Πλούσιοι, πτωχοί & “τρομοκράτες”

Ο ...αξιότιμος
κύριος κλέφτης
Αναδημοσιεύουμε άρθρο, από την ΕΒΔΟΜΗ (φ. 483 του
2007). Ετος ευημερίας για τους Ελληνες, που δεν είχαμε
πάρει μυρουδιά, τί μας περιμένει. Το είχαμε δημοσιεύσει,
απλά, από ανθρωπιστική ευαισθησία και αίσθημα δικαίου.
Ισως και από μια “προφητική” διαίσθηση. Μπορεί να μην
έχουμε φθάσει στην κατάσταση της Ζάμπια, στην οποία
αναφερόμαστε στο άρθρο, αλλά έχουμε αποπληρώσει,
το 2010, δάνειο ενός δισεκατομμυρίου (25ετές), 56
φορές. Δηλαδή 56 δισεκατομμύρια ευρώ1. Εάν αυτά είναι
χρέη που “πρέπει να τα πληρώσουμε, αφού τα πήραμε”,
για να “μη βγούμε από το ευρώ και... καταστραφούμε”,
καλά να πάθουμε!
Και οι συντάξεις να πάνε στα 380 ευρώ
και οι φόροι των ανέργων 55% επί ανυπάρκτου εισοδήματος, αλλά πλασματικού και τεκμαρτού! Εχασες τη δουλειά
σου; “Πούλα τσο σπιτάκι σου”! (Το
είπαν οι σοφοί...)
Μην ξεχάσεις, να ξαναψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ,
για να μην έρθει η Ν.Δ. και σε πάρει το
ποτάμι, ή πήγαινε για... μπάνιο. Για σένα,
του Κώστα
που ψηφίζεις φοβικά και παραδοσιακά
Βενετσάνου
την ομάδα σου, όπως και για σένα που
κάνεις... μπλουμ, αποφασίζει... ο Ντάισελμπλουμ!
Η Ζάμπια είναι μία απ’ τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
Δεν γνωρίζουμε αν ο κύριος Μάικλ Σίναν που έχει μία
βίλα στη Βιρτζίνια και μία Χρηματοοικονομική εταιρία,
στις Παρθένους Νήσους, είναι από τους πλουσιότερους
“χρυσοδάκτυλους” στον κόσμο. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε από τον “Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής” είναι πως
αυτοί οι “κύριοι” κάνουν λεφτά, ρουφώντας στην κυριολεξία, τη μίζερη ικμάδα μιας χώρας που το 70% του πληθυσμού της ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, και το 20%
πάσχει από aids, που το μεροκάματο είναι ένα δολλάριο
ΗΠΑ, που η παιδική εργασία αποτελεί φυσική συνέπεια,
και το προσδόκιμο όριο ζωής δεν φτάνει τα 38 χρόνια.
Μάθετε τώρα, αν δεν ξέρετε, με ποιό “νόμιμο” τρόπο μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τα κεφάλαιά σας (ή ξένα).
Ο “κύριος” αυτός λοιπόν, το 1999 αγόρασε από τη Ρουμανία ένα χρέος της Ζάμπια της τάξεως των 3 εκατ. €.
Το 2003, η Ζάμπια υποχρεώθηκε, μετά από πιέσεις ή “δωράκια” να δεχθεί την αρμοδιότητα των βρετανικών δικαστηρίων
(δηλ. “το βρετανικό δίκαιο”, για την επιδίκαση των διαφορών
τους και συμφώνησε να πληρώσει 19,5 εκατ. ευρώ με δόσεις, το αρχικό από μεταβίβαση δάνειο των 3 εκατ. € (6,5
Συνέχεια στη σελ. 2
φορές επάνω σε 4 χρόνια)

Τεράστια επιτυχία του Δήμου Μαρκοπούλου
Δικαστική δικαίωση και 31 εκατομ. ευρώ στο ταμείο του!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, δικαιώθηκε μετά από δικαστικούς
αγώνες, για το ειδικό τέλος - φόρο, που εδικαιούτο, από
τον «Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος
Α.Ε.», από Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
Σελίδα 7

Oι αθλήτριες
του ΑΡΗ
Βούλας στο
υψηλότερο
σκαλί του
βάθρου!
Σελίδα 22

71 Χρόνια από την
απελευθέρωση
4 Δήμαρχοι προειδοποιούν!
Μην κόψετε τα ανταποδοτικά τέλη

Σελίδα 7

Σελίδα 2-3

Πρόστιμα 3,64 εκ. € ανά 6μηνο
Σελίδα 6
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71 χρόνια από την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Δεν θα κάνω ιστορική αναδρομή, αναλύσεις και σχόλια. Προσωπική εμπειρία και ...παιδικά αισθήματα θα
καταθέσω, επ’ ευκαιρία της απελευθέρωσης των
Αθηνών, την 12η Οκτωβρίου 1944, που παρεπιπτόντως για πρώτη φορά γιορτάστηκε με επίσημες εκδηλώσεις στην Αθήνα, με πρωτοβουλία τριών
φορέων: Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Παύλος, Ομοσπονδία Κεφαλονητικών και Ιθακησιακών Σωματείαν, Ομοσπονδία Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής
σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την Ομάδα
Τέχνης-Μνημεία Δρώντα.
Διέμενα στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα (μεταξύ
πλατείας Αττικής και πλατείας Βικτωρίας. Εκείνη την
ημέρα βρέθηκα φιλοξενούμενος σ’ ένα συγγενικό
σπίτι, στο Μεταξουργείο. Το μπαλκόνι του έβλεπε
κατευθείαν στην Ακρόπολη - τον Παρθενώνα!
Τον ιερό βράχο βεβήλωνε, τέσσερα χρόνια τώρα, η
σβάστικα με τον δεξιόστροφο αγκυλωτό σταυρό.

O ...αξιότιμος κύριος κλέφτης
Συνέχεια από τη σελ. 1

με ποινές και προσαυξήσεις, αν καθυστερήσει τις δόσεις.
Καθυστέρησαν οι δύστυχοι και η Ντόνεγκαλ του “κυρίου”
Μ. Σίναν προσέφυγε στα αγγλικά δικαστήρια ζητώντας
55(!) εκατομ. δολλάρια, δηλαδή πάνω από 71 εκατομ.
ευρώ.
Τελικά το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την προσφυγή,
αναγκάζοντας τη Ζάμπια να πληρώσει περί τα 22 εκατομ.
ευρώ, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό των δικηγόρων της
ότι ο προηγούμενος πρόεδρος της χώρας Φρ. Τσιλούμπα,
είχε λάβει ένα “δωράκι” 2,6 εκατ. ευρώ για να περάσουν
τα χρεόγραφα από τη Ρουμανία στη Ντόνεγκαλ. Δέχθηκε
τον ισχυρισμό της εταιρίας ότι αυτό ήταν ένα “δωράκι” για
την “πρωτοβουλία” του να κατασκευαστούν "κατοικίες για
τους φτωχούς". Υπ’ όψιν ότι τα 22 εκατ. ευρώ αποτελούν
το 1/4 του κοινωνικού προϋπολογισμού της Ζάμπια.
Σ’ αυτόν τον “κύριο” -που θα μπορούσε, αν λεγόταν Ταδόπουλος ή Δεινάκης ή Αρπαχτίδης, να μας μηνύσει μετ’
αγανακτήσεως γιατί “προσβάλουμε την προσωπικότητά
του”, - “θα είχαμε τη χαρά και την τιμή”, αν τον γνωρίζαμε,
να του σφίξουμε το αιματοβαμένο χέρι, ενώ θ’ αποφεύγαμε να πιάσουμε το χεράκι του παιδιού της Ζάμπια, γιατί
“είναι βρώμικο”.
Μη διερωτώμαστε μετά για τα γενεσιουργά αίτια της τρομοκρατίας...
Ερχονται άγριες καταστάσεις!

Εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό του Οκτώβρη ξεκίνησε
σαν όλα τα προηγούμενα, που “τα ‘σκιαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά”, παρ’ όλο που αναμενόταν τον τελευταίο καιρό, με λαχτάρα, η ημέρα που
θ’ ανέτειλε ο ήλιος της λευτεριάς.
Εφυγε ο θείος μου, για τη δουλειά κι ετοιμαζόμουν
να πάω στο σχολείο (Ε’ δημοτικού).
Μα να, επιστρέφει αναπάντεχα ο θείος μου, στο
σπίτι, λάμποντας από ενθουσιασμό:
Ε λ ε υ θ ε ρ ω θ ή κ α μ ε ! ! ! Μια και μοναδική λέξη που έκλεινε μέσα της όσα μπορούν να ειπωθούν κι όσα δεν περιγράφονται!
Ανοιξαν οι μπαλκονόπορτες, άνοιξαν τα παράθυρα,
άνοιξαν οι καρδιές μας! Ελαμψαν τα μάτια μας αντιφεγγίζοντας τη λάμψη του ήλιου της λευτεριάς.
Στα μπαλκόνια άρχισαν να ξετυλίγονται, η μία μετά
την άλλη, οι σημαίες, οι ελληνικές. Ο κόσμος ξεχυνόταν στους δρόμους: αγκαλιάζονταν, φιλιούνταν.
Γύρω στις 10 το πρωί, οι Γερμανοί που αποχωρούσαν
υπέστειλαν τη σβάστικα κι έμεινε να κυματίζει αγέρωχα και δικαιωματικά η γαλανόλευκη. Μετά από
λίγο, κάποιος έσπασε το κοντάρι όπου μέχρι πριν
λίγο κυμάτιζε η σημαία των κατακτητών. Το ‘βλεπα
για μέρες έτσι σαν τεθλασμένη γραμμή, να προσκυνά συμβολικά τη σημαία μας. Εζησα μια ΜΕΓΑΛΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!
Οσα γράφω παραπάνω σκιαγραφούν μόνο τον
πλούτο, την πυκνότητα, τις εκρήξεις αλληλοσυγκουόμενων αισθημάτων και συναισθημάτων.
“Μπήκα” στον πόλεμο στα έξι μου· πέρασα ενθου-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
Συνεδριάζει την Τρίτη, 20η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12η
μεσημβρινή στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην 32η συνεδρίαση, με θέμα:
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 Άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –Προαγωγή της
Αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)»,

Ο Δήμος 3Β

―――――――
1. Μανώλης Κεφαλογιάννης, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
Ν.Δ., στη Βουλή, 15/11/2011, κατά τη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της παράνομης κυβέρνησης Λουκά Παπαδήμου
(“7η” φ.709/26.11.11)

O Δήμος 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
στις 8 μ.μ., με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
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σιώδεις επιστρατεύσεις, αποχωρισμούς προσφιλών
προσώπων, βομβαρδισμούς, αερομαχίες, τραυματίες, το βαθύ σκοτάδι της κατοχής με την πείνα,
τους θανάτους, τους σκοτωμούς, τα μπλόκα, τις
εκτελέσεις κι ευτύχησα να δω, να ζήσω, να συγκλονιστώ -έστω για λίγο- από το απερίγραπτο αίσθημα
της ανάκτησης της ελευθερίας! Δεν μπορείς να το
αισθανθείς αυτό, αν δεν έχεις ζήσει τη σκλαβιά.
Είπα πως το αίσθημα αυτό, τις απροσμέτρητης ευφορίας, το αισθάνθηκα για λίγο. Γύρω στον ενάμιση
μήνα! Ενθουσιασμός, εθνική ομοψυχία -στη λαϊκή
βάση, γιατί στα ανώτατα κλιμάκια ημεδαπών κι αλ-
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 3

οι Γερμανοί ...ξανάρθαν!
λοδαπών “αρχόντων” βυσοδομούσε η
συνωμοσία των συμφερόντων.
Τότε επικυρίαρχος ήταν η γηραιά Αλβιών κι έτσι όλοι οι Έλληνες “πέσαμε
μπουνταλάδικα στο σακί” του Τσώρτσιλ.
...”Δεκεμβριανά”, εμφύλιος... κι έτσι
από νικητές γίναμε ηττημένοι: Περάσαμε από την αγγλική στην αμερικάνικη επικυριαρχία για να καταλήξουμε
71 χρόνια μετά στη νέα γερμανική ιδιότυπη κατοχή. Ο οικονομικός βρόγχος
είναι αποτελεσματικότερος από τις οβίδες. Κι οι Γερμανοί ...ξανάρθαν!
“Είναι ο καπιταλισμός, αγάπη μου”, μου
παρατήρησε μια καλή μου φίλη.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνος. Είναι η ανίκανη, ιδιοτελής και προδοτική ηγεσία.
Είναι το πνεύμα της διχόνοιας, της διάσπασης, της αρχομανίας. Είναι το ραβδάκι της εξουσίας, που σαν εγκόσμια
και σύγχρονη Κίρκη, μεταμορφώνει
τους συντρόφους του Οδυσσέα σε
γουρούνια!...
Είναι η έντεχνα, επιστημονικά και συστηματικά εκμαυλισμένη μάζα...
Ναι, αλλά εγώ θέλω να ξαναζήσω την
ημέρα της απελευθέρωσης και γι’
αυτήν θα παλέψω με κάθε θυσία...
Κώστας Βενετσάνος

Κατοχικό συσσίτιο 1942 (24.1.) Β’ Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (στην πλατεία Βικτωρίας - Κυριακού).
Στο 1ο θρανίο της μεσαίας σειράς (δεξιά) ο αρθρογράφος Κώστας Βενετσάνος στηριζόμενος από την εθελόντρια μητέρα του Ευθυμία (Μίτσα). Η “καλή” πλευρά των κατοχικών συσσιτίων. Η πραγματικότητα ήταν με τα τενεκεδάκια (κονσερβοκούτια), στην “ουρά”
με “έδεσμα” χυλό ή πληγούρι. Ψωμί από σκουπόξυλο, σε τσιγαρόχαρτο, για να συγκρατείται και βέβαια με κουπόνι και ποσότητα
30 δράμια ημερησίως (περίπου 96 γραμμάτεια).
Πώς φτάσαμε ξανά εδώ! Συσσίτια, ουρές και κουπόνια από κάποιους ...Γερμανούς!

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Δημοσιεύουμε απόσπασμα της ιδρυτικής διακήρυξης του
Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.), που καταγράφονται οι σαφείς σκοποί του, καθώς και τα ιδρυτικά
κόμματα, που απέβλεπαν στην προσέλκυση όλου του πολιτικού φάσματος, παραβλέποντας το όποιο παρελθόν
τους και παρακάμπτοντας τις αντιλήψεις τους και τα οράματά τους για το μέλλον της Ελλάδος, αρκεί να σέβονταν
άπαντες τη λαϊκή κυρίαρχη θέληση, που θα εκφραζόταν βεβαίως, ελεύθερα και αβίαστα, μετά την απελευθέρωση. Καλούσε σε συστράτευση το ΟΛΟΝ του λαού και όχι ένα ή
μερικά κομμάτια του, ταξικών ή παραταξιακών ομάδων συμφερόντων κ.λπ. Γι’ αυτό το Ε.Α.Μ. πέτυχε να συσπειρώσει
το Λαό και να κυριαρχήσει στην κατεχόμενη Ελλάδα.
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων
κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπο
της Ελλάδος (ΕΑΜ).
Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα
ή οργάνωσις* που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ώς και να εργασθή δια την επιτυχίαν των σκοπών του
ΕΑΜ.
Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των
σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά η πίστις των εις την
ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης
των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ

που περιλαμβάνονται εις το παρόν Ιδρυτικόν.
2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:
α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον σημερινόν
ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας
της χώρας μας.
β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός
σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν ίνα ο
λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.
γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του
Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του, από πάσαν αντιδραστικήν απόπειραν,
ήτις θα τείνη να επιβάλη εις τον λαόν λύσεις αντιθέτους
προς τας επιθυμίας του και η εκμηδένισις δι’ όλων των
μέσων του ΕΑΜ και των οργάνων που το αποτελούν, πάσης
τοιαύτης αποπείρας.
σημείωση: Ακολουθούν άρθρα που αφορούν την οργανωτική δομή και την συνομωτική δράση, κατά την περίοδο της
κατοχής και δεν αφορούν τις παρούσες συνθήκες.
Εν Αθήναις τη 28η Σεπτεμβρίου 1941
Δια το ΚΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δια το ΣΚΕ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ
Δια την ΕΛΔ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
Δια το Αγρ. Κόμ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Πηγή: Στ’ Άρματα! Στ’ Αρματα! Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης 19401945, σ.567-568
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«Στο Φωτεινό Δωμάτιο»
της Τζωρτζίνας Καλέργη

Η Παιδική Σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου,
μετά από 10 επιτυχημένες χρονιές, παρουσιάζει
φέτος την πρωτότυπη παράσταση «Στο Φωτεινό
Δωμάτιο» της Ντίνας Σταματοπούλου, με την μουσική επένδυση του Κωστή Μαραβέγια.
Εμπνευσμένο από τον πασίγνωστο «Μαθητευόμενο
Μάγο» του Γκαίτε, το έργο αποτελεί μια πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία και καινοτομεί στην αισθητική και το ύφος του παιδικού θεάτρου.

ΕΒΔΟΜΗ

“Break the Chain” - Σπάστε την αλυσίδα
Φεστιβάλ πολλαπλών εκδηλώσεων
Τι ξέρεις για το trafficking;
Τι δεν ξέρεις;
Και τι μπορείς να κάνεις….
Με αφορμή την Πανευρωπαϊκή ημέρα
κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, διοργανώνεται στις 24 και 25 Οκτωβρίου ένα
φεστιβάλ πολλαπλών δράσεων στην
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα του trafficking.
H είσοδος είναι ελεύθερη.
Καλλιτέχνες, δημιουργικοί πολίτες και
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ενώνουν τις δυνάμεις τους για να
παρουσιάσουν ένα πολυσυλλεκτικό
διήμερο πρόγραμμα πολλαπλών δράσεων. Θέατρο, χορός, μουσική, προβολές, εικαστικές και φωτογραφικές
εκθέσεις – όλες οι μορφές τέχνης «μιλούν» με τη δικιά τους γλώσσα για το
θέμα της εκμετάλλευσης του ανθρώ-

που από τον άνθρωπο.
Παράλληλα, στον ίδιο χώρο οργανώνονται αλλεπάλληλα workshops για
παιδιά και ενήλικες με στόχο τη βιωματική προσέγγιση πάνω στο θέμα της
ανθρώπινης εμπορίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν και μια σειρά από πρωτότυπες ομιλίες, που στόχο έχουν να
φωτίσουν το θέμα από διαφορετικές
πτυχές.

Με κεντρικό σύνθημα «Μη μένεις αμέτοχος/η», οι δεκάδες συμμετέχοντες
σας προσκαλούν σε αυτή τη «γιορτή»

Djangofest gypsy jazz festival
Χρησιμοποιώντας τεχνικές θεάτρου σιλουετών,
ζωντανή μουσική, ακροβατικά, πολυφωνικές συνθέσεις, μαγικές εικόνες και στοιχεία της Commedia
del arte, η παράσταση συνδυάζει διαφορετικά εκφραστικά μέσα για να πετύχει μία ονειρική ατμόσφαιρα που παρασύρει μικρούς και μεγάλους.
Πώς θα ήταν ένας κόσμος μακριά από το «άγρυπνο
βλέμμα» των μεγάλων; Πώς θα ήταν τα πράγματα
χωρίς κανόνες… κι επιτέλους πόσο δύσκολο είναι
να τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου!
Το έργο αποτελεί μία σύγχρονη αλληγορία πάνω
στην παιδική ηλικία και το ταξίδι προς την ωρίμανση. Το παιδικό δωμάτιο αντικατοπτρίζει το παιδικό μυαλό και μεταμορφώνεται σε ορμητήριο για
φανταστικά ταξίδια και νέες ανακαλύψεις. Η παράσταση καλεί τα παιδιά να εξερευνήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να ανακαλύψουν τη
μαγική εξίσωση που συνδυάζει ιδανικά την λογική
με το συναίσθημα, τη γνώση με το ένστικτο και το
μυαλό με την καρδιά.
Ημέρες παραστάσεων: Κυριακή 11:30 και 15:00
Καθημερινά οργανωμένες για σχολεία
Γενική είσοδος 10€
ΑΜΕΑ/ Άνεργοι/ Πολύτεκνοι: 7 €
Ομαδικό: 7 €
Διάρκεια παράστασης: 85 λεπτά με διάλλειμα
Τηλέφωνα ταμείου για μεμονωμένα εισιτήρια:
2109315600( καθημερινά 10:00-23:00)
Οργανωμένες κρατήσεις - group: 2109327356,
2109327287(Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 18:00)
Προγραμματισμένη πρεμιέρα: Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015.

Η μεγάλη γιορτή της gypsy jazz και πάλι στην Αθήνα!
Σαββατοκύριακο (17, 18 Οκτωβρίου) εξελίσσεται το γνωστό djangofest, στο
άλσος της Λαμπηδόνας στο Βύρωνα (Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα)!
Μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά φέτος η συμμετοχή των σχημάτων, πολλές και ποικίλες παράλληλες δράσεις για παιδιά και μεγάλους, μουσική και
χορός, τρεις μέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο!
Πρόσκληση λοιπόν, 16, 17, 18 Οκτώβρη κάτω από την σκιά των πεύκων και
των αστεριών για μια ακόμη γιορτή της gypsy jazz!
Το Djangofest gypsy jazz festival στην Ελλάδα αποτελεί μια πρωτοβουλία
μουσικών που ασχολούνται με την gypsy jazz μουσική και φίλων αυτής. Ως
αυτό-οργανωμένη εκδήλωση, πραγματοποιείται με την ενέργεια των μουσικών και εθελοντών που συμμετέχουν, με την υποστήριξη της Plenty projects
και τη φιλοξενία του Κοινωνικού Πολιτιστικού Κέντρου της Λαμπηδόνας.
Με το χορό και το κέφι τους, αλλά και ανοιχτά μαθήματα για όλους.
Λεωφορεία από κέντρο 203, 054, 204, & Τρόλεϊ 11η στάση: Αγορά Βύρωνα.

ενημέρωσης κι ανταλλαγής ιδεών, που
θα γίνει με τον πλέον δημιουργικό
τρόπο και τη μοναδική συμβολή της
τέχνης.
Η καμπάνια “Break the Chain” απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες: σε παιδιά και
νέους ως αυριανοί ενεργοί πολίτες, σε
ενήλικες που ευαισθητοποιούνται με
το θέμα και σε όλους όσοι επιθυμούν
να ενημερωθούν και να συμβάλλουν
στην αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος του σύγχρονου
κόσμου.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το φιλόξενο χώρο της Τεχνόπολης, Σάββατο
24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου, διαλέγοντας την εκδήλωση που θέλετε να
παρακολουθήσετε ή το εργαστήριο
που θα θέλατε να συμμετάσχετε.
«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι
Τ: 210 3475518, 210 3461589)
http://www.breakthechain.gr/

“Ιμβρος - Τένεδος: Της
Μνήμης και της Λήθης”
Το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ιδρυμα Ελληνισμού Διασποράς Π.Π.Ι.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιστορικών
Μελετών θα παρουσιάσει τα ιστορικά
ντοκιμαντέρ “Ιμβρος - Τένεδος: Της
Μνήμης και της Λήθης”, το Σάββατο
17/10 στις 7.30μ.μ.
Θα προλογίσει η ερευνήτρια- ιστορικός
Ειρήνη Σαρίογλου.
Πληροφορίες: Π.Π.Ι.Ε.Δ., Δεκελείας
152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια,
τηλ.2132049155
Είσοδος: Ελέυθερη

Πολιτιστική Περιήγηση στην Αττική Μαρώνεια
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού διοργανώνει Πολιτιστική
Περιήγηση στην Αττική Μαρώνεια
που βρίσκεται στην Καμάριζα, τον
Αγ. Κωνσταντίνο Λαυρεωτικής.
Ένα μικρό χωριό, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας,
ιδανικός χώρος για μονοήμερη εκδρομή με πολλές επιλογές.
Σε μια μαγευτική περιοχή συναντάς
την φύση (διαδρομές σε μονοπάτια
και πρόσβαση στον Εθνικό Δρυμό
Σουνίου, τον μεταλλευτικό πολιτισμό (στοές μεταλλείων, διάφορες
άλλες εγκαταστάσεις, φρέαρ Σερ-

πιέρι και Ορυκτολογικό Μουσείο,
αρχαία πλυντήρια) αλλά και την
θρησκεία (Αγ. Νεκτάριος Καμάριζας, Αγ. Κωνσταντίνος, Καθολική
εκκλησία και άλλα μικρότερα εξω-

κλήσια).
• Η συμμετοχή κάθε ατόμου είναι 2
€ γιατί τους δίνετε έντυπο ενημερωτικό υλικό.
• Αν σας ενδιαφέρει μπορεί να κανονιστεί φαγητό με 10 € το άτομο
χωρίς τα ποτά.
• Η μεταφορά θα είναι δική σας
• Τα εισιτήρια στο Μουσείο είναι
επιπλέον ( επιλογή επίσκεψης)
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μου.
Βάσω Κιούση τηλ. 2106020026 6974380541

ΕΒΔΟΜΗ
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“Μαγική Πόλη”
Μαθήματα ζωγραφικής
στην Παλλήνη
Ξεκίνησαν τα μαθήματα ζωγραφικής ενηλίκων
στο Δήμο Παλλήνης.
Τα μαθήματα αφορούν στο ρεαλιστικό σχέδιο
(πορτραίτα με μολύβι), δίνοντας την ευκαιρία
στους μαθητές να καλλιεργήσουν το ταλέντο
τους και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους
πτυχή.
Τα μαθήματα ζωγραφικής διεξάγονται στο ΚΑΠΗ
Δ.Ε. Γέρακα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τον
ζωγράφο Τάσο Καραδήμα.
Τα δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης

Πρόσκληση στο
ταβερνάκι του Σαμψών
Με αφορμή την έναρξη της νέας
μας σεζόν, σας προσκαλούμε την
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
και ώρα 21:00 στο Ταβερνάκι του
Σαμψών για μια βραδιά γεμάτη
καλό φαγητό, μουσική και φίλους.
Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε κάθε Τετάρτη στις προβολές της Λέσχης στο Οινοποιείο
Πέτρου ή να απευθυνθείτε τα παρακάτω τηλέφωνα:
Μπουλανικιάν Μιάιν 6977620300
Αυγερινού Ευτυχία 6934289830
Δηλώσεις συμμετοχής έως 23
Οκτωβρίου.
Ταβερνάκι του Σαμψών
Ελευθερίου Βενιζέλου 52 (Πλατεία
Σολωμού), Παλλήνη

«Κόσμος, Νους, Γλώσσα»
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης ξεκινάει την νέα της
σεζόν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 21:00 στην προβολή της ταινίας “Μαγική Πόλη”.
Στην προβολή θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης της ταινίας
Νίκος Κούνδουρος. Είσοδος-Εισφορά 3€
Η ιστορία ενός νεαρού φορτηγατζή που στην προσπάθειά του να
ξεφύγει από τη φτώχεια θα μπλέξει με μια συμμορία, μέσω της
οποίας, έναντι αδρής αμοιβής, θα αναλάβει να βοηθήσει στη μεταφορά ενός φορτίου ναρκωτικών.

Ελληνική ταινία του 1954 που διαρκεί 80 λεπτά.
Η Αθήνα των λαϊκών συνοικιών του 1950, των λούνα παρκ,
των νταήδων, των κοριτσιών που κάνουν όνειρα, της αλληλεγγύης των απλών ανθρώπων.
Σκηνοθεσία : Νίκος Κούνδουρος
Σενάριο : Μαργαρίτα Λυμπεράκη
Πρωταγωνιστές : Γιώργος Φούντας, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου,
Στέφανος Στρατηγός, Μάνος Κατράκης, Μίμης Φωτόπουλος, Θανάσης Βέγγος, Ανδρέας Ντούζος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Ομιλητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία” οργανώνει εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγητή
Γλωσσολογίας και τ. πρύτανη του
Παν/μίου Αθηνών Γεώργιο Μπαμπινιώτη με θέμα: “Κόσμος, Νους,
Γλώσσα”, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 8μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του
ιερού ναού Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Είσοδος ελεύθερη.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

"Μνήμες Τρύγου στα Μεσόγεια Αττικής"
To βιβλίο – λεύκωμα του Δημήτρη
Μπούκη, "Μνήμες Τρύγου στα
Μεσόγεια Αττικής" θα παρουσιαστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
2015 και ώρα 7.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο "Νικολάου και Κων/νου
Μεθενίτη", στο 2ο όροφο του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου Μαρκοπούλου "Άρτεμις" (Γιαννάκη 5,
Μαρκόπουλο).
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:
Πέτρος Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής
Μαρία Κιμπιζή, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού.
Δημήτριος Χατζηνικολάου, Οινολόγος - Γευσιγνώστης

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο του Ραμνούντα

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο του Ραμνούντα

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα,
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ραμνούντα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 8:50 π.μ. έως 12:30 μ.μ.
Σημείο συνάντησης η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου
του Ραμνούντα. Οι μη έχοντες κάρτα μέλους των Φίλων
του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, θεωρημένη για
το 2015 θα επιβαρυνθούν με το κόστος εισόδου στον Αρχαιολογικό Χώρο (Εισιτήρια: Ολόκληρο: €3, Μειωμένο:
€2, Ξενάγηση: €2 ανά άτομο).
O αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να φτάσει έως και
τους πενήντα (50) γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση
συμμετοχής, στα τηλέφωνα 6977617040, 22940-98678 ή
στο mail vdelagram@gmail.com.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στον Ραμνούντα, Ιερά Νέμεσης και Θέμιδα, ταφικός περίβολος,
φρούριο, επαύλεις, αρχαίο λιμάνι, θέατρο, πύργοι, ιερό
Αμφιάραου, αίθουσα μνημείων.
Μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση και περιήγηση σε έναν αρχαιολογικό χώρο με πολλά μνημεία, στην περιοχή του Μαραθώνα, στον
αρχαίο δήμο του Ραμνούντα, της Αιαντίδος φυλής, που βρίσκεται στο βορειανατολικό άκρο της Αττικής, πάνω στον Ευβοϊκό
κόλπο και είναι ο καλλίτερα διατηρημένος από τους αρχαίους δήμους της Αττικής
Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την αίθουσα των αγαλμάτων,
όπου φυλάσσονται πολλά καλλιτεχνικά έργα. Η αίθουσα είναι
κλειστή, αλλά θα ανοίξει για τις ανάγκες της ξενάγησης.

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με πούλμαν.
Δηλώσεις συμμετοχής Σάντρα Χατζηαλεξίου 6906468807
ή στο email ena.drasi@gmail.com

Η Εθελοντική Αιμοδοσία Μαρκοπούλου, θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, στο Κέντρο
Υγείας Μαρκοπούλου και ώρες 9:00-14:00. Η Αιμοδοσία
είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και πράξη υπέρτατης αγάπης και
προσφοράς για τους συνανθρώπους μας.

Πεζοπορία στην Πάρνηθα
H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει πεζοπορία στην Πάρνηθα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Η ομορφιά του τοπίου
και η επαφή με τη φύση, αλλά και οι αγώνες που έχουν
γίνει για την προστασία της και την αποτροπή της οικοπεδοποίησης της μετατρέπουν ακόμα και τους πιο αδιάφορους επισκέπτες σε ένθερμους θιασώτες του
περιβάλλοντος. Είναι μια ευχάριστη διαδρομή 2,30 περίπου ώρες, από την Πέτρα μέχρι το καταφύγιο Φλαμπούρι, σε μονοπάτι μέσα στα έλατα, από ορισμένα
σημεία του οποίου εμφανίζεται μία συνολική θέα της
Αθήνας. Στο φιλόξενο καταφύγιο θα έχουν φαγητό.
Αναχώρηση 8π.μ. με πούλμαν από την Πλατεία της Βούλας μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη. Θα ακολουθήσει την παραλιακή λεωφόρο και τη λεωφόρο Συγγρού
και 8.30πμ θα γίνει επιβίβαση στην Ομόνοια
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Γιώργος Σούλτος 6906468807
ή στο email ena.drasi@gmail.com

3ήμερη Εκδρομή
στα Γιάννενα - Μέτσοβο
Ο Εξωραιστικος Συλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ οργανώνει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ από το Σάββατο 24 έως Δευτέρα
26 Οκτώβρη.
Τιμή κατ’ ατομο σε δίκλινο 125 € σε μονόκλινο 160 € σε
τρικλινο 115€. Περιλαμβάνει μεταφορά, 2 διανυκτερεύσεις στο Grand Serai & Spa με πρωινό σε μπουφέ και ξεναγό στα Ιωάννινα.
Αναχώρηση από Βούλα (οδός Σωκράτους, φούρνος Στεργίου).
Απαραιτητη προκαταβολή για κράτηση θέσης 50 €. Πληροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018 και Εφη
Γαβριλάκη 6937730962.
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Ταλαίπωρο το ΓΠΣ Βάρης
Xρόνια σέρνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Βάρης και εκεί που πάει να τελειώσει, αφού βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών από τους αρμόδιους
υπουργούς, κάτι συμβαίνει και “κοκαλώνει”.
Ετσι έγινε και με τις τελευταίες εκλογές, αφού είχε
ανακληθεί δύο φορές από τις προηγούμενες εκλογές.
Συγκεκριμένα είχε υπογραφεί στις 22 Ιανουαρίου
2015 από την κυβέρνηση της Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόλαβε να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και ήρθαν
οι εκλογές στις 25
Ιανουαρίου, οι οποίες το πήγαν ...πίσω κάτι μήνες.
Υπεγράφη τον Σεπτέμβρη/2015, αλλά πάλι δεν προχώρησε να γίνει ΦΕΚ γιατί ήρθαν οι καινούργιες
εκλογές! Πάλι πίσω.
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση έκρινε ότι δεν είναι δικής
της αρμοδιότητας και πάλι δεν υπεγράφη.
Και να σκεφθεί κανείς ότι έχουν περάσει πάνω από
δέκα χρόνια!!!

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ώρα 18:00, αρχίζει κύκλος δωρεάν μαθημάτων Μελισσοκομίας στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του π. Κάμπινγκ στη Βούλα
(δίπλα από το ΠΙΚΠΑ-ΒΟΥΛΑΣ / 200 μέτρα πριν το
τέρμα του ΤΡΑΜ Βούλας).
Τα μαθήματα γίνονται από
έμπειρο μελισσοκόμο , απευθύνονται σε αρχαρίους και
αφορούν κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο κύκλος των μαθημάτων
είναι 16 ώρες θεωρητικής
γνώσης- θα διαρκέσουν 2
μήνες και θα γίνει χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη από τις 18:00 20:00, παρέχονται δωρεάν και η ομάδα εκμάθησης
θα είναι μέχρι 25 άτομα.
Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε στο
6937 581 124 - 6944 508 223.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
στο πρ. Κάμπινγκ Βούλας
Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 20:30 - 21:30, αρχίζουν
μαθήματα Χορωδίας, στο αυτοδιαχειριζόμενο χώρο
του π. Κάμπινγκ στη
Βούλα, (δίπλα από το
ΠΙΚΠΑ-ΒΟΥΛΑΣ
/
200 μέτρα πριν το
τέρμα του TRAM
Βούλας), τα οποία θα
γίνονται κάθε Πέμπτη (η χορωδία λειτουργεί για δεύτερη χρονιά).
Επικοινωνία για συμμετοχή στο: 6973063821
christy1985.mus@hotmail.com

ΕΒΔΟΜΗ

Πρόστιμα εκατομμυρίων για
τα λύματα στα Μεσόγεια
Χρηματική ποινή 3,64 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης!!!
Εχουμε γράψει πάμπολλες φορές για
το έλλειμα της αποχέτευσης που
υπάρχει στις περισσότερες πόλεις
των Μεσογείων.
Εχουμε γράψει ότι θα έρθουν πρόστιμα -και ήρθαν- από την Ε.Ε. τα
οποία θα επιμερίζονται σε κάθε Δήμο
(δηλαδή τους δημότες) που δεν διαθέτει αποχέτευση.
Να λοιπόν που ήρθαν.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε
στην Ελλάδα πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω μη συμμόρφωσης
της χώρας μας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Με αφορμή το γεγονός ότι στους οικισμούς Λευκίμμης, Μαρκόπουλου,
Κορωπίου, Νέας Μάκρης, Ραφήνας
και Αρτέμιδας δεν λειτουργούν
ακόμη, πλήρως, συστήματα συλλογής
ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα σε κατ' αποκοπήν
ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ και σε
χρηματική ποινή 3,64 εκατομμυρίων
ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, ως
προς τη συμμόρφωση της χώρας με
τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Βέβαια στους περισσότερους από
τους παραπάνω Δήμους βρίσκεται σε
εξέλιξη η κατασκευή παροχέτευσης
λυμάτων.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
που εκδόθηκε από το Λουξεμβούργο,

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε διαπιστώσει την παράβαση της Ελλάδας
πρώτη φορά με απόφαση του 2007.
Η οδηγία της ΕΕ προβλέπει, για το
θέμα, ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο
πληθυσμό άνω των 15.000 να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και να επεξεργάζονται τα
λύματά τους πριν από την απόρριψη.
Εδινε δε καταληκτική ημερομηνία γι’
αυτό την 25η Απριλίου 2011!
Τώρα λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα "παρέβη
την υποχρέωση εκτέλεσης της απόφασης του 2007, καθόσον, κατά την
εκπνοή της προθεσμίας που έταξε η
Επιτροπή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής (25 Απριλίου 2011), οι
έξι επίμαχοι οικισμοί εξακολουθούσαν
να μην είναι εξοπλισμένοι με συστήματα συλλογής ή επεξεργασίας των
αστικών λυμάτων".
Όσον αφορά τη χρηματική ποινή, το
Δικαστήριο έκρινε ότι "η έλλειψη ή η
ανεπάρκεια συστημάτων συλλογής ή
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων
είναι ικανές να βλάψουν το περιβάλλον και πρέπει να λογίζονται ως ιδιαιτέρως σοβαρές".
Δίνει βέβαια και ένα ελαφρυντικό, το
Ε.Δ. γι’ αυτό και το πρόστιμο δεν είναι
πάρα πολύ υψηλό(!)· τον μικρό αριθμό
των οικισμών που δεν έχουν ακόμα

συμμορφωθεί και επομένως η βλάβη
στο περιβάλλον είναι λιγότερο σημαντική από εκείνη που διαπιστώθηκε το
2007. Ακόμη λαμβάνει υπόψη του το
Ε.Δ. την οικονομική ικανότητα της Ελλάδας, αφού έχει μειωθεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας!
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν το Δικαστήριο επιβάλει στην Ελλάδα,
εντεύθεν,
προοδευτικά
μειούμενη χρηματική ποινή, ύψους
20.000 ευρώ ανά ημέρα, ήτοι 3,64
εκατομμύρια ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης, το πραγματικό ποσό της
οποίας πρέπει να υπολογίζεται στο
τέλος κάθε εξάμηνης περιόδου.

Τί δηλώνει η Περιφερειάρχης
Το πρόστιμο των 10 εκατ. ευρώ που επέβαλλε το Ε.Δι. στην Ελλάδα για την
απουσία αποχέτευσης και βιολογικών
καθαρισμών, δεν αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες διαπιστώθηκαν
οι ελλείψεις. Αφορά τη χώρα ολόκληρη.
Αφορά όλους τους πολίτες. Όλους τους
φορολογούμενους που καλούνται να το
πληρώσουν.
Και μάλιστα ακριβώς την ώρα που οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να βάλουν
βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ανταποκριθούν στα φορολογικά βάρη που
τους επιβάλλονται, η κυβερνητικές
αρχές, οι δήμοι, όλοι μας, δεν πρέπει να
αδιαφορούμε αλλά να δρούμε.

«Οικοδόμηση Α’ Κατοικίας περιοχών
με στοιχεία ΚΠ2 & ΚΠ3 Αναβύσσου»
Οταν ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα θα εκδίδονται πάλι άδειες
Ο Δήμος Σαρωνικού και συγκεκριμένα
ο δήμαρχος Γ. Σοφρώνης, έκρινε ότι
πρέπει να ενημερώσει σχετικά με την
“οικοδόμηση Α’ κατοικίας στην Ανάβυσσο, γιατί δημιουργήθηκε μία αναστάτωση και ανακριβής πληροφόρηση
των δημοτών.
Ο Δήμος λοιπόν με δελτίο τύπου προβαίνει σε διευκρίνιση των νομίμως
ισχυόντων σχετικά με τις άδειες οικοδόμησης Α΄ κατοικίας στις περιοχές με στοιχεία ΚΠ3 και ΚΠ4 στην
Ανάβυσσο.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α.Α.Π. 313/2010
στο άρθρο 6, παρ. 5, προβλέπεται ότι
«η έκδοση οικοδοµικών αδειών στην
περιοχή αυτή επιτρέπεται µόνον κατό-

πιν βεβαίωσης της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αντιπληµµυρικής
προστασίας στις οδούς Μ. Ασίας και
Αγ. Τριάδος – Κυριακοπούλου», όπως

ότι με την ολοκλήρωση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας θα είναι
και πάλι δυνατή η έναρξη έκδοσης
αδειών, όπως δηλαδή προβλέπεται
από τον νόμο.

επί λέξει αναφέρεται στο διάταγμα.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σαρωνικού
κ. Μπουκοβάλας, ερωτηθείς από τοπικό ενημερωτικό μέσο, διευκρίνισε

Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμο να
σημειώσουμε, ότι η ολοκλήρωση του
αντιπλημμυρικού έργου εγγυάται την
ασφαλή ανέγερση και χρήση των οικημάτων. Από την πλευρά του ο
Δήμος Σαρωνικού παρακολουθεί από
κοντά την εξέλιξη των εργασιών, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκολύνσεις, ώστε να επιταχυνθεί η
ολοκλήρωση του τόσο σημαντικού
αυτού έργου.

ΕΒΔΟΜΗ

O Δήμος Κρωπίας στο ΣτΕ
για τα δημοτικά τέλη του
Διεθνούς αεροδρομίου
Ο Δήμος Κρωπίας με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι «σε
ορισμένα μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρεται ότι και ο
Δήμος Κρωπίας έχει προσφύγει μαζί με τους όμορους
δήμους, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας, Ραφήνaς-Πικερμίου, στο Συμβούλιο Επικρατείας
με αίτημα να αρθεί η άρνηση των συναρμοδίων
υπουργών να εκδώσουν την απαιτούμενη απόφαση
καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων, αλλά και
του ύψους των δημοτικών τελών και φόρων που θα
εισπράττουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Το θέμα έχει αναδείξει η “7η” κατ’ επανάληψιν και μάλιστα με μπροστάρη το Δήμο Κρωπίας.

Διάταξη - σκάνδαλο
στο Λιμάνι του Πειραιά
Νομοθετική παρέμβαση
απαλλάσσει τους αγοραστές
από δημοτικούς φόρους!
Στα προαπαιτούμενα του Μνημονίου που θα κληθεί τις
επόμενες ημέρες να ψηφίσει η ελληνική Βουλή, μαζί με
τα άλλα οδυνηρά για τον ελληνικό λαό μέτρα, περιλαμβάνεται διάταξη - σκάνδαλο προς όφελος του αγοραστή
του Λιμανιού του Πειραιά, αλλά και κάθε επίδοξου αγοραστή δημόσιας περιουσίας.
Με το άρθρο 10 στο κεφάλαιο «διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» του πολυνομοσχεδίου που έχει
τεθεί στη δημόσια διαβούλευση, ο επίδοξος αγοραστής
του ΟΛΠ λαμβάνει δύο σημαντικά «δώρα», αφενός την
απαλλαγή και προστασία από κάθε είδους δημοτικά τέλη
και φόρους αφετέρου τη διαγραφή -λόγω αναδρομικότητας- των χρεών του ΟΛΠ προς τους Δήμους.
Σημειωτέον ότι τα 6 εκατομμύρια ευρώ χρέη του ΟΛΠ
προς τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχουν τελεσιδικήσει στα ελληνικά Δικαστήρια και δεν υπάρχει
άλλος τρόπος αποφυγής πληρωμής τους.
Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που είναι αναγκασμένος
να επιλέξει αν θα ταΐσει την οικογένεια του ή θα πληρώσει τη ΔΕΗ, ο χαμηλόμισθος και ο χαμηλοσυνταξιούχος
συμπολίτης μας που είναι υποχρεωμένος να πληρώνει δημοτικά τέλη γιατί διαφορετικά θα του κόψουν το ρεύμα,
κοιτούν με απορία και αγανάκτηση ότι η ελληνική κυβέρνηση αντί να προστατεύσει αυτούς που έχουν ανάγκη,
προστατεύει αυτούς που χρησιμοποιούν τη γη και τη δημόσια περιουσία για να θησαυρίσουν.
Η δημοτική αρχή καταγγέλλει απερίφραστα αυτή την
εξέλιξη που έρχεται να προστεθεί στην σκανδαλώδη πώληση του Λιμανιού του Πειραιά και δηλώνει ότι μαζί με
τους δημότες, τους φορείς και τις συλλογικότητες θα
αγωνιστεί για την ανατροπή της.
Καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την απαράδεκτη διάταξη. Καλούν τους τοπικούς βουλευτές να μην επιτρέψουν με την ψήφο τους την προστασία των κάθε
είδους «επενδυτών» σε βάρος των δικαιωμάτων των
Δήμων και των πολιτών.
Γραφείο επικοινωνίας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας
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Τεράστια επιτυχία του Δήμου Μαρκοπούλου
Δικαστική δικαίωση και 31 εκατομ. ευρώ στο ταμείο του!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ότι δικαιώθηκαν δικαστικά οι αγώνες του,
όσον αφορά στην είσπραξη τριάντα
ενός 31 εκατομμυρίων ευρώ από
τον «Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.», μετά και
την
έκδοση της υπ’ αριθμ.:
4431/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
κατά της οποίας ασκείται μόνο,
Ανακοπή και Αναίρεση.
Ειδικότερα, με την από 27/11/2014
και με αριθμ. κατ.: 1556/2014 Προσφυγή που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού
Εφετείου
Αθηνών, η Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής
Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.» (ΟΔΙΕ
Α.Ε.), ζητήθηκε η ακύρωση, των υπ’
αριθμ.: 247/2014, 291/2014 και
292/2014 αποφάσεων του Δημάρ-

χου Μαρκοπούλου, περί επιβολής
σε βάρος της, του προβλεπόμενου
από τις διατάξεις του άρθρου 7
παρ.1 του ν. 3342/2005 ειδικού
φόρου – τέλους, προκειμένου για
τις εγκαταστάσεις της ίδιας, που εκμεταλλεύεται στο Ολυμπιακό Ιππικό

Κέντρο Μαρκοπούλου (Ολυμπιακό
Συγκρότημα) και για τα οικονομικά
έτη 2006 έως 2012.
Το ύψος του σχετικού φόρου – τέ-

λους, ανέρχεται στα 31 εκατομμ. €
Επί της προαναφερθείσας Προσφυγής της εταιρείας, εκδόθηκε ήδη, η
υπ’ αριθμ.: 4431/2015 απόφαση του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε
αυτή, στο σύνολό της, ως αβάσιμη!
Κατόπιν αυτών, η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον Ο.Δ.Ι.Ε. και το
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρογραφής και θεώρησής της.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, δηλώνει: «Αισθανόμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή, την
ιδιαίτερα θετική για τον Δήμο μας
εξέλιξη και με διάχυτο το αίσθημα
δικαίωσης, θα προβούμε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών μας».

«Δεν θα επιτρέψουμε να χαρίσει η Κυβέρνηση
εκατομμύρια ευρώ, στους Γερμανούς»
Σκληρή επιστολή του δημάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη
Ενώ ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει ήδη
προσφύγει δικαστικώς, για να διεκδικήσει τα οφειλόμενα και συμβασιοποιημένα αντισταθμιστικά τέλη του Διεθνούς Αεροδρομίου, όπως και οι όμοροι
Δήμοι των Μεσογείων, με το Νομοσχέδιο που συζητείται 15.10.15 και μέχρι το
Σάββατο στη Βουλή, επιχειρείται:
― Με μια απαράδεκτη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
διάταξη (άρθρο 13), του υπό συζήτηση
Νομοσχεδίου, η “εθνικά υπερήφανη” Κυβέρνησή μας, πάει να χαρίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στους Γερμανούς και
άλλους μεγαλομετόχους του Διεθνούς
Αεροδρομίου, σε βάρος και υπεξαιρώντας
τα, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής μας, καταργώντας και αναδρομικά
τα οφειλόμενα τέλη!!
― Επειδή και οι κούφιες μεγαλοστομίες
έχουν τα όριά τους και ο πατριωτισμός
και η φιλολαϊκή πολιτική του καθενός
μας, κρίνεται στη πράξη και μόνο εκεί,
καλούμε τους εξής, να πάρουν άμεσα
και ονομαστικά θέση και να ζητήσουν
την άμεση απόσυρση, του εξευτελιστικού για την σοβαρότητα και αξιοπρέπεια
της Πατρίδας μας, άρθρου:
3 Τους δεκαπέντε (15), ένα προς ένα,
Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής και
ειδικότερα, τους πλειοψηφούντες, έξι
(6), αριστερούς Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ!
3 Την Περιφερειάρχη κα Ρένα Δούρου!

3 Τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κο Γιώργο
Πατούλη!
Τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης, είναι
μόλις δυο ή τρεις ημέρες, τα οικονομικά
συμφέροντα που εξυπηρετούνται ξένα
και ελαφρύνονται από πολλά εκατομμύρια Ευρώ, όταν και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, δέχεται μια τρομερή
φοροεπιδρομή, που του στερεί και τα
τελευταία πέντε Ευρώ!
Οι Δήμαρχοι και τα Δ. Συμβούλια των
Μεσογείων, θα αντιδράσουμε αμέσως
και από κοινού, γιατί δεν υπάρχει ούτε
ένα Αεροδρόμιο στο κόσμο, που να μην
πληρώνει αντισταθμιστικά τέλη!
Περιμένουμε τις άμεσες και ελπίζουμε
θετικές αντιδράσεις, όλων των προαναφερθέντων, ώστε να αποσυρθεί αμέσως,

η εξευτελιστική και ντροπιαστική για
όλους μας, διάταξη του άρθρου 13!
Θα ακουστεί σκληρό, αλλά θα είναι η
πρώτη φορά, για όποιο Βουλευτή,
όποιου κόμματος, δώσει εν γνώσει του
θετική ψήφο στο επαίσχυντο άρθρο 13,
που στην κυριολεξία και πολιτικά, θα λειτουργήσει (το θυμόσαστε φαντάζομαι),
ως Γερμανοτσολιάς!
Από την Ιστορία γνώριζα, ότι στην Κατοχή υπήρξαν τέτοιοι, ακροδεξιοί!
Εν έτει 2015, ελπίζω να μην υπάρξουν
όμοιοί τους και πολύ περισσότερο,
«αριστεροί»…
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

4 Δήμαρχοι
αντιδρούν
με κοινή επιστολή

αποσυρθεί από το πολυνομοσχέδιο
η διάταξη, που χαρίζει τα ανταποδοτικά τέλη του Αεροδρομίου προς
τους Δήμους.

Για το ίδιο θέμα και οι 4 δήμαρχοι
των όμορων με το αεροδρόμιο
Δήμοι, Σπάτων, Παιανίας, Κρωπίας
και Μαρκοπούλου, με κοινή τους
επιστολή απευθύνονται στους αρμόδιους Υπουργούς και ζητούν να

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Αντίθετη και η
Π.Ε.Δ.Α.
Να αποσυρθεί το άρθρο 13 του πολυνομοσχεδίου ζητά η Π.Ε.Δ.Α. σε
έκτακτη συνάντησή της με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Γ. Μπαλάφα.
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Πολλά παιδιά εκτός Παιδικών Σταθμών στο Δήμο Παλλήνης
σημειώνει ο δημοτικός σύμβουλος Νεκτάριος Καλαντζής
Δριμύ κατηγορώ για το θέμα της σχολικής
στέγης κατέθεσε ο ο δημοτικός σύμβουλος
Παλλήνης Νεκτάριος Καλαντζής σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, και ιδιαίτερα για την κάλυψη των παιδιών στους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
Σημειώνει ο Νεκτάριος Καλαντζής:
Το πρόβλημα της σχολικής στέγης, με τα
περισσότερα σχολεία της πόλης να έχουν
αίθουσες προκάτ, παραμένει χρόνια τώρα
επί θητείας Ζούτσου, ενώ και ο παλιός παιδικός σταθμός του Γέρακα στο Σταυρό εγκυμονεί
κινδύνους,
εξαιτίας
της
παλαιότητάς του. Μέσα σε όλα αυτά, η προχειρότητα κατασκευής του νέου σταθμού,
επί της οδού Ανάφης στο Γέρακα, που κα-

τασκευάστηκε το ένα τείχος του κυριολεκτικά μέσα στο δρόμο, πρόχειρα, χωρίς
σωστή μελέτη, δείχνει την προχειρότητα
της σημερινής δημοτικής αρχής Παλλήνης
στο θέμα της σχολικής στέγης, ακόμη και
όταν αφορά νήπια. Πολλοί δήμοι, καλύπτουν σχεδόν στο σύνολό τους τη ζήτηση
για δημόσια παιδεία και φιλοξενία στα
βρέφη και στα νήπια, ενώ ο δήμος Παλλήνης για ακόμη μια χρονιά, ούτε προέβη σε
μείωση της τιμής των τροφείων σε όσες οικογένειες είχαν την “τύχη” να έχουν τα παιδιά τους στους δημόσιους σταθμούς και
κατάφερε πάλι να οδηγήσει πολλές οικογένειες της πόλης σε αναζήτηση ιδιωτικών
σταθμών, που θα επιβαρύνουν κατά πολύ

Μεσούντος του θέρους
Νεάπολη και αρχαίες Βοίες
Φεύγοντας από την Eλαφόνησο γρήγορα
φτάσαμε στη Νεάπολη.
Η Νεάπολη είναι πρωτεύουσα του Δήμου των
Βοιών και γνωστή ως Βάτικα. Χτισμένη στη
θέση όπου η αρχαία πόλη Βοίαι επί ρωμαϊκής
κυριαρχίας ήκμασε ως ανεξάρτητη πόλη των
Ελευθερολακώνων.
Αλλά το 375 μ.Χ. ένας μεγάλος σεισμός ήρθε
με το τέλος της. Αργότερα οι Βενετοί κατά
τους χρόνους του 7ου - 8ου αιώνα, σε βραχώδη κορυφή των Βοιών έχτισαν οχυρωματικό κάστρο, με ορθογώνιους υψηλούς
διόροφους πύργους και ημικυκλικής διατομής
πολεμίστρες για να ελέγχεται ο λακωνικός
κόλπος και τα στενά Κυθήρων - Ελαφονήσου.
Σήμερα το κάστρο μέσα στα ερειπωμένα του
λείψανα, βιώνει τις παλιές του δόξες ακούοντας σαν «το Κάστρο της Αγίας Παρασκευής».
Μίλησα πάλι για την Ελαφόνησο, και θυμήθηκα αυτό το σχετικό ενδιαφέρον που όλως
τυχαία βρήκα γραμμένο στο φυλλάδιο του
“Περιηγητή της Λακωνίας”. Το διαβάζω λοιπόν
κατά λέξη:
«Μεταξύ της ακτής της Πούντας και της νησίδας Παυλοπέτρι που βρίσκεται απέναντι
από την Ελαφόνησο, από μια ομάδα αρχαιολόγων του Cambridge, για πρώτη φορά βρέθηκαν τα καταποντισμένα λείψανα μιας
πολιτείας. Από δε το 2009 στον εν λόγω βυθό,
πραγματοποιείται αρχαιολογική ωκεανογραφική έρευνα από το πανεπιστήμιο του Νοtingham σε συνεργασία με την εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Σε βάθος λοιπόν 3-4 μέτρων
μπορεί να δει κανείς 20 περίπου μεμονωμένα

κτίρια και υπολείμματα τοίχων να ανήκουν
σε 15 τουλάχιστον άλλων οικοδομημάτων.
Ανάμεσα δε σε αυτά τα κτίρια υπάρχουν μικροί κιβωτόσχημοι τάφοι, που είχαν χρησιμοποιηθεί για παιδικές ταφές κατά την δεύτερη
χιλιετία προ Χριστού. Ακόμη κάτω από τις
ξέρες, υπάρχουν δύο βυθισμένοι Μυκηναϊκοί
τάφοι. Στην παραλία της Πούντας υπάρχει
προσέτι, νεκροταφείο με μικρούς λαξευτούς
τάφους στο βράχο, οι οποίοι ανάγονται στη
χρονική περίοδο της τρίτης και δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Πρόκειται ενδεχομένως για την
αρχαιότερη καταβυθισμένη πολιτεία στον
κόσμο, που κατοικήθηκε για πρώτη φορά το
3500 προ Χριστού και χρησιμοποιήθηκε έως
τουλάχιστον την καταστροφή των Μυκηναϊκών ανακτόρων. Ο οικισμός εγκαταλείφθηκε
το 1180 π.Χ. περίπου, για άγνωστη μέχρι της
στιγμής αιτία. Τμήματα του οικισμού επαναχρησιμοποιήθηκαν στη Γεωμετρική κλασική
Ελληνιστική εποχή και κατά τη διάρκεια της
Ύστερης Αρχαιότητας. Τον 17ο 18ο αιώνα
χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο πειρατών. Τα
αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν, ότι ο οικισμός είχε συνάψει και αναπτύξει στενές σχέσεις με τα Κύθηρα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες
και το βορειοανατολικό Αιγαίο καθ’ όλη τη
διάρκεια της εποχής του Χαλκού. (32001100π.Χ.)»
Το άρθρο υπογράφέται από τους Ηλία Σπονδύλη, Δρ. Χρυσάνθη Γάλλου, Δρ Τζον Χέντερσον.
Ντράπηκα. Έκλεισα τα μάτια μου και θυμήθηκα σε ένα ταξίδι μας στην Ατλάντα, την
υπερηφάνεια με την οποία οι Αμερικανοί, καμαρωτά έδειχναν σε εμάς τους φραγκοφο-

Εμπλοκή του Δήμου Παλλήνης
στο θέμα της Ψυττάλειας;

τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αιτήσεις στο σύνολό
τους έφτασαν τις 700, ενώ 280 παιδιά
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της
πόλης, έμειναν εκτός των ΕΣΠΑ.

Οσο για την αποχέτευση για Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη και Κάντζα, ο Νεκτάριος Καλαντζής επεσήμανε ότι ο δήμαρχος δεν
παρέστη στη συνάντηση που έγινε για το
θέμα της αποχέτευσης για την Ανατολική
Αττική, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη
και άλλων δημάρχων των Μεσογείων, επιβεβαιώνοντας έτσι την εμπλοκή που υπάρχει για το δήμο Παλλήνης στο θέμα της
Ψυττάλειας, μετά και από το βέτο του αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και όπου ουσιαστικά
αυτή τη στιγμή η λύση του αποχετευτικού
για την Παλλήνη είναι κυριολεκτικά στον
αέρα.

ρεμένους Βαλκάνιους, το μεγάλο εργοστάσιο
της Coca Cola και το μπουκαλάκι με την κολλημένη ετικέττα, περιουσιακό κτήμα του επιχειρηματία φαρμακοποιού που όλως τυχαία
είχε ανακαλύψει τις “θεραπευτικές” ιδιότητες
του μαντζουνιού του και έκτοτε εθνικού τους
ποτού, και τις πλάσαρε στάλες ή και με κουταλάκι του γλυκού σαν φάρμακο στους αφελείς ραντζιέρηδες. Και εμείς με τέτοια
ευρήματα, να δίνομε από επίσημα χείλη πληροφορίες «για πλάκες και πέτρες, που οι τρελοί ξένοι κατεβαίνουν με μπουκάλες για να
τις φωτογραφήσουν», και μάλιστα άκουσον,
άκουσον «‘’οι χαζοί’’ να έρχονται ειδικά γι’
αυτές». Και επαναλαμβάνω αυτή η απάντηση
να δίνεται από το επίσημο κιόσκι τουριστικών
πληροφοριών που αγνοούσε την σπουδαιότητα αυτού του παγκόσμιου ευρήματος. Μα
και πώς να υπάρχει η σχετική επιστημονική
ενημέρωση, όταν η γνώση σαν προϋπόθεση
της πρόσληψης του αρμοδίου υπαλλήλου,
στοιχειοθετείται μοναχά από το σακουλάκι με
τα “ψηφαλάκια” που υπνωτίζει τα μάτια του
ντόπιου πολιτικού.
Κατά τα άλλα φταίνε οι ξένοι που κλέβουν τα
μαρμαρά μας.
Η παρεμβολή όμως αυτή, ίσως και αναγκαία
με απομάκρυνε από το πρόγραμμα του οδοιπορικού μου. Συνεχίζω λοιπόν πάραυτα.
Ο παραλιακός δρόμος φέρνει το οπελάκι
στην είσοδο της πόλης των Βατίκων. Έχοντας
δεξιά την αμμουδιά και τις ομπρέλες της και
αριστερά, καταστήματα, τράπεζες και καταφύγια φαγητού μα και σειρά από ξενοδοχεία
και φτηνότερα καταλύματα, για τον επίδοξο
επισκέπτη. Μπαίνομε και εμείς στο χορό για
την εξεύρεση, οικονομικά προσιτού, αλλά
συνάμα ευπρεπούς χώρου προς την μία διανυκτέρευση. Προς απογοήτευσή μας από
παντού η απάντηση έρχεται στερεότυπα, και
καταλήγει στο «δεν έχομε» ή κάτι παρόμοιο.
Τελικά μπήκαμε σε ένα μεγάλο “τεσσάρων
αστέρων”. Μπήκαμε διστακτικά γιατί φαινόταν να είναι έξω από το προγραμματισμένο
μας όριο. Η είσοδος σε μήκος πολλών δεκάδων μέτρων, πλάτους τριών και πάνω, προχωρούσε ανάμεσα στον κατάφυτο κήπο και
πατούσε σε δάπεδο ξύλινο και έφερνε σε μεγάλη αίθουσα υποδοχής όπου και το σχετικό

γκισέ της ρεσεπτιόν. Ένας καλοντυμένος κύριος συντηρημένης ωριμότητας, με συγκρατημένη αιδημοσύνη ψέλλισε το «δεν έχομε
δίκλινο» στο αίτημά μας. Γυρίσαμε την πλάτη
να φύγομε. «Έχομε όμως σουίτα», ακούσαμε
να έρχεται ηχηρότερη τώρα, στο αυτί μας η
φωνή του. Και σε χαμηλότερο τόνο να επαναλαμβάνει «Έχομε όμως μια σουίτα και θα
σας κάνομε και μια προσφορά με την τιμή των
80 ευρώ».
Ογδόντα ευρώ ακούσαμε και δίπλα στο
σουίτα; Κοντοσταθήκαμε. Το μεγαλείο όσο
και νάναι σε προκαλεί “διαλύει”. Εδώ διέλυσε
τον κάθε σοσιαλιστή και ιδεολόγο επαναστάτη, το κάθε πολιτικό σύστημα, και εμάς τα
μικρά ασήμαντα ανθρωπάκια θα μπορούσε να
αφήσει αλώβητα; Αλλά και πάλι το ογδόντα
πολλά δεν είναι βρε παιδί μου για έναν ύπνο
με τη γυναίκα σου! Ή πάλι με τον άνδρα σου
που σέρνεται μαζί σου τριάντα πέντε χρόνια
και βάλε, θα σκέφτηκε η γυναίκα μου. Με τις
σκέψεις μας και πάλι κοντοσταθήκαμε. Εκείνος κατάλαβε την αμφιταλάντευσή μας. Επέμενε και προσπαθούσε με καταιγισμό να
γίνεται όλο και πιο πειστικός. «Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και πρωϊνό με πλούσιο
μπουφέ σε ελεύθερη χρήση. Το ξενοδοχείο
διαθέτει στην ίδια τιμή και υπόγειο γκαράζ
φυλασσόμενο με ασανσέρ που σας φέρνει
στον όροφο της διαμονής σας. Και έξω μπροστά από το ξενοδοχείο όπως παρατηρήσατε
η αμμουδιά με ομπρέλες κα ξαπλώστρες και
αυτές μαζί στην προσφορά». Μας έπεισε. Γυρίσαμε και δεχτήκαμε και ποτέ δεν το μετανιώσαμε Ο χώρος διανυκτέρευσης σε
αισθητικά απλό απέριττο όμορφο λειτουργικό
διάκοσμο, με εμβαδόν 45 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Όλα προκλητικά καθαρά και
λάμπανε. Το χυδαίο μπαρόκ εξέλιπε. Την
επαύριο το πρωϊνό σε ασύδοτη πανδαισία. Η
χοληστερίνη μου και το σάκχαρό μου γλυκάθηκαν.
Ζητήσαμε και δεύτερη διανυκτέρευση. Η
σουίτα πλέον δεν ήταν διαθέσιμη. Λυπηθήκαμε. Αλλά μας παραχωρήθηκε ένα πολύ
άνετο δίκλινο. Και το σπουδαιότερο σε πολύ
χαμηλότερη τιμή.
Η συνέχεια έπεται.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Απ᾽το καρφί
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Δεν υπάρχει τσίπα...

στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Σε 15 χρόνια βλέπουμε για
κούρεμα του χρέους!!!

Πολλοί απ’ τους σημερινούς υπουργούς, γραμματείς και
...φαρισαίους, που κόβουν και ράβουν τα μέτρα ανάλογα
με τις εντολές των τροϊκανο-κουαρτέτων, έσκιζαν τα ιμάτιά
τους πριν μόλις ένα χρόνο για τα μέτρα που «πνίγουν το
λαό» για τα κείμενα-εντολές «που έρχονται στα αγγλικά
από τας Βρυξέλας κι αυτοί τα ψηφίζουν» και πόσα άλλα
μπορούμε να απαρριθμήσουμε.
Σήμερα· σήμερα κάνουν τα ίδια και χειρότερα, αυτοί οι ίδιοι!!
Οποία υποκρισία. Ούτε τσίπα, μόνο τσίπρα και καρέκλα.

ώρες και με 750 €, έβγαλε πλαστό διαβατήριο Συρίας στο
όνομα Malek Ramadan και φωτογραφία του Ολλανδού
πρωθυπουργού!!!! Mark Rutte, (καλά διαβάσατε) ξεφτιλίζοντας τις διαβεβαιώσεις των ευρωπαϊκών αρχών περί
ελέγχου και εντοπισμό εισόδου τζιχαντιστών στην Ευρώπη. Ορίστε και η απόδειξη: Το πλαστό διαβατήριο και

Θέλεις διαβατήριο; Μπορείς!
«Θα δούμε αν υπάρχουν χρηματοδοτικά ανώτατα σημεία τα επόμενα 30 χρόνια. Η ανάλυση του ESM έχει
δείξει πως οι πρώτες χρηματοδοτικές δυσκολίες
ίσως προκύψουν σε 15 χρόνια. Αν αυτό ισχύει, θα
ήταν περίεργο να προσπαθήσουμε από τώρα να τις
περιορίσουμε –είναι πολύ μακριά»...
Τάδε έφη Γερούν Ντάισενμπλουμ, για να μην αποκοιμίζουν τον κόσμο για “αναδιάρθρωση του χρέους” και
άλλα τινά.

Ο Ολλανδός δημοσιογράφος Harald Doornbos, για να ξεφτιλίσει τους ελέγχους για εισόδους τζιχαντιστών στην
Ευρώπη, απόκτησε Συριακό διαβατήριο ... με φωτογραφία
του Ολλανδού πρωθυπουργού!
Στην Ελλάδα λένε πως κάνουν ταυτοποιήσεις διαβατηρίων (και κανείς δημοσιοΚάφρος δεν γελάει... όταν τα λένε
οι λινάτσες πολιτικοί, στα κανάλια των νταβατζήδων δημοσίων έργων.)
Ο Ολλανδός δημοσιογράφος Harald Doornbos, μέσα σε 40

η φάτσα του Ολλανδού πρωθυπουργού.
"Όταν μπορώ να το αποκτήσω εδώ, με αυτή την ευκολία,
κι οι τζιχαντιστές μπορούν να το αποκτήσουν και να εισέλθουν εύκολα στην Ευρώπη..." δήλωσε ο δημοσιογράφος.
Ο Harald Doornbos πιστεύει ότι οι τζιχαντιστές περνούν με
τα... πλαστά διαβατήρια από την Τουρκία και την Ελλάδα.
http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

Στης Βουλής την ολόμαυρη ράχη
«Για δες, πως τη φερμάρουν στο γκεσί,
μεσ’ στο κουρμπέτι για τα σέα και τα μέα
κάτι σαϊνια μαστοράκια στο γαζί
και τη βολεύουνε κιμπάρικα κι ωραία».
2Υπερδραστήριος στα social media ο «νέος Καρατζαφέρης».
“Tweet, tweet, tweet…”. Ναι, αλλά με tweets δεν βάφονται αυγά, σιαμαίε του Τσιπρανδρέου. Πείτε μου αν έχω
άδικο. Tweet tweet, τσίου τσίου, κο κο κο ...δεν είναι
Βουλή αυτό. Κοτοπουλάδικο είναι. Πάντως τα πούπουλα τα έχουμε εν αφθονία. Να βρίσκαμε και καμπόσα
βαρέλια πίσσα… Θα φτιάχναμε κάτι happenings μούρλια. Να δω λέει τον παιδοβούβαλο «υπερπατριώτη» με
πίσσα και πούπουλα και τι στον κόσμο αδέρφια!
2Κυρία Φωτίου, μήπως ξέρετε καμμιά καλή συνταγή με
κολοκύθες; Όχι κυρία μου, δεν υπονοώ τους «συντρόφους» σας στον ΣΥΡΙΖΑ. Κολοκύθες είπα, όχι μούσμουλα.
2Γιατί κάτι κουνελάκια που έχω στο σπίτι, εξαφανίζονται πανικόβλητα μόλις δουν τον Πρετεντέρη στην τηλεόραση; Μυστήριο! Πρέπει να το ερευνήσω.
2Τελικά, είμαστε πολίτες citizens ή shitizens (σκ… πολίτες) όπως το πρόφερε ο Τσίπρας στην Ουάσιγκτον;
Ίσως ισχύει κι εδώ, ότι «γλώττα λανθάνουσα τ’ αληθή
λέγει». Έμεινα breathless ακούγοντάς τον, μη σας πω
και preathless όπως το άδει ο Λε Πα. «Πού πας ρε Καραμήτροοοοο»;
Ωστόσο, η εθιμοτυπική φωτογραφία του ζεύγους Ομπάμα μετά του ζεύγους Τσίπρα είναι όλα τα λεφτά. Ο
Ομπάμιας, η Ομπάμια και η Περιστέρα-Μπέτυ απαθανατίσθηκαν στυλιζαρισμένα ακίνητοι και “say cheese” χαμογελαστοί, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Ο
«μνημονιο-σκίστης» έχει ξεφύγει σε κάτι που θυμίζει
χορευτική φιγούρα τουϊστ. Κοντεύει να πέσει πάνω
στην Ομπάμια, σαν να της λέει: «πάρε με αγκαλίτσα».
2Παράκληση προς σκηνοθέτες εκπομπών με τηλε-περιφερόμενους Συριζαίους: Όποτε οι φιλοξενούμενοι

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ανοίγουν το στόμα τους σε α, να πέφτει προληπτικά το
γνωστό «μπιπ» και να το σκεπάζει. Διατί; Διότι τις προάλλες κοντέψαμε να χάσουμε άδοξα τον παππού, εκεί
μπροστά στο χαζοκούτι, καθώς έτρωγε το μήλο του και
πνίγηκε όταν άκουσε «εμείς στην Αριστερά», που εκσφενδόνισε άσπλαχνα μία γνωστή Συριζαία κυρία. Με
το μαλακό μαντάμ. Προσέχετε τι λέτε. Θα μας πεθάνετε
με τόσους άλλους τρόπους, όχι κι έτσι, έλεος! Τουλάχιστον προφέρετέ το γαλλοπρεπώς: «Αγιστεγά». Μιά
«Αγιστεγά» τόοοοοση μετά συγχωρήσεως, βοήθειά σας
όσοι την ξαναψηφίσατε.
2Προτείνω στους ποντιακής καταγωγής Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ψήφισαν τον ανακυβιστησθέντα ΣΥΡΙΖΑ
στις 20 του Σεπτέμβρη, να διαβάσουν το άρθρο του
υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη, στην «Αυγή» της 20ης
Αυγούστου 2014 με τίτλο «Παλαιοκομματισμός και “Γενοκτονία”». Ένας ρεπουσοειδής αστήρ πρώτης τάξεως,
υπεύθυνος για την παιδεία των Ελληνόπουλων. Να τον
χαίρεστε, Τσιπροπαθείς Γιουρίκα και Κωστίκα, αλλά θα
τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων σας.
Εν ολίγοις, παραμύθι σκοπιμοτήτων η Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού, κατά Νίκο Φίλη. Δεν διέπραξαν
γενοκτονία οι Τούρκοι κατά των Ποντίων. Εθνοκάθαρση
έκαναν. Παίζει με τις λέξεις, παίζει εν ου παικτοίς, παίζει με τη φωτιά -που δόξα τω Θεώ ακόμα καίει σε κάποιους Έλληνες- και θα καεί όπως κάηκε η Ρεπούστη.
(Ρεπούση είπατε; Εντάξει, το διορθώνω). Επανέλαβε
δε, τους ανιστόρητους ισχυρισμούς του και σε πρόσφατη, «στημένη» συνέντευξή του (πάρε πάσα, βάλε
γκολ) στη χατζηνικολάκεια Real News της 11ης Οκτωβρίου. Εντάξει κύριε υπουργέ, καταθέτω πρόταση
μήπως συναντηθούμε επί κοινού, μη σοφιστειακού
τόπου: Γενοκτονία είναι αυτό που μας επιβάλλεται τα
τελευταία 5 χρόνια από τους δολοφόνους εταίρους
μας, με την οσφυοκάμπτουσα συνέργεια των ιθαγενών,

μνημονιακών κεχαγιάδων, όπως –εσχάτως- και εσείς.
2Το Υπουργείο Οικονομικών μελετά την προκήρυξη
διαγωνισμού, με θέμα: «Υποδείξτε μας έναν νέο φόρο
για να σας τα πάρουμε». Οι τρεις πρώτοι νικητές θα
εξαιρεθούν από τον νέο φόρο για ένα χρόνο.
2Allons enfants de Lafazan…
Τι γενήκατε ρε παιδιά; Κάτι κακιές γλώσσες διαδίδουν
ότι το τσαρδί της Λαϊκής Ενότητας, στην πλατεία Κάννιγγος, θυμίζει το άσμα του Μιχάλη Μενιδιάτη «Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκειά μου …». Θα έλεγα να
ξεμπερδεύετε γρήγορα με την ομφαλοσκόπηση, γιατί η
Πατρίδα είναι σκλαβωμένη κι όσοι το αντιλαμβανόμαστε οφείλουμε να βρούμε τρόπους να ενώσουμε, να
αφυπνίσουμε και να ξεσηκώσουμε τους ραγιάδες.
Χρειαζόμαστε μια νέα Φιλική Εταιρεία, ή ένα νέο ΕΑΜ.
Και στον βωμό αυτής της εθνικής ανάγκης οφείλουμε
να θυσιάσουμε τις ούτως ή άλλως άχρηστες κι εθνικά
επιζήμιες «ιδεολογικές καθαρότητες» του είδους «εγώ
δεν μιλάω μ’ αυτόν, είναι δεξιός». Η Ιστορία θα δείξει
με το αμείλικτο δάχτυλό της, όχι μόνο τους μηδίσαντες
(το λέω κομψά για να μην πω ΠΡΟΔΟΤΕΣ) αλλά κι εκείνους που κρύβονται στο πολύ βολικό καβούκι της «αλήθειας τους» για να μην κάνουν τίποτε.
2Μία πρόταση για το μέλλον, όταν θα σταθούμε άνω
θρώσκοντες επί ερειπίων και θα μετρηθούμε πόσοι θά
‘χουμε απομείνει. Να αφαιρεθεί διά βίου η ελληνική
υπηκοότης από όλους τους βουλευτές που υπερψήφισαν μνημόνια. Εκτός από την ανυπολόγιστη οικονομική
και κοινωνική καταστροφή στην οποία συνήργησαν, ευθύνονται και για χιλιάδες αυτοκτονίες και για τις μη
προσμετρήσιμες απώλειες Ελλήνων-θυμάτων των μνημονίων, που «πήγαν σκαστοί» από τη στενοχώρια τους,
μ’ ένα εγκεφαλικό, ή μ’ ένα έμφραγμα. Θεωρώ τη στέρηση της ελληνικής υπηκοότητος επιεική και μεγαλόθυμη έναντι της πλέον αρμόζουσας ανταμοιβής των
αποσπασμάτων. Είθε ν’ αξιωθούμε να τους κατευοδώσουμε με τον πρέποντα χαιρετισμό: «Στα τσακίδια, στον
αγύριστο, να ξεβρωμίσει ο τόπος κοπρίτες».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Νόμπελ Ειρήνης σε ...καιρό πολέμου
Έκπληξη αποτέλεσε η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης για το
2015 από την Νορβηγική επιτροπή στο Κουαρτέτο Εθνικού
Διαλόγου της Τυνησίας.
Πρόκειται για μία ομάδα που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην
προάσπιση της δημοκρατίας στη συγκεκριμένη χώρα, σε μία
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.
Το Κουαρτέτο αποτελείται από τέσσερις οργανισμούς της Τυνησίας: το Γενικό Εργατικό Σωματείο, τη Συνομοσπονδία Βιο-

μηχανίας, Εμπορίου και Χειροτεχνίας, την Ενωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Δικηγορικό Σύλλογο. Επικεφαλής
σε αυτά, αντίστοιχα, είναι οι Χουσίν Αμπάσι, Γουιντέντ Μπουσαμαουί, Αμπντεσατάρ Μπεν Μουσά και Μοχάμεντ Φαντέλ
Μαφούντ. Οπως ξεκαθάρισε η Επιτροπή του Νόμπελ, το βραβείο απονέμεται στο Κουαρτέτο συνολικά και όχι ξεχωριστά
σε καθέναν από αυτούς τους Οργανισμούς.
Η τετράδα σχηματίστηκε ως διαμεσολαβητής εκπροσωπών-

Το “προφίλ” της ζωής σας
φτιαγμένο από την Google!

τας σημαντικά στοιχεία της κοινωνίας της Τυνησίας, προκειμένου να μετάσχουν στις διαπραγματεύσεις που έχουν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της δημοκρατίας στη
χώρα, τα τελευταία χρόνια. Το Κουαρτέτο σχηματίστηκε το
2013, σε μία δύσκολη στιγμή για την Τυνησία, όταν υπήρχε
απειλή για την κατάλυση της δημοκρατίας μετά από διαφωνίες για τη θέση της θρησκείας στο κράτος και διάφορες πολιτικές δολοφονίες και εν μέσω έντονων διαδηλώσεων. Το
Κουαρτέτο συνέβαλε στη διαπραγμάτευση της μεταβατικής
περιόδου, με την παραίτηση της κυβέρνησης και την υιοθέτηση νέου συντάγματος.

Σας έχει τύχει κι εσάς να σκέφτεστε να αγοράσετε π.χ. κουρτίνες και ξαφνικά όλες οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στην περιήγησή σας στο διαδίκτυο να είναι από καταστήματα με κουρτίνες;
Εκείνο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά
ενδεχομένως αγνοούμε, είναι πως
κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της
Google, από την αναζήτηση στο διαδίκτυο και το Google Maps, έως το
δωρεάν browser Google Chrome,
αλλά και το λειτουργικό της Android, δίνουμε τη συγκατάθεσή μας
στο να αποκτήσει πρόσβαση στα

γώντας ένα λογαριασμό στο Gmail και
άλλοτε διεξάγει «κρυφή έρευνα»
πάνω μας, συλλέγοντας πληροφορίες
από τις αναζητήσεις που κάνουμε στο
ίντερνετ, τις επισκέψεις μας στο
Google Maps κοκ.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο σκιαγραφεί
έναν υπερβολικά πιστό προφίλ για
εμάς, και μέσω αυτού είναι σε θέση
να κάνει ακόμα πιο εύστοχες προτά-

ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα.
Μάλιστα, η διαδικασία αυτή είναι
πέρα για πέρα νόμιμη καθώς όλοι οι
σχετικοί κανονισμοί αναγράφονται
στη λίστα με τους όρους και προϋποθέσεις που όλοι πατάμε: «Αποδοχή» χωρίς να έχουμε διαβάσει.

σεις σε υπηρεσίες όπως το YouTube
για παράδειγμα και να μας παρουσιάζει θέματα στα οποία έχουμε περισσότερες
πιθανότητες
να
κλικάρουμε.

Ο τεχνολογικός κολοσσός, για να καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στα
στοιχεία μας χρησιμοποιεί μια ποικιλία
από μεθόδους. Άλλοτε δίνουμε εμείς
οι ίδιοι τη συγκατάθεσή μας δημιουρ-

Εάν θέλετε να μάθετε πού κρύβει
όλα αυτά τα στοιχεία που έχει συλλέξει για εσάς η Google, το μόνο
που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την σελίδα των ρυθμίσεων
της
Google
και
να
μεταφερθείτε στα settings του λογαριασμού σας.

Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο «Account History» (ή Ιστορικό Λογαριασμού).
Στο σημείο αυτό θα βρείτε ένα λεπτομερές αρχείο με τα μέρη που
έχετε επισκεφτεί, τις αναζητήσεις
σας στο YouTube, καθώς και όλο το
ιστορικό των βίντεο που έχετε παρακολουθήσει εκεί. Και φυσικά
όλες τις αναζητήσεις που έχουμε
κάνει με τη μηχανή αναζήτησης της
Google.
Στη συνέχεια μπορείτε απλά να πατήσετε «PAUSE» ή «Παύση» καθώς
και να διαχειριστείτε τα data ή να
σταματήσετε τη Google να καταγράφει παρεμφερή στοιχεία για εσάς.
Εάν θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα και να ανακαλύψετε ακόμα και
τι νομίζει η Google ότι γνωρίζει για
σας, κάντε κλίκ στο σύνδεσμο επεξεργασία (Edit Settings), δίπλα από
τη λέξη ADS.
Εδώ θα βρείτε τα πάντα για εσάς
από την σκοπιά της Google, όπως
φύλο, ηλικία, γλώσσες που μιλάτε,
ενδιαφέροντα(!), και μια πληθώρα
άλλων στοιχείων, τα οποία μπορείς
να επεξεργαστείς και φυσικά να διαγράψεις, πατώντας «Επεξεργασία»
(ή «Edit»).
Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα
παραπάνω είναι να έχετε κάνει log
in στον “κεντρικό” σας λογαριασμό
της Google, που μπορεί να γίνει με
ένα απλό log in στο Gmail.
Πηγή: sofokleousin.gr

Σύμφωνα με την επιτροπή του Νόμπελ επελέγη το Κουαρτέτο
γιατί δημιούργησε μία εναλλακτική, ειρηνική πολιτική διαδικασία σε μία περίοδο κατά την οποία η χώρα ήταν στο χείλος
του εμφύλιου πολέμου και με αυτό τον τρόπο συνέβαλλε
ώστε η Τυνησία να υιοθετήσει σε ένα διάστημα μερικών ετών
μία διακυβέρνηση που θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα για το σύνολο του πληθυσμού, ανεξαρτήτως φύλου, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.
«Η βράβευση δείχνει ότι η έξοδος από την κρίση στην περιοχή είναι η εθνική ενότητα και η δημοκρατία», σημείωσε
η εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε. Φεντερίκα
Μογκερίνι.
Το Κουαρτέτο έχει αρκετή δουλειά ακόμη βέβαια για την
προάσπιση της ειρήνης στην Τυνησία. Σε μια περίοδο μάλιστα που η ειρήνη φαντάζει μακρινό όνειρο για όλο και περισσότερες χώρες και με έναν 3ο Παγκόσμιο πόλεμο να
καραδοκεί.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ο άλλος ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν
έγινε τίποτα κι εμείς άμα ξεχάσουμε τίποτα γενέθλια μάς
ακούει όλο το τετράγωνο...

4 Κρατάω βέβαια πάντα σαν ενδεχόμενο να ζήτησε ο
Θεός από την κυβέρνηση την χαλάρωση των capital conrol
για την εκκλησία...

4 Δεν θέλω να σας προβληματίσω, αλλά υποπτεύομαι ότι
η προσμονή της ανάπτυξης θα υπερκεράσει αυτήν της Δευτέρας Παρουσίας.

4 Τι να πεις γι’ αυτούς που παρκάρουν στις θέσεις αναπήρων! Ο θεός έδωσε την αναπηρία σε κάποιους στο κορμί κι
άλλοι την πήραν μόνοι στο μυαλό τους.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
«Συγχώνευση Αστυνομικών Τμημάτων Αναβύσσου, Καλυβίων
και Σαρωνίδας σε ενιαίο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού»
O Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σοφρώνης, ζητάει επανεξέταση
Η συγχώνευση Αστυνομικών Τμημάτων, έχει φέρει τα πάνω κάτω στους
Δήμους, όπου συγχωνεύονται Αστυνομικά τμήματα σε τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις, έτσι που η
άμεση επέμβαση θα είναι αδύνατη.
Ο Δήμος Σαρωνικού με επιστολή
του προς τον Υπουργό, τους βουλευτές της Περιφέρειας καθώς και
κάθε εμπλεκόμενο, ζητάει να μην
συγχωνευθούν τα Αστυνομικά τμήματα των κοινοτήτων του Δήμου.
Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με την από 05/10/15 με αρ.
πρωτ. 2000/15/1800307, επιστολή
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής προς το Δήμο Σαρωνικού σας επαναδιαβιβάζουμε το από
5/5/2015/6353 έγγραφό μας όπου
διατυπώνουμε την αντίθεσή μας σε
σχέση με το σχεδιασμό συνένωσης
των Αστυνομικών Τμημάτων το
οποίο αποτέλεσε και έκδοση ψηφίσματος στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-5-2015.
Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας προχωράτε
στην απόφαση κατάργησης των τμημάτων Ασφαλείας και Αστυνομικών
της Σαρωνίδας και της Αναβύσσου
του Δήμου Σαρωνικού.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2392/15/
748272 «η συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων Αναβύσσου και

Καλυβίων, μαζί με τα όμορα Τμήματα
Ασφαλείας τους και τον Αστυνομικό
Σταθμό Σαρωνίδας». Θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε ότι η έκταση του
Δήμου Σαρωνικού εκτείνεται σε
133.43 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του
αγγίζει τις 30.000. Επιπροσθέτως, ο
πληθυσμός αυτός είναι πολλαπλάσιος κατά τους θερινούς μήνες αλλά
και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
μιας και η παραλιακή ζώνη του
Δήμου, από το Λαγονήσι έως και τον
όρμο Καταφυγή στην ΔΚ Παλαιάς
Φώκαιας έκτασης 22 χιλιομέτρων,
διατηρεί υψηλά ποσοστά επισκεψιμότητας. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό
του Δήμου μας, το οποίο δυσχεραίνει την αποτελεσματική αστυνόμευση,
είναι
το
ποικίλο
γεωμορφολογικό τοπίο, παραθαλάσσιοι και ορεινοί οικισμοί σε μεγάλη
χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους.
Τα ως άνω αναφερθέντα κάνουν
σαφές ότι η αστυνομική παρέμβαση
σε τυχόν παραβατικό συμβάν δεν
μπορεί να είναι ούτε άμεση ούτε έγκαιρη. Επίσης, η κατάργηση των τμημάτων Αναβύσσου και Σαρωνίδας θα
δημιουργήσει το αίσθημα της παντελούς έλλειψης τήρησης της νομιμότητας αλλά και θα συμβάλει στην
αύξηση των κρουσμάτων παράβασης του νόμου σε όλη την παραλιακή ζώνη του Δήμου Σαρωνικού.
Το αίσθημα της ανασφάλειας είναι
ήδη διάχυτο στους κατοίκους του
Δήμου μας, μιας και η στελέχωση

“Σπίτι Πολιτισμού”
Καλά νέα για το “Σπίτι του Πολιτισμού”
στη Βούλα, που έχει δημιουργηθεί μία
κίνηση προκειμένου ένα πανέμορφο
πέτρινο σπίτι στην οδό Βασ. Παύλου,
πολλά χρόνια ακατοίκητο, να γίνει
Σπίτι πολιτισμού.
Την ιδέα ξεκίνησε η καθηγήτρια Βούλα
Λαμπροπούλου, η οποία συγκεντρώνει
και υπογραφές γι’ αυτό. Την “αγκάλιασε” και ο δημ. σύμβουλος Δημοσθένης Δόγκας, που το έφερε στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Τη σκυτάλη πήρε
ο Δήμος και αυτό είναι το θετικό.
Οπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος, Γρ.
Κωνσταντέλλος, ήδη ο Δήμος έχει
κάνει ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση, δημιουργίας ενός πολυχώρου
πολιτισμού στο κτίσμα αυτό και όπως
μας διαβεβαίωσε, τα νέα είναι καλά.

των αστυνομικών τμημάτων σε ανθρώπινο δυναμικό είναι ανεπαρκής.
Ενώ, λοιπόν, το αίτημα πολιτών και
φορέων είναι η επάνδρωση των τμημάτων με επιπλέον προσωπικό, το
Υπουργείο αποφασίζει να αφήσει
στο έλεος των εγκληματιών και των
κακοποιών τους κατοίκους των περιφερειακών Δήμων, να ενισχύσει το
αίσθημα ανασφάλειας που είναι ήδη
διάχυτο και να αφήσει ανυπεράσπιστους τους πολίτες και τις περιουσίες τους απέναντι σε κάθε πράξη
ανομίας.
Κύριε Υπουργέ,
Οι κάτοικοι του Δήμου Σαρωνικού
δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Απαιτούμε από εσάς να επανεξετάσετε
το
θέμα
της
προτεινόμενης συγχώνευσης των
αστυνομικών τμημάτων στον Δήμο
μας.
Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε στο
πλευρό των συμπολιτών μας, στη
διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματός
τους, για παραμονή των αστυνομικών τμημάτων, επαρκή στελέχωση
τους ώστε η ζωή και η περιουσία του
σαν μην διατρέχει κανέναν κίνδυνο.
Σας δηλώνουμε ευθαρσώς ότι θα
μας βρείτε απέναντι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της ζωής και
της καθημερινότητας των συνδημοτών μας.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Γιώργος Σοφρώνης

Θερμά συγχαρητήρια...
Θερμα συγχαρητηρια στον αγαπητο μου κο Ρωντα που εγραψε
αυτο το υπεροχο αρθρο "Ετσι αρχισαν ολα". Πρεπει να δημοσιευτει παντου για να λαβουν γνωση ολοι οι Ελληνες ποια ειναι η
αληθεια για την κριση. Υπεροχο το υφος και το πικρο χιουμορ
του! Παντοτε με τετοια δυνατα αρθρα.
Μπραβο στον κο Παπανικολαου για το πολυ ωραιο και μεστο του
αρθρο για την απατη των τραπεζων.
Συγχαρητηρια στον κο Ιωαννιδη για το "ελληνικο" του αρθρο που
μας εμψυχωνει για την πλουσιοτητα του πολιτισμου μας και της
λογοτεχνιας μας. Προσωπικα ο πατερας μου διαβαζε Πουσκιν
στα ρώσικα και τον λατρευε, οντας και εκεινος ποιητης και θεατρικος συγγραφεας.
Μας λειπουν ποιοτικες εφημεριδες σαν την Εβδομη". Εχουμε βαρεθει να διαβαζουμε αηδιες, ανουσια πραγματα που εχουν να κανουν με τον καταναλωτισμο και βεβαια την κριση. Ας δουμε λιγο
μεσα μας και ας βγαλουμε τα ροδα που εχουμε στον κηπο του
καθενος μας. Με αρκετα αγκαθια εχουμε τρυπηθει ολο αυτον τον
καιρο.
Ευχαριστω και παλι για τη σωστη και αμεροληπτη ενημερωση
Αντιγονη Καμπερου

Ο πρώτος Υπολογιστής
στον κόσμο!
Πλησίαζε το Πάσχα του 1900, όταν ένα σφουγγαράδικο πλοίο
από τη Σύμη, αναγκάστηκε από μια μεγάλη θαλασσοταραχή, να
καταφύγει στα Αντικύθηρα, στη θέση Ποταμάκια, κοντά στο
ακρωτήριο της Γλυφάδας.
Οταν ξεθύμανε η οργή του... Ποσειδώνα, πρώτος βούτηξε ο
σφουγγαράς Ηλίας Σταδιάτης. Σε απόσταση 30 μέτρα από την
ακτή και σε βάθος 40-60μ. μια εικόνα τον άφησε άναυδο!
Ένα ξεκοιλιασμένο κουφάρι, με το περιεχόμενό του σκορπισμένο και σκεπασμένο μ’ ένα πρωτότυπο “σάβανο” από κοράλλια και θαλάσσια φυτά, είχε βρει φιλοξενία στα αλμυρά σπλάχνα
του υγρού στοιχείου, που το φύλαγε ερμητικά κλειστό σταν
επτασφράγιστο μυστικό!

Επέστρεψαν στη Σύμη χωρίς σφουγγάρια, αλλά με την ανέλπιστη είδηση, που έκανε όλο το νησί να βουΐζει από τις συζητήσεις, τις απορίες, τις ερωτήσεις!
Μετά από 6 μήνες και με την παρότρυνση ενός αρχαιολόγου, οι
σφουγγαράδες επικοινώνησαν με κρατικούς φορείς και αφού
συμφωνήθηκαν τα “εύρετρα” φανέρωσαν τον τόπο του ναυαγίου.
Επιστημονικές μελέτες τοποθέτησαν το ναυάγιο γύρω στο
80π.Χ. και το πλοίο μετέφερε ανεκτίμητης αξίας δημιουργήματα
του αθάνατου ελληνικού πολιτισμού, τα οποία έκλεβαν οι αρχαιοκάπηλοι από ελληνικές πόλεις, για να τα πάνε στη Ρώμη «προς
τέρψη» των βαρβάρων κατακτητών μας! Μαρμάρινα αγάλματα
και διακοσμητικά, χάλκινα αγγεία, αμφορείς, οικιακά σκεύη και
κοσμήματα, αποτελούσαν το πούτιμο φορτίο.
Μετά από ένα χρόνο άρχισε η ανέλκυση των ελληνικών αριστουργημάτων, με έναν αρχαιολόγο και πέντε δύτες, από τους
οποίους ο ένας έμεινε για πάντα στον τόπο του ναυαγίου και
άλλοι δύο έμειναν παράλυτοι!!
Η ανέλκυση ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του οπλιταγωγού του
πολεμικού ναυτικού «Μυκάλη». Ο καθαρισμός και η αξιολόγηση
των αντικειμένων άρχισε από το 1903.
Ανάμεσα στα ευρήματα, σπουδαία θέση κατέχουν ένα κεφάλι
φιλοσόφου (250 π.Χ.), τεμάχια από χάλκινα χέρια, μαρμάρινα
πέλματα γιγαντιαίου αγάλματος, ο περίφημος έφηβος των Αντικυθήρων και ένα φθαρμένο ξύλινο κουτί που περιείχε κομμάτι
από επιστημονικό μηχανισμό. Οι επίπονες και πολύχρονες επιστημονικές μελέτες από Ελληνες και ξένους επιστήμονες απέδειξαν ότι ήταν μηχανισμός από αστρονομικό ή ημερολογιακό
υπολογιστικό μηχάνημα που είχε περισσότερα από 33 διαφορετικά γρανάζια - τροχούς και ελληνική γραφή αποτελούμενη από
3.000 λέξεις!
Ο μηχανισμός αυτός είναι ο πρώτος υπολογιστής στην παγκόσμια ιστορία και έδινε πληροφορίες για τις κινήσεις του ήλιου,
της σελήνης και των πλανητών στο Ζωδιακό, γνωστοποιώντας
τη μέγιστη τεχνολογική και μηχανική εξέλιξη των Ελλήνων που
διέπρεψαν και σ’ αυτόν τον τομέα!
Το αθάνατο ελληνικό πνεύμα βρίσκει την συνέχισή του από πολλούς και λαμπρούς Ελληνες επιστήμονες, όπως είναι ο Ιωάννης
Σειραδάκης καθηγητής αστροφυσικής του Α.Π.Θ. που μεταξύ
των πολλών επιστημονικών επιτευγμάτων του, έδωσε “πνοή
ζώσα” στον περίφημο “υπολογιστή των Αντικυθήρων” για να
μην ξεχαστεί, που τώρα φιλοξενείται σε ειδικά κατασκευασμένο
χώρο στο αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας!
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
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71η Επέτειος του Ολοκαυτώματος στο Κορωπί
Με την παρουσία μαθητικών αντιπροσωπειών
των σχολείων του Κορωπίου, τιμήθηκε η 71η
«μαύρη» επέτειος του ολοκαυτώματος του Κορωπίου (9-10-1944) με επίσημη δοξολογία στον μητροπολιτικό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου και την
εκδήλωση που ακολούθησε στην πλατεία 9ης Οκτωβρίου 1944.

την κατεύθυνση έχουμε συγκροτήσει από το 2011
ανοιχτή Επιτροπή Έργου με τίτλο «Κορωπί, Μαρτυρική Πόλη» και ήδη από πέρσι συλλέγεται με οργανωμένο τρόπο το αναγκαίο αρχειακό υλικό. Έχουμε
φέτος και μια ευχάριστη είδηση. Από το Καλοκαίρι
του 2015 εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες ανακατασκευής του παραδοσιακού Καμαρόσπιτου, γνωστού ως κτίριο Λιάπη, στο κέντρο της πόλης
που θα στεγάσει, μεταξύ άλλων, το αρχείο της Μαρτυρικής πόλης».
Την εκδήλωση πλαισίωσε η Δημοτική Φιλαρμονική του ΝΠΔΔ Σφηττός υπό τη διεύθυνση του Ηλία

Η πυρπόληση της πόλης του Κορωπίου (400
σπίτια και κοινοτικά καταστήματα κατεστραμμένα)
και η εκτέλεση 47 αμάχων πολιτών (3 επίσημα καταγεγραμμένοι τραυματίες) από τους ναζιστικούς μηχανισμούς της Γερμανικής Κατοχής, λίγες ημέρες
πριν την απελευθέρωση της Αθήνας, είναι μια άγνωστη, σε πολλούς πολίτες της Αθήνας, μαύρη σελίδα
της Κατοχής. Το 2011 με την υπ’ αριθμόν 275/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η επίσημη
αναγνώριση της πόλης ως Μαρτυρικής.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης εκφώνησε στο Μνημείο της Τραγωδίας του Κορωπίου,
μια σύντομη ομιλία λέγοντας μεταξύ άλλων: «Το Κορωπί, ως Μαρτυρική Πόλη, θέτει το ζήτημα της θλιβερής αυτής επετείου του, ως σημείο εκκίνησης της
ανάγκης για τη διατήρηση και ενίσχυση της ιστορικής
μνήμης. Μια μνήμη που αφορά τις Μαρτυρικές πόλεις και τα χωριά της χώρας μας, αλλά και άλλων
πόλεων, άλλων χωρών που υπέφεραν από την ναζιστική και φασιστική κατοχή. Για το Κορωπί το ζήτημα
το έχουμε θέσει από το 2011: θέλουμε την επίσημη
αναγνώριση και από το Ελληνικό κράτος. Σε αυτή

Σοφρώνη, την παρουσίαση έκανε η δημοτική υπάλληλος, Ελένη Μπούρδου και την ασφάλεια της εκδήλωσης ανέλαβε η εθελοντική ομάδα Δασοπροστασίας
ΚΕΔΚ-Δήμου Κρωπίας με τους Δημήτρη Καραγιάννη
και Δημήτριο Ντούνη. Δημοτικό λεωφορείο εκτέλεσε
δρομολόγια για τους μαθητές των σχολείων. Στεφάνι,
κατέθεσε ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης και ο
διοικητής της Π.Υ Κρωπίας, Σπυρίδων Πέτρου.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν, πολλοί συγγενείς
και απόγονοι των θυμάτων, ο βουλευτής Αττικής Ν.Δ
και πρ. Υπουργός, Γεώργιος Βλάχος, εκπρόσωποι φορέων και θεσμικών οργάνων.

ΕΒΔΟΜΗ
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Aποκαταστάθηκαν οι
καταστροφές από τη
νεροποντή στην Παλλήνη
Η νεροποντή που έπληξε την Παλλήνη στις 28 Σεπτεμβρίου, άφησε πίσω της μεγάλες καταστροφές
στo οδόστρωμα της οδού Νυμφών στην Κάντζα
Με επείγουσα κινητοποίηση του Δημάρχου Παλλήνης Αθανάσιου Ζούτσου αποκαταστάθηκαν άμεσα
οι ζημιές.

Aυτοψία έργων στο Λαύριο
από Κλιμάκιο της Περιφέρειας
Στο Λαύριο μετέβησαν, 7 Οκτωβρίου,
ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
Πέτρος Φιλίππου, ο Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα
Περιβάλλοντος Νάσος Αναγνωστόπουλος και κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ μαζί με τη δημοτική
αρχή κι επισκέφθηκαν τα έργα που γίνονται στην περιοχή, όπως:

γραμμα της Περιφέρειας. Το πόρισμα
της αυτοψίας θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε νέα σύσκεψη,
οπότε και θα αποφασισθούν τα επόμενα βήματα ώστε να δοθεί οριστική
λύση στο πρόβλημα.

Κέντρο Προσφύγων

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης διαπίστωσε μετά την καταστροφή του οδοστρώματος,
ότι η αποκατάσταση έπρεπε να γίνει άμεσα για λό-

γοους ασφάλειας των πολιτών. Έτσι, εντός 24ώρου
συντάχθηκε η μελέτη, εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο και ξεκίνησε η αποκατάστασή της.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό
(έως και 80%)
μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε
τον σχολαστικό καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη
διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος
Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

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

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Προσφύγων Λαυρίου προκειμένου να
γίνει αποτύπωση της
κατάστασης που επικρατεί στο χώρο
για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες σύνταξης της μελέτης για την
αποκατάσταση των εγκαταστάσεων.
Το κέντρο ήδη φιλοξενεί περισσότερους πρόσφυγες από όσους θα
έπρεπε με βάση την επικινδυνότητα
που υπάρχει εξαιτίας των σοβαρών
προβλημάτων στατικότητας και υποδομών των κτιρίων που το αποτελούν.
Η όλη διαδικασία θα γίνει μέσα από
συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής
με το αρμόδιο υπουργείο. Εχει ήδη ενταχθεί η δαπάνη στο Τεχνικό Πρό-

Μουσείο Κεραμικής
Αποκατάσταση του διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία Μουσείου
Κεραμικής – ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αντικείμενο του
έργου, προϋπολογισμού 846.945,94€,
είναι η αποκατάσταση δεξαμενής καθίζησης, η οποία έχει κηρυχθεί ως

ιστορικό διατηρητέο μνημείο και η μετατροπή της σε μουσείο Κεραμικής
στην πόλη του Λαυρίου. Σκοπός του
έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ανάδειξη και
προβολή της τοπικής πολιτιστικής και
ιστορικής κληρονομιάς, μόνιμη
έκθεση κεραμικού υλικού, δημιουργία χώρου πολλαπλών
χρήσεων πολιτιστικού περιεχομένου και άλλα.
Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δημαρχείο με τη
συμμετοχή του Δημάρχου Δημήτρη Λουκά και στελεχών
της Τ.Υ. του Δήμου, όπου καταγράφηκε η πορεία υλοποίησης των έργων.
Συζητήθηκαν τα επιμέρους προβλήματα και οι δυσκολίες που πρέπει να
αντιμετωπιστούν μέσα από συνεργασία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
ΠΕΑΑ με την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Λαυρεωτικής για να μπορέσουν
να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίησή τους.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐξ Ἐτυµο-λογίας ἄρχεσθαι”
«Ἀρχή Παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων Ἐπίσκεψις»
(Αντισθένης ο Κυνικός, 445-364)

(= Αρχή, πηγή, ρίζα κάθε γνώσης είναι η εξέταση / έρευνα,
αναζήτηση της πραγματικής / αληθινής / γνήσιας προέλευσης, καταγωγής, παραγωγής, ανάλυσης και σημασίας των
λέξεων).
Δεν νοείται Παίδευσις ήτοι μάθηση, διδασκαλία, μόρφωση
άνευ Επισκέψεως ήτοι χωρίς εξέταση, έρευνα, παρατήρηση, αναζήτηση, επισκόπηση, κριτική εξέταση. Γι’ αυτό
στα ελληνικά σχολεία οι μαθητές δεν μαθαίνουν τίποτα
σωστά· μαθαίνουν μηχανικά, απομνημονευτικά και δεν καλλιεργείται η κριτική τους ικανότητα και σκέψη, πλην φωτεινών εξαιρέσεων.
Μόνο η στήλη αυτή υπηρετεί την Ιδέα - Σκοπό ετύμως ή
ετητύμως (= αληθώς, πρωτοτύπως, πρωτογενώς, πρωτορρίζως ήτοι ετυμο-λογικώς) και διαφοροποιείται ριζικά από
τους “νεροκουβαλητές” και τις αργυρώνητες, ξενότροπες
και ξενόδουλες γραφίδες.
«Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα ΕΘΝΟΣ, είναι να
διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία...
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για ν’ αρχίσει αυτό το
ΕΘΝΟΣ να ξεχνά, ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος
κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».

«Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο
αγώνας της ΜΝΗΜΗΣ ενάντια στη ΛΗΘΗ»
(Μίλαν Κούντερα 1929 - “Το βιβλίο του γέλιου και της
λήθης”, μυθιστόρημα του 1979).
Εμείς, τηρώντας τις τρεις βασικές αρχές μας, που είναι οι:
1) Ο ενδελεχής, απροκατάληπτος, αμερόληπτος έλεγχος,
εξέταση και διασταύρωση όλων των πηγών.
2) Η απαλλαγή από τα δεσμά της ξενομανίας, της ξενολατρείας, της ξενοδουλείας και της “ξενόσκεψης”.
3) Η πεποίθησή μας ότι όλα έχουν μια αρχή και αυτή η αρχή
δημιουργήθηκε ως “BIG BANG” (= Μεγάλη έκρηξη) στο
αγαπημένο αλωνάκι του θεού που λέγεται «Ηλιογή», ακτινοβολούσα χώρα, χώρα του φωτός,
δημοσιεύουμε στην φιλόξενη και φιλοαληθή “7η”, για
πρώτη φορά, κατ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, τη νέα Ρηξικέλευθη Λεξικογραφική - Καταλογογράφηση του όρου/ λήμματος «σκορβούτο» με ελληνική ετυμολόγηση.
Όσοι “πιστοί” προσέλθετε και διαδώστε την, αφού πρώτα βεβαίως αναφέρετε την πηγή. Όσοι άπιστοι (= γκιαούρηδες)
εξέλθετε και παραμείνατε στο σκότος της αμαθείας σας.

Στομακ(κ)άκη - Σκελοτύρβη = Σκορβούτο
Γνωστός λεξικογράφος και τηλεοπτικός “αστέρας”, που
εδώ θα μείνει ακατονόμαστος, για να μην του κάνουμε διαφήμιση, μάς πληροφορεί στο λεξικό του, ότι η λέξη Σκορβούτο ή και Σκορμπούτο (skorbuto) είναι ιταλική και
σημαίνει τη νόσo της αβιταμίνωσης του oργανισμού από τη
βιταμίνη C, ή από τα αρχαία Νορβηγικά skyr = πηγμένο
γάλα για τυρί και bjur = οίδημα, πρήξιμο.
Κατά τη Μεσαιοχρονική και όχι Μεσαιωνική περίοδο/εποχή
πίστευαν ότι το σκορβούτο οφειλόταν στις προμήθειες πηγμένου γάλακτος, που μετέφεραν, κουβαλούσαν οι αρχαίοι
Νορμανδοί.
Νόσος πολύ διαδεδομένη στο παρελθόν σε ναυτικούς και
εκστρατευτικά σώματα, σε περιοχές όπου μόνο συντηρ-
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μένη τροφή πάντες έτρωγαν, από σιτία = κονσέρβες ή στερεά τροφή ξηρών σπόρων και καρπών. Η βιταμίνη C υπάρχει
μόνο σε νωπά λαχανικά και εσπεριδοειδή και φυσικά στο
γάλα που είναι πλήρης τροφή και έχει ΟΛΕΣ τις βιταμίνες
που χρειάζεται ο άνθρωπος (“Εισαγωγή στην Τεχνολογία
τροφίμων” - Κατσαμποξάκης Κ. - Κεχαγιάς Χ. - Παπαναστασίου Δ. - Χαϊκάλη Μ). Η νόσος θεραπεύτηκε προληπτικά με
τη χορήγηση σακχαρόπηκτου χυμού από πικρολέμονο (bitter lemon) προϊόν αγγλικό και άγνωστο στην Ελλάδα, πατέντα του Σκοτσέζου ναυτικού γιατρού, στο βρετανικό
ναυτικό, Τζέιμς Λιντ (1716-1794) (“Εν Αρχή” - Μπράιαν
Ντελφ & Ρίτσαρντ Πλατ, εκδόσεις Πατάκη).
Επίσης ο εξερευνητής Κάπταιν Κουκ πήρε μαζί του τουρσιά
που εθεωρούντο γερμανική ανακάλυψη, αλλά πήρε και κατσίκες για να πίνουν γάλα (Ημερολόγια Captain Cook - Αίολος).
Αυτά ήταν εμπειροτεχνική αντιμετώπιση στα μέσα του 18ου
αιώνα. Μεσοπολεμικά, (δεκαετία 1930) έγινε δυνατή η συνθετική παραγωγή βιταμίνης C και ο επινοητής της μεθόδου
καμάρωνε ότι εφηύρε κάτι που δεν θα χρησιμοποιηθεί στον
πόλεμο. Πόσο οικτρά απατήθηκε όταν στον Β’ παγκόσμιο
πόλεμο τα υποβρύχια εφοδιάστηκαν με άφθονα χάπια βιταμίνης C για να μην πάθει σκορβούτο το πλήρωμα.
Ο λεξικογράφος θέτοντας ως πηγή τη λέξη Skorbuto, σταματάει εκεί και ουδέν άλλο πληροφορεί. Κι όμως το σκορβούτο είναι σύνθετη λέξη ιταλική (δάνειο από την ελληνική)
από το Scor-buto. Το πρώτο είναι το Scoria = σκωρία ή
σκουριά και απόβλημα. Το δεύτερο είναι εκ του buttero =
στίγμα ευλογιάς και επιπρόσθετα ο βλογιοκομμένος λέγεται butterato. Επομένως Scor+buto = Scoria + buttero =
στίγμα αποβολής (οδόντων).
Ο λεξικογράφος ΔΕΝ πληροφορεί τουλάχιστον το κοινό του,
ότι η ασθένεια αυτή ήταν γνωστή στους Αρχαίους Ελληνες
ως ΣΤΟΜΑΚΑΚΚΗ = Κάκωση + Στόματος (αφού έπεφταν τα
δόντια στο Α’ στάδιο της νόσου). Η λέξη απαντάται στον
Στράβωνα: «εἰς γοῦν τήν Λευκήν κώμην κατῆρεν, ἤδη στομακάκκῃ καί σκελοτύρβῃ πειραζομένης τῆς στρατιᾶς, έπιχωρίοις πάθεσι, τῶν μέν περί τό στόμα τῶν δέ περί τά σκέλη
παράλυσίν τινα δηλούντων ἐκ τε τῶν ὑδρείων καί βοτανῶν»
(Στράβων ο Γεωγράφος, 64-24 μ.Χ., «Γεωγραφικά», βιβλίο 16, 4, 24).

(= κατέπλευσε λοιπόν στην Κωμόπολη Λευκή, αφού ήδη το
στράτευμα δοκιμαζόταν από τη στομακάκκη και τη σκελοτύρβη, ντόπιες, ενδημικές ασθένειες. Οι πρώτες γύρω από
το στόμα, οι δεύτερες γύρω από τα σκέλη, παρουσίαζαν κάποια παράλυση και από τα αγγεία του νερού (στάμνες) ή
τις δεξαμενές / στέρνες και από τα βότανα, χόρτα / φυτά.

Στο Β’ στάδιό της η αρρώστια έπληττε τα πόδια, και ονομαζόταν Σκελοτύρβη = αταξία, σύγχυση + ποδιών, αφού περπατούσαν δεξιά - αριστερά και ποτέ ευθεία· τρεκλίζοντας
ή σέρνοντας τα πόδια.
Αναφορά όμως υπάρχει και στον Γαληνό: «Σκελοτύρβη
ἐστίν εἶδος παραλύσεως ὥστε περιπατεῖν ἐπ’εὐθείας
µή δύνασθαι, καί ποτέ µέν κατ᾽εὐθύ, ποτέ δέ εὐώνυµον εἰς τά δεξιά περιφέρειν ἤ τό δεξιόν εἰς τά ἀριστερά, καί ποτέ µέν ἐπισύρειν τό σκέλος ὥσπερ οἱ
ἀναβαίνοντες τι µέγα».
(Γαληνός Κλαύδιος Περγαμηνός, 129-199, “Ιατρικοί Ορισμοί”, τομ. 19, 427).

(=Σκελοτύρβη είναι ένα είδος παραλυσίας, έτσι που να μη
μπορεί κάποιος να περπατάει ευθεία/ στα ίσια και άλλοτε
πηγαίνει κατευθείαν, άλλοτε φέρνει - περιστρέφει το αριστερό του πόδι στα δεξιά ή το δεξιό του πόδι στα αριστερά,
και άλλοτε σούρνει τα πόδια του, ακριβώς σαν κι αυτούς
που ανεβαίνουν σε ένα μεγάλο ύψωμα).
Παραστατική και αποκαλυπτική είναι η περιγραφή του πρεσβύτερου Πλινίου: «In Germania trans Phenum castris a Germanico Caesare promotis maritimo tractu fons erat aquae
dulcis solus, qua pota intra biennium dentes deciderent compagesque in genibus solverentur. Stomacacen medici vocabant et scelotyrben ea mala».
(Γάιος Πλίνιος Σεκούνδος γνωστότερος ως Πλίνιος ο πρεσβύτερος,
23-79, «Φυσική ιστορία» βιβλίο 25, 20, 6).

(= Στη Γερμανία, πέραν του Ρήνου, αφού μετακίνησε το στράτευμα ο Γερμανικός Καίσαρας με θαλάσσιο ολκό/ συρμό,
υπήρχε πηγή/ κρήνη μοναδική γλυκού ύδατος, αν κάποιος
έπινε αυτό εντός διετίας του έπεφταν τα δόντια και οι αρθρώσεις / κλειδώσεις στα γόνατα χαλάρωναν. Οι γιατροί ονόμαζαν αυτές τις ασθένειες stomacacen & scelotyrben.
Προσέξτε ότι, όχι μόνο δεν άγγιξε ή άλλαξε τις ελληνικές
ονομασίες των ασθενειών, αλλά τις μετέγραψε στα λατινικά αποδεχόμενος την ονοματοδοσία των Ελλήνων Γιατρών, που τους θεωρούσαν αυθεντίες.
Σας υπογράμμισα επίτηδες τις αρρώστιες στα λατινικά,
διότι τότε, τις ορολογίες τις δίναμε εμείς. σήμερα τις δανειζόμαστε από τους ξένους! Αλλά τί περιμένετε με τέτοια
“πνευματική” ηγεσία που μας κάθισε στο σβέρο! Μιλάω βέβαια για τον ακατονόμαστο λεξικογράφο και ο νοών νοείτω!
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής, φιλόλογος 2ου Λυκείου Βούλας
* Τα περί βιταμινών και η ετυμολογία του σκορβούτου είναι του συνεργάτη μου Εύαινου.

Ξεκίνησε και λειτουργεί
το Εσπερινό Γυμνάσιο Λαυρίου
Μετά από προσπάθειες πολλών ετών το Εσπερινό Γυμνάσιο Λαυρίου άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του και
υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά.
Ετσι στις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός και
τα εγκαίνια, παρουσία του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και του Σεβασμιότατου πατέρα Κωνσταντίνου.
Το Εσπερινό Γυμνάσιο στεγάζεται στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου και αυτή τη στιγμή η Α’ τάξη αριθμεί ήδη 30 μαθητές,
ενώ η Β τάξη 10. Η φοίτηση διαρκεί 3 έτη και το απολυτήριο Γυμνασίου είναι πλήρως ισότιμο και αντίστοιχο με του
Ημερήσιου Γυμνασίου και απευθύνεται σε εργαζόμενους
νέους άνω των 14 ετών.
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή ακολουθεί πρόγραμμα
σπουδών αντίστοιχο με εκείνο των Ημερησίων Σχολείων, με
τη διαφορά ότι ορισμένα δευτερεύοντα μαθήματα, δεν γίνονται για την εξοικονόμηση χρόνου. Εφόσον συνεχίσουν την εκπαίδευση σε Εσπερινό Λύκειο υπάρχει η δυνατότητα
συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με ειδικά, ευνοϊκά
κριτήρια για υποψηφίους των Εσπερινών Σχολείων.
Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους τους μαθητές μια καλή

σχολική χρονιά και κάλεσε όλους τους δημότες που δεν
έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους να εγγραφούν
στο Εσπερινό Γυμνάσιο. Το πτυχίο του Γυμνασίου μπορεί
να εξασφαλίσει πρόσβαση στους ενδιαφερομένους σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και σε πλήθος
ακόμα προγραμμάτων απασχόλησης.
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Αξέχαστες εκδρομές του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου
Ιαματικές «ψυχή τε και σώματι», οι εκδρομές
του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Μαρκοπούλου, το
μήνα Σεπτέμβριο.
Με πρωτοβουλία του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος», Νίκου Ορφανού, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του
Δήμου Μαρκοπούλου, επταήμερη εκδρομή
στα ιαματικά νερά της Αιδηψού, για 45 μέλη
του Κ.Α.Π.Η., ικανοποιώντας μια ανάγκη χρόνων.
Ετσι οι εκδρομείς του ΚΑΠΗ βρέθηκαν από 4
– 10 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αιδηψό απολαμβάνοντας όλα τα ωραία που προσφέρει η
πόλη: με τα ιαματικά της νερά, τα εκσυγχρονισμένα ξενοδοχεία, τους περιπάτους καθώς
και μονοήμερες εκδρομές στη Βόρεια Εύβοια.
Το τελευταίο μάλιστα βράδυ παραμονής τους,
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τα Κ.Α.Π.Η.
Αμαρουσίου, που βρισκόταν εκεί την ίδια περίοδο, αυθόρμητο αποχαιρετιστήριο γλέντι με
παλιά αθάνατα τραγούδια, υπό τους ήχους κι-

θάρας και ακορντεόν, που έπαιζαν τα μέλη
από το Μαρούσι.
Το καλύτερο «κλείσιμο» ενός επταημέρου ξεγνοιασιάς, θεραπείας και καλής παρέας, που
έμεινε αξέχαστο σε όλους, όπως πιστοποιούν
και τα όμορφα σχόλια και τις ευχαριστίες, που

θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτό το
επταήμερο για τους περισσότερους.

κοινοποιησαν τα μέλη που συμμετείχαν.
Σημειωτέον ότι η “Βραυρώνιος” συμμετείχε
στο συνολικό κόστος των εκδρομέων, άλλως

Αλλη μία εξόρμηση των μελών του ΚΑΠΗ
ήταν η εκδρομή στην Τήνο (16 – 17 Σεπτεμβρίου). Αν και πραγματοποιείται κάθε χρόνο,

το ταξίδι αυτό παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό.

Εκδρομή στη «Μεγαλόχαρη» της Τήνου

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Περριφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ.
Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 190.10 Καλύβια Αττικής
ΑΦΜ: 997.727.408, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

4ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Διενήργησα τον υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο 163(3) ν. 3643/2006 έλεγχο επί των συνημμένων τετάρτων οικονομικών καταστάσεων του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ που
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων (ΠΔ 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ
4604/1-2-2005 του ΥΠΕΣ), όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Επίσης, η διοίκηση λαμβάνει υπόψιν και τις
σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει).
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό
μου. Διενήργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν
να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο

με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οι-
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Περριφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ.
Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 190.10 Καλύβια Αττικής
ΑΦΜ: 997.727.408, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
4η ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)

Κοινωνική
εργασιακή ένταξη
ευάλωτων ομάδων
στους ΟΤΑ
Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική ημερίδα - Στρογγυλό
Τραπέζι εργασίας με θέμα:
«Ολοκληρωμένη
τοπική
δράση για την κοινωνική και
εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των
Δήμων Μαρκοπούλου και
Λαυρεωτικής» (26/8/2015).
Την εκδήλωση διοργάνωσε
ο Δήμος Λαυρεωτικής με
την ΑΤΤΙΚΗ Αναπτυξιακή
Σύμπραξη ΕΚΟ και είχε ως
σκοπό τη φυσική δικτύωση
των ωφελουμένων του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ με επιχειρήσεις. Είχε προηγηθεί
ημερίδα με θέμα τη «Δικτύωση μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων».
Στην ημερίδα ήταν παρόντες, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, και
εκπρόσωποι φορέων, συμμετέχοντες ωφελούμενοι
του ΤΟΠΕΚΟ από το Δήμο
Λαυρεωτικής, καθώς και εκπρόσωποι από τρεις αναπτυξιακές συμπράξεις της
Αττικής.
Η Γενική Γραμματέας του
Δήμου Αταλάντη Μιχελογιαννάκη, διηύθυνε τον διάλογο που ακολούθησε με
τοποθετήσεις εκπροσώπων
κοινωνικών και οικονομικών
φορέων.
Μέσα από τις τοποθετήσεις
των ομιλητών, προβλήθηκαν
ενδελεχώς τα οφέλη για
τους ωφελούμενους του
προγράμματος αλλά και για
κάθε ομάδα δημοτών, διαπιστώθηκε το συνολικό θετικό
κοινωνικό αποτέλεσμα, ενώ
έγινε και ένας απολογισμός
των κενών που είχε το πρόγραμμα.
Οι ομιλητές, ενθάρρυναν
τους παρευρισκομένους να
συμμετάσχουν ενεργά στα
στρογγυλά τραπέζια, μέσω
διαλόγου και συζήτησης,
έτσι ώστε να ακουστούν
εποικοδομητικές ιδέες και
προτάσεις, με σκοπό την
εφαρμογή αυτών σε μελλοντικά προγράμματα.

κονομικών καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Περιορισμούς : Επιφυλάξεις (δηλ. Έλλειψη Βεβαιότητας) για Δυνητικές Μελλοντικές
Αρνητικές Επιπτώσεις
1. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 1.1.104 (8ε) ΠΔ 315/1999.
Όμως, παραστάθηκα στην ετήσια απογραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση
τις καταμετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και επαλήθευσα τις τιμές των αποθηκευμένων υλικών (μέθοδος FIFO), και τα γινόμενα ποσοτήτων και τιμών μονάδος (συμπεριλαμβανομένου του φπα). Επίσης,
σε δειγματοληπτική βάση, διασταύρωσα εγγραφές αγορών στην γενική λογιστική με τα αντίστοιχα παραστατικά αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία αποστολής-τιμολόγια). Η ανάλωση των αγαθών
αυτών δεν παρακολουθείται λογιστικά. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και
ακρίβεια των αναλωθέντων εντός της χρήσεως και μενόντων στην ημερομηνία τέλους χρήσης υλικών.
2. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων ή δική του έκθεση

ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακινήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την τοποθεσία και την
έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον γενικό και ειδικό αριθμό μετεγγραφής τους στο
υποθηκοφυλακείο. Επίσης, υπάρχει διάσταση των συμπεριληφθέντων οικοπέδων και κτισμάτων στο έντυπο Ε9 /1-1-2014 με το μητρώο παγίων και την αίτηση καταχώρησης στο Κτηματολόγιο. Ως εκ τούτου,
δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με ακρίβεια την πληρότητα της κατεχομένης γης και υπερκειμένων κτισμάτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και από τρίτους.
3. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, ούτε οι συγχωνευθείσες κατά
την 1-1-2011 κοινότητες και δήμοι, αν και σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις θεσμοθετήθηκαν από
την χρήση 2014 και εφεξής.
Γνώμη με Περιορισμούς : Επιφυλάξεις για Δυνητικές Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις
Κατά την γνώμη μου, με επιφύλαξη των δυνητικών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων των προεκτεθέν-

των τριών θεμάτων, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαλήθευσα τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.
Κηφισιά Αττικής, 7 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Νόμιμος Ελεγκτής
Μάριος Ελευθεριάδης, ΑΔΜ ΕΛΤΕ : 1265
Οδός Φυλλίδος 29, 145.62 Κηφισιά Αττικής, www.melef.gr
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Κλείνουν καθημερινά τα περίπτερα

συνέπειες. Ο διάλογος με την
τοπική αυτοδιοίκηση εξελίσσεται καλύτερα με τις νέες αρχές
αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η
πολιτική που αποφασίζει κάθε
δήμος χωριστά, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει ενιαίο μέτρο αντιμετώπισης και με συνέπεια να
δημιουργούνται πολλά προβλήματα από αποφάσεις σε βάρος
μας.
Άλλο πρόβλημα είναι η αύξηση

Την δύσκολη κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει ο κλάδος
των Περιπτέρων περιγράφει
με συνέντευξή του στο eea.gr,
ο πρόεδρος της Ένωσης
Επαγγελματιών Καπνοπωλών
Περιπτερούχων Αθήνας και
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Μισθωτών Περιπτέρων – Αναπηρικών Θεόδ.Μάλλιος.

«Ο κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική
κρίση. Οι μισοί σχεδόν περιπτερούχοι που ήταν πριν την
κρίση, δεν είναι πλέον στο περίπτερο! Υπολογίζουμε ότι σήμερα
είμαστε
20-25%
λιγότεροι περιπτεράδες.
Τα κτυπήματα στον κλάδο είναι
απανωτά, ο κλάδος είναι αδύνα-

μος έτσι και αλλιώς και δυστυχώς, έρχονται χειρότερες μέρες
με τα μέτρα που συνεχίζονται με
το τρίτο μνημόνιο.
Το σημαντικότερο μέτρο ήταν
θεσμικό και αφορά στη μεταφορά του κλάδου από την αρμοδιότητα του υπ. Άμυνας στους
ΟΤΑ. Είναι νωρίς να βγάλουμε
ασφαλή συμπεράσματα για τις

ΑΔΑ: 7Θ56ΩΨΖ-5ΥΖ
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση T.Y.
Βούλα 14-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 45060

Πληροφορίες Κο Γ.Νικολή τηλ.:
2132030460, Kα Ε.Μωραϊτη τηλ:
2132030488 - FAX επικοινωνίας
213 20 30 439 , μέχρι την Πέμπτη
12-11-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του
δήμου http://www.vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για
τη μελέτη .Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν την
αναπαραγωγή του τεύχους με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το
λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση
Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικο-

νομική
επιτροπή
με
την
υπ.αριθμ.απόφ. 370/2015 και αναρτήθηκε
στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
με
ΑΔΑ: 72ΣΥΩΨΖ-3ΙΤ .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
17-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ. 1 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α)
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται
στη
Γ.Γ.Δ.Ε.
του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ)
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή-

σεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2
τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 6.504,07 € ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον (9) μηνών &
τριάντα ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Στην περίπτωση που ο τόπος του
έργου βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής
επιχείρησης ή βρίσκεται στο δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο
της,
γίνονται
δεκτές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. από την Α1
τάξη και πάνω για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ).
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (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 συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου και υπό τους όρους της
παρ.3 του άρθρ.2 του Π.Δ.609/85.
Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατη-

γορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων από την
Α1 τάξη και πάνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
(Η/Μ)
με
τις
προϋποθέσεις της παρ.10 άρθρ.16
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως
ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας
είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.6 της διακήρυξης και
όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο
θα συνταχθούν στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1011-2015., ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) 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 Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που
έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων
Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΕΣΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις 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 κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε τριάντα (30)

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη
δημοπρασία ορίζεται σε χίλια τετρακόσια έξη ευρώ και πέντε λεπτά
(1.406,05 €) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς
ΦΠΑ. και ισχύει για εφτά (7) μήνες.
Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη
στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους
διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους
όρους του άρθρ.23 παρ.1 του
Π.Δ.609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 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 προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης 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 βρίσκονται 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 προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη,
και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. Για τη χορήγηση 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 Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
ΚΑΛΥΒΙΑ : 13-10-2015
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» με
προϋπολογισμό 400.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
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
ΚΑΛΥΒΙΑ : 13-10-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 17931
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»",
προϋπολογισμού
86.472,58 € (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) και αναλύεται σε:
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και
απρόβλεπτα : 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 σήμερα). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθρ. 6 του Ν.
3669/08).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή
όπως ειδικότερα ορίζεται από το
Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν από την Α1 τάξη και πάνω για
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ).

των τιμών που περιορίζει δραστικά τα κέρδη για την επιβίωση
του πρατηρίου. Η μεγάλη αύΑΔΑ: ΩΒΨΙΩΨΖ-ΞΥ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 14/10/2015
Αρ. πρωτ. 45110
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Για έργα που δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/18 και 2004/17 Ν. 3669/2008
«Περί Κωδικοποίησης Νομοθεσίας
Δημοσίων Έργων».
Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
1. Προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με βάση τα
συντασσόμενα
τεύχη
της
(138/2015) μελέτης του Δήμου,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κ.Δ.Ε. (Ν.3669/2008 τ116Α΄),
όπως κάθε φορά ισχύουν και σε
εκτέλεση της με αριθμό 362/2015
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Το έργο αφορά την ανακατασκευή
και την συντήρηση των Δημοτικών
κτιρίων του Δήμου Βάρης - Βούλας
– Βουλιαγμένης.
.2. Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
81.300,81€ (περιλαμβανομένων
δαπάνης εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και
απροβλέπτων).
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας
– Βουλιαγμένης, (Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 166 72 ΒΑΡΗ) κάθε
εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00
π.μ. έως 1:30 μ.μ. μέχρι και την 0511-2015, ημέρα Πέμπτη. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2030420, FAX επικοινωνίας 213 2030439, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Ανδρέας Δάγλας Πολιτικός Μηχανικός
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο
Δημαρχιακό
Κατάστημα
Βάρης (Βασιλέως Κωνσταντίνου
25, 166 72 ΒΑΡΗ), στις 10/11/2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης αποδοχών προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. με σύστημα
υποβολής προσφορών, το οποίο
περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3669/2008.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί
σε νέα ημερομηνία που θα καθορί-

ξηση των φόρων υπονομεύει τη
βιωσιμότητα του κλάδου.
Τα δημοτικά τέλη, έχουν αυξηθεί, αλλά σε μερικούς δήμους
έγιναν δυσβάστακτα. Κινητοποιούμαστε για να μειώσουμε
τις αυξήσεις και σε πολλές περιπτώσεις τα καταφέραμε με
διάλογο. Θεωρώ πως αυτός ο
διάλογος αποδίδει και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.
www.eea.gr

σει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί
με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του
διαγωνισμού και την ίδια ώρα(10:00
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται
στη
Γ.Γ.Δ.Ε.
του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» προϋπολογισμού 81.300,81€ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ και απροβλέπτων) και σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις του νόμου,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.626,02
ΕΥΡΩ (2% του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης του έργου
χωρίς Φ.Π.Α. & αναθεώρηση) και
ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών
και τριάντα (30) ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμμάτιου σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή από το ΤΣΕΜΔΕ. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες.
7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Δήμου από ΣΑΤΑ.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
8. Η προθεσμία για την κατασκευή
και πλήρη αποπεράτωση του όλου
έργου είναι έξι (6) μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους, καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

ΕΒΔΟΜΗ

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 19

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ και άλλα

Οι φίλοι δεν αγοράζονται - Υιοθετήστε ένα αδέσποτο
Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης - Ilioupolis Animal Welfare
«Όταν η δύναμη της αγάπης ξεπεράσει την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.»
Τάδε έφη Tζίμι Χέντριξ

«Όταν με γνωρίσεις ο κόσμος σου θα αλλάξει!»
Τάδε έφη Τζίμι Κέντριξ
Τι;; Δεν τον γνωρίζετε; Τον Τζίμι Κέντριξ;; Τον διασημότερο
γάτο της κεντρικής πλατείας; Να σας συστήσουμε λοιπόν!
Ο Κέντριξ περιπλανιόταν στην πλατεία για περίπου ένα
χρόνο, μεγάλος και γνωστός αλήτης. Τον σέβονταν όλοι οι
γάτοι στην πιάτσα. Ένα βράδυ καθώς έβλεπε αγώνα σε
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 15-10-2015
Αρ. Πρωτ. 17426
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
40.004,71€ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
προϋπολογισμού
δαπάνης
40.004,71€ με ΦΠΑ 13%, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 20/2015 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 11389/93, Ν. 2286/95,
Ν.2503/97, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/
2010 και τις λοιπές ερμηνευτικές
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 13-10-2015
Aρ. Πρωτ.: 44884
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ» με σφραγισμένες
προσφορές
και
συμπλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς κάθε ομάδας του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α
141/2015 μελέτης της Δ/νσης Τε-

προς αυτά εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
10:00πμ – 10:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο
πάνω είδη.
Εγγύηση
συμμετοχής
2%
(708,05€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής εκτός Φ.Π.Α. της
υπ αριθμ 20/2015 μελέτης της Τ.Υ.
του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
10:00 – 12:00 στο τηλ 22990-20168
& 22990-20176.
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
χνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά ανά
ομάδα:
ΟΜΑΔΑ Α 5.535,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 3
διαφορετικές εργασίες)
ΟΜΑΔΑ Β 14.465,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), (αφορά 21
διαφορετικά είδη προϊόντων)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι ποσού 325,18 € σε περίπτωση 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: 90,00 €
Για την Ομάδα B: 235,18 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α 141/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. 44289/9-10-2015 (ΑΔΑ:

γνωστό μπαρ της Ηλιούπολης, ήρθε σε αντιπαράθεση με
έναν σκύλο, οπαδό της αντίπαλης ομάδας.
Η συνέχεια γνωστή… Κάπως έτσι βρέθηκε στα χέρια
μας… Χτυπημένος και ταπεινωμένος, αρνήθηκε να γυρίσει
πίσω για να μη χαλάσει τη φήμη του. Αποφάσισε πως δεν
του πάει πια η αλήτικη ζωή… Έγινε ένας κύριος (μεταξύ
μας, πάντα ήταν…) και ψάχνει οικογένεια να μοιράσει τα
χάδια και την αγάπη που έκρυβε τόσο καιρό…
Είναι γεννημένος Μάρτιο 2014, στειρωμένος και φιλικός με
άλλες γάτες και ανθρώπους! Όταν τον γνωρίσεις ο κόσμος
σου θα αλλάξει! Θα δοθεί μόνο εντός Αττικής, για μέσα στο
σπίτι.
Ο νέος γονιός αναλαμβάνει το κόστος του microchip
Τηλ 6936631269, www.zeil.gr / info@zeil.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ” - Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Σπάτα, 13/10/2015
Αρ. Πρωτ: 971
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης
την τεχνοοικονομικά συμφερότερη
προσφορά για την προμήθεια υλικών περίφραξης και τοποθέτησης

6ΙΓΩΩΨΖ-ΣΤΔ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ
26-10-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.
Aπαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 19-10-2015 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

αυτών οικ. έτους 2015, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 5.996,25 ευρώ με το Φ.Π.Α.
λόγω του ότι ο διαγωνισμός στις
2/10/2015 κηρύχθηκε άγονος σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 23
Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00’,
στην έδρα του Αθλητικού Οργανισμού, Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ, Σπάτα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του
Αθλητικού Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα,
210-6633290
στο
email:athlspa1@yahoo.gr και στο
πρόγραμμα Διαύγεια, αρμόδια: Λαβδού Κων.να.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 13-10-2015
Aρ. Πρωτ.: 44896
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της Υπηρεσίας της με
α/α 111/2015 μελέτης της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την
υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με
σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.800,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χαλανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 &
Αριστείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώ-

πιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την
26/10/2015
ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00
π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφοςτηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας
θα
αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

73.797,72€ και πιο συγκεκριμένα
μελέτη αφορά τη συμπλήρωση και
τον εμπλουτισμό του πρασίνου
στην Πλατεία Άλσους, στην περιοχή “Πανόραμα” Βούλας, καθώς
και τη συνολική κηποτεχνική διαμόρφωση της πλατείας στη συμβολή των οδών Αρετής και
Ευριπίδη, στη Δ.Ε Βάρης, με σκοπό
την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και
την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 111/2015 και
την με αρ. Πρωτ. 44287/9-10-2015
(ΑΔΑ: ΩΛ2ΤΩΨΖ-ΖΤΧ) σχετική
Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 30-102015 με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών 10.30
π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών

και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 1.199,97 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 19-10-2015 και
ώρες 8.30Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι 15/10/2015
Αρ. Πρωτ. 29957

Διαβάστε μας και στο press@ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

Ειδικός Ρευματολόγος

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

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

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

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Αυξημένες τιμές κακής LDL χοληστερόλης
έχουν οι μισοί Έλληνες
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η συστηματική
καταγραφή των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία, η πιο συχνή γενετική διαταραχή του μεταβολισμού,
όπου από την στιγμή της γέννησης τα επίπεδα της (κακής)
LDL χοληστερόλης είναι αυξημένα. Πρόκειται για μια σοβαρή αδιάγνωστη νόσο, καθώς από τους περίπου 40.000
ασθενείς μόνο οι 3000, είναι διαγνωσμενοι, όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της 2ης Κοινής Συνάντησης της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και
της Τουρκικής Εταιρείας Καρδιολογίας, για τα λιπίδια, την
λιποπρωτείνη και την υπολιπιδαιμική θεραπεία, που διεξήχθη στην Κω 9-11 Οκτωβρίου. «Δυστυχώς η νόσος δεν
διαγιγνωσκεται σωστά και η πλειοψηφία των ασθενών δεν
γνωρίζει ότι πάσχει από αυτό το νόσημα. Το αποτέλεσμα
είναι να χάνεται πολύτιμος χρόνος και τελικά οι ασθενείς
να παθαίνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου σε μικρή ηλικία»,
ανέφερε ο Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, επίκουρος καθηγητής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Έχει τεράστια σημασία η έγκαιρη ανίχνευση των ατόμων
του πληθυσμού που έχουν τη νόσο, προκειμένου να εφαρμοστούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα και μάλιστα από
μικρή ηλικία Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΕΑ, τα
μητρώα καταγραφής ασθενών αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την καταγραφή και παρακολουθηση της νόσου
και την υιοθέτηση καλύτερων κλινικών πρακτικών που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης των ασθενών και τη μείωση των δαπανών της υγειονομικής
περίθαλψης, επεσήμανε ο Ευάγγελος Λυμπερόπουλος.
Η νόσος εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία και η θεραπεία ξεκινά
όταν το παιδί φτάσει 8 με 10 ετών, ώστε να προσληφθούν
οι επιπλοκές, ανέφερε ο αναπληρωτής Καθηγητής παθολογίας στο ΑΠΘ Βασίλης Άθυρος, προσθέτοντας ωστόσο ότι
μεγάλο θέμα για την επιστημονική κοινότητα αποτελεί η
συμμόρφωση των ασθενών, καθώς πρόκειται για μακροχρόνια θεραπεία, αλλά και για «νόσο φάντασμα», αφού είναι
ασυμπτωματική.
Σύμφωνα με τον καθηγητή βιοχημείας-κλινικής χημείας στο
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αλέξανδρο Τσελέπη, στην Ευρώπη παρουσιάζεται το υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης
υψηλής χοληστερόλης ανά κάτοικο στον κόσμο, ενώ η χοληστερόλη αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου
για την εμφάνιση αθηροσκλήρωσης και καρδιαγγειακής
νόσου. Οι εκπρόσωποι της ΕΕΑ, επισήμαναν την ανάγκη
προώθησης, σύμφωνα και με τις αναθεωρημένες το 2014

κατευθυντήριες οδηγίες της Εταιρείας, για τη διάγνωση και
αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμίων, προληπτικό έλεγχο,
καθώς από το 50% των Ελλήνων που έχουν αυξημένες
τιμές «κακής» LDL χοληστερόλης, αρκετοί είναι αυτοί που
δεν το γνωρίζουν, αλλά και από όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή αρκετοί δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ευθύνη γι’ αυτό φέρουν και οι γιατροί, οι οποίοι μπορεί να
μη δίνουν την πρέπουσα σημασία ή δεν χρησιμοποιούν συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων, αλλά και οι ασθενείς
που προτιμούν να «ακούσουν τη γειτόνισσα» και να σταματήσουν τα φάρμακα ή επιλέγουν μόνοι τους το «σχήμα»

λόγω οικονομικών προβλημάτων. Υπάρχουν όμως και ασθενείς όπως είπε ο Β. Άθυρος που παρατηρείται αδυναμία της
ίδιας της φαρμακευτικής αγωγής να επιτύχει τους θεραπευτικους στόχους. Πανευρωπαϊκη μελέτη έδειξε ότι παρόλο
που είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη (98%), στη χορήγηση
στατινών σε ασθενείς μετρίου και υψηλού κινδύνου, ο θεραπευτικός στόχος της κακής χοληστερόλης (μικροτερος
απο 100 mg/dl) επιτυγχάνεται μόνο από το 44% των ασθενών μετρίου κινδύνου και μόνο από το 16% των ασθενών
υψηλού κινδύνου, όπου ο στόχος είναι (κατω απο 70mg/dl).
Σύμφωνα με την ΕΕΑ προληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να
κάνουν όλοι οι άνδρες άνω των 40 ετών, οι γυναίκες μετά
την εμμηνόπαυση, υπέρβαρα, παχύσαρκα άτομα, καπνιστές, συγγενείς ατόμων με κληρονομικές διαταραχές λιπιδίων, παιδιά με κληρονομικό ιστορικό υλερλιπιδαιμίας ή

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Οι επιστήμονες έχουν πλέον στη φαρέτρα τους νέα καινοτόμα φάρμακα, για την αντιμετώπιση ασθενειών με αυξημένο καρδιαγειακο κίνδυνο εξαιτίας της υηψηλής LDL
χοληστερόλης. Πρόκειται για τα πλήρως ανθρώπινα μονοκλωνικά αντισώματα, σύμφωνα με τον καθηγητή παθολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, τα
οποία χορηγούμενα υποδόρια κάθε δύο εβδομαδες μειώνουν αποτελεσματικά την LDL χοληστερόλη στην πλειοψηφία των ασθενών υψηλού κινδύνου.
www.medicalnews.gr

Πρόγραμμα υδροθεραπείας
στο Δήμο Αλίμου

NOΣOKOMEIO:
Φαρμακείο
Pharmacy

καρδιαγγειακής νόσου η άλλους παράγοντες κινδύνου, από
την ηλικία των 2 ετών. Επίσης άτομα με ασθένειες όπως
σακχαρώδη διαβήτη, οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιαίας νοσου, υπέρταση κ.α. Ακόμα σύμφωνα με τους
επιστήμονες προληπτικό έλεγχο θα πρέπει να κάνουν όλα
τα παιδιά ηλικίας 9-11 ετών και έφηβοι 17-21 ετών, ανεξάρτητα από την παρουσία παραγόντων κινδύνου ή οικογενειακού ιστορικού. Συνιστάται επανάληψη κάθε 5 χρόνια.

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 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

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου εγκαινίασε από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, ένα νέο πρόγραμμα υδροθεραπείας (η θεραπευτική χρήση του νερού με εφαρμογή
κινησιοθεραπευτικού πρωτοκόλλου) για ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση
της μυϊκής συνεργίας και ισορροπίας, την ελάττωση του
πόνου και τη λύση του μυϊκού σπασμού, την αύξηση του
εύρους κίνησης των αρθρώσεων, την αύξηση της μυϊκής
ισχύος ιδιαίτερα σε ατροφικούς και χαλαρούς μυς, τη βελτίωση των στατοκινητικών αντανακλαστικών και συνολικά
τη βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας του ασθενούς.
Το πρόγραμμα της υδροκινησιοθεραπείας θα μπορεί να
εφαρμοστεί και σε άλλους ασθενείς με διαταραχές του
κεντρικού νευρικού συστήματος όπως Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Νόσος του Parkinson, Εγκεφαλική Παράλυση κ.λ.π.
Η υδροθεραπεία εφαρμόζεται σε πλαίσιο ομαδικής συνεδρίας (μικρός αριθμός ασθενών) αλλά και ατομικής συνεδρίας (θεραπευτής - ασθενής). Θα εφαρμοστούν τεχνικές
από τις πλέον σύγχρονες και τεκμηριωμένες υδροθεραπευτικές μεθόδους διεθνώς όπως Bad-Ragaz-The Ring
Method: fine tuning and eccentric muscular training-Aqua
PNF, Aquatic Motor Control, Clinical Ai Chi, Aquatic Therabands, Aquatic Functional Training, Watsu, Halliwick Concept.
Το πρόγραμμα αρχικά θα διαρκέσει πέντε μήνες. Τμήματα
θα λειτουργούν καθημερινά από τις 11.30 μέχρι τις 13.30.
Οι ασθενείς πρέπει να έχουν μαζί τους μαγιό, παντόφλες,
μπουρνούζι ή πετσέτα και σκουφάκι.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κολυμβητηρίου, τηλέφωνο 210 9813192.
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“Χρυσές” στο Πινγκ-Πονγκ
οι κορασίδες του Α.Ο. Αρης 2006
Σπουδαία νίκη πέτυχαν οι κορασίδες της εθνικής ομάδας
στο διεθνές τουρνουά της Σερβίας που έγινε στη Βρνιάκα
Μπάνια. Ύστερα από καταπληκτική εμφάνιση η εθνική
ομάδα, που συγκροτήθηκε από τις αθλήτριες του Α.Ο.
ΑΡΗΣ 2006, ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ και ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό!!
Οι αθλήτριες της Βούλας σημείωσαν πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες και επικράτησαν στον τελικό της Ρουμανίας
με 3-1 που ήταν και το φαβορί των αγώνων. Στον ημιτελικό
γύρο νωρίτερα είχαν αποκλείσει το 2ο φαβορί της διοργάνωσης, τη Σλοβακία με 3-2.
Στα 14 χρόνια τους τα δύο κορίτσια έφτασαν στην σημαντικότερη διάκρισή τους. Οι αθλήτριες του Κων/νου Κωστόπουλου, αφού κυριάρχησαν στο προκριματικό τους γκρουπ,
στο γύρο των 8 απέκλεισαν τη Σλοβακία με 3-0. Αυτή η νίκη
σιγούρεψε θέση στα μετάλλια, αλλά απλά, η παρουσία στο
βάθρο δεν ήταν αρκετή. Θέλανε και το κατάφεραν να ανέβουν στο πιο ψηλό σκαλί και να φέρουν στην Ελλάδα την
μεγαλύτερη διάκριση στην κατηγορία των κορασίδων.
Στον ημιτελικό πέτυχαν από μία νίκη η ΦΙΣΕΡ και η ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ και μία στο διπλό. Στον τελικό με τη Ρουμανία 1
μπήκαν με την κατάλληλη ψυχολογία, κατάφεραν να διατηρήσουν τον εξαιρετικό ρυθμό και έφτασαν στο σπουδαίο
αποτέλεσμα με νίκη 3-1. Είναι μάλιστα η σημαντικότερη

διάκριση για την Ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση σε επίπεδο κορασίδων στο θεσμό των Global Junior Circuit της
παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η γλυκιά μελωδία μιας πολύ καλής στιγμής σε επίπεδο κοριτσιών, θα ηχεί για πολύ καιρό στα αυτιά των φίλων του
πινγκ-πονγκ στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στη ΒΟΥΛΑ. Ένα
χρυσό μετάλλιο σε καθιερωμένο διεθνές τουρνουά, όπως
αυτό στο ομαδικό κορασίδων στη Σερβία, δεν έρχεται
συχνά και κατά συνέπεια εκτιμάται διαφορετικά. Θετικά σημάδια φάνηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ιουλίου, όταν οι κορασίδες πήραν αρχικά την πρωτιά στον
όμιλό τους και πάλεψαν για την άνοδο στις κορυφαίες 16
χώρες της ηπείρου.
Οι πρωταγωνίστριες ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ και ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ επέστρεψαν στη Ελλάδα την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Κλειδί ήταν το διπλό, όπου επικράτησαν με 3-2 και από κει
και πέρα ήρθαν και 2 νίκες από τη Φίσερ. Η Φίσερ μάλιστα
που είναι Νο. 70 στον πίνακα αξιολόγησης για κορίτσια κάτω
των 15 ετών, επικράτησε στο δεύτερο και τελευταίο της
αγώνα του τελικού, της Ρουμάνας Πλάιαν που είναι Νο. 16.

Στα ατομικά αγωνίσματα είχαν επίσης καλά πλασαρίσματα
αφού η ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ προχώρησε με το απόλυτο των επιτυχιών στη φάση των ομίλων, έδωσε ντέρμπι στην 16αδα
όμως τελικά κάμφθηκε με 3-2.
Η ΦΙΣΕΡ αφού προχώρησε αήττητη από τον όμιλο αντιμετώπισε στο γύρο των 16 τη ΡΟΥΜΑΝΑ Βάργκα (Νο. 7 των
αγώνων) και έχοντας τον τελευταίο λόγο σε κάθε κρίσιμο
σημείο, επιβλήθηκε με 3-0. Στην 8αδα αντιμετώπισε το Νο.
3 του τουρνουά και Νο. 23 στην Ευρώπη, τη ΣΛΟΒΑΚΑ
Λαμπόσοβα, και ύστερα από ένα συναρπαστικό αγώνα ηττήθηκε με 3-1. Έτσι πλασαρίστηκε στις θέσεις 5-8

1ος Αγώνας Tριάθλου στη Βουλιαγμένη
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, διοργανώνει
τον «1ο Αγώνα Tριάθλου 2015» τo Σάββατο 31 Οκτωβρίου
2015 & ώρα 09.00 π.μ. στην περιοχή της Βουλιαγμένης.
Ο αγώνας sprint απόστασης θα πραγματοποιηθεί στις εντυπωσιακές διαδρομές που είχαν επιλεγεί για το αγώνισμα του
τριάθλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Στόχος του
ΟΑΠΠΑ είναι η καθιέρωση του αγώνα και η προβολή της περιοχής διεθνώς προσελκύοντας αθλητές και λάτρεις του αγωνίσματος και από χώρες του εξωτερικού.
H πρώτη αυτή διοργάνωση θα περιλαμβάνει μόνο διαδρομή
sprint triathlon προβλέποντας κατά σειρά 750 μ. κολύμβησης,
25 χλμ. ποδηλασίας και 5 χλμ. δρόμου, ενώ θα επιτραπεί και
η συμμετοχή σε ομάδες σκυταλοδρομίας.
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του αγωνίσματος, αλλά και της
συνεχώς αυξανόμενης συμμετοχής αθλητών, παρακαλούν
όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει άμεσα συμμετοχή ως εθελοντής για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Οι
ηλικίες που ενδείκνυται να συμμετάσχουν ως εθελοντές είναι
από 16 έως και 70 ετών. Συγκεκριμένα για τα νεαρά άτομα που
δεν έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, απαιτείται έγγραφη συναίνεση από τον γονέα/ κηδεμόνα τους.
Οι υποχρεώσεις του εθελοντή είναι οι εξής:
― Μία υποχρεωτική παρουσία σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 24 Οκτωβρίου 2015, όπου και θα
γίνει σχετική ενημέρωση για τις αρμοδιότητες των εθελοντών
κατά την ημέρα του αγώνα τριάθλου (31 Οκτωβρίου 2015). Ο
τόπος και η ώρα της προαναφερθείσας συνάντησης θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες εθελοντές, από
τους υπευθύνους της διοργάνωσης. Θα προμηθευτούν δωρεάν
μπλουζάκι και καπέλο της διοργάνωσης, τα οποία θα φορούν
υποχρεωτικά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

― Οι αρμοδιότητες των εθελοντών κατά την ημέρα του αγώνα
τριάθλου συνοψίζονται στα εξής πεδία:
― Γραμματειακή υποστήριξη

― Δείκτες ασφάλειας σε σημεία των διαδρομών
― Υπεύθυνοι στη ζώνη αλλαγής των αθλημάτων
― Φύλαξη προσωπικών ειδών των αθλητών/ συμμετεχόντων
― Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού στους αθλητές σε σημεία
των διαδρομών κλπ
Τέλος οι εθελοντές θα πρέπει να παρευρεθούν στο χώρο έναρξης του αγώνα (περιοχή Ακτή Βουλιαγμένης) το Σάββατο 31
Οκτωβρίου 2015 από 07:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας, αποστέλλοντας στο site oappa11@gmail.com ή μέσω fax: 2132020779 τα
κάτωθι στοιχεία:
Όνομα & Επώνυμο εθελοντή
Υπεύθυνη ομάδας εθελοντών: Χριστίνα Κυριαζή (τηλ. Επικ.:
2132020714-771, καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή
09:00-13:00).
www.facebook.com/3Vtriathlon & instagram.com/triathlon_3v
καθώς επίσης και τους ιστοτόπους www.vvv.gov.gr &
www.triathlon-hellas.com.
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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ OPTIMIST ΣΤΟ ΝΑΟΒ
Το Σαββατοκύριακο (3-4.10.15),
πραγματοποιήθηκε στην θάλασσα
της Βούλας διασυλλογικός αγώνας Optimist από το Ναυτικό Αθλη-

περί τους 100 αθλητές, απ' όλη την
Αττική.
Ο συναγωνισμός υπήρξε πολύ
υψηλός μιας και συμμετείχαν κο-

εξαιρετικές καιρικές συνθήκες με
μέτριο βοριά το Σάββατο και πιο
ασθενή δυτικό άνεμο την Κυριακή.
Η ομάδα Optimist του ΝΑΟΒ κατέκτησε τη 2η θέση στα κορίτσια με
την Χρύσα Μαρίνου, τη 2η θέση
στα αγόρια με τον Πάτροκλο Μανδηλάρη και την 3η στην κατηγορία
των κορασίδων με τη Βαρβάρα
Πόρτολου.

Συγκέντρωση βοήθειας
για τους πρόσφυγες
από τον Πρωτέα Βούλας
Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας συγκέντρωσε στις εγκαταστάσεις του το Σάββατο (3/10) για τους πρόσφυγες, έναν
πολύ μεγάλο αριθμό από ζεστά Μπουφάν, Ζακέτες, Κουβέρτες και Πετσέτες τα οποία και μεταφέρθηκαν την ίδια
ημέρα ώστε να παραδοθούν.
Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη και o Πρωτέας ευχαρίστησε όλους, που βοήθησαν σ’ αυτή την προσπάθεια αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας.

Πεζοπορία στο
Διόνυσο Κερατέας
τικό Όμιλο Βούλας, με συμμετοχή
πολλών ομίλων, 120 σκαφών και

ρυφαίοι ιστιοπλόοι της κατηγορίας
οι οποίοι αγωνίστηκαν κάτω από

Τουρνουά αφιερωμένο στο συνάνθρωπο
Με δέκα συλλόγους χειροσφαίρισης
Ο Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ
έδωσε το δικό του ξεχωριστό
«χρώμα» στη γιορτή αγάπης
και αλληλεγγύης, που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας
σε

συνεργασία με την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, την
Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο
ΟΑΚΑ.
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο
Α.Ο Άνοιξης και η ομάδα χάν-

τμπολ με τη ΜΙΝΙ ομάδα του
συλλόγου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Κώστα
Κότσιρα, στον εναρκτήριο
αγώνα της εκδήλωσης, απέναντι στην ομάδα του Καπανδριτίου, με τον Υφυπουργό
Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή
να κάνει τη σέντρα.
500 περίπου παιδιά από 10

με την ενεργή συμμετοχή του
Α.Ο Άνοιξης ως προπομπού,
που διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία το Χαντμπολικό Αγώνα Αλληλεγγύης
στις 23/9.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής
προσφοράς του Α.Ο Άνοιξης
Χάντμπολ, αντιπροσωπεία
αθλητών παρέδωσε το Σάβ-

Την Κυριακή 18/10/2015 θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία
με τον Α.Ο. Νίκη Κερατέας στον Διόνυσο Κερατέας. Ώρα
συνάντησης στις 09:30 πμ στο δημοτικό παρκιγκ Κερατέας και μετάβαση με τα αυτοκίνητα μέχρι τις παιδικές
κατασκηνώσεις, όπου θα είναι και η αφετηρία για μια πεζοπορία στο όμορφο δασος του Διονύσου! Πορεία μεχρι
την κορυφή, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια καταπληκτική θέα!
Οι διοργανωτές συνιστούν σε όσους συμμετέχουν να φορούν άνετα ρούχα & υποδήματα. Απαραίτητα να έχουν
μαζί τους ένα σακίδιο με ένα μπουκάλι νερό, ένα δεύτερο
μπλουζάκι (t-shirt) και ένα φρούτο ή κάποιο τόστ για το
διάλειμμα που θα μεσολαβήσει. Επίσης να έχουν μαζί
τους καπέλο και γυαλιά ηλίου.
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήτε με τους:
Θηβαίο Σπύρο στο τηλ. 2299068314
Παπασωτηρίου Λευτέρη στο τηλ. 6955060365
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
(e-mail): aonikikerateas@gmail.com

“Κεκροπία 2015”
Ο Ναυτικός Όμιλος Κέκροψ με την βοήθεια των μελών,
φίλων και της δημοτικής αρχής του Δήμου Κορωπίου
διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα με τίτλο: ΚΕΚΡΟΠΙΑ
2015.

συλλόγους μετέτρεψαν το
τουρνουά σε γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά και το συνάνθρωπο.
Η εκδήλωση αποτέλεσε την
τελετή λήξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “BE ACTIVE”, που αναμορφώθηκε
από την ΟΧΕ σε “BE ACTIVE,
BE HUMAN, BE HANDBALL”,

βατο 10 Οκτωβρίου το πρωί,
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Διονύσου, τα τρόφιμα και τα
είδη πρώτης ανάγκης που
συγκεντρώθηκαν για το παντοπωλείο κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης του Χαντμπολικού Αγώνα Αλληλεγγύης
την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Ο αγώνας, κατηγορίας σκαφών Optimist και Laser 4.7, θα
διεξαχθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2015 στον πανέμορφο
κόλπο της Αγίας Μαρίνας. Ο Όμιλος θα είναι ανοικτός το
Σαββάτο και Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου από τις 9 το
πρωί για την προσέλευση των αθλητών, αλλά και του κοινού για την παρακολούθηση του αγώνα.
Καλούν όλους τους φίλους και τα μέλη του Ομίλου να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να επιβραβεύσουν με
την παρουσία τους την προσπάθεια των παιδιών που θα
αγωνιστούν.
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