
Με το ανά χείρας τεύχος, συμπληρώσαμε 18

ολόκληρα χρόνια τακτικής και ανελλιπούς, -

κάθε εβδομάδα - κυκλοφορίας της ΕΒΔΟΜΗΣ.

906 τεύχη!!

Ολοκληρώσαμε την εφηβεία

μας. Με ανθρωπομετρική ανα-

γωγή ενηλικιωθήκαμε πλέον. 

Δεν θα κάνουμε απολογισμό.

Τον αφήνουμε στον αναλογι-

σμό και στην αποτίμηση των

αναγνωστών μας.

Ως “δημοσιογραφούντες”, κατά

την ατυχή έκφραση “πολιτικο-

λογούντος” δημοτικού παρά-

γοντα, κάναμε παρεμβάσεις,

δώσαμε μάχες, επηρεάσαμε εξελίξεις, οδηγή-

σαμε θέματα και προβλήματα στα δημοτικά συμ-

βούλια, στα Υπουργεία και στη Βουλή. 

Συμβάλλαμε καθοριστικά στην προβολή και επί-

λυση δίκαιων αιτημάτων και προβλημάτων.

Αντιμετωπίσαμε νικηφόρα λυσσώδεις σκευω-

ρίες και αντιδράσεις ακόμα και Υπουργών.

Κάποιους στενοχωρήσαμε. Κάναμε και λάθη

εκτιμήσεων. Ουδείς αλάνθαστος. Η καθημερινή

εκδήλωση επιβεβαίωσης και επιβράβευσης εκ

μέρους των αναγνωστών μας δείχνει ότι βαδί-

ζουμε στο σωστό δρόμο.

Η διαβεβαίωση ότι σας εκφράζουμε είναι για

μας και ικανοποίησξ και το σκοπούμενο, αλλά

και βάρος ευθύνης! Το κρατάμε.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία σας, επιζητούμε τη

στήριξή σας. Η συνδρομή σας είναι αναγκαία!

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

18 χρόνια
ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΙΑΝΙΑ: Προς Αθανάτους...
Σελίδα 12

“Πρώτη νίκη για τις 

γερμανικές αποζημιώσεις”
Νότης Μαριάς

Σελίδα 13

Παραιτήσεις συμβούλων

στη Λαυρεωτική
Σελίδα 16

Ερχονται καταλήψεις

Δημαρχείων 
Σελίδα 6

Ο Δήμαρχος Σπάτων

εμπόδισε κατεδάφιση

κατοικίας 
Σελίδα 6

«Έμφυτος πάσιν ανθρώ-
ποις ο της ελευθερίας
πόθος».

Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, 

1ος αι. π.Χ., Αρχαίος Έλληνας

ιστοριογράφος

του Κώστα 
Βενετσάνου

Προτάσεις Περιφέρειας για τους Πρόσφυγες

Λαπαροσκοπική χειρουργική λειτουργεί
στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Bούλας

Οι αδικίες του ΕΝΦΙΑ
και οι προτάσεις της “Ενωσης

Φορολογουμένων Ελλάδος”
Σελίδα 16

Σελ. 7

Σελ. 3
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)  

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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.

Προτάσεις για το προσφυγικό ζήτημα

στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Κατά τη συζήτηση του Προσφυγικού προβλήματος

στην 33η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου (29.10.15), η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα

Δούρου, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ανάληψης

νομοθετικών ρυθμίσεων σε συνδυασμό με τη μετα-

φορά των ανάλογων πόρων, προκειμένου η Τοπική

Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το

ζήτημα αυτό. «Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μία
διπλή πρόκληση, την κατοχύρωση της ασφάλειας και
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτών
και προσφύγων», τόνισε χαρακτηριστικά η Περιφε-

ρειάρχης.
Η συζήτηση έγινε παρουσία του υπουργού Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής, Γ. Μουζάλα χωρίς να βγει κάποιο ψήφισμα

ή απόφαση. 

Το θέμα είχε φέρει προς συζήτηση, αμέσως μετά τις εκλο-

γές του Σεπτέμβρη, η «Λαϊκή Συσπείρωση» αλλά τότε κρί-

θηκε από τη διοίκηση της Περιφέρειας ως μη επείγον...

Ο Γ. Μουζάλας, στη σύντομη τοποθέτησή του, σημείωσε

ότι η κυβέρνηση είναι θετική στην πολιτική μετεγκαταστά-

σης και πως περίπου στα μέσα Νοέμβρη θα προχωρήσει και

η πρώτη μετεγκατάσταση από τη χώρα μας. Χαρακτήρισε

σκληρό, αλλά και φιλικό το κλίμα που επικρατεί στην Ευ-

ρώπη γι' αυτό το ζήτημα και πως οι πρόσφυγες και οι με-

τανάστες θα φιλοξενούνται προσωρινά στα κέντρα, με

στόχο σε ένα με δύο μήνες να φεύγουν για άλλους προ-

ορισμούς. Σύμφωνα με καταγγελίες που ακούστηκαν στη

συνεδρίαση, σε ό,τι αφορά το Κέντρο του Ελαιώνα, η στε-

λέχωση των δομών όπως του ιατρείου και του φαρμακείου,

γίνεται κατά κανόνα από εθελοντές. Αυτό έχει ως αποτέ-

λεσμα να μην μπορούν να συνεισφέρουν σε σοβαρά περι-

στατικά, όπως τον τραυματισμό ενός 18χρονου που είχε

εσωτερική αιμορραγία.

Ο περιφερειακός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση»,

Γιάννης Μανουσογιαννάκης, στην τοποθέτησή του σημεί-

ωσε ανάμεσα σε άλλα:

«Εξετάζοντας την αιτία που γεννά το πρόβλημα, όποιος
θέλει να έχει τα μάτια ανοιχτά δεν μπορεί να μη βλέπει ότι
το πρόβλημα δημιουργείται εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών, συγκρούσεων, επεμβάσεων, πολέμων, υπο-
δαύλισης εμφυλίων συγκρούσεων, με στόχο την καταλή-
στευση των ενεργειακών αποθεμάτων, του ελέγχου των
δρόμων μεταφοράς από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Ρωσία, την
Κίνα κ.λπ., για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων που
εκπροσωπούν....
Ο τρόπος που η ΕΕ διαχειρίζεται το ζήτημα των προσφύ-

γων επιβεβαιώνει τον ιμπεριαλιστικό και φυσικά αντιλαϊκό
χαρακτήρα της. Παρά την κατανομή στις χώρες της ΕΕ που
έκανε η Κομισιόν για ένα μικρό αριθμό προσφύγων σε
σχέση με τον αριθμό που έρχεται, βασικό στοιχείο της πο-
λιτικής της είναι η ενίσχυση των κατασταλτικών μέτρων,
κατά συνέπεια και η αύξηση των θυμάτων, για την απο-
τροπή της ροής των μεταναστών και η πολιτική της επανα-
προώθησης μετά τη διαλογή που θα κάνουν».

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” πρότεινε μεταξύ άλλων:

- Επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με

τη διάσωση, την υποδοχή, την καταγραφή - ταυτοποίηση,

τη διαμονή, τη σίτιση, την περίθαλψη και τη μετακίνηση,

που προϋποθέτει πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού,

εξασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού και των υποδομών.

- Απ' αυτή τη διαδικασία να αποκλειστούν οι ΜΚΟ, που

στην πλειοψηφία τους λειτουργούν ως τρωκτικά και ροκα-

νίζουν τα όποια χρηματικά ποσά διατίθενται.

-- Ενημέρωση του λαού για τις όποιες ανάγκες υπάρχουν

για να εκφραστεί η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

- Απευθείας μεταφορά των προσφύγων από τα νησιά στα

σημεία εισόδου της χώρας προορισμού τους με ευθύνη και

χρηματοδότες την ΕΕ και τον ΟΗΕ.

- Τα παραπάνω προϋποθέτουν την κατάργηση όλων των

κανονισμών του Δουβλίνου, της Σένγκεν, του Frontex και

των υπόλοιπων κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ.

Η Περιφερειάρχης επεσήμανε ιδιαίτερα:

• Η Περιφέρεια Αττικής, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία

και τα γραφειοκρατικά κωλύματα, ανέλαβε να εκπληρώσει ευθύ-

νες, επιλέγοντας μάλιστα και να υπερβεί τις αρμοδιότητές της

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες.

• Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να κερδίσουμε το στοί-

χημα του προσφυγικού με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των. Ένα στοίχημα που θα κερδηθεί μόνο μέσα από συντονισμένη

δράση της κεντρικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Στην κατεύθυνση αυτή ζητώ να προετοιμάσουμε μια νομοθετική

ρύθμιση και μια μεταρρύθμιση του Καλλικρατικού πλαισίου, προ-

κειμένου η Περιφέρεια Αττικής ως ο κύριος χώρος υποδοχής των

προσφύγων να έχει τον εποπτικό και συντονιστικό ρόλο που χρει-

άζεται, καθώς και να συμβάλλει αποτελεσματικά, στο σχεδιασμό,

τον καταμερισμό και τη διαχείριση των προσφυγικών ροών που

αφορούν τη χωρική της αρμοδιότητα.

• Πρέπει να προχωρήσουμε, σε σοβαρή νομοθετική ρύθμιση, στη

βάση μελετών, η οποία θα διευκολύνει τη δράση των Περιφερειών

γενικά και της Αττικής ειδικότερα, στη διαχείριση του θέματος. Η

τροπολογία που είχε καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών, είναι

μια αρχική βάση, πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομηθεί η νέα,

πλήρης νομοθετική ρύθμιση που θα καλύπτει συνολικά το θέμα.

Πρόκειται για την απαραίτητη προϋπόθεση που θα εκμηδενίζει τα

γραφειοκρατικά εμπόδια και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις απο-

τελεσματικής δράσης της Περιφέρειας. 

• Zητάμε να προχωρήσουν άμεσα σε συνεργασία με την κυβέρ-

νηση εκείνες οι απαραίτητες αλλαγές του Καλλικράτη σχετικά με

τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτή

να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία αντιμετώπισης

του προβλήματος. 

• Τρίτον, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τη

μεταβίβαση των ανάλογων πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί

η υλοποίηση των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών. Μία κρίσιμη

προϋπόθεση που δεν πρέπει να παραβλέπεται. 

• Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέπουμε το θέμα των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό χρειαζόμαστε πλέον ένα

τζαμί στην Αττική, προκειμένου να επιτελούν τα θρησκευτικά

τους καθήκοντα οι μουσουλμάνοι, όπως χρειαζόμαστε και νεκρο-

ταφεία για μουσουλμάνους και εβραίους.

• Και αυτό όχι μόνο για λόγους στοιχειωδών ανθρωπίνων

δικαιωμάτων αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας.

H Περιφέρεια καταγράφει την

ακίνητη περιουσία της Σελ. 6

Τα προβλήματα της Ανθού-
σας επί τάπητος Σελ. 7

Μεσούντος του θέρους, Γεράκι

Λακωνίας γιάννης κορναράκης Σελ. 8

koulouvahata@ Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Kαταδικάστηκαν τραπεζί-
τες...! Σελ. 9

Το πρώτο τεχνιτό δέρμα που
επικοινωνεί... Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Πλούσιος πολιτιστικός Σεπτέμ-

βρης στην Παλλήνη Σελ. 13

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

50 Βουλευτές ερωτουν για
την ΤΤΙΡ Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Ο Δήμος 3Β

O Δήμος 3Β συνεδριάζει την 2α Νοεμβρίου ημέρα Δευ-

τέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε

9 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2016. 
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Tην Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, στην αίθουσα “Ιωνία”

της Βούλας, εξελίχθηκε μία  εκδήλωση μνήμης για

την εθνική επέτειο του “ΌΧΙ”, που προκάλεσε ρίγη

συγκίνησης και προβληματισμού.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλίες, προβολή βίντειο

με ιστορικά ντοκουμέντα του πολέμου και μουσική με

τραγούδια της νίκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του

επικεφαλής της  “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένη

Δόγκα, ο οποίος στην ομιλία του επεσήμανε ότι: “την
τιμητική τους σήμερα έχουμε όλοι εμείς οι παρευρι-
σκόμενοι και οι εκλιπόντες, μα πάνω από όλα οι
ήρωές μας που έζησαν απλά όπως εμείς αλλά πέθα-
ναν δαφνοστεφανωμένοι, αιώνιοι και αθάνατοι”. 

Αναλύοντας το νόημα της επετειακής εκδήλωσης,

ανέφερε ότι “είμαστε εδώ για να θυμηθούμε τους λό-
γους που μας ενώνουν και λέμε “Όχι” απέναντι σε
κάθε επίδοξο κατακτητή”. Ο Δημοσθένης Δόγκας

ακόμη κατέδειξε το μέγεθος της ελληνικής θυσίας

κατά τον πόλεμο του 1940 για να εξάρει τη “διαχρο-
νική αξία του ελληνικού ιδεώδους”. 
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος των 3Β

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ευχαρίστησε τον Δημο-

σθένη Δόγκα για την πρωτοβουλία του και τόνισε ότι

ρόλος του εορτασμού της επετείου είναι “να μας θυ-
μίζει ότι το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική ψυχή δεν
καθυποτάσσεται, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε”. 

Ο διεθνολόγος Γεώργιος Δρίτσας στην ομιλία του

αναφέρθηκε στις μεγάλες θυσίες που προσέφερε η

Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

για την ελευθερία της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου

του κόσμου, καθώς και τις συνέπειες που υπέστη

κατά τη διάρκεια του πολέμου και πολλά χρόνια αρ-

γότερα. Ηταν μια μεστή ομιλία που αποκάλυψε άγνω-

στες πτυχές της Ιστορίας.

Το βήμα ακολούθως πήρε ο ο Ανδρέας Κούκος, νομι-

κός, ιστορικός και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης

Έργου Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος με μια εκτενή

αναφορά στην έκταση των απωλειών που υπέστη

στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα, τόνισε το διε-

θνή αντίκτυπο της ελληνικής αντίστασης στον κατα-

κτητή.  

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ακολούθησε από το

μουσικό σύνολο της Stacy Koulouris καθήλωσε την αί-

θουσα που σιγοτραγουδούσε τους γνώριμους σκο-

πούς της εποχής. Τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο,

της Δανάης Στρατηγοπούλου, του Αττίκ και άλλων

ταξίδεψαν το κοινό σε μια περασμένη εποχή ηρωι-

σμού και θυσίας, ξυπνώντας μνήμες στους μεγαλύ-

τερους και διδάσκοντας τους νεότερους. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η δημοτική σύμβουλος

Μ. Σίνα, πολλοί εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η οικογένεια Δημο-

σθένη Δόγκα. Αρωγοί της ο Όμιλος “Νέοι Ορίζοντες

Φιλίας” και οι εταιρείες Petit Catering, Μουσικά Όρ-

γανα Σπύρος Νάκας και Cosmos.

Μνήμες ηρωισμού και θυσίας του 1940 στη Βούλα

O δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλος με τον δημοτικό σύμβουλο Δημο-
σθένη Δόγκα.
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“Αντιφασιστική εκδήλωση”

Η Ομάδα Γυναικών Παλλήνης – Ανθούσας – Γέρακα γιορτάζει τα 30 χρόνια από την

ιδρυσή  της και διοργανώνει αντιφασιστική εκδήλωση  την Κυριακή 1 Νοεμβρίου

2015 στις 7 μ.μ. στο «Οινοποιείο Πέτρου» Λ. Μαραθώνος 170, Παλλήνη.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μνήμες σε βίντεο για να μαθαίνουν οι νεότεροι

και να θυμούνται οι παλιοί και συναυλία με αντιφασιστικά τραγούδια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Ένα μυστικό πέρασμα στο Θέατρο «Αλίκη» οδηγεί μι-

κρούς και μεγάλους σε ένα υπέροχο, φανταστικό σύμ-

παν όπου τα πάντα είναι πιθανά. Μαγικά πλάσματα,

γοτθικά κάστρα, μάγισσες, αυτοκράτορες και αλλόκο-

τοι κόσμοι, και ένας πόλεμος που θα σταματήσει μόνο

όταν βρεθεί «Η Πέτρα του Βορρά». 

Ο πρωταγωνιστής, ένα δωδεκάχρονο αγόρι, ξεκινά για

ένα ταξίδι στην άκρη του κόσμου γεμάτο φαντασία, χι-

ούμορ, απρόσμενες εκπλήξεις και συναρπαστικές πε-

ριπέτειες και γίνεται ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να

ξαναφέρει την ειρήνη. 

Το πρωτότυπο έργο του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου,

μας προσκαλεί στον μαγικό του κόσμο κάθε Σαββατο-

κύριακο από τις 31 Οκτωβρίου στην Παιδική Σκηνή

του Θεάτρου «Αλίκη», Αμερικής 4,  Τηλ. 2103210021

«Η Πέτρα του Βορρά»

της Τζωρτζίνας Καλέργη

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΣΙΝΕΜΑ

InMute Festival '15

30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το διεθνές

φεστιβάλ InMute εξερευνά το χώρο μεταξύ

του κινηματογράφου και την παγκόσμια πει-

ραματική μουσική σκηνή.

Προβολές με μηχανές 16mm και ήχος ex-

perimental στο φεστιβάλ όπου ο βωβός κι-

νηματογράφος συναντά τη σύγχρονη

μουσική

Είστε παρέα;  20-40% έκπτωση

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Lot in Sodom (James Sibley Watson,

1933) 

Μουσική: SUKU (GR) (Γεωργία Σαγρή &

Δημήτρης Παπαδάτος) – electronics,

found objects, κρουστά

Hypnosis Display (Paul Clipson, 2014) 
Μουσική: Grouper (US) – synths, effects,

φωνή

Ανάθεση: Opera North

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

[2012] (Makino Takashi, 2013)

Διάρκεια: 30'

Μουσική: Νίκος Βελιώτης (GR) – τσέλο

Sunrise: A Song of Two Humans (F.W.

Murnau, 1926)

Μουσική σύνθεση: Stephen O’Malley &

Peter Rehberg,

Μουσική: KTL

Stephen O’Malley (US) – κιθάρα

Peter Rehberg (UK / AU) – laptop

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 107-109 ΑΘΗΝA

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 210 900 5 800 SGT.GR

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Ομιλία / παρουσίαση από τον Greg
Pope
18:00-19:00 

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΗΧΟ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ

H αριστουργηματική όπερα Καπουλέ-

τοι και Μοντέκκοι του Βιντζέντζο

Μπελλίνι, η οποία θα παρουσιαστεί

από τις 13 Νοεμβρίου και για έξι πα-

ραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών, εγκαινιάζει την συνεργασία

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με δύο

σπουδαίες όπερες της Ιταλίας: την

Αρένα της Βερόνας και το Τεάτρο Λα

Φενίτσε της Βενετίας. 

Πρόκειται για ένα από τα αριστουργή-

ματα του ρομαντικού μπελ κάντο, το

οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά

από την Εθνική Λυρική Σκηνή και εξι-

στορεί την τραγωδία των «αιώνιων

εραστών» της Βερόνας, του Ρωμαίου

και της Ιουλιέττας. Το έργο, γεμάτο

από τις υπέροχες ατέρμονες μελωδίες

του Μπελλίνι παρουσιάζεται από την

ΕΛΣ σε μια εντυπωσιακή παραγωγή,

σε σκηνοθεσία του Αρνώ Μπερνάρ, με

ατμοσφαιρικά σκηνικά του Αλεσσάν-

τρο Κάμερα και κοστούμια της Κάρλας

Ρικόττι. Σύμφωνα με την σκηνοθετική

σύλληψη του Μπερνάρ, οι ήρωες του

έργου ξεπηδούν μέσα από τους πίνα-

κες ενός Μουσείου με αναγεννησιακά

έργα. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται,

περιπλανιόμαστε από αίθουσα σε αί-

θουσα του μουσείου, ενώ οι ήρωες -

φαντάσματα ζωντανεύουν και έρχον-

ται αντιμέτωποι με τους σημερινούς

χρήστες του χώρου. Ο σκηνοθέτης

επιχειρεί να συνδέσει τους ρομαντι-

κούς ήρωες του Μπελλίνι με τους θε-

ατές του σήμερα. 

Καπουλέτοι και Μοντέκκοι

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα Α.

Τριάντη

13, 14, 15, 18, 20, 21 Νοεμβρίου 2015 

Ώρα έναρξης 20.00

Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρυτινός

Σκηνοθεσία  Αρνώ Μπερνάρ

Με την Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΛΣ

____________

Τιμές εισιτηρίων 20, 35, 50, 65 ευρώ -

Φοιτητικό, παιδικό 12 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 
Ταμεία Θεάτρου Ολύμπια - Ακαδημίας 59-

61, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας Τρίτη - Κυριακή: 09.00-

21.00 & Δευτέρα: 09.00-16.00  

Τηλ. Κέντρο: 210 3662 100 - Ομαδικές πω-

λήσεις 210 3711 342 

Ηλεκτρονική προπώληση:  www.national-

opera.gr & www.megaron.gr

Ταμεία Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Βασ.

Σοφίας & Κόκκαλη 

Εκδοτήρια Μεγάρου Μουσικής Αθηνών -

Ομήρου 8  - Τηλ.: 210 7282333 

13, 14, 15, 18, 20, 21 

Νοεμβρίου 2015 / 20.00

Καπουλέτοι και Μοντέκκοι
Βιντσέντζο Μπελλίνι

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα Α. Τριάντη
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Συναυλία 
Μαρκόπουλου

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

στο Μέγαρο Μουσικής

Ερμηνεύουν: Νατάσσα

Μποφίλιου και Μίλτος Πα-

σχαλίδης (Χρονικό) Γιώρ-

γος Νταλάρας, Δήμος

Αναστασιάδης, Δάφνη

Ζουρνατζή (Εντεύθεν)

Αίθουσα Χρήστος Λαμπρά-

κης 

Εισιτήρια από 12€

210 7282333 

και www.megaron.gr

Δεντροφύτευση στο 
3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Την Κυριακή 01/11 στις 12 το μεσημέρι, στο 3ο Δη-

μοτικό Σχολείο Βούλας (Πανόραμα) θα πραγματοποι-

ηθεί δενδροφύτευση του σχολείου, στο χώρο πίσω

από το θέατρο, με την βοήθεια των γονέων.

Τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών θα φυτέψουν

δεντράκια (ελιές και εσπεριδοειδή) καθώς και αρωμα-

τικά και καλλωπιστικά φυτά (θρούμπι, δυόσμο, μέντα,

χρυσάνθεμα κλπ). Στη συνέχεια κάθε τάξη θα υιοθε-

τήσει τα δέντρα της και τα φυτά της έτσι ώστε υπό

την επίβλεψη των δασκάλων τους να τα φροντίζουν,

με σκοπό τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν συλ-

λογικά για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Όσοι γονείς έχετε, παρακαλούμε να φέρετε φτυάρια,

τσάπες. Τα μικρά παιδιά να φέρουν τα φτυαράκια

τους από τα καλοκαιρινά κουβαδάκια τους.

Περιήγηση και πεζοπορία στη Λίμνη Τσιβλού

H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει περιήγηση και πεζοπορία στη Λίμνη Τσιβλού, τα

ύδατα Στυγός και τα χωριά Περιστέρα και Σόλο την ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11

Η λίμνη Τσιβλού, που  είναι ένας σημαντικότατος υγροβιότοπος, ο οποίος  φιλοξενεί πολλά

είδη χλωρίδας και πανίδας και βρίσκεται σε ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους είναι ο

προορισμός σε αυτή την εξόρμηση. Από εδώ, αφού κάνουμε το γύρο της λίμνης, θα περ-

πατήσουμε σε  μια ωραία διαδρομή για μία ώρα, μέσα σε πεύκα κατά μήκος του ποταμού

Κράθη και  θα  φτάσουμε στο ιστορικό χωριό Περιστέρα. Μετά από την απαραίτητη ξεκού-

ραση μία ομάδα θα πεζοπορήσει για   δύο ώρες ακόμα  μέχρι τη Στύγα με τον υπέροχο κα-

ταρράκτη. Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα επισκεφθούν το παραδοσιακό χωριό Σόλο και θα

φθάσουν στην πασίγνωστη βρύση της Γκόλφως, που βρίσκεται μέσα στο δάσος. 

8 πμ     Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-Σύνταγμα-Ομόνοια).

Συναυλία αφιερωμένη στο έντεχνο τρα-

γούδι με τίτλο, «Πες μου μια λέξη»,
διοργανώνει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου

στις 20.00. ο Οργανισμός Αθλητισμού,

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

(ΟΑΠΠΑ), στο θέατρο του 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου Βάρης.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί από την

μικτή χορωδία Βάρης υπό την καθοδή-

γηση του  Μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακό-

πουλου και θα εκτελέσουν  γνωστές

επιτυχίες των  Δ. Μούτση, Βασ. Τσι-

τσάνη, Στ. Ξαρχάκου,  Μ. Χατζιδάκη,  Μ.

Θεοδωράκη,  Μ. Πλέσσα,  Μ. Λοΐζου,  Λ.

Κόκοτου.

Θα συνοδεύσει 3μελής ορχήστρα με

πιάνο, φλάουτο και μπουζούκι.

Είσοδος Ελεύθερη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 

1. «Αύριο πάλι»  Δ. Μούτσης - Ν. Γκάτσος

2.  «Μικρό μελαχρινό»(ότι κι αν πω δε σε

ξεχνώ)    Βασ. Τσιτσάνης

3. «Βρέχει ο Θεός», Δ. Μούτσης - Ν. Γκάτσος

4. «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», Στ. Ξαρ-

χάκος – Ν. Γκάτσος

5. «Ειρηνάκι»,   Παραδοσιακό

6. «Η κυρά»,  Μ. Χατζιδάκις

7.  «Πειραιώτισσα», Δ. Μούτσης – Ν. Γκάτσος

8. «Η Μυρτιά», Μ. Θεοδωράκης - Ν. Γκάτσος

9. «Το νησί μας»,  Μ. Πλέσσας  

10. «Πες μου μια λέξη», Μ. Χατζιδάκις –

Αλ. Σακελλάριος

Ακολουθούν και πολλά άλλα 

«Πες μου μια Λέξη»
Συναυλία -Αφιέρωμα στο Έντεχνο Τραγούδι

“Ο Τρελοκαμπέρος”
Το βιβλίο της Αντιγόνης Καμπέρου με τίτλος “Ο Τρελοκαμπέρος” θα παρουσιά-

σει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας, την Τετάρτη

11 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. στο εκθετήριο του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας

(πρώην δυτικό αεροδρόμιο Ελληνικού, είσοδος από Λεωφ. Ποσειδώνος).

Θα μιλήσουν: Γρ. Κωνσταντέλλος (δήμαρχος των 3Β, πρώην κυβερνήτης Ο.Α.)

Ακριβός Τσολάκης (αντισμήναρχος ιπτάμενος ε.α.)

Συντονιστής Βασ. Τσατσαράγκος (Πρόεδρος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)

“Προβολή;;;”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης

προσκαλεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

και ώρα 21:00 στην προβολή της Ταινίας

Έκπληξη!

Πρόκειται για μία ταινία που έχουν επιλέ-

ξει, αλλά δεν αποκαλύπτουν. Οι θεατές θα

την μάθουν την ημέρα και την ώρα της

προβολής!

Είσοδος Ελεύθερη

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117,

ΠΑΛΛΗΝΗ

“28η Οκτωβρίου 1940”

O Aττικός Πνευματικός Σύλλογος Γλυφά-

δας οργανώνει εκδήλωση για την 28η

Οκτωβρίου 1940, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

και ώρα 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο “Οασις”

(Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα).

Ομιλητής είναι ο γιατρός παθολόγος Παν-

τελής Καλογεράκος (αεροπόρος), αντι-

πρόεδρος του Πειραϊκού Συνδέσμου με

θέμα: «Η αεροπορία στον πόλεμο του
1940».
Ακολουθεί ντοκιμαντέρ με τον 2ο Παγκό-

σμιο πόλεμο και το έπος του 1940.

Παρουσιάζει ο Γ. Μαρινάκης, ποιητής,

μουσικοσυνθέτης, εφόρος της εταιρείας

Ελλήνων Λογοτεχνών.
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Ο δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος

εμπόδισε κατεδάφιση 

κατοικίας στον Πράσινο Λόφο

Δυναμικό παρών έδωσε την Πέμπτη 29.10.15 το

πρωί ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Δημή-

τριος Σπ. Μάρκου και μέλη της Δημοτικής Αρχής

καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες

έτσι ώστε να εμποδίσουν την προγραμματισμένη

κατεδάφιση οικίας  στην περιοχή του Πράσινου

Λόφου της Αρτέμιδος.

Η παρουσία των κατοίκων ήταν εξίσου δυναμική

προσπαθώντας με σύμμαχο τη Δημοτική Αρχή να

βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες κατά της απάνθρω-

πης πράξης της κατεδάφισης πιστεύοντας ότι

αυτές τις ημέρες, που η οικονομική κρίση μαστί-

ζει όλη τη χώρα ο προγραμματισμός τέτοιων

ενεργειών κρίνεται απαράδεκτος. 

Ο Εισαγγελέας διέταξε την κατεδάφιση και μετά

την επίμονη άρνηση του Δημάρχου διέταξε την

κράτησή του στο Αστυνομικό Τμήμα Αρτέμιδος. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Σπ. Πάρκου, δηλώνει ότι

«αποτελεί πάγια τακτική του Δήμου μας η προ-
στασία κάθε κατοικίας αυθαίρετης ή μη από κα-
τεδάφιση». 
Παρέμβαση για το ίδιο θέμα έκαναν οι βουλευτές

της Περιφέρειας Πάντζας Γιώργος, Σκουρολιά-

κος Πάνος, Δέδες Ιωάννης με τον Αντιπεριφε-

ρειάρχη Ανατ. Αττικής Φιλίππου Πέτρο, προς την

ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εχουν καταθέσει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο

Εσωτερικών με το οποίο ζητούν από την ηγεσία

του Υπουργείου να αναστείλει τις όποιες εντο-

λές κατεδάφισης έχει εκδόσει η Αποκεντρωμένη

Διοίκηση Αττικής, έως ότου αναρτηθούν και κυ-

ρωθούν οι δασικοί χάρτες, σημειώνοντας με-

ταξύ άλλων ότι: «οι περιπτώσεις στις οποίες
έχουμε παραστεί αφορούν σε συνταξιούχους,
ανέργους, και ανθρώπους που έχουν πληγεί
σχεδόν ανεπανόρθωτα από την κρίση.... 
Πρόκειται για συμπολίτες μας οι οποίοι έπεσαν θύ-

ματα μιας κακής διοίκησης η οποία θέλοντας να

εξυπηρετήσει ‘’κάποιους λίγους έχοντες’’ επέτρεψε

και στους πολλούς να οικοδομήσουν, οι οποίοι στην

πλειοψηφία τους πληρώνουν μέχρι σήμερα όλες τις

υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο»...

Κατάληψη των δημαρχείων από ΠΟΕ-ΟΠΤΑ

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
Σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων

αποφάσισε κατά την συνεδρίασή

του το Γενικό Συμβούλιο της

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αντιδρώντας στις

σκληρές προβλέψεις του 3ου

Μνημονίου, που θίγουν εργα-

σιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά

και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

των εργαζομένων στους Δήμους

ολόκληρης της Χώρας.

Η ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

με απόφαση του Γενικού Συμβου-

λίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει χαρα-

κτηριστεί ως Πανελλαδική Ημέρα

Κατάληψης ΟΛΩΝ των Δημαρ-

χείων, αλλά και άλλων υπηρεσιών

των Ο.Τ.Α. (Γκαράζ, Κ.Α.Π.Η., Παι-

δικοί Σταθμοί κ.λπ.), από τις 10.00

το πρωί έως τη 1.00 το μεσημέρι. 

Στόχος, να ενημερωθούν αναλυ-

τικά για τα νέα μέτρα οι εργαζόμε-

νοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

μέσα από Γενικές Συνελεύσεις,

Συγκεντρώσεις κ.λπ. και να προ-

ετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο

η αντίδρασή μας και η συμμετοχή

στις κάθε μορφής κινητοποιήσεις.

Επίσης, να ενημερωθούν και να

κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι,

οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και

κάθε άλλη κοινωνική ομάδα που

πλήττεται από την πολιτική των

μνημονίων για να δημιουργηθεί

κοινό μέτωπο και σε τοπικό επί-

πεδο.

Η επιτυχία των παρεμβάσεων μας

για το επόμενο χρονικό διάστημα

είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας και χρει-

άζεται τη μαζική μας ΣΥΜΜΕ-

ΤΟΧΗ.

Η σκληρή λιτότητα είναι ΑΚΟΜΗ

εδώ… Γενικεύεται, επεκτείνεται

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο Αγώνας συ-

νεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση

και οι εργαζόμενοι στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση θα βρεθούν στην

πρώτη γραμμή με αρχή την μαζική

συμμετοχή τους στην 24ΩΡΗ ΓΕ-

ΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2015.

Aκόμη ελήφθη απόφαση ότι: «σε
περίπτωση που προκύψει έστω και
η υποψία πιθανότητας κατάργη-
σης του ειδικού καθεστώτος των
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ-
μάτων (Β.Α.Ε.)», εξουσιοδοτείται

η Εκτελεστική Επιτροπή της

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβει τις ενδε-

δειγμένες αποφάσεις στην κατεύ-

θυνση κατάληψης όλων των

Χ.Υ.Τ.Α. της Χώρας, αλλά και

όλων των εργοταξίων σε κάθε

Δήμο.

Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής, δρομολόγησε τη δήλωση

των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας Ατ-

τικής στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.

Κατά τη διαδικασία αυτή διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Α) Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ελλιπή στοιχεία της ακί-

νητης περιουσίας της ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Β) Οι Περιφερειακές Ενότητες δεν διαθέτουν ενημερωμένο

βιβλίο παγίων, ούτε συγκεντρωτικό αρχείο με πλήρη στοι-

χεία.

Γ) Τα περισσότερα από τα ακίνητα που περιήλθαν στις Νο-

μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με νόμους ή από δωρεές, δεν

έχουν μεταγραφεί στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία, ενώ δεν

έχει γίνει σχετική δήλωση ιδιοκτησίας κατά τη διαδικασία

της κτηματογράφησης.

Δ) Πληθώρα ακινήτων – αγροκτημάτων κυρίως – πολλά εξ’

αυτών μεταγραμμένα στα υποθηκοφυλακεία Ανατολικής

και Δυτικής Αττικής, προέρχονται από απαλλοτριώσεις για

την κατασκευή έργων και χρήζουν περαιτέρω ελέγχου

ώστε να καταγραφεί η σημερινή τους κατάσταση.

Σε επικοινωνία με τα κατά τόπους αρμόδια Υποθηκοφυλα-

κεία Αττικής, ζητήθηκαν αντίγραφα μερίδας περιουσιακών

στοιχείων αυτής ή βεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν μερίδες.

Διαπιστώθηκαν διαφορές, γεγονός που επιβάλλει νομικό

έλεγχο.

Ύστερα από τις ενέργειες αυτές, τον έλεγχο και την ενη-

μέρωση, καθώς και τις σχετικές απαντήσεις των υποθηκο-

φυλακείων Αττικής, διαμορφώθηκε μία συνολική

καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας

Αττικής, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Για λόγους τήρησης της νομιμότητας και προκειμένου να

υπάρξει πλήρης διασφάλιση της νομικής και πραγματικής

κατάστασης των ακίνητων της Περιφέρειας, η νομική υπη-

ρεσία της Περιφέρειας θα προβεί σε πλήρη έκθεση ελέγχου

τίτλων στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία της Αττικής, σε δη-

λώσεις εγγραφής στο Κτηματολόγιο και σε ό,τι άλλο κρί-

νεται απαραίτητο λόγω της αρμοδιότητάς τους. 

Η Περιφέρεια Αττικής καταγράφει 
τα ακίνητα περιουσιακά της στοιχεία

«Oρθή επανάληψη» από το ΥΠ.ΕΣ. 

για την Καθαριότητα στους Δήμους

Ορθή... επανάληψη εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, μετά το σάλο που ξεσήκωσε στις τάξεις των εργα-

ζομένων στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων και όχι μόνο..., η

αναφορά του πως, ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν μεταξύ του

Υπουργού ΕΣ.Δ.Α., Παναγιώτη Κουρουμπλή και του Κύπριου ομολό-

γου του, Σωκράτη Χάσικου, κατά τη συνάντηση του Σαββάτου, «ήταν
και εκείνο των συμβάσεων με τους ιδιώτες (π.χ. καθαριότητα).

Στην... ορθή επανάληψη, απουσιάζουν οι λέξεις «ιδιώτες», «τομέας
καθαριότητας», οι «καλύτεροι οικονομικοί όροι» και αντικαταστάθη-

καν από το «καλύτερους όρους διαπραγμάτευσης» και προστέθηκε το

«διαπραγμάτευση με υπάρχοντες παρόχους»...
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Tην Τετάρτη 14/10 έγινε  ανοιχτή – δημόσια

συζήτηση, που οργάνωσε ο  συνδυασμός

«Ανθούσα – Γέρακας – Παλλήνη,  Πόλεις

για να Ζεις» με τους κατοίκους της Ανθού-

σας. Το παρών έδωσε και η τοπική σύμβου-

λος, εκλεγμένη με τον συνδυασμό «Όλοι
Μαζί», Εύη Τσομάκη, η οποία ανέδειξε την

ύπαρξη σοβαρότατων προβλημάτων της πε-

ριοχής, τονίζοντας ότι παρ’ όλες τις προ-

σπάθειες που καταβάλλει δεν βρίσκει την

ανταπόκριση που απαιτείται από την Δημο-

τική Αρχή.

Στη πρώτη συνάντηση, ξεκινώντας ένα

κύκλο επαφών και συζητήσεων με τους δη-

μότες του Δήμου Παλλήνης ανά γειτονιά,

που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα

της Ανθούσας, συζητήθηκαν όλα τα θέματα

που απασχολούν τους κατοίκους της

πόλης,  οι οποίοι εξέφρασαν έντονα τους

προβληματισμούς τους και τα παράπονά

τους,  τονίζοντας ότι  νιώθουν πολίτες δεύ-

τερης κατηγορίας, καθώς  η πόλη τους είναι

τελείως ξεχασμένη από την Δημοτική Αρχή

και δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα με τις

άλλες περιοχές του ενιαίου Δήμου Παλλή-

νης. 

Στη συνέχεια η συζήτηση μεταφέρθηκε και

στο σχέδιο πόλης και όπως και οι ίδιοι είπαν

χαρακτηριστικά  «Το σχέδιο πόλης  εδώ και
χρόνια προχωράει και εδώ και χρόνια στο
ίδιο σημείο είναι». 

Έντονη ήταν επίσης η αντίδρασή τους για

τις φήμες που κυκλοφορούν για τον πολυ-

συζητημένο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορ-

ριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή της

Ανθούσας, καθώς όπως είπαν δεν έχουν

καμία ενημέρωση για την κατασκευή και την

λειτουργία του, ενώ φαίνεται καθαρά ότι η

απόφαση για να κατασκευαστεί στην Αν-

θούσα, ήταν προειλημμένη.  

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

του Δήμου Παλλήνης, Παναγιώτης Μερτύ-

ρης, ενημέρωσε για τις θέσεις του συνδυα-

σμού επί όλων των ζητημάτων και ιδίως για

το φλέγον θέμα του Σταθμού Μεταφόρτω-

σης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).  

Τόνισε ότι αντιμετωπίζεται με προχειρότητα

ένα τόσο σημαντικό θέμα από την Δημοτική

Αρχή:  «Πρόκειται  για μια πολύ ανεύθυνη
κίνηση και πρέπει άμεσα η ηγεσία του
Δήμου ν’ αλλάξει τακτική γιατί αλλιώς θα
μας βρει όλους απέναντι», τόνισε χαρακτη-

ριστικά.

Στη συνέχεια κατέγραψε όλα τα προβλή-

ματα της περιοχής και δεσμεύτηκε να τα

φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο πιέζοντας

όσο μπορεί την Δημοτική Αρχή προκειμέ-

νου να δοθούν λύσεις.

Ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσουν παρό-

μοιες συναντήσεις σε όλες τις περιοχές &

γειτονιές του ενιαίου Δήμου Παλλήνης. 

Tα προβλήματα της Ανθούσας επί τάπητος
Συζήτηση με το συνδυασμό «Ανθούσα – Γέρακας – Παλλήνη,  Πόλεις για να Ζεις»

Επιτόκια 

επί των ρυθμίσεων

των 100 δόσεων!!

Το 3ο μνημόνιο, ανάμεσα στις πολλές συμ-

φορές που έφερε, είναι και οι αυξήσεις σε

ήδη ρυθμισμένες, με τις 100 δόσεις, υποχρε-

ώσεις πολιτών.

Συγκεκριμένα: 

1. Για ρυθμίσεις που είχαν γίνει με οφειλή

πάνω από 5000 ευρώ, το επιτόκιο αυξάνεται

από 3% σε 5,05% και αφορά την υπολειπό-

μενη ανεξόφλητη ρυθμισμένη οφειλή.

2. Για ρυθμίσεις σε ποσά κάτω από 5000

ευρώ, επιβαρύνονται με επιτόκιο 5,05% και

αφορά την υπολειπόμενη ανεξόφλητη ρυθ-

μισμένη οφειλή.

Εξαιρούνται οι οφειλέτες οι οποίοι:

α)  Είναι φυσικά πρόσωπα και δεν ασκούν

επιχειρηματική δραστηριότητα

β) Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη είναι

αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000,00 €

(σύμφωνα με την δήλωση περιουσιακής κα-

τάστασης Ε9)

γ) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή

υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου

εισοδήματος του οφειλέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα

και οι τρεις προϋποθέσεις.

Το Γ.Ν. “Ασκληπιείο” Νοσοκομείο,

παρά τις οικονομικές δυσκολίες που

αντιμετωπίζει  ο χώρος της υγείας

και τις αντίξοες συνθήκες που αντι-

μετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο

χώρο, προσπαθεί να αναβαθμίζεται

συνεχώς και να υιοθετεί τις σύγχρο-

νες χειρουργικές τεχνι-

κές.

Σημαντικό ρόλο στην

εξέλιξη του Νοσοκο-

μείου, διαδραματίζουν

οι προσπάθειες του Δι-

οικητή του Ηρακλή Κα-

ραγεώργου, ο οποίος

είναι αρωγός σε οποι-

αδήποτε νέα καινοτόμο

υπηρεσία, αλλά και το

έμψυχο προσωπικό που

διαθέτει.

Η Διοίκηση του Ηρακλή

Καραγεώργου, έχει βελτιώσει πάρα

πολύ τις συνθήκες μέσα στο Νοσο-

κομείο και αυτό φαίνεται περπατών-

τας στους χώρους του.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται πλέον

από τη Β’ Χειρουργική Κλινική του

Ασκληπιείου είναι η λαπαροσκοπική

χειρουργική για σκλωληκοειδίτιδα,

χολή κ.λπ. αλλά και για επεμβάσεις

στο παχύ έντερο, τόσο για κακοή-

θεις όσο και καλοήθεις όγκους (εκ-

κολπώματα κ.λπ.).

Είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί η

λαπαροσκοπική κολπεκτομή εκτε-

λείται με πολύ μικρές τρείς – τέσσε-

ρις τομές (μόλις μέχρι 1 εκατοστό),

αποφεύγοντας το άνοιγμα της κοι-

λιάς που γίνεται στην ανοιχτή χει-

ρουργική μέθοδο.

Το χειρουργείο γίνεται με τη χρήση

ειδικών λαπαροσκοπικών εργα-

λείων και μόνιτορ. Η μεγέθυνση της

χειρουργικής εικόνας με το λαπαρο-

σκόπιο και η πρόσβαση, μέσω του

λαπαροσκοπίου, των περιοχών της

κοιλιάς, είναι οι βασικοί λόγοι της

αυξημένης ασφάλειας αλλά και

αποτελεσματικότητας στην εκτέ-

λεση όλο και δυσκολότερων επεμ-

βάσεων λαπαροσκοπικά.

Ειδικότερα για τον καρκίνο του πα-

χέος εντέρου, η λαπαροσκοπική

κολπεκτομή διευκολύνει τη διαδικα-

σία της ογκολογικής επέμβασης,

λόγω της μεγέθυνσης του

χειρουργικού πεδίου και

της άριστης πρόσβασης

των ανατομικών στοι-

χείων, για καλύτερο λεμ-

φαδενικό καθαρισμό.

Ακόμη πλεονεκτήματα της

λαπαροσκοπικής κολεκτο-

μής είναι η μείωση της αι-

μορραγίας κατά το

χειρουργείο, η σημαντική

μείωση του μετεγχειρητι-

κού πόνου, η γρήγορη κι-

νητοποίηση του ασθενούς,

η γρήγορη ανάρρωση και η επι-

στροφή στο σπίτι και στην εργασία

του πάρα πολύ γρήγορα.

Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται από

εξειδικευμένη ομάδα Γιατρών του Β’

Χειρουργικού Τμήματος, του οποίου

Διευθυντής είναι ο χειρουργός

Νίκος Ψαλλίδας, ο οποίος είναι και

Βουλιώτης και δημοτικός σύμβου-

λος στο Δήμο 3Β. 

Λαπαροσκοπική χειρουργική παχέος εντέρου

στο Γ. Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
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Την επομένη, η επιστροφή  προς την καθη-

μερινότητα. Πρώτος  σταθμός στο λακω-

νικό Γεράκι.

Από τον Βλαχιώτη παρακάμψαμε προς τα

μεσόγεια. Μια πινακίδα μάς κατηύθυνε

προς Γεράκι. Ο αμαξιτός, σχετικά  στενός

με  ανεκτά καλή ασφαλτόστρωση. Δεξιά και

αριστερά γέρικες παραδοσιακές ελιές και

μυρωδάτα εσπεριδοειδή.  Αριστερά μας,

οπτασία  απόμακρη  η βουνοσειρά του Ταϋ-

γέτου. Το δέος σε ολόκληρο το μεγαλείο

του. Ευλαβικό προσκύνημα των κατοίκων

της περιοχής. 

«Η κορυφογραμμή του χωρίζει  τη Μάνη σε
Ανατολική Προσηλιακή ή Κάτω Μάνη και σε
Δυτική, “αποσκιαδερή” ή  “αποσκερή”.  
Ο γεωγραφικά φυσικός διαχωρισμός του
ορεινού όγκου,  από μια  βαθειά χαράδρα
διασπάται στο “Κακό Λαγκάδι”, που απλώ-
νεται σε βαθύ διάσελο, πλάτους  τεσσάρων
περίπου χιλιομέτρων. Το “Κακό Λαγκάδι”
συνεχίζεται στην ανατολική πλευρά της
Μάνης  ως την περιοχή της Καρυούπολης
και οριοθετεί δίνοντας  καινούργιο χωρισμό,
σε Έξω και Μέσα Μάνη.  Η Έξω Μάνη, αρ-
χίζει από το Οίτυλο και φτάνει μέχρι τους
πρόποδες ή περίπου τις υπώρειες  της
Μπουρολίβας ή αλλιώς του βουνού της Σε-
λίτσας, στα σύνορα της Μεσσηνίας.
Η Μέσα Μάνη, αρχίζει  από την Αρεόπολη
“Τζίμοβα” και φτάνει   ως το Ταίναρο. Η Έξω
Μανη ήμερη, ςύφορη και γόνιμη είναι δε-
κτική σε κάθε καλλιεργητική παρέμβαση. Η
Μέσα, άγρια και εχθρική, δηλώνεται απρό-
σιτη σε κάθε ανθρώπινη ιδία δε αγροτική
δράση. Συνάμα παρουσιάζεται δύσβατη έως

άβατη ακόμα και στον πεζοπόρο. Αυτή είναι
η “πραγματική Μάνη”.» (Δήμος Μέξης:

“Μάνη και Μανιάτες”).

«…και δια τούτο το λοιπόν, την Μάνην κά-
μνει χρείαν,/ να την εξεχωρίσομεν εις μέρη
μόνον τρία/ το μέρος το  Ανατολικό λέγεται
Κάτω Μάνη/ τα άλλα δυό τα Δυτικά, Έξω κα
Μέσα Μάνη». Και ο ποιητής Νικήτας Νηφά-

κος, συνεχίζει και  δίνει παρακάτω  τον

προσδιορισμό της Έξω Μάνης:  «Από την

Κελεφά κι εκεί, κατά την Καλαμάτα /Ζυγός,
Μηλιά, Ανδρούβιστα και όλη η Ζαρνάτα /και
έως την Αγία Σιών λέγεται Έξω Μάνη .»
Από την Ανδρούβιστα δε (Εξωχώρι σήμερα)

κρατά και η πατρογονική ρίζα της “άγιας”

μάνας μου, ενώ η ίδια είχε γεννηθεί στη

Σμύρνη. 

Τέλος πάντων, φτάσαμε στο  λακωνικό Γε-

ράκι. Περασμένο απομεσήμερο και όλα

ήταν κατάκλειστα. Για  τονωτικό καφέ ή

δροσιστικό αναψυκτικό, πουθενά φως. Και

βρισκόμαστε στην ακμή της τουριστικής πε-

ριόδου. Ένα κυριολεκτικό “φτύσιμο” από

παντού. Για πληροφόρηση του επισκέπτη,

ούτε λόγος. Οι εκκλησιές, στην ονομαστή

αυτή εκκλησιοπολιτεία, τη  διεθνούς πολιτι-

στικού ενδιαφέροντος διπλοσφραγισμένες.

Ψηλά οραματιζόμαστε το Κάστρο. Από μα-

κριά όταν είμαστε το είχαμε δεί να δεσπό-

ζει, από κοντά  οι οπτικές του γωνίες ήταν

κρυμμένες. Δεν βρίσκαμε το δρόμο πρό-

σβασης. Δεν υπήρχε καθοδηγητική ταμ-

πέλλα. Ακολουθήσαμε δυο αυτοκίνητα, με

όχι ντόπιο αριθμό. Πιθανολογήσαμε  πως

και αυτοί για εκεί ψάχνανε. Οντως, μας

έφεραν σε ένα στενό δρομάκο  ανηφορικό

που έβλεπε στο Κάστρο. Κάπου το ασφαλ-

τόστρωμα σταματούσε και πετρόστρωμα

άναρχο και άτακτο έπαιρνε τη θέση του.

Και αργότερα, αρκετές εκατοντάδες μέτρα

προ του  κάστρου και αυτό τερμάτιζε πίσω

από παρκαρισμένες μπουλντόζες και φορ-

τηγά. Από εκεί πέρα φαίνεται πως άρχιζε

κάποιο εργοτάξιο  σχετικό με  τη συντή-

ρηση η ανακαίνιση του κάστρου. Ο ήλιος

έκαιγε αφόρητα. Μια κατ΄ανάγκη αναρριχη-

τική πεζοπορία κάτω από αυτόν τον καύ-

σωνα ήταν  ανεπίτρεπτη. Γυρίσαμε πίσω

χωρίς να το επισκεφθούμε.

Το Κάστρο είναι χτισμένο σε λόφο, που βρί-

σκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων έξω από

το  χωριό. Μετά το 1204  η Πελοπόννησος

βρέθηκε στα χέρια των Λατίνων. Διαιρέθηκε

σε 12 τοπαρχίες. Το 1209 ο βαρώνος ο Γάλ-

λος Γκι ντε Νιβελέν, που αλλού τον βρήκα

να γράφεται και Ζαν,  ήταν αυτός που  το

έχτισε πρώτος. Το 1262 οι βυζαντινοί στη

μάχη της Πελαγονίας νίκησαν.  Αιχμαλώτι-

σαν μάλιστα τον Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο.

Σε αντάλλαγμα της απελευθέρωσής του,

το πήραν πίσω μαζί με τα κάστρα  της Μο-

νεμβασιάς,  του Μυστρά και της Μάνης.

Ακολούθησαν  διαδοχικά Τούρκοι, Ενετοί

και Έλληνες.

Το Γεράκι γενικότερα θεωρείται στο παγκό-

σμιο φόρουμ ένα υπαίθριο βυζαντινό Μου-

σείο. Οι εκκλησιές του φτάνουν και

ξεπερνούν τις 20 και έχουν κτισθεί γύρω

στον 12ο αιώνα. Στο χτίσιμό τους δεσπόζει

η πέτρα που τους δίνει την αντοχή στο

χρόνο.

Ανατρέχοντας στα αρχαία χρόνια θα

βρούμε εδώ την  Μυκηναϊκή πόλη των Γε-

ρονθρών, με δική της ακρόπολη και με λα-

τρευτικούς ναούς για τον Απόλλωνα και τον

Άρη. Και πιο παλιά ευρήματα από την Νεο-

λιθική εποχή της 4ης π.Χ. χιλιετίας και της

εποχής του χαλκού να  δηλώνουν την το-

τινή παρουσία και ακμή της αρχαία πόλης

των Γερονθρών, που μόλις προ ολιγου

άκουγε στον ομώνυμο Δήμο Γερονθρών.

Φύγαμε και από το Γεράκι απογοητευμένοι

και πληγωμένοι εθνικά.

Στο δρόμο της επιστροφής μια έκπληξη

αναπάντεχη μάς περίμενε. Ένα μουσειακό

παλαιοπωλείο λίγο προτού βγούμε στο

δρόμο Τρίπολης - Καλαμάτας.  Από τα μια

μεριά του δρόμου, σε  μεγάλη απλωσιά,

πάμπολες σιδεριές από ποικίλα σχήματος

και συρμού κρεβάτια. Ξεσυναρμολογημένα,

και   νωχελικά ορθάνοιχτα σκέλη στην προ-

σμονή του επίδοξου μανιακού συλλέκτη –

πελάτη να τα βατέψει.  

Στην απέναντι πλευρά του δρόμου, αίθου-

σες μισοσκότεινες, μεγάλες χωνεύτρες πε-

ρασμένου μεγαλείου, ενταφιασμοί

χαρούμενων οικογενειακών αλλοτινών

στιγμών.   

Παλιά έπιπλα θλιβερά εφθαρμένα, στοιβαγ-

μένα σκληρά με καταπατημένη τη χαμένη

παλιά τους  αξιοπρέπεια, να δείχνουν ντρο-

πιασμένα για τη σημερινή κατάντια και ξε-

πεσμό τους. Όλα νωχελικά ξαπλωμένα στο

αδηφάγο πρόσταγμα  της νεοπλουτίστικης

κατανάλωσης.

Με λαχταριστό το μάτι να προκαλούν για

μια  καινούργια κοινωνική αναρρίχηση. Το

κρυφό παρελθόν στην εξελικτική του πο-

ρεία, γράφεται στα παλιά ραδιόφωνα, γραμ-

μόφωνα, ραπτομηχανές, εταζέρες,

συρταριέρες, φωτιστικά, ζυγαριές και άλλα

πολλά που πραγματικά ανεβάζουν την ποι-

ότητα αυτού του εμπόρου, που στην πραγ-

ματικότητα είναι ένας μουσειακός

ουσιαστικός συλλέκτης. 

Μπραβο του. Φύγαμε.

Την άλλη εβδομάδα οι Σταυροφόροι  στον

αγώνα τους για την δήθεν σωτηρία των

Αγίων Τόπων. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

Μεσούντος του θέρους

Περιήγηση στο Γεράκι & επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής φορέων και ιδιωτών απευθύ-

νει ο Δήμος Παλλήνης, για την 3η Έκθεση Οικοτεχνι-

κών προϊόντων του τμήματος Πολιτισμού και της

Τράπεζας Χρόνου του Δήμου.

Καλεί όλους τους λάτρεις της χειροτεχνίας, ερασι-

τέχνες ή επαγγελματίες να συναντηθούν και να μοι-

ραστούν από κοινού μοναδικές και πρωτότυπες ιδέες

και τεχνικές.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον ισόγειο χώρο του

Δημοτικού καταστήματος, Ιθάκης 12 στο Γέρακα, 17,

18 και 19 Δεκεμβρίου 2015.

Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν με έργα τους,

φορείς, σχολεία, ιδρύματα και ιδιώτες. Μπορούν να

εκτεθούν, τυποποιημένα προϊόντα όπως κρασί, λάδι,

γλυκά του κουταλιού, μέλι, μαρμελάδες καθώς και

καλλιτεχνικές κατασκευές όπως χειροποίητα κοσμή-

ματα, κεντήματα, ενδύματα, κ.λ.π.

Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την υποβάλλετε:

α) ηλεκτρονικά, βλέπε αίτηση, 

β) στο Δημοτικό κατάστημα Φειδιππίδου 25Α, Παλ-

λήνη (πρώην Δημαρχείο Παλλήνης) και

γ) στο Δημοτικό κατάστημα, Ιθάκης 12, Γέρακας.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην έκ-

θεση, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως

30 Νοεμβρίου 2015.

Aναμένεται ένα όμορφο δημιουργικό τριήμερο. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:

2132031607 -665

Πρόσκληση συμμετοχής φορέων και ιδιωτών στην 3η Έκθεση Οικοτεχνικών προϊόντων
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Καταδικάστηκαν Τραπεζίτες!

Στις 12 και 16 Οκτωβρίου 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο

της Ισλανδίας και το Δικαστήριο του Ρέικιαβικ, καταδί-

κασε τρία κορυφαία στελέχη της τράπεζας Landsbank-

inn και δύο κορυφαία στελέχη της τράπεζας Kaupthing,

μαζί με  έναν εξέχοντα επενδυτή, σε φυλάκιση για εγ-

κλήματα που διαπράχθηκαν στην πορεία προς την οι-

κονομική κατάρρευση του 2008.

Με αυτές τις αποφάσεις, ο αριθμός των τραπεζιτών και

χρηματιστών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ποινή φυ-

λάκισης για εγκλήματα που σχετίζονται με την οικονο-

μική κατάρρευση έχουν φτάσει τους 26, και σε ποινή

φυλάκισης 74 ετών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ σε Ευρώπη και ΗΠΑ τα

τραπεζικά στελέχη που «γονάτισαν» την παγκόσμια

Οικονομία το 2008 συνεχίζουν να παίρνουν μπόνους

και οι τράπεζες διασώθηκαν με δημόσιο χρήμα, η Ισ-

λανδία έχει καταδικάσει τους τραπεζίτες.

Η Ελλάδα τους χαρίζεται κάθε τόσο με δισεκατομμύρια

ευρώ που κόβει από το λαό που λιμοκτονεί.

Κατασχέσεις 
Πλειστηριασμοί

Εξώσεις

Το τρίπτυχο πλέον της κυβέρνησης Τσιπρανδρέου είναι

“Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί - Εξώσεις”, αφού από τη

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου απελευθερώνονται και ξεκινάει

ο αρμαγεδών...

Θα αρχίσουμε να βλέπουμε εικόνες, όπως στην Ισπανία,

ανθρώπους να πετιούνται έξω από το σπίτι τους, γέρον-

τες, ανάπηρους με τα καροτσάκια, προς δόξαν της νέας

κυβέρνησης που ακούει πλέον στο όνομα “πολιτικής

υπαλληλίας”, αφού είναι υπάλληλοι των Βρυξελών και

υλοποιούν εντολές τους.

Επί εσχάτη προδοσία!

400 μηνύσεις έχουν κατατεθεί εναντίον της Μέρκελ

από Γερμανούς πολίτες, με το κατηγορητήριο επί

εσχάτη προδοσία!

Γι’ αυτό βλέπω όλες εκείνες τις ατελείωτες ουρές Ελ-

λήνων στα δικαστήρια; Προφανώς καταθέτουν μηνύσεις

εναντίον όλων των κυβερνήσεων για εσχάτη προδοσία,

αποικιοποίηση της χώρας και εξόντωσης του λαού της.

Νέες πολιτικές, μα τόσο παλιές...

Κάποιοι που βρίσκονται πολύ κοντά στον Τσίπρα μας

εκπλήσσουν συνεχώς. Θα μου πείτε, μετά την τερά-

στια έκπληξη που μας προκάλεσε ο Τσίπρας, με τις

ανερυθρίαστες κωλοτούμπες, τα υπόλοιπα είναι ...μι-

κροπταίσματα.

Ετσι βλέπουμε τους νεοπασόκους που περιτριγυρί-

ζουν τον Τσιπρανδρέου να ωφελούνται πολλαπλώς

από την καρέκλα που εξασφάλισαν με τα ψεύτικα τα

λόγια τα μεγάλα.

Παράδειγμα ο Υπουργός που “ξέχασε” να δηλώσει το

εκατομμύριο, όπως και κάποιοι προηγούμενοι, ο

Φλαμπουράρης με την περίεργη εταιρεία, αλλά και

με την νέα πρόκληση· το κόψιμο κατά 60% του μεγά-

λου λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ που είχε απλήρωτο

από το 2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας στις 31 Αυγού-

στου 2015 - έχει τη σημασία του πότε ελήφθη η από-

φαση - του “έσβησε”  από την αρχική οφειλή των

6.659,47 ευρώ τα 4000 ευρώ, λόγω “αυξημένης κα-

τανάλωσης”. - Γ. Παπαχρήστος (ΝΕΑ) 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

@Λαοί της οικουμένης, μη θορυβείτε.

Οι Έλληνες χρειάζονται ησυχία στην κατρακύλα τους.

28η Οκτωβρίου 2015

@Η ψήφος είναι ξίφος.

Ορισμένοι ψηφοφόροι επιλέγουν να κάνουν χαρακίρι.

@Λένε κάποιοι πως τα «μέτρα» είν’ άδικα κι αποσπασμα-

τικά. Μήπως εμείς να παίρναμε δίκαια μέτρα, στα έξη μέτρα

τ’ αποσπασματικά; Δέκα-δέκα εν πομπή τους προδότες στο

Γουδί, να πετάξουν τρομαγμένα τα πουλιά πρωί-πρωί, μ’ ελ-

ληνικά G3. Τσάμικο και συρτό στα τρία, πεντοζάλη χαρωπό

και πυρρίχιο με νεύρο, να χορέψει όλ’ η Ελλάδα απ’ την

Κρήτη ως τον Έβρο.

@Πάντοτε οι προσκυνημένοι μισούν εκείνους που δεν προ-

σκύνησαν. Γεγονός που εξηγεί το φαρμάκι των Συριζαίων

για την «Λαϊκή Ενότητα».

@Κανένα λεξικό της ελληνικής γλώσσας δεν είναι πλήρες.

Από το λεξικό του Αλέξη Τσίπρα, του Πάνου Καμμένου και

των συν αυτοίς απουσιάζουν οι λέξεις ντροπή και φιλότιμο.

@Ζωηρό ενδιαφέρον Γάλλων επιχειρηματιών για σειρά ελ-

ληνικών δημόσιων επιχειρήσεων, ανάμεσα στις οποίες και

η ΕΥΔΑΠ με την Σαλονικιά ξαδελφούλα της, την ΕΥΑΘ. Η

Γαλλία είχε, στο πρόσφατο παρελθόν, εκχωρήσει το δημό-

σιο δίκτυο ύδρευσής της σε ιδιώτες «επενδυτές». Οι Γάλλοι

αετονύχηδες τα έκαναν γενικώς μπάχαλο και υπό την έν-

τονη κατακραυγή της γαλλικής κοινής γνώμης επανακρα-

τικοποιήθηκε το γαλλικό δίκτυο ύδρευσης. Τώρα οι Γάλλοι

«επενδυτές» απαιτούν δια του Ολάν ν’ αγοράσουν –με ψί-

χουλα βεβαίως- το νερό των Ελλήνων, το απείρως ανώτε-

ρης ποιότητος από το δικό τους. Ο νέος Ξέρξης απαιτεί

«γην και ύδωρ» και οι νέοι μηδίσαντες σπεύδουν να του τα

προσφέρουν γονυπετείς. Εφόσον ακούστηκε σ’ όλη την οι-

κουμένη το σάλπισμα του ξεπεσμού μας, «μάθανε ότι γ…
…στε και πλακώσαν κι οι γύφτοι».

@Στα τελευταία 25 χρόνια ο όρος διπλωματία ερμηνεύεται

στην Ελλάδα ως δίπλωμα της μέσης.

@Ζηνοβία των «Παραπολιτικών», ακόμα και στο βασίλειο

της Παλμύρας, το ζητούμενο δεν είναι γιατί να έχουν ιερείς

οι εκκλησιές κι όχι δασκάλους τα σχολεία. Το ζητούμενο

δεν είναι «γιατί να παίρνει αυτός 1.500 ευρώ σύνταξη κι
εγώ 500;». Το ζητούμενο δεν είναι «να ψοφήσει η κατσίκα
του γείτονα», ούτε βεβαίως μιά δημοσιογραφία αλλοίθωρη.

Γκέκε;

@Ευχαριστώ την κυρία Αντιγόνη Καμπέρου για τα θερμά

και τιμητικά λόγια της. Ευχαριστώ και τους δασκάλους μου

που μεταλαμπάδευσαν στην ψυχή μου τα διδάγματα ελλη-

νικών και πανανθρώπινων αναστημάτων, όπως του τρελο-

Καμπέρου. Αν δεν επιστρέψουμε σε Εκείνους, δεν

πρόκειται ποτέ να ορθοποδήσουμε και θα μείνουμε να σερ-

νόμαστε με δαύτους.

@Η πλειονότητα των κοινοβουλευτικών δωσιλόγων εν-

στερνίζεται και υλοποιεί το τραγουδάκι των κατοχικών μαυ-

ραγοριτών και συνεργατών των Γερμανών. Έκλεινε τότε η

παλιοπαρέα μιά ταβέρνα πριβέ και εν μέσω θανατηφόρας

πείνας των πολλών, έστελναν από πριν στον ταβερνιάρη τα

χρειαζούμενα κρέατα, κρασιά και λοιπά τερψιλαρύγγια. Κι

όταν έρχονταν στο τσακίρ κέφι, μαζί με τις γουνοφορεμέ-

νες κοκότες που είχαν κουβαλήσει, έστηναν τον τραγουδι-

στό διάλογο που κατέγραψε η Ιστορία της Κατοχής:

-Πού πεθαίνει ο βλάκας;
-Στον πόλεμο.
-Πού κονομάει ο ξύπνιος;
-Στον πόλεμο.

@Φωφούλα, στα κέρδη της ζωής μου συγκαταλέγω ότι

γνώρισα τους υπέροχους ανθρώπους, γονείς σου. Επαλη-

θεύεις απόλυτα ότι το μήλο δεν πέφτει πάντοτε κάτω απ’

τη μηλιά. Μπορείς να φανταστείς τον Γιώργο και την Κάκια

να ψηφίζουν μνημόνια;

Κατά τ’ άλλα «τιμήσατε» υποκριτικά την επέτειο της 18ης

Οκτωβρίου 1981, ημέρα που εκείνο το ΠΑΣΟΚ και ο Αν-

δρέας Παπανδρέου νίκησαν στις εκλογές. Μ’ όλα τους τα

λάθη και τα στραβοπατήματα δεν περπατάτε σ’ εκείνων τα

βήματα, αλλά στου Σημίτη και του Γιωργάκη. Μεταλλαγμέ-

νες πατάτες της «Μονσάντο» είστε και διαπράττετε ύβρι

όταν αυτο-παρουσιάζεστε ως «σοσιαλιστές».

Έχεις μεγάλη πλάκα να μέμφεσαι τον κωλοτούμπα Τσίπρα

για το 3ο Μνημόνιο, ενώ βάραγες παλαμάκια και στο 1ο και

στο 2ο. Απλά φέρεις ένα βαρύ επώνυμο, όπως κι ο Γιωργά-

κης. Αν πιστεύεις ότι το τιμάς, ουδέν σχόλιον. Κι ο Γαργαν-

τούας Εβανζέλ επονομάζεται Βενιζέλος, αλλ’ από κει και

πέρα …φασκελοκουκούλωστα.

@Κι εκεί που αναρωτιόμαστε: «Πού είναι ρε παιδιά οι επα-
ναστάτες του κώ…; Τώρα που η Πατρίδα είναι σκλαβωμένη
κι ο λαός στενάζει, που είναι ορέ κείνα τα παλληκάρια της
φακής;» …

Νάτα! Σαν δύσοσμο επισκεπτήριο αγενούς σκύλου σε παι-

δική χαρά. Έστειλαν απειλητική επιστολή με σφαίρα στον

Ελλαδίτη φορο-εισπράκτορα της Μέρκελ. Ο συντάκτης της

επιστολής αναδίδει άθελά του το άρωμα ξένων μυστικών

υπηρεσιών, ασχέτως εάν τα βλαμμένα που ίσως κάποτε εμ-

φανισθούν ως οι «παλληκαράδες», έχουν η όχι την πληρο-

φόρηση για το ποιός κρύβεται από πίσω τους. Διέπραξε ο

συντάκτης το επικοινωνιακό λάθος να εκτοξεύσει απειλές

και κατά της οικογενείας του γκαουλάϊτερ υπουργού. Σε

μία χώρα όπου –ευτυχώς ακόμα- η οικογένεια είναι ιερή.

Ενθυμούμαι κάποια θύματα του εξαρθρωθέντος εκτελεστι-

κού βραχίονα της αμερικανοκίνητης 17Ν. Ενθυμούμαι τους

ωραίους ανθρώπους Μπακογιάννη και Περατικό. Ενθυμού-

μαι και το που κατέφυγε ένα βανάκι της 17Ν για να ξεφύγει

από την παρακολούθηση κλιμακίου της Αντιτρομοκρατικής.

Στον πίσω περίβολο της αμερικανικής πρεσβείας. Δεν θυ-

μάμαι τον τίτλο των «επαναστατών» που έστειλαν την απει-

λητική επιστολή στον Ελλαδίτη χαρατσάρη. Κάτι σαν

«Ερυθρές Κουτσουλιές», «Επαναστατική Διάρροια», «Ένο-
πλα Κουρκουμπίνια», …δεν θυμάμαι, συγχωρείστε με. 

koulouvahata@nutsmail.gr
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Είχε διακοσμήσει βόμβα

έτοιμη να εκραγεί

Μια ενεργή βόμβα, που ανακάλυψε στο προαύλιο του

σχολείου της, χρησιμοποιούσε ως ανθοδοχείο στο

σπίτι της στο Αθερστόουν της Μεγάλης Βρετανίας

για 30 ολόκληρα χρόνια η 45χρονη Κάθριν Ρόλινς.

Η Ρόλινς ανακάλυψε την βόμβα σε ηλικία 15 ετών και

συνειδητοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί 30

χρόνια αργότερα όταν είδε ένα σχετικό ντοκιμαντέρ.

Παρέδωσε την βόμβα στην αστυνομία, όπου διαπι-

στώθηκε ότι ήταν ακόμη ενεργή. Αφαίρεσαν τον

εκρηκτικό μηχανισμό της και επέστρεψαν το περί-

βλημα στην 45χρονη.

Η Ρόλινς, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, επεσή-

μανε: «Η αστυνομία είπε ότι η βόμβα είχε τη δυνατό-
τητα να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους που
βρίσκονταν σε ακτίνα 20 μέτρων γύρω της και ότι θα
μπορούσε να καταστρέψει το σπίτι».

topontiki.gr/

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημι-

ούργησαν ένα πλαστικό

«δέρμα», το οποίο μπορεί

να ανιχνεύσει πόση πίεση

ασκείται πάνω του και

ανάλογα να στείλει

ένα ηλεκτρικό-αισθη-

τηριακό σήμα στα αν-

τίστοιχα κύτταρα του

εγκεφάλου.

Είναι η πρώτη φορά

που δημιουργείται

ένα εύκαμπτο υλικό

σαν δέρμα, το οποίο

μπορεί να «αισθαν-

θεί» την πίεση και

ταυτόχρονα να επι-

κοινωνήσει άμεσα με

το νευρικό σύστημα

και τον εγκέφαλο. 'Αλλα

είδη τεχνητού δέρματος,

που είχαν δημιουργηθεί

έως τώρα, απαιτούσαν

την παρουσία ενός επε-

ξεργαστή ή ενός υπολογι-

στή για να «μεταφράσει»

τις αισθητηριακές πληρο-

φορίες στον εγκέφαλο.

Το νέο «δέρμα» τις στέλ-

νει απευθείας και αυτές

γίνονται αμέσως αντιλη-

πτές, όπως έδειξαν πειρά-

ματα με ζώα.

Οι ερευνητές του Τμήμα-

τος Χημικών Μηχανικών

του Πανεπιστημίου Στάν-

φορντ των ΗΠΑ, δήλωσαν

ότι ο απώτερος στόχος

τους είναι η δημιουργία

ενός τεχνητού δέρματος

με ηλεκτρονικούς αισθη-

τήρες, το οποίο θα καλύ-

πτει πλήρως ένα τεχνητό

προσθετικό άκρο και θα

του προσδίδει την αί-

σθηση της αφής.

Το «δέρμα» από πολυμε-

ρές αποτελείται από δύο

στρώματα, εκ των οποίων

το πάνω μέρος, που έρχε-

ται σε επαφή με τα αντι-

κείμενα, περιέχει έναν

τεχνητό αισθητηριακό μη-

χανισμό, ενώ το κάτω

μέρος περιλαμβάνει ένα

εκτυπωμένο εύκαμπτο

ηλεκτρονικό κύκλωμα,

που μεταφέρει τα ηλε-

κτρικά σήματα και τα με-

τατρέπει σε βιοχημικά

ερεθίσματα συμβατά με

τα νευρικά-εγκεφαλικά

κύτταρα.

Το «δέρμα» μπορεί να

«νoιώσει» μια μεγάλη

γκάμα αισθητηριακών

ερεθισμάτων, απο μία

γερή χειραψία έως ένα

ανάλαφρο άγγιγμα με τα

ακροδάχτυλα. 

Το «μυστικό» του πλαστι-

κού υλικού είναι ότι περιέ-

χει δισεκατομμύρια

νανοσωλήνες άνθρακα, οι

οποίοι, όταν συμπιέζον-

ται, μπορούν να παρά-

γουν και να μεταφέρουν

ηλεκτρισμό. 

Μπορεί εσείς να πληρώνετε τον

καφέ σας 1 με 3 ευρώ, αλλά αναρ-

ρωτηθήκατε ποτέ πόσο μπορεί να

τον αγοράζουν οι βο(υ)λευτές μας

στο κυλικείο του ελληνικού Κοινο-

βουλίου; 

Ο ελληνικός καφές λοιπόν, κοστίζει

μόλις 0,15 λεπτά του ευρώ (0,10

καφές + 0,05 ποτήρι)!

Ο κατάλογος που βλέπετε στα

δεξιά είναι ο τελευταίος που κοινο-

ποιήθηκε στις 3 Αυγούστου, δεί-

χνοντας για άλλη μια φορά ότι

υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώ-

πων. Οι βουλευτες και ο λαός. 

Οι τιμές αυτές είναι τιμές κόστους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι υπάλληλοι του

κυλικείου δεν πληρώνονται από τα

κέρδη των πωλήσεων αλλά από το

δημόσιο δηλ. τους φορολογούμε-

νους, δηλαδή εμάς. 

Στα σχολεία όμως οι υπάλληλοι

των κυλικείων δεν πληρώνονται

από το δημόσιο αλλά από τα παιδιά

που δίνουν υπερδιπλάσια χρήματα

από τους βουλευτές.         

Πάμε για καφέ στο κυλικείο της Βουλής;

4 Ορίστε, μέχρι και η Τούλα του γκαβού παντρεύτηκε κι

εσύ ακόμα... Μετά από ένα χρόνο: 

- Μάνα χώρισε η Τούλα

- Δεν ξέρω για ποια Τούλα μου μιλάς

4 Το 1959 που ο Καραμανλής απελευθέρωσε τον ναζί

Μέρτεν έβαλε στη φυλακή τον Μανώλη Γλέζο για κατα-

σκοπία. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. 

4 Θα ήθελα για τη γυναίκα μου ένα φλικ φλοκ, εάν χάι

λάντερ και ένα πορτ παγκάζ.

- Ευθεία τα λιπγ κλος, δίπλα τα άι λάινερ και απέναντι για

ντεκαπάζ. 

Αποστάγματα του FACEBOOK

Το πρώτο τεχνητό δέρμα 
που επικοινωνεί με τον εγκέφαλο
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

H μουσική μιλά ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

Η πρωτοπορία των Ελλήνων προγόνων μας ήταν αξιοθαύμαστη

και στη μουσική, η οποία διδάχθηκε στους Έλληνες από τη

Μούσα Καλλιόπη, τη μητέρα του υμνωδού Ορφέα!

Δεμένοι με τη μουσική ήταν και ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος.

Οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι ασχολήθηκαν  με τη μουσική

και έβαλαν επιστημονικές βάσεις στις έρευνές τους.

Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι διαπίστωσαν ότι η μουσική

διέπεται από μαθηματικούς κανόνες και μαζί με τους οπαδούς

του Αριστομένη βασίστηκαν στην εμπειρία του Αριστοτέλη, με-

λετώντας σε βάθος τη μουσική.

Πρώτος απ’ όλους τους λαούς, οι Ελληνες επινόησαν τη μου-

σική γραφή, η οποία αναγνωρίστηκε χάρη στο σύγγραμα του

Αλυπίου, αλλά οι εξήντα αρχαίες παρτιτούρες που σώθηκαν,

είναι “ακρωτηριασμένες” και δεν μας δίνουν μια σαφή αντίληψη

για τη μουσική εκείνης της εποχής.

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη οργάνων, από έγχροδα,

πνευστά και κρουστά. Η κατασκευή και λειτουργία των σύγχρο-

νων μουσικών οργάνων, έχει επηρεαστεί από τα μουσικά όρ-

γανα των αρχαίων Ελλήνων.

Η κύρια έκφραση της θρησκείας των αρχαίων προγόνων μας

ήταν η μουσική και είχε καθιερωθεί στις μεγάλες Πανελλήνιες

γιορτές, αλλά και στις σπουδαίες τοπικές, για να τιμήσουν τους

θεούς και τους ήρωες. Απαραίτητο στοιχείο στους αγώνες και

στα δράματα (τραγωδίες και κωμωδίες) ήταν η μουσική, η οποία

συνόδευε κάθε χαρούμενη ή θλιμένη εκδήλωση στη ζωή των

Ελλήνων. Οσοι ασχολούνταν με τη μουσική, την ποίηση, το θέ-

ατρο, λέγονταν “Διονυσιακοί τεχνίτες” και δέχονταν πολλές

τιμές· ηθικές και υλικές.

Τα στοιχεία της αρχαίας μουσικής ήταν εφτά: οι φθόγγοι, τα

διαστήματα, τα γένη, τα συστήματα, οι τόνοι, η μεταβολή και η

μελοποιΐα.

Ενα αποδεδειγμένο τεκμήριο της μουσικής είναι ένα εύρημα

πό το 5.300 π.Χ., του λιμναίου οικισμού του Δισπηλιού στην Κα-

στοριά, που βρέθηκε το 1995 από τον καθηγητή κ. Γ. Χουρμου-

ζιάδη. Το τεκμήριο είναι ένας αυλός, ο οποίος δεν αποτελεί

μεμονωμένο εύρημα, γιατί έξω από την Κοζάνη, βρέθηκε ακέ-

ραιος οστέινος αυλός, που χρονολογείται γύρω στο 5.500 -

5.300 π.Χ., αλλά και στη θέση της Αξού, στα Γιαννιτσά, βρέθη-

καν τμήματα αυλού που χρονολογούνται γύρω στο 6.300 έως

6.350 π.Χ.

Οι αρχαίοι Έλληνες μουσικοί είχαν μεταλαμπαδεύσει τις γνώ-

σεις τους σχετικά με τη μουσική, σ’ ένα ευρύτερο γεωγραφικό

χώρο που περιελάμβανε τις χώρες της Μεσογείου, της Ευρώ-

πης, της Βαλκανικής, της Ασίας και όπου οι Έλληνες είχαν

ιδρύσει αποικίες.

Η ελληνική γλώσσα και γραφή, πριν πολλές δεκάδες χιλιάδες

χρόνια ήταν οι φορείς του υψηλού ελληνικού πνεύματος, που

εξέπεμπαν στοιχεία, που ήταν δηλωτικά των εννοιών του πο-

λιτισμού μας στα πέρατα της οικουμένης, κάνοντας όλους τους

λαούς της Γης κοινωνούς του μοναδικού ελληνικού πολιτισμού!

Γι’ αυτό το λόγο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μουσική μιλά

“ΕΛΛΗΝΙΚΑ”.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η περιοχή του Μαραθώνα έχει

ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από

την ελονοσία. Λόγω των στάσι-

μων νερών και του κλίματος της

περιοχής ο Μαραθώνας είναι δυ-

νητικά πύλη εισόδου για την ελο-

νοσία στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει πως πρέπει, με

πρωτοβουλία της δημοτικής

αρχής να υπάρχει αυξημένη επα-

γρύπνηση. Πολύ περισσότερο

όταν υπάρχουν και κρούσματα,

όπως είχαμε δύο τον τελευταίο

καιρό. 

Στη πολύ ενδιαφέρουσα ενημέ-

ρωση που έκανε ο αρμόδιος φο-

ρέας υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ) την

Παρασκευή 23/10/2015 στο Δη-

μοτικό σχολείο Κάτω Σουλίου ο

Δήμαρχος  και οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι της πλειοψηφίας έλαμ-

ψαν δια της απουσίας τους και

μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει

καμία πρωτοβουλία ενημέρωσης.

Παρόντες ήταν μόνο ο Γραμμα-

τέας του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Αστρινάκης εκπρό-

σωπος της Δύναμης Πολιτών και

η Σύμβουλος της Δημοτικής Κοι-

νότητας Μαραθώνα κ. Τσιμίνη.

Προφανώς δεν ενδιέφερε την

Δημοτική Αρχή η πολύ σημαντική

ενημέρωση που έγινε από το

ΚΕΕΛΠΝΟ. Φήμες λένε πως απο-

σιωπά το θέμα για να μην θιγεί ο

… τουρισμός και  το… μπραντ

νεϊμ της περιοχής. Εννοείται ότι

η αποσιώπηση μειώνει την επα-

γρύπνηση, την πρόληψη και αυ-

ξάνει τους κινδύνους για την

υγεία των κατοίκων.

 Η Δύναμη Πολιτών προτείνει:

1.    Να συζητηθεί προ ημερησίας

διάταξης το θέμα στο αμέσως

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Να διανεμηθεί μέσω του λογα-

ριασμού ύδρευσης ενημερωτικό

φυλλάδιο που θα συνταχθεί από

το ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά με την

ελονοσία.

3. Να ενισχυθεί το Κέντρο

Υγείας Νέας Μάκρης γιατί η εύ-

ρυθμη λειτουργία του αποτελεί

ένα επί πλέον εμπόδιο στην εί-

σοδο της ελονοσίας.

4. Να ενημερωθούν επαρκώς οι

ιδιώτες γιατροί.

Συντονιστικό της Δύναμης Πολιτών

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου Δανειολή-

πτων Τραπεζών και Οφειλετών Δημοσίου

(ΣΔΤΟΔ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτω-

βρίου 2015 στα γραφεία του Κινήματος ΔΕΝ ΠΛΗ-

ΡΩΝΩ Καυτάτζόγλου 8, Πατήσια, συνάντηση

εκπροσώπων του Συλλόγου και του Κινήματος.

Η συνάντηση αυτή,  είχε σαν στόχο το σχεδιασμό

της πάλης ενάντια στα νέα μέτρα της μνημονιακής

κυβέρνηση Σύριζα - ΑΝΕΛ για την αρπαγή των πε-

ριουσιών του ελληνικού λαού.

Στη περίοδο αυτή που η κυβέρνηση κατ' εντολή

των διεθνών τοκογλύφων - τραπεζιτών έχει εξα-

πολύσει την πιο σφοδρή επίθεση στους πολίτες,

είναι απαραίτητη η δημιουργία πλατιών συμμα-

χιών για την αντιμετώπιση της λαίλαπας του 3ου

Μνημονίου.

Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε καμπάνια ενη-

μέρωσης και οργάνωσης των πολιτών σε Επιτρο-

πές Αγώνα σε κάθε γειτονιά, καθώς επίσης η

συνέχιση των επαφών και με άλλες συλλογικότη-

τες  που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτό

τον αγώνα.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ

KINHΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

Καυτατζόγλου 8, 1ος όροφος,

Πατήσια, 111 44, Αθήνα, Τηλ. 211 0192839

www.kinimadenplirono.eu

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

&  ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23 ,  10681,  ΑΘΗΝΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2155353983

http://silogosofeileton.blogspot.gr/ 

Κρούσματα ελονοσίας στο Μαραθώνα

Συνεργασία "Δεν Πληρώνω" και "ΣΔΤΟΔ"
Με τον αρμαγεδόνα μέτρων που έρχεται να τσακίσει κάθε ελληνική οικογένεια, οι συνεργασίες
των κινημάτων είναι κάτι ελπιδοφόρο. Φαίνεται ότι άρχισαν να “ανάβουν” τα αίματα και να ξε-
φεύγει ο κόσμος από την παθητικότητα του καναπέ.
Ετσι βλέπουμε παρακάτω το κίνημα “Δεν πληρώνω” να ενεργοποιείται σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Δανειληπτών Τραπεζών και οφειλετών Δημοσίου.
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«Προς τους αθανάτους, η Κοινότης Παιανίας, αφιερώνει τόδε»
Τέσσερις εικόνες από την Παιανία - Κατοχικά Ντοκουμέντα

«ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ»

Ήταν ο τίτλος της επιγραφής του φωτογραφικού ηρώου της

Παιανίας, που είχε αναρτήσει η τότε μικρή πόλη στο γρα-

φείο της Κοινότητάς της. «Προς τους αθανάτους, η Κοινό-
της Παιανίας, αφιερώνει τόδε». Και ήταν το μαρτυρικό των

παλλικαριών της, που ξέμειναν στα πεδία των μαχών, φο-

νεμένα κι άταφα, από τη βαλκανική θύελλα του «δώδεκα»-

«δεκατρία»  ίσαμε το έπος του ’40. Και ήταν η ζωντανή

έκφραση της ευγνωμοσύνης των ελεύθερων ανθρώπων

μπροστά στο θυσιαστήριο των συμπατριωτών τους. 

Αυτό το ηρώο σήμερα δεν υπάρχει! Κάποτε στις μετεγκα-

ταστάσεις του Δημαρχείου, πετάχτηκε στα…άχρηστα!  Δεν

απόρησε κανείς. Δεν το αναζήτησε κανείς.

«ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΛΗΣΜΟΝΗΣΩΜΕΝ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΜΑΤΕ»

21 Απριλίου 1941. Τα οχυρά έχουν λυγίσει. Οι Γερμανοί

μπαίνουν στη χώρα. Το σήμαντρο της ιστορίας σήμανε «Κα-

τοχή». Οι  κοινοπολιτειακές δυνάμεις, που συνέβαλαν στην

ελληνική άμυνα,  παίρνουν διαταγή να απομακρυνθούν. 

Δυό-τρείς χιλιάδες φαντάροι της 4ης και 5ης Νεοζηλανδι-

κής Ταξιαρχίας φτάνουν στην Αθήνα και φυγαδεύονται στα

Μεσόγεια με προορισμό τον Πόρτο Ράφτη κι από κεί την

Κρήτη και την Αίγυπτο. Είχαν αποκοπεί από τα τμήματά

τους μη μπορώντας να πλησιάσουν τα σημεία επιβίβασης

λόγω των εχθρικών κινήσεων. Γύριζαν μέσα στην Αθήνα

προσπαθώντας να φυγαδευθούν. 

Στο Λιόπεσι (Παιανία) και στο Γέρακα βρίσκουν καταλύ-

ματα, τροφή και περίθαλψη. Πρόεδρος της Κοινότητας ήταν

ο ακόμα αιρετός Πέτρος Κορρός,  πολιτευτής Αττικοβοι-

ωτίας στο μεσοπόλεμο και Πρόεδρος του Πανελλήνιου

Συνδέσμου Αμπελοκτημόνων, πού ’χε χτίσει τον ονομαστό

ναό των Αγίων Πάντων στο Γαργηττό, στο Γέρακα. 

Οι Νεοζηλανδοί δεν ξέχασαν. Στην απελευθέρωση έστει-

λαν την ευγνωμοσύνη τους, σε άπταιστα ελληνικά πάνω

σε καλαίσθητη τιμητική περγαμηνή:

«Προς την Κοινότητα Λιοπεσίου, Παιανίας Αττικής….Εις
σας προσωπικώς επιθυμώ να είπω ότι ουδέποτε θα λησμο-
νήσωμεν αυτό που εκάματε. Γνωρίζομεν ότι ενδύσατε και
εθρέψατε τους άνδρας μας όταν εσείς οι ίδιοι εστερείσθε
και τούτο πράττοντες υπεφέρατε και εκινδυνεύσατε. Δι’
όλα αυτά είμεθα βαθέως ευγνώμονες……»

Την περγαμηνή υπογράφουν, ο τότε πρωθυπουργός της

Νέας Ζηλανδίας Peter Fraser και ο θρυλικός στρατηγός

Bernard Freyberg.

ΕΣΒΗΣΕ Ο «ΧΡΥΣΟΣ» ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 1944. Μέρα σημαδιακή. Η εξόριστη

ελληνική κυβέρνηση μεταφέρεται από το Κάϊρο στην ιτα-

λική Κάβα ντέι Τιρέννι και συντάσσεται το περίφημο Σύμ-

φωνο της Καζέρτας. Στη Χίο οι Γερμανοί δολοφονούν τον

Ιάσονα Καλαμπόκα και στην Αθήνα η ηρωϊδα Λέλα Καρα-

γιάννη μαζί με εξήντα ακόμα πατριώτες περνάει την τελευ-

ταία μέρα της ζωής της...

Αυτή την Πέμπτη, διάλεξε ο άγγελος του σταδίου για να

πάρει την τελευταία πνοή του πρωταθλητή Γιάννη Σκιαδά

Στο σπιτικό του Λιοπεσιού (Παιανία) απόθεσαν το λείψανο.

Μοιρολόϊ και θρήνος ολόγυρα. Ήρθαν οι φίλοι από την

Αθήνα και το χωριό...

Tο αρχείο και όλο το υλικό μας ενεχείρισε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ στην Παιανία και το ευχαριστούμε για
τα ιστορικά ντοκουμέντα.
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρί-

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

ναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και 80%)

μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε

τον σχολαστικό καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη

διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος

Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

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

www.facebook.com/acservice.gr

Οι τελευταίες δύο εβδομάδες των εκδηλώσεων του

Πολιτιστικού Σεπτέμβη στο  Δήμο Παλλήνης, παρου-

σίασαν μεγάλο θεατρικό ενδιαφέρον. Τρεις παραστά-

σεις οι οποίες σημείωσαν τεράστια επιτυχία  στις

εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Άνοιξης.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Γέρακα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για  προ-

κειμένου να απολαύσει την μοναδική οπερέτα του

Θεόφραστου Σακελλαρίδη «Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ» σε

σκηνοθεσία του Βασίλη Αναστασιάδη. Οι εξαιρετικές

θεατρικές και τραγουδιστικές ερμηνείες της ομάδας

ενηλίκων Δ.Ε. Παλλήνης δεν άφησαν ούτε και αυτή

τη φορά ασυγκίνητο το κοινό το οποίο «υποκλίθηκε»

στο ταλέντο και τον επαγγελαματισμό τους.  

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναζωπυρώθηκαν «ΟΙ
ΚΑΥΓΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΟΤΖΙΑ» στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Γέρακα. Η εφηβική ομάδα Δ.Ε. Γέρακα υπό την

σκηνοθετικές οδηγίες της  Ασπασίας Τζιτζικάκη,

έδωσε και πάλι τον καλύτερο της εαυτό  ώστε να τα-

ξιδέψει το ακροατήριο σε ένα μικρό ψαροχώρι κοντά

στην Βενετία και να τους κάνει «συνεργούς» στους

καυγάδες των οξύθυμων κατοίκων του. Η ασφυκτικά

γεμάτη αίθουσα καταχειροκρότησε την μοναδική

προσπάθεια των παιδιών τα οποία φορά με την φορά

αποδεικνύουν την σημαντική προόδο τους.   

Τέλος την Κυριακή 18 Οκτώβρη 2015 στην κατάμε-

στη αίθουσα εκδηλώσεων του Οινοποιείου Πέτρου, η

σκηνή άνοιξε με τραγούδι και χορό για ξεκινήσουν τα

«ΣΤΙΧΗΜΑΤΑ». Σώματα, φωνές και ψυχές των ηθο-

ποιών δίνουν ζωή σε στίχους του Αναγνωστάκη,

Ελύτη, Καβάφη, Σολωμού, Καββαδία, Χικμέτ, Δη-

μουλά, Λειβαδίτη... Η ποίηση γίνεται θέατρο! Θεατές

και ηθοποιοί ταξιδεύουν με τον υπέροχο ήχο της κι-

θάρας του Πάνου Δεληβοριά και χάνονται στους αρ-

μονικούς συνδυασμούς των φώτων του Βασίλη

Αναστασιάδη. Υπεύθυνη για την στοχαστική αυτή

βραδιά η Νίκη Ζαρμποζάνη και η αγαπημένη της

ομάδα ενηλίκων Δ.Ε. Παλλήνης.

Επιβεβαίωση της επιτυχίας, τα δακρυσμένα μάτια, το

θερμό χειροκρότημα και η συμμετοχή του κοινού. Το

στοίχημα για τα “στιχήματα”, πέτυχε. 

Tο Σάββατο 24 Οκτωβρίου  στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα  ξεσήκωσε το ακροατήριο η συναυλία της φι-

λαρμονικής ορχήστρας  του Δήμου Παλλήνης και

του Γ. Χατζηνάσιου. 

Τη βραδιά άνοιξε ο ίδιος ο Γ. Χατζηνάσιος παίρνον-

τας τη θέση του στο πιάνο και μαγεύοντας το κοινό

με το ξεχωριστό παίξιμο του. «Συνοδοιπόροι» του

πάνω στη σκηνή οι τραγουδιστές Σπύρος Κλείσσας

και Μαρία Στεφανακίδη οι οποίοι έδωσαν τον καλύ-

τερο ερμηνευτικά εαυτό τους συνεπαίρνοντας το

ακροατήριο.
Οι εκδηλώσεις  θα κλείσουν  Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα και ώρα 20.00 με την θεατρική

παράσταση  «ΤO ΛΟΥΜΠΑΓΚΟ» από την   θεατρική ομάδα

«ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ» του ΦΕΣ η ΚΑΝΤΖΑ. 

Εκλεισε ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο Δήμο Παλλήνης
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Η Αξιότης και η Αξιοπρέπεια 
της γενιάς του 1940 και

η Αν-αξιότης και η Αν-αξιοπρέπεια 

της γενιάς του 2015

Από το ΕΠΟΣ του ‘40 
στο ΔΡΑΜΑ του 2015

75 χρόνια μετά...

Η Αντι-ρρόπηση των Ανισο-δυνάμων 

& η Ανισο-δυναμία των Ισο-δυνάμων
(Μότο = ρητό θεωρητικό της κυβέρνησης)

«Παράταιρος ο λόγος, ο δυνατός, μέσα σε μια πολιτεία που
σωπαίνει»

(Γ. Ρίτσος, 1909-1990,”Μια πολιτεία που σωπαίνει”)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ

Στο Παρελθόν πολεμούσαμε για Ι-ΔΑΝΙΚΑ

Στο Παρόν ζούμε με ΔΑΝΕΙΚΑ!

Από τον Ι-ΔΑΝΙΣΜΟ περάσαμε στο ΑΕΙ-ΔΑΝΕΙΣΜΟ.

Τότε οι νεκροί πεθαίνουν, όταν τους λησμονάνε!
(Κώστας Ουράνης, 1890-1953, “Η ζωντανή νεκρή”

“Το ΟΧΙ είναι μια μικρή λέξη που θέλει μεγάλη δύναμη και
θάρρος για να την προφέρεις” (Αννίβας Βάρκας, 247-183)

«Ἀλγεινοτέρα γάρ ἀνδρί γε Φρόνημα ἔχοντι ἡ μετά τοῦ
μαλακισθῆναι κάκωσις ἤ ὁ μετά ρώμης καί κοινῆς ἐλπίδος
ἅμα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος».

(Θουκυδίδης, 460-400, Ἐπιτάφιος κεφ. 43)

«Γιατί σ’ έναν που ‘χει κάπως υψηλότερο φρόνημα, του
προξενεί μεγαλύτερο πόνο η ταπείνωση, ο εξευτελισμός
που προέρχεται από εκφυλισμό/δείλιασμα, παρά ο θάνατος
που ‘ρχεται ξαφνικά χωρίς να τον καταλάβει καν, πάνω στην
ακμή της σωματικής του ρώμης και πάνω στις ελπίδες που
τρέφει μέσα του» (= ενν. πως μπορεί/ενδέχεται να νικήσει).

Σήμερα, Τρίτη 27-10-2015, είναι μια μέρα ιδιάζουσα, ξεχω-

ριστή για όλους τους απανταχού του κόσμου Έλληνες.

Είναι μία:

Μέρα ΕΥ-ΦΟΡΙΑΣ και όχι ΕΦΟΡΙΑΣ

Μέρα ΜΝΗΜΗΣ και όχι ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Μέρα ΧΡΕΟΥΣ (ηθικού) και όχι ΧΡΕΩΝ (οικονομικών)

Μέρα ΤΙΜΗΣ και όχι Α-ΤΙΜΙΑΣ

Μέρα ΔΙΑΦΟΡΑΣ και όχι ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Μέρα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ και όχι ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μέρα ΑΣΧΟΛΙΑΣ και όχι ΣΧΟΛΗΣ

Μέρα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και όχι ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ

Ο σημερινός λόγος είναι Παν-εθνικός, ενωτικός, συσπει-

ρωτικός, για να εκφράσει το καθολικό πνεύμα αγωνιστικό-

τητας κάτι που μας λείπει σήμερα, για να ξεπεράσουμε

αυτή την οικονομική κρίση που μας ταλανίζει τα τελευταία

πέντε χρόνια. Δεν είναι πανηγυρικός, τέτοιους εκφωνούν

τα πολιτικά πρόσωπα τέτοιες μέρες, γιατί επιδιώκουν δη-

μόσιες σχέσεις, κυνηγάνε το φακό της δημοσιότητας για

να εξασφαλίσουν ψηφαλάκια. Αυτοί που είναι για τα πανη-

γύρια, που εκλαμβάνουν τις ιστορικές επετείους ως γιορ-

ταστικές εκδηλώσεις και τις εκμεταλλεύονται για

προσωπική τους προβολή, δημοσιότητα και αναγνωρισιμό-

τητα.

Αν τους ακούσετε θα καταντήσετε σαν τους πολιτικάντηδες

που πετάνε “πομφόλυγες και φληναφήματα” (= αερολο-

γίες) σαν αυτό που ακούστηκε χτες 26-10-2015 από “σημαί-

νον” πολιτικό πρόσωπο επ’ ευκαιρία της απελευθέρωσης

της Θεσσαλονίκης.

«Σήμερα όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε Μακεδόνες», ήτοι

δύο φορές το χρόνο. Κι ύστερα θέλουμε να διεκδικήσουμε

το χαμένο όνομα της Μακεδονίας!

«Ένα έθνος ζει μόνο στην καρδιά των πολιτών του· αν απο-
θάνει σ’ αυτήν, ουδεμία εδαφική έκταση ή πλουτισμός δύ-
ναται να το σώσει».  

(Αλεξ. Χάμιλτον 1755-1807)

Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται πάλι υπό ξένη γερμανική

κατοχή (εταίροι - θεσμοί - τρόικα (= τρωκτικά) από τους

υποκινητές βαρβάρους των δύο παγκοσμίων πολέμων.

Με μια ουσιαστική διαφορά· οι πρόγονοί μας κατάφεραν και

τους έδιωξαν μετά από τρεισίμισυ χρόνια κατοχής (27 Απρι-

λίου 1941 - 12 Οκτωβρίου 1944). Εμείς, οι απόγονοί τους,

μετά από πέντε χρόνια (Μάιος 2010) τους έχουμε στις πλά-

τες μας,  και για να είμαι αισιόδοξος(!) απ’ ότι φαίνεται, θα

τους έχουμε για πολύ καιρό ακόμη βάζοντας πλάτη.

«Η μεγαλοσύνη στα έθνη, δεν μετριέται με το στρέμμα...
με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με αίμα».
«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, περάσαν, θα ρθούν, θα περά-
σουν. Κριτές, θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί»,
αναφωνεί ο εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς.

Οι ήρωες - νεκροί του ‘40 μάς παρέδωσαν τη σκυτάλη για

να συνεχίσουμε τον αγώνα της σκυταλοδρομίας μέχρι το

τέρμα. Εχουμε ηθικό χρέος να μην την αφήσουμε να πέσει

κάτω, να μη λιποψυχήσουμε, να μην εγκαταλείψουμε τον

αγώνα, να συνεχίσουμε να τρέχουμε.

Διαιωνίζοντας τις προαιώνιες καταβολές της φυλής μας και

δικαιώνοντας τις θυσίες και τους κόπους τους.

«Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο και σε γκρεμό κα-
τρακυλήσαμε, που πιο βαθύ καμιά φυλή δεν είδ’ ως τώρα,
είναι γιατί με των καιρών το πλήρωμα όμοια βαθύ έν’ ανέ-
βασμά μας μέλλεται προς ύψη ουρανοφόρα», προφητεύει

την Αναγέννηση του Έθνους μετά από κάθε δοκιμασία, ο

Κωστής Παλαμάς με τον 7ο λόγο του από το “Δωδεκάλογο
του Γύφτου”.
Ας θυμηθούμε σήμερα, αγαπητοί μου, πως είμαστε ΕΛΛΗ-

ΝΕΣ και ας ξαναγυρίσουμε στις ρίζες μας / στις παραδόσεις

μας, τις αξίες μας, τα ιδανικά μας. Ας θυμηθούμε τον μέγα

ανθρωπιστή Έρασμο: «Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε
άλλοι απ’ ό,τι είμαστε».
Ο μέγας Ρήτορας Δημοσθένης στον 4ο Φιλιππικό του λόγο,

76, μας προειδοποίησε κληροδοτώντας μας ένα διαχρονικό

και επίκαιρο μήνυμα· «Αν αγαπάμε πραγματικά την πατρίδα
μας πρέπει να εγκαταλείψουμε τις κακές μας συνήθειες,
διαφορετικά να μην κατηγορούμε κανέναν άλλον για το ότι
τα πράγματα επιδεινώνονται παρά τους ίδιους μας τους
εαυτούς μας». Να αλλάξουμε νοοτροπία γιατί  σήμερα βλέ-

πουμε ότι: «Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν»
(Μ. Ρασούλης).

Κάθε σήμερα είναι χειρότερο από το κακό χτες!!!

«Ἤ οὖν παυστέον τούτων τῶν ἐθῶν ἤ µηδέν᾽ ἄλλον
αἰτιατέον τοῦ πάντα φαύλως ἔχειν ἤ ἡµᾶς
αὐτούς».
Πρέπει να τον ακούσουμε για να διαψεύσουμε τον Χέγκελ

που διακήρυττε πως: «το μόνο που διδάσκει η ιστορία είναι
ότι δεν διδασκόμαστε τίποτε απ’ αυτήν» και να δικαιώσουμε

τον μέγα Ιστορικό Πολύβιο που διατύπωσε ότι: «Από την
ιστορία μαθαίνουμε πως τίποτε δεν γίνεται τυχαία, αλλά
όλα τα πράγματα έχουν τις αιτίες τους».
Ο βασιλιάς της Πρωσίας Φρειδερίκος ο 2ος (1740-1786)

έλεγε πως: «η Ιστορία είναι ένας θαυμάσιος δάσκαλος,
αλλά δυστυχώς έχει πολύ λίγους μαθητές».

Είναι επιτακτική και εθνική ανάγκη στη χώρα που γεννή-

θηκε η Ιστορία, να αποκτήσει επιτέλους περισσότερους,

ικανότερους, υπεύθυνους και ευσυνείδητους μαθητές.

Κι επειδή χωρίς τον ιστορικό Θουκυδίδη δεν αξίζει κανείς

να ζει, τελειώνοντας θα δανειστώ από τον “Επιτάφιο” του

Περικλή που διέσωσε ο Θουκυδίδης, μια τρισύλλαβη λέξη

με την οποία τελειώνει ο ρήτορας το λόγο του και που ση-

μαίνει τα πάντα. Μάλιστα, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να

την κάνετε τρόπο ζωής, αν θέλετε να προκόψετε: Α-ΠΙ-

ΤΕ!!! ήταν το σύνθημα/πρόσταγμα εκκίνησης στους ολυμ-

πιακούς αγώνες για άμιλλα, προτρεπτικό· κάτι αντίστοιχο

σήμερα με το ΠΑΜΕ, ΦΥΓΑΜΕ, ΕΜΠΡΟΣ! 

Μια λέξη που ανεβάζει την αδρεναλίνη μας σε δυσθεώρατα

ύψη. Πολλοί δεν την κατάλαβαν και την εξέλαβαν ως υπνω-

τικό, ηρεμιστικό, καταπραϋντικό, ενώ είναι ένα διεγερτικό

ψυχής, μια πυρηνική βόμβα μεγατόνων, που σημαίνει· Ξε-

κινήστε, αναλάβατε δράση, Μην παιραιτήστε!!

Με την έννοια αυτή, όλος ο Επιτάφιος είναι ψυχική προετοι-

μασία. Όλοι οι πολίτες “λαμβάνουν θέση” σε όποια κονίστρα

κρίνει ο καθένας προσφυέστερη. Και στο τέλος του λόγου, ο

θεσπέσιος πολιτικός δίνει την εκκίνηση: “ΑΠΙΤΕ”.

Προτρέπει, λοιπόν, τους Αθηναίους να μην πάνε για ύπνο,

αλλά να ριχτούν σε νέο αγώνα! Ο “Επιτάφιος” οδηγεί στο

τέλος (=σκοπό) κάθε πραγματικής παιδείας, στο ΕΥ-ΨΥΧΟΝ.

Και κάτι σημαντικό και ανήκουστο! Ο “Επιτάφιος” του Πε-

ρικλή διδάσκεται εδώ και 2.445 χρόνια· από την στιγμή που

εκφωνήθηκε. Κι όμως από εφέτος στα σχολεία (2015-2016), 

καταργήθηκε λόγω του ότι είναι πολύ εθνικός και τονώνει

το εθνικό φιλότιμο, το φρόνημα, τη συνείδηση, την υπερη-

φάνεια των μαθητών!!!

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής, φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!

Μόλις το 1/4 των κενών ειδικοτήτων  καλύπτουν οι

προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων στις 23/10 -

365 κενά παραμένουν στην Αν Αττική, καταγγέλουν

κινήσεις εκπαιδευτικών και ανεξάρτητοι.

Μετά και από το 2ο μήνα από την έναρξη των σχο-

λείων,  τη στιγμή που το Υπ. Παιδείας με τις τελευ-

ταίες προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων

"ολοκλήρωσε" τις προσλήψεις απληρωτών που είχε

αρχικά προγραμματίσει, η κατάσταση στα σχολεία

της Αν. Αττικής και όχι μόνο, παραμένει τραγική.

Συγκεκεριμένα  οι προσλήψεις ειδικοτήτων στην Αν.

Αττική έχουν ως εξής:

30 κενά ΠΕ06 Αγγλικών προσέλαβε   8 παραμένουν  23 

38 κενά ΠΕ08 Εικαστικών προσέλαβε  15  παραμένουν  23 

53 κενά ΠΕ11 Γυμναστών προσέλαβε 6 παραμένουν   47 

38 κενά ΠΕ16 Μουσικών προσέλαβε 12 παραμένουν   26 

37 κενά Θεατρολογίας προσέλαβε    14 παραμένουν   23 

19 κενά ΠΕ 19-20 Πληρ/κής προσέλαβε  2 παραμένουν   17 

12 κενά ΠΕ 07 Γερμανικών  ΔΕΝ προσέλαβε κανέναν 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ στην Αν. Αττική για 227  κενά ειδικοτή-

των προσέλαβε 57 αναπληρωτές και ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ

171 ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  προκειμένου να καλυ-

φθούν πλήρως όλα τα σχολεία ώστε να αναπτύξουν

το πρόγραμμά τους και να λειτουργήσουν πλήρως

όλα τα ολοήμερα σχολεία.

Παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Ανατ. Αττικής
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Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

Στην Ηπειρο με την “Ευρυάλη Βούλας”
Αλλη μία τριήμερη εκδρομή ολοκληρώθηκε στις 23-

25/10 από τον εξωραϊστικό Σύλλογο “Ευρυάλη Βού-

λας”, αποκομίζοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και από

τον τόπο που επισκέφθηκαν, από τις ξεναγήσεις που

είχαν, αλλά και από την όλη οργάνωση της εκδρομής.

Η εκδρομή στην γραφική και ιστορική πόλη των Ιωαννί-

νων έγινε ακόμη πιο απολαυστική από τον υπέροχο

καιρό που μας έκανε,  από τo κέφι των φίλων και συνεκ-

δρομέων, αλλά και απο την άνεση και πολυτέλεια  του

ξενοδοχείου που καταλύσαμε, το Grand Serai.     

Πρώτη στάση στο Μπιζάνι και στο Μουσειο κέρινων

ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλλη. Εκπληκτικές αναπα-

ραστάσεις από το κρυφό σχολειό ως την Κυρά της Ρω.

Ενας φόρος τιμής για τους ήρωες,  που αγωνιστηκαν για

την πατριδα μας! 

Η εξάωρη ξενάγηση στα Γιάννενα ήταν τόσο ενδιαφέ-

ρουσα, που παρά την κούραση δεν  διαμαρτυρήθηκε κα-

νείς. Περπατήσαμε όλο το κέντρο της πόλης, που είναι

γραφικότατο· “πόλη γραμμάτων και τεχνών”, αλλα και

με μακραίωνη ιστορία. Ειχε να επιδείξει πλούτο  κτη-

ρίων, μουσείων, αλλά και τοπία φυσικής ομορφιάς, όπως

η Λίμνη.

Ξεναγηθήκαμε στο Δημοτικό Μουσείο, που χτιστηκε το

1933 στο τζαμί του Ασλάν Πασά, στην ΒΑ ακρόπολη του

Κάστρου, με πανοραμική θέα της Παμβώτιδας λίμνης.

Εκθεματα Χριστιανικής, Μουσουλμανικής και Εβραϊκής

περιόδου καθώς και οι τρεις κοινότητες συνυπήρχαν αρ-

μονικά στο παρελθόν στα Γιαννενα.

Ανεβήκαμε στο πανέμορφη Μέτσοβο και απολαύσαμε

την ομορφιά της άγριας φύσης.

Tην εκδρομή συνόδευαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Δη-

μήτρης Ζησιμόπουλος και η αντιπρόεδρος Έφη Γαβρι-

λάκη.

Εφη Γαβριλάκη

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαι-
πωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr
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Ακατάσχετη η πρώτη κατοικία
προτείνουν πρώην τρεις Γραμματείς 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Με επιστολή τους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων τρεις πρώην γενικοί γραμματείς ζητούν

για πρώτη φορά στη χώρα μας τη θεσμοθέτηση της πρώτης κα-

τοικίας ως κατ’ αρχήν ακατασχέτου, που μπορεί να γίνει μόνο με

την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι Γιάννης Ιωαννίδης, Μόσχος Κορασίδης και Μαρίνος Σκανδά-

μης αναγνωρίζουν ότι οι έως τώρα διατάξεις των νόμων για τα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αναστολή των πλειστηριασμών

συγκροτούν ένα δίκτυ ασφαλείας, που όμως, δεν λύνει μόνιμα το

πρόβλημα, αλλά βοηθά στο να αναπαράγεται μια διαρκής συζή-

τηση για το πότε και με ποιους τρόπους η παρεχόμενη ως τώρα

προστασία θα τελειώσει ή θα αφορά λιγότερους ανθρώπους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην επιστολή τους, η συζήτηση

για το τέλος της προστασίας των πρώτων κατοικιών «δημιουργεί
μια αίσθηση αναβολής “θανατικής ποινής”, που δυστυχώς, παράγει
μια συνεχή ομηρία, εμποδίζοντας εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες να
προχωρήσουν δημιουργικά στη ζωή τους».
Θεωρούν λοιπόν, ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο που επι-

τρέπει καθολικά τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας, ενώ

τον απαγορεύει μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο με προσωρινά νομο-

θετήματα.

Προτείνουν, να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο, όπου ο κανόνας

θα είναι το ακατάσχετο, δηλαδή η μόνιμη απαγόρευση πλειστη-

ριασμού πρώτης κατοικίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις και όρους

που μπορούν να καθορισθούν μόνο με την τροποποίηση του Κώ-

δικα Πολιτικής Δικονομίας και την εισαγωγή πάγιας σχετικής ρύθ-

μισης, μετά από σχετική δημόσια διαβούλευση.

Η ενδιαφέρουσα πρόταση τους βασίζεται στο Σύνταγμα το οποίο

ρητά ορίζει στο άρθρο 21 ότι «η απόκτηση κατοικίας από αυτούς
που τη στερούνται ή στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικεί-
μενο ειδικής φροντίδας του κράτους», ενώ επικαλούνται και διε-

θνή κείμενα που έχει ενσωματώσει η χώρα μας, όπως την

Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την αν-

τίστοιχη Ευρωπαϊκή Σύμβαση.  

Τριγμοί στο Δήμο Λαυρεωτικής

Παραιτήσεις συμβούλων καθιστούν

μειοψηφία την πλειοψηφία!

Τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ έχουν ήδη αναρτηθεί και η πλει-

οψηφία των παραληπτών τους βρίσκεται σε αρκετά αμή-

χανη θέση ειδικά στις περιπτώσεις νοικοκυριών που

αδυνατούν να καταβάλουν το ποσό που τους ζητά η εφο-

ρία. Η απογοήτευση και η κούραση είναι θέμα χρόνου να

μετατραπεί σε ένα ανεξέλεγκτο εκρηκτικό μείγμα απόγνω-

σης, ειδικά τώρα που ελάχιστες πια πολιτικές δυνάμεις μέ-

νουν στην σκληρή γραμμή ρήξης για να υποσχεθούν

ελάφρυνση των βαρών.

Επειδή λοιπόν θέλουμε, έστω και τώρα να κατανοήσουν οι

αρμόδιοι ότι ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει πιο δίκαιος με στο-

χευμένες παρεμβάσεις, αποφασίσαμε  ως σωματείο Φορο-

λογουμένων να συντάξουμε σχετικά με το θέμα του ΕΝΦΙΑ

μια μελέτη που καταλήγει σε μια πολύ συγκεκριμένη νομο-

θετική πρόταση (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.forol-

ogoumenos.gr).

Ειδικότερα, βλέποντας την εμπειρία προηγμένων κρατών

αλλά και χωρών που έχουν ανάλογες με εμάς διεθνείς δε-

σμεύσεις όπως η Κύπρος, καταλήξαμε στις εξής προτάσεις

ελάφρυνσης των επαχθών συνεπειών του ΕΝΦΙΑ:

- Η σημαντικότερη πρότασή μας συνίσταται στην πρόβλεψη

ολικής ή μερικής δικαστικής αναστολής πληρωμής του

ΕΝΦΙΑ ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του φορολο-

γούμενου, όπως αυτές θα διαγνωστούν από τα ειρηνοδι-

κεία που είναι ήδη εξοικειωμένα με τέτοιου είδους δίκες

λόγω των υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών που

εξετάζουν. Ο φορολογούμενος θα δίνει μεν μια προκατα-

βολή ΕΝΦΙΑ ανάλογα με τις δυνάμεις του, όπως θα ορίζεται

από το δικαστήριο, και το υπόλοιπο ποσό δεν θα διαγράφε-

ται μεν  αλλά τουλάχιστον θα αναστέλλεται για εύλογο διά-

στημα. Το ποσό φόρου πού τίθεται σε αναστολή θα

εισπράττεται σε περίπτωση πώλησης ακινήτων ή κληρονο-

μικής διαδοχής του φορολογούμενου, θέτοντας παράλ-

ληλα κάποιο ανώτατο όριο στο καταβλητέο ποσό που

τίθεται σε αναστολή. Έτσι ο ανεξόφλητος  ΕΝΦΙΑ καταλή-

γει να είναι ένας συνεισπραττόμενος φόρος κατά τη μετα-

βίβαση ή την κληρονομική διαδοχή. Αυτό είναι και

εισπρακτικά ωφέλιμο: Αν κάποιος χρωστά φόρο που δεν

μπορεί να πληρώσει τον αφήνει όλο απλήρωτο. Αν όμως ο

φόρος «κουρευτεί» έστω και προσωρινά και προσαρμοστεί

στις οικονομικές δυνάμεις του φορολογούμενου, τότε

αυτός τον πληρώνει για «να ξεμπερδέψει».

Παράλληλα προτείνουμε να ενωθεί το περιουσιολόγιο με

το κτηματολόγιο καθώς και με κάθε άλλη κρατική βάση δε-

δομένων που έχει πληροφορίες σχετικά με ακίνητα (πολε-

οδομίες, αρχαιολογίες κλπ) ώστε, σε συνεργασία με

μεσίτες, πιστοποιημένους εκτιμητές και φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης, να υπολογίζεται η φορολογική αξία του ακι-

νήτου βάσει πραγματικών δεδομένων  που ανταποκρίνονται

στην αγορά, καταργώντας τις αντικειμενικές. Σκοπός είναι

να φορολογείται η πραγματική άξια.

Τέλος, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, όσο ισχύουν οι αντικει-

μενικές αξίες προτείνουμε να διευκολυνθεί η πρόσβαση

στη δικαιοσύνη για τους φορολογούμενους που επιθυμούν

να φορολογηθούν τα ακίνητα τους βάσει της πραγματικής

τους κατάστασης και όχι βάσει της αντικειμενικής αξίας,

υπάγοντας αυτές τις ειδικές υποθέσεις στην σύντομη "προ-

εδρική διαδικασία" των διοικητικών δικαστηρίων που σή-

μερα εφαρμόζεται σε κατηγορίες υποθέσεων όπου υπάρχει

ανάγκη να εκδοθεί άμεσα η απόφαση (π.χ. άρνηση έκδοσης

ενημερότητας). Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η απόφαση

86/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, ξεκαθάρισε ότι

ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί

στην πραγματική αξία του ακινήτου και όχι στην αντικει-

μενική αξία, αν φυσικά έχει υπομονή να κινηθεί δικαστικά.

Οι αδικίες του ΕΝΦΙΑ και οι προτάσεις της «Ένωσης Φορολογουμένων Ελλάδος»

Χρήστος Κλειώσης, Πρόεδρος της «Ένωσης Φορολογουμένων Ελλάδος», Δικηγόρου Αθηνών

Νέα ανεξαρτητοποίηση στην παρά-

ταξη του Δημήτρη Λουκά στην Λαυ-

ρεωτική

Σε διάστημα μόλις λίγων ημερών

ακολούθησε και νέα ανεξαρτητοποί-

ηση δημοτικού συμβούλου της πα-

ράταξης του δημάρχου Δημήτρη

Λουκά. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει

το μελάνι από την πρόσφατη δή-

λωση ανεξαρτητοποίησης της δημο-

τικής συμβούλου Ευφροσύνης Σίνη

και ακολούθησε νέα ανεξαρτητοποί-

ηση, αυτήν τη φορά του Μιχάλη Μα-

θιουδάκη.

Ο Μ. Μαθιουδάκης είναι ο τρίτος δη-

μοτικός σύμβουλος της πλειοψη-

φούσας παράταξης ''Δημοτική

Καινοτομία” που ανεξαρτητοποιεί-

ται, στην οποία επικεφαλής είναι ο

δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς.

Οι προηγούμενοι ήταν οι: Κουλου-

βράκη Ιωάννα και η Ευφροσύνη

(Φρόσω) Σίνη.

Ο Μιχάλης Μαθιουδάκης ήταν μέχρι

και τον προηγούμενο μήνα Εντεταλ-

μένος Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρε-

ωτικής.

Να θυμίσουμε πως σύμφωνα με

απόφαση που αναρτήθηκε στις 16-9-

2015 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανακλήθηκαν,

από τον δήμαρχο Λαυρεωτικής,

όλες οι χορηγηθείσες αρμοδιότητες

και εξουσιοδοτήσεις που είχαν ανα-

τεθεί στον δημοτικό σύμβουλο  Μι-

χάλη Μαθιουδάκη, σύμφωνα με την

προγενέστερη υπ΄αριθμόν 574/2014

απόφαση.

Ο Μ. Μαθιουδάκης είχε ορισθεί αρ-

μόδιος για τον συντονισμό και την

επίβλεψη του έργου της Πολιτικής

Προστασίας, υπεύθυνος για την

υλοποίηση του προγράμματος "Κα-

θαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες"

καθώς και για την ανάπτυξη και ορ-

γάνωση του Εθελοντισμού.

Μετά και από αυτή την ανεξαρτητο-

ποίηση η "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟ-

ΜΙΑ" χάνει πλέον την πλειοψηφία

εφόσον βρίσκεται  με 13 δημοτικούς

συμβούλους σε σύνολο 27 του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

«Μετά από ένα χρόνο Διοίκησης του

Δήμου μας, νιώθοντας εξαιρετικά απο-

γοητευμένος, βρίσκω την δύναμη να

υψώσω πολιτικό ανάστημα σε αυτό που

έχει διαμορφωθεί και είναι η κάκιστη ει-

κόνα της Δημοτικής αρχής και προσω-

πικά του κου Δημάρχου στα μάτια των

συμπολιτών μας.

Με αίσθημα ευθύνης και προβληματισμό

δηλώνω ότι αποχωρώ από τον συνδυα-

σμό που ηγείται ο κος Λουκάς. Η ανεξαρ-

τητοποίηση μου έχει να κάνει με τις

διαφορετικές αντιλήψεις και πρακτικές

που έχω από αυτές που προσπαθεί να

μας επιβάλει από την πρώτη μέρα της

ανάληψης των καθηκόντων του ο κος

Λουκάς σε μία κοινωνία που μας παρακο-

λουθεί με αγωνία και περιμένει τα καλύ-

τερα από εμάς.

Ξεκίνησα με όνειρα και προσδοκίες να

προσφέρω χωρίς ιδιοτέλεια και προσω-

πική σκοπιμότητα, την αυτοδιοίκηση την

είδα σαν τόπο συζήτησης και πολιτικής

παραγωγής για αυτό και ασχολήθηκα.

Στον ένα χρόνο χρόνο αυτοδιοικητικής πο-

ρείας μου ποτέ δεν διαπραγματεύτηκα τις

αξίες και τις αρχές μου κυρίως δεν απεμ-

πόλησα τους σκοπούς για τους οποίους

αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά.

Πολιτική για μένα είναι προσφορά, συμ-

παράσταση βοήθεια, αλληλεγγύη με

κάθε τρόπο στον συμπολίτη σου.

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν

το πόσο πάθος πως σκληρά εργάστηκα

ώστε να γίνει Δήμαρχος ο κος Λουκάς.

Επίσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι

έκανα τα πάντα για να βοηθήσω την καλή

λειτουργία του Δήμου με σεβασμό προς

τους θεσμικά ιθύνοντες και η συλλογική

μου συνείδηση αποτελούν αποδεικτικά

στοιχεία και προκαλώ όποιον από τους συ-

ναδέλφους, να έχουν δει να πράττω δια-

φορετικά από αυτά που καταθέτω...

forkeratea.gr

Γράφει μεταξύ άλλων στην επιστολή του

ο Μιχάλης Μαθιουδάκης
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Ερώτηση προς τα αρμόδια

υπουργεία κατέθεσαν

(22.10.2015), με πρωτο-

βουλία του Οικολόγου

Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Γιώργου Δημαρά, 59 Βου-

λευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχε-

τικά με την πορεία των

διαπραγματεύσεων των

εμπορικών συμφωνιών

TTIP, CETA & TiSA. Το

θέμα έχει απασχολήσει

ξανά το κοινοβούλιο τον

περασμένο Μάιο σε ειδική

κοινή συνεδρίαση των αρ-

μοδίων επιτροπών.  

Υπενθυμίζουμε ότι το Ευ-

ρωκοινοβούλιο έχει δώσει

το πράσινο φως για τη συ-

νέχιση των διαπραγματεύ-

σεων τον περασμένο

Ιούλιο (8.7.2015) ενώ πρό-

σφατα (5.10.2015) οι ΗΠΑ

με άλλες 10 χώρες του Ει-

ρηνικού υπέγραψαν την

αντίστοιχη συμφωνία TPP.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι και

ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τοποθετη-

θεί επανειλημμένα σχετικά

με τους κινδύνους που ελ-

λοχεύουν για τα δικαιώ-

ματα παντός τύπου

(δημοκρατικά, εργασιακά,

περιβαλλοντικά, ψηφιακά

κλπ.), την ποιότητα ζωής,

την υγεία, τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και τους

αγρότες από τις συμφω-

νίες αυτές. Η ερώτηση

αυτή είναι η τρίτη κατά

σειρά που έχουν θέσει οι

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

από πέρυσι.

Ο Γιώργος Δημαράς τοπο-

θετήθηκε στη Βουλή, σχε-

τικά με τη στάση των

κυριότερων κομμάτων της

αντιπολίτευσης γι’ αυτές

τις συνθήκες λέγοντας με-

ταξύ άλλων: 

«Κύριοι συνάδελφοι, έχετε

υπερβεί εσείς τον φιλελευ-

θερισμό, είσαστε στον νε-

οφιλελευθερισμό και εσείς

και όλο το “λαϊκό” ευρω-

παϊκό κόμμα, το δεξιό ευ-

ρωπαϊκό κόμμα.

Παράδειγμα, οι θέσεις σας

για την προωθούμενη διατ-

λαντική συμφωνία εμπο-

ρίου, τη λεγόμενη “ΤΤΙΡ”.

Έχετε πάρει θέση –και

αυτό είναι και το κριτήριο

αν είστε απλώς φιλελεύθε-

ροι ή είστε νεοφιλελεύθε-

ροι- υπέρ της συμφωνίας

“ΤΤΙΡ” στο Ευρωκοινοβού-

λιο, μία συμφωνία που κα-

ταστρέφει     τις   μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις και την

αγροτιά και οδηγεί στην

ασυδοσία των πολυεθνι-

κών και των μονοπωλίων,

χωρίς φραγμούς ακόμη και

για τα μεταλλαγμένα».

Υπέρ του δέοντος καθη-

συχαστική εμφανίζεται η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για

την ανάγκη προώθησης

της ανακύκλωσης ηλε-

κτρονικών συσκευών.

Αυτό προκύπτει απο

απάντηση σε ερώτηση

του ευρωβουλευτή Κ.

Χρυσόγονου, σχετικά με

τη σημαντική απόκλιση

που παρατηρήθηκε απο

τους στόχους που έχουν

τεθεί.

Γράφει συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με πρόσφατη

έκθεση της Interpol και

των Ηνωμένων Εθνών, η

Ευρώπη το 2012 κατά-

φερε να ανακυκλώσει

μόλις το 35% των ηλε-

κτρονικών αποβλήτων

των κατοίκων της, δηλαδή

3,2 εκατομμύρια τόνους,

παρά την ύπαρξη της

Οδηγίας 2012/19/ΕΕ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου

σχετικά με τα απόβλητα

ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-

κού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

που θέτει τον φιλόδοξο

στόχο της ανακύκλωσης

85% των ηλεκτρονικών

αποβλήτων ως το 2019.

Οι υπόλοιποι  6,1 εκατομ-

μύρια τόνοι  εξήχθησαν,

ανακυκλώθηκαν παρά-

τυπα ή πετάχτηκαν, με κα-

ταστροφικές συνέπειες

στο περιβάλλον.

Απάντηση του κ. Vella

Η οδηγία 2012/19/ΕΕ κα-

θορίζει ελάχιστους στό-

χους για τη συλλογή και

την επαναχρησιμοποί-

ηση/ανακύκλωση και ανά-

κτηση, που πρέπει να

επιτευχθούν από τα κράτη

μέλη.

Με βάση τα στοιχεία που

είναι διαθέσιμα για το τε-

λευταίο έτος αναφοράς

2013, 7 κράτη μέλη δεν πέ-

τυχαν το στόχο της συλλο-

γής 4 κιλών οικιακών απο-

βλήτων ειδών ηλεκτρικού

και ηλεκτρονικού εξοπλι-

σμού (ΑΗΗΕ) κατά κεφα-

λήν, αν και ορισμένα από

αυτά πλησίασαν πολύ τον

στόχο, ενώ για 7 κράτη

μέλη δεν υπάρχουν διαθέ-

σιμα στοιχεία.

...Η Επιτροπή παρακολου-

θεί την υλοποίηση των

στόχων για τα ΑΗΗΕ και

σχεδιάζει να δρομολογή-

σει το 2016 μια πρωτοβου-

λία προαγωγής της

συμμόρφωσης για να εντο-

πιστούν κενά και ορθές

πρακτικές.

Η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 αποτέλεσε μιαν ημέρα

σταθμό στην πορεία της εθνικής μας υπόθεσης διεκδίκη-

σης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Και αυτό γιατί στη Συνεδρίαση των Συντονιστών της Επι-

τροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από

αρκετές αντεγκλήσεις έγινε τελικά δεκτή η πρόταση μου

να κριθεί παραδεκτή η υπ΄ αρίθμ. 2214/14 Αναφορά της Πα-

νελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δη-

μοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ)   για τις

γερμανικές αποζημιώσεις.

Θα πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε ότι για μεγάλο χρονικό

διάστημα υπήρξαν συστηματικές προσπάθειες αρκετών κύ-

κλων να κλείσουν κάθε συζήτηση για το ζήτημα των γερμα-

νικών αποζημιώσεων στην Επιτροπή Αναφορών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το ανεδαφικό επιχείρημα ότι

το θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα  δεν

εμπίπτει δήθεν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών!

Γι’ αυτό και απέρριψαν επανειλημμένα την πρότασή μου

για διοργάνωση Δημόσιας Ακρόασης για τις γερμανικές

αποζημιώσεις υπό την αιγίδα της Επιτροπής Αναφορών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελικά λίγες μέρες μετά τον εορτασμό της 71ης Επετείου

της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα γερμανικά στρα-

τεύματα κατοχής, κερδήθηκε έπειτα από πολλούς αγώνες

η πρώτη μάχη και ενισχύθηκε πολιτικά και ψυχολογικά το

Κίνημα για την εξόφληση των οφειλών της Γερμανίας προς

την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες.

Η Γερμανία λοιπόν καλείται, μετά από Εισήγησή μας, να

απολογηθεί για την παράνομη και προκλητική άρνησή της

να εξοφλήσει τις οφειλές της προς την Ελλάδα και οι

οποίες αφορούν ειδικότερα:

1. Τις Πολεμικές Επανορθώσεις.

2. Το Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο.

3. Τις αποζημιώσεις των συγγενών των χιλιάδων θυμάτων

που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής

στο Δίστομο και στα εκατοντάδες μαρτυρικά χωριά και πό-

λεις της πατρίδας μας.

4. Τις αποζημιώσεις των συγγενών των χιλιάδων θυμάτων

που δολοφονήθηκαν στο Άουσβιτς, στο Νταχάου και στα

υπόλοιπα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

5.Την επιστροφή των λεηλατηθέντων από τους ναζί αρχαι-

ολογικών μας θησαυρών καθώς και των έργων πολιτιστικής

και καλλιτεχνικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Μετά λοιπόν από τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειές

μας, άνοιξε ο δρόμος για τη δημόσια, έγγραφη και επίσημη

τοποθέτηση της Γερμανίας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ανοί-

γει επιτέλους ένα διεθνές forum στο οποίο θα κληθεί επίσης

να τοποθετηθεί η Ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και φυσικά οι

Πολιτικές  Ομάδες της Ευρωβουλής και οι Ευρωβουλευτές

μέλη της Επιτροπής Αναφορών.

Πρόκειται λοιπόν για σημαντική νίκη καθώς έτσι σηματοδο-

τείται η λήξη της εποχής της μυστικής διπλωματίας και των

κατ΄ ιδίαν ανεπισήμων συναντήσεων για το ζήτημα των

γερμανικών αποζημιώσεων.

Κορυφαίο ζήτημα που επίσης θα απασχολήσει την Επι-

τροπή Αναφορών αποτελεί το γεγονός ότι η Γερμανία έχει

αποφύγει εντέχνως να υπογράψει

Συνθήκη Ειρήνης με την Ελλάδα, γε-

γονός αδιανόητο για δύο χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική η έκ-

πληξη των Συντονιστών της Επιτρο-

πής Αναφορών της Ευρωβουλής όταν

από τη δική μας πλευρά τέθηκε μετ΄

επιτάσεως το εν λόγω ζήτημα.

Ο Σόιμπλε φανερά ενοχλημένος από την παραπάνω  πρώτη

Ελληνική νίκη στη μάχη για τις γερμανικές αποζημιώσεις

σε συνέντευξή του στο πλαίσιο γαλλικού ντοκιμαντέρ του

δικτύου Arte επανέλαβε τις γνωστές απαράδεκτες δηλώ-

σεις του αρνούμενος την εξόφληση των οφειλών της Γερ-

μανίας προς την Ελλάδα (Η Ναυτεμπορική 20/10).

Μια πρώτη απάντηση πάντως στον Σόιμπλε και την παρέα

του πρέπει να είναι αυτό που έχουμε προτείνει ήδη από το

2010. Η εγγραφή των Γερμανικών Πολεμικών Επανορθώ-

σεων και του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου στον κρα-

τικό προϋπολογισμό.

Και αυτό πρέπει να γίνει εδώ και τώρα, ενόψει της κατάθε-

σης του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή που πρόκει-

ται να γίνει το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση όπως λέει και ο λαός μας «Σόιμπλε πες

αλεύρι, η Ευρωβουλή σε γυρεύει».

*Ο Νότης Μαριάς, είναι Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Επικεφαλής

του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες, Καθηγητής Θε-

σμών της Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

**Οι υπογραμμίσεις, δικές μας.

«Πρώτη νίκη στη μάχη για τις γερμανικές  αποζημιώσεις
γράφει ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς*

59 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΡΩΤΟΥΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

(TTIP) ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ζωτικής σημασίας η προώθηση της

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

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /  Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.,  Τηλ: 213-2020131,2132019955,  Fax: 213-2020059 
e-mail: promithies@vvv.gov.gr/   "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-10-2015
Aρ. Πρωτ.:  46820

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΕΦΟ-
ΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ-
ΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ» με σφραγισμένες προ-
σφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή  στο σύνολο της προσφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 68/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 19.999,80€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Προμήθεια αντλίας καυσίμων ανεφοδιασμού 

οχημάτων του Δήμου – Σύστημα εισροών 
– εκροών. 1 16.260 16.260 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
CPVS:42122180-5                    

Φ.Π.Α.23% :                        3.739,80 €                                                                                          
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :             19.999,80 €
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 325,20 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος

Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  68/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
46058/20-10-2015 (ΑΔΑ: ΨΝΥ6ΩΨΖ-ΤΣ1) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 13-11-
2015 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 2-11-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  /  Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  /  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.,  Τηλ: 213-2020131,2132019955,  Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   -  http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  23-10-2015
Aρ. Πρωτ.:  46823

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ ΑΠΟ-
ΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του
αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προ-
σφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 101/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
προϋπολογισμού 61.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά :
Προμήθεια δύο (2) σύγχρονων μηχανικών πρεσσών αποκομιδής απορριμμάτων, χωρητικότητας 24 κυβ. μέτρων.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Περιγραφή Είδους Ποσ. Τ.Μον. Δαπάνη

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    
Μηχανικές πρέσσες αποκομιδής απορριμμάτων 2 25.000 € 50.000,00  €   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
CPVS: 39713300-6 ΦΠΑ 23% 11.500,00   €      

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Σύνολο 61.500,00  €  

―――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 1.000,00 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος

Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  101/2015 και τη με αρ.
Πρωτ. 46056/20-10-2015 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΔΩΨΖ-ΠΡ7) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 10-11-2015
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 2-11-2015 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.:2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  29/10/2015
Αρ. Πρωτ. 31493

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει:
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  επί των τιμών του τι-
μολογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας  64.872,09 € . 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 12/11/2015 ημέρα Πέμ-
πτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλά-

δος εκτιμά ότι η εφαρμογή του μέτρου αύξησης των εργο-

δοτικών εισφορών θα επιφέρει γεωμετρική αύξηση των

απολύσεων και του δείκτη της ανεργίας καθώς και ενί-

σχυση του φαινομένου της ανασφάλιστης εργασίας.

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν γίνεται αντι-

ληπτό από την κυβέρνηση πέραν των δραματικών κοινωνικών

επιπτώσεων ότι προκύπτει ένα θεμελιώδες ζήτημα που σχετί-

ζεται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και  την ανα-

γκαιότητα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή του 27% των συνο-

λικών ανέργων και του 56% των νέων ανέργων. 

Σημειωτέον ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης οι επιχειρήσεις

του ιδιωτικού τομέα κατέβαλαν ιδιαίτερη προσπάθεια να πε-

ριορίσουν στο ελάχιστο τις απώλειες θέσεων εργασίας και

αυτό πρέπει να προσμετρηθεί κατά ένα μέρος στο γεγονός της

προηγηθείσας μείωσης των εργοδοτικών εισφορών.

Η παρούσα κυβέρνηση και οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν

να κατανοήσουν ότι το πρόβλημα είναι ο διογκωμένος και

μεγάλου κόστους δημόσιος τομέας. Τον ιδιωτικό τομέα

όσο κι αν το απομυζήσουν δεν αρκεί για να καλύψει όλο

αυτό το οικονομικό βάρος.

H οποιαδήποτε εφαρμογή πολιτικών από την κυβέρνηση

βρίσκει πεδίο εφαρμογής μόνο υπό την προϋπόθεση ότι

υπάρχουν επιχειρήσεις, καθώς αν δεν υπάρχουν και εξον-

τωθούν δεν έχει κανένα νόημα η οποιαδήποτε πολιτική.   

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 30/10/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 702

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυ-
σικής Αγωγής για την κάλυψη επο-
χιακών ή παροδικών αναγκών των
Αθλητικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. με σύμβαση ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ύστερα από την
υπ’ αριθ. 128/2015 απόφαση του
Δ.Σ. και σύμφωνα με την με αρ.
Πρωτ. οικ. 17122/19-5-2015 Από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:
7ΤΜ3465ΦΘΕ-60Φ) που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 48 του ν. 4325/2015, ανακοι-
νώνει ότι θα προσλάβει Καθηγητές
Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και
χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες, συνολικά εικοσιοκτώ (28)
άτομα για την κάλυψη  εποχιακών

ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο)
των Αθλητικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-
γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επι-
κοινωνίας: 210-6619937, ώρες από
10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την
Δευτέρα   2-11-2015 και για δέκα
(10) ημερολογιακές  ημέρες με
αποκλειστική προθεσμία έως και
την Τέταρτη   11-11-2015.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, δικαιολογητικά  και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  27-10-2015
Aρ. Πρωτ.:   47246

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡ-
ΤΩΝ» (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α)
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει Επαναλη-
πτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΕΟΡΤΩΝ» με σφραγισμένες προ-
σφορές και  συμπλήρωση του αριθ-
μημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύ-
νολο της προσφοράς κάθε ομάδας
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της με α/α 141/2015 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προ-
ϋπολογισμού 20.000,00€  (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α   5.535,00 € (συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ),  (αφορά 3
διαφορετικές εργασίες)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 90 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη
με α/α  141/2015 και τη με αρ.
Πρωτ. 44289/9-10-2015 (ΑΔΑ:
6ΙΓΩΩΨΖ-ΣΤΔ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ
9-11-2015 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5 € από το Τμήμα Προ-
μηθειών του Δήμου, καθημερινά
από Δευτέρα 2-11-2015 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                            
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

H αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θα επιφέρει γεωμετρική αύξηση των απολύσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περι-
φέρειας Αττικής προκηρύσσει Δη-
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με
το σύστημα προσφοράς “με επιμέ-
ρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 6
του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την
ανάθεση του έργου: «Ενίσχυση  αν-
τιολισθηρότητας Οδοστρωμάτων
λοιπών οδών Οδικού Δικτύου
ΔΕΣΕ με τη μέθοδο της Σφαιριδιο-
βολής», προϋπολογισμού
2.485.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με
έλεγχο ομαλότητας της μέσης έκ-
πτωσης προσφοράς (Εμ), όπως υπο-
λογίζεται στο Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμε-
νους και ελέγχεται από την Επι-
τροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με
τις διατάξεις:
• του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κω-
δικοποίησης της νομοθεσίας κατα-
σκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δη-
μοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις».
• του άρθρου 20 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των
μετοχών των εργοληπτικών επιχει-

ρήσεων με μορφή Α.Ε..
• του Ν.1642/1986 για το Φ.Π.Α.
(Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου 27
του Ν.2166/93 για κράτηση 6‰ στο
ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)
• του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και του Ν.4018/11
«Αναδιοργάνωση του συστήματος
αδειοδότησης για τη διαμονή αλλο-
δαπών στη χώρα υπό όρους αυξη-
μένης ασφάλειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρ-
μοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών»
2. Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντι-
κείμενο την ενίσχυση της αντιολι-
σθηρότητας υφισταμένων
ασφαλτικών ταπήτων σε τμήματα
οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ
με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής
(shot blasting), καθώς επίσης και την
επαναδιαγράμμισή τους.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
• Βελτίωση αντιoλισθηρότητας του
ασφαλτοτάπητα δια της εφαρμογής
της μεθόδου αδροποίησης (RETEX-
TURING) με σφαιριδιοβολή.
• Με την ανωτέρω εφαρμογή γίνε-
ται ταυτόχρονα και η αφαίρεση της
υπάρχουσας διαγράμμισης.
• Επαναδιαγράμμιση της οδού με
χρώμα θερμοπλαστικό ή ψυχροπλα-
στικό στα σημαντικά από κυκλοφο-

ριακή άποψη οδικά τμήματα και σε
δευτερεύουσες μόνο περιπτώσεις
(ζέβρες, συμβολές κάθετων οδών
κλπ) με ακρυλικό ή αλκυδϊικό.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε
2.485.000,00 €, που αναλύεται σε:
• 1.483.980,00€ για εργασίες,
• 267.116,40€ για ΓΕ & ΟΕ 18%,
• 262.664,46€ για απρόβλεπτα 15%,
• 6.564,34€ για αναθεώρηση,
• 464.674,80€ για Φ.Π.Α. 23%
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές,
σύμφωνα με τις διατάξεις που ανα-
φέρονται στην εισαγωγή της πα-
ρούσας:
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην 3η (τρίτη) τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας Οδοποιίας, ανε-
ξάρτητα από την έδρα τους.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν

κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλό-
γους αυτούς και σε τάξη και κατη-
γορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων. των παραπάνω περι-
πτώσεων α, β και γ σε οποιονδή-
ποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπρα-
ξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχεί-
ρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα-
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
2η (δεύτερη) τάξη του ΜΕΕΠ για
έργα κατηγορίας οδοποιίας με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ-
θρου 16 του Ν 3669/08
4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή-

ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμ-
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).
5. Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης
καθώς και έντυπα προσφοράς και
περισσότερες πληροφορίες παρέ-
χονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9,
Τμήμα Β’, οδός Π. Τσαλδάρη 15,
Καλλιθέα 1ος όροφος, γραφείο 11,
Δήμητρα Καρβούνη, τηλ. 210-
90.94.144 και από ώρα 9 π.μ. έως 13
μ.μ., έναντι του ποσού των 15 €,
μέχρι και την 12-11-2015, ημέρα
Πέμπτη.
6. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρ-
μόδια επιτροπή στις 17-11-2015
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(ώρα που λήγει η επίδοση των προ-
σφορών στα γραφεία της Δ/νσης
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος).
7. Η εγγύηση για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό ορίζεται σε
40.406,50 € και απευθύνεται είτε
στη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέ-
ρειας Αττικής (Δ9), Παν. Τσαλδάρη
15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κα-
τασκευής, και σε περίπτωση διαγω-
νιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών
της. Η εγγύηση πρέπει να έχει

χρόνο ισχύος τουλάχιστον 9
(εννέα) μηνών και 30 (τριάντα) ημε-
ρών, από την ημερομηνία δημοπρά-
τησης, σύμφωνα με το άρθρο 24
του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 9 (εννέα) μήνες, από την ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
10. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
πιστώσεις της ΣAΕΠ 085 τρ.0 (30-
07-2015), Περιφέρειας Αττικής (κω-
δικός έργου 2013ΕΠ08500068).
11. Η διάρκεια σύμβασης του έργου
ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης.
12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας – ενημέρωσης των
υποψηφίων με e-mail και FAX.
14. Το κείμενο της περίληψης δια-
κήρυξης της δημοπρασίας θα δημο-
σιευτεί και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής:
www.patt.gov.gr στην υποενότητα:
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων
της ενότητας: Έργα, αφού πρώτα
δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας
Κυβερνήσεως.                                                  

O Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Χρήστος Λ. Καραμάνος

Διαβάστε μας και στο press@ebdomi.com

Αντίθετοι σε αύξηση των ασφαλι-

στικών εισφορών δηλώνουν εκ-

πρόσωποι εργοδοτικών φορέων

σε κοινή ανακοίνωση που εξέδω-

σαν. Οι ΣΕΒ, Σύνδεσμος Βιομηχα-

νιών Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ),

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος, Σύνδεσμος Βιομηχα-

νιών Θεσσαλίας και Κεντρικής

Ελλάδος, Σύνδεσμος Επιχειρή-

σεων και Βιομηχανιών Πελοπον-

νήσου και Δυτ. Ελλάδος και

ΣΕΤΕ τονίζουν ότι «το μη μισθο-

λογικό κόστος στην Ελλάδα είναι

σήμερα από τα υψηλότερα στην

Ευρώπη».

Γράφει μεταξύ άλλων η ανακοί-

νωση: 

Το μη μισθολογικό κόστος στην

Ελλάδα είναι σήμερα από τα

υψηλότερα στην Ευρώπη, έχον-

τας μάλιστα τη χαμηλότερη δυ-

νατή ανταποδοτικότητα. Το

αποτέλεσμα είναι να επιδεινώνε-

ται η ανταγωνιστικότητα της ερ-

γασίας στην Ελλάδα και

ταυτόχρονα να διογκώνεται η

αδήλωτη εργασία. 

Το θύμα είναι η βιωσιμότητα του

ασφαλιστικού συστήματος,

καθώς μειώνονται οι ασφαλιστι-

κές εισφορές λόγω διόγκωσης

της ανεργίας και αυξάνονται οι

ανασφάλιστοι συμπολίτες μας. Η

ζημία, όμως, επεκτείνεται και στο

φορολογικό σύστημα, όπου μει-

ώνεται η φορολογική βάση και

αυξάνει η φοροδιαφυγή, με απο-

τέλεσμα τη διόγκωση των δημο-

σιονομικών ελλειμμάτων και την

υπερφορολόγηση των συνεπών

φορολογουμένων (επιχειρήσεων

και ιδιωτών). Τέλος, πλήττεται

και η νόμιμη απασχόληση, δημι-

ουργώντας ανταγωνιστικό μει-

ονέκτημα στις οργανωμένες

επιχειρήσεις που δεν εισφορο-

διαφεύγουν.

Κατόπιν τούτων, προτάσεις για

αύξηση των ασφαλιστικών ει-

σφορών κρίνονται στη σημερινή

συγκυρία ανεδαφικές και εντέλει

αναποτελεσματικές, καθώς θα

επιτείνουν την ύφεση που είναι

προ των πυλών, οδηγώντας σε

περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.

Η κυβέρνηση, πρέπει να εντείνει

τις προσπάθειές της για τη μεί-

ωση της διαφοράς μεταξύ του

συνολικού μισθολογικού κόστους

της επιχείρησης και του καθαρού

εισοδήματος των εργαζομένων. 

"Oχι" των φορέων για αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  29/10/2015
Αρ. Πρωτ. 31495

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί των

τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ    συνολικής   προϋπολογι-
σθείσης  αξίας  47.500,00 €. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 10/11/2015 ημέρα Τρίτη
και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου (Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –1ος όροφος-
τηλ. 2132023843-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΑΙΓΩΛΝ-ΑΟ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ”
Θ. Σκοπελίτη 1 (κεντρική πλατεία
Μαρκοπούλου) 
19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Τηλ. 22990-20183, 22990 20130
Fax 22990 20182
e-mail: itameio@markopoulo.gr
Mαρκόπουλο 212/10/2015
Αρ. Πρωτ. 1204
Εργο: Αποκατάσταση ξύλινου δα-
πέδου στον πεζόδρομο Αγ. Μαρί-
νας, Πόρτο Ράφτη.
Φορέας: ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
Πηγη: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Του έργου: «Αποκατάσταση ξύλι-
νου δαπέδου στον πεζόδρομο Αγ.
Μαρίνας, Πόρτο Ράφτη»

Το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Τα-
μείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» δια-
κηρύσσει ότι την 24η του μηνός
Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παρά-
δοσης των προσφορών) στο Γραφείο
του ΝΠΔΔ Κεντρική πλατεία Μαρκο-
πούλου, θα διεξαχθεί Διαγωνισμός
με το σύστημα προσφοράς με ποσο-
στό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω-
μένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως
τροποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν.

4281/2014, Ν. 4227/2014, Ν.
4146/2013, Ν. 4070/2012, Ν.
3263/04, Ν. 3212/03,  Ν. 2940/01, Ν.
2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις
διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ.
609/85, Π.Δ. 210/97, κ.ά. όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για
την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση ξύλινου δαπ΄δου
στον πεζόδρομο Αγ. Μαρίνας,
Πόρτο Ράφτη».
Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη εργασία:
Ομάδα: 56.291,20 € 
ΓΕ & ΟΕ 18%: 10.132,42 €
Απρόβλεπτα 15%: 9.963,54 €
Απολογιστισκά: 848,61 €
ΦΠΑ: 17.764,23 €
Ο προϋπολογισμός των δημοπρα-
τούμενων εργασιών του έργου, με
βάση τη μελέτη με αριθμό 19/2015
από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Μαρκοπούλου, ανέρχεται
στο ποσό των 77.235,77 ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των
95.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετάσχουν και μεμονωμένες εργο-
ληπτικές   επιχειρήσεις  εγγεγραμ-
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρεί-
ται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΛΙ,
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1
και άνω του ΜΕΕΠ, για έργα ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΙΚΑ (32.520,33 €) (άρθρο 50,
ΦΕΚ 157 Α/2014, Ν. 4278/2014).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και με-
μονωμένες εργοληπτικές επιχειρή-

σεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της
παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά-
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για
την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό ορίζεται σε 2% επί του προ-
ϋπολογισμού του έργου χωρίς το
κονδύλι του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.544,82
€ και η σχετική εγγυητική επιστολή
θα απευθύνεται προς το ΝΠΔΔ
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας». Η ισχύς της
θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 180 ημέρες. Η
προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο είναι ενταγμένο στον προ-
Ϋπολογισμό έτους 2015 του ΝΠΔΔ
«Δημοτικό Λιμενικό ΤΑμείο Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας» με Κ.Α.
10.7336,0011 και η χρηματοδότηση
είναι από ιδίους πόρους.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής.
Περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι
από το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»,
(τηλ. 22990 20130,  22990-20183,
Φαξ: 22990-20182), τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό

Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
Ιωάννης Πολίτης

ΑΔΑ: 6ΚΕΒΩΞΚ-ΝΞ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 30–10–2015
Αρ. πρωτ.: 33976

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχει-
ρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Διακηρύσ-
σει ότι την 12η Νοεμβρίου 2015,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχει-
ρος) διαγωνισμός για την ανάθεση
της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία
καθαρισμού κτιρίων» προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης 67.600,80 € συμ-
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Aφορά τον καθαρισμό δώδεκα (12)

κτιρίων του Δήμου Παλλήνης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή που θα καλύ-
πτει το 2% επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ
ΦΠΑ%) ήτοι 1.099,20 €, η οποία
πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝ-

ΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ-
ΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palin i.gr, ενώ

περίληψή της θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,
στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώ-

ριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ:
210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
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

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Η πείνα στα χρόνια της Κατοχής. Οι αιτίες της 

και η κατάσταση της Ελλάδος πριν το 1940 
Ανάμεσα στα πολλά βάσανα που πέρασε ο ελληνικός

λαός την περίοδο της Κατοχής, το πιο τρομερό ήταν η με-

γάλη πείνα, από την οποία ειδικά τον πρώτο χρόνο (1941-

1942) πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι. Οι κατακτητές

άρπαξαν από τη χώρα ό,τι τους ήταν χρήσιμο για τον πό-

λεμο που συνέχιζαν με άλλες χώρες (Β’ Παγκόσμιος Πό-

λεμος): τρόφιμα, πρώτες ύλες από τα εργοστάσια,

μεταφορικά μέσα και καύσιμα, χρήματα. Έπεσε μεγάλη

φτώχεια, γιατί έκλεισαν εργοστάσια και μαγαζιά και ο κό-

σμος έμεινε χωρίς δουλειά. Επίσης τα λεφτά έχασαν την

αξία τους γιατί οι κατακτητές τύπωναν δικά τους σε με-

γάλες ποσότητες και ανάγκαζαν τους Έλληνες να τα δέ-

χονται για αληθινά. Μετά από λίγο καιρό, για να

αποκτήσει κάποιος οτιδήποτε έπρεπε να το ανταλλάξει

με κάτι άλλο, γιατί κανείς δε δεχόταν χρήματα.  

Η κατάσταση της Ελλάδος πριν το 1940 

Πριν από τον πόλεμο η Ελλάδα δεν είχε αυτάρκεια σε

τρόφιμα και επομένως, για να διατηρηθεί το επίπεδο δια-

τροφής του λαού, ήταν απαραίτητος ο συμπληρωματικός

εφοδιασμός της από το εξωτερικό. Η Ελλάδα του 1940,

για 25 χρόνια είχε παλέψει, με σοβαρότατα προβλήματα.

Είχε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του Πρώτου Παγκο-

σμίου Πολέμου, της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά

και να ξεπεράσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αφο-

μοιώσει το ενάμισι περίπου εκατομμύριο προσφύγων που

ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία. Οι προπολεμικές

ελληνικές κυβερνήσεις λαμβάνουν δραστήρια μέτρα και

προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της γεωρ-

γικής παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, και η αυξανόμενη πα-

ραγωγή δεν ήταν αρκετή για να θρέψει ολόκληρο τον

ελληνικό πληθυσμό και να εξασφαλίζει την αυτάρκεια της

χώρας σε τρόφιμα και οι εισαγωγές αγαθών εξακολου-

θούν να είναι αναγκαίες. Ο ελληνικός αγροτικός πληθυ-

σμός ζει με μεγάλη λιτότητα έχοντας ως κύριο

διατροφικό μέσο το ψωμί. Η κατανάλωση κρέατος, γάλα-

κτος και ψαριών καθώς και των προϊόντων πολυτελείας

(τσάι, καφές, κακάο κ.ά.) είναι εξαιρετικά χαμηλή. Καθώς

πλησιάζει η έκρηξη του πολέμου η κατάσταση επιδεινώ-

νεται. Οι τοπικές επιστρατεύσεις, οι στρατιωτικές προπα-

ρασκευές και η εκτέλεση αμυντικών έργων απορροφούν

ολοένα και περισσότερα αποθεματικά ποσά. Ταυτόχρονα

ο κίνδυνος της σύρραξης προξένησε δικαιολογημένο πα-

νικό στον λαό με αποτέλεσμα την πρωτοφανή αγορα-

στική κίνηση σε ολόκληρη τη χώρα που εξαφάνισε κάθε

διαθέσιμο απόθεμα αγαθών. Η έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου

Πολέμου το 1939 προκάλεσε εξάλλου δυσχέρειες στο

εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος αλλά και στην υπερπόν-

τια ελληνική ναυτιλία, που επέφερε αναπόφευκτες συνέ-

πειες στον απαραίτητο εφοδιασμό από το εξωτερικό και

κατ’ επέκταση στον εντοπισμό του ελληνικού πληθυσμού. 

Μέσα στον πόλεμο!

Η επιστράτευση στερεί τη γεωργία από τα απαραίτητα ερ-

γατικά χέρια, ενω η επίταξη των μεταφορικών μέσων και

των υποζυγίων αποδυναμώνει και δυσχεραίνει καταστρο-

φικά την παραγωγή. Το 1941 η σοδειά έχει πέσει στο μισό

τόσο εξαιτίας του πολέμου αλλά και εξαιτίας των δυσμε-

νών καιρικών συνθηκών. 

Στις αρχές φθινοπώρου

του 1941 ήδη τα εισοδή-

ματα, οι μισθοί και οι συν-

τάξεις έχουν σχεδόν

εκμηδενισθεί. Τα περισ-

σότερα λαϊκά συσσίτια

που ιδρύονται το καλο-

καίρι διακόπτουν τη λει-

τουργία τους γιατί δεν

διαθέτουν τα μέσα και

δεν βρίσκουν τρόφιμα.

Πιο πολύ υπέφεραν από

την πείνα οι κάτοικοι των

μεγάλων πόλεων και ειδικά της Αθήνας καθώς και οι κάτοι-

κοι των νησιών. Αυτό συνέβη γιατί με τον πόλεμο είχαν κα-

ταστραφεί σε μεγάλο βαθμό οι δρόμοι και δεν μπορούσαν

να έρθουν τρόφιμα (σιτάρι, λάδι, όσπρια, λαχανικά) από την

επαρχία όπου τα καλλιεργούσαν.  Άλλος λόγος ήταν ότι οι

αγρότες στην επαρχία δεν εμπιστεύονταν τους κατακτητές

και την κυβέρνηση από τους Έλληνες «δωσίλογους» που

είχαν διορίσει οι πρώτοι, για να τους πουλήσουν τα προ-

ϊόντα τους και να πάρουν χρήματα χωρίς αξία. Προτιμού-

σαν λοιπόν να τα κρατήσουν και να τα καταναλώσουν οι

ίδιοι ή να τα ανταλλάσουν με άλλα προϊόντα που είχαν

ανάγκη. Έτσι όμως δεν έφταναν τρόφιμα στις πόλεις. 

Επιπλέον η διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες κατοχής

κάνει πολύ πολύπλοκη τη διανομή τροφίμων. Εξάλλου, αν

και η βουλγαρική ζώνη περιελάμβανε μόνο το 11% του πλη-

θυσμού και το 15% του εδάφους, διέθετε ωστόσο το 40%

της παραγωγής σιταριού, το 60% της παραγωγής σίκαλης

και αβγών, το 50% των οσπρίων και το 80% του βουτύρου,

προϊόντα που πρωταγωνιστούσαν στην ελληνική διατροφή.

Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής η Βουλγαρία δεν αποδέχ-

θηκε να παραχωρήσει κανένα από αυτά τα αγαθά στις υπό-

λοιπες ζώνες, οι οποίες εξάλλου περιελάμβαναν και τα

μεγάλα αστικά κέντρα. Ουσιαστικά, στην ελληνική υπηρε-

σία εφοδιασμού φτάνει μόνο το 4% της ήδη μειωμένης σο-

δειάς σιταριού και μόνο το 2% των υπολοίπων

δημητριακών. Η επίθεση του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση

ματαίωσε κάθε πιθανότητα εφοδιασμού με σιτάρι από την

περιοχή αυτή. Εξάλλου το αρχηγείο του Ράιχ διεμήνυε ότι,

αφού άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Νορβηγία και η Ολ-

λανδία ήταν περισσότερο σημαντικές από την Ελλάδα, θα

έρχονταν πρώτες στις αποστολές τροφίμων και έτσι η

χώρα μας δεν είχε να περιμένει και να ελπίζει βοήθεια από

τη Γερμανία. 

Εκτός των άλλων, ένας καθοριστικός παράγοντας στο ζή-

τημα της πείνας ήταν ο αποκλεισμός των Συμμάχων. Η Με-

γάλη Βρετανία είχε σφυρηλατήσει ένα σιδερένιο κλοιό

γύρω από την ηπειρωτική Ευρώπη και κανένα εμπόρευμα

δεν επιτρεπόταν να περάσει σε καμιά κατεχόμενη χώρα

ούτως ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα εφοδιασμού των

κατακτημένων χωρών του Άξονα... Η πολιτική αυτή, που

είχε δοκιμασθεί και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,

ήταν απόλυτη και έπρεπε να διατηρηθεί με κάθε θυσία,

αφού εθεωρείτο αναγκαία για το νικηφόρο και σύντομο

τέλος του πολέμου.  

Πολλοί Έλληνες είδαν τον αποκλεισμό ως πράξη απαξίας

από πλευράς των Συμμάχων. Η άρση του, από την άλλη, θα

έσωζε χιλιάδες ζωές. Ήδη από τον Μάιο του 1941 οι προ-

βλέψεις για τον ερχόμενο χειμώνα είναι κάτι παραπάνω

από ανησυχητικές. Ο Γερμανός πληρεξούσιος Άλτενμ-

πουργκ ενημερώνει στις 7 Μαΐου τον υπουργό Εξωτερικών

του Ράιχ και τη γερμανική διοίκηση ότι η πείνα θα εξαπλω-

νόταν εάν το κενό των τροφίμων δεν έκλεινε.

Στο Βερολίνο γίνονται συζητήσεις μεταξύ των αρμοδίων

για το θέμα, αλλά η απάντηση είναι αρνητική, ενώ δίνεται

η εντολή στον πληρεξούσιο να ξεχάσει κάθε απαίτηση από

τη Γερμανία.

Τον Σεπτέμβριο φθάνουν στην Ελλάδα 10.000 τόνοι δημη-

τριακών. Όμως ξεκαθαρίζεται ότι άλλη βοήθεια δεν πρόκει-

ται να αποσταλεί. 

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου η πείνα, που είχε προ-

βλεφθεί τον Μάιο, γίνεται πολύ έντονη. Τα αποθέματα δη-

μητριακών έχουν εξαντληθεί. Οι Ιταλοί πιέζουν τους

Βουλγάρους, που κατέχουν τις πιο παραγωγικές περιοχές,

να στείλουν 100.000 τόνους δημητριακών, αλλά αυτοί αρ-

νούνται, ενώ και η πίεση από την πλευρά των Γερμανών

αποτυγχάνει. Μετά την άρνηση αυτή, οι Ιταλοί στέλνουν

800 τόνους δημητριακών, ενώ οι Γερμανοί φορτίο 10.000

τόνων. 

Δυστυχώς το πλοίο που εκτελούσε τη μεταφορά βυθί-

στηκε από τους Άγγλους έξω από τις ελληνικές ακτές και

ο Γερμανός πληρεξούσιος ζητά άλλο φορτίο το οποίο δεν

φθάνει ποτέ στην Ελλάδα. 

επιμέλεια Κωνσταντίνου Λούβρου, M.D., medlabnews.gr

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

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

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy
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H ανδρική ομάδα ΝΟΒ 
Στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού

Ομίλου Βουλιαγμένης, στο Λαιμό,

την Τετάρτη 21.10.15 σε μια πολύ

ζεστή εκδήλωση μεταξύ αθλητών

και αθλητριών, προπονητών, παρα-

γόντων, φίλων της ομάδας, δημο-

σιογράφων, και μέλων της

διοίκησης πραγματοποιήθηκε η

παρουσίαση της ανδρικής ομάδας

του Ν.Ο.Β. Χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος

του Ν.Ο.Β. Στέλλα Λαζάρου, ενώ

για τους στόχους της ομάδας μί-

λησε ο προπονητής Κώστας Λού-

δης, ο αρχηγός Κώστας

Τσαλκάνης και ο έφορος Γιώργος

Ρέππας.

Στο τέλος της παρουσίασης και

των ομιλιών προβλήθηκε video της

ανδρικής ομάδας του Ν.Ο.Β. με

παιδιά απο τις ακαδημίες μας εν

ώρα δράσης στην πισίνα.

Έκλεισε την Κυριακή (25/10), το on-line σύστημα εγγραφών

του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας.

Περίπου 43.000 δρομείς θα συμμετάσχουν φέτος στους αγώ-

νες δρόμου της διοργάνωσης (Μαραθώνιος Δρόμος, Αγώνας

Δρόμου 10χλμ, Πρωινός και Απογευματινός Αγώνας Δρόμου

5χλμ και Αγώνες Παιδιών), καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο

ρεκόρ συμμετοχής.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι τελικές λί-

στες εκκίνησης όλων των αγώνων δρόμου.

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετά-

σχουν σε έναν από τους αγώνες δρόμου της διοργάνωσης,

υπάρχει μία μικρή διαθεσιμότητα και έτσι μπορούν τώρα να

επικοινωνήσουν με το Γραφείο Μαραθωνίου του ΣΕΓΑΣ ώστε

να διερευνήσουν τη δυνατότητα εκπρόθεσμης εγγραφής.

Εκλεισαν οι εγγραφές

του Αυθεντικού 

Μαραθωνίου Αθήνας

Το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίουδιεξήχθη ο δια-

συλλογικός αγώνας ”Κεκρόπια 2015  για σκάφη

τύπου Optimist και Laser 4,7.  Ο αγώνας έλαβε χώρα

κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες με την συμ-

μετοχή 70 συνολικά αθλητών και αθλητριών από 7

Ομίλους.

Το Σάββατο διεξήχθησαν 4 Ιστιοδρομίες με τους μέ-

τριους βόρειους άνεμους να δημιουργούν ιδανικές

συνθήκες για τον αγώνα. Οι μικροί αθλητές έδω-

σαν πολύ δυνατές μάχες σε κάθε ιστιοδρομία. Την

Κυριακή οι μέτριοι βόρειοι άνεμοι και πάλι δημιούρ-

γησαν τις ιδανικές συνθήκες για τον αγώνα έτσι

ώστε να πραγματοποιηθούν ακόμη 3 ιστιοδρομίες.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Optimist 9χρονα

Αγόρια: 1. Δισακιάς Αλεξάνδρος ΝΑΟΒ-ΙΟΠΟΡ, 2.

Ρουζίνος Γαρύφαλλος ΝΟΠΦ, 3. Λύρας Θοδωρής

ΝΟΠΦ

Κορίτσια: 1. Βαλιάδη Δάφνη ΝΟΠΦ, 2. Σαρικαβάζη

Μαριάννα ΝΟΠΦ, 3. Παγώνη Μαρία NAOBB

Optimist 11χρονα

Αγόρια: 1. Λίβας Βασίλειος ΝΟΚ, 2. Αθανασούλιας Παναγ.

ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ, 3. Σταματιάδης Αρίστος ΝΑΟΒ

Κορίτσια: 1. Βαρθολομαίου Δήμητρα ΝΟΚ, 2. Κοτζαγκιόζη

Αναστασία ΝΟΚ, 3. Κίκιανη Φλωρεντία ΝΟΠΦ

Optimist 13χρονα

Αγόρια: 1. Μανδηλάρης Πάτροκλος ΝΑΟΒ, 2. Κεφαλλωνί-

της Ιάσωνας ΝΟΚ, 3. Schacfer Lucas YCA 

Κορίτσια: 1. Μπουγιούρη Αννα -μαρία ΝΟΚ, 2. Σέχου Βε-

ρόνικα ΝΟΚ

Optimist 15χρονα

1. Μαρίνου Χρύσα ΝΑΟΒ, 2. Γκιώνης Νικόλαος ΝΑΟΒ 3.

Κωνσταντινίδης Αναστάσιος ΝΟΚ

Laser 4.7

1. Σμυρνιούδη Βικτωρία ΝΑΟΒ, 2. Κάγιαλη Μαρίνα

ΝΑΟΒ, 3. Παπαϊωάννου Ειρήνη ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ

Νεαρότερος Αθλητής με τη καλύτερη επίδοση

 Κοσμά Φραγκίσκη ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ

“Kεκρόπια 2015 - Optimist και Laser 4,7
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Ρίξη χιαστού υπέστη 

η Τζο Τσιχλάκη του Πρωτέα

Ρίξη χιαστού στο αριστερί πόδι υπέστη η αθλήτρια

μας Τζο Τσιχλάκη στην αναμέτρηση των Νεανίδων

του Πρωτέα με τον Πα-

νιώνιο το βράδυ της Τε-

τάρτης (21/10). Η

αθλήτρια του Πρωτέα

χειρουργήθηκε στις 27

Οκτωβρίου με απόλυτη

επιτυχία και βρίσκεται

στο στάδιο της ανάρρω-

σης.

Σύσσωμη η οικογένεια

του Πρωτέα εύχεται στην

Τζο μας ταχεία ανάρωση

και αυτή να είναι μια σύν-

τομη παρένθεση στην καριέρα της και να επιστρέψει

στην οικογενειά μας και τα γήπεδα ακόμη πιο δυ-

νατή. 

Εκδρομή στους Δελφούς 

με την «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

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 πα-

νέμορφο 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 περιπά-

τους 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

Τρεις αθλητές που έγραψαν

την δική τους ιστορία στον

χώρο του μπάσκετ είχε την

τύχη να φιλοξενήσει ο Πρω-

τέας Βούλας στο Κλειστό

Γ.Γεννηματάς, το πρωί του

Σαββάτου (24/10) και να μιλή-

σουν με τα παιδιά των ακαδη-

μιών του συλλόγου.

Πρόκειται για τους Ντέιβιντ

Ρίβερς, Παναγιώτη Φασούλα

και Ντούσαν Βούκσεβιτς,

όπου  και οι τρεις τους ήταν

στελέχη ομάδων που κατέ-

κτησαν εθνικά και ευρωπαϊκά

πρωταθλήματα με αποκορύ-

φωμα  το 1997, πριν από 18

χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός

πέτυχε κάτι που έχουν κατα-

φέρει λίγες ομάδες, το κύ-

πελλο Ελλάδος, το

πρωτάθλημα Ελλάδας και το

Πρωτάθλημα Ευρώπης, κάνο-

ντας triple crown.

Ο Αθλητικός Όμιλος «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑ-

ΤΕΑΣ», σε συνεργασία με τα εκπαι-

δευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη» στα

Σπάτα Αττικής, ανακοινώσει την

έναρξη εγγραφών για το τμήμα κο-

λύμβησης. Οι προπονήσεις θα διεξά-

γονται στο κλειστό θερμαινόμενο

κολυμβητήριο διαστάσεων 25 μέτρων

της «Νέα Γενιά Ζηρίδη», μια πισίνα με

άρτιες προδιαγραφές αυτόματης απο-

λύμανσης (25μ, έξι διαδρομών) στην

οποία τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανο-

νισμοί ασφάλειας και υγιεινής, σε συ-

νεργασία με την Δημόσια Σχολή

Υγείας και ευρωπαϊκά πιστοποιημένο

εργαστήριο αναλύσεων.

Οι εγγραφές αφορούν παιδιά ηλικίας

7-15 ετών για τα τμήματα εκμάθησης

κολύμβησης υπό την επίβλεψη μιας

πολύ προσεκτικά επιλεγμένης και εκ-

παιδευμένης ομάδας προπονητών και

προπονητριών κολύμβησης με την κα-

θοδήγηση του έμπειρου πρώην ομο-

σπονδιακού προπονητή της

κολύμβησης  Κων/νου Τουρναβίτη.

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εγγρά-

ψουν τα παιδιά τους στο Τμήμα Κο-

λύμβησης  μπορούν να το κάνουν

επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 695

506 0365 με τον κ. Παπασωτηρίου για

περισσότερες πληροφορίες είτε να

προσέλθουν στο κλειστό γυμναστήριο

του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερα-

τέας κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα

16:30 – 19:00, Σάββατο πρωί 9:30 –

11:00 ή Κυριακή πρωί 11:00 -12:30.

ΑΘΛΗΤ. ΟΜΙΛΟΣ «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

(e-mail): aonikikerateas@gmail.com

http://www.aonikikerateas.gr

Ο Κωνσταντίνος Ραφτόπουλος στο

κλιμάκιο της Εθνικής Χάντμπολ
Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα

Μαραθωνίου

Στις 8 Νοεμβρίου παράλληλα με

τον Μαραθώνιο Αθήνας, θα γίνει

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μα-

ραθωνίου.

Στον αγώνα αναμένεται να συμ-

μετάσχουν ορισμένοι από τους

κορυφαίους αθλητές και αθλή-

τριες του αγωνίσματος. 

Στους Άνδρες συνολικά έχουν

δηλωθεί 135 δρομείς.

Από τις γυναίκες έχουν δηλώσει

35, και συμμετέχουν μεγάλα

ονόματα.

Ο αθλητής του Α.Ο Άνοιξης Χάν-

τμπολ Κωνσταντίνος Ραφτόπου-

λος,  βρίσκεται ανάμεσα στους 20

αθλητές που επιλέχθηκαν από τον

Περιφερειακό Ομοσπονδιακό

Προπονητή Ανάπτυξης Νοτίου

Ελλάδος, Κώστα Κότσιρα στο

κλιμάκιο της Εθνικής Χάντμπολ

στην κατηγορία Παμπαίδων Ά

(γεν. 2002-2003).

Η χαρά και η περηφάνια που νιώ-

θουν όλοι στον Α.Ο. Άνοιξης Χάν-

τμπολ είναι μεγάλη καθώς η

ομάδα, στον 3ο χρόνο λειτουρ-

γίας της, επιβραβεύεται με μία

ακόμη πρόσκληση αθλητή των

ακαδημιών χαντμπολ στα κλιμά-

κια της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Α.Ο. ΆΝΟΙΞΗΣ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

αναζητεί γιατρό 

φυσιοθεραπευτή

"Ο Α.Ο Άνοιξης Χαντμπολ, στο

πλαίσιο έναρξης των αγωνιστικών

υποχρεώσεων των ομάδων του που

ξεκινούν 15 Νοεμβρίου 2015, ανα-

ζητεί συνεργάτη γιατρό,  φυσιοθε-

ραπευτή ή νοσηλευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνήσουν με τον Έφορο Χάν-

τμπολ του Α.Ο Άνοιξης στο

τηλέφωνο 6944866067, 

email  mariosloukatos@gmail.com."

Τμήμα κολύμβησης με τη «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

Ρίβερς - Φασούλας - Βούκσεβιτς 

στις Ακαδημίες του Πρωτέα 

Αγώνες Α-1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Η ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Γ.Σ.ΑΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α-1 κα-

τηγορίας, ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις

με 2 ήττες και 1 νίκη.

Συγκεκριμένα, έχασε με 4-3 από τον Α.Ο.ΠΕΥΚΗΣ και

με το ίδιο σκορ επί του Γ.Σ.ΦΙΛΙΑ , ενώ κέρδισε με 4-2

τον Α.Σ. ΙΦΙΤΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Την ομάδα του ΑΡΗ αποτελούσαν οι αθλητές 

ΖΩΝΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΗΣ και ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ.

Στόχος της ομάδας είναι η παραμονή της στην ανώτερη

κατηγορία των πρωταθλημάτων του ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ.  



24 ΣΕΛΙΔΑ -  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ


