H Αντίσταση στη νέα
ιδιότυπη ΚΑΤΟΧΗ
είναι κυρίως
ΕΘΝΙΚO-κοινωνική
Σε πρόσφατο άρθρο μου με τίτλο, “τί να κάνουμε”,
έλεγα ότι για ν’ αντισταθούμε αποτελεσματικά στη
νέα ιδιότυπη και ύπουλη κατοχή της πατρίδας μας
και τον εξανδραποδισμό των Ελλήνων, απαιτείται
πριν απ’ όλα θεωρητική δουλειά.
Σ’ αυτήν θα προσπαθήσω να συμβάλλω υπεύθυνα με τις μικρές μου
δυνάμεις, απεγκλωβισμένος από
την “πεπατημένη” αρένα του Κολοσσαίου - των Βρυξελλών! Το
υπερκράτος Λεβιάθαν1 της Ο.Ν.Ε.
και του νεο-φιλελευθερισμού της
ασυδοσίας του κεφαλαίου.
του Κώστα Αρνούμαι να παίξω το “παιχνίδι”
Βενετσάνου τους, με τους δικούς τους αυθαίρετους κανόνες, στη δική τους αρένα.
Πρέπει να τους αναγκάσουμε, ν’ ανταγωνισθούν
στο δικό μας στάδιο, με έντιμους κι απαράγραπτους
δίκαιους κανόνες, το δικό μας “άθλημα”.
Το ΔΙΚΑΙΟΝ!
Μα, για ν’ αγωνιστούμε κι εμείς και ν’ αντισταθούμε
αποτελεσματικά, πρέπει ν’ απαλλαγούμε από ιδεοληψίες, ψευδαισθήσεις, παραπλανητικές πεποιθήσεις που μας έχουν μπολιάσει, με μεγάλη μαστοριά,
μέσα από “διαύλους” υψηλών συχνοτήτων και αποχαυνωτικής αποπλάνησης και παραπληροφόρησης.
Χοντρικά, η παραπλάνηση αυτού του είδους οδηγεί
σε φοβίες ανεξήγητες, ως θέσφατα, και ανεξερεύνητες, ως ταμπού: “Γκρεμός”, “χάος”, “βράχια”, “Τιτανικός”,... “αρμαγεδώνας”, “κόλαση”!!! τσ, τσ, τσ...
Περί όλων αυτών των φρικτών τεράτων της “αποκαλύψεως”, δεν θα μπω στη διαδικασία ν’ αποδείξω
τη φαντασιακή εικονική “ύπαρξή” τους. Να μας την
αποδείξουν εκείνοι που τα επικαλούνται, για να μας
τρομοκρατήσουν.
Στο παρόν θέλω ν’ ασχοληθώ για λίγο, με φιλική
διάθεση, για τα δογματικά “κολλήματα”, που έχει
μια μερίδα αντιδρώντων, μάλιστα, συναγωνιστών
της αριστεράς. Ενδεικτικά αναφέρω, μια κάποια
διαφαινόμενη αποστροφή προς το έθνος, και σ’ αντιδιαστολή μια μονοσήμαντη προσκόλληση προς
Συνέχεια στη σελ. 2
την ταξική αντιπαλότητα.

Εξοργισμένοι οι δήμαρχοι
για την κατάργηση
των ανταποδοτικών τελών
στις μεγαλοεταιρείες

Σελ. 7

NEΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ:
“Η επόμενη ημέρα
για την Παλλήνη”
μια συνέντευξη για όλους
και για όλα
Σελίδα 3

Σύσκεψη Περιφέρειας
για την κακοκαιρία

Σκηνές “καφενείου” στο
Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
Σελίδα 6

Η διαφθορά στο δημόσιο
σκοτώνει την Ελλάδα
Σελίδα 10

Αλλαγή του μοντέλου αντιπλημμυρικής
θωράκισης Σελίδα 18

Προβληματικό το φανάρι
στην οδό Σωκράτους
Σελίδα 16

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση
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H Αντίσταση στη νέα ιδιότυπη ΚΑΤΟΧΗ
είναι κυρίως ΕΘΝΙΚO-κοινωνική
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ν’ αναφέρω ακόμη την πολυδιάσπαση και την διεκδίκηση της ιδεολογικής καθαρότητας και της ορθολογικής “μοναδικότητας”.
Όλ’ αυτά θα προσπαθήσω να τ’ αναλύσω στο προσεχές άρθρο μου, μετά την 28η Οκτωβρίου, που πρέπει
να μας εμπνεύσει ΟΛΟΥΣ.
Όμως, παρενθετικά θα ήθελα να πω, για λόγους κυρίως επικοινωνιακούς, να μην τονίζεται ιδιαιτέρως, ο
όρος “αριστερά”, γιατί μετά την “κωλοτούμπα” του
ΤΣΙΠΡΑ, έχει φορτισθεί αρνητικά: «Αυτή είναι η “αριστερά”; διερωτώνται πολλοί. «Είδαμε τι κάνανε “κι
αυτοί”», λένε άλλοι, με περιφρονητικό ύφος. “Όλοι
ίδιοι είναι”!
Ο φωτοστέφανος της αριστεράς, με την ενδοτική και
προδοτική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, συσκοτίστηκε!
Εξ’ άλλου, στην παρούσα φάση εκείνο που προέχει
είναι η σωτηρία της πατρίδας και του λαού.
Ο αγώνας αντίστασης είναι πατριωτικός - εθνικός και
κοινωνικός. Για τούτο και οι δυνάμεις που αντιστέκονται στην οικονομική ιδιότυπη κατοχή, στην αρπαγή των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών - της
κοινόκτητης κρατικής περιουσίας - αλλά και της ιδιω-

τικής περιουσίας - των σπιτιών και των χωραφιών
μας, αφού μας αφαίρεσαν προηγούμενα τα εισοδήματά μας, και συνεχίζουν, μέχρι να ρουφήξουν και
την τελευταία ικμάδα του λαού μας, οι δυνάμεις που
αντιστέκονται - κόμματα, κινήματα, οργανώσεις και
μεμονωμένες προσωπικότητες - ΟΛΟΣ Ο ΛΑΟΣ - πρέπει να ενωθούν σ’ ένα ενιαίο ΜΕΤΩΠΟ, σ’ ένα νέο
Ε.Α.Μ. και ν’ αντιπαλέψουν τη λαίλαπα του νεο”-φιλελευθερισμού”, που επελαύνει με εμπροσθοφύλακες το κουαρτέτο των “θεσμών” της Ο.Ν.Ε., της ΕΚΤ.,
της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.
ΜΕΤΩΠΟ, συμπατριώτες,
Μέτωπο οριζόντιο, χωρίς κομματικές ηγεμονίες,
ασχέτως ιδεολογικο-πολιτικών διαφορών του παρελθόντος και ασχέτως κοσμοθεωρητικών οραμάτων του
του μέλλοντος - όπως και στο ΕΑΜ - αρκεί να συμφωνούμε στη βασική επιδίωξη της πραγματικής απελευθέρωσης της πατρίδας μας και της κοινωνικής
απελευθέρωσης από τον οικονομικό βραχνά, του ελληνικού λαού, καθώς και στον τρόπο που θα επιτευχθεί ο κύριος απελευθερωτικός σκοπός.
Ενδεικτικά και πάλι αναφέρω·
- κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ μονομερώς
- Αναστολή πληρωμών χρέους

Νεκτάριος Καλαντζής “Η επόμενη μέρα για την Παλλήνη”
Συνέχεια από τη σελ. 3
τόσο οικονομικά, όσο και αναπτυξιακά.

Α.Μ.:Τι σκέφτεστε για το αύριο για το
δήμο σας και ποιό είναι το όραμά σας
για την Ανθούσα, το Γέρακα και την
Παλλήνη;
Ν.Κ.: Όραμά μου είναι να δω το δήμο
μου απαλλαγμένο από νοοτροπίες του
χθες που μας πάνε πίσω και να μην κάνουμε τα αυτονόητα ως χάρες. Θέλω
η πόλη μου να αναπτυχθεί σε κάθε της
γωνιά, χωρίς διακρίσεις, με πεζοδρόμια που να πηγαίνουν οι γονείς με τα
καροτσάκια τα παιδιά τους βόλτα και
όχι πάνω στο δρόμο, με σχολεία χωρίς
αίθουσες προκάτ, βρεφονηπιακούς
σταθμούς για όλους, προκειμένου
όλοι οι νέοι γονείς να μην επιβαρύνονται με κόστος σε ιδιωτικούς, με χώρους πρασίνου σε κάθε γειτονιά,
αντίστοιχους με άλλες ευρωπαϊκές
πόλεις, φιλικοί χώροι για τα κατοικίδια

ζώα, με σωστούς και προσεκτικά σχεδιασμένους ποδηλατοδρόμους, με σεβασμό, ανάδειξη και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου
μας και της ιστορίας μας, στοιχεία που
διαθέτει σε μεγάλο ποσοστό ο Δήμος
μας όπως: ο Ναός Παλληνίδος Αθηνάς, ο Σιδηροδρομικός σταθμός Γέρακα, οι βυζαντινές εκκλησίες, το
λιοντάρι Κάντζας, ο αρχαίος δήμος
Γαργηττού, το κτήμα και η βίλα Καμπά
και η παράδοση για τα αμπέλια. Δυστυχώς βρίσκονται όλα σε πλήρη απαξίωση και εγκατάλειψη από τη
σημερινή διοίκηση του δήμου.
Με δουλειές και κίνητρα για νεανική
επιχειρηματικότητα μέσα την πόλη, με
κοινωνική πολιτική που δεν θα μένει
στα λόγια, αλλά θα περνά σε πράξεις
αθόρυβα προς τους αδύναμους πολίτες, με υγεία για τον κάθε κάτοικο, μακριά από λύματα σε κάθε δρόμο λόγω
έλλειψης αποχετευτικού δικτύου και
με σύγχρονα πολυιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας, δωρεάν και δημόσια,
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με επιτυχημένους αθλητικούς συλλόγους που θα παράγουν ακαδημίες με
παιδιά και θα κάνουν πρωταθλητισμό,
με δημιουργία πολιτισμού από τα σχολεία και σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους, με εξωστρέφεια και
ευρωπαϊκή νοοτροπία.
Να βγούμε από τα στενά όρια του
δήμου μας και να παραδειγματιστούμε
από άλλες πετυχημένες αναπτυξιακά
πόλεις. Αυτό είναι το όραμά μου για το
αύριο και πιστεύω σύντομα όλοι μαζί,
οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, κόντρα
στα κατεστημένα ετών και στα οικονομικά συμφέροντα, θα γυρίσουμε σελίδα για να πάμε το δήμο μας ένα
βήμα μπροστά, ενωμένοι, και οι τρεις
δημοτικές ενότητες για κάθε κάτοικο,
ισάξια, χωρίς διακρίσεις, βάζοντας το
συμφέρον του δήμου μας πάνω και
πρώτα απ΄ όλα!

A.M.: Σας ευχαριστώ κύριε Καλαντζή
και εύχομαι νατα πετύχετε.
Ν.Κ.: Και εγώ σας ευχαριστώ.

- Λογιστικός, νομικός, δικαιακός και πραγματικός
έλεγχος του επαχθούς χρέους
- Απαίτηση γερμανικών οφειλών
- Αποχώρηση από την ΟΝΕ
- Εκδοση εθνικού νομίσματος
Χωρίς εθνικό νόμισμα, ΔΕΝ υφίσταται εθνική ανεξαρτησία! - Ανεξάρτητη κρατική οντότητα.
――――――
1. Λεβιάθαν: Δαίμονας της Βίβλου, θαλάσσιο τέρας με 7 κεφάλια.
Σύμφωνα με την Magna moralia της καθολικής εκκλησίας, εκπρόσωπος ενός από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα.
Εδώ αναφερόμαστε στο πολιτικο-φιλοσοφικό έργο του Τόμας
Χομπς (1588-1679) “Το (ακατάλυτο) Κράτος Λεβιάθαν”, με τη
μορφή της απόλυτης μοναρχίας, είτε του αντιπροσωπευτικού Κοινοβουλίου (των Λόρδων, κυρίως, στην εποχή του), στο οποίο
“οφείλουμε την (κατασταλτική) ειρήνη και την διαφέντεψή μας”.

Διαβάστε ακόμη
Στα “κάγκελα” οι εργαζόμεΣελ. 7
νοι στους ΟΤΑ
Μεσούντος του θέρους, στο σπήλαιο Καστανιάς

γιάννης κορναράκης

Marketing

Σελ. 8
Σελ. 8

Tι αφήνεις πίσω σου; Τι έφτιαξες; Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9

Tελική σύνταξη 360 €!

Σελ. 9

Παγκόσμια ρήτορας μία ΕλΣελ. 10
ληνίδα Ηλέκτρα Βενετσάνου
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Forum στην Τ.Α. για Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Σελ. 12

Σύμφωνο Ελλήνων Δημάρχων
Σελ. 13
στις Βρυξέλλες

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Σελ. 14
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης
Θόρυβος αεροπλάνων στο
Κόρμπι
Σελ. 16

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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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.
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Ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το Νεκτάριο

Καλαντζή

“Ονειρεύομαι ένα Δήμο Παλλήνης με τρεις πόλεις σύγχρονες,
αναδεικνύοντας τις ομορφιές και τον πολιτισμό τους”
Ο Νεκτάριος Καλαντζής, είναι δημοτικός σύμβουλος
στο Δήμο Παλλήνης, στην μείζονα μειοψηφία. Ασχολείται χρόνια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη γνωρίζει καλά, παρά το ότι είναι ο νεότερος δημοτικός
σύμβουλος.
Εχει όνειρα για την πόλη που κατοικεί και θέλει να τη
δει αναβαθμισμένη.
Ενεργός και ανήσυχος πολίτης, μας παραχώρησε συνέντευξη για την επόμενη ημέρα στο Δήμο Παλλήνης
σημειώνοντας τα “στραβά” και βαλτωμένα προβλήματα που παραμένουν άλυτα.
Αννα Μπουζιάνη: Κύριε Καλαντζή, πέρασε ένας χρόνος
από τις δημοτικές εκλογές του 2014 και είναι η δεύτερη
θητεία για εσάς, στον καλλικρατικό πλέον δήμο Παλλήνης.
Μάλιστα κρατάτε και δυο σημαντικές πρωτιές. Στις τελευταίες εκλογές βγήκατε πρώτος σε σταυρούς, όχι μόνο από
τον συνδυασμό σας, αλλά από όλους τους συνυποψηφίους
σας σε όλους τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης.
Είστε Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος και έχετε επιλέξει να εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα με την
ενασχόλησή σας με τα κοινά. Πώς αισθάνεστε που έχετε
πετύχει αυτά, αν και μόλις 31 ετών;
Νεκτάριος Καλαντζής: Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τη
συνέντευξη και να σας πω ότι η νεαρή μου ηλικία, μέχρι
στιγμής ίσως αποτέλεσε και εμπόδιο για μένα σε πολλά,
καθώς αν και η χώρα σήμερα έχει πρωθυπουργό της γενιάς
των 30ρηδων, στην περιοχή μου, πολλοί συνάδελφοί μου
που ασχολούνται με τα κοινά, με έβλεπαν ότι είμαι “μικρός”
για κάποια πράγματα. Στην εποχή μας υπάρχει ακόμη o ηλικιακός ρατσισμός στην πολιτική, αλλά πιστέψτε με, ούτε
πιστεύω, ούτε περιμένω με τη λογική της επετηρίδας, να
πάω στο αύριο. Και ευτυχώς δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και λυπούμαι πολύ
που κάποιοι στο δήμο μας εδώ και πολλά χρόνια το έχουν
ως αποκλειστικό τους επάγγελμα και μοναδικό δρόμο για
κοινωνική καταξίωση.

Α.Μ.: κ. Καλαντζή, είχατε δημιουργήσει το δικό σας συνδυασμό, με νέους κυρίως και μορφωμένους ανθρώπους
και από τις 3 πόλεις, συνεργαστήκατε τελικά, με τον συνδυασμό του κ. Μερτύρη; Γιατί επιλέξατε να μην είστε υποψήφιος δήμαρχος Παλλήνης το 2014;
Ν.Κ.: Πράγματι, είχαμε δημιουργήσει έναν εξαιρετικό, από
στελέχωση συνδυασμό νέων, που θέλουμε ν’ αλλάξουμε
την πόλη μας. Θέλουμε ν αλλάξουμε μια κατάσταση που διαιωνίζεται στο Γέρακα τα τελευταία 35 χρόνια, με την τελευταία δεκαετία του κ. Ζούτσου να μην έχει γίνει τίποτα
ουσιαστικό· απλά διαχειρίζεται την προίκα των έργων του
κ. Παπαδογεωργάκη!
Θέλουμε να δούμε την Παλλήνη δυνατή και ουσιαστική
πρωτεύουσα του νομού μας. Την Ανθούσα και την Κάντζα
να πρωτοπορούν όπως παλιά και να μη νιώθει κανένας κάτοικος ξεχασμένος, είτε ζει στη Νέα Παλλήνη και τη Μάριζα, είτε στον Αγ. Νικόλαο και τη Δέση Γαργηττού.
Όλα αυτά τα ερωτήματα τα θέσαμε πρώτα στους εαυτούς
μας και δημιουργήσαμε μια ομάδα, με ανοιχτά μυαλά, που
θα κρατήσουμε τα καλά και θα διορθώσουμε τα άσχημα, για
να πάμε την πόλη μας ένα βήμα πιο μπροστά, με νέες ιδέες,

που θα διευκολύνουν τον κάτοικο στην καθημερινότητά
του.
Παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη για ενότητα και το καλό της
πόλης, επέβαλε να βάλουμε τα “εγώ” μας πίσω και να περάσουμε μπροστά το “εμείς”. Και κάναμε, ως ‘’νεότεροι’’ σε
εισαγωγικά, ένα βήμα πίσω και επιλέξαμε να συνεργαστούμε με τον συνδυασμό του κ. Μερτύρη, στελεχώνοντάς
τον με πολλά νέα πρόσωπα, που, όπως φάνηκε και από τα
αποτελέσματα στις κάλπες, και εκλέχθηκαν και κατέλαβαν
πρώτες θέσεις και στις τρεις δημοτικές ενότητες.
Δυστυχώς, δεν πείσαμε τον κόσμο ότι φέρνουμε κάτι νέο
και διαφορετικό και οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Επίσης αποφασιστικό ρόλο έπαιξε και η μη στήριξη του πρώην
δημάρχου Παλλήνης κ. Κωνσταντά στον συνδυασμό του κ.
Μερτύρη.

ημέρες δημιουργίας του, το 2011.
Το έλλειμμα των 190.000 ευρώ περίπου, που διαχειρίστηκε
μη σύννομα η τότε Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του δήμου Παλλήνης, με μη γνήσια παραστατικά και διαχείριση εκτός τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο βρίσκεται
στον εισαγγελέα Εφετών.
Και το σκάνδαλο με την ταμία του δήμου Παλλήνης, που
ενώ οι πολίτες πλήρωναν τους λογαριασμούς τους σε νερό
κ.λπ, τα χρήματα δεν κατέληγαν στα ταμεία του δήμου.
Και ξέρετε ότι το ποσό που “χανόταν” για μεγάλο διάστημα, παραμένει ως και σήμερα άγνωστο; Δεν ευθύνεται
ο δήμαρχος Παλλήνης για όλα αυτά; Ειδικά όταν πρόκειται
για δημόσιο χρήμα;

Οι απαιτήσεις της Reds
Α.Μ.: Τι εξέλιξη έχει η περίπτωση της Reds στο κτήμα
Καμπά;
Ν.Κ.: Το θέμα της REDS στο τρίγωνο Καμπά στην Κάντζα,
θεωρώ ότι η αργοπορημένη ύποπτα αντίδραση του κ. Ζούτσου, χωρίς κάτι ουσιαστικό, αλλά με τοποθέτηση μαύρων
σημαιών και πανό, για χάριν λαϊκισμού, δεν θα αποτρέψει
όπως δείχνουν τα πράγματα, να πληρώσει ο δήμος αποζημίωση 5.000.000 ευρώ στην εταιρεία συμφερόντων Μπόμπολα και το ταμείο να γίνει ελλειμματικό.

Η Παλλήνη “αποχαιρετά” την Ψυττάλεια

Α.Μ.: Ποια είναι η σχέση σας σήμερα με τον κ. Μερτύρη;
Ν.Κ.: Τον κ. Μερτύρη τον έχω στηρίξει όσες φορές μου το
έχει ζητήσει στο παρελθόν, τόσο στην υποψηφιότητά του
για αρχηγός παράταξης την προηγούμενη τετραετία, όσο
και σε αυτές τις εκλογές, που έκανα πίσω. Από κει και πέρα,
θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ούτε χρήσιμο είναι να αγκιστρωνόμαστε από καρέκλες και δεν πρέπει να τις παντρευόμαστε. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε
την επόμενη μέρα στην πόλη μας και αν όντως και ειλικρινώς υπάρχει η διάθεση να περάσει μπροστά η επόμενη
γενιά.
Αν δεν αλλάξουμε, μετά από και αυτή την ήττα, θα καταλήξουμε μια παράταξη συνταξιούχων που δεν θα μπορεί να
αντιπαραβάλει τη διαφορετική πρόταση και να πείσει για
κάτι νέο. Δεν μπορεί να βλέπουμε το δέντρο και όχι το
δάσος και να στρουθοκαμηλίζουμε ότι όλα είναι καλά,
χωρίς σχεδιασμό για το αύριο.
Σκεφτείτε δε ότι ο κ. Ζούτσος ως δήμαρχος Γέρακα από
το 2006 και Παλλήνης από το 2010, δεν έχει καταφέρει να
βάλει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο στο σχέδιο πόλης στο
Γέρακα και στη Δέση. Δεν μπόρεσε να ανοίξει την βόρεια
είσοδο της πόλης από την Αττική Οδό και δεν επιθυμεί
σταθμό Μετρό την πόλη. Δεν είναι οπισθοδρόμηση αυτό;

Οικονομικά σκάνδαλα εις βάρος του Δήμου
Α.Μ.: Αυτά που ακούγονται για την Επιτροπή Παιδείας και
τον Ταμία του Δήμου, αληθεύουν κύριε Καλαντζή;
Ν.Κ.: Και βέβαια αληθεύουν. Είναι δύο οικονομικά σκάνδαλα που ταλανίζουν το δήμο Παλλήνης από τις πρώτες

A.M.: Ποια είναι η γνώμη σας, για τυ σύνδεση της Παλλήνης με την Ψυττάλεια;
Ν.Κ.: Κοιτάξετε, στην τρέχουσα θητεία, ούτε ένα χρόνο
μετά τις εκλογές, ενέκυψε τόσο το θέμα της αδυναμίας
σύνδεσης αποχέτευσης σχεδόν όλου του δήμου Παλλήνης
(πλην Γαργηττού1,2) με την Ψυττάλεια, ενώ ο κ. Ζούτσος
υποσχόταν επανειλημμένως, με το ίδιο ψέμα εδώ και δέκα
χρόνια, ότι η αποχέτευση ολοκληρώνεται και λείπει μόνο
μια υπογραφή!
Καταληκτικά θα σας έλεγα ότι κανένα μεγάλο έργο δεν
έχει πραγματοποιηθεί επί δημαρχίας του κ. Ζούτσου. Ούτε
το πάρκο στο νεκροταφείο του Γέρακα, ούτε η κεντρική
πλατεία έχει πλέον ζωή και καμμία ανάδειξη του ιστορικού
κέντρου της Παλλήνης.
Το να μαζεύουμε τα σκουπίδια από τους κάδους –και αυτά
με το ζόρι- και να αλλάζουμε τις λάμπες, είναι αυτό που θέλουμε για το αύριο της πόλης μας; Ούτε δημοτική συγκοινωνία δεν έχουμε που να ενώνει τις τρεις δημοτικές
ενότητες με τα ιατρεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τον
σταθμό μετρό και προαστιακού. Ούτε καν δημοτική βιβλιοθήκη δεν κατάφερε ποτέ να φτιάξει ο σημερινός δήμαρχος
Παλλήνης.
Νομίζω και μόνο αυτά αρκούν, για να πω ότι όσο μένει
ακόμη δήμαρχος της πόλης ο κ. Ζούτσος, τόσο μεγαλύτερη
ζημιά προκαλεί σε αυτή, παρά τους όποιους μηχανισμούς,
προπαγάνδας και πελατειακού συστήματος διαθέτει στην
περιοχή. Δυστυχώς, ο δήμαρχος Παλλήνης ουσιαστικά
ασκεί μόνος του διοίκηση, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, λόγω
αδυναμίας μέρους της αντιπολίτευσης εδώ και κάποια χρόνια να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα θέματα που έχουν
προκύψει και φέρει αποκλειστικά ευθύνη ο δήμαρχος Παλλήνης, πηγαίνοντας πίσω την πόλη, Συνέχεια στη σελ. 2
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«Κουαρτέτο»

ΕΒΔΟΜΗ

«Ψηφιακή Σύγκλιση - Η
Τέχνη στην Κοινωνία»

της Τζωρτζίνας Καλέργη
Μία εναλλακτική πρόταση για τα Σαββατοκύριακα του
Νοεμβρίου έχει να μας κάνει ο χορογράφος και σκηνοθέτης Σταύρος Λίτινας στο χορευτικό εργαστήρι Arroyo Nuevo. Το αριστούργημα του Heiner Mόller
«Κουαρτέτο», παρουσιάζεται σε μία χορευτική μεταγραφή, 20 χρόνια από το θάνατο του συγγραφέα. Η
παράσταση παρακολουθεί την πάλη των φύλων να
αποκτά τερατώδεις διαστάσεις σε ένα παιχνίδι υποταγής και ταπείνωσης, πίσω από το προσωπείο του
έρωτα. Το έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά σε μία χορευτική εκδοχή, όπου ο χορός flamenco συναντά την
κλασική μουσική.
Ο Στάυρος Λίτινας αναλαμβάνει το δύσκολο εγχείρημα της μεταγραφής του έργου σε χοροθεατρική παράσταση, ενώ ταυτόχρονα υπογράφει τη μουσική
επιμέλεια, τα σκηνικά, τους φωτισμούς και τα κοστούμια της παράστασης. Στην παράσταση, το flamenco
υπηρετεί σκηνικά το έργο, ενώ τη θέση της μουσικής
flamenco παίρνουν συνθέσεις της κλασικής μουσικής
προκειμένου να αποδοθούν οι λεπτές αποχρώσεις των
τεκταινόμενων. Ο λόγος περιορίζεται σε μια αποσπασματική ανάγνωση φράσεων, και τα σώματα των πρωταγωνιστών είναι εκείνα που αφηγούνται και εκτελούν
τα προμελετημένα, με ευφυΐα, σχέδια εξόντωσης των
υποχείριών τους.

To Eπιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
(ΕΕΤΕ) τη Δευτέρα 26
Οκτωβρίου, στις 10.00
π.μ. στα γραφεία του
ΕΕΤΕ, (Βαλτετσίου 42
Εξάρχεια), παρουσιάζει
το έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ψηφιακή Σύγκλιση»:
«Η Τέχνη στην Κοινωνία», που υλοποιήθηκε
με βασικούς στόχους τη
διάσωση και ανάδειξη
των αρχείων του που
έχει δράση από το 1944
ως σήμερα.
Το αρχείο του ΕΕΤΕ
αποτελεί πολύτιμη πηγή
όχι μόνο για την ιστορία
του αλλά και για την
ιστορία της τέχνης στην
Ελλάδα και εν γένει για

την ελληνική καλλιτεχνική ζωή.
Το αντικείμενο του έργου
περιλαμβάνει:
Υποστηρικτικές υπηρεσίες του κύκλου ζωής
των πολιτιστικών πόρων
του ΕΕΤΕ
• Επιστημονική τεκμηρίωση 60.000 τεκμηρίων
από τη συλλογή και το
αρχείο του ΕΕΤΕ, βάσει
συγκεκριμένης μεθοδολογίας, δημιουργία θησαυρών, κλπ. βάσει
διεθνών προτύπων και
ψηφιοποίηση αυτών από
τη συλλογή και το αρχείο
του.

«Το εθνικό χρέος
προς τους άταφους ήρωες
του 1940»
Tη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015, ώρα 18:30, θα γίνει
η παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Ι. Σούρλα
με τίτλο: «Το εθνικό χρέος προς τους άταφους
ήρωες του 1940», στο Πολεμικό Μουσείο (Ριζάρη 2
& Βασιλίσσης Σοφίας,
σταθμός μετρό «Ευαγγελισμός»).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Αλέκος Παπαδόπουλος, πρ. Υπουργός, και
Σαράντος Καργάκος, Συγγραφέας - Ιστορικός.
Το βιβλίο ο συγγραφέας αφιερώνει στην Ερμιόνη
Μπρίγκου «Μάνα των Πεσόντων».
Εκδόσεις Λιβάνη.
7.976 ήρωες που έπεσαν στα πεδία των μαχών στη
Βόρειο Ήπειρο κατά το έπος του 1940-41 παραμένουν επί 74 χρόνια, σχεδόν στο σύνολό τους, άταφοι ή προσωρινά θαμμένοι...

ΕΒΔΟΜΗ
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“28η Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο”

«O Παππούς ο Αίσωπος»

Τιμητική απονομή μαθητών και αθλητών

Παιδική παράσταση στη Βούλα

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα κλείσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου την Τετάρτη, 28/10/2015 με
την Απονομή τιμητικών διπλωμάτων και επαίνων, στους
μαθητές του 1ου και 2ου Λυκείου Δήμου Μαρκόπουλου,
που εισήχθησαν σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, όπως επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά και
στους αθλητές που κατέκτησαν χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο, σε βαλκανικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο
επίπεδο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο ΑΡΤΕΜΙΣ.

Παιδική παράσταση των Σταύρου Παρχαρίδη και Ευγένιου Παπαδόπουλου με τίτλο «Ο Παππούς ο Αίσωπος»
θα πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β,
την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 18.00 στην αίθουσα Ιωνία
(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα). Η παράσταση είναι ένα
εκπαιδευτικό παραμύθι από το Διάχρονο Θέατρο της
Μαίρης Βιδάλη, για παιδιά 3 έως 12 ετών.

Διεθνές Φεστιβάλ Γελοιογραφίας

“Εκφοβισμός – Bullying
Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και τα ΜΜΕ
Διεθνές φεστιβάλ γελοιογραφίας οργάνωσε ο Δήμος
Υμηττού με θέμα τον νεανικό εκφοβισμό και τους κινδύνους στο Διαδίκτυο.
Υποβλήθηκαν 556 έργα από 218 Γελοιογράφους προερχόμενους από 52 χώρες. Στην Έκθεση θα εκτεθούν μέχρι
200 επιλεγμένα έργα
Επίσης έργα μαθητών και μαθητριών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, εκ των
οποίων θα εκτεθούν μέχρι 50 επιλεγμένα έργα.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 24
Οκτωβρίου στις 7 μ.μ.
Στο Φεστιβάλ θα υπάρχει εργαστήρι σκίτσου και γελοιογραφίας για παιδιά με την καθοδήγηση Γελοιογράφων.
Θα παρουσιασθούν σχετικά με τα θέματα θεατρικά δρώμενα.
Θα λειτουργεί Έκθεση Βιβλίου και θα διανεμηθεί σχετική
με τα θέματα βιβλιογραφία στους γονείς.
Θα δοθούν διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες
Στις 7 Νοεμβρίου τελευταία ημέρα θα γίνει εκδήλωση με
την απονομή των Βραβείων και Επαίνων. Το 1ο και 2ο
Βραβείο είναι χορηγίες του Ηνίοχος Καλτσής Α.Ε.
Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, από 24
Οκτωβρίου μέχρι και 7 Νοεμβρίου
Διοργάνωση: Δήμος Δάφνης-Υμηττού, Εργαστήρι, Σύλλογος Φίλων Γελοιογραφίας
http://cartoonexhibition.org/

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο του Ραμνούντα
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 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.

«Ένα δέντρο που μιλάει, τα ζώα του δάσους και ο
φίλος μας ο Μιχαλάκης σε πολλά διδακτικά παραμύθια
γεμάτα τραγούδια και με τη συμμετοχή των μικρών
θεατών. Διευκρινίζουμε ότι ο αληθινός Αίσωπος
έφυγε από την ζωή πριν προλάβει να γίνει παππούς.
Ο δικός μας είναι φανταστικός και απλώς διηγείται
τους μύθους του αρχαίου συνονόματου του».
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν:
Ελενίτσα η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
ζωάκια Τζόυ Μιχαηλίδου, Βέρα Μακρομαρίδου
και παππούς Αίσωπος ο Χρήστος Μαραθιάς
Συντελεστές της παράστασης:
Σκηνοθεσία: Σταύρος Παρχαρίδης
Μουσική: Μπάμπης Ναβροζίδης
Χορογραφίες: Τζόυ Μιχαηλίδου
Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής

Πεζοπορία στην Πάρνηθα

Επετειακή Εκδήλωση
για την 28η Οκτωβρίου 1940
στη Βούλα
Σε επετειακή εκδήλωση για το “ΟΧΙ” της 28ης Οκτωβρίου 1940 καλεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 στις
7.30 μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Κ. Καραμανλή 18,
Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο) ο Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πολιτευτής
Αττικής, Δημοσθένης Δόγκας.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τραγούδια των Σοφίας Βέμπο, Δανάης Στρατηγοπούλου και Αττίκ από
το μουσικό σύνολο με τους Stacy Koulouris (πιάνο),
Νίκο Πιπέρη (κιθάρα), Θοδωρή Χριστοδούλου (κρουστά), Κώστα Μουσκοΐδη (ακορντεόν) και Βάνα Μαστόρη (φωνή).
Επίσης, θα παρουσιαστεί το χρονικό του πολέμου και
οι δύσκολες ώρες της Ελλάδας στην ομιλία με θέμα
“28η Οκτωβρίου 1940: Σκέψεις και προβληματισμοί”
που θα αναπτύξει ο Ανδρέας Κούκος, νομικός, ιστορικός και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Έργου
Ιωάννη Καποδίστρια.
Παράλληλα, θα γίνει προβολή βίντεο με ιστορικά ντοκουμέντα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
Χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης:
Οικογένεια Δημοσθένη Δόγκα
Petit Catering, Μουσικά όργανα Σπ. Νάκας, Cosmos

“Σάμος, μια αναδρομή
στην ιστορία της,
1360 π.Χ. - 1943 μ.Χ.”
H Eταιρεία Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών θα
παρουσιάσει το Σύγγραμα του Νίκου Σεβαστόπουλου “Σάμος, μια αναδρομή στην ιστορία της, 1360
π.Χ. - 1943 μ.Χ.”
Η εκδήλωση γίνεται την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις
11 το πρωί στην αίθουσα “Παρνασσός” (πλατεία Αγ.
Γεωργίου Καρύτση 8 στην Αθήνα).

Ξενάγηση στις Μυκήνες
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 NOEMBΡIOY

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

Από την εποχή της πρώτης χρήσης του χαλκού στον
χώρο του Αιγαίου, περί το 2500 π.Χ ο λόφος των Μυκηνών γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Σ’ αυτό το
λόφο που τροφοδότησε τη φαντασία όλων των μετέπειτα
γενεών με τα πάθη και τα κατορθώματα του ξακουστού
βασιλικού ζεύγους, του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας οργανώνει ξενάγηση και πεζοπορία η “Εναλλακτική Δράση” την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
Θα περιηγηθούν την Ακρόπολη με την εντυπωσιακή είσοδο των Λεόντων, θα περπατήσουν στο ανάκτορο που
έζησαν οι Ατρείδες και...
08:00 Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-Σύνταγμα-Ομόνοια)
08:30 Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Γιώργος Σούλτος 6906468807
ή στο email ena.drasi@gmail.com
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Ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει
ασφαλισμένους & συνταξιούχους
γεωργικών ασφαλίσεων
Ο Δήμος Κρωπίας ενημερώνει τους ασφαλισμένους
και συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α) ότι οι ημέρες και οι ώρες εξυπηρέτησής τους στις δημοτικές υπηρεσίες (Δημαρχείο Κορωπίου και Κ.Ε.Π Δήμου Κρωπίας) από τους
ανταποκριτές του Οργανισμού είναι το ακόλουθο:
Ασφαλισμένοι & Συνταξιούχοι ΟΓΑ, με επώνυμα από
Α έως Θ, εξυπηρετούνται στο Δημαρχείο Κρωπίας
(2ος Όροφος, Λ.Βασιλέως Κωνσταντίνου 47,ανταποκριτής Χριστίνα Παπαχρήστου, 662 23 24 εσωτ.:135)
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από 09:00πμ έως
13.00.

ΕΒΔΟΜΗ

Σκηνές “καφενείου” στο
Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
Ξάφνιασε η δημοτική συνεδρίαση του
Δήμου 3Β, τη Δευτέρα 19/10/15, με
την εξέλιξη που είχε στις προ ημερησίας ερωτήσεις από τους δημοτικούς
συμβούλους.
Τις ερωτήσεις ξεκίνησε ο Διον. Κοντονής της μείζονος αντιπολίτευσης,
σχολιάζοντας δελτία τύπου που είχε
εκδόσει ο Δήμος, χαρακτηρίζοντάς τα
ότι παραπληροφορούν τους πολίτες
αλλά και ανάλογες αναρτήσεις στο
facebook.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μετά
ταύτα, χωρίς το συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης ο οποίος αποχώρησε.

Κατασκότεινη η είσοδος της
πόλης από το Ασκληπιείο
Τριτοκοσμική την εικόνα της πόλης
στην είσοδο της Βούλας από την οδό

Ασφαλισμένοι & Συνταξιούχοι ΟΓΑ, με επώνυμα από
Ι έως Ω, εξυπηρετούνται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών Δήμου Κρωπίας (Κ.Ε.Π, οδός Αγίων Αναργύρων και Μενελάου Παπανικολάου, ανταποκριτές, Ισιδώρα Γκιόκα και Ειρήνη Βατούγιου τηλ.: 213 2000
800), κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από 09:00πμ
έως 13.00.

Θα ανοίξει Σούπερ Μάρκετ;
Για το Σούπερ Μάρκετ “Κρητικος”, που
ανοίγει στην οδό Σωκράτους ρώτησε
ο Σπ. Βαλάτας, αν διαθέτει άδεια χρήσης το συγκεκριμένο ακίνητο.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι εκεί δεν
επιτρέπεται καμμία εμπορική χρήση.
Εχει δοθεί στην επιχείρηση προέγκριση από το Τοπικό Συμβούλιο!

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β., θα
πραγματοποιήσει την 8η ανοιχτή γενική συνέλευση,
την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και ώρα 11:00 πμ,
στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας
(οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης,
ΒΟΥΛΑ).
Τα προτεινόμενα θέματα που θα συζητηθούν:
1.- Απολογισμός Δράσης της κίνησης από τη προηγούμενη συνέλευση.
Αξιολόγηση των δράσεων της Δημοτικής αρχής.
2.- Διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο ΒΒΒ.
Προτάσεις ΡΙ.ΚΙ.Π.
3. - Χερσόνησος Αστέρα. Θέσεις και κινητοποιήσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π. για τον κίνδυνο εκποίησης της.
4. - Προβλήματα καθημερινότητας δημοτών, ποιότητα ζωής.
Το Συντονιστικό της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

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

και κατασκότεινη η πλατεία στο κάτω
μέρος. Ιδιαίτερα από όταν έκλεισε και
το σουβλατζίδικο” επεσήμανε.
Και είναι αλήθεια ότι η περιοχή έχει
παραμείνει εδώ και δεκαετίες ίδια,
χωρίς καμμία παρέμβαση ή εκσυγχρονισμό. Τουναντίον λόγω της αύξησης
της
κίνησης
και
των
καταστημάτων έχει μόνιμη συμφόρηση ο δρόμος και η στάθμευση είναι
σχεδόν απαγορευτική, απομονώνοντας έτσι όμως τους κατοίκους από την
αγορά (φούρνος Μαριγώνη κ.ά.).

Η παρέμβαση της προέδρου Λ. Αργυροπούλου προς τον Δ. Κοντονή:
―Εχετε βγει τελείως εκτός συμβουλίου κύριε Κοντονή.
― Θέλετε να σταματήσω;
― Ναι, θέλω να σταματήσετε γιατί
είστε εκτός συμβουλίου.
― Σας ευχαριστώ πολύ, σταματάω.
― Σας ευχαριστώ πολύ που με φιμώνετε και σταματάω.
Παρεμβαίνει ο δήμαρχος και ζητάει
από την πρόεδρο να τον αφήσει να
ολοκληρώσει.
― Ο κ. Δήμαρχος θέλει να συνεχίσετε.
Η “σπίθα” άναψε όταν η πρόεδρος
απευθύνθηκε λέγοντάς του απηύθυνε
ότι γελοιοποιεί το θεσμό και τον
εαυτό του.
Ο Δ. Κοντονής “ξέφυγε” και το Δημοτικό Συμβούλιο εξελίχθηκε σε χαμαιτυπείο!
Η πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση,
η οποία όμως και μετά τη συνέχισή
της δεν είχε την καλύτερη τύχη.
Τη “σπίθα” άναψε αυτή τη φορά ο δήμαρχος απαντώντας με χαρακτηρισμούς “φασίστα” και άλλα προς τον
Κοντονή.
Ο Κοντονής ζήτησε το λόγο και ανταπάντησε με τα ίδια λόγια προς το δήμαρχο. Η πρόεδρος διέκοψε και πάλι
τη συνεδρίαση.
Βέβαια ακούστηκαν και άλλα από δημοτικούς συμβούλους που κατεβάζουν το επίπεδο στα τάρταρα... γι’
αυτό και δεν θα τα αναφέρουμε.

Βασ. Παύλου στο Ασκληπιείο ο Δημ.
Κιούκης. “Εγκαταλειμένη η περιοχή

Για πλημμυρικά φαινόμενα έκανε ερώτηση ο Δημοσθένης Δόγκας καθώς
και για τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης στη Βουλιαγμένη (κοίτα
σελ. 24).

Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας
Το 2ο θέμα της συνεδρίασης αφορούσε
την δημιουργία Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης της Παραβατικότητας, που
θα αποτελείται από 5 έως 11 μέλη, τα
οποία ορίζονται με απόφαση δημάρχου
και η θητεία τους είναι 3ετής, βάσει του
Ν. 2713/1999 άρθρο 16.
Ο Δήμαρχος πρότεινε να κατατεθούν
προτάσεις από τις παρατάξεις με ένα
μικρό βιογραφικό για να γίνει η επιλογή.
Στη συζήτηση που ακολούθησε εκφράστηκε ο προβληματισμός για το πόσο
αντικειμενικό μπορεί να είναι και πώς
μπορούν να προφυλαχθούν τα προσωπικά δεδομένα των δημοτών.
Τις ενστάσεις τους εξέφρασαν όλοι οι
επικεφαλείς του Δημοτικού Συμβουλίου
(Θ. Ματόπουλος, Δημ. Δόγκας & Κώστας Πασακυριάκος), και αυτός ήταν ο
λόγος που το καταψήφισαν.
Πολύ εύστοχα μας θύμισε ο Κ. Πασακυριάκος τον “Αστυνομικό της γειτονιάς”,
που μετά από τις πολλές χαφιέδικες
συμπεριφορές, κατήργησαν το θεσμό.
Και διάβασε από τον κώδικα: «Εργο του
Τ.Σ.Π.ΠΑ. είναι η μελέτη και καταγραφή
παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό
επίπεδο» και έφερε παραδείγματα παραβατικής συμπεριφοράς γι’ αυτούς
που θα αποτελούν το Τ.Σ.Π.ΠΑ όπως
τους κατονόμασε ο δήμαρχος (δικαστι-

κοί, ψυχολόγοι, αστυνομικοί, πανεπιστημιακοί).
Παραβατική συμπεριφορά γι’ αυτούς
που βάζουμε να μας φυλάνε, θα είναι η
κατάληψη του πρ. κάμπινγκ Βούλας, η
διαμαρτυρία ενός Συλλόγου που θα την
εκφράσει με μία κατάληψη δημόσιου
χώρου για μία ώρα.
Ή πρόθεση όσων προβλέπονται από την
οδηγία της Ε.Ε. είναι αυτή και η πρόθεση των Κυβερνήσεων που θέλουν να
έχουν τέτοια συμβούλια για να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση είναι
αυτή.
Οσο για τις “σάλτσες” που αναφέρονται
ως εκδηλώσεις που μπορεί να οργανώνει το Τ.Σ.Π.ΠΑ, καλύπτονται θαυμάσια
από το νομικό πρόσωπο του Δήμου
ΟΑΠΠΑ και την Κοινωνική του υπηρεσία. Η φράση του Σπύρου Βαλάτα τα
λέει όλα: «Οποιος φοβάται την αστυνόμευση σημαίνει ότι σκέπτεται ο ίδιος
παραβατικά!»
Προσωπικά πιστεύω ότι είναι άλλο ένα
βήμα περιορισμού και ελέγχου των πολιτών. Να θυμηθώ τη λέξη “συνεργάσιμος πολίτης”, που μας παραπέμπει σε
μαύρες μέρες και που μας ξεφούρνισαν
πρόσφατα κάποιοι από τους κυβερνώντες για τα δάνεια με τις τράπεζες!
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ
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Εξοργισμένοι οι δήμαρχοι με την ψήφιση
του άρθρου 13 για τα τέλη
Χαριστικά νομοθετήματα σε μεγαλο-“επενδυτές”
Με 154 υπέρ και 140 κατά υπερψηφίστηκε από τη
Βουλή (18.10.15) το πολυνομοσχέδιο με τίτλο:
«Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μέτρων».
Επί της αρχής ψήφισαν “ναι” οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ και καταψήφισαν όλα τα κόμματα της
αντιπολίτευσης (140 βουλευτές).
Ανάμεσα στα άρθρα που υπερψηφίστηκαν είναι και το
άρθρο 13 που επιτρέπει την απαλλαγή από δημοτικά
τέλη σε αεροδρόμια, εθνικές οδούς και
άλλες μεγάλες επενδύσεις.
Δεν απέδωσαν οι διαμαρτυρίες, οι επιστολές, οι επαφές των Δημάρχων και των ανωτέρων οργάνων τους (ΠΕΔΑ & ΚΕΔΕ) με το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Η απαλλαγή όμως των ανταποδοτικών τελών
στις μεγάλες επιχειρήσεις (αεροδρόμιο, Ιππόδρομος, μεγάλα εμπορικά κέντρα), καίει
όλους τους Δήμους των Μεσογείων, οι
οποίοι έχουν τέτοιες επιχειρήσεις, που τους
επιβαρύνουν και δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος!

Το δικό μας ερώτημα είναι πού θα
πηγαίνουν τα σκουπίδια οι εταιρείες
αυτές; Και πώς θα τα μεταφέρουν;
Μετά την υπερψήφιση του άρθρου 13 οι δήμαρχοι Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου, Κρωπίας, Παιανίας Γλυκών Νερών, Ασπροπύργου και Ωρωπού με επιστολή τους που απέστειλαν προς τον Υπουργό Εσωτερικών σημειώνουν:
κ. Υπουργέ,
Στη συνεδρίαση της Βουλής στις 16-10-2015 έγινε παρέμβασή σας με ερμηνευτική δήλωση, κατόπιν συνεννόησης που είχατε με τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ,
σύμφωνα με την οποία «οι ισχύουσες μέχρι σήμερα
συμβάσεις παραχώρησης εξαιρούνται των διατάξεων
του άρθρου 13».

Με τη δήλωσή σας αυτή είχαμε την αίσθηση ότι επιλύθηκε το πρόβλημα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιμετωπίζαμε. Θα προστατεύονταν τα κεκτημένα για
κάποιους Δήμους από εμάς, ενώ οι υπόλοιποι θα είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις
μας εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία που εκκρεμεί,
τόσο στα Ελληνικά Δικαστήρια όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαπιστώσαμε όμως με έκπληξη αλλά και θλίψη, ότι η
δήλωσή σας αυτή ουδέποτε ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο. Η μοναδική και οριστική λύση είναι η
άμεση ενσωμάτωση της ερμηνευτικής αυτής δήλωσης
στο άρθρο 13 του Ν. 4337(ΦΕΚ 129Α/17-10-2015). Σε
διαφορετική περίπτωση, τόσο εμείς όσο και οι κάτοικοι των Δήμων μας θα έχουμε κάθε δικαίωμα να πιστεύουμε ότι εξαπατηθήκαμε και να προβούμε σε
ανάλογες ενέργειες και κινητοποιήσεις.
Τι λέει όμως το άρθρο 13; Διαβάζουμε από το πολυνομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε στη Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αρθρο 13

Στα “κάγκελα” οι εργαζόμενοι στους Δήμους
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Δήμους (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καταγγέλει ότι το πόρισμα της επιτροπής
των Σοφών μετατρέπει σε κρανίου
τόπο το ασφαλιστικό.
Γράφουν σε ανακοίνωσή τους μεταξύ
άλλων:
Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., σε
συνέχεια των σκληρών μέτρων που
ψήφισε πρόσφατα με το πολυνομοσχέδιο, ετοιμάζει νέα λαίλαπα νεοφιλελεύθερων και αντιλαικών μέτρων
για το ασφαλιστικό, στοχεύοντας αυτή

τη φορά στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.), στα οποία εντάσσονται πολλές κατηγορίες εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καταλήψεις Δημαρχείων
Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
αποφάσισε:
• Την μαζική συμμετοχή στην 24ΩΡΗ
Πανελλαδική Απεργία την ΠΕΜΠΤΗ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και πάντα σε
συντονισμό με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις

άλλες Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες
του Δημοσίου. Η ημερομηνία της Πανελλαδικής Απεργίας θα επανακαθοριστεί εάν κριθεί αναγκαίο με βάση τις
συνθήκες
• Τον χαρακτηρισμό 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015 ως Πανελλαδικής Ημέρας Συμβολικής Κατάληψης ΟΛΩΝ των Δημαρχείων της χώρας (από τις 10.00 το
πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι), προκειμένου ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενημερωθούν
για τις παραπέρα ενέργειες.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από
24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α’ 171) αναριθμούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ώς εξής:
«3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας
από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους
οποίους το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει την
παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου,
με σύμβαση παραχώρησης, που κυρώνεται
από τη Βουλή με τυπικό νόμο, εφόσον στην
εν λόγω σύμβαση προβλέπεται ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.
4. Ανταποδοτικά τέλη της προηγούμενης
παραγράφου και κάθε είδους συναφείς κυρώσεις, που έχουν καταβληθεί μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται, εκτός αν αφορούν εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Με την
επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, βεβαιωμένες οφειλές τέτοιων ανταποδοτικών τελών ή συναφών κυρώσεων διαγράφονται,
κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου οργάνου
των Ο.Τ.Α.. Τέλη και συναφή πρόστιμα που με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχει αναγνωριστεί η υποχρέωση να καταβληθούν στον οικείο Ο.Τ.Α.
εξαιρούνται της παρούσας ρύθμισης και εισπράττονται
κανονικά.»
Δηλαδή, η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών
για τις οφειλές του Ιπποδρόμου στο Δήμο Μαρκόπουλου, δεν θα υλοποιηθεί μετά την ψήφιση του άρθρου 13.
Τα δημοτικά τέλη του Αεροδρομίου στα Σπάτα, δεν
θα τα λαμβάνουν πλέον οι Δήμοι. Εσπευσε μάλιστα
η Εταιρεία του Αεροδρομίου να βγάλει ανακοίνωση
αμέσως μετά την ψήφιση του άρθρου 13, όπου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι: «η Εταιρεία Αεροδρομίου
είναι υποχρεωμένη από τη Σύμβασή της να παρέχει
υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ. στο αεροδρόμιο, υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τους δήμους και άρα δεν υπάρχει η οφειλόμενη
ανταποδοτικότητα για την επιβολή δημοτικών
τελών!»
Μια χαριστική διάταξη σε μεγαλοεπιχειρήσεις και
“επενδυτές” με αναδρομική ισχύ μάλιστα!!!
Και διάπλατο άνοιγμα της ιδιωτικοποίησης της περισσυλογής των απορριμμάτων.
Το πολυνομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε στη Βουλή
http://www.parliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d8916-0e0e66ba4c50/k-dimosto-papuros-sunolo_1.pdf
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Marketing: Τεχνική Προώθηση των Πωλήσεων
Ξεκινώντας από ρούχα υψηλής ραπτικής, μετέπειτα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας,
είδη καλλωπισμού και υγιεινής, και καταλήγοντας στον τομέα παροχής υπηρεσιών, τα
πάντα λανσάρονται από φιλόδοξους πωλητές, που εγγυώνται την άριστη ποιότητα των
αγαθών και υπηρεσιών, που έχουν αναλάβει
να προωθήσουν σε όσο τον δυνατόν περισσότερους πελάτες.
Η προώθηση πωλήσεων λειτουργεί ως ο σημαντικότερος συντελεστής του marketing και
συνδέεται άμεσα με τη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις. Ο Σκοπός στην προκειμένη
περίπτωση «αγιάζει τα μέσα» και σημαίνει αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και τη μεγιστοποίηση του επιχειρηματικού κέρδους.
Η τεχνικής της προώθησης των πωλήσεων,
ουσιαστικά, αναφέρεται στην προσπάθεια

προσέλκυσης πελατών για τη βιωσιμότητα
της επιχείρησης. Η διαδικασία της προώθησης
διακρίνεται σε 2 κατηγορίες:
1) Tην Push (σπρώχνω), αφορά την ενέργεια
διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών στα σημεία
που αυτά διατίθενται.
2) και την Pull (τραβάω), πρόκειται για τον
τρόπο προσέλκυσης των πελατών για την
αγορά του προϊόντος και διάθεσής του.
Στην προώθηση των πωλήσεων, αναγκαίος
είναι: ο σχεδιασμός και η οργάνωση της δεύτερης κατηγορίας, pull. Σύμφωνα με αυτήν
χρειάζονται κάποιες τεχνικές για να μπορέσει
να αξιοποιηθεί ο τομέας προσέλκυσης πελατών. Κάποιες από αυτές τις έξυπνες τεχνικές
που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες, είναι οι
κατασκευές ραφιών (αφισάκια, μαγνητάκια),
διάφορες γευστικές δοκιμές σε μεγάλα super-

Μεσούντος του θέρους
στο Σπήλαιο Καστανιάς
Στη Νεάπολη μείναμε σχεδόν δυό μέρες. Είναι
περίεργο το πόσο ένας τόπος και οι άνθρωποί
του μπορούν να σε γεμίσουν. Και τότε όταν φεύγεις, oμολογείς πως πρέπει γρήγορα να ξαναβρεθείς κοντά τους. Για μας όμως, ακόμη το
πρόγραμμα στη Νεάπολη έγραφε: Καστανιά και
σπήλαιο.
Το μικρό Corsa υπάκουο είχε ήδη αρχίσει να
γλύφει ομαλά την ορεινή πλαγιά του Πάρνωνα.
Γρήγορα αντιγυρίσαμε προς κάτω Καστανιά
Ο αμαξιτός στενός, οι στροφές ελικοειδείς και
απότομες. Απρόσμενα πίσω από την κλειστή
στροφή, αιφνίδια ξεπετιέται γεφυράκι, ολιγόφαρδο να αιωρείται επάνω από μια σχιστή και
βαθειά χαράδρα. Η ανάσα τώρα σου κόβεται,
γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις μια αναγκαστική
και κατά περίπτωση μονοδρόμηση. Κολλητή με
την έλλειψη της όποιας ορατότητας. Το οπελάκι
χωρίς να διαμαρτύρεται, φαντάζει να χαμογελά
με την ταλαιπωρία του οδηγού. Τρέχει και διασχίζει κυκλικά τα χωριά προς Κάτω Καστανιά και
απολαμβάνει το καταπράσινο σκηνικό του τοπίου.
Σε λίγο φτάνομε στο προαύλιο του σπηλαίου,
όπου και το πολύ παλιό εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, με τις χαρουπιές να λάμπουν ολούθε και
ολόγυρά του. Περιμέναμε να συγκεντρωθεί η
ομάδα των 25 για να έρθει η ξεναγός. Ξεκινάμε.
Ένα κατηφορικό δρομάκι και στο πέρας του, μια
εξωτερική βαρειά σιδηρόφρακτη πόρτα, κλείνει
ηχηρά σφραγίζοντας το πέρασμά μας. «Μπήκατε όλοι:» ακούστηκε η φωνή της ξεναγού.
«Τώρα όλοι κοντά μου». Σε απαγόρευση το ψαχούλεμα του σταλαγμίτη, των πανταχόθεν σπηλαιοθεμάτων*, και οι φωτογραφίες. Και η
επιτακτική προσταγή «κάτω τα κεφάλια», όπου
τα σπηλαιοθέματα στενεύουν το χώρο. Το θερμόμετρο μέσα στο σπήλαιο γράφει 17 βαθμούς,

έξω φτάνει τους 37ο. Τη διαφορά την αισθάνεσαι και όχι απόλυτα ευχάριστα.
Αρχίσαμε να κατεβαίνομε σκαλιά και σκάλες.
Πίσω μας πάντα κατάκλειστη η σιδηρόφραχτη
πόρτα. Βυθιζόμαστε στα άδυτα του Άδη. Φωτάκια δεξιά και αριστερά διάσπαρτα λυχνο -λαμπυρίζουν. Ανακαλούν εικόνα Τρανσυλβανίας των παιδικών μου σινεμά. Ευτυχώς που δεν
είμαι κλειστοφοβικός. Θυμήθηκα ένα φίλο μου
και χαμογέλασα. Αυτός είναι στο έπακρο. Αυτός
δεν μπαίνει ούτε στο μετρό. Τώρα πατάμε και
περπατάμε σε ένα πολύ στενό τσιμεντένιο γεφυράκι. Διασχίζει τις σκοτεινές αίθουσες μετέωρο. Μεταλλικές κουπαστές, με μπράτσα
ισχυρά σου παρέχουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Ψηλά, στο μάτι χάνεται η οροφή. Κάτω ο
πάτος του Κάτω Κόσμου, στην κυριαρχία του
απύθμενου σκότους «Το κατά προσέγγιση ύψος
αυτής της αίθουσας είναι 35 μέτρα» απαντά η
ξεναγός στην ερώτησή μου. Ποιός όμως την
ακριβοπίστευε: Πάνω ατένιζα με δέος και κάτω
ριγούσα με τρόμο. Τι είναι τελικά ο άνθρωπος
μέσα στη φυσική δημιουργία. Ένα μηδενικό. Τί
ο χρόνος της ζωής του; Ένα τίποτα. Ούτε μια
σταγόνα στην ηλικία του σπηλαίου που τον λιθωματικό του διάκοσμο έχουν σμιλέψει 3 εκατομμύρια χρόνια. Κάπου διάβασα και 195
εκατομμύρια. Η έκταση του σπηλαίου ανέρχεται
σε 1500 τ.μ. και από αυτά μόλις τα 500 τ.μ. χωρισμένα σε δυό επίπεδα επιτρέπονται στον επισκέπτη. Μέσα σε αυτό τρωγλοβιώνει μια
σπάνια αράχνη το “δολιχόποδο”, δηλαδή με μακριά πόδια, τυφλή και κουφή. Γενικότερα η “τρωγλόβια” πανίδα των σπηλαίων, που είναι
συνήθως αρθρόποδα αράχνες, σκώληκες, μαλάκια και άλλα, χαρακτηρίζονται από την ηθολογική προσαρμογή στη ζωή του υπογείου
περιβάλλοντος, όπως η απόλυτη ή μερική τυ-

Γράφει η

Βικτώρια
Λυκούρη*
market, φυλλάδια, καμπάνιες πωλήσεων με
συγκεκριμένη θεματολογία, κάρτες πληροφόρησης.
Ωστόσο, το πιο σημαντικό εργαλείο είναι η τακτική του πωλητή και ο τρόπος με τον οποίον
θα οργανωθεί, ώστε να καταφέρει να κερδίσει
την εμπιστοσύνη των δυνητικών πελατών, με
τη σωστή προβολή του προϊόντος/υπηρεσίας,
ώστε να μπορούν να γίνουν ακόμα και μόνιμοι
πελάτες του. Μία συζήτηση με έμφαση τις
ανάγκες του πελάτη και όχι του προϊόντος ή
της επιχείρησης προώθησης, είναι το κλειδί
για να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του πελάτη,

φλότητα, ο αποχρωματισμός του σώματος κ.α.
Στα σπήλαια πάλι υπάρχουν και “τρωγλόφιλα”
είδη, που ζητούν το σχετικά ψυχρό και υγρό
κλίμα για να επιζήσουν (έντομα, νυχτερίδες).
Αλλά και “τρωγλόξενα” που ευκαιριακά φιλοξενούνται και είναι ποικίλης προέλευσης (δίπτερα,
πεταλούδες αραχνίδια) ή και άλλα που τυχαία
ξέπεσαν και βρέθηκαν. Θα πρέπει να τονισθεί
ότι η πανίδα των σπηλαίων είναι πάντοτε ζωϊκής
υφής αφού λόγω της έλλειψης του ηλιακού
φωτός, η αναγκαία για τα φυτά φωτοσύνθεση
δεν είναι εφικτή. Στις αίθουσες του σπηλαίου
της Καστανιάς, οι σταλαγμίτες, τεράστιες κουρτίνες σαν χτένες πλούσια απλωμένες, θεαματικά διαχωρίζουν το χώρο. Από την οροφή του
φαίνεται να κατεβαίνουν οι μεμονωμένοι κωνοειδείς στιβαροί σταλακτίκτες, να τελειώνουν
στην μετεώρισή τους ή και να παντρεύονται δυναμικά, ανταμώνοντας τα από κάτω τους
άμορφα συσσωρευτικά μορφώματα των σταλαγμιτών. Των σταλαγμιτών που ολοένα αδιάντροπα
ψηλώνουν το κεφάλι τους, ενώ σε άλλες θέσεις
στο πάντρεμά τους να μορφώνονται σε συμπαγείς κολώνες. Αλλαχού πάλι, από τις οροφές
φαίνονται να επικρέμονται οξύληκτοι λεπτοφυείς, ομοιόσχημοι και εύθραυστοι σταλαγμίτες σαν να τις αγκυλώνουν προκλητικά. Το
σπήλαιο αυτό, παρθένο από ανθρώπινα ψαχουλέματα και παρεμβάσεις διατηρεί το πρωτογονικό σκηνικό του. Το πλούσιο της δημιουργίας
των σταλακτιτών εδώ δικαιολογείται από την
αφθονία των σταγονορροών που διευκολύνονται από το μόλις 6 μετρων πάχους του υπερκείμενου της οροφής εδάφους. Το έδαφος εδώ
εντάσσεται στα ασβεστολιθικά διαλυσιγενή της
κατηγορίας των δευτερογενών σπηλαίων. Το
νερό τη βροχής που από ρωγμές και σχισμές
κατεισδύει στο έδαφος, και μέσα από χημικές
αντιδράσεις και διεργασίες, διαλύει τον ασβεστόλιθο που εκεί συναντά, και γίνεται πλούσιο
σε ευδιάλυτο δισανθρακικό ασβέστιο. Μόλις το
νερό, το κορεσμένο πιά από το δισανθρακικό
ασβέστιο, φτάσει και διαπεράσει την οροφή του
σπηλαίου, αρχίζει να στάζει με μεγαλύτερη ροή
προς τα κάτω. Κάθε σταγόνα προτού σπάσει(;),
αφήνει να σχηματίζεται γύρω της ένας δακτύλιος από στερεοποιημένο αδιάλυτο πλέον ανθρακικό ασβέστιο, στο οποίο άμα τη διόδω του,
έχει μετατραπεί το προϋπάρχον στο νερό δισανθρακικό ασβέστιο. Το αδιάλυτο τώρα ανθρακικό ασβέστιο προστιθέμενο με τη συνεχή ροή

βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τον ίδιο
και όχι τον πραγματικό σκοπό της όλης διαδικασίας. Επίσης, η επανάληψη προώθησης του
αγαθού ή υπηρεσίας, έχει και έμμεσο αποτέλεσμα και είναι μια πειστική τεχνική προώθησης. Τέλος, ένας διάλογος με ερωτήσεις για
τη δοκιμή ή την εμφάνιση, δίνει μια καλύτερη
προσέγγιση, κάνοντας ενδιαφέρουσα τη συζήτηση και βοηθά στην απόκτηση νέων γνώσεων και ιδεών για βελτίωση.
Συμπερασματικά, η προώθηση πωλήσεων σε
συνδυασμό και με άλλους συντελεστές συντελεστής του marketing μπορεί εύκολα να
φέρει άμεσα κέρδη στην επιχείρηση και μεγάλο κύκλο εργασιών. Αρκεί μια σωστή και
έξυπνη οργάνωση της προώθησης των πωλήσεων και όλα είναι έτοιμα για δράση...
* Η Βικτώρια Λυκούρη είναι φοιτήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου -Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

των σταγόνων, αυξάνεται και μακραίνει κωνοειδώς τον σταλακτίτη. Η ροή των σταγόνων γίνεται μέσα και δια του εσωτερικού του
σταλακτίτη, που εν τω μεταξύ και προοδευτικά
έχει διαμορφωθεί σε ένα κεντρικό αγωγό.
Οταν κάποιες από τις σταγόνες για διαφόρους
λόγους και κυρίως αφθονότερης και ταχύτερης
ροής δεν καταφέρνουν να συγκρατηθούν στην
άκρη του σταλακτίτη και δεν προλάβουν να στερεοποιηθούν, σπάζουν και πέφτουν στο δάπεδο
όπου εκεί πια στερεοποιούνται δημιουργώντας
άμορφους βολβώδεις σχηματισμούς, τους καλούμενους σταλαγμίτες. Αυτοί με το χρόνο αυξάνονται, και προχωρούν προς τα άνω. Και
άλλοτε ενώνονται και παντρεύονται σε κολώνες
με τους κατερχόμενους σταλακτίτες και άλλοτε
παραμένουν μοναχικοί στην απόληξή τους. Τα
διάφορα χρώματα που βλέπομε γενικότερα στα
σπηλαιοθέματα οφείλονται στα εμπεριεχόμενα
στο έδαφος που διέρχονται οξείδια μετάλλων,
τα οποία διαλύουν. Έτσι από τα οξείδια του σιδήρου προκύπτουν οι ερυθρωποί σχηματισμοί
ενώ από του μαγγανίου οι καστανόμαυροι. Στο
σπήλαιο της Καστανιάς χαρακτηριστική είναι η
επτάχρωμη πολυχρωμία που επικρατεί.
Σε αυτή την τελευταία κατηγορία ανήκει το
αξιόλογο σπήλαιο της Καστανιάς, του οποίου
την ύπαρξη σημειωθήτω σε κανένα ταξιδιωτικό
οδηγό ή εγκυκλοπαίδεια τουλάχιστον εγώ,
βρήκα να αναφέρεται.
Η γεωμορφολογία των σπηλαίων, σε γενικές γραμμές
δίνει διάκριση σε δυό μεγάλες κατηγορίες, όσον
αφορά την προέλευση τους. Σε πρωτογενή σπήλαια
αυτά που έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια
απόθεσης του πετρώματος που τα φιλοξενεί, όντας
αρχικά διαπύρου και ταυτόχρονα σε κατάσταση στερεοποίησης που αφήνει κοιλότητες σαν φυσαλίδες
.Και σε δευτερογενή διαλυσιγενή τα οποία αναπτύσσονται μετά τη στερεοποίηση του πετρώματος που
τα φιλοξενεί και μετά από αρκετές γεωλογικές περιόδους. Τα δευτερογενή διαλυσιογενή αναπτύσσονται κυρίως από τη η διαλυτική ικανότητα του
ομβρίου ύδατος που κατεισδύει στο υπόγειο ’’καρστικό’’.**

γιάννης κορναράκης του μάνθου
• Σπηλαιόθεμα: γενικότερα οι σχηματισμοί οι εντός του σπηλαίου
** Καρστ. “καρστικό αναγλυφο”. Η μορφολογία της γήινης επιφάνειας
Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπ. Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα
2) Ψηφιακή βι βλιοθήκη ‘’Θεόφραστος’’ τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
3) 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο. Της Ελλ.Γεωγρ. Εταιρείας πεπραγμένα
4) Ενημερωτική μπροσούρα του σπηλαίου της Καστανιάς
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στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Mοιράζονται ως ...αργύρια!
Μετά το τρίτο και φαρμακερό μνημόνιο του ΤσίπραΣΥΡΙΖΑ, άρχισε το μοίρασμα των “χρυσαφικών” της
χώρας, της δημόσιας περιουσίας στους “προστάτες
μας” δανειστές!!
Ετσι πρώτοι έλαβαν οι Γερμανοί τα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια της χώρας (Fraport).
Tώρα έρχεται η Γαλλία φορτωμένη με “επενδυτές”
που διεκδικούν ανάλογα χρυσαφικά με τους Γερμανούς.
Εχουν εκφράσει την “επιθυμία” τους που είναι η
Ενέργεια (ΕΔΜΗΕ), η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ (το νερό

μας) και τα λιμάνια μας.
Τώρα μάλιστα που αποχώρησαν “αιφνιδιαστικά” και
οι Ρώσοι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος...
Μάλλον κάτι ξέρουν οι Ρώσοι...

Τελική σύνταξη 360 ευρώ!!
Για να μας σώσουν, οι Τσιπραίοι, όπως και οι προηγούμενοι, καθημερινά ανεβάζουν τους φόρους, τρομοκρατούν για τις συντάξεις, κόβουν την υγεία,
βάζουν υψηλότατο φόρο στην παιδεία.
Κι όλα αυτά τη στιγμή που 300 βολευτές απολαμβάνουν πλουσιότατων προνομίων, που αγγίζουν τις
15.000 ευρώ μηνιαίως!
Είναι οι πλέον ακριβοπληρωμένοι ....αργόμισθοι, που
αποφασίζουν τί σύνταξη θα πάρουν οι εργαζόμενοι
που επί 30 και 40 χρόνια δουλεύουν στις πιο αντίξοες συνθήκες.
Το έχω πει και γράψει πολλές φορές: αλίμονο στη
χώρα που οι κάτοικοί της δεν έχουν να χάσουν τίποτα...

Ναι και στο άρθρο 13!!!
“Aρμέγουν” και τον τελευταίο πολίτη μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός του, και απαλλάσουν από τα δημοτικά
τέλη όλες τις πολυεθνικές, μεγαλοεταιρείες -ονόματι επενδύσεις-, που έρχονται στην Ελλάδα για ...πλιάτσικο.
Ετσι, ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή 16/10/15 το
άρθρο 13 στο πολυνομοσχέδιο που απαλλάσονται από τα
δημοτικά τέλη αεροδρόμια, εθνικές οδοί, λιμάνια και κάθε
μεγάλη “επένδυση”, παρά τις αντιρρήσεις των Δημάρχων,
οι οποίοι βλέπουν τα συρρικνώνονται δραματικά οι εισπράξεις τους και να καταστρέφεται γενικότερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού θα έχει επιχειρήσεις στα όριά της, αλλά θα
είναι “κράτος εν κράτει”.
Είδες ο Τσίπρας και οι ΣΥΡΙΖΟΝΕΟΠΑΣΟΚΟΙ.... “Ναι σε
όλα”!!! Σας θυμίζει κάτι;

3 "Χθες καταρρίψαμε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Εάν επρόκειτο για αεροσκάφος, θα είχαμε κάνει το ίδιο.
Οποιος παραβιάσει τα σύνορά μας, θα δώσουμε την προσήκουσα απάντηση",
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τούρκος πρωθυπουργός
Αλήθεια, πόσες παραβιάσεις δέχεται καθημερινά η Ελλάδα; Και τι δηλώσεις κάνουν οι Πρωθυπουργοί μας;

-Τί αφήνεις πίσω σου; Τί έφτιαξες;
-Λίγους Έλληνες. Λίγοι είμαστε πάντοτε.
-Τί θες και τα βλέπεις χριστιανέ μου, τα ίδια και τα
ίδια κάθε χρόνο; Πάνε αυτά. Περάσανε, πεθάνανε.
Τα ζαρωμένα δάχτυλα σφίξαν τις άκριες στα μπράτσα
της πολυθρόνας, μέχρι π’ ασπρίσαν οι αρθρώσεις.
-Εγώ δεν πέθανα Καιτούλα, ούτ’ εσύ.
-Κατά λάθος ζούμε Λευτέρη. Τό ‘πε κι εκείνος ο
υπουργός πριν λίγα χρόνια. Θυμάσαι;
-Τον θυμάμαι τον καραγκιόζη.
-Ζούμε λέει πολύ, δεν ψοφάμε κι επιβαρύνουμε τ’
ασφαλιστικά ταμεία. Έπρεπε νά ‘χαμε πεθάνει, όπως
πεθαμένα είναι κι αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση
κάθε τέτοιες μέρες.
-Ήμουν εκεί Καίτη, πολέμησα, έχω σηκώσει ξεκοιλιασμένους, έχω ‘μποδίσει παιδιά να κοιτάξουν τα πόδια
τους που λείπανε, έχω κρατήσει το χέρι σε παλληκάρια, να ξεψυχούν και να φωνάζουν «μανούλα», τί μου
λες τώρα; ακόμα πετάγομαι τις νύχτες στον ύπνο
μου, το ξέρεις.
-Ναι, προτιμώ να ροχαλίζεις, παρά να βλέπεις εφιάλτες γέρο μου.
-Εγώ δεν σ’ έχω πει κι ούτε θα σε πω ποτέ γριά.
-Είμαι όμως, αυτή είναι η αλήθεια Λευτέρη. Όπως
αλήθεια είναι ότι πέθαναν αυτά που βλέπεις και ξαναβλέπεις στην τηλεόραση και κλαις. Αλήθεια είναι
τα μνημόνια, αλήθεια είναι που δεν φτάνουν και των
δυό μας οι συντάξεις. Τελικά, γι’ αυτά πολέμησες
Λευτέρη, κατάλαβέ το πιά. Για νά ‘ρθουν αυτά τα παλιόπαιδα που ψηφίζουμε, να σου λένε πως πρέπει να
πεθάνεις, για να σωθεί η Ελλάδα.
-Για την Πατρίδα πολέμησα Καιτούλα. Για σένα, για
το παιδί που είχες στην κοιλιά, για τους γονιούς μας
και γι’ άλλα, αμέτρητα και βαρειά. Δεν πολέμησα για
τα σκουπίδια που εννοείς. Είχαμε και τότε από δαύτους.
-Τί είναι Πατρίδα, νεραϊδοπαρμένε; Ο ΕΝΦΙΑ; Ή κάτι
κοστούμια στην τηλεόραση που σε κοροϊδεύουν;
Αυτή είναι σήμερα η Ελλάδα, ξύπνα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

-Η Ελλάδα είναι όλα αυτά που δεν χωρούν σε ψυχές
κουκούτσια.
-Καλά, καλά, μην αρχίζεις πάλι τα ίδια, γιατί θα με πας
μέχρι τον Λεωνίδα και θα μου καεί το φαϊ. Να σου
φτιάξω ένα καφεδάκι;
-Για να μη μιλάω, έ;

-Όχι τρελέ, μ’ αρέσει να σ’ ακούω, αλλά δεν θέλω να
στενοχωριέσαι μ’ αυτά. Εμείς φεύγουμε, αλλοίμονο
στους νέους κι άμαθους, που θα ζήσουν Κατοχή.
Την κοίταζε να σέρνει τα βήματά της μέχρι την κουζίνα κι είδε σαν πέπλο πάνωθέ της τη λυγερόκορμη
κοπελίτσα, που τον κατευόδωνε κλαίγοντας πριν 75
χρόνια στον σταθμό, κουβαλώντας στην κοιλιά της το
πρώτο τους παιδί. Πέντε απόκτησαν, τα δύο είχαν
φύγει απ’ τη ζωή, αφήνοντάς του εγγόνια και δισέγγονα, να μην έχει σήμερα να τους πάρει μιά σοκολάτα, πανάθεμα τους προδότες. Εκείνος γιατί ζούσε;
αναρωτήθηκε. «Γιατί Θεέ μου ζω; Για να βλέπω ετούτες τις ντροπές, τις σημερνές; Γιατί να μην έχω φύγει
τότε κι εγώ, σε μιάν έφοδο; Εσύ ξέρεις, εσύ ‘σαι ο

Θεός, εγώ ‘μαι μόνο ο Λευτέρης, σχώρα με».
-Το καφεδάκι σου τρελόγερε. Έφτιαξα και για μένα,
να τον πιούμε μαζί. Τί με κοιτάς έτσι καλέ; Να, να
τσαχπινιές ο αιώνας!
-Για μένα θά ‘σαι πάντα η σουσουράδα που μου τράβαγε το μουστάκι.
-Καλά σου έκανα, δεν σου πήγαινε. Θα κάτσω λίγο,
αλλά μη μ’ αρχίσεις πάλι τα περασμένα μεγαλεία, να
χαρείς, νευριάζω. Εσύ τότε είχες τουλάχιστον κάποιους να ντουφεκάς. Εγώ είχα μόνο την αγωνία μου κι
ένα παιδί στην κοιλιά.
Αφοσιώθηκαν στις σκέψεις τους και στο φλυτζάνι.
Για λίγο μόνο, πριν η Καιτούλα μπει πάλι στον πειρασμό να «κεντρίσει» τον γέρο της.
-Γιατί λες πως δεν θα πας φέτος στην παρέλαση; Πήγαινε, να δεις τις κοπελίτσες να παρελαύνουν.
-Πάντοτε πηγαίναμε μαζί. Φέτος δεν μπορείς, δεν
πάω. Άσε, καλύτερα, να μη δω κάποια μούτρα να καταθέτουν στεφάνια.
-Αυτή την Ελλάδα θέλουν οι πολλοί Λευτέρη, αυτήν
ψηφίζουν, αυτήν έχουν. Εσύ τί μπερδεύεσαι; Το πολύπολύ να σου πουν πάλι ότι κακώς ζεις ακόμα κι επιβαρύνεις τ’ ασφαλιστικά ταμεία με την ψωροσύνταξή
σου.
-Καιτούλα, τί θά ‘κανες αν γυρνούσες πίσω και γινόσουν 20 χρονών;
-Θ’ αγαπούσα εσένα και τα παιδιά μας. Εσύ;
-Κι εγώ τα ίδια.
-Θα πολεμούσες αν ήξερες ότι θα φτάναμε να ζήσουμε σε τούτη την κατάντια;
-Ναι, και πιό θυμωμένα.
-Κι αν σε ρωτούσε κάποιος, τί αφήνεις πίσω σου τώρα
που φεύγεις; τί έφτιαξες;
-Λίγους Έλληνες. Λίγοι είμαστε πάντοτε.

(Αφιερώνεται στην Κυρία Λ.Τ.)
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ελληνίδα, η καλύτερη Ρήτορας του κόσμου!
Είναι ευχάριστο και ελπιδοφόρο να βλέπεις Έλληνες να διαπρέπουν διεθνώς
κάτω από τέτοιες πολιτικοοικονομικές
συνθήκες. Νεοέλληνες, άξιοι απόγονοι
των προγόνων μας.
Ένας νέος Δημοσθένης γένους θηλυκού
εν ονόματι Ιουλία - Αικατερίνη Βουλέλη,
κατέκτησε την 1η θέση ως η καλύτερη
ρήτορας στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης Ρωμαϊκού Δικαίου στην
Οξφόρδη (6th International Roman Law
Moot Court Competition).
Η επιτυχία της ήταν συμπληρωματική,
αφού ολόκληρη η ελληνική ομάδα των
φοιτητών της Νομικής έλαβε την πρώτη
θέση στην εικονική δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου.

Σε συνέντευξη που έδωσε η Ιουλία-Αικατερίνη Βουλέλη μίλησε για τον διαγωνισμό, για τη δουλειά και την πίστη της
ομάδας στο project αλλά και την συμβολή
των καθηγητών της. Μας λέει χαρακτηριστικά πως η δική τους διάκριση μπορεί να
αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση
για τους νέους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα τείχη της κρίσης.
Δεν παραλείπει να μιλήσει για την κατάσταση της Παιδείας στην Ελλάδα και πως
οι νέοι έχουν όνειρα τα οποία δεν μπορεί
να τους τα βλάψει κανείς καθώς με αυτά
θα αγγίξουν τα άστρα και θα απέχουν
εκατομμύρια έτη φωτός από τρόικες,
μνημόνια και Κυβερνήσεις που δεν ανταπεξέρχονται στα «θέλω» του λαού τους.

«Αντίπαλοι» τους οι συνάδελφοι τους
από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και
του Κέιμπριτζ αλλά και των υπόλοιπων 6
εθιμικά καλύτερων πανευρωπαϊκά πανεπιστημίων για την Νομική.

«Δεν υπάρχει χώρος
για εμάς στην Ελλάδα»
Ωστόσο το μέλλον της δεν το βλέπει
στην Ελλάδα και όπως αποκαλύπτει σκέ-

φτεται μετά τις σπουδές της, να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. «Αν επικρατεί
η ίδια νοσηρή κατάσταση ακόμη και όταν
έχω τελειώσει και με το μεταπτυχιακό σίγουρα δεν θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει
χώρος».
Σε ερώτηση που της απηύθηναν, αν έχει
πρότυπο ή αν παρακολουθεί με ιδιαίτερη
αφοσίωση κάποιον κορυφαίο νομικό στο
εξωτερικό, εκείνη μας απάντησε πως η
Ελλάδα έχει εξαιρετικούς επιστήμονες
όπως ο Ποταμίτης, ο Καρατζάς κ.α
Η ομάδα αποτελείται από την ίδια, την
Μαρία Θωμαΐδα, τον Αλέξανδρο Παπασωτηρίου και την Μαρία Ρούσου. Είχαν 4
προπονητές εκ των οποίων την Αρτεμισία
Παπαδάκη, η οποία πριν από 3 χρόνια
είχε ξαναφέρει πρωτιά στην Ελλάδα
στον ίδιο διαγωνισμό. Τέλος η καθηγήτριά τους ήταν η Αθηνά Δημοπούλου.
Η Ιουλία - Αικατερίνη Βουλέλη ...επί το έργο.

στοιχεία από eirinikos.gr

Η διαφθορά στο δημόσιο σκοτώνει την Ελλάδα
Tο Acropolis Rock αποτελεί έναν
πολυβραβευμένο ηλεκτρονικό
ξεναγό, ο οποίος είναι ικανός,
αποδεδειγμένα, να “φέρει” ολόκληρη την πόλη της Αθήνας στο
κινητό τηλέφωνο του επισκέπτη.
Πρόσφατα, το Acropolis Rock
σκαρφάλωσε στις πρώτες 30 θέσεις των εφαρμογών με τις περισσότερες
πωλήσεις
σε
ολόκληρο το AppStore της
Apple. Προσφέρει μια πλήρως
εξατομικευμένη εμπειρία στους
επισκέπτες του αρχαιολογικού
χώρου, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό του στην ηλικία και τα
ενδιαφέροντα του εκάστοτε επισκέπτη. Παρέχει υψηλής ποιότητας πολυμεσικό υλικό (βίντεο,
φωτογραφίες,
τρισδιάστατες
αναπαραστάσεις), η ξενάγηση
μετατρέπεται σε μια ζωντανή
διαδρομή που συνδέει τον επισκέπτη του παρόντος με το ένδοξο παρελθόν του χώρου. Κι
όλα αυτά, χωρίς να απαιτείται

σύνδεση στο διαδίκτυο ή επιπλέον κόστος!
Η εφαρμογή που διατίθεται για
κινητά τηλέφωνα και tablets, έχει
κερδίσει την 1η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό καινοτομίας
της Microsoft στη Νέα Υόρκη, 1η
θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας του
TEDx και επίσης την 1η θέση
στον πανελλήνιο διαγωνισμό
Appwards.
Μία εφαρμογή από δύο νέους
Ελληνες: ο Γιώργος Καρακατσιώτης Μηχανικός Λογισμικού
με εξειδίκευση στην τεχνητή
νοημοσύνη και επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ο Βαγγέλης
Πτερνέας επίσης Μηχανικός Λογισμικού και βραβευμένος δύο
φορές από τη Microsoft με τη διάκριση Most Valuable Professional.
Όμως όλο αυτό που περιγράφουμε, ήταν “λίγο” σαν δώρο για
το Υπουργείο Πολιτισμού, το

οποίο αρνήθηκε να παραλάβει!!!
Ας πάρουμε την ιστορία απ’ την
αρχή: “Η εταιρία μου αποφάσισε
να δωρίσει την υπηρεσία στο
κράτος. Τον Απρίλιο του 2015
στείλαμε επίσημη πρόταση στο

Υπουργείο Πολιτισμού. Αναλάβαμε να διαθέσουμε την εφαρμογή μέσω των επίσημων

φορέων του δημοσίου. Αναλάβαμε, επίσης, να καλύψουμε όλα
τα κόστη συντήρησης και τα λειτουργικά έξοδα της εφαρμογής.
Όλα. Τα πάντα. Για αντάλλαγμα,
δεν ζητήσαμε απολύτως τίποτα”
λέει ο Βαγγέλης Πτερνέας. Και
συνεχίζει: “Θεωρήσαμε ότι μια
τέτοια χορηγία θα τόνωνε την
τουριστική αγορά και θα έφερνε
αναγνώριση και έσοδα στο Δημόσιο.
Θέλαμε να πούμε στον κόσμο,
και ιδιαίτερα στους τουρίστες
που επέλεξαν την χώρα μας, ότι
υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα.
Μια Ελλάδα πέρα από τα capital
controls και την πολιτική αστάθεια. Μια Ελλάδα που επιχειρεί,
μια Ελλάδα που παράγει, και μια
Ελλάδα που προσφέρει top-class
υπηρεσίες για τα top-class πολιτιστικά μνημεία της”.
Τον Σεπτέμβριο (5 μήνες μετά
την κατάθεση του αιτήματος) λάβαμε απάντηση στην πρόταση

χορηγίας μας. Αρνητική! Το ελληνικό κράτος απέρριψε τον πιο
επιτυχημένο ξεναγό με την αιτιολογία ότι, κάποια στιγμή στο
μέλλον, σχεδιάζεται η δημιουργία εφαρμογών. Δηλαδή, το κράτος θα ξοδέψει χρήματα
προκειμένου να φτιάξει κάτι παρόμοιο. Ενώ μπορούσε να το
πάρει δωρεάν...
Πλέον, τα έσοδα από τις εφαρμογές που φτιάχνουν για πελάτες
επαρκούν ώστε να καλύπτουν τα
έξοδα συντήρησης της εφαρμογής Acropolis Rock. Γι' αυτό το
λόγο και την παρέχουν, πλέον,
δωρεάν στο κοινό από μόνοι
τους.
Βρείτε την εφαρμογή στο
www.acropolisrock.com
Υ.Γ.: Να μην ακούσω άλλη φορά,
από κυβερνητικά χείλη, για ανάπτυξη γιατί θα σπάσω την τηλεόραση...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
"Ο βασιλιάς είναι γυμνός"
Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Χάρης Δαμάσκος, σχολιάζει την «2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής», στην οποία παρεπτιτόνως σημειώνεται ότι θέλει συμπλήρωση και παρουσιάζει χρήσιμες επισημάνσεις για το άλυτο
πρόβλημα των απορριμμάτων, σχολιάζοντας τις κινήσεις της Ρ. Δούρου με τον τίτλο: "Ο βασιλιάς είναι
γυμνός". Γράφει παρακάτω:
Αναρωτιέται κανείς, αν η ευκολία με
την οποία δίνει κάποιος προεκλογικές ή μετεκλογικές υποσχέσεις, οι
οποίες δεν μπορούν να εφαρμοσθούν, αποτελεί πλέον προτέρημα
και ικανότητα στην εποχή μας.
Αναρωτιέται κανείς αν η αδράνεια, η
αποφυγή λήψης κρίσιμων αποφάσεων, η στασιμότητα, αποτελούν
πλέον στοιχεία μιας πετυχημένης διοίκησης.
Είναι αλήθεια, ότι οι συμπολίτες
μας διψούν καθημερινά, να ακούσουν ένα καλό νέο, μια καλή πρόταση. Διψούν για ελπίδα, διψούν για
ανθρώπους, που μπορούν να σπάσουν τον κύκλο αυτών των πολιτικών, που λειτούργησαν με ιδιοτέλεια
και φαυλότητα τα προηγούμενα χρόνια.
Αλλά πώς σπάει αυτός ο κύκλος;
Πώς έρχεται αυτή η ελπίδα;
Με νέους ανθρώπους, που επιλέγουν μοντέλα διοίκησης της δεκαετίας του ‘80, για να πορευθούν το
2015;
Με αυτούς που λένε, ότι η χωματερή της Φυλής κλείνει, την ίδια ώρα
που φέρνουν και ψηφίζουν σχέδια,
που την κρατούν ανοιχτή τουλάχιστον μέχρι το 2020;
Με αυτούς που φέρνουν το καινούριο, συνεχίζοντας να περιγράφουν
ιδεολογήματα για την διαχείριση
των αποβλήτων της Αττικής, χωρίς
την παραμικρή στοιχειοθέτηση;
Το νέο μπορεί να το φέρει μόνο η
Αλήθεια.
Και η αλήθεια είναι, ότι η περιφερειακή αρχή κανένα σχέδιο δεν είχε για
την διαχείριση των αποβλήτων, ποτέ

δεν ήξερε, πως θα κλείσει την Φυλή,
δεν είχε ιδέα, τι πρέπει να κάνει με
το Γραμματικό.
Θέλω να πιστεύω, ότι η κ. Δούρου
έχει καλές προθέσεις, θέλει να προστατέψει το περιβάλλον, θέλει να
προωθήσει την ανακύκλωση, θέλει

να συνεργαστεί με τους Δήμους και
να τους κάνει συμμέτοχους στην
λύση του προβλήματος.
Και αυτό είναι μια καλή βάση.
Γι’ αυτό σήμερα κιόλας, θα πρέπει να
αφήσουμε κατά μέρος την πολιτική
διαχείριση του θέματος και στο σχέδιο αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την διαχείριση
των αποβλήτων, πρέπει να απαντήσουμε στα εξής:
1. Πώς θα γίνει η ενσωμάτωση των
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης των
Δήμων και με ποια διαδικασία και
ποια κονδύλια οι Δήμοι θα εκπονήσουν αυτά τα σχέδια; Με ποιον
τρόπο θα κατασκευάσουν τις εγκαταστάσεις; Μήπως με ΣΔΙΤ;
2. Πώς θα γίνει η χωροθέτηση των
εγκαταστάσεων (π.χ. μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων ή νέων θέσεων Χ.Υ.Τ (Υ ή ΕΑ)

Σπασμένα παγκάκια
στις πλατείες
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ
πολύ καιρό θέλω να σας γράψω δύο λέξεις για τα παγκάκια της πλατείας Ελευθερίας στη Βούλα, που είναι
σπασμένα τα σανίδια και δεν μπορεί να καθίσει κάποιος
επισκέπτης.
Είναι κρίμα, μία τόσο όμορφη πλατεία να παραμελείται.
Είναι κρίμα που κάποιοι “ανεγκέφαλοι” θεωρούν “μαγκιά” να βάζουν φωτιά στα παγκάκια ή να τα χρησιμοποιούν για τις αθλήτικές τους επιδόσεις...
Διάβασα και για τις καταστροφές στις παιδικές χαρές
της Παλλήνης...
Θα παρακαλούσα να γράψετε δύο κουβέντες, να ευαι-

και πώς θα προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός και το μέγεθος τους;
3. Πότε θα γίνει η κοστολόγηση των
δομών – έργων, που θα πρέπει να
δρομολογηθούν και από ποιον προϋπολογισμό θα καλυφθούν αυτές οι
δαπάνες;
4. Γιατί δεν έχει ληφθεί ήδη μέριμνα
για την (νομοθετική και περιβαλλοντική) τακτοποίηση των υφιστάμενων
δομών των Δήμων (ΣΜΑ κ.λ.π);
5. Γιατί δεν υπάρχει καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
εγκαταστάσεων (ή τουλάχιστον των
βασικών εγκαταστάσεων);
6. Τελευταίο και πιο σημαντικό. Το
αστείο με την Φυλή πρέπει να σταματήσει. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα του κλεισίματος της
Φυλής και ποιο το μέλλον της εγκατάστασης του Γραμματικού;
Δεν χρειάζεται κάποιος να διαβάσει,
ούτε την γνωμοδότηση του ΥΠΕΚΑ,
που αναφέρει, ότι η μελέτη χρειάζεται συμπλήρωση, ούτε τις ατέλειωτες προϋποθέσεις, που θέτει η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, για να καταλάβει,
ότι ο "Ο βασιλιάς είναι γυμνός".
Ας απαντήσει λοιπόν η Περιφέρεια
Αττικής με πειστικότητα σε αυτά τα
ερωτήματα, ας προχωρήσει τις
όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις χρειάζονται, ας ολοκληρώσει το σχεδιασμό της, έχοντας τουλάχιστον ένα
υποτυπώδες χρονοδιάγραμμα και
εμείς ελπίζουμε στο τέλος, όπως και
στα παραμύθια, να ζήσουν αυτοί
καλά και εμείς καλύτερα.
Χάρης Δαμάσκος
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής

σθητοπιήσουμε το Δήμο 3Β, να τα αντικαταστήσει, γιατί
για πολλούς επισκέπτες είναι μία χαλάρωση και ένας
τόπος συνάντησης και επικοινωνίας.

Αμπέλι, Τρύγος, Σταφύλι, κρασί
Τσίρι τίρι, τσίρι τίρι τρο
Τσιριτρό!
Οι χαριτωμένοι στίχοι, από το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου, αναφέρονται σε οκτώ σπουργίτες, που ‘χαν πέσει “σε μια
ρώγα από σταφύλι και τρωγόπιναν οι φίλοι”, με ενθουσιώδη τιτιβίσματα και αστείες κινήσεις, πληροφορώντας μας για τις μεθυστικές ιδιότητες του σταφυλιού, από το οποίο παράγεται το
κρασί!
Το σταφύλι είναι ο καρπός του αμπελιού και πήρε τ’ όνομά του
από τον Στάφυλο το γιο του Διονύσου και της Αριάδνης και
κατά μία άλλη εκδοχή από το βοσκό του βασιλιά της Αιτωλίας,
Οινέα γι’ αυτό το κρασί το λέμε και Οίνο!
Ο Διόνυσος (Διός νους) ήταν γιος του Δία και της Σεμέλης, της
κόρης του Κάδμου του ιδρυτή της Θήβας, εγγονής του Αγήνορα του ιδρυτή της Φοινίκης, ανηψιάς της Ευρώπης και πρώτης εξαδέλφης του Μίνωα, που όλοι τους ήταν γόνοι της
βασιλικής οικογένειας του ΑΡΓΟΥΣ!
Ο ξαφνικός θάνατος της Σεμέλης, που βρισκόταν στην αρχή
της εγκυμοσύνης της, παρότρυνε το Δία να ράψει το ζωντανό
έμβρυο στο μηρό του και έτσι ολοκληρώθηκε η κύηση με τη
γέννηση του ομουσίου γιού του! Αυτή είναι στην ιστορία της
ανθρωπότητας, η πρώτη ενδομήτρια σύλληψη που συνεχίστηκε με εξωμήτρια κύηση!
Ο Διόνυσος λεγόταν και Λύσιος, δηλαδή Λυτρωτής και ενώ
ανήκε στους μικρότερους θεούς, αγαπήθηκε και τιμήθηκε από
τους Ελληνες με μεγαλοπρεπείς γιορτές, στις πόλεις και στην
ύπαιθρο, τα περίφημα “Διονύσια”, στα οποία τελούνταν σπουδαίες πολιτιστικές, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις! Ο Διόνυσος, αφού δίδαξε στους Έλληνες την καλλιέργεια
του αμπελιού και την παραγωγή κρασιού, ταξίδεψε σε πολλές
χώρες, μόνος του ή με τον Ηρακλή, όπως στην Ινδία, στη Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο κ.ά. και μεταλαμπάδευσε τις γνώσεις
του. Γι’ αυτό πολλοί λαοί τον τίμησαν και τον αναφέρουν στις
ιστορικές παραδόσεις τους και άλλοι χρησιμοποίησαν τα σύμβολά του, όπως τα φύλλα και τους καρπούς του αμπελιού
καθώς και το κρασί για να πραγματοποιούν λατρευτικές εκδηλώσεις και ιερές τελετές στις μετέπειτα θρησκείες, όπως ήταν
η χριστιανική. Στη χριστιανική λατρεία, η Θεία Κοινωνία περιέχει κρασί, που συμβολίζει το αίμα του Χριστού!
Ο Χριστός χαρακτηρίζει τον εαυτό σαν το αμπέλι, ενώ ευλόγησε το κρασί στο γάμο της Κανά, πραγματοποιώντας το πρώτου θαύμα!
Στη ζωή των Ελλήνων το κρασί είναι συνυφασμένο με τις
χαρές, αλλά και με τις λύπες τους, ενώ κατέχει κυρίαρχο ρόλο
στην ποίηση και στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Σε πολλά αρχαία ελληνικά ευρήματα δεσπόζουν τα Διονυσιακά σύμβολα,
ενώ στο αρχαιολογικό μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, σε ειδικά φωτισμένο χώρο, ακτινοβολεί το ελληνικό μεγαλείο από
το άγαλμα του Ερμή, που κρατά στο ένα χέρι τον Διόνυσο σε
βρεφική ηλικία και στο άλλο κρεμόταν (πριν σπάσει) ένας βότρυς· δηλαδή ένα τσαμπί σταφύλι! (έργο του Πραξιτέλη).
Επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι το αμπέλι υπήρχε σαν
αυτοφυές πριν 2.500.000 χρόνια πάνω στη Γη!
Στα τέλη του Σεπτέμβρη γίνεται έλεγχος, στα σταφύλια που
προορίζονται για κρασί και όχι για βρώση, για να δουν αν τα
“γράδα”* τους είναι ικανοποιητικά, για να μαζέψουν, να τα συνθλίσουν στα πατητήρια και να παραχθεί ο “μούστος” ο οποίος
θα μπει σε καθαρά βαρέλια για να γίνει η ζύμωση που θα μας
δώσει το κρασί. Υπάρχουν πολλά είδη κρασιών γιατί υπάρχουν
και πολλά είδη σταφυλιών. Ολες οι διαδικασίες, από το μάζεμα
των σταφυλιών μέχρι να μπει ο μούστος στα βαρέλια, λέγονται
με μια λέξη “τρύγος” και ο Σεπτέμβρης τρυγητής.
Από το κρασί παράγεται το ξύδι και από τα υπολείμματα των
σταφυλιών (φλούδια) μετά από απόσταξη το ρακί, το ούζο, το
τσίπουρο, ενώ με την προσθήκη σακχάρων, αρωματικών και
χρωστικών υλών παρασκευάζονται τα ηδύποτα (λικέρ).
Τώρα που ο μούστος “βράζει” στα βαρέλια, ας ευχηθούμε “καλά
κρασιά”
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
* γράδα είναι οι βαθμοί του οινοπνεύματος στο σταφύλι!
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Forum για “Mεταναστευτικό - Προσφυγικό” από την Τ.Α.
Την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις στο Μεταναστευτικό πρόβλημα εξέφρασαν οι εν ενεργεία και οι διατελέσαντες Δήμαρχοι της Αττικής κατά τη διάρκεια των
εργασιών του 7ου Forum της Αυτοδιοίκησης, που πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα, με θέμα «Μεταναστευτικό - Προσφυγικό» και οργάνωσε η Ένωση Δημάρχων με την ΠΕΔΑ,
υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.
Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν οι καθηγητές Ιωάννης Πανούσης και Κωνσταντίνος Φίλης, οι οποίοι ανέλυσαν με
στοιχεία την πολυπλοκότητα του προβλήματος και τα γεωπολιτικά αίτια που το προκαλούν.
Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και το μέλος της Επιτρο-

πής Περιφερειών της Ε.Ε. Σπύρος Σπυρίδων ανέπτυξαν
τις θέσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη.
Στην διημερίδα ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και
Δήμαρχος Ροδίων Φώτης Χατζηδιάκος μετέφερε παρα-

Μεγάλη συγκέντρωση της
Λαϊκής Ενότητας
στον Κεραμεικό
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου και αγωνιστικό
παλμό ξεχείλισε η αίθουσα του Κεραμεικού στη συγκέντρωση που διοργάνωσε τη Δευτέρα (19/10) η Λαϊκή
Ενότητα (ΛΑΕ).
Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο Παναγ.
Λαφαζάνης.

Την επιτυχή πολιτική συγκέντρωση της ΛΑ.Ε. στον Κεραμεικό άνοιξε η Μαριάννα Τσίχλη και πέραν του κεντρικού ομιλητή Παναγ. Λαφαζάνη, είχαν πολύ
ουσιαστικές και μεστές πολιτικές παρεμβάσεις:
- ο Κώστας Κουντουράκης (Πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων στο Πλαίσιο) για τις εργασιακές σχέσεις
και τους εργατικούς αγώνες,
- ο Θανάσης Κούρκουλας για τα δημοκρατικά δικαιώματα και το αντιφασιστικό κίνημα,
- η Ντίνα Σωτηριάδου για τη νεολαία και το κίνημα.

στατικά όλο το δράμα που εξελίσσεται τους τελευταίους
μήνες στα ακριτικά νησιά, αλλά και τις τεράστιες δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Αρχές, ενώ συγκλονιστική ήταν και η εικόνα που έδωσαν οι εκπρόσωποι του
Ερυθρού Σταυρού και της Μ.Κ.Ο. Praksis.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Αττικής Ηρακλής Γκότσης τόνισε
μεταξύ άλλων: «το 2015 ήταν μία χρονιά, όπου όλοι μας διδαχθήκαμε πολλά στο θέμα του μεταναστευτικού και προσφυγικού. Προσωπικά εκτιμώ ότι έχουν ειπωθεί δύο πολύ
σημαντικά πράγματα.
Το πρώτο είναι η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, όταν σε μια
πολύ ανθρώπινη στιγμή, αλλά παράλληλα και βαθειά πολιτική, δήλωσε ότι “αγαπάει κανείς πάρα πολύ εύκολα το
νεκρό παιδάκι και τη φωτογραφία του. Πρέπει, όμως, να
αγαπήσει το ζωντανό προσφυγάκι και όχι τη φωτογραφία

του πεθαμένου, ακριβώς για να μην υπάρξει άλλο θύμα”.
Το δεύτερο είναι η ερώτηση που έγινε από κάποια δημοσιογράφο σε έναν πολιτικό αρχηγό πριν τις εκλογές στο ντιμπέϊτ: τι θα έκανε ο πολιτικός αρχηγός αν ήταν στην
κυβέρνηση και τον ενημέρωναν ότι 10.000 μετανάστες πλέουν στις ελληνικές ακτές.
Αυτή η ερώτηση αναδεικνύει το γεγονός ότι πέρα από τις
πολιτικές προσεγγίσεις που έχει ο καθένας από εμάς για
το θέμα, υπάρχει και η πραγματική πραγματικότητα η οποία
είναι αμείλικτη.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπάθησε για το καλύτερο και
πολλές φορές ξεπέρασε τις δυνατότητες της».
Tέλος εξέδωσαν ψήφισμα εκφράζοντας τις ανησυχίες τους
και αιτούμενοι το αυτονόητο: ότι μέρος των διατιθέμενων κονδυλίων από την ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα
δοθεί στους οικονομικά χειμαζόμενους ακριτικούς Δήμους.

ΕΒΔΟΜΗ
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Σύμφωνο Ελλήνων Δημάρχων με τις Βρυξέλλες
κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη

“Δράσεις και όχι λόγια κατά του
εξτρεμισμού και της ξενοφοβίας”
Παρέμβαση της Ρένας Δούρου

Πραγματοποιήθηκε Συνέδριο στις Βρυξέλλες με θέμα να
αναλάβει πρωτοβουλίες η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη!
Ετσι πολλοί δήμαρχοι βρέθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο, στις
Βρυξέλλες, και κατέθεσαν τις προτάσεις τους, όσον αφορά
το Δήμο τους. Μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς.
Ο πλήρης τίτλος του Συνεδρίου ελληνικά και αγγλικά είναι:
«Νέο Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το
Κλίμα και την Ενέργεια» (The New Intergrated Covenant of
Mayors On Climate and Energy).
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Επ.) με στόχο η τοπική αυτοδιοίκηση
και οι πολίτες, να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα
κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ευρωπαϊκή κίνηση στην
οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, που
δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
περιοχές τους.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει αναλάβει εδώ και αρκετούς
μήνες την υλοποίηση μιας σειράς έργων, δίνοντας προτεραιότητα στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ», τα
οποία μετέφερε και κατέθεσε στις Βρυξέλλες.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημαρχείο και σε άλλα κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου. Οι ενέργειες αυτές αφορούν
την αντικατάσταση κουφωμάτων με αντίστοιχα νέου τύπου

στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
Συζήτηση για τον ρατσισμό και τον εξτρεμισμό - υιοθέτηση
κατευθυντήριων γραμμών, εξελίχθηκε στην 29η Σύνοδο
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία
παρέστη και η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.
Το θέμα της συνεδρίασης της Ολομέλειας ήταν η υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά του εξτρεμισμού.

και διπλά τζάμια, την τοποθέτηση θερμομονωτικών κελύφων εξωτερικά στα κτίρια , οικονομικών λαμπτήρων (τύπου
LED), φύτευση ταράτσας, την αντικατάσταση των υπάρχοντων καυστήρων με καινούργιους οικονομικότερους, την
τοποθέτηση νέου συστήματος εξαερισμού, κλιματισμού και
θέρμανσης με αντλίες θερμότητες. Ταυτόχρονα στις οροφές σχολείων του Δήμου, γίνεται ειδική θερμομόνωση και
υγρομόνωση.
σημείωση: η υπερθέρμανση του πλανήτη, το κλίμα και η
ενέργεια είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα για την ποιότητα
της ζωής των κατοικούντων σ’ αυτόν.
Πιστεύουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ε.Επ.
στρουθοκαμηλίζουν και πετάνε το μπαλάκι στους ΟΤΑ, που
είναι αδύναμοι και αν δεν τους δοθούν κονδύλια δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Ενα θέμα κρίσιμο και επείγον γιατί όλοι βλέπουμε ότι
έχουν ανοδική πορεία στις ευρωπαϊκές χώρες, οι εξτρεμιστικές οργανώσεις. Βέβαια υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό και
αν δεν θεραπεύσουμε τις αιτίες που τις δημιουργούν, όσες
“υιοθεσίες” και αν γίνουν και “κατευθυντήριες γραμμές” θα
μείνουν κενό γράμμα...
Η νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που έχει πάρει κι αυτή
ακόμη η Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας του φαινομένου...

“Ας κάνουμε όμως την υιοθέτηση αυτού του κειμένου,
που θα μείνει ευχολόγιο αν δεν συνοδευτεί από την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών, το πρώτο βήμα στο
μακρύ και δύσκολο δρόμο που πρέπει να διανύσουμε κατά
της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
Γιατί συζητήσεις έχουμε κάνει αρκετές. Τώρα χρειάζεται
δράση και όχι πια λόγια”, ήταν το απόσταγμα της παρέμβασης της Ρένας Δούρου.

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
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
* “Άβεβαιο-λογίας, Άγνωστο-λογίας,
Ινδοευρωπαϊκής αερο-λογίας και
Άτιμο-λογίας
παύ-σασθαι”

“Εξ Άκριβο-λογίας, Κυριο-λογίας,
Άξιο-πιστίας, Ἐτυμο-λογίας &
Αἰγαιο-πελασγικῆς ὁμοεθνίας
ἄρχεσθαι”
«Τό μέν ἐγρηγορέναι διά παντός ἀθανάτου φύσεως ἴδιον,
ὑπνοῦν δέ μετρίως τῶν καθ᾽ἡμᾶς ἐστιν, ὡς ἔοικε, καί
ἀνθρώπινον· τό δέ πέρα καθεύδειν τοῦ πρέποντος τοῖς τεθνηκόσι μᾶλλον ἤπερ τοῖς ζῶσιν ἁρµόδιον».
Θεοφύλακτος Σιμοκά(τ)της, 7ος αι., “Επιστολαί”, Επιστολή 55.

Το να είναι κανείς συνεχώς σε επιφυλακή, επαγρύπνηση,
ετοιμότητα, να μην εφησυχάζει είναι χαρακτηριστικό αθάνατης φύσης, ενώ το να κοιμάται/εφησυχάζει ανήκει στους
μέσους ανθρώπους, όπως φαίνεται, και είναι και ανθρώπινο·
το να κοιμάται όμως περισσότερο απ’ όσο πρέπει αυτό ταιριάζει περισσότερο στους πεθαμένους παρά στους ζωντανούς.

ΕΒΔΟΜΗ

κών “Απολλωνία”.
Δεν επιτρέπεται να αμφισβητήσουμε τις επιστημονικές θέσεις και απόψεις του δασκάλου μας, αυτό εξάλλου θα αποτελούσε “ύβριν” μάς επιτρέπεται όμως να τις κρίνουμε, να
τις αξιολογήσουμε και ει δυνατόν να διαφοροποιηθούμε
από τις ιδέες του περί γλώσσας και γραφής. Αυτό εξάλλου
αποτελεί επιδίωξη του καλού δασκάλου να κάνει τους μαθητές του καλύτερους απ’ αυτόν. Πράγμα θεμιτόν και αναγκαίον. Όπως διαφοροποιήθηκε και ο Αριστοτέλης από το
δάσκαλό του Πλάτωνα.
Παρακολουθώντας κριτικά την ομιλία του και όχι προσχηματικά / προσκυνητικά διαπίστωσα ότι ο καθηγητής μου
υπέπεσε σε κάποιες αντιφάσεις / ανακολουθίες τις οποίες
και σας τις επισημαίνω:
1) Ο αρχαιότερος πολιτισμός στον κόσμο είναι ο κινεζικός,
αλλά στο αρχαιολογικό μουσείο του Πεκίνο δίπλα στα κινεζικά αγγεία του 15ου αιώνα π.Χ. φιγουράρουν και τα μυκηναϊκά της ίδιας εποχής. Βέβαια δε μας είπε πώς έφτασαν
ή βρέθηκαν αυτά εκεί!!!
2) Μας εκθείασε το βασίλειο του ρήματος (ότι το ρήμα είναι
η βάση, το στήριγμα της γλώσσας) χωρίς βέβαια να υποβαθμίσει και το βασίλειο/αξία του ουσιαστικού / της ουσίας
/ της υπόστασης των ονομάτων. Επέμεινε ότι χωρίς το ρήμα
δεν μπορείτε να πάτε πουθενά.
Η εφαρμογή των 3Ε του συστήματος εξουσίας και
οι επιδράσεις του στον κόσμο Νου και Γλώσσα
N-OYΣ (= ΕΝΝΟΙΕΣ)
Εξαπάτηση / Α-ΝΟΥΣ

3Ε

«Πού είναι η Γραμματεία των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων,
των Χαλδαίων, των Αιγυπτίων; Όλη η ανθρωπότητα έχει
κληρονομήσει την Γραμματεία των Ελλήνων μόνον».
(Ιμπν Χαλντούν, 1332/732-1406/808, ο Άραβας πατέρας των κοινωνικών επιστημών).

«Η θητεία μου στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η
σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή
υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στη λέξη και
στο εννοιολογικό της περιεχόμενο».
σχόλιο: (=ταύτιση σημαίνοντος (λέξη) - σημαινομένου (έννοια)
(Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, 1901-1976, Νομπέλ Φυσικής 1932)

«Όταν ένας λαός δεν τολμά να υπερασπιστεί τη γλώσσα
του είναι έτοιμος πια για τη σκλαβιά».
(Remy de Gourmont 1858-1915, Γάλλος ποιητής, συμβολιστής)

«Η γλώσσα και οι κανόνες αυτής αναπτύσσουν την κρίση»
(Μιχάι Εμινέσκου, 1850-1889, εθνικός ποιητής της Ρουμανίας)

Όταν είμαι, όταν υπάρχω, όταν γι’ αυτά τα δύο δεν λυπάμαι,
θλίβομαι που θα μπορούσε να είμαι Έλληνας, αλλά δεν
είμαι...

ΚΟΣΜΟΣ (=ΟΝΤΑ)
Εκμετάλλευση /
Α-ΚΟΣΜΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ
(= ΣΗΜΑΣΙΕΣ)
Ευτελισμός /
Α-ΓΛΩΣΣΟΣ

Αγνοεί ο κ. καθηγητής ότι οι πρώτες λέξεις που ψελλίζει
ένα μωρό είναι λέξεις μονοσύλλαβες επαναλαμβανόμενες
δις (μα-μα, για-για, κο-κο, πι-πι) και ουσιαστικά;
3) Μίλησε για ένα λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας κατά
προσέγγιση 100.000 λέξεων με 3 συνώνυμα εκάστη, που
ανάγεται σε 300.000 περίπου λέξεις, λιγότερες ακόμα και
της Αγγλικής, που είναι θυγατρική διάλεκτος της Ελληνικής.
Αγνοεί ο κ. καθηγητής ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη
γλώσσα στον κόσμο που δεν έχει συνώνυμα, λόγω του
πλούτου του λεξιλογίου της, αλλά μόνο λεπτές εννοιολογικές, σημασιολογικές αποχρώσεις μεταξύ τους (π.χ.
βίος/ζωή, άγω/φέρω, κεράννυμι - μείγνυμι - φύρω κ.λπ.).
4) Μας ανέφερε ότι σημαντικό σε μια γλώσσα δεν είναι
τόσο η παλαιότητα/αρχαιότητά της όσο η συνέχεια και η
καλλιέργειά της.

Δηλαδή μας εξέθεσε ο κ. καθηγητής ότι δεν μας ενδιαφέρει
ποια γλώσσα προηγείται ή ποια έπεται χρονικά, ούτε ποια
γλώσσα απετέλεσε πρότυπο για τις άλλες.
Απέρριψε δηλαδή τον ίδιο τον Μάικλ Βέντρις (1922-1956)
τον Βρετανό αρχιτέκτονα που αποκωδικοποίησε τη Γραμμική Γραφή Β’ και απέδειξε πως ήταν ελληνική γραφή το
1952 και ο οποίος μετέφερε τα όρια της γραπτής παράδοσης του ελληνικού πολιτισμού, επτά περίπου αιώνες νωρίτερα! Δηλαδή από τον 8ο αιώνα στον 15ο!
Ο Βέντρις πίστευε πως η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν
ανώτερη όλων των παλαιοτέρων και νεωτέρων γλωσσών.
5) Μας σχολίασε τα χάλια της παιδείας, αλλά δεν μας είπε
τί έκανε όταν ήταν ο ίδιος Υπουργός Παιδείας. Ποιο το
έργο που προσέφερε για την αναβάθμιση της παιδείας και
τί έκανε για τη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών.
6) Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και εμμονή στο φθογγολογικό
και τυπολογικό μέρος της γραμματικής παραγνωρίζοντας
το ετυμολογικό που, κατά την ταπεινή και επίμονη, πάντα,
άποψή μας είναι και το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την
ιστορική προέλευση και ανάλυση της λέξης καθώς και για
τις οικογένειές τους.
Το Υπουργείο Α-παιδείας έχει μεριμνήσει να αποκόψει τους
μαθητές από τις ρίζες τους, γι’ αυτό έχει βγάλει εκτός ύλης
την Παραγωγή και τη Σύνθεση των λέξεων ως περιττόν και
μη αναγκαίον κεφάλαιο για διδασκαλία.
7) Κάθε λίγο και λιγάκι διαφήμιζε τα λέξικά του ευλογώντας
όπως ο παπάς πρώτος τα γένεια του.
8) Το καινούργιο που άκουσα ήταν ότι η γραπτή παράδοση
στην ελληνική γλώσσα έχει ιστορία 11 αιώνων και όχι 8 αιώνων που υποστηρίζει στα λεξικά του.
Αυτό είναι ένα θαρραλέο άλμα προόδου και πιστεύω ότι σε
βάθος χρόνου θα ανακαλέσει την ψευδο-ινδοευρωπαϊκή θεωρία και το ότι οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους
Φοίνικες τον 9ο - 8ο αιώνα, μια γλώσσα φάντασμα, χωρίς
κανένα γραπτό μνημείο.
Λέει ο δάσκαλος στο μαθητή: «Αἴτησόν με ὅ θέλεις».
Ο μαθητής απαντά: «Ἀποσκότισόν µε» (βγάλε µε από
το σκότος, δείξε µου την αλήθεια).
Τα παιδιά αυτό μας ζητούν. Να παραμερίσουμε να μπει φως,
να τους ανοίξουμε παράθυρα ώστε να δουν με άλλη οπτική
τον κόσμο.
―――――――
* Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του κ. Γ. Μπαμπινιώτη το
1/4 των λημμάτων, ως προς την ετυμολογία, χαρακτηρίζεται ως αβεβαίου ή αγνώστου ετύμου, διότι ως μητέρα των γλωσσών θεωρεί τα
σανσκριτικά και όχι την αρχαιότερη και αρτιότερη αιγαιοπελασγική
γλώσσα που είναι η μητέρα όλων των γλωσσών (Πρωτογλώσσα).
Λέξεις που τις αφήνει μετέωρες, ήτοι αν-ετυμολόγητες, εμείς τις ετυμολογούμε ως πρωτογενείς - ριζικές ελληνικές και αντικρούομε τις
απόψεις του περί ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας.
Ό,τι είναι δυσ-ετυμολόγητο για εκείνον είναι ευ-ετυμολόγητο για μας.

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής, φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

(Νικήτας Στανέσκου, 1933-1983, Ρουμάνος ποιητής, από το ποίημά
του “Και ου βάρβαρος”).

«Οι Έλληνες θα έχουν μια λέξη γι’ αυτό».
(Όλιβερ Τάπλερ, 1943 “Ελληνικό πυρ”)

«Η σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμαθία πάντων αίσχιστον»
(Πλάτων, 427-347, Ιππίας Μείζων 296α)

«Άξιοτεκμαρτότερον του λόγου το έργον εστί»
(Ξενοφών, 431/429-355, Απομνημονεύματα Δ’, 4, 10)

(= οι πράξεις / τα έργα είναι αυτές που παρέχουν πιο ικανές,
ισχυρές αποδείξεις απ’ ό,τι τα λόγια)
Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 , παραβρέθηκα στην ομιλία
του καθηγητή μου Γ. Μπαμπινιώτη με θέμα: «Κόσμος, Νους,
Γλώσσα» στο Πνευματικό Κέντρο του ιερού ναού της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, εκδήλωση που είχε
οργανωθεί από τον δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναι-

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.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Μνήμες Τρύγου στα Μεσόγεια Αττικής»
Σε μια ατμόσφαιρα όπου κυριαρχούσαν έντονα συναισθήματα πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μαρκόπουλο εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου λευκώματος "Μνήμες Τρύγου στα Μεσόγεια Αττικής" του Δημήτρη Μπούκη.

γείων και των συνηθειών των ανθρώπων
της περιοχής, πολλές από τις οποίες έχουν
εκλείψει στις μέρες μας.
Στη συνέχεια μίλησε για τις προσπάθειες
της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής.

Όλοι οι ομιλητές με ιδιαίτερη ευαισθησία
αναφέρθηκαν στα βιώματα που είχαν από
τις εικόνες του τρύγου στα Μεσόγεια και
κυρίως στη μεγάλη συμβολή της παραγωγής κρασιού στη στήριξη των οικογενειών
της περιοχής και των τοπικών κοινωνιών.

"Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις
πολλές φωτογραφίες, η ίδια μας η ιστορία"
Μ’ αυτή τη φράση ξεκίνησε την ομιλία του
ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Πέτρος Φιλίππου, κάνοντας μια σύντομη
αναφορά στην ιστορία της αμπελουργίας
των Μεσογείων που ξανάρχεται στη μνήμη
όλων μέσα από τις κιτρινισμένες και πολυ-

Πληροφόρησε το κοινό ότι η Περιφέρεια
συμμετέχει με πολλούς παραγωγούς - από
την Ανατολική Αττική κυρίως - στην Παγκόσμια Έκθεση για τον Πρωτογενή Τομέα
EXPO 2015 στο Μιλάνο, παρουσιάζοντας
στον κόσμο την ποιοτικά αξεπέραστη παραγωγή της σε προϊόντα όπως λάδι, μέλι,
κρασί, φιστίκι, βότανα κλπ, αλλά επίσης την
ιστορία, τον πολιτισμό, το μοναδικό φυσικό
της περιβάλλον, τα πανέμορφα νησιά της
και τον ήρεμο Σαρωνικό της κόλπο.
καιρισμένες φωτογραφίες του βιβλίου που
αποτελεί μια τεράστια συμβολή στην προσπάθεια για γνώση της ιστορίας των Μεσο-

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Π. Φιλίππου
τόνισε ότι σύντομα η Περιφέρεια Αττικής θα

ανακοινώσει προγράμματα στήριξης για
όλους τους κλάδους του πρωτογενούς
τομέα και ευχήθηκε να ακολουθήσουν
εκτός από τις "Μνήμες Τρύγου", ανάλογες
εκδόσεις που θα αναδείξουν την ιστορία,
αλλά και άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες και τέχνες της περιοχής και θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη
από τις παλαιότερες στις νεότερες γενιές.

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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ΕΒΔΟΜΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΡΜΠΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Κόρμπι παρατηρώντας – εδώ και δύο χρόνια περίπου- την μετατόπιση του
διαδρόμου προσέγγισης των αεροσκαφών που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, διαπιστώνοντας – όπως και οι κάτοικοι- τον αυξημένο θόρυβο που
αυτά προκαλούσαν πάνω από τα σπίτια του ΚΟΡΜΠΙ απέστειλε επιστολή στις 8/11/2013 προς τον Διοικητή της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κο Κιούκη Δημήτριο περιγράφοντας το πρόβλημα, θέτοντας ερωτήσεις και αναζητούσε από αυτόν υπεύθυνες απαντήσεις προκειμένου
να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής.
Δεν πήραμε απάντηση και έτσι στις 6/5/2015 επανήλθαμε
με νέα επιστολή περιγράφοντας εκ νέου το πρόβλημα και
ζητώντας επίμονα να μάθουμε:
1. Αν οι πιλότοι των αεροσκαφών παραβιάζουν τους κανόνες
προσέγγισης στο αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
2. Αν υπάρχουν εγκατεστημένες συσκευές παρακολούθησης της στάθμης θορύβου που αυτά προκαλούν.
3. Αν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης – έστω και προσωρινής- ανάλογης συσκευής στο ΚΟΡΜΠΙ, σε σημείο που
το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποδείξει.
Ο νέος Διοικητής της ΥΠΑ κος Λιντζεράκος Κωνσταντίνος
– προς τιμήν του- μας απέστειλε με ημερομηνία 28/8/2015
αναλυτικότατη επιστολή με την οποία μας εξηγούσε πως
ακριβώς λειτουργεί το σύστημα παρακολούθησης θορύβου
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Μας ενημέρωσε
ότι υπάρχουν εγκατεστημένοι 2 μόνιμοι σταθμοί του συστήματος παρακολούθησης θορύβου στο Κορωπί και στο
Μαρκόπουλο. Μας ενημέρωσε επίσης ότι οι στάθμες θορύβου που καταγράφονται στις συγκεκριμένες περιοχές
βρίσκονται κάτω από το όριο που έχουν θεσμοθετηθεί
στην Ελλάδα σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική απόφαση
211773/27-4-2012.
Τέλος- και αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερα- μας ενημέρωσε
ότι ο ΔΑΑ δεν έχει αντίρρηση (για ορισμένο χρονικό διάστημα) να εγκαταστήσει στο ΚΟΡΜΠΙ σταθμό μέτρησης θορύβου σε σημείο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποδείξει
αρκεί να πληροί αυτές τις βασικές προδιαγραφές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μελετά το θέμα και
θα ενημερώσει έγκαιρα τους κατοίκους του ΚΟΡΜΠΙ για
τις επόμενες ενέργειές του για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.
Τέλος ενημερώνει τους κατοίκους του ΚΟΡΜΠΙ ότι μπορούν να λάβουν γνώση των επιστολών αυτών στο site του
συλλόγου : www.kormpi.weebly.com
ΚΟΡΜΠΙ 18/10/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προβλήματα στο φανάρι
Λ. Βουλιαγμένης & Σωκράτους
Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η απόφαση
να τοποθετηθούν κολωνάκια στο
φανάρι της οδού Λεωφ. Βουλιαγμένης με Σωκράτους.
Είναι ένα κομβικό φανάρι, για τη
μισή σχεδόν Βούλα, αφού είναι
έξοδος και είσοδος για το Πανόραμα και για την άνω Βούλα.
Το φανάρι αυτό έγινε προβληματικό από την ώρα που αυξήθηκε η
κυκλοφορία στην περιοχή.
Να θυμίσουμε ότι εκεί δεν προβλεπόταν φανάρι όταν φτιαχνόταν η
λεωφόρος Βουλιαγμένης γιατί
είναι ταχείας κυκλοφορίας. Με την

μενων και πεζών.
Ετσι αποφασίστηκε, από την προηγούμενη δημοτική αρχή να ανοίξει και αριστερή στροφή, μετά από
συνεννόηση με την Τροχαία.
Πράγματι άνοιξε επίσημα πλέον η
αριστερή στροφή, αλλά πάλι δεν
λύθηκε το πρόβλημα. Κι αυτό γιατί
ανοίγοντας η πράσινη ροή, πολλές
φορές βρίσκεται η αριστερή λωρίδα της οδού Σωκράτους κατειλλημένη με οχήματα.
Για να λυθεί το πρόβλημα η παρούσα Δημοτική Αρχή τοποθέτησε
κολωνάκια δημιουργώντας “νησίδα” χωρίζοντας την οδό σε δύο

Το θέμα ετέθη προ ημερησίας στο
Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
(19.10.15) από το δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Δαβάκη. Υπενθύμισε μάλιστα στο δήμαρχο, ότι
όταν ήταν στην αντιπολίτευση
έκανε δριμύτατη κριτική για την
τοποθέτηση ανάλογων κολωνακίων σε διάφορα σημεία.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι τοποθετήθηκαν τα κολωνάκια και αν δουν
ότι δεν αποδίδουν και δημιουργούν
πρόβλημα θα τα αφαιρέσουν.
Η διάρκεια του πράσινου στο φανάρι είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτή
τη στιγμή περνούν μόνο 3 αυτοκί-

παρέμβαση όμως του Δήμου και
των κατοίκων του Πανοράματος
άνοιξε μόνο για άνοδο - κάθοδο
και δεξιές στροφές.
Αυτό στην πορεία βέβαια παραβιαζόταν από τους οδηγούς και
έχουμε θρηνήσει θύματα· εποχού-

λωρίδες.
Από την ημέρα που τοποθετήθηκαν, τα οχήματα που περιμένουν
να περάσουν το φανάρι βρίσκονται σε μία ατελείωτη ουρά που κατεβαίνει σχεδόν μέχρι την οδό
Παπάγου!

νητα!! Περιμένεις τουλάχιστον 3
φανάρια για να περάσεις.
Δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί το
θέμα, αλλά εκείνο που πρωτίστως
πρέπει να γίνει είναι η αύξηση του
χρόνου του πράσινου στο φανάρι.
Αννα Μπουζιάνη

Ο “Γολγοθάς” της Λαθούριζας και τα δασικά...
Το τρίτο και 4ο θέμα στη συνεδρία του Δ.Σ. των 3Β
(19/10/15) αφορούσε την «Παράταση χρόνου εκτέλεσης
της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης” &
“Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης.
Αλλη μια πονεμένη πολεοδομική ιστορία για το Δήμο και
ειδικότερα για τους ιδιοκτήτες που περιμένουν να χτίσουν
νόμιμα στη Λαθούριζα.
Η υπόθεση έχει ξεκινήσει από το 2005, όταν η τότε δημοτική Αρχή Βάρης ανέθεσε σε δύο μελετήτριες να συντάξουν το σχέδιο πόλης για τη Λαθούριζα.
Η μελέτη της ανάθεσης ανέφερε ότι οι μελετήτριες θα πρέπει να πάρουν τις γραμμές του δασικού και να κάνουν τη
μελέτη στα όριά του, όπως ορίζει το σχέδιο.

Βρισκόμαστε στο 2015, έχουν περάσει ήδη δέκα χρόνια και
ακόμη βρίσκεται στα ...σπάργανα, αφού υπάρχει διαφωνία
ανάμεσα στις μελετήτριες της διοίκησης του Δήμου, αλλά
και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δασαρχείου.
Η μελέτη όπως την έχουν σχεδιάσει οι μελετήτριες δεν άγγιζε απλώς τα δασικά, αλλά έμπαινε και μέσα σ’ αυτά. Μάλιστα έβαζε περιοχές δασικές με κοινόχρηστο χαρακτήρα,
μέσα στο σχέδιο, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος.
Οταν ανέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή, δόθηκε μία παράταση 6 μηνών με ρητή εντολή να βγάλουν τα δασικά
απέξω, πριν κάνουν αναρτήσεις και τους επιστρέφουν τη
μελέτη πίσω. Στις 13/7/15 δώσανε και νέα παράταση 2
μηνών και παράλληλα έκαναν ερώτηση στο ΥΠΕΚΑ, το
οποίο απάντησε ότι «οι εκτάσεις που θα εξαιρεθούν από
την πολεοδομική μελέτη θα υποδειχθούν από το Δασαρχείο

Πειραιά και θα θεωρηθεί και ο χάρτης της πολεοδομικής μελέτης για τις εξαιρούμενες εκτάσεις» (έγγραφο 9.9.15).
Το Δασαρχείο απάντησε ότι η έκταση έχει πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη Πειραιά που σημειώνει ότι η περιοχή
έχει κομμάτια μη δασικά, αλλά έχει και τα δασικά που δεν
μπορούν να πειραχτούν, αλλά οι μελετήτριες επιμένουν...
Και αναρωτιέται ο δήμαρχος: «Γιατί οι μελετήτριες επιμένουν με νύχια και με δόντια να κάνουμε ανάρτηση με τα
δασικά μέσα στο σχέδιο...»
Τελικά το Δ.Σ. αποφάσισε να δώσει μία τελευταία παράταση στις μελετήτριες, ελπίζοντας ότι θα προχωρήσουν,
άλλως θα καταλήξουν στα δικαστήρια και η Λαθούριζα θα
περιμένει να μπει στο σχέδιο πόλης, ποιος ξέρει σε πόσα
τέρμινα...

ΕΒΔΟΜΗ
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Aπαράδεκτες αποφάσεις και δηλώσεις της ΕΕ
για την κοινή φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων
της Ελλάδας με την Τουρκία
Eρώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα
του ΚΚΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες αποφάσεις και δηλώσεις
της ΕΕ για την κοινή φύλαξη συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία με ερώτησή της στην Ύπατη
Εκπρόσωπο της ΕΕ, Φ. Μογκερίνι.
Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης
στην ερώτησή του υπογραμμίζει
τα εξής:
"Τόσο οι δηλώσεις του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζ.Κ
Γιούνκερ στην τελευταία Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και οι δηλώσεις άλλων
παραγόντων της ΕΕ με πρόσχημα
το μεταναστευτικό θέτουν ζήτημα

καθιέρωσης κοινής φύλαξης των
θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας
μαζί με την Τουρκία.
Στα Συμπεράσματα δε, της Συνόδου Κορυφής της 15ης Οκτωβρίου
2015 προβλέπεται η ενίσχυση της
Frontex «για την ανάπτυξη συστήματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, μεταξύ
άλλων όσον αφορά την αποστολή
ομάδων ταχείας επέμβασης στα
σύνορα», καθώς και τη «σταδιακή
καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων».
Πρόκειται για τοποθετήσεις που
στρέφονται κατά των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας και κι-

νούνται στον επικίνδυνο δρόμο
της «συνδιαχείρισης» του Αιγαίου που έχει ανοίξει ήδη η ΝΑΤΟική παρουσία, την ώρα που η
αστική τάξη της Τουρκίας αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδας στο Αιγαίο, μιλά για
«γκρίζες ζώνες», παραβιάζει
διαρκώς τα ελληνικά θαλάσσια κι
εναέρια σύνορα, επιχειρώντας να
δημιουργήσει τετελεσμένα.
Kαι ερωτά:
Πώς τοποθετείστε στο αναφαίρετο δικαίωμα κάθε χώρας να
υπερασπίζεται η ίδια τα σύνορα,
τα κυριαρχικά δικαιώματα και την
ακεραιότητά της;".

Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
το bitcoin θεωρείται "κανονικό χρήμα"
Eρώτηση της Εύας Καϊλή και απάντηση του Μάριο Ντράγκι
Διεθνές αντίκτυπο μέσω των Financial
Times προκάλεσε η ερώτηση της Επικεφαλής της Ελιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εύας Καϊλή προς τον πρόεδρο
της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι σχετικά με τις
εναλλακτικές μορφές μέσων πληρωμής όπως τα IOUs και τα bitcoins. Η
ερώτηση κατατέθηκε τρεις μήνες πριν
(22/10/2015) μετά την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι οι συναλλαγές που γίνονται σε bitcoin πρέπει
να εξαιρούνται από ΦΠΑ με τον ίδιο
τρόπο που εξαιρούνται τα παραδοσιακά νομίσματα.
Η Εύα Καϊλή υπογραμμίζει στην ερώτησή της ότι πρέπει να συζητηθεί
άμεσα το ζήτημα της μη-θεσμικής έκδοσης νομισμάτων σε μορφή bitcoin και
IOUs καθώς αυτό επανέρχεται με πολλαπλούς τρόπους στην επικαιρότητα,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
τους σαν "εργαλείο διευκόλυνσης της
εξόδου μίας χώρας από την Ευρωζώνη".
Στην απάντησή του ο Μάριο Ντράγκι
επισημαίνει κατηγορηματικά ότι το bitcoin δεν έχει ονομαστική αξία σε Ευρώ,
κανένα εικονικό νόμισμα δεν έχει χαρακτηριστεί ως επίσημο νόμισμα κάποιου
κράτους, και κυρίως, δεν έχει την ικανότητα του "legal tender", δηλαδή δεν

υποχρεώνεται κανένας πωλητής ή δανειστής να το δεχτεί σαν μέσω πληρωμής για την ανταλλαγή αγαθών ή για
την αποπληρωμή χρέους.
Το ίδιο συμβαίνει και για την περίπτωση των IOUs, ανεπίσημων εγγράφων που μνημονεύουν ένα χρέος. Η
στάση της ΕΚΤ απέναντι σε αυτά τα
χρεόγραφα, υπογραμμίζει ο Mario
Draghi, θα είναι "αναπόφευκτα συνάρτηση των πραγματικών νομικών χαρακτηριστικών τους, κυρίως αν η
ονομαστική τους αξία είναι στο νόμισμα
του ευρώ". O Ευρωπαίος Κεντρικός
Τραπεζίτης καταλήγει ότι η στάση της
ΕΚΤ απέναντι στα IOUs θα εξαρτηθεί
ασφαλώς και από το κατά πόσο αυτά
μπορούν να γίνονται δεκτά από τους πιστωτές για την απαλλαγή χρέους αλλά
και το κατά πόσο η αποδοχή τους θα
καθίσταται υποχρεωτική από τον νόμο,
δεδομένου ότι μόνο η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να εκδίδει "legal tender".
H ερώτηση της Εύας Καϊλή προκάλεσε
το ενδιαφέρον των Financial Times, στο
άρθρο της 22ας Οκτωβρίου 2015 με
τίτλο "European Court ruling bolsters bitcoin", καθώς ο Μάριο Ντράγκι υποχρεώνεται να απαντήσει για το κατά πόσο
τα εναλλακτικά νομίσματα μπορούν να
αποσταθεροποιήσουν την Ευρωζώνη.

Ακραίο νεοφιλελεύθερο
μέτρο η ανεξαρτησία της
Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων
σημειώνει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής
«Το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) είναι πρωτίστως θεσμικό και δευτερευόντως αφορά σε πράξεις και παραλείψεις προσώπων, που
σε κάθε περίπτωση πρέπει να διερευνηθούν. Δεν πρέπει να
επιτρέψουμε η υπόθεση «παραίτησης Σαββαΐδου» να κρύψει
ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα.
Η Κυβέρνηση, μετά από δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού απέναντι στους δανειστές, προωθεί νομοσχέδιο, με το
οποίο ανεξαρτητοποιείται πλήρως η ΓΓΔΕ, σε βαθμό μάλιστα
που η πολιτική εξουσία, όχι μόνο δεν θα μπορεί να διορίζει
τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα, όπως κάνει μέχρι σήμερα,
αλλά δεν θα έχει καμμία δυνατότητα προώθησης αυτόνομων
πολιτικών αποφάσεων φορολογικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για υπόδειγμα νεοφιλελεύθερης αντίληψης, που
δεν εφαρμόζεται (ακόμη) σε καμμία
χώρα της Ε.Ε., ίσως και του κόσμου.
Η μετατροπή της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σε Ανεξάρτητη
Αρχή, που είχε και έχει ως αποτέλεσμα ο Πρόεδρος της (που κατηγορείται για εσκεμμένη διόγκωση του
δημόσιου χρέους) να δίνει πρώτα
αναφορά στον Ευρωπαίο Επίτροπο
και μετά στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, είναι απολύτως χαρακτηριστική.
Το ίδιο θα συμβεί και με την ΓΓΔΕ σε ένα ακόμη πιο νευραλγικό δημόσιο τομέα, που είναι οι φόροι και άλλα δημόσια
έσοδα. Είναι ο «πυρήνας» της εξουσίας κάθε σύγχρονου κράτους.
Το μοντέλο αυτό δεν εφαρμόζεται σε καμμία άλλη χώρα,
γιατί είναι αδιανόητο ακόμη και για δεξιές και κεντροδεξιές
κυβερνήσεις. Πολύ περισσότερο δεν θα ήθελαν και δεν θα
μπορούσαν να το εφαρμόσουν αριστερού προσανατολισμού
κυβερνήσεις. Όμως η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
θέλει και μπορεί.»
ρ/σ Alpha 989 (στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου)

Νίκος Νικολόπουλος στην
Επιτροπή Οικονομικών
Σε αυτό το ζήτημα υπογραμμίζει ότι θα
μπορούσε να αποτελέσει αιτία ανησυχίας για την ΕΚΤ αν το εναλλακτικό νόμισμα έχει ονομαστική αξία σε Ευρώ,
αλλά καθώς το εικονικό νόμισμα είναι
"κάτι άλλο, διαφορετικό από τα γνωστά
νομίσματα" δεν αποτελεί πραγματικό
κίνδυνο για την ευρωζώνη.
Η απάντηση του Μάριο Ντράγκι στην
Εύα Καϊλή, αποτελεί την πρώτη θεσμική απάντηση της ΕΚΤ για το ζήτημα
των εικονικών νομισμάτων μετά την
θεαματική απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου ότι το bitcoin μπορεί να
θεωρείται "κανονικό χρήμα" και άρα να
εξαιρούνται οι συναλλαγές από τον
ΦΠΑ όπως γίνεται για θεσμικά νομίσματα όπως το ευρώ ή το δολάριο.

«Η κοινωνία έχει εξαντλήσει τις αντοχές της & μαζί την
φοροδοτική της ικανότητα. Αυτό βλέπουμε να πιστοποιούν με τον πιο επίσημο τρόπο τα στοιχεία που είναι του
Υπ. Οικονομικών.
Και τώρα η κυβέρνηση κάνει τα δύσκολα ακόμα χειρότερα.
Το είδαμε με τον Φ.Π.Α. στα νησιά, το ζούμε τώρα με την
ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ το βλέπουμε να έρχεται και με
τη φορολόγηση των αγροτών. Το αντιμετωπίζουμε όμως
και στο ασφαλιστικό, όπου από τις υποσχέσεις για την 13η
σύνταξη, φτάνουμε στις πρόσθετες απώλειες.
Δεν μπορεί όμως το ασφαλιστικό να αντιμετωπίζεται με
τον τρόπο που ο υπουργός και οι σοφοί σύμβουλοι του, τo
προσεγγίζουν. Δεν μπορεί να ακυρώνονται όλες οι υποσχέσεις, πως δεν θα μειωθούν οι συντάξεις με την εξεύρεση ισοδύναμων.
Δεν μπορεί να εμφανιζόμαστε ανέτοιμοι, για να προχωρήσουμε σε σωστές και δίκαιες λύσεις. Δεν μπορεί να λένε
αλλά οι σοφοί του κυρίου Κατρούγκαλου και άλλα το Μαξίμου.
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Σύσκεψη Υπουργείου Εσωτερικών & Περιφέρειας Αττικής
για τα προβλήματα από την κακοκαιρία
Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των εν εξελίξει
καιρικών φαινομένων, την αποτίμηση των χθεσινών καταστροφών αλλά και τη λήψη μέτρων
ανακούφισης των πληγέντων πραγματοποιήθηκε
χθες Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο γραφείο της
Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, υπό τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον υφυπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα, με τη

― τέλος στις συναρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων
― άρση της γραφειοκρατίας για τις παρεμβάσεις στα ρέματα
― οδικός χάρτης για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά
σε συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

θα αντιμετωπίζει εκ των προτέρων τόσο σημαντικά και σύνθετα θέματα.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες την Αττική, δεν βρήκαν μια απροετοίμαστη Περιφέρεια. Έχουμε
δρομολογήσει σειρά έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Έργων που όφειλαν
να είχαν γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Έργων
που στοχεύουν στη προστασία των πολιτών και
του περιβάλλοντος από τις παρεμβάσεις και τις
αυθαιρεσίες δεκαετιών».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συγγρού 15 - 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776

συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Γ. Καραμέρου και παρουσία όλων των αντιπεριφερειαρχών
της Αττικής και υπηρεσιακών παραγόντων.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε
η αλλαγή του μοντέλου αντιπλημμυρικής θωράκισης που συνοψίζεται στα εξής σημεία:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου,
Τ.Κ.14565, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέξης Ευάγγελος
Τηλ.: 2132030628, Φαξ: 2132030630
Άγιος Στέφανος, 19/10/2015
Αριθμός Πρωτ.: 29452
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ
Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Ο ΘΕΣΠΙΣ»
Πλατεία Μ. Ασίας 49, T.K.14568,
Κρυονέρι
τηλ. 210-8161354 fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr
Κρυονέρι 19-10-2015
Αριθμ. Πρωτ.730
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

― ενίσχυση του εξοπλισμού πολιτικής προστασίας
Κατά το πέρας της σύσκεψης, η Περιφερειάρχης
Ρένα Δούρου δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Αντικείμενο της συνάντησής μας ήταν να τεθούν οι βάσεις για έναν σοβαρό σχεδιασμό που

εξαετή εκμίσθωση του Δημοτικού
περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου &
Ειρήνης στην Δ.Ε.Ροδόπολης του
Δήμου Διονύσου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
03/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00, στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο,
ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) για κάθε μήνα
του πρώτου μισθωτικού έτους. Το
διαμορφωθέν μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου (3% επι
του μισθώματος) & υπέρ ΟΓΑ (20%
επι του χαρτοσήμου) όπως ισχύουν.
Για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου περιμετρικά του περιπτέρου καταβάλλεται τέλος χρήσης

κοινόχρηστων χώρων επιπρόσθετα
του μισθώματος, σύμφωνα με το
ισχύον τέλος χρήσης και την επιφάνεια που έχει προσδιοριστεί από τις
υπηρεσίες του Δήμου κατά το περίγραμμα της τέντας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσαγάγουν στην αρμόδια επιτροπή
κατά την ημέρα του διαγωνισμού,
εγγύηση συμμετοχής ύψους 240€
όπως η προκήρυξη ορίζει, για να
μπορέσουν να μετέχουν στην δημοπρασία.
Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου
Διονύσου από 09:00 π.μ. έως 15:00
μ.μ. στα τηλέφωνα: 2132030628
Μέξης Ευάγγελος και 2132030649
Νικοκάβουρα Καλλιόπη.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ

προσφορά, της 10/2015 μελέτης
του ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ Δήμου
Διονύσου, για τη «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων Δημοτικού Αθλητισμού του
δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. –
ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύσου. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στα
€98,000,00 συμ/νου ΦΠΑ 23%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών: 30 / 10 /2015
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 06/11 /2015 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α, με λήξη ισχύος τουλάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος
Βασίλης
Κατσουρός
(τηλ.2108161683)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο Πρόεδρος
ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ
Βασίλης Δαρδαμάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου «Συντήρηση του οδικού
δικτύου του Δήμου Σαρωνικού», με
προϋπολογισμό 199.020,46€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
17/11/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:
α.) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, β) Αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.K. 190 04, Σπάτα Αττικής
Πληροφορίες :Λαβδού Κων.να
Τηλ.: 210.6633290, 22940.89405
Fαx: 210 6633290
E-mail : athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα, 19/10/2015
Αρ. Πρωτ: 986
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΟΤΗΤΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
πρόκειται να μισθώσει ένα (1) ακίνητο για τη στέγαση των υπηρεσιών
του Κέντρου Νεότητας – Αθλητισμού

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κουρουμπλής, αναφέρθηκε στην ανάδειξη των αδυναμιών που ενδημούν μέσα στο σύστημα, κάθε
φορά που προκύπτουν τέτοια προβλήματα.
Eστίασε στο πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων
που ανέδειξε η Περιφερειάρχης και δεσμεύτηκε
ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί σύντομα με το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει η
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη Βουλή.

σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. και γ) Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις,
στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. με
ενάριθμο έργου 1997ΣΕ06800002.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 3.236,11€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν.
4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 118.017,00€ χωρίς
το ΓΕ & ΟΕ 18% 21.243,06€, απρόβλεπτα 15% 20.889,01€, αναθεώρηση 1.656,18 € και Φ.Π.Α.
37.215,21€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν

επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε ενενήντα
(90) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής
12. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων) και στα
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής,
17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες
στα τηλέφωνα 213 2005333, FAX
επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος
Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο
τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας
και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη 12-11-2015.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Να βρίσκεται πλησίον του κέντρου
της πόλεως Αρτέμιδος.
Να έχει έκταση τουλάχιστον 400,00
μ2 και να αποτελείται από δύο ενιαίες αίθουσες, εκ των οποίων η μία
να είναι κατάλληλη για την χρήση
γυμναστηρίου και την τοποθέτηση
των αντιστοίχων βαρέων μηχανημάτων και η άλλη κατάλληλη για την
εκτέλεση ομαδικών προγραμμάτων
και ασκήσεων.
Να έχει πλήρη ηλεκτρική και
υδραυλική εγκατάσταση.
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 τουαλέτες και χώρο αποδυτηρίων.
Να διαθέτει εγκατεστημένο δίκτυο
για Η/.
Να έχει προαύλιο τουλάχιστον 50 τ.μ.
Να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση
( πρόσφατα βαμμένο κλπ) .
Να διαθέτει άνετο πάρκινγκ και
ράμπα για ΑΜΕΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκ-

δηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι
10/11/2015. Μετά την παρέλευση
της προβλεπόμενης εικοσαήμερης
προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή
προσφοράς είναι εκπρόθεσμη,
εκτός αν πρόκειται για προσφορές
που έχουν αποσταλεί εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός
που πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο της ταχυδρομικής υπηρεσίας).
Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τις
υπηρεσίες του Αθλητικού Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα τηλέφωνα, 210-6633290,
22940-89405 στο
email:athlspa1@yahoo.gr και στο
site του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
www.spata-artemis.gr, αρμόδια: Λαβδού Κων/να.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

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

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ και άλλα
ΓΑΜΟΙ

Ανακλήσεις προϊόντων από ΕΦΕΤ
"Παρμεζάνα τριμμένη"
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας,
στο πλαίσιο υποδοχής καταγγελιών
πολιτών, ζήτησε και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι για την άμεση

Bertozzi Spa – Via Roma", διανέμεται
και πωλείται στην Ελλάδα από την
αλυσίδα υπεραγορών "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ", στην οποία διαπιστώθηκε
ανάπτυξη ευρωτίασης (μούχλα).
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν
ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν,
να μην το καταναλώσουν.

την άμεση ανάκληση / απόσυρση του
συνόλου της ανωτέρω παρτίδας του
εν λόγω προϊόντος, ενώ βρίσκονται σε
εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν
προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να
μην το καταναλώσουν.

«Mπουκιές παναρισμένες
από ατόφιο φιλέτο
κοτόπουλου»

ανάκληση / απόσυρση του συνόλου
της παρτίδας που αφορούσε στο προϊόν «παρμεζάνα τριμμένη», με την εμπορική
ονομασία
"BERTOZZI
PARMIGIANO REGGIANO", με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν
τις 24/10/2015 και αριθμό παρτίδας L
15117, σε
αεροστεγή πλαστική συσκευασία των
85 γραμμαρίων έκαστο, που παράγεται
στην Ιταλία από την επιχείρηση "Abele

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου,
Τ.Κ.14565, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μέξης Ευάγγελος
Τηλ.: 2132030628, Φαξ: 2132030630
Άγιος Στέφανος, 19/10/2015
Αριθμός Πρωτ.: 29452
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ
Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία, πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για
εξαετή εκμίσθωση του Δημοτικού
περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου &
Ειρήνης στην Δ.Ε.Ροδόπολης του
Δήμου Διονύσου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την
03/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00, στα γραφεία του Δήμου Διονύσου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου 1, στον Άγιο Στέφανο,
ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής.

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, στo πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων και σε
συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων του ΕΦΕΤ,
διαπίστωσε την ύπαρξη μη ασφαλούς
τροφίμου στο οποίο ανιχνεύθηκε το
παθογόνο βακτήριο Salmonella spp.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν
«ΙFANTIS μπουκιές παναρισμένες από
ατόφιο φιλέτο κοτόπουλου», σε συσκευασία 500g, με ημερομηνία παραγωγής: 11.09.2015 και ανάλωση μέχρι:
11.09.2016. Η εταιρεία παραγωγής
είναι η «ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ».
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την επιχείρηση

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) για κάθε μήνα
του πρώτου μισθωτικού έτους. Το
διαμορφωθέν μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου (3% επι
του μισθώματος) & υπέρ ΟΓΑ (20%
επι του χαρτοσήμου) όπως ισχύουν.
Για την κατάληψη του κοινόχρηστου
χώρου περιμετρικά του περιπτέρου
καταβάλλεται τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιπρόσθετα του μισθώματος, σύμφωνα με το ισχύον
τέλος χρήσης και την επιφάνεια που
έχει προσδιοριστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά το περίγραμμα
της τέντας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσαγάγουν στην αρμόδια επιτροπή
κατά την ημέρα του διαγωνισμού,
εγγύηση συμμετοχής ύψους 240€
όπως η προκήρυξη ορίζει, για να
μπορέσουν να μετέχουν στην δημοπρασία.
Πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Διονύσου από 09:00 π.μ. έως
15:00
μ.μ.
στα
τηλέφωνα:
2132030628 Μέξης Ευάγγελος και
2132030649 Νικοκάβουρα Καλλιόπη.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ

O HΛΙΑΣ ΦΑΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ το γένος Λεβαντή, που γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στη Γλυφάδα και η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της
ΜΕΡΣΙΝΑΣ το γένος Παπασταύρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πεντέλη
θα παντρευτούν στην Αθήνα.

ΑΔΑ:ΒΧΛΑΩΛ6-3ΚΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί:
20-10-2015
Αρ. Πρωτ.: 19972
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682
FAX : 210 6624963
e-mail: tpkoropi@gmail.com

Σημαντικό:
Επειδή ο ΕΦΕΤ δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να
διενεργεί συχνά ελέγχους και επειδή
πάντα, ο καλύτερος ελεγκτής είναι ο
καταναλωτής, φροντίστε να ελέγχετε
τις ετικέτες των προϊόντων που αγοράζετε και όταν πέφτει κάτι στην αντίληψή σας να ενημερώνετε τον ΕΦΕΤ
Τηλ.: 210-6971500, Fax: 210 6971501
E-mail: info@efet.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών και προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» για τα τμήματα 1 και 2
όπως
αναφέρονται
στην
ΤΥ/34/2015 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε και
για τα δύο τμήματα, είτε για κάθε

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

Διαβάστε μας και στο press@ebdomi.com

ένα από τα δύο τμήματα, ξεχωριστά. Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως
απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 ώρα 10:30, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των 34.373,98€ πλέον
ΦΠΑ 23% δηλ. 42.280,00€ με δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με το
άρθρο 21 των Όρων Διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)

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

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

www.ikaraiskos.gr

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ψυχώσεις - νευρώσεις

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ειδικός Ρευματολόγος

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

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

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

www.petridoulemoniapsychologist.com

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

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

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

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
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...για την υγειά μας
Αλλεργικό άσθμα και ομοιοπαθητική
Το άσθμα είναι μια σοβαρή και αυξανόμενα συχνή
νόσος. Συνολικά εκτιμάται ότι το 7,2% του παγκόσμιου
πληθυσμού, 6% των ενηλίκων και 10% των παιδιών, έχει
άσθμα. Ακόμα και στην Ελλάδα, που είναι χώρα με μικρότερα ποσοστά άσθματος, υπολογίζεται ότι περισσότερα
από 500.000 άτομα πάσχουν από τη νόσο.
Υπάρχουν περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι με άσθμα
στις ΗΠΑ, και το 1990 η ασθένεια αυτή κόστισε
6.000.000.000 δολάρια.
Από επιδημιολογικές μελέτες σε όλο τον κόσμο υπολογίζεται ότι τα τελευταία 25 χρόνια αυξάνονται οι αλλεργικές παθήσεις κατά 30-40%. Στην Ελλάδα υπολογίζεται
ότι περίπου 1 στα 10 παιδιά πάσχουν από παιδικό άσθμα,
ενώ η συχνότητα στους ενήλικες είναι περίπου 4,5-6%,
αλλά με συνεχή τάση ανόδου.

πείραμα εξαιρετικά μικρών δόσεων ομοιοπαθητικών φαρμάκων, ένιωσαν σημαντική ανακούφιση μέσα στην
πρώτη, κιόλας, εβδομάδα της θεραπείας.
Πάνω από το 80% των ασθενών που τους δόθηκε ένα
ομοιοπαθητικό φάρμακο το αλλεργικό άσθμα βελτιώθηκε.
Το αποτέλεσμα του πειράματος αξιολογήθηκε τόσο από
ομοιοπαθητικούς όσο και από αλλοπαθητικούς ιατρούς οι
οποία έσπευσαν να επισημάνουν την σημαντική ενίσχυση
του ατόμου με άσθμα μέσω της εξατομικευμένης θεραπείας με ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Με την Ομοιοπαθητική έχουμε ίαση μόνιμη, αφού ενισχύεται ο αμυντικός μηχανισμός. Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 1 -4 χρόνια!! Τα παιδιά θεραπεύτηκαν

Προσοχή στους νέους
Το άσθμα θεωρείται νόσος των νέων. Η αναλογία είναι
υψηλότερη στις ηλικίες κάτω των 18 ετών και μειώνεται
όσο προχωρούν τα χρόνια. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά αύξησης της νόσου παρατηρούνται σε παιδιά προ-σχολικής
ηλικίας.
Στις παιδικές ηλικίες, περισσότερα αγόρια έχουν άσθμα
παρά κορίτσια. Στους ενηλίκους, και ιδιαίτερα μεταξύ 4574 ετών, το άσθμα είναι πιο συχνό στις γυναίκες.
Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
H συχνότητα εμφάνισης της νόσου επηρεάζεται από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως χαμηλότερα οικονομικά εισοδήματα, και περιβαλλοντικούς παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των αεροαλλεργιογόνων και της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η οικονομική κρίση έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση. Ο William Osler, που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, είχε πει πως “οι
ασθματικοί δεν πεθαίνουν, απλώς λαχανιάζουν μέχρι τα
βαθειά γεράματα»
Είναι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα αποτελεσματικά;
Η νέα έρευνα σχετικά με την ομοιοπαθητική θεραπεία του
άσθματος που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό The Lancet δείχνει ότι η ανακούφιση είναι προ των πυλών για
τους πάσχοντες από άσθμα.
Έρευνα που διενεργήθηκε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη ιατρική σχολή της Ευρώπης, δείχνει ότι οι
ασθενείς με άσθμα που έλαβαν μέρος σε ένα

σύντομα (από 48ώρες μέχρι 1μήνα!!). Στην πρόληψη των
αλλεργικών παθήσεων πρέπει να τονισθεί η καθοριστική
σημασία του θηλασμού που συμβάλει στην ενίσχυση των
νεανικών οργανισμών.

Αλλεργιογόνα
Σε ένα ακόμη πείραμα οι ερευνητές χρησιμοποιώντας
κλασσικά αλλεργικά τεστ προσδιόρισαν σε ποιες ακριβώς ουσίες οι ασθματικοί ασθενείς ήταν περισσότερο
ευαίσθητοι.
Στη συνέχεια έδωσαν τη ουσία αυτή δηλαδή τα αλλεργιογόνα, υπό μορφή ομοιοπαθητικού φαρμάκου.
Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν θεαματικά και η

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Φαρμακείο
Pharmacy

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

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

βελτίωση των ασθενών ήταν ολοένα και πιο
εμφανή. Μαζί με την συγκεκριμένη μελέτη για το άσθμα,
οι συγγραφείς έκαναν και μια μετα-ανάλυση, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα από τρεις μελέτες οι οποίες ανήλθαν σε 202 άτομα. Οι ερευνητές βρήκαν ένα παρόμοιο
μοτίβο και στις τρεις μελέτες. Η βελτίωση αρχίζει μέσα
στην πρώτη εβδομάδα και συνεχίζει μέχρι το τέλος του
πειράματος και τέσσερις εβδομάδες αργότερα.
Αναγνωρισμένη και δημοφιλής
Περίπου το 40% των Γάλλων ιατρών και το 20% των Γερμανών γιατρών συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα. Πάνω από το 40% των Βρετανών γιατρών
παραπέμπουν τους ασθενείς στους ομοιοπαθητικούς, και
σχεδόν το 50% των Ολλανδών γιατρών θεωρούν αυτά τα
φυσικά φάρμακα τα πιο αποτελεσματικά.
Η ομοιοπαθητική έχει θεωρηθεί αποδεδειγμένη ιατρική
θεραπεία.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα “Η ποσότητα
των θετικών αποδεικτικών στοιχείων των ομοιοπαθητικών
ήρθε ως έκπληξη για εμάς. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα ανασκόπηση θα μπορούσε πιθανότατα
να είναι επαρκής για να εδραιώσουν την ομοιοπαθητική
ως τακτική θεραπεία ενάντια στις ενδείξεις του άσθματος.”.

Ελεγχος σκολίωσης στα
σχολεία της Παλλήνης
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Πρόληψης και Αγωγής
Υγείας, το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Παλλήνης, εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικού σωματομετρικού ελέγχου – έλεγχος
σκολίωσης στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου Παλλήνης, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν
προβλημάτων.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 από
το 5ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, ενώ υλοποιείται από
υπάλληλο του τμήματος και τον χειρουργό ορθοπεδικό
Κωνσταντίνο Νικητόπουλο, ο οποίος προσφέρει τις
υπηρεσίες του εθελοντικά.
Να σημειωθεί ότι έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο
στους μαθητές των σχολείων της πόλης μας.
Οι παραμορφώσεις αυτές που προσβάλλουν τη σπονδυλική στήλη εμφανίζονται κυρίως την περίοδο της ταχείας
ανάπτυξης ενός ανθρώπου.
Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει μια απλή κλινική
εξέταση, ενώ συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση, η οποία
μπορεί να τροποποιήσει την εξέλιξη της πάθησης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στο χώρο των σχολείων μετά από
συνεννόηση με τους διευθυντές, δασκάλους αλλά και γονείς.
Η Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης εορτάζεται κάθε
χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της «Εβδομάδας
δράσης για τα οστά και της αρθρώσεις».
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“Ανοιχτές Μέρες Άθλησης για Όλους”
Πιλοτικό πρόγραμμα στους Δήμους με πρώτο το Λαύριο
Πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕυΚίνησις» εξελίσσεται σε
Δήμους της Αττικής με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που στοχεύει στην προαγωγή της Υγείας και επιδιώκει να ενημερώσει και να αφυπνίσει τους πολίτες για τους
κινδύνους που εγκυμονεί η καθιστική ζωή
και να τους παρακινήσει προς έναν πιο
υγιή, ενεργό και αθλητικό τρόπο ζωής.
Μέρος αυτού του προγράμματος αποτέλεσαν οι τρεις δράσεις με τίτλο «Ανοιχτές
Μέρες Άθλησης για Όλους» που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 17 και 18
Οκτωβρίου σε τρεις δήμους της Αττικής,
στο Αττικό Άλσος Γαλατσίου, τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού και τον Δήμο Λαυρεωτικής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου εκπροσώπησε την Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο, όπου ενήλικες και
παιδιά επιδόθηκαν σε τρέξιμο, ενεργό βάδισμα και ποδηλασία, σε προκαθορισμένη
διαδρομή και σε ασφαλές περιβάλλον, συνοδεία γιατρών, φυσικοθεραπευτών και γυμναστών.
Σε δήλωσή του ο Π. Φιλίππου τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να υλοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ως απάντηση στις διαπιστώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες η καθιστική ζωή είναι

εξίσου επικίνδυνη για την υγεία όσο το κάπνισμα και η παχυσαρκία. «Με το πρόγραμμα αυτό στόχος είναι η προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο και η προώθηση
ενός νέου τρόπου ζωής με επίκεντρο την υγεία και την

άθληση. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ενεργοποιείται δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας ως επιδίωξη τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών,
την προαγωγή ενός νέου, δραστήριου τρόπου ζωής με πρακτικές δια βίου άθλησης και την ενίσχυση του μαζικού αθλη-

τισμού και ως απώτερη φιλοδοξία να εμπνεύσει ένα νέο
μοντέλο εργασίας, ένα νέο μοντέλο ζωής», επισήμανε ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής.
Στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος
Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, δημοτικοί
και τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και οι υπεύθυνες του προγράμματος Μπέττυ Στρατικοπούλου και Χριστίνα
Παπαϊωάννου.
Σημειώνεται ότι της δράσης «Ανοιχτές Μέρες
Άθλησης για Όλους», προηγήθηκε εκπαίδευση των εργαζομένων της Περιφέρειας
(ανά περιφερειακή ενότητα) που ασκούν καθιστικό επάγγελμα για τη σωστή εφαρμογή
κινητικών διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους.
Οι δράσεις θα κορυφωθούν με τη διεξαγωγή
του Φεστιβάλ Άθλησης και Αναψυχής, για τον
αθλητισμό και την υγεία, που θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 25 Οκτωβρίου στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο (Ευελπίδων 2,
Κυψέλη), όπου για τρεις ημέρες οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε περισσότερα από 11 αθλήματα και σε ένα πλούσιο πρόγραμμα
παράπλευρων δράσεων για μικρούς και μεγάλους.
Πληροφορίες: http://www.eykinisis.gr

Φιλανθρωπικός, Ποδοσφαιρικός Αγώνας
Βετεράνων Ολυμπιακού στο Σαρωνικό
Η ομάδα των Βετεράνων του Ολυμπιακού συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα
ποδοσφαίρου με την ομάδα βετεράνων
Σαρωνικού. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αναβύσσου, 19/10.

Σιδερής, Κωττάκης, Καλτσάς, Κτενάς,
Λάλας και πολλοί ακόμα άσοι του ποδοσφαίρου, με προπονητή τον Τζανετουλάκο. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η
ενίσχυση της προσπάθειας του Συλλό-

διοργάνωσης. Ευχαριστούμε ειλικρινά
όλους όσους συμμετείχαν στην επιτυχία
της διοργάνωσης αλλά και όλους τους
συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους,
οι οποίοι την αγκάλιασαν με θέρμη. Πε-

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου, με την υποστήριξη του Δήμου Σαρωνικού.
Πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι, χάρη στη συμμετοχή διάσημων
αστέρων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως Γλύκας, Κελεσίδης, Καρασσαβίδης, Προτάσoφ, Λουτσιάνο,

γου για βελτίωση των κτιριακών και
αθλητικών υποδομών του σχολείου. Επιπλέον μέρος των χορηγιών θα διατεθεί
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
«Απολαύσαμε έναν ιδιαίτερο αγώνα, είχαμε την ευκαιρία να σφίξουμε το χέρι
μεγάλων αστέρων του ελληνικού ποδοσφαίρου και συγχρόνως καταφέραμε να
πετύχουμε τον κοινωνικό στόχο της

ράσαμε όλοι μαζί ένα καταπληκτικό
απόγευμα, μεταφέροντας το μήνυμα ότι
μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας
μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Είμαστε δίπλα σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια», τόνισε ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Γιώργος Σωφρόνης.
Για την ιστορία το τελικό αποτέλεσμα
του αγώνα είναι Παλαίμαχοι Σαρωνικού
– Παλαίμαχοι Ολυμπιακού, 2 - 3.
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Οι Πρόσκοποι συγκεντρώνουν τρόφιμα για πρόσφυγες
Οι Πρόσκοποι σε όλη την Ελλάδα,
συγκεντρώνουμε όλο τον Οκτώβριο,
φάρμακα για να στηρίξουμε τη δράση
των Γιατρών του Κόσμου στις περιοχές μεγάλης εισροής προσφύγων.
Συγκεντρώνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

• Αναλγητικά
• Αντιβιώσεις παιδικές (εκτός της
Amoxil) και ενηλίκων
• Δερματολογικές κρέμες/αλοιφές
Για να προσφέρετε φάρμακα, καλέστε
στο 2107290097 ή επισκεφθείτε τη
βάρκα μας, γωνία Πανεπιστημίου &

Σίνα, στο διάστημα 24 - 28 Οκτωβρίου!
Η βάρκα, ένα σύμβολο δεμένο με τον
πόνο όσων εγκαταλείπουν τα σπίτια
τους κυνηγημένοι από τον πόλεμο, ας
γίνει για λίγο σύμβολο της αλληλεγγύης μας!
e-mail:mbena@sep.org.gr

ΑΣ.ΠΕ. Θέτις Βούλας - ΑΣΣ Αναγέννηση 3-0
Με το δεξί μπήκαν στο πρωτάθλημα της Α2 οι Γυναίκες της
ΑΠΣΕ Θέτις, καθώς επικράτησαν εύκολα το Σάββατο
17/10, της Αναγέννησης Σάμου με 3-0 σετ.
Η ομάδα “Θετις” κάνοντας ένα πολύ καλό παιχνίδι με δυνατή επίθεση και πολύ καλή αμυντική λειτουργία, πήρε
μπρος στα μισά του πρώτου σετ και με καθοδηγήτρια την
αρχηγό της ΑΣΠΕ Θέτις Ελένη Φραγκιαδάκη, καθάρισε εύκολα τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην ομάδα της
Σάμου.
ΑΣ.ΠΕ. Θέτις Βούλας – ΑΣΣ Αναγέννηση 3-0 (25-17, 2513, 25-14)
Διαιτητές: Χατζηδούκας, Πικραμένος, Σταυριανουδάκης

1ος Αγώνας Tριάθλου στη Βουλιαγμένη
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.

Τρεις πρωταθλητές Ευρώπης
στον Πρωτέα Βούλας

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.

Τρεις πρωταθλητές Ευρώπης ο Ντέιβιντ Ρίβερς, ο Παναγιώτης Φασούλας και ο Ντούσαν Βούκσεβιτς θα βρεθούν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο κλειστό γήπεδο Γ. Γεννηματάς,
δίνοντας ραντεβού με τα παιδιά του Πρωτέα Bούλας, στις 11
το πρωί.

Την Κυριακή 1/11/15 το τμήμα Πεζοπορίας του Αθλητικού
Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» διοργανώνει μια μονοήμερη
εκδρομή πεζοπορίας στους Δελφούς.
Το μονοπάτι Δελφοί - Κωρύκειον Άντρο οδηγεί στο πανέμορφο σπήλαιο που αποτελούσε το μυθολογικό σπίτι του
αρχαίου θεού Πάνα (υψόμετρο 1300 μέτρα).
Η διαδρομή προς το Κωρύκειον Άντρον χαρακτηρίζεται
από πολλούς σαν ένας από τους ωραιότερους περιπάτους
στον κόσμο. Η πεζοπορία έχει συναρπαστική θέα σε ένα
υπέροχο φυσικό τοπίο.
Aναχώρηση στις 07:00 το πρωί από το Δημοτικό Παρκινγκ
Κερατέας (οδός Φειδίου & Κυπρίων Αγωνιστών)
Δηλώσεις συμμετοχής, τηλ.: 2299068314 έως 30/10/2015
(e-mail): aonikikerateas@gmail.com
http://www.aonikikerateas.gr

Έναρξη προγραμμάτων
«Άθλησης & Πολιτισμού»
στο Δήμο 3Β

ΑΣ.ΠΕ. Θέτις Βούλας (Παπαθανασίου): Μελετιάδη, Καραμπαλη, Φραγκιαδάκη, Κερασιώτη, Ζήση Χρ., Ζήση Παν.,
Τουρνάκη, Χριστοδούλου, Αλεξανδροπούλου, Φωτεινού,
Αναγνώστου, Γαλανού, Λεωνίδου.
ΑΣΣ Αναγέννηση (Μηλιώνης): Μαραθοκαμπίτου Ν, Σκορδά,
Γεωργακοπούλου, Μάτα, Φράγκου, Κνήτη, Δήμου, κρητικού, Μαραθοκαμπίτου Σ., Ανδρεαδάκη.

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.

Εκδρομή στους Δελφούς
με την «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

Το κόστος συµµετοχής είναι 40 ευρώ για τις ατοµικές
κατηγορίες και 60 ευρώ για την κάθε οµάδα σκυταλοδροµίας. Η πληρωµή της συµµετοχής θα γίνει την
ηµέρα του αγώνα, στην γραµµατεία της ΕΟΤΡΙ, στον
χώρο του αγώνα, όπου θα εκδοθεί και παραδοθεί ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης στον κάθε συµµετέχοντα.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής
(ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ξεκινάει τα νέα προγράμματα «Άθλησης & Πολιτισμού» για
παιδιά και ενήλικες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις
μέχρι 29/10/2015 στον ΟΑΠΠΑ. Το κόστος συμμετοχής
των προγραμμάτων για τους δημότες και κατοίκους του
δήμου είναι 15 ευρώ για τους ενήλικες και 10 ευρώ για τα
παιδιά εκτός της αντισφαίρισης και της ιστιοπλοΐας, όπου
το κόστος τους ανέρχεται στο ποσό των 17 ευρώ για παιδιά και 25 ευρώ για ενήλικες.
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στα γραφεία του
Ο.Α.Π.Π.Α (Αφροδίτης 2) στη Βουλιαγμένη, καθημερινά
10:00-12:00 ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail: oappa@vvv.gov.gr
ή μέσω fax: 2132020779 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες στα τηλ: 2132020771-714-775.

Συνεργασία ΟΑΚΑ
και Περιφέρειας Αττικής
για αθλητισμό, πολιτισμό
και περιβάλλον
Συνάντηση με σκοπό τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος
Λούης» είχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, Γιώργος Καραμέρος, ο Πρόεδρος του ΟΑΚΑ, Νίκος Κιάος και
ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Σάββας
Ανεστιάδης.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε Δευτέρα 19/10/15
στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού συγκροτήματος συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:
-Η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής σε απαραίτητα τεχνικά έργα επισκευών ή αξιοποίησης χώρων του ολυμπιακού συγκροτήματος προς όφελος των πολιτών.
-Η συνεργασία στην ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ με εκμετάλλευση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από το ΣΕΣ 2014-2020.
- Η συνδιοργάνωση πολιτιστικών αθλητικών εκδηλώσεων
στους βοηθητικούς χώρους του Σταδίου.
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Δημοσθένης Δόγκας: Εφ' όλης της ύλης, δομική αντιπολίτευση
Eποικοδομητικές προτάσεις κατέθεσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης Δόγκας, κατά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τη
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.
Ο Δημοσθένης Δόγκας αναφέρθηκε στα πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίζονται στο Πανόραμα της Βούλας με κάθε
βροχή και επανέφερε την πρόταση της παράταξής του “Δημοτικής Βούλησης” για κατασκευή των δημόσιων έργων με υδατοπερατά υλικά που μπορούν σύμφωνα με επιστημονικές
μελέτες (τις οποίες η Δημοτική Βούληση παρουσίασε σε πρόσφατη ημερίδα για την Ημέρα Περιβάλλοντος) να αποτρέπουν
τις πλημμύρες, συγκεντρώνοντας παράλληλα νερό για την άρδευση του δημοτικού πρασίνου.
Σχολίασε την ασφυκτική κατάσταση στην πιάτσα ταξί της
Βούλας, που στέκονται σε αναμονή και παρκάρουν αντίθετα
προς τη φορά του δρόμου. Πρότεινε μάλιστα, καταθέτοντας
για άλλη μια φορά πρόταση να τοποθετηθεί σήμανση επί της
οδού Ζεφύρου με απαγορευτικό για την άνοδο, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της στάθμευσης των αυτοκινητιστών
κάθετα της λεωφόρου Βασ. Παύλου.
Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” επεσήμανε ότι δεν
πρέπει να προχωρήσει η η μελέτη για τη χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης στο χώρο του αδρανούς Λατομείου στη

Ανεμοστρόβιλος
έπληξε το Λαύριο!
Άμεση επέμβαση των
συνεργείων του Δήμου
Άμεση ήταν η ανταπόκριση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής στις εκκλήσεις των πολιτών που
επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία
που έπληξε την περιοχή του Λαυρίου.
Ανεμοστρόβιλος στη Λαυρεωτική, πέρασε από την κεντρική λεωφόρο Αθηνών Σουνίου κατά μήκος του
μαντρότοιχου του πρώην εργοστασίου της ΙΖΟΛΑ, ξήλωσε στέγες ελαφρού τύπου και λαμαρίνες, ενώ
ξερίζωσε τρία μεγάλα δέντρα, κλείνοντας την κεντρική αρτηρία. Αμέ-

Βουλιαγμένη, με το σκεπτικό ότι χώροι όπου έχει αποκατασταθεί το φυσικό τοπίο σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν θα πρέπει να επιλέγονται γι’ αυτές τις χρήσεις. Υπενθύμισε δε την
αντίθεσή του στην εκπόνηση μελέτης για χώρο δίπλα από το

Νεκροταφείο Βουλιαγμένης, ο οποίος προστατεύεται από το
Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης Βουλιαγμένης.
Ο Δημοσθένης Δόγκας επανήλθε για τα κάγκελα του πάρκου
Ηρώων Πολυτεχνείου, που αφαιρέθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και παρά τις αιτήσεις και δημοτικών συμβούλων και κατοίκων της περιοχής δεν ξανατοποθετήθηκαν.
Όπως τόνισε, η περίφραξη του πάρκου αφαιρέθηκε παράτυπα
και παράνομα και δεν υπάρχει πλέον στο σημείο όπου αποθη-

σως, ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του
Δήμου και στην περιοχή μετέβη ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ Σταύρος Κρητικός, οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι
Γιάννης Συρίγος και Δημήτρης Δράκος, συνοδεία μηχανήματος έργου

JCB, συνεργείο του Δήμου με πριόνια
και ενός φορτηγού. Η πολιτική προστασία του Δήμου έδρασε σταδιακά
και συντονισμένα και παρέδωσε το
δρόμο στην κυκλοφορία σε 1 ώρα.
Παράλληλα, στις περιοχές Πάνορμος

και Άγιος Γεράσιμος σημειώθηκαν
πτώσεις δέντρων από την έντονη καταιγίδα μέσα σε ιδιόκτητα οικόπεδα
και έπειτα από επέμβαση συνεργείου
του Δήμου, απομακρύνθηκαν ώστε να
μην προξενήσουν περαιτέρω ζημιές
στις κατοικίες. Τα συνεργεία του
Δήμου εργάστηκαν εντατικά μέχρι να
πέσει το σκοτάδι, προκειμένου να
αποκαταστήσουν την ομαλή ρύθμιση
της κυκλοφορίας.
Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης
Λουκάς τονίζει ότι όλες οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου, η ΔΕΥΑΤΗΛ, οι
δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και τα συνεργεία που υπάρχουν, σε συνεργασία
με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και
την Αστυνομία είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών.

κεύτηκε. Τα κάγκελα δεν υπάρχουν, εξαφανίστηκαν!
Παράλληλα, μια σειρά στοιχείων της πλατείας έχουν ανεξήγητα αφαιρεθεί (θεατράκι, ράμπα για σκέιτ, σιδερένια πύλη)
γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο περιφρουρείται η περιουσία των δημοτών.
Μάλιστα ζήτησε να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,
εκτάκτως, η αφαίρεση δημοτικής περιουσίας από την πλατεία
Ηρώων της Βούλας, κάτι που δεν έγινε.
σ.σ Γνώμη μας είναι ότι η περίφραξη πρέπει να μπει μόνο στο
χώρο της παιδικής χαράς και των αθλοπαιδιών και όχι σε όλο
το πάρκο. Το πάρκο πρέπει να έχει εισόδους ανοιχτές στον
πολίτη.
Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο Δημοσθένης Δόγκας,
στήριξε την πρωτοβουλία για αναδιάρθρωση των δανείων του
Δήμου, σχολιάζοντας όμως ότι η σημερινή διοίκηση, μπλόκαρε
κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο ανάλογη προσπάθεια, ως αντιπολίτευση!

Προσφυγή του δημοσίου
κατά του Δήμου 3Β
γιατί επέβαλε πρόστιμα
στην Α’ πλαζ Βούλας!!!
Ναί, καλά διαβάσατε. Η Εταιρία Αξιοποίησης Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) Α.Ε. προσέφυγε κατά του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, γιατί οι υπηρεσίες Δόμησης, μετά από αυτοψία, επέβαλαν πρόστιμο στις “Απολλώνιες Ακτές”, που
διαχειρίζονται την Α’ πλαζ.
Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που οι Απολλώνιες Ακτές
έκαναν αυθαίρετες κατασκευές στην Α΄Πλαζ Βούλας. Είναι
όμως η πρώτη φορά που το κράτος (η ΕΤΑΔ) προσφεύγει
κατά του κράτους (Δήμου 3Β) υπερασπιζόμενο τον ιδιώτη
επιχειρηματία που αυθαιρετεί εις βάρος του κράτους!!!
Σημειωτέον δε ότι είναι πρόσφατα αυθαίρετα, που δεν είναι
δυνατόν να υπαχθούν στο Ν.4178/13 περί τακτοποίησης
αυθαιρέτων.
Είναι κι αυτό μέσα στη νέα πολιτική του Τσίπρα και του
ΣΥΡΙΖΑ;; Ολα για το κεφάλαιο!!!
Μας θυμίζει κάποιον άλλο επιχειρηματία εγγύς στην Α’
πλαζ, προν πολλών πολλών ετών, που όταν πήγαν οι Αστυνομικοί να ελέγξουν, δέχθηκαν δριμύτατη παρατήρηση
άνωθεν: “δεν θα του λέτε ούτε καλημέρα γιατί τον ενοχλείτε απ’ τη δουλειά του!”.
Η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου” Α.Ε. περιλαμβάνει τρεις
Εταιρίες που συγχωνεύτηκαν το 2011: την ”Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα” Α.Ε., την “Ολυμπιακά Ακίνητα” Α.Ε. και την
ΚΕΔ Α.Ε. Αποτελεί στην ουσία μια γιγάντια εταιρία κρατικού real estate.
σ.σ. Πάρτε κόσμε, η Ελλάδα πωλείται!
Διευθύνων σύμβουλος στην ΕΤΑΔ είναι ο Γιώργος Τερζάκης απόστρατος μηχανικός του Στρατού.
Επιζητεί τη συναίνεση του Πολίτη, γράφει στην ιστοσελίδα
της η ΕΤΑΔ, «που πρώτα τον αντιμετωπίζουμε ως ιδιοκτήτη
της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και σε δεύτερο επίπεδο
ως πελάτη /αντισυμβαλλόμενο και, σε κάθε περίπτωση, ως
υποκείμενο Δικαίου»!!!
http://www.etasa.gr/page.aspx

