεκίνησε κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε περιοχές

της Ανατ. Αττικής.

Ετσι την περασμένη Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, οι μπουλν-

τόζες κατέφθασαν στα Περιβολάκια Ραφήνας. 

Εκεί τους περίμεναν κάτοικοι, ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πι-

κερμίου Βασίλης Πιστικίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ.

Αττικής Πέτρος Φιλίππου, καλεσμένος από το δήμαρχο

και ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας.

Κάτι οι κινητοποιήσεις των κατοίκων απ’ τη μια και οι

ενέργειες των εμπλεκομένων πολιτικών παραγόντων

μετά από σειρά επικοινωνιών με το Υπουργείο Εσωτερι-

κών, ανεστάλη προσωρινά η εκτέλεση κατεδάφισης, παρά

το ότι υπήρχε και Εισαγγελέας και διμοιρία των ΜΑΤ.

Οπως διαφαίνεται και ακούστηκε και από τους δημάρχους

επίκειται σειρά κατεδαφίσεων σε πολλές περιοχές της

Ανατ. Αττικής όπως Ραφήνα, Αρτέμιδα, Μαραθώνας, Λαυ-

ρεωτική κ.α.)

Για το λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτημα στον Υπουργό Εσω-

τερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή να γίνει σύσκεψη  προ-

κειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα που

προκαλεί αναστάτωση και σοβαρές αναταράξεις καθώς

σημαντικός αριθμός των κατεδαφιστέων ακινήτων απο-

τελούν κύρια κατοικία για πολλούς πολίτες. 

Πράγματι την Παρασκευή 25/9 έγινε σύσκεψη στο υπουρ-

γείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή του Υπουργού Π. Κου-

ρουμπλή, του Υφυπουργού Γιάννη Μπαλάφα, του Γεν.

Γραμματέα Κώστα Πουλάκη, των βουλευτών Περιφέρειας

Αττικής Γιώργου Πάντζα και Κώστα Κατσίκη, του Αντιπε-

ριφερειάρχη Αν. Αττικής Πέτρου Φιλίππου, του Δημάρχου

Ραφήνας  Βασίλη Πιστικίδη, της δημοτικής συμβούλου

Σπάτων – Αρτέμιδος Λίας Ντελάκη, του Προέδρου Ομο-

σπονδίας Συλλόγων Περιβολάκια Πέτρου Σαντ. 

Ο Υπουργός ζήτησε προσωρινή αναστολή

Την προσωρινή αναστολή του προγράμματος κατεδαφί-

σεων αυθαιρέτων  σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις

ζήτησε τελικά ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής, με έγγραφό

του προς τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής.

Ο Π. Κουρουμπλής, προχώρησε στο αίτημα αναστολής,

μετά το αίτημα αιρετών και κατοίκων,  αλλά και της έκρυθ-

μης κατάστασης που επικρατεί, ανάμεσα στους κατοίκους

των περιοχών που τελούν υπό κατεδάφιση.

Σε  δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής τό-

νισε ότι επειδή τα πρωτόκολλα κατεδάφισης έχουν δοθεί

εδώ και αρκετά χρόνια (κάποια εξ αυτών περισσότερα από

είκοσι), ζήτησε εν’ όψει της σύνταξης του Εθνικού Κτημα-

τολογίου και του Δασολογίου και μέχρι την ολοκλήρωση

αυτής, να αναβληθεί προσωρινά η όποια κατεδάφιση προ-

κειμένου να διευκρινιστεί για ποια από αυτά υπάρχει η δυ-

νατότητα τακτοποίησης. Εξέφρασε δε την ελπίδα να βρεθεί

λύση καθώς για αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, τα ακί-

νητα αποτελούν πρώτες κατοικίες, γεγονός που δημιουργεί

τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ιδιαίτερα στην παρούσα οι-

κονομική συγκυρία. 

Η αρμοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων 

ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

και ΟΧΙ στην Περιφέρεια Αττικής

Η αρμοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή

κατασκευών δεν ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, διευκρινίζει η Πε-

ριφέρεια Αττικής με αφορμή λανθασμένες αναφορές ορι-

σμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα βάσει του Νόμου  Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα

Καλλικράτης), του άρθρου 280 - II, περ. 45 αναφέρεται ρητά

ότι στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-

τικής υπάγεται «Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυ-
θαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την
αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των

διατάξεων του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α) και της σχετικής
νομοθεσίας».
Οπως και να ‘χει το θέμα των αυθαίρετων κατασκευών μέσα

στα δάση πρέπει να σταματήσει διαπαντός. Γιατί κάθε τόσο

νομιμοποιούνται και ξαναρχίζει νέα γενιά αυθαιρέτων. 

Μην ξεχνάμε τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ραφή-

νας (2005), που κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους,  και

έγινε η αφορμή να ξεφυτρώσουν πολλές πολλές βίλες...

παρά το ότι ο τότε πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής διαβε-

βαίωνε ότι θα αναδασωθούν τα καμένα.  Οχι μόνο δεν ανα-

δασώθηκαν, αλλά περίπου 3000 στρέμματα εξαιρέθηκαν...

Γενικός κανόνας είναι ότι ελάχιστες περιοχές που καίγον-

ται κηρύσσονται αναδασωτέες, είτε γιατί δεν υπάρχουν

κονδύλια, είτε γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι, είτε γιατί

υπάρχει πολιτικό “βίσμα”.

Αννα Μπουζιάνη

Kατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών

σε δασικές εκτάσεις και παράλιες περιοχές
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Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στον Κάτω Χώρο του Θεάτρου

του Νέου Κόσμου παρουσιάζεται η παράσταση «Ο Μι-
κρός Χίτλερ» του Άρνολντ Μπέρνφελντ. Το πρωτότυπο

αυτό έργο δίνει ζωή σε μια φανταστική συνάντηση με-

ταξύ δύο σημαντικών προσωπικοτήτων της Ιστορίας. 

Ανακατεύοντας πραγματικά γεγονότα και μυθοπλασία,

μέσα από μια αλληλουχία χιούμορ και φιλοσοφίας, ο

συγγραφέας φέρνει αντιμέτωπες δύο παγκοσμίως ανα-

γνωρίσιμες μορφές, τον Φρόυντ και τον Χίτλερ, σε μια

μεταβατική και κρίσιμη φάση της ζωής τους, αλλά και

της ίδιας της παγκόσμιας ιστορίας. Το έργο, γραμμένο

το 1993 μα άγνωστο στην Ελλάδα, συστήνουν στο ελ-

ληνικό κοινό ο Γεράσιμος Μιχελής και ο Γιώργος Χρι-

στοδούλου, ενσαρκώνοντας τους δύο ήρωες και

υπογράφοντας επίσης τη σκηνοθεσία.

Παράλληλα, από Τετάρτη έως Κυριακή, στο Δώμα του

Θεάτρου του Νέου Κόσμου, η διεθνής θεατρική ομάδα

«BΕΑΤΝΙΚS» παρουσιάζει το έργο του David Lescot,

επίκαιρο για την κατάσταση της χώρας μας, «Ένας άν-

θρωπος υπό χρεωκοπία» και μιλάει για τη σημερινή Ευ-

ρώπη της οικονομικής κρίσης και των παράπλευρων

συνεπειών που έχει αυτή στον άνθρωπο. Πρόκειται για

μια σύγχρονη ιστορία ενός ανθρώπου υπό χρεωκοπία,

ο οποίος καλείται να εφεύρει μια καινούρια ζωή. Ένα βι-

βλίο επιστημονικής φαντασίας, «Ο άνθρωπος που συρ-

ρικνώνεται», γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος στη μοναξιά

του ήρωα. Είναι ο προσωπικός του ηθικός οδηγός. Σε

αυτό ένας άνθρωπος συρρικνώνεται κατά τρία χιλιοστά

κάθε ημέρα και πρέπει να προσαρμόσει τις ανάγκες του

σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο εχθρικό και απειλη-

τικό. 

«Ο Μικρός Χίτλερ»

της Τζωρτζίνας Καλέργη

«Ο υπέροχος κόσμος της μετανάστευσης» είναι το θέμα

της φετινής διοργάνωσης που στοχεύει στην ενημέρωση

και ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία των με-

ταναστευτικών πουλιών και των βιοτόπων που χρησιμοποι-

ούν κατά τις μεταναστευτικές τους διαδρομές. 

Στην προστατευόμενη περιοχή του υγροτόπου της Βραυ-

ρώνας, όπου βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα από 200

είδη πουλιών, όσοι και όσες συμμετάσχουν στην εκδήλωση

θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μια ξεχωριστή ημέρα

στη φύση παρατηρώντας τα πουλιά του υγροτόπου και συμ-

μετέχοντας σε πλήθος δράσεων αφιερωμένες στην φθινο-

πωρινή μετανάστευση των πουλιών.

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών είναι ένα ετήσιο γε-

γονός που λαμβάνει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του

Οκτωβρίου σε περισσότερες από 30 χώρες και συντονίζεται

από την παγκόσμια ομοσπονδία περιβαλλοντικών οργανώ-

σεων για την προστασία των πουλιών BirdLife International.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρες 10:00 – 14:00, γιορτά-

ζουμε στον υγρότοπο της Βραυρώνας!

(προαύλιος χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας)

Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης περιλαμβάνουν: 

― Παρατήρηση Πουλιών

― Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για τα παιδιά

― Απελευθέρωση πουλιών  σε συνεργασία με τον Σύλλογο

Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ 

― Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας

― Εθελοντικό καθαρισμό του υγροτόπου σε συνεργασία με

τη Σχολή Μωραΐτη

Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

τηλ.: 210 8227937, 210 8228704, e-mail: info@ornithologiki.gr

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική σε συνερ-

γασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΑΝΙΜΑ, τη Δ/νση Π/θμιας

Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας και τον

Δήμο Μαρκόπουλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προστασίας και Ανά-

δειξης Υγροτόπου Βραυρώνας.

Διαδραστικό πρόγραμμα με

το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

To Σάββατο 3 Οκτωβρίου τα παιδιά του Σώματος Ελληνικού

Οδηγισμού, θα παίξουν, θα δράσουν και θα αλληλεπιδρά-

σουν στον Άκτιο Οδηγό (Bάρη), μαζί με τους ενοίκους της

Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Παράλληλα θα πραγμα-

τοποιηθεί Δημιουργικό Εργαστήρι Ενηλίκων. 

Την παρουσίαση θα κάνει η Αλίς Δικαίου.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσετε το διαδραστικό

πρόγραμμα μπορούν να βρίσκονται στις 12 το μεσημέρι

στο “Ακτιος” στη Βάρη.

O Σύνδεσμος Εκδοτών Βι-

βλίου kai o Οργανισμός Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού

και Νεολαίας του Δήμου

Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)

έχουν ανοίξει το 44ο Φεστι-

βάλ βιβλίου στο Ζάππειο και

θα λειτουργήσει μέχρι τις

11 Οκτωβρίου.

Ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00 –

22:30

Παρασκευή & Σαββάτο:

18:00 – 23:00,

Κυριακή: 10:30 – 15:00 και

18:00 – 22:30

Το αφιέρωμα του φετινού

Φεστιβάλ είναι «Η ανά-

γνωση ως πολιτική πράξη».

Είναι μια ευκαιρία να επανο-

ρίσουμε τις έννοιες της

ανάγνωσης και της πράξης

μέσα στο πλαίσιο της πολι-

τικής και ως εκ τούτου και

την ίδια την έννοια της πο-

λιτικής. Τι σχέση έχει το

διάβασμα με την ανάγνωση;

Όταν διαβάζω ένα βιβλίο

πράττω; 

Και πώς σημαίνεται η πράξη

ή η απραξία μου μέσα στο

πολιτικό περιβάλλον; Όχι

σπάνια η πολιτική αντιμάχε-

ται την ανάγνωση, γιατί με

την ανάγνωση μεταφέρεται

η γνώση και το πληροφορη-

μένο άτομο είναι εχθρός

της κακής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του αφιερώμα-

τος, θα πραγματοποιηθούν

εκδηλώσεις με θέματα:

― Γλώσσα και πολιτική.

― Το βιβλίο σήμερα. Η δυ-

ναμική του έντυπου λόγου

μπροστά στη δυναμική της

εικόνας. 

― Η πολιτική του ποιητικού

λόγου.    

Το Φεστιβάλ Βιβλίου γίνεται

σε συνεργασία με την Ελλη-

νική Εθνική Επιτροπή της

UNICEF και τελεί υπό τον

αγίδα του Υπ. Πολιτισμού.

44ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ στο ΖΑΠΠΕΙΟ

Γιορτάζουμε τη μετανάστευση πουλιών 

στον Υγρότοπο Βραυρώνας Αττικής

Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς
Προβολή Ταινίας στον πρ. Κάμπινγ, Βούλας

Την αμερικάνικη κωμωδία του 1980 με τίτλο Να είσαι εκεί
κύριε Τσάνς (Being There)  θα προβάλει η ομάδα αυτο-

διαχειριζόμενων στο πρ. Κάμπινγκ Βούλας, την Παρα-

σκευή 2  Οκτωβρίου  στις 8.30 μμ
Σκηνοθεσία:   Χαλ Ασμπι

Με τους:  Πίτερ Σέλερς,  Σίρλεϊ Μακ Λέιν,  Μέλβιν Ντάγκλας,

Τζακ Γουόρντεν

Ένας αγαθιάρης κηπουρός που η μόνη του επαφή με τον έξω
κόσμο είναι η τηλεόραση, θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει την
υποκρισία της κοινωνίας όταν ξαφνικά θα βρεθεί για πρώτη φορά
έξω από το σπίτι του.
Το κύριο ενδιαφέρον, όμως, της ταινίας συγκεντρώνεται στη μο-
ναδική παρουσία του Πίτερ Σέλερς, που εδώ ερμηνεύει μοναδικά,
έναν «κόντρα» ρόλο απ’ αυτούς που τον έχουμε δει στις περισ-

σότερες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Η προβολή γίνεται έξω από το κτίριο που βρίσκεται στην παρα-

λία. Σε περίπτωση  κακοκαιρίας θα γίνει στο κτήριο της πύλης.

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

Διήμερη εκδρομή 
Καλάβρυτα, Μέγα Σπήλαιο, Γαλαξίδι

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας

Κορωπίου, οργανώνει διήμερη εκδρομή - 17 & 18 Οκτω-

βρίου 

Αναχώρηση στις 07:00 π.μ. από τα γραφεία του Συλλόγου

με προορισμό τα Καλάβρυτα. Στην συνέχεια επίσκεψη στο

Μέγα Σπήλαιο και στην ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας.

Διανυκτέρευση στην περιοχή Σελιανίτικα στο Ξενοδοχείο

Ροδίνι στον Ψαθόπυργο  Πάτρας δίπλα στην θάλασσα.

2η Μέρα  αναχώρηση με το Ferry-boat  για Ρίο –Αντίρριο,

Ναύπακτο - Γαλαξίδι –Δεσφίνα – Λειβαδιά, με ενδιάμεση

στάση για φαγητό και καφέ το απόγευμα.

Η τιμή κατά άτομο είναι 60€:

Κρατήσεις θέσεων έως 10/10/2015  

Τηλ. επικοινωνίας για κρατήσεις θέσεων:  6937617105
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Παραδοσιακοί χοροί

με το Σύλλογο Ευρυάλη

O Eξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” συνεχίζει τα μαθή-

ματα Παραδοσιακών Χορών που διατηρεί εδώ και χρόνια.

Αρχισαν ήδη οι εγγραφές.

Πληροφορίες στην δασκάλα Ελλη Καζάκου τηλ.

6951850552 και στην υπεύθυνη του Συλλόγου Εφη Γα-

βριλάκη τηλ. 6937730962.

3ήμερη Εκδρομή στα

Γιάννενα - Μέτσοβο
Ο Εξωραιστικος Συλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ οργανω-

νει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ από το  Σάββατο 24 έως Δευ-

τέρα 26 Οκτωβρη. 

Τιμη κατ’ ατομο σε δίκλινο 125 € σε μονόκλινο 160 €  σε

τρικλινο 115€. Περιλαμβάνει  μεταφορά, 2 διανυκτερεύ-

σεις στο Grand Serai & Spa με πρωινό σε μπουφέ και  ξε-

ναγό στα Ιωάννινα. 

Αναχώρηση από Βούλα (οδός Σωκράτους, φούρνος

Στεργίου).

Απαραιτητη προκαταβολή για κράτηση θέσης 50 €. Πλη-

ροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος  6974017018   και  Εφη

Γαβριλάκη  6937730962. 

Εκθεση Παιδικού 

και Εφηβικού Βιβλίου

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτι-

σμού υποδέχεται στους χώρους του τους μικρούς φίλους

οργανώνοντας μια πενθήμερη γιορτή για το παιδικό και

το εφηβικό βιβλίο, από τη Δευτέρα 5 έως και την Παρα-

σκευή 9 Οκτωβρίου 2015. Το φετινό Φεστιβάλ απευθύνε-

ται αποκλειστικά σε οργανωμένες ομάδες μαθητών

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης, με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης

και των κατά τόπους Διευθύνσεων Α' θμιας και Β' θμιας

Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, καθώς επίσης με τα τμή-

ματα Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν στη διάρκεια του Φε-

στιβάλ πάνω από 2000 μαθητές από 50 σχολεία.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του Ελληνι-

κού Ιδρύματος Πολιτισμού, που στεγάζεται στην Έπαυλη

Μποδοσάκη (Στρατηγού Καλλάρη 50 Παλαιό Ψυχικό),

τηλ. 210 6776540.

Εικαστικό παραμύθι 

"Παίζω...δρόμιο"
του Γιάννη Δημητράκη

Η ΑΚΤ-ΕΙΝ ανοίγει την έκθεση ζωγραφικής (εικαστικό

παραμύθι) του Γιάννη Δημητράκη «Παίζω...δρόμιο»,

στις 9 Οκτωβρίου 2015, ώρα 20:00 με την οποία εγκαι-

νιάζει το νέο χώρο εκδηλώσεων, το εντευκτήριό της,

το «Γιαπί».

Η ΑΚΤ-ΕΙΝ επιμένει, αξιοποιώντας τις ικανότητες και

τη δημιουργικότητα μελών και φίλων της, να ξορκίζει,

συμβολικά και στην πράξη, την αδράνεια, τη στέρηση

και κυρίως τον φόβο, με κίνηση και ενέργεια (ΑΚΤ-

ΕΙΝ), με εργασία και συνεργασία (γιαπί) και με δημι-

ουργική και καλή διάθεση (παίζω...δρόμιο).

Όσοι «φιλοπαίγμονες», προσέλθετε...
Στο «Γιαπί»: Ερμή Σουρλατζή 14, Κορωπί.

Διάρκεια έκθεσης: 9 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015.

Kινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης

H Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης ξεκίνησε νέο

πρόγραμμα προβολών και πάλι στο Οινοποιείο Πέτρου

(Λεωφ. Μαραθώνος 117, δίπλα από ΟΑΕΔ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες προβολές,

αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις και δωρεάν σεμινά-

ρια γύρω από τον κινηματογράφο.

Πρώτη προβολή στις 14/10 με την ταινία “Ο Τρίτος Άν-
θρωπος” (1949). 

Ενας Αμερικανός συγγραφέας αναζητά έναν εξαφανι-
σμένο φίλο του στη μεταπολεμική Βιέννη....

71η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015  θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την 71η

θλιβερή επέτειο του ολοκαυτώματος της πόλης του Κορωπίου την περίοδο της γερμα-

νικής ναζιστικής κατοχής: Δευτέρα 9-10-1944, εκτέλεση 47 κατοίκων ηλικίας, από 2 έως

80 ετών, 3 επίσημα τραυματίες, 400 σπίτια και κοινοτικά καταστήματα κατεστραμμένα,

λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση της Αθήνας. Με την υπ’ αριθμόν 275/2011 από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Κρωπίας ανακηρύχθηκε σε Μαρτυρική Πόλη.

Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 

ΣE ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, κα-

λούν να λάβετε μέρος στην περιήγηση που διοργανώ-

νουν σε αρχαιολογικούς χώρους του Μαραθώνα, την

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015.

Θα επισκεφθούν: το ιερό των Αιγυπτίων θεών στη Μπρε-

ξίζα, τον Τύμβο των Μαραθωνομάχων, το Πρωτοελλα-

δικό Νεκροταφείο στο Τσέπι,  τον Τύμβο των Πλαταιέων

και το Μεσοελλαδικό νεκροταφείο στο Βρανά, την Οινόη

όπου προγραμματίζουν να κλείσουν με ένα σύντομο

ΠΙΚ-ΝΙΚ με προμήθειες που θα έχει ο καθένας μαζί του.

- Κόστος: 11€ (5€ για τα μέλη).

Θα ξεκινήσουν στις 8.45 το πρωί πίσω από την εκκλη-

σία του Αγ. Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη και θα επι-

στρέψουν στις 4-5 το απόγευμα.

Για συμμετοχή: (6-9μμ) 2294098678, 6976864596, vde-

lagram@gmail.com

Μουσική συναυλία οργανώνεται με τον Μίμη Πλέσσα

στην Ανάβυσσο, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ.

στο club Kouros. Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σα-

ρωνικού. Tηλ. 2291040904.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

Σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2011, στην 67η επέτειο του

ολοκαυτώματος της πόλης μας, το Δημοτικό Συμβού-

λιο : 

Διακηρύσσει μπροστά στους απογόνους των θυμά-

των της 9ης Οκτωβρίου 1944 και το λαό του Κορω-

πίου,  την απόφασή του να θυμάται πάντα και να τιμά

τη θυσία τους.  

Διακηρύσσει πως εκπροσωπεί όχι μόνον τους Κορω-

πιώτες στο σήμερα και στην προοπτική του αύριο,

αλλά και τους Κορωπιώτες που έδωσαν τη ζωή τους

στους αγώνες της πατρίδας μας για εθνική ανεξαρ-

τησία, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια. 

Διακηρύσσει τη δέσμευσή του,  μπροστά στη δυστυ-

χία που βίωσε  η πόλη μας, κατά τη γερμανική κα-

τοχή, από τις αποτρόπαιες πράξεις των ναζιστικών

μηχανισμών, να δώσει τη σύγχρονη μάχη για τη διεκ-

δίκηση των ανεκπλήρωτων και απαράγραπτων δι-

καίων των πολιτών μας.

Δεσμεύεται,  να μην αφήσει την τραγωδία της  9ης

Οκτωβρίου  1944 να «στοιχειώνει» τον τόπο μας.

Διακηρύσσει την απόφασή του να περιφρουρήσει

την ιερότητα της θυσίας και να προασπιστεί με θάρ-

ρος την ιστορική μνήμη για τις επόμενες γενιές.

Μπροστά στο «Δημόσιο Σήμα» των 47 εκτελεσμέ-

νων,

Διακηρύσσει την προσήλωσή του στον αγώνα για να

δικαιωθεί το Κορωπί που θυσιάστηκε στις 9 Οκτω-

βρίου 1944 στο βωμό της εθνικής απελευθέρωσης.  
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Eνημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Μη-

χανουργείο του Λαυρίου (28/9/2015) με θέμα «Μετρήσεις

και Εκτίμηση της έκθεσης παιδιών σε βαρέα μέταλλα σε

σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις – Θεμελίωση ορια-

κών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών». Η εκ-

δήλωση έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, της

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και των Συλλόγου Γο-

νέων και Κηδεμόνων τριών δημοτικών σχολείων.  

Αφορμή για την ημερίδα ήταν τα αποτελέσματα των με-

τρήσεων σε δείγμα 322 παιδιών 6-12 ετών, για την πραγ-

ματοποίηση αναλύσεων για Κάδμιο, Αρσενικό, Μόλυβδο,

Σελήνιο, Νικέλιο, Χρώμιο κ.α. Σκοπός της έρευνας ήταν η

θεμελίωση οριακών τιμών  βαρέων μετάλλων και τοξικών

ουσιών σε σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και επι-

βεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των

επιπτώσεων στην υγεία των παιδιών.   

Οπως εκφράστηκε στην ημερίδα, η ευρύτερη περιοχή του

Λαυρίου αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα ρύπανσης

από τοξικά μεταλλουργικά απόβλητα. Σύμφωνα με τις επι-

στημονικές απόψεις που διατυπώθηκαν, η μεταλλευτική εκ-

μετάλλευση του ορυκτού πλούτου στην περιοχή της

Λαυρεωτικής από την αρχαιότητα, συνετέλεσε ώστε σή-

μερα εκτάσεις του επιφανειακού εδάφους της Λαυρεωτι-

κής χερσονήσου, να καλύπτονται  από ρυπασμένα εδάφη

λόγω των αποθέσεων προϊόντων της επεξεργασίας των

μεταλλείων.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Μακρόπουλο, καθηγητή επαγγελ-

ματικής και βιομηχανικής υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δη-

μόσιας Υγείας, η ρύπανση διατηρείται σε πολύ χαμηλότερα

επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια,  έχουν εξυγιανθεί μεγάλες

εκτάσεις στην περιοχή Καβοδόκανος, όλη η έκταση του Τε-

χνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου –300 στρεμμά-

των περίπου-, η παραλία  Πλέντα στο Οξυγόνο και η πε-

ριοχή Τέλματα, ενώ ο Δήμος συνεχίζει το έργο της

εξυγίανσης για τη μείωση των προβλημάτων. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος

ήταν παρών στην εκδήλωση, δήλωσε  ότι γίνονται διαρκώς

εργασίες εξυγίανσης του εδάφους των σχολείων, των βρε-

φονηπιακών σταθμών, των παιδικών χαρών, αλλά και

άλλων κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να αδρανοποι-

ηθούν σταδιακά τα επιβλαβή εδάφη, τα οποία είναι χώροι

που συναθροίζονται παιδιά. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε

τέλος ότι θα γίνει επικάλυψη των ρυπασμένων εδαφών

της σαβούρας στο χώρο πίσω από το  Κλειστό Γυμναστήριο

με άσφαλτο, έκτασης 5 στρεμμάτων και μελλοντικά ο

χώρος αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως parking. 

Τέλος, όλοι οι ομιλητές τόνισαν πως εξίσου σημαντικό

μέτρο προστασίας από τη ρύπανση είναι η πρόληψη. Πιο

συγκεκριμένα, τα παιδιά πρέπει να εφαρμόζουν την ατο-

μική καθαριότητα τακτικά, καθαρίζοντας τα ενδύματα και

τα υποδήματά τους από τα χώματα και πλένοντας τα χέρια

τους μετά από έκθεση σε χώμα και αλάνες. 

Κάδμιο, Αρσενικό, Μόλυβδος, Σελήνιο, Νικέλιο, Χρώμιο βρίσκονται στο έδαφος του Λαυρίου!
Μεταλλουργικά απόβλητα από την αρχαιότητα ακόμα

Εδώ και μία εβδομάδα “βομβαρδί-

ζεται” το Λαύριο από τα μαζικά

μέσα ενημέρωσης, ότι σχεδιάζεται

να γίνει κέντρο φιλοξενίας προ-

σφύγων στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαυ-

ρεωτικής είχε αποφανθεί αρνη-

τικά, όχι γιατί είναι ενάντια σε

ταλαιπωρημένους και κατατρεγμέ-

νους ανθρώπους, όπως οι πρό-

σφυγες, αλλά γιατί ο

συγκεκριμένος χώρος είναι απο-

λύτως ακατάλληλος.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου

Λαυρεωτικής, διαβεβαιώνουν ότι

δεν θα γίνει Κέντρο Προσφύγων

στην πρ. ΠΥΡΚΑΛ.

Γράφουν συγκεκριμένα: 

Κατόπιν επαφών του Δημάρχου

Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά  με

μέλη της κυβέρνησης, ανακοινώ-

νουμε ότι δεν υφίσταται  πλέον

θέμα για τη δημιουργία Ανοιχτού

Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων

στις εγκαταστάσεις του παλαιού

εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ στο

Λαύριο.

Η Λαυρεωτική έχει αποδείξει δια-

χρονικά πως σέβεται και αποδέχε-

ται τις ευπαθείς πληθυσμιακές

ομάδες και έχει ιστορία στη φιλοξε-

νία προσφύγων, καθώς πολλές δε-

καετίες τώρα λειτουργεί στην πόλη

του Λαυρίου το Κέντρο Πολιτικών

Προσφύγων. 

Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η

ψύχραιμη και συνετή στάση της δη-

μοτικής αρχής για το προσφυγικό ζή-

τημα και η επιχειρηματολογία που

ανέπτυξε σχετικά με την ακαταλλη-

λότητα του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ, που

γειτνιάζει με χώρο πολεμικής βιομη-

χανίας, έπεισαν τους εμπλεκόμενους

φορείς να αναστείλουν οριστικά

οποιοδήποτε ενδεχόμενο προσωρι-

νής φιλοξενίας Σύριων προσφύγων

στο Δήμο μας. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής στέκεται με

ενδιαφέρον  και ευαισθησία απέ-

ναντι στο μείζον ζήτημα της έξαρ-

σης των προσφυγικών ροών προς

την Ευρώπη. Για τον παραπάνω

λόγο, ενημερώνουμε τους δημότες

πως θα είμαστε σε συνεχή επαγρύ-

πνηση και επικοινωνία με τις κυβερ-

νητικές αρχές. 

Συνέχεια από τη σελ. 2

1.- Βιβλίο με το προκαταρκτικό πόρισμά της Επιτροπής

εκδόθηκε στο Παρίσι και είναι υπό έκδοση στη Γερμανία,

στην Ισπανία και στη Σλοβενία… Στο Παρίσι ο εκδοτικός

οίκος το διαθέτει δωρεάν. Παρουσιάσθηκε ήδη στην Γεν.

Συνέλευση του ΟΗΕ από την Πρόεδρο της Βουλής στην

ομιλία της και διανεμήθηκε σε όλες τις αντιπροσωπείες.

΄Εχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Ευρωβουλής και

τις κυβερνήσεις από την κ. Σακοράφα, Ευρωβουλευτή

και ιδρυτικό στέλεχος της Επιτροπής, όπως και σε

όλους τους προέδρους κοινοβουλίων των χωρών της

ΕΕ, στην σύνοδό τους στη Ρώμη, μετά την σχετική ομι-

λία της κ. Κωνσταντοπούλου.

2.- Το ελληνικό παράδειγμα βρίσκει ενεργό απήχηση

στην Ευρώπη. Σειρά μεγάλων πόλεων της Ισπανίας με

νεοεκλεγείσα διοίκηση συγκροτούν επιτροπές λογιστι-

κού ελέγχου των δημοτικών δαπανών, σαν πρώτο βήμα

προς τον έλεγχο του λογιστικού ελέγχου του κρατικού

χρέους από επόμενη νέα κυβέρνηση. Και στη γαλλική

εθνοσυνέλευση κατατέθηκε πρόταση σύστασης αντί-

στοιχης επιτροπής.

3.- Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει προσκλήσεις από το

Μπέρκλεϋ και άλλα αμερικανικά, βρετανικά και γαλλικά

πανεπιστήμια για την παρουσίαση του φακέλου του ελ-

ληνικού χρέους και από το αντίστοιχο κίνημα στην Ισπα-

νία.  

Το ιδεατό δικαστήριο θα καλούσε τον υπογραφόμενο ως

μάρτυρα, λόγω μακρότατης πείρας και ειδίκευσης στην

ενημερωτική λειτουργία. Στην οποία παραμένει για την

πληρέστερη ενημέρωση της κοινής γνώμης, εάν απο-

κτήσει πρόσβαση τουλάχιστον στην κατάθεση του κ.

΄Ησυχου, απρόσιτη στο νησί όπου διαμένει.

Μιχαήλ Στυλιανός, ithesis.gr

Παράταση ελέγχου

στα ΚΤΕΟ

Παράταση μέχρι 20 Οκτωβρίου δό-

θηκε στους κατόχους οχημάτων,

προκειμένου να περάσουν από

ΚΤΕΟ, εφόσον έχει λήξει η προθε-

σμία τους μέχρι 30-6-2014, πληρώ-

νοντας βέβαια το εκπρόθεσμο,

αλλά μειωμένο κατά 50%.

Είναι απίστευτο ότι μόνο 3 στα 10

οχήματα που είναι εκπρόθεσμα

στον τεχνικό έλεγχο, έχουν περά-

σει όπως δήλωσε ο πρόεδρος του

Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών

ΚΤΕΟ Ελλάδας Κωνσταντίνος

Βήκας μιλώντας σε τηλεοπτική εκ-

πομπή της ΕΡΤ.

Δεν θα γίνει Κέντρο φιλοξενίας

Προσφύγων στο Λαύριο
Διαβεβαιώνει ο δήμαρχος

Ο ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ 

ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗΣ
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Θεατρικό Εργαστήρι ενηλίκων

και εφήβων στο Δήμο Κρωπίας

Το ΝΠΔΔ Σφηττός Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει ότι τα

μαθήματα του Θεατρικού Εργαστηρίου Ενηλίκων θα γί-

νονται,  κάθε Δευτέρα 20:00 - 22:00 ενώ του Θεατρικού

Εργαστηρίου Εφήβων κάθε Δευτέρα μεσημέρι από τις

15:00 έως τις 16:30 (τα μαθήματα απευθύνονται σε έφη-

βους 12 - 18 ετών). 

Η εγγραφή και η συμμετοχή  είναι  ΔΩΡΕΑΝ και τα μα-

θήματα ξεκινούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Τα θεατρικά εργαστήρια στεγάζονται στην νέα αίθουσα

του Πνευματικού κέντρου Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός Δήμου Κρω-

πίας, στην οδό  Πτεράρχου Ιωάννη Γκιόκα  και Λεωφ.

Βασιλέως Κωνσταντίνου (1oς Όροφος). 

Το κτίριο είναι δωρεά της Κορωπιώτισσας Αγγελικής

Εμμ. Γκιόκα, εκπαιδευτικού, τ. νομαρχιακής συμβούλου

Αττικής, γραμματέως του Νομαρχιακού Συμβουλίου  Αν.

Αττικής και νυν γραμματέως του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός.

Υπεύθυνη εργαστηρίων είναι η Σταματίνα Παπαμιχάλη,

απόφοιτος της Δραματικής Σχολής "Βεάκη" και κάτοχος

μεταπτυχιακού στη θεατρολογία από το Παν/μιο Paris 8.

Eγγραφές: Σταματίνα Παπαμιχάλη, 6944 319818

Θλίψη και οργή προκαλεί ο συντονισμέ-

νος βανδαλισμός τεσσάρων παιδικών

χαρών και στις τρεις Δημοτικές Κοινότη-

τες του Δήμου Παλλήνης από ασυνείδη-

τους, κουφιοκέφαλους.

Τα συνεργεία του Δήμου Παλλήνης δια-

πίστωσαν, ότι άγνωστος ή άγνωστοι προ-

κάλεσαν για μία ακόμα φορά ηθελημένα

ζημιές στα παιχνίδια της παιδικής χαράς

στην Ανθούσα (οδός Μεσσήνης), στον

Γέρακα (οδό Ολύμπου), στην Παλλήνη

(Πλατεία Ελευθερίας) και στον Άγιο Νι-

κόλαο (Πλατεία Αργυράς Σελήνης).

Με τον πιο ακατανόητο τρόπο, ο άγνω-

στος ή οι άγνωστοι έδειξαν περιφρόνηση

προς όλους τους δημότες, τους γονείς,

αλλά και στα μικρά παιδιά. Αγνόησαν επι-

δεικτικά τον σκοπό ύπαρξης των παιδικών

χαρών που είναι η άθληση, η ψυχαγωγία και

η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών όλων των

παιδιών.

Οι ασυνείδητοι βάνδαλοι αφαίρεσαν με

ειδικά εργαλεία τα μπουλόνια στα υπο-

στηρικτικά ξύλινα δοκάρια, έκοψαν τις

αλυσίδες οργάνων, ενώ έβγαλαν το

μένος τους σπάζοντας το σύνθετο πο-

λυόργανο του πάρκου (πύργο)!

Με αφορμή τα παραπάνω γεγονότα, τα

οποία δυστυχώς κρίνονται ως συντονι-

σμένο σχέδιο δολιοφθοράς των παιδικών

χαρών που αποτελούν τη δημόσια περι-

ουσία όλων των πολιτών, ο Δήμος Παλ-

λήνης απευθύνει έκκληση προκειμένου ο

καθένας και όλοι μαζί, να γίνουν φύλακες

της περιουσίας, που ανήκει στους δημό-

τες και δη στα μικρά παιδιά, τόσο για τη

διαφύλαξη της ασφάλειας των παιδιών,

όσο και για την πραγματική οικονομική

ζημία, που ο Δήμος και η κοινωνία καλεί-

ται να αποκαταστήσει κάθε φορά.

Ο Δήμος Παλλήνης καλεί γονείς και πε-

ρίοικους να συμβάλουν στην προστασία

των παιδικών χαρών, από βανδαλισμούς

και  δολιοφθορές, έχοντας το νου τους

και ειδοποιώντας άμεσα το Δήμο και την

Αστυνομία μόλις εντοπίσουν την οποι-

αδήποτε ζημιά.

Η διαμόρφωση των παιδικών χαρών και η

τοποθέτηση των παιχνιδιών στοίχισαν χι-

λιάδες ευρώ από τις τσέπες των φορολο-

γουμένων. Ο σεβασμός στη δημόσια

περιουσία, υποδηλώνει σεβασμό σε μας

τους ίδιους.

Ωστόσο, η  αποκατάσταση των ζημιών

έγινε από τα συνεργεία του Δήμου Παλ-

λήνης.

Bάνδαλοι ξαναχτύπησαν συντονισμένα 

παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης

Με την παρουσία του Υπουργού

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγ-

κρότησης, Παναγιώτη Κουρουμ-

πλή, συνεδρίασε 30/9 το Διοικητικό

Συμβούλιο της Κεντρικής Ενωσης

Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), παρόντων

και του Υφυπουργού Ε.Σ.Δ.Α Γ.

Μπαλάφα και του Γεν. Γραμ. του

ΥΠ.ΕΣ. Κώστα Πουλάκη.

Ο Υπουργός  άκουσε τις τοποθετή-

σεις των αιρετών απ' όλες τις Πα-

ρατάξεις και Προέδρων της Π.Ε.Δ.  

Στη συνέχεια εξήγγειλε διάφορες

ενέργειες όπως:

1. Άμεσες συναντήσεις με τους

Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης

& Τουρισμού και Οικονομικών, Γ.

Σταθάκη και Ε. Τσακαλώτο,  για συ-

νέχιση της χρηματοδότησης έργων

από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013, χρημα-

τοδότηση των Δήμων και ελά-

φρυνση του επιτοκίου δανεισμού

από το Ταμείο Παρακαταθηκών &

Δανείων.

2. Άμεσες ενέργειες, για πρόσ-

ληψη επιτυχόντων παλαιότερου

διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (2008), από

40 - 50 Δήμους, που παρουσιάζουν

μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.

3. Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Κα-

θημερινής Λειτουργίας στο Υπουρ-

γείο Εσωτερικών, με στόχο την

επίλυση καθημερινών προβλημά-

των των Δήμων.

4. Δεν θα υπάρξει χωροταξική αλ-

λαγή με τον νέο «Καλλικράτη», οι

όποιες αλλαγές θα είναι σε θε-

σμικό πλαίσιο και σε συνδυασμό με

τον Κώδικα, και τέλος, σε 2 - 4 ημέ-

ρες, μετά τις προγραμματικές δη-

λώσεις του Πρωθυπουργού, θα

συσταθεί Επιτροπή στο Υπουργείο

Εσωτερικών, με τη συμμετοχή εκ-

προσώπων της ΚΕΔΕ, για τον προ-

γραμματισμό του θεσμικού

πλαισίου του «Καλλικράτη».

5. Νέο νομοσχέδιο, στο οποίο θα

εισαχθούν φλέγοντα αιτήματα -

προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης.

«Δεν υπάρχει Κράτος χωρίς την
Τοπική Αυτοδιοίκηση», κατέληξε ο

Υπουργός.

Εξαγγελίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

από τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή
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Πολίτη! (Εσύ συγκεκριμένα): ΓΙΑ ΣΕΝΑ μιλάει ο μύθος.

Εδώ δεν μπορείς να κρυφτείς πίσω απ το πλήθος. Το χρέος

σε βαραίνει. Κι εσένα και τα παιδιά σου και τα παιδιά των

παιδιών σου. Με 40.000 ευρώ τον καθένα. Τι θα κάνεις; Κάτι

δεν πρέπει να κάνεις;…

Το 2009 η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου διογκώνοντας

παράνομα το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος και

υπερτονίζοντας τη σημασία τους, σε συνεργασία με τα

ιδιωτικά ΜΜΕ, παρουσίασαν την τότε εξελισσόμενη τραπε-

ζική κρίση, σαν κρίση δημόσιου χρέους. Είχε προηγηθεί η

χορήγηση απ την κυβέρνηση Καραμανλή ενός «πακέτου

διάσωσης» των τραπεζών ύψους 25 δις.

Η όλη επιχείρηση «βοήθειας» της Ελλάδας απ την

«τρόϊκα» (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ) είχε σαν μοναδικό σκοπό να πε-

ράσουν τα ιδιωτικά χρέη των τραπεζών στο δημόσιο.

Η πρώτη δανειακή σύμβαση του 2010 αποσκοπούσε πρω-

ταρχικά στη διάσωση των γερμανικών, γαλλικών και ελλη-

νικών τραπεζών. Το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών

κεφαλαίων μεταβιβάστηκε απευθείας στις τράπεζες.

Με τα δάνεια «διάσωσης» διογκώθηκε και άλλαξε ριζικά

το προφίλ του δημόσιου χρέους: από χρέος προς τον ιδιω-

τικό τομέα, μετατράπηκε σε χρέος προς τα κράτη-μέλη της

ευρωζώνης και προς το ΔΝΤ.

Συνολικά έχει υπολογιστεί ότι δόθηκαν πάνω από 250 δις

(δηλαδή πάνω απ το ετήσιο ΑΕΠ  της Ελλάδας!!!) στις τρά-

πεζες για ανακεφαλαιοποίηση και παροχή εγγυήσεων

(ακόμη και μέσω διατάξεων κρυμμένων σε άσχετα νομο-

σχέδια, πχ περί επιδότησης βοοειδών ή περί εκτέλεσης πε-

ριηγητικών πλόων, και όπου κάθε υπουργική απόφαση για

παροχή εγγυήσεων στις τράπεζες καταλήγει με τη φράση

«σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το κόστος θα

βαρύνει το δημόσιο, πλέον των προβλεπόμενων τόκων και

πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων

δεν μπορεί να υπολογιστεί» και όπου λείπει κάθε αναφορά

σε εγγυήσεις των τραπεζών προς το δημόσιο, όπως απαιτεί

ο νόμος).

Η κατάρρευση των δημοσιονομικών είναι συνέπεια της

διάσωσης των ιδιωτικών τραπεζών.

Για να το καταφέρουν επιτέθηκαν με βιαιότητα στη δημο-

κρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια των

πολιτών και στο μέλλον των επόμενων γενεών.

Σας μοιάζει αυτό για κρίση δημόσιου χρέους;

Το κράτος αναλαμβάνει να πληρώσει τις ζημιές των τρα-

πεζών που προέκυψαν μέσα στα πλαίσια των κινδύνων που

αναλαμβάνουν παρέχοντας δάνεια (π.χ. θαλασσοδάνεια

προς το MEGA και το ALTER, προς τα κόμματα, προς ημέ-

τερους με μηδενικές εγγυήσεις κοκ); Έχει προηγηθεί

μήπως έλεγχος για τις ευθύνες τους; Ποιος αποφάσισε ότι

το σημαντικότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι

οι τράπεζες και όχι π.χ. τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα νοσο-

κομεία ή τα πανεπιστήμια και ότι αυτά δεν δικαιούνται ανα-

πλήρωση των απωλειών τους (βλέπε PSI); Γιατί οι τράπεζες

δεν προχωρούν στην απόσβεση του χρέους των ιδιωτών

αφού έχουν λάβει τόσο μεγάλη δημόσια στήριξη; Γιατί και

πώς η Ισλανδία άφησε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν και

η οικονομία της και οι καταθέσεις των πολιτών σώθηκαν;

Μήπως γιατί κάποιοι έχουν κάνει τη δικαιοσύνη θεραπαι-

νίδα τους και η κοινωνία κοιμάται, ονειρευόμενη μνημο-

νιακές σωτηρίες;

Γιώργος Παπανικολάου

30 Σεπτέμβρη 2015

Η μεγάλη απάτη: η κρίση των ιδιωτικών τραπεζών έγινε κρίση δημόσιου χρέους της Ελλάδας 

Γρήγορα φύγαμε από Σπάρτη,  χωρίς μάλι-

στα να επισκεφθούμε το ιερό της Ορθίας

Αρτέμιδος με τον γύρω του φράχτη,  τον

σκουριασμένο και ρημαγμένο, όπως διαβάζω

στον ταξιδιωτικό, σε εντύπωση μιας ανύπαρ-

κτης  προστασίας του αρχαίου  παρελθόν-

τος.

Και όμως στο αρχαίο παρελθόν, εκεί γινόταν

η δοκιμασία σωματικής αντοχής των νέων. 

Και μέσα στην  ησυχία της νύχτας,  ακόμα

και σήμερα φαίνεται να αντηχούν,  γοερές

οι κραυγές πόνου από τα μαστιγώματα που

δέχονταν οι έφηβοι  κάτω από τα βλέμματα

των γονιών τους, όταν διαγωνίζονταν με

σκοπό να πρωτεύσουν σε αγώνα αντοχής

και καρτερίας.  

Και τότε ο  νικητής  σαν μοναδικό έπαθλο θα

είχε  ένα σιδερένιο δρεπάνι   και θα  έβλεπε

το όνομά του να χαράσσεται στην  αναθημα-

τική στήλη των νικητών. 

Άλλοι οι θεοί, άλλα τα ήθη, άλλες οι αξίες,

άλλοι οι καιροί.

Προτού κλείσω αυτή την  παρένθεση, προ-

στρέχω χωρίς να μπορώ να μην αναφερθώ

και στον  ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς,

αυτής της θεότητας, που λατρευόταν επάνω

στην ακρόπολη της Σπάρτης.

Χαλκίοικος δε, γιατί τα ρούχα της ήταν χάλ-

κινα,  με ανάγλυφη διακόσμηση,  και όχι

μόνο. Το ιστορικό αυτού του ναού έχει γίνει

γνωστό, γιατί εκεί  κυνηγημένοι από τους

αντιπάλους τους, είχαν καταφύγει για άσυλο

και θεϊκή προστασία,  πρώτα ο Λυκούργος,

αργότερα ο βασιλιάς Παυσανίας και πιο μετά

ο βασιλιάς  Άγις ο τέταρτος. 

Αφήνοντας τη Σπάρτη και κατηφορίζοντας

νότια, συναντάμε μια ταμπέλα  που δείχνει

«αριστερά προς  Αμύκλες».
Ο Αμύκλας φέρεται να είχε   ιδρύσει την αρ-

χαία αυτή πόλη, γύρω στο 2000 π.Χ. Μυθο-

λογικά ο Αμύκλας ήταν γιός του

Λακεδαίμονα και της Σπάρτης και πατέρας

του Υακίνθου. 

Ο Απόλλων αγάπησε τον όμορφο Υάκινθο.

Έκανε  παρέα μαζί  του, και ανάμεσα στα

“παιχνιδάκια”  τού έριξε  κατακέφαλα ένα

δίσκο και τον ξέκανε. 

Λυπήθηκε όμως σφόδρα και για μη χάσει τη

μυρωδιά του κορμιού του τον έκανε λου-

λούδι.  Οι πιστοί  λατρεύουν τη  μνήμη τους,

και στήσανε κατά το σύνηθες περιφανή ναό,

τον ναό του Υακίνθου Απόλλωνα,  τον ση-

μαντικότερο της Σπάρτης και  μάλιστα εκεί

έκτοτε, γιορτάζονταν τα Υακίνθεια  με  αθλη-

τικούς αγώνες.

Το 1100 π.Χ.  κατέβηκαν οι Δωριείς  κατέλα-

βαν την πόλη, αλλά δεν την  κατέστρεψαν,

όταν  αυτή  υπέκυψε αμαχητί. Οι κατακτητές

όμως ομοφοβικοί, πέταξαν έξω  από τον ναό

τον Υάκινθο και άφησαν μοναχό τον Απόλ-

λωνα στη λατρεία του. Κάλεσαν μάλιστα και

τον γλύπτη Βαθυκλή από  τη μικρασιατική

Μαγνησία και αυτός έφτιαξε ένα μεγαλο-

πρεπές  άγαλμα του Απόλλωνα, ύψους 13

μέτρων!

Πάντως τα Υακίνθεια ποτέ δεν έπαψαν να

γιορτάζονται. 

Η επωδός είναι, ότι αργότερα και αυτό κατά

το σύνηθες, οι πιστοί χριστιανοί γκρέμισαν

τα ναό και με τα οικοδομικά υλικά του θεμε-

λίωσαν στην ίδια θέση  την εκκλησιά  της

αγίας Κυριακής, μεγάλη η χάρη της. 

Δεν επισκεπτόμαστε όμως τις Αμύκλες, και

προσπερνάμε τη διασταύρωση. Μπροστά

μας ο χάρτης δείχνει  ‘’προς Κροκεές.

Οι αρχαίες Κροκεές  υπήρξαν ονομαστές για

τα λατομεία της,  εξ ού και ο ”κροκεάτης

λίθος”, αλλά σήμερα ή πόλη φημίζεται κυ-

ρίως  για το βιολογικό της λάδι. 

Ξεπερνάμε τη διασταύρωση “προς Κροκεές”

και επιλέγομε το δρόμο αριστερά προς

Σκάλα, όπου μετά από κάποια χιλιόμετρα

δρόμου  ο  Βλαχιώτης. Η διαδρομή αυτή κα-

ταγράφεται στείρα και ανούσια, υπάκουη

στις ανάγκες του καταναλωτισμού. Το λακω-

νικό τοπίο χωρίς  καμμιά πολιτισμική  ένδειξη

ισοπεδώνεται ανάμεσα στις ράγες μιας οικο-

δομικής αναρχίας του κεντρικού δρόμου

προσβάλλοντας κάθε αισθητική. Ίσως η θλι-

βερή πρόσφατη θεομηνία να επέφερε και κά-

ποια οικοδομική αναθεώρηση και πολιτιστική

αφύπνιση. Έχομε ήδη προσπεράσει  ένα γε-

φυρωμένο ρέμα, που καθώς  μαντεύομε

είναι οι εκβολές του Ευρώτα στο λακωνικό

κόλπο.

Αφήνομε πίσω μας τη διασταύρωση  για Μο-

λάους και παρακάμπτομε προς Νεάπολη.

Ανεβοκατεβαίνομε κορυφογραμμές. Οι

στροφές κλειστές και απότομες. Μετά από

κάθε νότιο κλείσιμο το αιφνίδιο άνοιγμα

μέσα από τον σχισμένο βράχο αποκαλύπτει

τη  θεσπέσια θέα της καταγάλανης θάλασ-

σας.

Το φυσικό σκηνικό, αδιάλειπτα έρχεται και

ξανάρχεται σε συνεχή επανάληψη, δημιούρ-

γημα του σκαφτού δρόμου, που γλύφει ελι-

κοειδώς πλαγιά και  κορυφογραμμή,

γράφοντας γεωμετρικό σκηνικό  καθώς

αγναντεύεται από απέναντι, μέχρις ότου μια

κατηφόρα, αρχίζει να δίνει την εντύπωση 

μαζί και την ανακούφιση, πως επιτέλους

κάπου πρέπει να φτάνομε.

«Μην πάρετε το δρόμο  για Νεάπολη» μας

πληροφορεί η γλυκειά φωνή μιάς όμορφης

μελαχροινής, όταν τη ρωτήσαμε για  Ελαφό-

νησο. «Να στρίψετε προς Βιγκλάφια και από

εκεί προς Πούντα, όπου και το φέρρυ για
Ελαφόνησο». 
Έτσι και κάναμε. Κατηφορίσαμε δεξιά προς

Βιγκλάφια. Ο δρόμος στενός, με κλειστές

στροφές μας έβγαλε στην Πούντα. Το

φέρρυ “Αγιαννάκης” ανέμενε. Βγάλαμε τα ει-

σιτήρια.  Επιβιβαστήκαμε. Οι άνδρες αρμό-

διοι  ναυτικοί, ιδιαίτερα προσηνείς και

ευγενικοί μας διευκόλυναν. 

Αυτό με ηρέμησε. Δεν ξέρω, γιατί μερικές

φορές νοιώθω  ιδιαίτερα εκνευρισμένος και

επιθετικός. Η γυναίκα το παρατηρεί και ενο-

χλείται. Έτσι τώρα ανακουφίστηκε, όταν είδε

τα χείλη μου να ξεσφίγγονται και να χαλα-

ρώνουν. 

Όλοι οι συνεπιβάτες παρέμειναν μέσα στα

οχήματα τους. Εγώ έχω σαν αρχή να μην

μένω ποτέ μέσα. Το θεωρώ ανόητο αλλά και

επικίνδυνο. 

Όσο μικρή και να είναι η διαδρομή, ιδιαίτερα

όταν οι πόρτες του αυτοκινήτου σε ακουμ-

πούν στο διπλανό και σε κρατούν εγκλωβι-

σμένο, εγώ τουλάχιστον  δεν αισθάνομαι

άνετα. Έτσι  βγήκαμε και ανεβήκαμε στο κα-

τάστρωμα για αγνάντεμα. Η γυναίκα μου

έβγαλε το τάμπλετ της, δείγμα υποταγής

στην τεχνολογική εξέλιξη και έγειρε επάνω

από την κουπαστή και φωτογράφιζε. Έσκυβε

πολύ. Με έπιασαν πάλι οι φοβίες μου για το

τάμπλετ. Το τάμπλετ μάς είχε στοιχίσει

ακριβά γι” αυτό και το επιδεικνύαμε. 

Ετσι  άρχισα διπλωματικά. «Πρόσεχε θα γλυ-
στρήσεις, θα πέσεις στη θάλασσα» και άλλα

τέτοια δήθεν και προστατευτικά.   Αλλά ο

δρόμος μικρός και σε λίγα λεπτά φτάναμε. 

Στο επόμενο οι εντυπώσεις μας από την
Ελαφόνησο και τη συνέχιση της εκδρομής. 

Και μια διαπίστωση. Μέχρις εδώ και σε ολό-

κληρη  τη διαδρομή, οι άνθρωποι απλοί και

καλοσυνάτοι έδειχναν να είναι ζυμωμένοι με

τον όμορφο πολιτισμό που τους είχε χαρίσει

η λακωνική  γή. Εύγε τους! 

Τις εξαιρέσεις θα τις καταγράψω.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Η βιβλιογραφία στο τέλος της σειράς 

Μεσούντος του θέρους Ελαφόνησος

2) Προς Ελαφόνησο
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Ποιό κούρεμα χρέους;;;

Μην σας γελάνε τα αφράτα μειλίχια χαμόγελα του Τσίπρα

και όσα λέει το στόμα του. Μην ξεχνάμε ότι κούρεμα χρέ-

ους δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, αφού ο Τσίπρας, ως

πρωθυπουργός, στις 12 Ιουλίου, υπέγραψε δήλωση της

Συνόδου Κορυφής για το ευρώ, σύμφωνα με την οποία

αποκλείεται κούρεμα του χρέους!

Ανεπιθύμητη η Γερμανία...

«Το μίσος για τη Γερμανία έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα
όρια της Ελλάδας και έχει εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. Στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης γίνεται

λόγος για βασανιστές κρατών, για τη μανία της Γερμανίας

να υπερισχύσει “όλων”. Για μια Ευρώπη την οποία και πάλι

η Γερμανία βομβαρδίζει μέχρι να την καταστρέψει και τώρα

παρακολουθεί από ψηλά τη θέα. Για το ένστικτο των Γερ-

μανών για παντοδυναμία. Για το τέταρτο Ράιχ».

γερμανική εφημερίδα Die Welt

Η αλήθεια για το χρέος

Είχαμε πρόσβαση σ ένα αυστηρά εμπιστευτικό έγ-

γραφο, που είναι τα πρακτικά της συνεδρίασης της

9ης Μαϊου του 2010 της διοίκησης του ΔΝΤ, όταν

αποφασίστηκε να δοθεί ένα δάνειο 38 δις στην Ελ-

λάδα. Σ’ αυτή τη συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι μιας σει-

ράς χωρών, μεταξύ των οποίων η Αργεντινή, η

Ρωσία, η Βραζιλία, η Κίνα και το Ιράν, κατέστησαν

σαφές ότι το δάνειο αυτό δεν συμμορφώνεται προς

τους κανόνες του ΔΝΤ και δεν πρόκειται να κάνει το

ελληνικό χρέος βιώσιμο. Στην πραγματικότητα, τόνι-

ζαν οι σύμβουλοι, αυτό το δάνειο δεν είναι δάνειο

προς την Ελλάδα, αλλά είναι ένα δάνειο για να στη-

ρίξει τις γερμανικές, τις γαλλικές και άλλες ιδιωτι-

κές τράπεζες (αυτό γράφεται έτσι ακριβώς σ’ αυτό

το έγγραφο).

(απ την εισήγηση του Ερίκ Τουσέν, Επιστημονικού 

υπεύθυνου της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους)

Αυτά για όσους έκλεισαν μάτια και αυτιά στην Επιτροπή

Αλήθειας για το χρέος. Γιατί πάντα η αλήθεια καίει...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Έτσι άρχισαν όλα
Εν αρχή των μνημονίων …Γιωργάκης. Το ον το αποκαλούμε-

νον και Τζορτζ-Τζέφρυ, «παιντί» και Γ.Α.Π.

Το σχέδιο του 4ου Ράϊχ και της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης για

την άλωση της Ελλάδος υπήρχε βεβαίως πολύ πριν η βλακεία

των Ελλήνων χρίσει πρωθυπουργό με 44% …έναν Γ.Α.Π. !!!

Πολλά χρόνια πριν είχε εκπονηθεί το σχεδιάκι και τα θεμέλια

της υλοποίησής του ανέλαβε να τα θέσει ο Κώστας Σημίτης.

Ο εκθεμελιωτής της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, του

μεταποιητικού κι εξαγωγικού κλάδου και της πάλαι ποτέ ρα-

γδαία ανερχόμενης ελληνικής βιομηχανίας. Ο μοιραίος άνθρω-

πος της επονομασθείσας «συμμορίας των τεσσάρων»

(Σημίτης, Αυγερινός, Πάγκαλος, Βάσω Παπανδρέου) που υπο-

νόμευε τον Ανδρέα Παπανδρέου και που μας έχωσε με πλαστά

οικονομικά στοιχεία στην ευρωζώνη, με την χρυσοπληρωμένη

λυκοφιλία της Goldman Sachs, τα «εδώ παπάς, εκεί παπάς,

πού ‘ναι ο παπάς;» swaps και την «δημιουργική λογιστική» του

τότε υπουργού Οικονομικών Χριστοδουλάκη.

Δώσαμε τότε κι ένα δωράκι σε Γερμανία και Γαλλία για να κά-

νουν τα στραβά μάτια (άλλο που δεν ήθελαν), 70 δις για την

αγορά γερμανικών και γαλλικών όπλων, για τα οποία μας υπε-

δείχθη ευγενώς από τους πωλητές ότι θα έπρεπε να δανει-

στούμε από συγκεκριμμένες γερμανικές και γαλλικές

τράπεζες, με αλμυρό επιτόκιο, που έπρεπε να καλύπτει και τις

γνωστές μιζούλες, ή μιζάρες, σε φαγανά παιδιά των κυβερνή-

σεων Σημίτη.

Αυγάτισε το δημόσιο χρέος και με τα τετράκις χρυσοπληρω-

μένα ολυμπιακά έργα, ήρθε και η λιμασμένη παλιοπαρέα του

Κωστάκη κι έπεσε «σεμνά και ταπεινά» με τα μούτρα στη χύτρα.

Το γλυκό είχε σχεδόν «δέσει» κι εδώ αξίζει να σημειωθεί –ει-

ρήσθω εν παρόδω, που λέμε- ότι στις εκλογές του 2000 νικητής

ήταν η Ν.Δ. Όμως ο Κωστάκης και τα πρωτοπαλλήκαρά του έκα-

τσαν στ’ αυγουλάκια τους και δεν τράβηξαν ως την άκρη το

σχοινί της καραμπινάτης εκλογονοθείας του Σημίτη, με τις

στρατιές «ελληνοποιημένων» Ρώσων που ήρθαν μέσω Κύπρου

και ψήφισαν ΠΑ.ΣΟ.Κ σ’ εκείνες τις εκλογές. Στον Κωστάκη πα-

ρεδόθη τότε το εύληπτο μήνυμα: «Μπούλη ρούφα τ’ αυγό σου

και μη μιλάς, γιατί ο Κινέζος έχει να μας τελειώσει κάτι δουλί-

τσες ακόμα. Τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσει η Ν.Δ και θα

γίνεις πρωθυπουργός, εκτός κι αν φερθείς χαζά κι εξακολουθή-

σεις να φωνάζεις ότι έγινε εκλογονοθεία».

Έγινε πρωθυπουργός κι ο Κωστάκης κι έχασε γρήγορα τη

μπάλα και διετάχθη να χάσει –με χαρά και ανακούφιση- τις

εκλογές του 2009, για να γίνει πρωθυπουργός ο «λεφτά υπάρ-

χουν» και να δέσει επιτέλους το γλυκό του πρώτου μνημονίου,

που θα έφερνε το δεύτερο, που θα έφερνε το τρίτο και δώστου

χαβαδάκι.

Υπήρχε όμως ένα εμπόδιο στη συνταγή Αμερικανών και Γερ-

μανών σεφ, για την υπερπήδηση του οποίου δεν εμπιστεύον-

ταν τον Κωστάκη, επειδή δεν του συγχωρούσαν τη συμφωνία

με τους Ρώσους για τους αγωγούς (γι’ αυτό κάηκε η Πελοπόν-

νησος και η Εύβοια), ούτε είχαν λησμονήσει το έστω έμμεσο

Όχι του στο σχέδιο Ανάν και την αντίθεσή του στην χρησιμο-

ποίηση του όποιου γεωγραφικού προσδιορισμού της Μακεδο-

νίας στην ονοματοδοσία των Σκοπίων.

Το προβληματάκι – γιά την επίλυση του οποίου εκπαιδευόταν

από μακρού ο Γιωργάκης- ήταν ότι από τα τότε 300 περίπου

δις του ελληνικού δημόσιου χρέους τα 180 αφορούσαν σε κρα-

τικά ομόλογα προς ιδιώτες ομολογιούχους. Ο Γ.Α.Π είναι αλή-

θεια ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ τους εκπαιδευτές του, γιατί το

«παιντί» είναι λιγουλάκι αργόστροφο το καημένο, αλλά τελικά

τα κατάφεραν κι όταν του ζητούσαν να πει το μάθημά του το

έλεγε αλάνθαστα το ποιηματάκι: «Εγώ θα κάνω αυτό, ο Παπα-

κωνσταντίνου αυτό, ο Προβόπουλος αυτό, ο Γεωργίου αυτό …

». (Good boy George, this playstation is for you). Τους έσκασε

πάντως τους εκπαιδευτές, σκέφτηκαν μέχρι και να το υπνωτί-

σουν, αλλά τελικά οι συνωμότες έδρασαν με συντονισμό που

θύμιζε τους Απριλιανούς πραξικοπηματίες, όταν τη νύχτα της

20ης προς 21η Απριλίου του 1967 έδεσαν τους πάντες και τα

πάντα στην Ελλάδα.

Ένα κράτος διαθέτει πολλούς τρόπους ν’ αντιμετωπίζει επιθέ-

σεις χοντρο-τζογαδόρων κατόχων των ομολόγων του (ανά-

μεσά τους και κάτι γύπες σαν τον κολλητό του Μπαρουφάκη,

Τζορτζ Σόρος) οι οποίοι, ούτως ή άλλως, έχουν τζιιράρει τρεις-

τέσσερεις φορές με τα κρατικά ομόλογα και τά ‘χουν πάρει τα

λεφτά τους στο πολλαπλάσιο. Όταν όμως το κράτος βρεθεί, ή

μάλλον παγιδευθεί, να οφείλει κέρδη από τίτλους ομολόγων

του, όχι πλέον σε ιδιώτες αλλά σε άλλα κράτη και Ν.Π.Δ.Δ

άλλων κρατών, τότε …τότε έρχεται το Α΄ Μνημόνιο, έτσι ακρι-

βώς όπως απέδωσε το 1981 τα αρχικά Ε.Ο.Κ ο Χάρυ Κλυν, σε

παράσταση που είχα την τύχη να απολαύσω σε γνωστό παρα-

λιακό ξενυχτάδικο. Είχε βγει επί σκηνής, ντυμένος και μακι-

γιαρισμένος βρυκόλακας, χαμήλωσαν τα φώτα, υπόκρουση

ατμοσφαιρική, με λύκους να ουρλιάζουν στα Καρπάθια …και

ο Μέγας Χάρυ έριξε στην πλάτη τη μαύρη μπέρτα του, άφησε

μ’ ένα χαμόγελο της κολάσεως να φανούν οι απαστράπτοντες

κυνόδοντές του και με ανατριχιαστικά υποβλητική φωνή …μας

πέθανε στο γέλιο: «Ε.Ο.Κ …Ερχεται Οταν Κοιμάστε».

Ήρθε λοιπόν, εν ύπνω του 44% του εκλογικού σώματος το

2009, ο Γιωργάκης και εκχώρησε στους δανειστές σωτήρες

μας «θ-εσμούς» το δικαίωμα να μας …«σώσουν» με την πρώτη

δανειακή σύμβαση-μνημόνιο, αγοράζοντες τους τίτλους των

ελληνικών ομολόγων από τους ιδιώτες κατόχους, δηλαδή από

τους εαυτούς τους- αναλαμβάνοντες πλέον εκείνοι οι φιλεύ-

σπλαγχνοι να τα ξεπληρώσουν στους εαυτούς τους –δηλαδή

στις τράπεζές τους, στα ασφαλιστικά τους ταμεία κλπ κλπ και

χαρατσώνοντάς μας για τον κόπο τους, με επιτόκια 4,7% και

5,2%, αλλά και με τα γνωστά «διασωστικά» μέτρα που θα εξα-

σφάλιζαν την κατακρήμνιση της ελληνικής οικονομίας και κοι-

νωνίας.

Είχε προηγηθεί η ενορχηστρωμένη παράσταση του κουαρτέ-

του εγχόρδων Γιωργάκης-Παπακωνσταντίνου-Προβόπουλος-

Γεωργίου. Το συγκρότημά τους θα μπορούσε κάλλιστα να

ονομάζεται Scorpions (σκορπιοί), αλλά επαληθεύτηκε και σ’

αυτή την περίπτωση ότι άλλος έχει τ’ όνομα κι άλλος τη χάρη,

αφού πρόλαβε άλλο μουσικό συγκρότημα και κατοχύρωσε τον

τίτλο.

Ο Γιωργάκης –πρωθυπουργός ων, το ον- είχε ξαμολυθεί σ’

όλον τον κόσμο και ελεινολογούσε προβοκατόρικα τη χώρα

που εν αφασία τελούσα τον έκανε πρωθυπουργό: «πω, πω κάτι

χρέηηηηη …πω, πω κάτι ελλείμματααααα…». Ο Παπακων-

σταντίνου με τον Γεωργίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ παραποίησαν με δόλο

τα στοιχεία, εμφανίζοντας το δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί

του Α.Ε.Π στο 13,6% ενώ ήταν 12,6%. Ο Γεωργίου ελάμβανε

ταυτόχρονα δύο μισθούς βαρβάτους. Έναν ως εντελλόμενος

υπάλληλος και ενεργούμενο του Δ.Ν.Τ κι έναν ως επικεφαλής

ελληνικής κρατικής υπηρεσίας, της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Την αριστοτε-

χνική παγίδευση ολοκλήρωσε ο τότε διοικητής της Τραπέζης

της Ελλάδος, Προβόπουλος, ο οποίος με απόφαση υπογε-

γραμμένη από τον τότε υποδιοικητή μετέτρεψε από 3 σε 10

ημέρες την προθεσμία εμφανίσεως τίτλων ελληνικών ομολό-

γων, γιά να καταργήσει στη συνέχεια και το όριο των 10 ημε-

ρών, επιτρέποντας στον κάθε απατεώνα τζογαδόρο να

ισχυρίζεται ότι κατέχει ελληνικά ομόλογα της τάδε εκδόσεως

κι ότι το ελληνικό κράτος αδυνατεί να τα εξαργυρώσει.

Αποτέλεσμα; Τα ελληνικά ομόλογα μετετράπησαν σε κουρε-

λόχαρτα και το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου

μέσω κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκε σε δυσθεώρητα ύψη,

με την συντονισμένη και καθοδηγούμενη συνέργεια των αμε-

ρικανοκίνητων «οίκων αξιολόγησης». Τότε εμφανίσθηκε στις

τηλεοπτικές κάμερες ο Γιωργάκης, τεθλιμμένος αλλά περιχα-

ρής εντός του και επικόλλησε το κηδειόσημο της Ελλάδος με

το γνωστό πάτημα του κουμπιού στο Καστελλόριζο. Welcome

Μνημόνιο Α΄, willkommen.

Είναι τόσα πολλά και τόσο συντριπτικά τα στοιχεία για την μη-

χανορραφία που οδήγησε στην παγίδευση, υποδούλωση και

εξαθλίωση της Ελλάδος, ώστε αν υπήρχε έστω ένας ΕΛΛΗΝ

εισαγγελικός λειτουργός να συναισθάνεται το βάρος της ευ-

θύνης του έναντι του ελληνικού λαού και του Συντάγματος, οι

Γ.Α.Π, Παπακωνσταντίνου, Προβόπουλος, Γεωργίου και άλλα

«μπουμπούκια» θα είχαν κατηγορηθεί και παραπεμφθεί να δι-

κασθούν επί εσχάτη προδοσία.

Α ρε Χρήστο Σαρτζετάκη!!! Μάλλον θ’ αργήσουμε να δούμε

στην Ελλάδα δικαστικό λειτουργό να πλησιάζει το ψυχικό σου

ανάστημα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Θα κατέβαινα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μα

βλέπω πως δεν τηρώ τη βασική προϋπόθεση του να χεις

κάτω από 85 IQ και πολύ στεναχωριέμαι.

4 Ψάρωσε ο Τσίπρας με τα αγγλικά του Κλίντον, εκεί

πετάς ένα "do you remember Monica, αυτή που στην έκανε

φυσαρμόνικα" να του πάρεις τον αέρα.

4 -Γεια σας τι θέλετε;

- Εχω ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή μου.

- Μάλιστα, πείτε μου δεσποινίς είναι PC ή Mac;

- Είναι γκριζοανθρακί.

4 - Πάλι δε πήγες αγγλικά; -Ασε με ρε μάνα - Πήγαινε παι-

δάκι μου. Μια μέρα μπορεί να γίνεις πρωθυπουργός... 

Αποστάγματα του FACEBOOK

Ειδήσεις για όλους

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και

ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτά-

ζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. 

Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το

1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής

στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προ-

βλήματα, που αντιμετωπίζουν. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Ο.Η.Ε., όταν το ποσο-

στό του πληθυσμού άνω των 65 χρόνων μιας χώρας

είναι άνω του 7%, χαρακτηρίζεται ως γερασμένη. Η

Ελλάδα γερνάει, με το ποσοστό των ηλικιωμένων

στη χώρα μας να είναι σήμερα άνω του 19% και να

αναμένεται να φτάσει το 24% το 2020.

“Χρόνια πολλά Ελλάδα...”

Σε ένα επιτυχημένο πείραμα προχώρησε

τον Απρίλιο του 2014 το Γκέτεμποργκ, η

δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη

στη Σουηδία, που μείωσε το ωράριο των

εργαζομένων από 8 σε 6 ώρες την ημέρα,

όπως αναφέρει η εφημερίδα Τelegraph.

Επιχειρήσεις όπως οι Ikea, Spotify και

Abba, αλλά και μία σειρά από μικρότερες

σε όλη τη σκανδιναβική χώρα έκαναν αυτή

την αλλαγή θεωρώντας ότι περνώντας λι-

γότερο χρόνο στο γραφείο οι εργαζόμε-

νοι θα είναι πιο συγκεντρωμένοι, θα

χρονοτριβούν λιγότερο και θα έχουν πιο

υγιή και ευτυχισμένη ζωή, σύμφωνα με το

δημοσίευμα.

Το νέο προοδευτικό μοντέλο έχουν εφαρ-

μόσει νοσηλευτές κατ' οίκον και δημοτικοί

υπάλληλοι στο Γκέτεμποργκ, αλλά και τα

κεντρικά της Toyota που έκαναν την αλ-

λαγή αυτή πριν από 13 χρόνια, με την

εταιρεία να αναφέρει αύξηση των κερδών.

«Η παραγωγικότητα έχει διπλασιαστεί
από το 1970, άρα τεχνικά έχουμε τη δυνα-
τότητα ακόμα και για 4ωρη απασχόληση»,

δήλωσε στον Guardian Roland Paulsen,

ερευνητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο

Πανεπιστήμιο του Lund. (efsyn.gr)

«Νομίζω ότι το οκτάωρο δεν είναι τόσο
αποτελεσματικό όσο θα νόμιζε κανείς»,

λέει ο Linus Feldt, Διευθύνων Σύμβουλος

της Filimundus με έδρα τη Στοκχόλμη. «Το
να παραμείνει ένας εργαζόμενος εστια-
σμένος σε ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ για
οκτώ ώρες, είναι μια τεράστια πρόκληση.
Για να είναι το ωράριο αυτό πιο υποφερτό
οι εργαζόμενοι, κάνουμε παράλληλα και
άλλα πράγματα όπως και αρκετά διαλείμ-
ματα. Την ίδια στιγμή, δυσκολευόμαστε
όλο και περισσότερο να διαχειριστούμε
την προσωπική μας ζωή έξω από τη δου-
λειά».

Η Filimundus τον περασμένο χρόνο μεί-

ωσε το οκτάωρο σε εξάωρο, ζήτησε από

τους υπαλλήλους να μείνουν μακριά από

τα social media και τους προσωπικούς πε-

ρισπασμούς, αλλά και να σταματήσουν τις

τυπικές εβδομαδιαίες συναντήσεις.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι τώρα είναι πιο
εύκολο να επικεντρωθούν και να είναι
απερίσπαστοι στο έργο που πρέπει να
γίνει, να έχουν τη δύναμη να το κάνουν,
αλλά και να συνεχίζουν να έχουν ενέρ-
γεια φεύγοντας από το γραφείο» λέει ο

Feldt.

Εμείς οι υπόλοιποι βάλαμε όπισθεν και

αντί για λιγότερες ώρες εργασίας, βά-

ζουμε και δεύτερη δουλειά για να ανταπε-

ξέλθουμε στους φόρους...

Η Ελλάδα βρίσκεται 
στην Τρίτη Ηλικία

Μήπως όμως ήρθε η ώρα να επανεξετάσουμε τις πολλές ώρες 
που περνάμε στο γραφείο; 

Χωρίς σχόλια...
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Προβολές και καφέ στην

πλατεία Γλυκών Νερών

Κάθε Πέμπτη 7.30μμ (για πιθανή αλλαγή σε ώρα και

ημέρα στο μέλλον θα ενημερωθείτε με σχετικό mail)

στην πλατεία Παλιού Δημαρχείου Γλυκών Νερών,

σας περιμένουμε με προβολές επιλεγμένων ταινιών,

καφέ και όρεξη για κουβέντα. Σε μια προσπάθεια να

κάνουμε την πλατεία μας κέντρο συνάθροισης και

ψυχαγωγίας της νεολαίας και των συμπολιτών μας!

Ενημερώνεστε από την ομάδα μας στο facebook:

https://www.facebook.com/groups/415931491935567/

Τα σπήλαια της θρυλικής

Μάνης 

Χωρίς αμφιβολία οι φυσικές ομορφιές τους ηρωικής

Μάνης είναι μοναδικές και συνυφασμένες με τα προσόντα

του λαού της!

Στη Μάνη, ο επισκέπτης θα θαυμάσει εκατοντάδες πανύ-

ψηλους πύργους, δεκάδες τεράστια κάστρα, πολλούς βυ-

ζαντινούς ναούς και ρωμαϊκά έργα, αλλά η καρδιά της

Μάνης χτυπά ελληνικά μέσα στα σπλάχνα της γης της,

γιατί μέσα στα μοναδικά σπήλαιά της, αποκαλύπτεται ότι

ο πολιτισμός των γηγενών Ελλήνων κατοίκων της, μεσου-

ρανούσε το 4.800 - 3.200 π.Χ, αφού βρέθηκαν σαν πειστή-

ρια, κοσμήματα από μέταλλο, μέσα στα σπήλαιά της!  

Το περίφημο ζεύγος των σπηλαιολόγων Ιωάννης και Αννα

Πετροχείλου, το 1949 εξερεύνησαν το σπήλαιο της “Βλυ-

χάδας” και το 1958 της “Αλεπότρυπας”.

Τα σπήλαια σχηματίστηκαν την τεταρτογενή περίοδο, η

οποία λέγεται και ανθρωπογενής περίοδος, και ήταν σύμ-

φωνα με το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης πριν 1,8

- 2 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη νεότερη περίοδο της ιστο-

ρίας του πλανήτη μας και η δεύτερη του καινοζωικού

αιώνα, τότε που παρουσιάστηκε ο άνθρωπος.

Δισεκατομμύρια σταλακτιτών και σταλαγμιτών, παρουσιά-

ζουν ένα μεγαλειώδες θέαμα με σχηματισμούς θεοτήτων,

ανθρώπων, ζώων, ναών, λουλουδιών, προκαλώντας ένα

μοναδικό δέος!

Στο Σπήλαιο της Αλεπότρυπας απολαμβάνουμε το μεγα-

λείο της “μεγάλης σάλας” από εξώστη ύψους 18 - 20 μ.

και ξεχωρίζει η μορφή του Δία, του Σωκράτη, της Βρεφο-

κρατούσας Παναγίας, του Ντε Γκολ, του αετού, της τριή-

ρους κ.α. 

Ο σταλακτίτης δημιουργείται από την οροφή προς τα

κάτω, κρέμεται, ενώ ο σταλαγμίτης δημιουργείται από τις

σταγόνες που πέφτουν στο έδαφος και αναπτύσσονται

προς τα πάνω. Αν σκεφτούμε ότι κάθε σταλακτίτης  και

σταλαγμίτης χρειάζεται 100 χρόνια για να αυξηθεί κατά

έναν μόνο πόντο, υπολογίζουμε πόσα εκατομμύρια χρόνια

χρειάστηκαν για τη δημιουργία τους!

Η Αλεπότρυπα βρίσκεται στο μυχό του όρμου του Διρού

και 30 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ κά-

ποτε αποτελούσε τμήμα κοίτης υπόγειου ποταμού. Το

1949 βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και εργαλεία αποκαλύ-

πτοντας  κατάλοιπα από την εγκατάσταση εκεί μιας πο-

λυάνθρωπης νεολιθικής κοινότητας που ευημερούσε κατά

την περίοδο (5300-3200 π.Χ.).

Το 1961 σε νέες ανακαλύψεις βρέθηκαν οστά ανθρώπων,

ζώων, πέτρινα εργαλεία, όστρακα, κοσμήματα και ασήμι.

Στα 200 μέτρα απόσταση βρίσκεται το σπήλαιο της Βλυ-

χάδας και στο βυθό μιας λίμνης της, βρέθηκαν οστά ιππο-

ποτάμου και βοδιού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16

έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Το σπήλαιο της Βλυχάδας είχε γεμίσει με νερά όταν βυθί-

στηκε η Ν. Πελοπόνησσος και η Μέση Γη έγινε Μεσόγειος

Θάλασσα.

Σήμερα η ξενάγηση γίνεται με ειδικές βάρκες για να εξα-

σφαλίζεται η ευστάθειά τους. Ο φωτισμός έγινε το 1967

από τον ΕΟΤ και συνοδεύεται με κατάλληλη μουσική.

Οι αυτόχθονες κάτοικοι της Μάνης, πριν 2 εκατομμύρια

χρόνια, χρησιμοποιούσαν Ελληνικά τοπωνύμια· ήξεραν τη

χρήση της φωτιάς και είχαν ανώτατη πνευματική διανόηση

(Δια-νόηση), αφού ήξεραν να επεξεργάζονται τα μέταλλα

και να φτιάχνουν κοσμήματα! Ο πολιτισμός και η ανθρώ-

πινη πρόοδος μιλάει μόνο και πάντα ελληνικά!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Καλαίσθητος, σύγχρονος και με πλού-

σιο υλικό για τη ζωή, το έργο και τη

δράση των μελών της, ο νέος ιστότο-

πος της Εταιρείας Συγγραφέων

(www.authors.gr) σηματοδοτεί μια

αναβαθμισμένη μετάβαση των Ελλή-

νων συγγραφέων στο ψηφιακό σύμ-

παν του διαδικτύου μέσω της

Εταιρείας Συγγραφέων, με προσωπι-

κές σελίδες για τον καθένα χωριστά,

αλλά και με πλούσιο οπτικοακουστικό

υλικό για εκδηλώσεις και δράσεις στις

οποίες συμμετέχουν. 

Στο www.authors.gr, ο επισκέπτης

μπορεί να αναζητήσει τον συγγραφέα

που τον ενδιαφέρει είτε με το όνομά

του, είτε με το/α λογοτεχνικό/ά

είδος/η που διακονεί. Η σελίδα κάθε

συγγραφέα είναι αυτόνομη, και πα-

ρουσιάζει στοιχεία που ο ίδιος επιλέ-

γει να δημοσιοποιήσει. 

Οι περισσότεροι συγγραφείς παρέ-

χουν εργοβιογραφία, φωτογραφία

τους και επιλεγμένες σελίδες από το

έργο τους.

Στις κεντρικές σελίδες του ιστότοπου

παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες,

συνδέσεις (links) και βίντεο για το βι-

βλίο και τους συγγραφείς στην Ελ-

λάδα και στο εξωτερικό, τα

ηλεκτρονικά περιοδικά που εκδίδονται

από μέλη της Εταιρείας, καθώς και για

οτιδήποτε έχει σχέση με δραστηριό-

τητές της (εκδόσεις, εκδηλώσεις, ανα-

κοινώσεις κλπ.).

Στην κατηγορία «ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ» εμ-

φανίζονται όλα τα εν ζωή μέλη της

εταιρείας, ενώ υπάρχει δυνατότητα

επιλογής από τις υποκατηγορίες: ΟΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ, ΜΕΛΗ, ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ,

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ και, προ-

σεχώς, η υποκατηγορία ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ

ΜΕΛΗ, καθώς ο ιστότοπος διαρκώς

εμπλουτίζεται. Επίσης, ο επισκέπτης

μπορεί να επιλέξει από τις κατηγο-

ρίες:  ΠΟΙΗΣΗ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑ-

ΤΡΟ, ΔΟΚΙΜΙΟ-ΚΡΙΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

και ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Ταυτότητα: Η Εταιρεία Συγγραφέων

(Hellenic Authors' Society) είναι μη κερ-

δοσκοπικό σωματείο που συστήθηκε

στις 22 Νοεμβρίου 1981. Γενικός σκο-

πός είναι να ενεργεί ως σύνδεσμος

μεταξύ των μελών της και να υπερα-

σπίζεται την ελευθερία της έκφρασης.

Τα Γραφεία της Εταιρείας Συγγρα-

φέων είναι εγκατεστημένα σε έναν

ιστορικό χώρο. Το διαμέρισμα της

οδού Κοδριγκτώνος 8, απέναντι από

το πεδίο του Άρεως, από το οποίο

έχουν περάσει ιστορικές φυσιογνω-

μίες της ελληνικής λογοτεχνίας και

της πολιτικής, υπήρξε ιδιοκτησία της

συγγραφέως Διδούς Σωτηρίου και του

ανιψιού της Νίκου Μπελογιάννη, γιου

του Νίκου Μπελογιάννη και της Έλλης

Παππά. Η Διδώ Σωτηρίου και ο Nίκος

Μπελογιάννης, δώρισαν το διαμέρι-

σμα στο Υπουργείο Πολιτισμού, με

όρο να διατεθεί ως μόνιμη στέγη της

Εταιρείας Συγγραφέων.

Χορηγοί της Εταιρείας Συγγραφέων

είναι ο ΟΣΔΕΛ και τα Ιδρύματα Κώστα

& Ελένης Ουράνη και Πέτρου Χάρη

της Ακαδημίας Αθηνών.

Nέος ιστότοπος της Εταιρείας Συγγραφέων

Από τη Βούλα Λαμπροπούλου, καθηγήτρια και

ενεργό πολίτη του Δήμου 3Β, ελάβαμε ανακοίνωση

στην οποία σημειώνει ότι συγκεντρώνει υπογραφές,

προκειμένου το πέτρινο κτίσμα της οδού Βασιλέως

Παύλου και Αισώπου, να γίνει Σπίτι Πολιτισμού-

Εστία Μουσών.

Με το θέμα έχει ασχοληθεί κατ’ επανάληψιν η Βούλα

Λαμπροπούλου με παρεμβάσεις της και παρότρυνση

προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β.

Το κτίσμα είναι ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών

και σήμερα μένει εγκαταλειμένο και ακατοίκητο.

Και είναι αλήθεια ότι η Βούλα στερείται ενός χώρου

πολιτισμού και βιβλιοθήκης. Και κάποια προσπάθεια

που έγινε πριν από τριάντα και πλέον χρόνια από το

Δήμο Βούλας, αγοράζοντας βιβλία και δημιουργών-

τας βιβλιοθήκη, τελικά ξεχάστηκε και τα βιβλία έχουν

γίνει ...υποστηλώματα και τροφή για τα ποντίκια...

Όσοι δημότες του Δήμου ΒΒΒ επιθυμούν και εύχον-

ται να γίνει Σπίτι Πολιτισμού-Εστία Μουσών το συγ-

κεκριμένο ακίνητο μπορούν να επικοινωνούν με την

Βούλα Λαμπροπούλου στο τηλέφωνο 2108952269

Πανάκριβη η λαϊκή 

της Βούλας

Γράφαμε στο προηγούμενο  φύλλο μας για τα παρά-

πονα των κατοίκων που δεν μπορούν εύκολα να

προσεγγίσουν τη λαϊκή αγορά, αλλά και των παρα-

γωγών - εμπόρων που παραπονούνται ότι έχει μει-

ωθεί η πελατεία τους, μετά την μετακίνηση της

λαϊκής από την οδό Καραϊσκάκη στην οδό Μεταξά.

Μία άλλη διάσταση μας έδωσε όμως αναγνώστρια

από το Πανόραμα της Βούλας , που μας άφησε φω-

νητικό μήνυμα για τη λαϊκή.

«Δεν είναι μόνο που δεν μπορούμε εύκολα να τη
βρούμε, αλλά έχει γίνει πανάκριβη. Πιο ακριβή και
από το Σούπερ Μάρκετ. Και να το γράψετε, σας πα-
ρακαλώ, αυτό. Γιατί η λαϊκή έχει γίνει για να μπορεί
ο καταναλωτής να βρίσκει καλύτερες τιμές».  

Σπίτι πολιτισμού το πέτρινο της Βούλας
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρί-

σκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συ-

ναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και 80%)

μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε

τον σχολαστικό καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη

διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος

Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr

www.facebook.com/acservice.gr

Εντυπωσιακή και με μεγάλη συμμετοχή υλοποιήθηκε η μου-

σική βραδιά, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, που οργα-

νώθηκε με φιλανθρωπικό,  με αφορμή το σπάνιο

αστρονομικό φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης Υπερπανσε-

λήνου.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στο Σύλλογο γονέων παιδιών

με νεοπλασματικές ασθένειες «ΦΛΟΓΑ» και είχε ως σκοπό

την ενίσχυσή του. Χορηγός της βραδιάς ήταν η οικογένεια

Δημοσθένη Δόγκα.

Δεκάδες ταλαντούχοι μουσικοί παρουσίασαν ένα πλούσιο

και ποικίλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο «ταξίδεψε»

το κοινό. 

Το μουσικό σύνολο Quasi Quartetto, με όργανα κλασικής

μουσικής, χάρισε νότες από γνωστά κλασικά κομμάτια. 

Το συγκρότημα της σολιστ Stacy Κoulouris «γέμισε» τη

σκηνή με νεανικές δυναμικές φωνές. 

Η μουσική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον τραγουδιστή

και ερμηνευτή Δημήτρη Βοζαΐτη και της μπάντας του. 

Τη βραδιά χαιρέτισε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου

«Φλόγα» Χρύσα Τουρνή, ενώ την παρουσίαση έκανε ο Πρό-

εδρος του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», Γεώργιος Δρί-

τσας.

Στο χαιρετισμό του, ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε, μεταξύ

άλλων: “Η σημερινή βραδιά έχει ενέργεια και θέλαμε να μοι-

ραστούμε με όλους εσάς που παρακολουθείτε τις παρεμβά-

σεις μας, αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου χορηγό,

είμαι εθελοντής. Στο πλαίσιο αυτό, με ομαδική δουλειά διορ-

γανώθηκε η σημερινή εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τους

καλλιτέχνες και την ομάδα μου, αλλά και την αντιπρόεδρο του

Συλλόγου “Φλόγα” που είναι μαζί μας. Αφιερώσαμε τη βραδιά

στη “Φλόγα” για να στείλουμε το δικό μας μήνυμα σε μια πο-

λιτική που περικόπτει κονδύλια για ιδρύματα με τόσο σπουδαίο

κοινωνικό έργο και μεγάλη ιστορία”. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος

Λαυρεωτικής Δημ. Λουκάς, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δημ. Κιούκης, η

τ. Αντιδήμαρχος των 3Β και δημοτική σύμβουλος Μαρία

Σίνα, ο τ. Αντιδήμαρχος Βούλας των 3Β Ευθ. Ρουσσάκης

και πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων. 

Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη του Ιδρύματος Ευγενίδη και του

Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου καθώς επιδόθηκε σε όλους τους πα-

ρευρισκομένους το σχετικό Δελτίο Τύπου με όλες τις πληροφορίες

για το αστρονομικό φαινόμενο. Επίσης, χορηγός της εκδήλωσης

ήταν η εταιρεία Σπύρος Νάκας Μουσικά Όργανα. 

Mουσική βραδιά με υπερπανσέληνο στο Αχίλλειον

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης
Δόγκας ανάμεσα σε μουσικούς και συνθέτες...
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Προς ακύρωση το Προεδρικό Διάταγμα για τις ζώνες Υμηττού

μετά τη γνωμοδότηση του Δ.Ε.Ε.
Ενημερωτική εκδήλωση στο Δημαρχείο Κρωπίας

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι κάτοικοι

του Κορωπίου από πολλούς οικισμούς, αλλά και των

όμορων Δήμων που άπτονται των ζωνών του Υμηττού

την έκτακτη ενημερωτική εκδήλωση (27 Σεπτεμβρίου

2015) του Δήμου Κρωπίας μετά την θετική για το Δήμο

γνωμοδότηση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΔΕΕ).

Συγκεκριμένα το Δ.Ε.Ε. γνωμοδότησε στην προσφυγή

του Δήμου Κρωπίας κατά ΥΠΕΚΑ (υπόθεση C-

473/2014 Δήμος Κρωπίας κατά ΥΠ.Ε.Κ.Α), για το Προ-

εδρικό Διάταγμα Προστασίας Υμηττού, που με τις

ζώνες Α, Β, και Γ, έχει εγκλωβίσει μεγάλες ιδιοκτησίες

με γεωργικές καλλιέργειες, αλλά και ολόκληρους οι-

κισμούς, που βρίσκονται σε μόνιμη ομηρία...

Η εκδήλωση είχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και

όπως είπε ο δήμαρχος· δεν είχαν στείλει προσκλήσεις

ούτε σε βουλευτές, ούτε σε παράγοντες του Υπουρ-

γείου.

Εισηγητές ήταν, ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης και

ο νομικός σύμβουλος του Δήμου, Δρ. Απόστολος Πα-

πακωνσταντίνου.

Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης, με μια σύντομη ιστο-

ρική αναδρομή περιέγραψε τις διαδικασίες επέκτασης

του οικιστικού ιστού της πόλης των Αθηνών στις δασι-

κές ορεινές εκτάσεις του Υμηττού στην δυτική πλευρά

και τις κρατικές νομοθετικές παρεμβάσεις για την προ-

στασία του Υμηττού από το 1978 (Π.Δ544/1978) έως σή-

μερα.

Επέκρινε, τις νομοθετικές και πολιτικές αστοχίες των

κρατικών πολιτικών και των αντίστοιχων ρυθμιστικών

εκτελεστικών οργάνων (Ο.Ρ.Σ.Α) από το 1985 έως το

2011, όπου εξεθόθη το ισχύον μέχρι σήμερα Προεδρικό

Διάταγμα (επί Υπουργού Μπιρμπίλη) για τον Υμηττό,

αγνοώντας προκλητικά τις απόψεις   της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης των Δήμων της Ανατολικής πλευράς του

Υμηττού (Βάρης, Κρωπίας, Παιανίας) και αιρετών εκπρο-

σώπων τους.

Ο Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, ανέπτυξε τις νο-

μικές ενέργειες που έγιναν τόσο, από τους όμορους

Δήμους γύρω από τον Υμηττό (6 Δήμοι) όσο και από πο-

λίτες. Εξήγησε πως, μόνο ο Δήμος Κρωπίας με τον νο-

μικά τεκμηριωμένο λόγο του κατάφερε να εγείρει

ουσιαστικά ζητήματα, που οδήγησαν το Σ.τ.Ε να απευ-

θύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης για την βασική έλλειψη στην κατάρτιση

του Π.Δ: δεν είχε προηγηθεί η λεγόμενη διαδικασία της

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Δηλαδή η

διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με την οποία να

συγκαθορίσουν οι αρμόδιοι φορείς και πολίτες, το απο-

τέλεσμα της διαβούλευσης. 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως διάδικος, πεί-

στηκε από την νομική τεκμηρίωση, πήρε την θέση του

Δήμου Κρωπίας και βοήθησε ώστε να υπάρξουν συσχε-

τισμοί υπέρ των απόψεων του Δήμου. 

Η προδικαστική απόφαση του Δ.Ε.Ε (10 Σεπτεμβρίου

2015), όπως είπε ο Απ. Παπακωνσταντίνου, δημιουργεί

δεσμεύσεις από νομικής πλευράς στην Ολομέλεια του

Σ.τ.Ε. 

Αν αυτό συμβεί, σύμφωνα με τον Δρ. Παπακωνσταντί-

νου, τότε ακυρώνεται το ισχύον Π.Δ και επιστρέφουμε

στο Π.Δ του 1978. 

Σ’ αυτή την περίπτωση η κεντρική Διοίκηση θα πρέπει

να εκδόσει άμεσα νέο Π.Δ (καθορισμό χρήσεων γης),

και θα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει διαδικασία

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, άρα διαβού-

λευση και λόγο στις τοπικές κοινωνίες. 

Στο σημείο αυτό κάλεσε ξανά τον Δήμαρχο Κρωπίας με

την εμπειρία και γνώση του «να πρωταγωνιστήσει ώστε
να επικρατήσει η λογική και όχι οι υπερβολές και οι πα-
ραλογισμοί. Χρειάζεται πραγματική περιβαλλοντική με-
λέτη που να ξεκαθαρίζει τις πραγματικές ανάγκες
προστασίας του Υμηττού και να λαμβάνονται υπόψη τα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα και η κοινωνική πραγματικό-
τητα», τόνισε ο Δρ. Παπα-

κωνσταντίνου.  

Παρούσα στην εκδήλωση

και η επικεφαλής της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης

Αθηνά Κιούση, η οποία

στο σύντομο σχόλιό της

σημείωσε ότι θα στηρίξουν

τη θέση υπέρ του Δήμου,

όπως την κατέθεσε ο δή-

μαρχος, που είναι υπέρ

των πολιτών και του φυσι-

κού τοπίου, αλλά θα πρέ-

πει να προσεχτεί ιδιαίτερα να μην αρχίσουν να φυτρώ-

νουν “πολιτιστικά κέντρα” και άλλα.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο ακροατήριο, όπου

έγιναν ερωτήσεις. 

Ο δήμαρχος στις ανησυχίες των κατοίκων τόνισε με έμ-

φαση ότι “κερδίσαμε μια μάχη αλλά έχουμε πόλεμο”.
Και έκανε αναφορά σε οργανώσεις που έχουν φτάσει

στο μισό ύψος του Υμηττού και θεωρούν ότι και σε μας

στο Κορωπί, συμβαίνει το ίδιο. Δεν συμβαίνει το ίδιο...

Κυνηγούν το Κορωπί και τους άλλους ανατολικούς Δή-

μους, που έχουν κρατήσει πολύ χαμηλά τα κτίσματα,

παρά το ότι έχουν ιδιοκτησίες μέχρι ψηλά στον Υμηττό.

Ο πρ. αντιδήμαρχος Σεραφείμ Κόλλιας τόνισε ότι «οι
δασικές εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο και όχι στο κράτος
με συμβόλαια και χοτζέτια μέχρι την κορυφή του Υμητ-
τού».

Ο Δ. Κιούσης στη δευτερομιλία και στις ερωτήσεις των

ακροατών,  ξεκαθάρισε ότι οι χρόνιες διεκδικήσεις του

Δήμου επικεντρώνονται:

3 στην διασφάλιση πρώτα απ’ όλα της ακεραιότητας

του δασικού ορεινού οικοσυστήματος του Υμηττού και

στην ένταξη σε καθεστώς προστασίας δασικών εκτά-

σεων που έμειναν εκτός ζωνών προστασίας (!).

3 στο σεβασμό και την αναγνώριση των ιδιοκτησιακών

δικαιωμάτων δημοτών για αγροτική καλλιέργεια, του

δήμου Κρωπίας καθώς και της άσκησης παραδοσιακών

ασχολιών, γεωργικής και κυνηγετικής δράσης που συν-

δράμουν στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας και

στην αντιπυρική προστασία του Υμηττού.

3 στην εξαίρεση από το καθεστώς προστασίας οικι-

σμών που προϋπήρχαν του Π.Δ. του 1978 και ειδικό-

τερα των οικισμών Σκάρπιζας και μέρους του Κιτσίου

(Δήμου Κρωπίας), Χέρωμα (Δ.Ε Βάρης, Δήμου 3Β) και

Προσήλιου (Δήμου Παιανίας) και αντιμετώπιση των

υπαρκτών ζητημάτων αυθαίρετης δόμησης μετά το

1978.

Αναφέρθηκε μάλιστα τις κινήσεις της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης η οποία ήδη ξεκίνησε κατεδαφίσεις στους

ορεινούς όγκους και στις παραλίες. 

Εφερε ως παράδειγμα κακοδιοίκησης τον οικισμό της

Σκάρπιζας, όπου πολλοί έφτιαξαν τροχόσπιτα,  με άδειες

(μετά το 1978) και αναγκάστηκαν πρόσφατα να μπουν

στη ρύθμιση περί αυθαιρέτων με ομηρία δεκαετίας...

Αννα Μπουζιάνη
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Εξ-Ελληνισμός της Ευρώπης

και όχι

Εξ-Ευρωπαϊσμός της Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΡΕΣ = ΦΙΛ-ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΟ-ΜΑΧΟΙ = ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΕΣ

“Ο κόσμος είναι η ΕΛΛΑΣ που διαστέλλεται. Η ΕΛΛΑΣ
είναι ο κόσμος που συστέλλεται”. 

(Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885)

«Εκτός από τις άγριες δυνάμεις της φύσης, τίποτε δεν κι-
νείται σ’ αυτόν τον κόσμο που να μην είναι ελληνικής προ-
έλευσης»

(Lord Acton 1834-1902, Άγγλος ιστορικός)

«Ο κόσμος μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως αρκεί
να παρεμβάλουμε ένα κομμάτι ελληνικής ζωής, για να φω-
τιστεί αμέσως άπλετα».

(Φρειδερίκος Νίτσε 1844-1900)

«Η τελευταία λέξη της ΓΗΣ, όταν θα αφήνει την τελευταία
της πνοή, θα είναι ΕΛΛΑΣ!»

(Ζαν Ρισπέν, 1849-1926)

Στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Πούσκιν, το 1880 στη

Μόσχα, ο Ιβάν Τουργκένιεφ (1818-1883, ποιητής, θεατρικός

συγγραφέας) στο λόγο του αναφέρει: «Το μνημείο υπενθυ-
μίζει στις επόμενες γενιές το δικαίωμά μας να αποκαλού-
μαστε ένα Μεγάλο Έθνος, γιατί ακριβώς αυτό το έθνος
γέννησε έναν τέτοιον άντρα».

Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ο Καποδίστριας

με την επιστολή του, που απέστειλε ιδιοχείρως με τον Πού-

σκιν στον Ιντζόφ, ουσιαστικά έσωσε τον Πούσκιν από την

εξορία και τις κακουχίες.

Ο στρατηγός Ιντζόφ τον κράτησε για λίγο κοντά του. Είχε

καλή μόρφωση ο ίδιος, διάβαζε ιστορία κι είχε χόμπι να

συλλέγει χειρόγραφα κι έτσι έδωσε την ευκαιρία στον Πού-

σκιν να αναπτύξει το ποιητικό του ταλέντο.

Ο Ιντζόφ έδωσε την ευκαιρία στον Πούσκιν να πάει ένα

μακρύ ταξείδι στον Καύκασο και στην Κριμαία, αν και ήταν

ουσιαστικά εξόριστος. 

Επειδή όμως θα ενοχλούσε τις αρχές, ο Ιντζόφ έστειλε

μέσω φίλου του, ένα μήνυμα στον Καποδίστρια, όπου του

εξηγούσε ότι: «εξαιτίας της κλονισμένης υγείας του Πού-
σκιν και της δυσκολίας που παρουσίαζε η κατάστασή του,
του επέτρεψα να φύγει... Ο Πούσκιν δεν είναι κακός κι είναι
κρίμα που παράτησε από τόσο νωρίς τις σπουδές του». 
Οι εξηγήσεις ικανοποίησαν, όπως φαίνεται, τον Καποδί-

στρια. Ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι στον Καύκασο ο Πού-

σκιν έφτασε στο Κισινιόφ, τη νέα έδρα της διοίκησης της

Βεσσαραβίας, την 20ή Σεπτεμβρίου του 1820 και έμεινε

εκεί για δυόμισι χρόνια.

Ουσιαστικά η θέση του Πούσκιν ήταν ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ, στο νο-

τιότερο άκρο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αφού η κλιμα-

τική ζώνη της Κριμαίας αντιστοιχεί με την Τεργέστη της

Μεσογείου ή το Μπορντό του Ατλαντικού. Αν πήγαινε στη

Σιβηρία ήταν χαμένος. Θα πέθαινε από μαρασμό και αβιτα-

μίνωση (στομακάκκη ή σκορβούτο).

Στο Αικατερίνοσλαβ ο Πούσκιν κάνοντας μπάνιο στο πο-

τάμι, πούντιασε και τρέμοντας από τον πυρετό τον βρήκαν

τα παιδιά του στρατηγού Ραγιέφσκι και τον περιθάλψανε,

ως φίλοι του και βάλανε τον πατέρα τους να τον ζητήσει

από το στρατηγείο του Ιντζόφ να τους συνοδέψει στις δια-

κοπές που πήγαιναν οικογενειακώς στο σπίτι και κτήμα

τους στην Κριμαία.

Ετσι κατακαλόκαιρο βρέθηκε ο Πούσκιν ως νέος Οράτιος

(που κι αυτός είχε εξοριστεί στο ίδιο μέρος) στη θάλασσα

της Αζοφικής που είναι στον 45ο οριζόντιο κύκλο, όταν η

Αθήνα είναι στον 35ο.

Το πώς πέρασε ο Πούσκιν στις διακοπές του όλο το καλο-

καίρι γράφεται αναλυτικά ως μυθιστορηματική βιογραφία

με τίτλο: «Τα χιόνια του Δεκέμβρη 1825», Ντάρια Ολίβιε,

Έκδοση Φαιστός, 1960, σελ. 396.

Εκεί ερωτεύτηκε τη 16χρονη κόρη του Ραγιέφσκι και της

αφιέρωνε ποιήματα, αλλά ο έρωτας δεν κατέληξε σε γάμο.

Ο Πούσκιν μετά τις διακοπές, γύρισε στην “υπηρεσία” του,

αλλά όχι στο Αικατερίνοσλαβ, διότι ενδιάμεσα το στρατη-

γείο της Νότιας Στρατιάς μεταφέρθηκε στο Κισσινιόφ της

Βεσαραβίας, που είχε προσαρτηθεί μόλις 8 χρόνια πριν -

αποσπασμένη από τους Οθωμανόυς.

Στο Κισσινιόφ κοντά ήταν ο ποταμός Προύθος ως όριο με-

ταξύ Οθωμανών - Ρώσων. Αυτόν τον ποταμό διέβη ο Υψη-

λάντης και ξεκίνησε την ελληνική επανάσταση. Το

Κισσινιόφ είναι πολύ κοντά στην Οντέσσα (Οδησσός) και

με το Αικατερίνοσλαβ και με το Κίεβο κάνουν ένα τραπέζιο.

Επομένως τόσο το Κίεβο όσο και η Οντέσσα ήταν κοντά για

να ξεφύγει ο Πούσκιν από τη μοναξιά και να έχει κοινωνική

ζωή και διασκεδάσεις.

Με αυτή την παρέμβαση, ο Καποδίστριας, έσωσε τον

εθνικό ποιητή της Ρωσίας και δεν ναυάγησε το σχέδιο του

Πούσκιν να αρχίσουν πια να γράφουν στη ρωσική και όχι

στη γαλλική γλώσσα.

Η προσωπική γνώμη του γράφοντος είναι ότι ο Καποδί-

στριας γνώριζε την έναρξη της ελληνικής επανάστασης και

επίτηδες έστειλε τον Πούσκιν εκεί για να την παρακολου-

θήσει. Ουσιαστικά έστρεψε το ενδιαφέρον του Πούσκιν

από επαναστάτη κατά του Τσάρου σε φιλέλληνα επανα-

στάτη κατά των Οθωμανών. Τότε γράφτηκαν αρκετά ποι-

ήματα φιλελληνικά του Πούσκιν. 

Θα πρέπει να πούμε ότι ελάχιστοι ξένοι γνωρίζουν ότι: αν

σήμερα ξέρουν να γράφουν λογοτεχνία, το οφείλουν απο-

κλειστικά στους Έλληνες. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι

ο Γερμανός ποιητής Φρειδερίκος Σίλλερ (1759-1805), με τον

αφορισμό του “Καταραμένε Έλληνα” (“όπου και να γυρίσω
τη σκέψη μου, όπου κι αν στρέψω την ψυχή μου, μπροστά
μου σε βρίσκω”). Κάποιος που σεμνύνεται πως έγραψε τα

παρακάτω στην εισαγωγή του βιβλίου του τον 20ό αιώνα,

δεν έτυχε της αναγνώρισης που έπρεπε. Π.χ. βραβείο της

Ακαδημίας Αθηνών. Δυστυχώς αυτά μας τα κρύβουν:

Το have my work published in Greece is at once a pleasing
and a frightening thing. It is like a pigmy visiting at the home
of the giants. I hope that Greece will be kind to my efforts re-
menbering that our literature is rather like one of those colinies
sent out by the ancient cities to be itself but never to forget its
origin. To the literature of the world, Greece is the mother.
Perhaps this book is a wandering child come home to visit,
hoping to be welkomed.
Although I am fearful, I am also very proud and I hope to be
welcomed. 

John Steinbeck

“Aνατολικά της Εδέμ”, 1952, Πρόλογος

«Το να δημοσιευθεί το έργο μου στην Ελλάδα είναι κάτι ευ-
χάριστο και τρομακτικό μαζί. Είναι σαν να επισκέπτεται
ένας πυγμαίος την πατρίδα των γιγάντων. Ελπίζω πως η
Ελλάδα, θα δει με καλοσύνη τις προσπάθειές μου, αν ανα-
λογιστεί ότι η δική μας λογοτεχνία είναι, μάλλον, σαν μια
από κείνες τις αποικίες που ίδρυσαν οι πόλεις της αρχαίας
Ελλάδας και που γίνονταν αυτόνομες, χωρίς ωστόσο να ξε-
χνούν την καταγωγή τους. Της παγκόσμιας λογοτεχνίας η
Ελλάδα είναι η μητέρα. Ίσως αυτό το βιβλίο να είναι ένα
περιπλανημένο παιδί, που ξαναγυρίζει να επισκεφθεί τη μη-
τρική γη με την ελπίδα πως θα γίνει καλόδεχτο.
Αν και είμαι φοβισμένος, είμαι όμως και περήφανος και ελ-
πίζω να με καλωσορίσει».
Τζον Στάινμπλεκ (1902-1968) Αμερικανός συγγραφέας,

Νόμπελ 1962, εκπρόσωπος του Νατουραλισμού.

Καθήκον όμως δικό μας είναι να τα προβάλlουμε, για να τα

μάθει ο πολύς κόσμος, το παρελθόν που κουβαλάμε στις

αποσκευές μας, στα 3.700 χρόνια που είμαστε ακόμα στη

σκηνή ζωντανοί και αξιούμε το χειροκρότημα.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής, φιλόλογος 2ου Λυκείου Βούλας

―――――――
Την επιστολή του Καποδίστρια και τα ιστορικά στοιχεία έχουν παρ-

θεί από το βιβλίο του Δημήτρη Ι. Φαρσόλα, με τίτλο: «Ο Αλέξαν-
δρος Πούσκιν και η ελληνική επανάσταση», Εκδόσεις “Φιλίστωρ”

Αθήνα 2001.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐξ  Ἑλληνο-Παιδείας  ἄρχεσθαι”

Το ΝΠΔΔ Σφηττός Δήμου Κρωπίας ανακοι-

νώνει ότι τα μαθήματα ζωγραφικής του Ει-

καστικού  Εργαστηρίου ενηλίκων θα

γίνονται,  κάθε Σάββατο 10:00 - 14:00 (με

δύο τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων)

και των εφήβων, κάθε Τρίτη, από τις 19:10

έως τις 21:10 , στο  «Γυάλινο»  Κτίριο, στην

Πλατεία  Δεξαμενής Κορωπίου. 

Η εγγραφή και η συμμετοχή  είναι  ΔΩ-

ΡΕΑΝ, και τα μαθήματα ξεκινούν το Σάβ-

βατο 3 Οκτωβρίου 2015 για τους ενήλικες

και ειδικότερα: 10:00-12:00 το  τμήμα  ενη-

λίκων που απευθύνεται σε αρχάριους και

12:00-14:00, το τμήμα  ενηλίκων που απευ-

θύνεται σε προχωρημένους. Την Τρίτη 6

Οκτωβρίου  2015 ξεκινούν τα μαθήματα

για τους έφηβους και ώρες 19:10 έως

21:10.

Τα μαθήματα γίνονται στο γυάλινο κτίριο,

Πλατεία Δεξαμενής.

Υπεύθυνη του Εικαστικού  εργαστηρίου

είναι η κα Βασιλική Πιστικού. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες, καλέστε

στο  6979 44 90 11.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Το Δημοτικό Ωδείο «Δημήτρης Νικο-

λάου» ανοίγει και φέτος τις πόρτες του

για να υποδεχθεί με σύγχρονα προγράμ-

ματα και υψηλούς στόχους, να προσφέ-

ρει στους δημότες και ιδιαίτερα στους

νέους, όχι μόνο υψηλού επιπέδου προ-

γράμματα αλλά και οικονομικά προσιτά.

Με συνέπεια στο όραμά του, ο Δήμος,

για την διασφάλιση μιάς ποιοτικής ζωής

των κατοίκων, φρόντισε ώστε το Δημο-

τικό Ωδείο να μη μεριμνά μόνο για την

εξασφάλιση μουσικών πτυχίων, αλλά με-

ταλαμπαδεύει τη μουσική παιδεία στο

σύνολό της. 

Οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Λαυ-

ρεωτικής “Δημήτρης Νικολάου”  έχουν

αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου

λειτουργεί καθημερινές 5.30 - 9 μ.μ.

και Σάββατο 10.00 έως 13.00.

Εγγραφές στο Δημοτικό

Ωδείο Λαυρίου
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Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυ-
πηρέτηση. 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.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Ολοκληρώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του

Δήμου Λαυρεωτικής «Θορίκια 2015». Οι φετινές εκ-

δηλώσεις συνέπεσαν με ένα ακόμη ιδιαίτερο πολιτι-

στικό γεγονός της πόλης, την συμπλήρωση 150

χρόνων από την ίδρυση του νεώτερου Λαυρίου. 

Η έναρξη των εκδηλώσεων σημειώθηκε στις 9 Μαΐου

με μία φαντασμαγορική τελετή για τον εορτασμό των

150 χρόνων. Σε μια  συγκινησιακή ατμόσφαιρα με

σύσσωμους όλους τους κατοίκους της Λαυρεωτικής

γης, μέσα από ένα μουσικό και αφηγηματικό ταξίδι

ζωντάνεψαν ιστορικές μνήμες, ενώ ταυτόχρονα προ-

βλήθηκε το όραμα για το σήμερα και το αύριο της

πόλης. 

Ακολούθησαν πλήθος θεατρικών, χορευτικών και μου-

σικών παραστάσεων, από τοπικούς συλλόγους και από

γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες,  συναυλία

με τη Δήμητρα Γαλάνη,  θεατρική παράσταση Αχαρνής

με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, συναυλία με την

Γλυκερία στην Γιορτή του Μελιού στην Κερατέα,  ήταν

κάποιες από τις επιλογές του καλοκαιριού.

Τα “Θορίκια” κορυφώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου με την

μουσική παράσταση «Μήδεια» του G. Benda από την

Καμεράτα Ορχήστρα των Φιλών Μουσικής στο αρχαίο

θέατρο του Θορικού, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας

Αττικής και της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, μια

εκδήλωση-σύμβολο για την έναρξη των έργων ανα-

στήλωσης του θεάτρου. Το μαγευτικό σούρουπο συ-

νόδεψε την παράσταση, παρουσία του Δημάρχου

Δημήτρη Λουκά, της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου,

της Υπουργού Πολιτισμού Μ. Λαμπράκη Πλάκα και της

Υφυπουργού Τουρισμού Α. Πρωτοψάλτη. 

Η συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαυρίου

(Κυριακή 13/9), που έπαιξε έργα Ξένων και Ελλήνων

καλλιτεχνών, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Θ.

Λεμπέση, προσέφερε μια μαγευτική βραδιά στο

κοινό. 

Η αυλαία έπεσε στις 27 Σεπτεμβρίου με τη θεατρική

παράσταση «Ράβε…Ξήλωνε» της Ζωής Καραβίδα,

από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα «Θέσπις» Κερα-

τέας.

Ο   Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς  ευχαρίστησε θερμά

όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες που τίμη-

σαν με την παρουσία σας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις

του τόπου, τους τοπικούς συλλόγους του Δήμου και

το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός», που συνέβαλε στην άρτια διε-

ξαγωγή τους.

Επίσης ευχαρίστησε ιδιαίτερα το προσωπικό καθαριό-

τητας που φρόντισε να παραδώσει σε άριστη κατά-

σταση τους χώρους των εκδηλώσεων.

Tα «Θορίκια 2015» περαιώθηκαν με επιτυχία
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Με τους διορισμούς των αναπληρωτών που ανακοίνωσε

το Υπουργείο Παιδείας κοροϊδεύει την κοινωνία και την

εκπαιδευτική κοινότητα και συνεχίζει την καταστροφή

στο δημόσιο σχολείο. 

Προσέλαβε περίπου τους μισούς από τα υφιστάμενα

κενά στην Αν Αττική, μόνο για δασκάλους τάξης και νη-

πιαγωγούς.

Αφαιρώντας τους διορισμούς αναπληρωτών που έγιναν

στις 25/9 παραμένουν:

• 105 τάξεις χωρίς δάσκαλο στην Ανατολική Αττική και

•  58 τμήματα νηπιαγωγείου χωρίς νηπιαγωγό

• 270 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων λείπουν

• τα ολοήμερα δε λειτουργούν πουθενά

• 118 κενά δασκάλων και νηπιαγωγών στην ειδική αγωγή

- τα ειδικά σχολεία παραμένουν στην ουσία κλειστά

χωρίς εκπαιδευτικούς και οι ειδικές τάξεις επίσης  

• για παράλληλη στήριξη το Υπ. Παιδείας σχεδιάζει

προσλήψεις το Δεκέμβρη!!!

Ενώ ο Σεπτέμβρης φτάνει στο τέλος του και τα σχολεία

Π.Ε. στην Αν. Αττική βρίσκονται σε διάλυση με κενά

χωρίς προηγούμενο το υπουργείο έκανε μόλις στις 28/9

τους πολυπόθητους διορισμούς αναπληρωτών δασκά-

λων και νηπιαγωγών. Μόνο που παρά τα μεγάλα λόγια

του νέου Υπουργού και της αναπληρώτριας υπουργού

υπεύθυνης για την Π.Ε. και Δ.Ε. για άμεση κάλυψη των

κενών, "εκκρεμοτήτες" τις χαρακτήρισε ο υπουργός (sic),

ο θησαυρός αποδείχτηκε άνθρακας!

Και το χειρότερο: τη στιγμή που αποκρύπτουν την πραγ-

ματική εικόνα των κενών στα σχολεία και ΔΕΝ τα ΚΑΛΥ-

ΠΤΟΥΝ, αναφέρονται ως προτεραιότητά τους στην

“αξιολόγηση των σχολικών δομών”(!) σε σχολεία που

δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω κενών ενώ δεν

έχει κατατεθεί ούτε ένα ευρώ στα ταμεία των σχολικών

επιτροπών τους.

Οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν, δάσκαλοι και νη-

πιαγωγοί, καλύπτουν περίπου τα μισά από τα κενά τά-

ξεων και τμημάτων νηπιαγωγείων, αφήνοντας κλειστά

τα Ολοήμερα (2 προσλήψεις για όλη την Αν. Αττική!!

όταν τα κενά δασκάλων για τα ολοήμερα ξεπερνάν τα

70(!) και τους γονείς στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.

Παρά το γεγονός ότι τα σχολεία βρίσκονται στο κόκκινο

το υπουργείο συνεχίζει τον ίδιο ράθυμο βηματισμό στην

κάλυψη των κενών, όπως έκανε μέχρι σήμερα, όλα τα

προηγούμενα χρόνια.

Κώστας Τουλγαρίδης
αιρετό μέλος του ΠΥΣΠΕ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ  «Κ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ» 

105 τάξεις χωρίς δάσκαλο

στην Ανατολική Αττική

Με εξώδικη διαμαρτυρία του προς το

Υπουργείο Παιδείας και κάθε αρμόδιο,

εγκαλεί ο Σύλλογος Γονέων του 2ου

Σχολείου Αναβύσσου, για τις κλειστές

αίθουσες λόγω έλλειψης δασκάλων

και τους θέτουν προ των ευθυνών

τους.

Αυτό προέκυψε μετά από συγκέν-

τρωση που πραγματοποιήθηκε με

πρωτοβουλία της Ενωσης Γονέων Σα-

ρωνικού στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου (Τετάρτη 23/9/15)

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης

έγινε περιγραφή της άσχημης κατά-

στασης που έχει δημιουργη-

θεί εξ’ αιτίας των κενών σε

διδακτικό προσωπικό, σε τέ-

τοιο βαθμό που οι σχολικές

μονάδες λειτουργούν εκ πε-

ριτροπής!

Τη συζήτησε διηύθυνε ο

Α΄Αντιπρόεδρος της Ένω-

σης Παντελής Διακουμά-

κος. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης

Χάρης Κυνηγαλάκης,την τραγική κα-

τάσταση που επικρατεί στο χώρο της

Παιδείας στο Δήμο Σαρωνικού. Ελλεί-

ψεις δεκάδων εκπαιδευτικών από τα

σχολεία, οι πιστώσεις από το Υπουρ-

γείο προς το Δήμο να μην ξεπερνούν

το ποσό των 1.928,57 ευρώ ανά σχο-

λική μονάδα, για κτιριακές συντηρή-

σεις και επισκευές, αγορές γραφικής

ύλης, θέρμανση, καθαρίστριες, καθα-

ριότητα, σχολικούς τροχονόμους κλπ,

για όλη τη σχολική χρονιά!!! Επιπλέον

η καθυστέρηση της 3ης και 4ης δόσης

(αφορά δαπάνες της προηγούμενης

σχολικής χρονιάς) για τις Σχολικές

Επιτροπές να δημιουργεί έμφραγμα

στις σχολικές Μονάδες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου

αναφερόμενος  στις μεταφορές των

μαθητών, δήλωσε ότι η Περιφέρεια

πολύ έγκαιρα έχει καλύψει το 85%

ολόκληρης της Περιφέρειας Αττικής

και ότι στον Δήμο Σαρωνικού, με εξαί-

ρεση το 4ο Δημοτικό που έχει καθυ-

στερήσει μόνο ως προς την επιστροφή

των μαθητών και είναι θέμα ημερών να

επιλυθεί.

Για πρώτη φορά ίσως-και είναι εντυ-

πωσιακό- Γονείς και Δάσκαλοι βρέθη-

καν συντεταγμένοι και έτοιμοι για

κινητοποιήσεις, με χαρακτηριστική τη

δήλωση μέλους του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ

ΓΟΝΕΩΝ, «αυτή τη φορά οι γονείς και
όχι οι μαθητές θα κλείσουν τα σχο-
λεία».
Επισημαίνεται ότι, ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Γε-

ώργιος Σωφρόνης, ο επικεφαλής της

Μείζονος Αντιπολίτευσης Μανώλης

Τσαλικίδης, αρκετοί Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι, καθώς και οι Συνδικαλιστές εκ-

πρόσωποι των Εκπαιδευτικών, με

τοποθετήσεις τους τάχθηκαν στο

πλευρό του Δ.Σ. της Ένωσης, στηρί-

ζοντας οποιαδήποτε ενέργεια ή κινη-

τοποίηση του που θα αποφασίσει.

Μετά τις παρεμβάσεις παρισταμένων

επεκράτησε η πρόταση της Ενωσης

Γονέων για κινητοποιήσεις και κλεί-

σιμο των σχολείων, ενώ παράλληλα

ζητήθηκε και από τους Συλλόγους-

μέλη να υποστηριχθεί η ένδικη διαδι-

κασία που ήδη ξεκίνησε ο Σύλλογος

Γονέων του 2ου Δημοτικό Σχολείου

Αναβύσσου.

Σημειώνουν δε μεταξύ άλλων στο

εξώδικο: «Επ’ουδενί δεν αναγνωρί-
ζουμε περίοδο χάριτος στη νέα πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας,
καθώς τα παιδιά μας, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε, παρακολουθούν εκ περι-

τροπής, μία με δύο
φορές την εβδομάδα τα
μαθήματά τους στο σχο-
λείο, με ανυπολόγιστη
ζημία τόσο σε μαθησιακό
όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο, καθώς η ένταξή
τους στη σχολική ζωή
καθυστερεί υπέρμετρα.

Είναι αδιανόητο για ευ-
ρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, μέλος του Συμβουλίου
της Ευρώπης και του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών να καταπατώνται
στοιχειώδη δικαιώματα, των παιδιών
μας, όπως αυτά της ελεύθερης πρό-
σβασης στη μόρφωση και εκπαίδευση.
Είναι ταυτόχρονα αδήριτη ανάγκη και
επιτακτικό καθήκον δικό μας να αξιώ-
σουμε τα αυτονόητα, ήτοι την άμεση
κάλυψη κενών Δασκάλων και Ειδικο-
τήτων, ώστε να επιτευχθεί η εύρρυθμη
λειτουργία του Σχολείου μας.
...Τονίζουν δε: «Επειδή, ως γονείς, η επι-

μέλεια των παιδιών μας είναι δικαίωμα

και υποχρέωση μας, επιφυλασσόμεθα

παντός νομίμου δικαιώματός μας». 

Εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

του 2ου Σχολείου Αναβύσσου

κατά παντός υπευθύνου για την απουσία διδασκόντων

Αιφνίδια παρέμβαση 14 περιβαλλοντικών φορέων και συλ-

λογικοτήτων της Αττικής πραγματοποιήθηκε στο γραφείο

της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου, την Πέμπτη 24 Σεπτεμ-

βρίου, προκειμένου να καταγγελθούν οι πρόσφατες διακη-

ρύξεις ηλεκτρονικών δημοπρασιών της Περιφέρειας

Αττικής για τους καθαρισμούς ρεμάτων της Αττικής, προ-

ϋπολογισμού 3.000.000€. Οι διακηρύξεις αυτές χαρακτη-

ρίζονται από ασάφεια και απροσδιοριστία σχετικά με τα

έργα, τη μέθοδο και το αντικείμενο καθαρισμού τόσο σε πο-

σοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Επίσης παρα-

βλέπουν την κείμενη νομοθεσία προστασίας και

οριοθέτησης των ρεμάτων, ενώ απουσιάζουν δεδομένα

υπολογισμού της επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομέ-

νων στη κάθε θέση. 

Συγκεκριμένα, για τον καθαρισμό των ρεμάτων, στις δημο-

πρασίες, προβλέπεται σχεδόν αποκλειστικά η εισβολή εκ-

σκαπτικών μηχανημάτων εντός της κοίτης και η κοπή δέν-

τρων, με αποτέλεσμα την καταστροφή της φυσικής

βλάστησης που συγκρατεί το έδαφος καθώς και του οικο-

συστήματος των ρεμάτων, πολλά εκ των οποίων είναι ιδι-

αίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και αποτελούν

ενδιαιτήματα προστατευόμενης από τη νομοθεσία ορνιθο-

πανίδας.

Κατά την παρέμβαση ζητήθηκε η επί τόπου συνάντηση με

την Περιφερειάρχη, κάτι που επετεύχθη λόγω της μαζικό-

τητας και της αποφασιστικότητας των συμμετεχόντων φο-

ρέων, και της επιδόθηκε καταγγελία-αίτημά τους για άμεση

ακύρωση των συγκεκριμένων διακηρύξεων και επαναπρο-

κήρυξή τους με γνώμονα την προστασία του περιβάλλον-

τος και του δημοσίου συμφέροντος. Ακολούθησε συζήτηση

με την Περιφερείαρχη και τους συνεργάτες της, όπου δεν

υπήρξε συμφωνία ως προς τα αιτήματα των φορέων, αλλά

ορίστηκε νέα συνάντηση.

Μπούκαραν στο γραφείο της Περιφερειάρχη Αττικής και απαίτησαν 

αλλαγή των δημοπρασιών που βρίθουν ύποπτων ασαφειών...
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Μαθήματα Οικιακής Οικονομίας

Σειρά 14 πρακτικών εργαστηριακών μαθημάτων και

διαλέξεων για άντρες και γυναίκες από 16 έως 116

ετών...

Ημέρα Τρίτη 6.30 έως 8 μ.μ. 2 φορές το μήνα, στον

Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας,

στο Νέο Αρχονταρίκι.

Δωρεάν φοίτηση σε φροντι-

στήρια ξένων γλωσσών και

Mέσης Eκπαίδευσης στα 3Β

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, συνεχίζεται  το πρό-

γραμμα «Δωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια ξένων

γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης» το οποίο δεν θα

μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή

των φροντιστηρίων του Δήμου 3Β.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  γνωρίζον-

τας τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν λόγω

της οικονομικής κρίσης απευθύνθηκε στους ιδιοκτή-

τες φροντιστηρίων του Δήμου για να δέχονται μετά

από υπόδειξη της κοινωνικής υπηρεσίας, και με

πλήρη εχεμύθεια, παιδιά για δωρεάν φοίτηση θεω-

ρώντας μείζονος σημασίας τη στήριξη των οικονο-

μικά αδύναμων οικογενειών. Η ανταπόκριση τους

ήταν ιδιαίτερα θερμή με αποτέλεσμα να μπορέσει ο

Δήμος να το επαναλάβει και τη νέα σχολική χρονιά.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές

και μαθήτριες που ανήκουν σε οικογένειες κατοίκων

ή δημοτών με κοινωνικά κριτήρια όπως είναι οι άνερ-

γοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογέ-

νειες κτλ. Οι αιτήσεις θα βρίσκονται  στα Γραφεία

της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Ζεφύρου 2 Βούλα.

Τηλ. Επικοινωνίας 2132019901-4

«Να καταργηθεί ο Κανονισμός του Δουβλίνου, να αλλάξει
ο χαρακτήρας της FRONTEX και να δημιουργηθούν γρα-
φεία μετανάστευσης σε εμπόλεμες χώρες και χώρες διέ-
λευσης.»

Τον κίνδυνο νέου εγκλωβισμού εκατοντάδων χιλιάδων

προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα μετά την από-

φαση της έκτακτης Συνόδου των 28 για την προσφυγική

κρίση, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής της

Λαϊκής Ενότητας Ν. Χουντής με ερωτήσεις του στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερωτή-

σεις που κατέθεσε σήμερα

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

ο Ν. Χουντής σημειώνει ότι ο

αριθμός των 160.000 προσφύ-

γων που αποφασίστηκε στη Σύ-

νοδο Κορυφής (22/09/2015) για

μετεγκατάσταση από την Ιταλία

και την Ελλάδα σε άλλα κράτη

της ΕΕ είναι ελάχιστος, αφού ο

Διεθνής Οργανισμός Μετανά-

στευσης υπολογίζει μόνο για τους πρώτους μήνες του 2015

τον αριθμό τους σε 500.000. Όπως αποκαλύπτουν λοιπόν

οι αριθμοί «υπάρχει μεγάλος κίνδυνος νέου εγκλωβισμού

εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων κυρίως στην Ελλάδα

αλλά και σε άλλα κράτη «πρώτης υποδοχής» μεταναστών,

τονίζει ο Ν. Χουντής. Στη συνέχεια σημειώνει ότι παρά τις

σχετικές εξαγγελίες, «η ΕΕ δεν έλαβε κανένα μέτρο για

την αύξηση των ασφαλών και νόμιμων διόδων για την

ασφαλή μετακίνηση όσων χρήζουν διεθνούς προστασίας,

συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του μεγάλου αριθμού

των ανθρώπων που διασχίζουν τα  εξωτερικά σύνορα της

ΕΕ.»

Καταλήγοντας ο Ν. Χουντής καλεί την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να προωθήσει την αναθεώρηση των Κανονισμών του

Δουβλίνου, ώστε να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα κράτη

μέλη στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι

χώρες όπως η Ελλάδα όχι μόνο δέχονται υπερβολικά με-

γάλη πίεση , αλλά εξαιτίας των Κανονισμών, είναι υποχρε-

ωμένες να δεχθούν στο έδαφός τους όσους πρόσφυγες

«ξεφορτώνονται» άλλες χώρες της ΕΕ, με το αιτιολογικό

ότι έχουν δώσει για πρώτη φορά τα δακτυλικά τους απο-

τυπώματα στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, σε άλλη ερώτηση, ο Ν. Χουντής αναφέρεται

στις επιπτώσεις στα ελληνικά νησιά και κυρίως Κω, Λέσβο,

Χίο και Σάμο. Επισημαίνει τα μεγάλα ποσοστά ακυρώσεων

πτήσεων, τη συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου, τη μεί-

ωση κρατήσεων για την τρέχουσα και την επόμενη τουρι-

στική περίοδο και γενικά απώλειες πολλών εκατομμυρίων

στη τουριστική βιομηχανία. Τονίζει επίσης, ότι στην υπερ-

συγκέντρωση προσφύγων σε ορισμένα νησιά συνέβαλε

και η «υποχρέωση» των Αρχών να μην επιτρέπουν την

αναχώρησή τους χωρίς προηγούμενη δακτυλοσκόπηση.

Καταλήγοντας, ζητά να μην δημιουργηθούν τα λεγόμενα

hotspots στα ήδη επιβαρυμένα ελληνικά νησιά, αλλά να λη-

φθούν και μέτρα οικονομικής ανακούφισης για τις απώλειες

που υπέστησαν.

Με αφορμή την κατάθεση των ερωτήσεων, ο Ν. Χουντής

έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Απόφαση της Συνόδου των 28, για το προσφυγικό, απο-

τελεί μνημείο αναλγησίας, υποκρισίας και αναποτελεσμα-

τικότητας. Ιδιαίτερα χαρακτηρίζεται από την παντελή

έλλειψη αλληλεγγύης ,μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

Είναι βέβαιο ότι με τέτοιες «αποφάσεις» θα έχουμε νέες

εκατόμβες θυμάτων στη Μεσόγειο, χιλιάδες ανθρώπους κυ-

νηγημένους από τον πόλεμο να στριμώχνονται στα νησιά,

στα συνοριακά περάσματα, στους σιδηροδρομικούς σταθ-

μούς σχεδόν όλης της Ευρώπης. Θα έχουμε αύξηση ξενο-

φοβικών, ρατσιστικών συμπεριφορών και άνοδο

ακροδεξιών νεοναζιστικών κινημάτων σε όλη της Ευρώπη. 

Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση στο μετα-

ναστευτικό πρόβλημα αν δεν περιλαμβάνει:

Πρώτον, κατάργηση των Κανονισμών του Δουβλίνου και

αντικατάστασης τους από ένα Σύμφωνο Αλληλεγγύης στη

διαχείριση του μεταναστευτικών ροών. 

Δεύτερον, αλλαγή του χαρακτήρα της FRONTEX. Σήμερα

κύρια αποστολή της είναι η επιτήρηση των χωρών πρώτης

εισόδου (π.χ. Ελλάδα )για το αν παίρνουν από όλους τους

μετανάστες τα δακτυλικά τους αποτυπώματα ώστε να ξα-

ναστέλνονται πίσω (στην Ελλάδα) αν συλληφθούν σε οποι-

αδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ

Τρίτον, τη δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων κατάθεσης αι-

τήσεων μετανάστευσης πλησίον των περιοχών πολεμικών

συγκρούσεων αλλά και σε χώρες διέλευσης μεταναστών

και προσφύγων, όπου με τα σημερινά δεδομένα και η

FRONTEX μπορεί να παίξει πιο αποτελεσματικό ρόλο.»

«Κίνδυνος νέου εγκλωβισμού εκατοντάδων

χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα»
επισημαίνει ο Ευρωβουλευτής Νίκος Xουντής

Η Volkswagen παραποιούσε

τις εκπομπές ρύπων!

Ερώτηση του ευρωβουλευτή  

Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε ερώτηση

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την αποκά-

λυψη, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen παραποι-

ούσε τις εκπομπές ρύπων, κάνοντας χρήση ενός

απαγορευμένου λογισμικού, αποκρύπτοντας πως εκπέμ-

πονταν επικίνδυνες ουσίες 40 φορές πάνω από το επιτρε-

πόμενο όριο. Στο πλαίσιο αυτό ο N. Ανδρουλάκης, που έχει

την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου, ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν

έχουν διενεργηθεί παρόμοιοι έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή

Αγορά, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει την επι-

βολή κυρώσεων και ποιες είναι οι κινήσεις που θα κάνει για

να προστατέψει την υγεία των Eυρωπαίων πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την συνεδρίαση της  εκπρό-

σωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν απάντησε στο αν

κυκλοφορούν αυτοκίνητα με αυτό το λογισμικό στην Ευ-

ρώπη, καθώς όπως είπε “γίνονται έρευνες πάνω στο ζή-

τημα αυτό”.

Το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζεται να

ξεπουλήσει όλο τον Πειραιά

και τη Δραπετσώνα!

Σε συνέχεια της εφαρμογής των Μνημονίων, η διοίκηση του

ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε το σχέδιο ξεπουλήματος της Ζώνης του

ΟΛΠ, που περιλαμβάνει:

-Το λιμάνι του Πειραιά, που σημαίνει ότι ο επενδυτής, θα μπο-

ρεί να καθορίζει και τις τιμές των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας,

άρα και τη ζωή των νησιωτών!

-Το χώρο των Σιλό που προορίζεται να στεγάσει το δημόσιο

Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, ενώ το ελληνικό δημόσιο,

έχει ήδη πληρώσει και τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

-Την έκταση των Λιπασμάτων της Δραπετσώνας και όλο το

παραλιακό μέτωπο της Δραπετσώνας, αυτό που για χρόνια

διεκδικούν οι κάτοικοι και ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώ-

νας, προκειμένου να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος για την

αναψυχή των κατοίκων και την πρόσβασή τους στη θάλασσα.

Είναι η έκταση για την οποία η Περιφέρεια Αττικής προ-

έβλεψε πρόσφατα 17.500.000 ευρώ για «απαλλοτρίωση

χώρου πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων για την κατασκευή

μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου».

-Οικόπεδο το οποίο προορίζεται για Κέντρο Υγείας που θα

εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

- Η ιχθυόσκαλα του Αγίου Γεωργίου και τμήμα του λιμενί-

σκου του Αγίου Νικολάου, το μόνο σημερινό χώρο που έχουν

οι κάτοικοι για πρόσβαση στη θάλασσα.

Όλα αυτά παραχωρούνται στον «επενδυτή», δηλαδή την

COSCO, για να δημιουργήσει εκεί μια τεράστια Ειδική Οικο-

νομική Ζώνη, με συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους.

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους, καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα,  28 /09/2015
Α.Π. 18871

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ  Γ ΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

και υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
και παρατηρήσεων επί των κτημα-
τολογικών διαγραμμάτων και πινά-
κων στη μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕ-
ΡΑΤΕΑΣ ΣΕ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟ-
ΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των

ακινήτων της συνιδιοκτήτης έκτα-
σης αξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού στην περιοχή ΒΓΕΘΙ της
Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλ-
θουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37,
τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προ-
κειμένου να υποβάλλουν την προ-
βλεπόμενη από της παρ. 1β του
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 93027/
7188/ 15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994)
Υπουργικής Απόφασης δήλωση ιδιο-
κτησίας και τυχόν παρατηρήσεις,
όσον αφορά το ακίνητο τους,  επί
των κτηματολογικών διαγραμμάτων
και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν
καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά
την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιο-
κτησίας που συγκεντρώθηκαν στην

Β’  , ώστε να ληφθούν υπόψη στη
διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνο-
δεύοντα σε αυτά τοπογραφικά δια-
γράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
Δημήτριος Λουκάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου, 
Τ.Κ.14565, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέξης Ευάγγελος
Τηλ.: 2132030628, Φαξ: 2132030630
Άγιος Στέφανος, 29/09/2015
Αριθμός Πρωτ.:  27440    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓ-
ΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προκη-
ρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φα-
νερή και προφορική για την εκποίηση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων που
βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Διονύσου. Ο αριθ-

μός τους εκτιμάται στα πενήντα (50)
περίπου οχήματα σε ετήσια βάση
χωρίς να είναι δεσμευτικός και η συμ-
βαλλόμενη εταιρεία (μέλος της
Ε.Δ.Ο.Ε.) θα απομακρύνει ακολου-
θώντας την προβλεπόμενη διαδικα-
σία σύμφωνα με το Π.Δ.116/04.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
16/10/2015 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00, στα γραφεία του Δήμου
Διονύσου, στην οδό Λ. Μαραθώνος
29 & Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέ-
φανο, ενώπιον της ορισθείσης επι-
τροπής. Τα δικαιολογητικά
συμμετοχής θα πρέπει να κατατε-
θούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Διονύσου, έως 12 Οκτωβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφο-
ράς ορίζεται σε 80,00€/επιβατικό
ΙΧ, σε 150,00€/φορτηγό έως 3,5τό-
νους και σε 20,00€/δίκυκλο. Δε-
κτές γίνονται οι προσφορές που

αφορούν και τις τρεις κατηγορίες
οχημάτων, με ελάχιστη την ορι-
σθείσα διαφορά από την προηγού-
μενη προσφορά κατά τουλάχιστον
ένα ευρώ(1€) και με δυνατότητα
επέκτασης της σύμβασης για ένα
(1) έτος ακόμη εφόσον το επιθυ-
μούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.
Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέ-
πει να καταθέσουν και εγγύηση
συμμετοχής ύψους 400€ όπως η
προκήρυξη ορίζει.
Πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Διονύσου από 09:00 π.μ.
έως 15:00 μ.μ. στα τηλέφωνα:
2132030628 Μέξης Ευάγγελος και
2132030649 Νικοκάβουρα Καλ-
λιόπη. 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.:190 10                                                       
Τηλέφωνα: 22.993-20.300
Fax: 22.990-48.289 & 48.653
E-mail: dkalivia@otenet.gr
KΑΛΥΒΙΑ:  28 -09-2015                                         
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 16874

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-
ΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»", προϋπολογισμού
86.472,58 € (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Αξία ερ-
γασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλε-
πτα: 70.302,91 €, και δαπάνη
Φ.Π.Α.:16.169,67€
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει
κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με
σφραγισμένες προσφορές (άρθρ.3
παρ.3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σή-
μερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα προσφοράς με επί μέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομά-
δες τιμών ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας αυτών των πο-

σοστών έκπτωσης (αρθρ. 6 του Ν.
3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η χαμηλότερη τιμή
όπως ειδικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία οικονομική προ-
σφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανή-
κουν από την Α1  τάξη και πάνω για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Στην
περίπτωση που ο τόπος του έργου
βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια της
έδρας της εργοληπτικής επιχείρη-
σης ή βρίσκεται στο δεύτερο νομό
που αναφέρεται στο πτυχίο της, γί-
νονται δεκτές εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ.
από την Α1  τάξη και πάνω για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες σε αυτούς  και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα-
λούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερ-
χόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-

χειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων (α), (β) και (γ) σε
οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρ.2
παρ.7 του Π.Δ.609/85 (κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο
ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει με ποσοστό συμμετο-
χής όχι μικρότερο από 25% της κα-
λούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου και υπό τους όρους της παρ.3
του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85. Κατηγο-
ρίες εργασιών με ποσοστό κάτω του
10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-
σον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της

μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων εγγεγραμμένων από την Α1
τάξη και πάνω για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις
της παρ.10 άρθρ.16 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι-
νοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο
θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νό-
μιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27-
10-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προ-
σφορών) και σύμφωνα με το
άρθρ.18 της διακήρυξης και το
άρθρ.3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα
γραφεία του Δήμου Καλυβίων που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών
και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Ατ-
τικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων
Αττικής στην οποία και μόνο θα κα-

ταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις απαιτή-
σεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους ΕΣΠΑ και υπόκειται στις κρα-
τήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ.
137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κρά-
τησης ύψους 0,10% υπέρ των λει-
τουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε τριάντα (30) ημέ-
ρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία ορίζεται σε χίλια τετρακό-
σια έξη ευρώ και  πέντε λεπτά
(1.406,05 €) δηλ. 2% επί του προ-
ϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ.
και ισχύει για εφτά (7) μήνες. Η εγ-
γυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελ-
ληνικά, κατατίθεται από τους
διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους
όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνε-
ται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης

τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Το έντυπο της οικονομικής προσφο-
ράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δη-
μοπράτησης που αναφέρονται στο
άρθρ.5 παρ.2 της διακήρυξης με τα
στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται
από τα γραφεία του Δήμου που βρί-
σκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και
Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής
όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις
ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον
αυτά ζητηθούν, μέχρι και την προ-
ηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη,
και αν αυτή είναι αργία, την προ-
ηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητη-
θούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης ερ-
γάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χο-
ρήγηση των ανωτέρω στοιχείων για
τους αλλοδαπούς υποψήφιους
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.2
παρ.2.3 της διακήρυξης.
Η έγκριση του αποτελέσματος της
δημοπρασίας θα γίνει από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΩΝΗΣ

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.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  28-9-2015
Aρ. Πρωτ.:  42053

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟ-
ΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟ-
ΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» με
σφραγισμένες προσφορές και  συμ-
πλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή  από τις δύο (2) βασικές

ομάδες της υπ.αρ. 129/2015 τεχνι-
κής μελέτης της Δ/νσης Διοικητι-
κού, προϋπολογισμού 73.584,72€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
αναλυτικά ανά ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α   28.312,76 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά χαρ-
τικά)
ΟΜΑΔΑ Β   45.271,96 € (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ),   (αφορά κα-
θαριστικά - απορρυπαντικά)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 1.196,50 € σε πε-
ρίπτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των ομάδων των υπό προ-
μήθεια υλικών.
Αν η προσφορά αφορά μία εκ των

δύο ομάδων η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί
του προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και
συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 460,37 €
Για την Ομάδα B: 736,13 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  129/2015 και τη με αρ. Πρωτ.

41048/22-9-2015
(ΑΔΑ: 7ΔΜ5ΩΨΖ-06Ι) σχετική Δια-
κήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 13-
10-2015 και ώρα έναρξης 10:00 και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10:30, κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφρά-
γισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης με
κόστος 5 € από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου, καθημερινά από
Δευτέρα 5-10-2015 μέχρι την Δευ-
τέρα  12/10/2015 και ώρες 8.30-13.00, 
Τηλ.:2132020131,  2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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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.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  28-9-2015
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μει-
οδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» με σφραγι-
σμένες προσφορές και  συμπλήρωση
του αριθμημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή  από τις τέσ-
σερις (4) βασικές ομάδες του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της με

α/α 130/2015 μελέτης της Δ/νσης Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, προϋπολογι-
σμού 19.309,88€ (συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ) και αναλυτικά για 4 ομά-
δες προϊόντων. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 347,99 € σε περί-
πτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.
Αν η προσφορά αφορά μία εκ των
δύο ομάδων η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί
του προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ κάθε ομάδας, και
συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: 88,90 €
Για την Ομάδα B: 180,79 €
Για την Ομάδα Γ: 71,90 €
Για την Ομάδα Δ: 6,44€
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  130/2015 και τη με αρ.
Πρωτ. 41050/22-9-2015 
(ΑΔΑ: ΩΜΣΙΩΨΖ-Δ6Ν) σχετική

Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη
14-10-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης με
κόστος 5 € από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου, καθημερινά από
Δευτέρα 5-10-2015 μέχρι την Τρίτη
13/10/2015 και ώρες 8.30-13.00, 
Τηλ.: 2132020131,  2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, οικόπεδο ένα

στρέμμα εντός σχεδίου και έτερο συνεχόμενο επί-

σης ενός στρέματος πωλούνται μαζί ή χωριστά.

Τηλ. 6937194268

Κυρία  Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. 

Τηλ. 6938653701.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ και άλλα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Kαθηγήτρια Αγγλικής, έμπειρη, με μετεκπαί-

δευση στο Λονδίνο παραδίδει μαθήματα Αγγλι-

κής σε αρχάριους και προχωρημένους. 

First Certificate, Proficiency, Michigan, Cam-

bridge. Tηλ. 6977639813

O HΛΙΑΣ ΠΡΟΦΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΔΗ-

ΜΗΤΡΑΣ το γένος Κώνστα που γεννήθηκε στο

Κορωπί και κατοικεί στο Κορωπί και η ΕΛΕΝΗ

ΑΓΓΕΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ

το γένος Στασινάκη, που γεννήθηκε στο Κο-

ρωπί και κατοικεί στο Κορωπί θα παντρευτούν

στο Κορωπί.

ΓΑΜΟΙ

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.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  29-9-2015
Aρ. Πρωτ.:   42367

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟ-
ΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟ-
ΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ» με σφραγισμένες προ-
σφορές και  συμπλήρωση του αριθ-
μημένου και σφραγισμένου

τιμολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύ-
νολο της προσφοράς της, εφόσον
τα προς προμήθεια είδη είναι εντός
των τεχνικών προδιαγραφών της
με α/α 100/2015 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προ-
ϋπολογισμού 39.000,00€  (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
αναλυτικά 75 είδη προϊόντων για 2
Νηπιαγωγεία (2ο Νηπιαγωγείο Βού-
λας και 4ο Νηπιαγωγείο Βούλας)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 634,00 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α  100/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 41043/22-9-2015
(ΑΔΑ: 7Λ6ΟΩΨΖ-ΗΥΧ) σχετική
Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη
15-10-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προ-
σφορών 10:30, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικα-
σία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη

συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά από Δευτέρα 5-10-2015 μέχρι
την Τετάρτη  14-10-2015 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδο,
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι,   29/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 27665
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1100lt & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ,
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt & ΑΝΤΑΛ-

ΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 303.145,80€ (Α.Μ. 70/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής αποστολής της προκήρυ-
ξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής

προσφορών στο σύστημα:
11/11/2015 και ώρα 8:00π.μ. Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
16/11/2015 και ώρα 15:00μ.μ. Η
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις
20/11/2015.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά  για μία ή περισσότερες
ομάδες των υπό προμήθεια ειδών
και όχι μέρος αυτών. Για τη συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται
μαζί με την προσφορά εγγυητική
επιστολή συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι:

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt) 203.090,00 2.030,90

ΟΜΑΔΑ Β [ΚΑΠΑΚΙ (ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ) ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΩΝ  ΥΠΟ-ΟΜΑΔΩΝ] 11.730,00 117,30

ΟΜΑΔΑ Γ (ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ( ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) 7.500,00 75,00

ΟΜΑΔΑ Δ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 280 lt, 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ) 24.140,00 241,40

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.  (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2023893-842).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Χαλάνδρι 29/9/2015 
Αρ. Πρωτ. 27784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διε-
θνή διαγωνισμό, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΛΕΩ-
ΦΟΡΕΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης
τη συμφερότερη προσφορά συνολι-
κής προϋπολογισθείσης  αξίας
800.000,00€
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-

ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής αποστολής της προκήρυ-
ξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:13-11-
2015 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
στο σύστημα : 19-11-2015 και ώρα
15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφρά-

γιση των προσφορών θα γίνει στις
25-11-2015.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για το σύνολο της
προμήθειας είτε για μία ή περισσό-
τερες ομάδες. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί
με την προσφορά εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι 6.504,07€ για το σύνολο
της προμήθειας ή για κάθε ομάδα
χωριστά ως κατωτέρω:
ΟΜΑΔΑ 1 «Προμήθεια δύο (2) Λε-
ωφορείων με καύσιμο πετρέλαιο
diesel, μέγιστου μήκους 7,80 μέ-
τρων»:  ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής 2.800,00€
ΟΜΑΔΑ 2 «Προμήθεια δύο (2) Λε-
ωφορείων με καύσιμο πετρέλαιο
diesel, μέγιστου μήκους  10,850 μέ-
τρων»: ποσό εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής 3.704,07€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-
σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου www.ha-
landri.gr από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων.  (Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.
1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘ-
ΜΟΥ, 
Υποεργο 2: 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.
1111 TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 73.799,02€ (Με Φ.Π.Α.)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27817/30-9-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙ-
ΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘ-
ΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111
TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
τις ανάγκες του 2ου Υποέργου με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙ-
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ
Ο.Τ. 1111 TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ-

ΔΡΙΟΥ» που αποτελείται από πέντε
(5) ομάδες: 
ΟΜΑΔΑ Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ-
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ», 
ΟΜΑΔΑ Β: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ», 
ΟΜΑΔΑ Γ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΕΙΔΗ &
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ», 
ΟΜΑΔΑ Δ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑ-
ΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», 
ΟΜΑΔΑ Ε: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥ-
ΣΚΕΥΕΣ "ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ"», 
στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 TOY
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», με κριτή-
ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή – προσφορά ανά ομάδα, εφό-
σον τηρηθούν οι τεχνικές προδια-
γραφές.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμ-
μετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλον-
τας προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των προς
προμήθεια ειδών του προϋπολογι-
σμού. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολο-
κλήρου από έναν προμηθευτή ή από
διάφορους προμηθευτές.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσό 59.999,20
Ευρώ πλέον 13.799,82 Ευρώ ΦΠΑ,
δηλ. στο ποσό των 73.799,02 Ευρώ
(με ΦΠΑ) συνολικά. 
Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη
στον Προϋπολογισμό του Δήμου

2015 με Κ.Α. 15.7321.31. και χρημα-
τοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 2ο Υποέργο της
Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.
1111 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»
με κωδικό MIS 215795. (Απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής με αρ.
179/2015, 1η Τροποποίηση της Πρά-
ξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.
1111 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»).
Τα έγγραφα της προμήθειας οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να τα ανα-
ζητήσουν στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.halan-
dri.gr ή από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Χαλανδρίου, δ/νση Αγ.
Γεωργίου 30 & Αριστείδου, κα Σω-
τηρίου Αναστασία,  213.2023842 –
213.2023848, email : a.sotiriou@ha-
landri.gr.
Ο Διαγωνισμός (λήξη επίδοσης
προσφορών, άνοιγμα και έλεγχος
δικαιολογητικών συμμετοχής) θα
γίνει: Την Τετάρτη 14/10/2015 και
από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30π.μ.(ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών) επί της οδού Αγ.
Γεωργίου 30 & Αριστείδου, στο Κεν-
τρικό Δημαρχείο Χαλανδρίου,
Τμήμα Προμηθειών, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού και αξιολόγησης των
προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
ταθέσουν τις προσφορές τους στην
Επιτροπή την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού. Οι προσφορές μπο-
ρούν και να κατατεθούν ταχυδρο-
μικά μέχρι και την προηγουμένη του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση αναβο-
λής του διαγωνισμού για λόγους
ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη
κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
την ίδια μέρα την επόμενη εβδο-
μάδα δηλαδή την Τετάρτη
21/10/2015 και  ώρα 10:30 π.μ.,
(λήξη επίδοσης προσφορών) στον
ίδιο χώρο.
Η διεύθυνση που θα σταλούν ανα-
φέρεται στο άρθρο 4 της παρούσης
προκήρυξης. Όλες οι προσφορές
θα είναι συνταγμένες στην Ελλη-
νική γλώσσα διαφορετικά θα απο-
κλείονται.
Ημερομηνία αποσφράγισης των οι-
κονομικών προσφορών θα ορισθεί
και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέ-
χοντες με έγγραφο της επιτροπής
αξιολόγησης. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας από την υπηρεσία Δαπά-
νης, χωρίς τον ΦΠΑ και είναι
1.199,98 ΕΥΡΩ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Διαβάστε μας και στο press@ebdomi.com
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Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ 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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy

Η ουρική αρθρίτιδα είναι μια κοινή και οδυνηρή πάθηση

που προσβάλλει τις αρθρώσεις. Σχηματίζονται μικροί

κρύσταλλοι μέσα και γύρω από την άρθρωση, προκα-

λώντας φλεγμονή, πόνο και πρήξιμο. Αυτοί οι κρύσταλ-

λοι σχηματίζονται από ένα από τα συνήθη απόβλητα που

παράγονται από τον οργανισμό, το ουρικό οξύ. Το ου-

ρικό οξύ είναι μια χημική ουσία που δημιουργείται όταν

ο οργανισμός διασπά τις ουσίες που ονομάζονται που-

ρίνες. Οι πουρίνες βρίσκονται σε ορισμένες τροφές και

ποτά. Αυτά περιλαμβάνουν κυρίως το συκώτι, τις αν-

τσούγιες, το σκουμπρί, τα ξερά φασόλια, τα μπιζέλια και

την μπύρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του ουρικού οξέος

διαλύεται στο αίμα και φιλτράρεται στα νεφρά. Από εκεί,

αποβάλλεται από τον οργανισμό με τα ούρα. Αν το σώμα

σας παράγει υπερβολική ποσότητα ουρικού οξέος ή δεν

απομακρύνει αρκετό μέσω των ούρων, μπορεί να σας

προκαλέσει πρόβλημα. Το υψηλό επίπεδο ουρικού οξέος

στο αίμα ονομάζεται υπερουριχαιμία. Ωστόσο, αυτό δεν

συμβαίνει αρκετά γρήγορα σε άτομα με ουρική αρθρί-

τιδα. Αυτό προκαλεί αύξηση των επιπέδων ουρικού

οξέος και το σχηματισμό κρυστάλλων.

Εάν η διατροφή σας αποτελείται από μεγαλύτερες πο-

σότητες πουρινών, υπάρχει περίπτωση να αναπτύξετε

ουρική αρθρίτιδα, επειδή οι πουρίνες μεταβολίζονται σε

ουρικό οξύ. Είναι προφανές ότι για ακόμη μία φορά η

διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία μιας

νόσου.

Σημαντικό είναι λοιπόν να ελέγχουμε και να προσαρμό-

ζουμε την διατροφή μας στις ανάγκες του οργανισμού,

σκεπτόμενοι πάντα ότι η υπερκατανάλωση ορισμένων

τροφών μπορεί να αποδεχτεί βλαβερή για τον οργανι-

σμό μας.

Το αλκοόλ, η παχυσαρκία, η υπολειτουργία του θυρεοει-

δούς, η κληρονομικότητα, οι μεταβολικές και ενδοκρινι-

κές ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή η οξέωση, καθώς και

ο καρκίνος, η χημειοθεραπεία ή άλλου είδους φάρμακα

μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα του ουρικού οξέος.

Οι καλύτεροι τρόποι για να ρίξετε το ουρικό οξύ

Θα πρέπει να καταναλώνετε:

-Γάλα - Γιαούρτι -Τυρί -Αβγά -Ψωμί άσπρο -Δημητριακά

(όχι τα ολικής αλέσεως) -Ζυμαρικά -Λαχανικά – εκτός

από τα απαγορευμένα (βλέπε παρακάτω)

- Ξηροί καρποί – εκτός από τα αμύγδαλα - Αβοκάντο

-Μπανάνες -Ακτινίδια -Φακές -Μανιτάρια -Φασόλια

-Μπιζέλια -Ανανά -Τρόφιμα υψηλά σε φυτικές ίνες

-Μήλα -Αχλάδια -Πορτοκάλια -Φράουλες -Πράσινο τσάι

-Παπάγια -Νερό

Θα πρέπει να πίνετε νερό σε μεγάλες ποσότητες που

μπορούν να βοηθήσουν το σώμα σας στην αποβολή το-

ξινών και του ουρικού οξέος. Το πολύ νερό μπορεί να

σας βοηθήσει στην πρόληψη της ουρικής αρθρίτιδας

(τουλάχιστον 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα πρέπει να πί-

νετε αν έχετε αυξημένο ουρικό οξύ).

Το μηλόξυδο είναι ένα φυσικό μέσο καθαρισμού και

βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας των αποβλή-

των από το σώμα. Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουτα-

λάκι του γλυκού ωμό, βιολογικό ξύδι μήλου σε ένα

ποτήρι νερό και πίνετε αυτό το διάλυμα τρεις φορές την

ημέρα.

Ο χυμός λεμονιών είναι επίσης καλός για την καταπο-

λέμηση της ουρικής αρθρίτιδας. Ο χυμός ενός λεμονιού

σε ένα ποτήρι ζεστό νερό κάθε πρωί με άδειο στομάχι

για μερικές εβδομάδες είναι από τα καλύτερα φυσικά

μέσα για την πρόληψη της ουρικής αρθρίτιδας.

Τρώγοντας μισό φλιτζάνι κεράσια κάθε μέρα για μερικές

εβδομάδες μπορείτε να καταπολεμήσετε την ουρική αρ-

θρίτιδα, ή πίνοντας ένα ή δύο ποτήρια ξινό χυμό κερα-

σιού.

Η διατροφή σας πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει βατό-

μουρα, φράουλες, ντομάτες, πιπεριές και άλλα λαχανικά

και φρούτα που περιέχουν βιταμίνη C και αντιοξειδω-

τικά.

Μπορείτε να αναμίξετε  μισό κουταλάκι του γλυκού μα-

γειρική σόδα σε ένα ποτήρι νερό και πίνετε για δύο

εβδομάδες κάθε μέρα.

Θα πρέπει να καταναλώνετε μόνο ελαιόλαδο και λάδι

καρύδας. Τα περισσότερα φυτικά έλαια μετατρέπονται

σε ταγγισμένα λίπη όταν θερμαίνονται ή υποβάλλονται

σε επεξεργασία, και πρέπει να τα αποφεύγεται γιατί

ελαττώνουν την  βιταμίνη Ε από το σώμα, που είναι απα-

ραίτητη για τον έλεγχο των επιπέδων ουρικού οξέος.

Για το ουρικό οξύ βράστε σέλινο μέσα σε γάλα ή ρίξτε

ένα κουταλάκι του τσαγιού σπόρους σέλινου σε ένα

φλυτζάνι ζεστό νερό και πίνετε μέχρι 3 φλυτζάνια την

ημέρα

Γνωρίζετε ότι ο χυμός αγγουριού βοηθά να μειώσετε τη

θερμοκρασία του σώματος, είναι ιδιαίτερα αλκαλικό ρό-

φημα και αποτελεσματικό για την απομάκρυνση του κρυ-

σταλλωμένου ουρικού οξέος στις αρθρώσεις;

Το σέλερι και το τζίντζερ θα βοηθήσουν στη μείωση της

φλεγμονής κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Θα πρέπει επίσης να προσέχετε το βάρος σας.

Σε περίπτωση οξείας φάσης επιτρέπεται η κατανάλωση

60 – 90 γρ. κρέατος, ψαριού ή πουλερικών την ημέρα ή

½ φλιτζάνι από τα παραπάνω λαχανικά, όσπρια και δη-

μητριακά.

Αγγελική Μήλιου
βιολόγος, medlabnews.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  30/9/2015
Αρ. Πρωτ. 27874

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 συνολι-
κής προϋπολογισθείσης  αξίας
64.872,09€. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 15/10/2015 ημέρα Πέμ-
πτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

. . . γ ια την υγειά μας

Oυρικό οξύ και διατροφή

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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Ξεκίνησε την προετοιμασία η γυναικεία ομάδα “Θέτις”
Το πρώτο της φιλικό παιχνίδι κατά την

διάρκεια της προετοιμασίας πραγμα-

τοποιήσε η Γυναικεία ομάδα του συλ-

λόγου ΑΣΠΕ Θέτις, την Παρασκευή

(25/9) στο κλειστό Γ.Γεννηματάς της

Βούλας, αντιμετωπίζοντας την ομάδα

της Ευρυάλης.

Το παιχνίδι ήταν μια πρώτη ευκαιρία για

τις παίκτριες να ξεφύγουν από τον έν-

τονο ρυθμό της προετοιμασίας και για τον

προπονητή της ομάδας Χρήστο Παπαθα-

νασίου να δει την ετοιμότητα των αθλη-

τριών του μετά από σχεδόν ένα μήνα

προετοιμασίας. Η ομάδα ΑΣΠΕ “Θέτις”

επικράτησε με 2-1 σετ (25-9, 25-20, 12-

15), ενώ πήραν χρόνο συμμετοχής όλες

οι αθλήτριες που είχε στην διάθεση του ο

προπονητής της ομάδας.

Ξεκίνησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα περισσό-

τερα από τα πρωταθλήματα της επιτραπέζιας αντισφαίρι-

σης (Εκκρεμεί η Α1 κατηγορία στην οποία μετέχει η

ανδρική ομάδα του Αρη Βούλας). Πολλές και φέτος οι συμ-

μετοχές  από τις ομάδες της Βούλας, αρκετοί μάλιστα αγώ-

νες διεξήχθησαν στην αίθουσα της Βούλας για την Β

Εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Α2 Γυναικών

Σάρισες Φλωρινας  - ΑΟ Αρης 2006 4-1

ΡΟΥΦ 80 – ΑΟ Αρης 2006 0-4

Αθηνα Μαγκουφανα – ΑΟ Αρης 2006 3-4

Β Εθνική Ανδρών

ΑΣ Φιλονίκης – ΑΟ Καρέας  4-0

ΑΚ Ζωγράφου -  ΑΣ Φιλονίκης 4-2

Β Εθνική Γυναικών

Γ.Σ. Αρης Βούλας – ΑΟ Καρέας 0-4

ΑΟ Ελληνικού - Γ.Σ. Αρης Βούλας 4-0

Α Αττικής Ανδρών

ΑΟ Αρης 2006 – ΑΟ ΑΓ. Βαρβάρα 0-4

Καντζα - Γ.Σ. Αρης Βουλας 4-0

Α Αττικής Γυναικών

ΑΣ Φιλονίκης –  ΑΟ ΑΓ. Βαρβάρα 4-0

ΑΕ Νεας Κηφισιάς - ΑΣ Φιλονίκης 4-2

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι εγγραφές στις Ακαδημίες του

πινγκ πονγκ για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.

Τα νέα του Πρωτέα Βούλας
Οι γυναίκες

Το πιο δυνατό τους τεστ εν όψει των επίσημων αγωνιστι-

κών υποχρεώσεων τους για Κύπελλο και Πρωτάθλημα,

έδωσαν οι Γυναίκες του Πρωτέα, καθώς αντιμετώπισαν τον

Ολυμπιακό στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς την Κυριακή 27/9.

Η ομάδα του Πρωτέα ηττήθηκε με 58-73, αλλά οι αθλήτριες

έδειξαν πως είναι έτοιμες για την εκκίνηση, σε ένα ματς

που έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για το προπονητικό τιμ

του Ιωάννη Κτιστάκη. 
Πρωτέας Βούλας - Ολυμπιακός 58-73

Δεκάλεπτα: 13-24, 28-40, 46-49, 58-73

Οι άντρες

Μια ακόμη φιλική αναμέτρηση έδωσαν οι Άνδρες του Πρω-

τέα Βούλας την Παρασκευή (25/9) στο Κλειστό Γ.Γεννημα-

τάς, επικρατώντας με 85-55 του Χαλανδρίου.

Περίπου 15 ημέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων

τους για το πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής οι παίκτες ανεβά-

ζουν ρυθμούς μέσα από συνεχόμενα φιλικά, ώστε να είναι

απόλυτα έτοιμοι απέναντι στον Έσπερο Λαμίας στην πρε-

μιέρα. Προπονητής τους ο Μάνος Μανουσέλης. 

Eπιτραπέζια αντισφαίρισης με τον Αρη Βούλας
Βραδινές ποδηλατοβόλτες

Η Εναλλακτική Δράση ξεκινάει και πάλι τις βραδινές πο-

δηλατοβόλτες, που εδώ και τρία χρόνια απολαμβάνουν

όσοι συμμετέχουν.

Ετσι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσουν

την πρώτη φθινοπωρινή ποδηλατοβόλτα στο Τροκαντερό.

Η συνάντηση γίνεται στο τέρμα του ΤΡΑΜ Βούλας απέ-

ναντι από το Ασκληπιείο Νοσοκομείο, στις 8μ.μ.

Πληροφορίες 6932304575 ,  694804804

www.enallaktiki-drasi.gr ena.drasi@gmail.com
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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  30/9/2015
Αρ. Πρωτ. 27874

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 συνολι-
κής προϋπολογισθείσης  αξίας
64.872,09€. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 15/10/2015 ημέρα Πέμ-
πτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΨΝΕΩΛ6-ΒΔΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 30-09-2015
Αρ. Πρωτ.: 18544
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες  : Κ. 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 οικοδομικών υλι-
κών, σκυροδέματος και σιδηροπλι-
σμού»  για τα τμήματα 1, 2 και 3
όπως αναφέρονται στην ΤΥ/33
/2015 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό μελέτης και στο τιμο-
λόγιο μελέτης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για

το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα 3 τμήματα, είτε για οποι-
οδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό.
Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντι-
προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 09 Οκτω-
βρίου 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 09 Οκτω-
βρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 32.520,03€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 39.999,64€. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ο πρωτότυπος Αγώνας Χάντμπολ Αλληλεγγύης που διοργά-

νωσαν από κοινού ο Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ με την Ομοσπον-

δία Χειροσφαίρισης Ελλάδας στο Κλειστό Γυμναστήριο

Άνοιξης, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή Ολυμ-

πιονικών, Διεθνών Αθλητών και  Καλλιτεχνών,  πέτυχε από-

λυτα το στόχο του!

Ο «Άλλος  Άνθρωπος» αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την

…πάσα που του έδωσε το πλήθος των ανωνύμων και επωνύ-

μων που βρέθηκε στο γήπεδο κι όλοι μαζί έβαλαν το ωραι-

ότερο γκολ ανθρωπιάς!!!

Εκατοντάδες φίλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΟΧΕ και

του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ, με μοναδικό κίνητρο την προ-

σφορά και την αλληλεγγύη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού «BEACTIVE»,

υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  και τα

τρόφιμα διατέθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Διονύσου, αλλά και στην Κοινωνική Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρω-

πος».

Στον αγώνα αλληλεγγύης συμμετείχαν οι: Γιώργος Μαυρωτάς

(Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης, Βουλευτής Αττικής), Μορ-

φούλα Ντώνα (Ολυμπιονίκης Ρυθμικής Γυμναστικής), Γιάννης

Αϊβάζης (Ηθοποιός-Αθλητής Χάντμπολ), Λαμπρίνα Τσάκαλου

(Διεθνής Αθλήτρια Χάντμπολ), Τάσος Τσακνής (Διεθνής Αθλη-

τής Χάντμπολ), Σοφία Αγγελάκη (πρώην Διεθνής Βολεϊμπολί-

στρια), Παναγιώτης Ιατρούδης (Προπονητής ΙΕΚ Ξυνή ΔΙΚΕΑ),

Μανώλης Κουμαραδέλης (αθλητής χάντμπολ της ΑΕΚ), Ευγε-

νία Γκορτσίλα (πρώην Διεθνής Βολεϊμπολίστρια), Γιάννης Αρ-

βανίτης (Προπονητής ΑΕΚ Χάντμπολ), Βέρα Καλλιγέρη

(πρώην Διεθνής Βολεϊμπολίστρια), Κωνσταντίνος Πολυχρονό-

πουλος (Κοινωνική Κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος»), Δημήτρης

Σκάρλος (Ομοσπονδιακός Προπονητής Κορασίδων Χάντμπολ),

Στέλιος Αλεπουδέας (Ομοσπονδιακός Προπονητής Νέων Χάν-

τμπολ) αλλά και οι πρωτεργάτες του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ,

Κώστας Κότσιρας (Περιφερειακός Ομοσπονδιακός Προπονη-

τής Χάντμπολ, Προπονητής Α.Ο Άνοιξης), Μάριος Λουκάτος

(Υπεύθυνος Ανάπτυξης Χάντμπολ  ΑΟ Άνοιξης, Μέλος ΔΣ),

Κατερίνα Αυγέρη (Γενικός Αρχηγός Παγκορασίδων Β΄ΑΟ

Άνοιξης, Δημοτική Σύμβουλος Διονύσου), Γιάννης Γκιουρές

(Γενικός Αρχηγός Παγκορασίδων Α’ ΑΟ Άνοιξης) και Σωτήρης

Ραφτόπουλος (Γενικός Αρχηγός Παμπαίδων Α’ ΑΟ Άνοιξης).

Προπονητές των ομάδων ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ΟΧΕ

κος Κώστας Σταματιάδης και η Ταμίας της ΟΧΕ, Πρόεδρος

Ανάπτυξης κα Κυριακή Μπακουλοπούλου. Διαιτητές του

αγώνα ήταν οι κ.κ. Συρεπίσιος και Μερτινιάν.

Το μεγαλείο και την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, είχαν

την ευκαιρία να μεταδώσουν σε μικρούς και μεγάλους και οι

λιλιπούτειοι αθλητές του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ αλλά και τα

αγόρια και τα κορίτσια των ακαδημιών των ομάδων χάντμπολ

KIPARISSIS Γ.Α.Σ.Καματερού, ΑΠΕΣ Καπανδριτίου και ΟΛΥΜ-

ΠΙΑΚΟΥ Κερατσινίου, προσφέροντας τρόφιμα αλλά και θέαμα,

με την επίδειξη του ταλέντου τους στο άθλημα.

Σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε ο Δήμαρχος

Διονύσου  Διονύσης Ζαμάνης, ενώ η Γραμματέας τους Δ.Σ. κα

Ανθή Λουκάτου συμμετείχε ενεργά στην παρασκευή του φα-

γητού με την Κοινωνική Κουζίνα. 

Καρδιά της εκδήλωσης και κύρια βάση για την υλοποίησή της,

αποτέλεσαν οι εθελοντές της, που έστησαν, ξέστησαν, καθά-

ρισαν, σκούπισαν και σφουγγάρισαν τουαλέτες, αγωνιστικό

και προαύλιο χώρο, αποδυτήρια και κερκίδες, κουβάλησαν και

συσκεύασαν τα είδη πρώτης ανάγκης, υποδέχθηκαν το κοινό

και τους αθλητές και μαγείρεψαν μαζί με την ομάδα της Κοι-

νωνικής Κουζίνας! 

Ηλεκτρονικό εισιτήριο 

στα γήπεδα

Ευρεία σύσκεψη, με θέμα το ηλεκτρονικό εισιτήριο, πραγ-

ματοποιήθηκε στη Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού παρουσία

του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Στ. Κοντονή,

του Γ.Γ. Αθλητισμού Ιούλ. Συναδινού και των νομικών εκ-

προσώπων τους με τους εμπλεκόμενους φορείς  καθώς

και εκπροσώπων των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού,

ΑΕΚ, Ατρομήτου και  Αστέρα Τρίπολης.

Κατά τη συζήτηση,  αποσαφηνίστηκαν απορίες και δόθη-

καν κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του συστή-

ματος, όπως ορίζει ο Αθλητικός Νόμος.

Συμφωνήθηκε να συνδεθεί η ταυτοποίηση των εισιτηρίων με

την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΗΔΙΚΑ, ενώ η Γενική Γραμ-

ματέας Δημοσίων Εσόδων  δεσμεύθηκε ότι θα ενημερωθούν

άμεσα οι ΔΟΥ όλης της χώρας προκειμένου να τους δοθούν

κωδικοί για να μπορούν να κάνουν φορολογικούς ελέγχους.

Αγώνας Χάντμπολ Αλληλεγγύης

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27

Σεπτεμβρίου η προγραμματισμένη

πρώτη εκδρομή του ορειβατικού - πε-

ζοπορικού τμήματος του Αθλητικού

Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» στην Δη-

μητσάνα Αρκαδίας. 

Η πορεία ξεκίνησε περίπου από το

χωριό Ζάτουνα με κατεύθυνση την

Μονή Φιλοσόφου όπου δόθηκε η ευ-

καιρία να επισκεφτούμε τη περίφημη

αυτή Μονή  του 17ου αιώνα  την επο-

νομαζόμενη "Αρχόντισσα του Φαραγ-

γιού" του Λούσιου, πλούσια σε

ιστορία και σε φυσική ομορφιά. Ακο-

λούθησε κατάβαση στον ποταμό Λού-

σιο, στην συνέχεια επιστροφή στο

Μοναστήρι και πορεία προς το Μου-

σείο Υδροκίνησης μέσα από μονοπά-

τια υπέροχα, αλλά λίγο ανηφορικά και

δύσκολα. 

Συνολικά διανύθηκαν περίπου 18 χλμ

πορείας. Μια ομάδα καταπληκτική,

που πραγματικά υπερέβαλλε εαυτόν. 

Οι διοργανωτές είναι υπερήφανοι για

την ομάδα τους. 

Καλή ξεκούραση και καλή αντάμωση

στην επόμενη εκδρομή.

Εντυπώσεις από εκδρομή πεζοπορίας με τη «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» 
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